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1. De tre goda råden.
Dalarna.

Det var en gång en dräng, som tjänade både länge ock
väl hos en herre; men till sist skulle han flytta ändå, ock när
han skulle få ut sin lön, hade husbonden inga pengar åt honom,
utan bjöd honom tre goda råd i stället. Det tykte nog drängen
var bra liten lön för lång tjänst; men det var ingen annan råd
med det, så han fick nöja sig med den lönen, ock så tackade
han ock sade ajö. Ock så gaf han sig ut i världen igen, ock
inte hade han stort mera med sig än de där råden, ock de lydde:
att han aldrig skulle taga några genvägar, utan alltid gå
raka vägen fram, ock aldrig skulle han taga in på något ställe,
där det fans en ung fru ock en gammal herre, ock när han vardt
ond, skulle han inte bryta ut, utan se på sin klocka i fem
minuter. Ock inte tänkte han vidare på sina råd, utan han
bara knogade ock gick, ock så fattig han var, var han lika
glad för det.
Ock som han gick, slog en handelsman följe med honom,
ock han hade två lass att köra, som voro alldeles pinfulla med
varor. Ock huru de språkade, drängen ock han, så kröp det
fram, att allihopa varorna voro smugglade, ock handelsmannen
satt på lasset med hjärtat i halsgropen ock funderade, hur
han skulle forsla in sina grejor genom tullen. Drängen han
satte sig upp på det ena lasset ock körde det för att hjälpa
handelsmannen, ock så åkte de, tils de kommo till en biväg,
ock den bivägen gick åt samma håll som stora vägen, men
den var icke mycket i bruk, för han var sämre, fast. han var
litet genare.

4

BERGSTRÖM OCK NORDLANDER, SAGOR, SÄGNER OCK VISOR.

V. 2

Ja, den vägen, mente handelsmannen, var just för honom,
ock den skulle han taga, för på den trodde han, att han skulle
blifva säker för tullsnokarna. Ock så körde han in på bivägen
ock vinkade åt drängen att komma efter. Ock drängen skulle
just till att vända; men så kom han i håg det första af de
tre råden, som han tjänt så länge för, ock den som lät bli att
vända det var han. Handelsmannen han skrek åt drängen
att följa efter; men drängen hörde inte på det örat, ock handelsmannen han måste fara ensam, för det begynte till att
blifva brådt, ock det kan väl ock hända, att han tykte det
var så godt att inte våga altsammans på en ock samma väg.
Drängen han for sin väg, ock ingen människa sade ett ord
till honom, ock så kom han till tullporten, ock inte en katt
till tullsnok syntes till där, utan han for in i staden med sitt
lass. Ock som han åker där, hvilken är det han möter, om
icke handelsmannen? Ja, den stackarn han hade råkat väl
ut, han: tullkarlarna hade varit lika så illmariga som han, ock
den där bivägen, som han trodde skulle blifva så säker, den
hade varit den allra farligaste, för där hade de stält sig i bakhåll, ock de hade tagit hela lasset från honom, ock nu var
det hans enda tröst, att han åtminstone hade det andra kvar,
ock han tackade drängen, som gjort honom den tjänsten att
bärga det, ock gaf honom många riksdaler för besväret.
Ja, drängen han tackade han ock skildes från handelsmannen ock gick vidare. Ock när det led mot kvällen, kom
han till en gästgifvargård, ock det var han riktigt nöjd med,
för han var trött af resan, förstås, ock nu fägnade han sig åt
att få en mjuk säng ock en skön brasa. Men så kom han att
titta in genom fönsterluckan ock fick se två herrar, en ung
ock en gammal, ock så tittade han ett tag till ock fick se ett
ungt fruntimmer med. Då kom han i håg det andra rådet,
han fick af herrkarlen, ock då vardt han rädd ock skulle till
att loma af; men som han gick, började han tycka, att det
väl inte kunde vara så farligt att ligga på gästgifvargården,
för han var bra trött, ock så vände han om igen. Men innan
han gick sta' in, tog han sig en titt genom hålet på luckan,
ock hvad var det han nu fick se? Jo, husj! den unga herrn
ock det, unga fruntimret höllos med den gamla herrn, som låg
död på golfvet ock — tvi varde sådana människor! -- var det
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de som tagit lifvet af gubben, stackare. Ock så öppnade den
unga herrn fönstret ock hälde ut en kopp med blod; men då
vardt drängen arg, där han stod, ock drog ut s'in ressabel ock
strök ett stråk öfver handen på honom, ock det tog så väl, att
han högg af honom ett finger. Det tog han rätt på ock stoppade
det på sig; men nu kom det aldrig i fråga, att han skulle
stanna på det stället, söm var så ohyggligt, utan han lade i
väg, ock rädslan tog öfver tröttheten, ock han gick ock gick,
tils han kom hem, där han hade sin hustru.
Nu skall en tro han var angelägen om nattro! Han slog på
dörren, men ingen kom ock öppnade. Han slog om igen ock
slog, så det dundrade; men det var lika när, för hustru hans ville
inte öppna, när hon inte viste, hvilken det var, ock han inte
ville säga sitt namn, för han ville öfverraska hänne, kan tänka.
Där fick han stå ock slå på en dörr, så han vardt ledsen; men
till sluts öppnade guroman, ock då hade han blifvit så arg af
den långa väntan, att han var nära till att drifva till hänne.
Men så i det samma kom han i håg det tredje af de där räden,
han tjänt så länge för, ock då tog han i stället fram sin klocka
ock satte sig att se på den i stället, ock under tiden gick
vreden öfver, ock hustrun kände igen honom, ock det blef en
glädje, så det var obegripligt.
Ock sedan han bott hemma en tid i lugn ock ro hos
gumman ock haft det bra, vardt det ting, ock på det skulle de
ransaka med en ung karl, som de skylde för att ha slagit
ihjäl hustru sins förre man. Men ingen var god till att få
honom fast, för det fans inga bevis, ock han var nära att gå
fri, då drängen kom. Ja, han talade om, hvad han sett ock
hört den stygga kvällen på gästgifvargården, ock sedan han
det gjort, tog han fram fingret, som han huggit af på den,
som hälde ut blodet, ock just det fingret fattades på honom,
som var anklagad, ock nu fingo de honom fast. Ock drängen
han fick sin stora belöning ock for hem ock satt sedan just
som en bärgad karl, ock det fick han för han aktade på goda
räd, för de kunna vara mera värda än pengar.
Jfr Les trois monumens i Les cent nouvelles nouvelles, La Haye
1733. 2, s. 20-27; Die märchen des STRAPAROLA. A. d. italienischen
von F. W. V. SCHMIDT, Berlin 1817. S. 70-91; Novella 16 i No°elle di FRANCO SACCHETTI, Firenze 1724. 8. 27; Von dem marschall
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Sophus mit seinern sohn hos HANS SACHS. (Kempten 1614. Buch. 3:
Th. 2. S. 339.)

2. Högfärdiga prinsessan.
Dalarna.

Det var en gång en prinsessa, som var så innerligen vacker,
men så högfärdig, att ingenting var godt nog åt hänne. Många
friare hade hon haft, höga ock rika; men det var ingen, som
hade varit hänne till lags, utan hon hade svarat nej åt allesammans. Till sluts kom det en ung prins ditresande; han
hade nog hört talas om, hur högfärdig hon var, men han
tänkte: »Det fins väl något sätt att kväsa dig.» Men innan
han hunnit sta' ock fria, hade prinsessan låtit skära af öron
ock svansar på alla hans hästar, ock då förstod prinsen, att
hon icke aktade honom häller, ock vardt arg ock for hem till
sig igen. »Jag skall alt kväsa dig ändå», tänkte han, Ock så
klädde han sig till vallgosse ock tog tre granna saker med sig,
ock så gick han till slottet, där prinsessan bodde, ock tog tjänst.
En dag, då prinsessan stod i fönstret ock tittade ut, fick
hon se den nya vallpojken sitta ock leka med ett äpple, som
blänkte i solen. »Det där skulle vara roligt att ha», tänkte
hon, ock så skickade hon ett bud ock frågade, hvad det var
för ett grant äpple, ock om pojken icke ville sälja det? Pojken
han svarade, att han icke ville sälja äpplet för aldrig det, för
han hade ärft det efter far ock mor, ock med det svaret fick
budet gå tillbaka till prinsessan. Men hon vardt bara dess
ifrigare att få det granna äpplet, ock det gick flere bud
mellan dem för det; men pojken höll i sig ock ville icke sälja
äpplet. »Det kunde likväl vara», sade han, »om han för en
natt finge ligga inom samma tröskel som prinsessan». Ja, det
kunde han väl få då; men han skulle tvätta sig riktigt ren
ock taga på sig det bästa, han hade. Ock så sof gossen om
natten i prinsessans kammare.
Det var icke långt efter, ock prinsessan stod i fönstret ock
tittade, ock som hon tittade, fick hon se vallpojken sitta ock
leka med en sak, som var ännu grannare än den förra. Det var
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en slända, ock i den satt det de allra grannaste stenar af alla
möjliga färger, ock när pojken surrade omkring den, gnistrade det af alla stenarna så obegripligt vackert. Nu vardt
prinsessan så upptänd att få den sländan, att hon icke g'åf
sig någon ro, utan skickade det ena budet på det andra
till vallpojken. Men han svarade som förut: han ville icke
sälja sländan för hvad som hälst, för den var ett arf af
far ock mor, »fast det enda kunde vara, om han finge sofva
en natt utanför sängbrädet hos prinsessan». Nå ja, det var
då den sländan väl värd, efter hon icke kunde få den på
annat sätt, tykte hon; ock så skulle pojken tvätta sig ock göra
sig fin, ock så sof han utanför sängbrädet, ock prinsessan fick
sländan.
Ock så gick det en tid igen, ock prinsessan stod i fönstret
ock tittade. Ock då fick hon se pojken sitta ock leka med en
blomsterkvast. Men det var icke några riktiga blommor, utan
ädla stenar af alla sorters färger; ock det sken af kvasten ock
glittrade, så prinsessan vardt alldeles ifrån sig af ifver att få den.
Hon skickade sina bud ock bjöd pojken stora pengar, men
det var icke värdt, för han ville aldrig i världen sälja sin
kvast, icke för några pengar; »men kunde han få sofva en
natt innanför sängbrädet hos prinsessan, så kunde hon få den».
Ja, det var ingen annan råd med det, utan pojken fick sofva
innanför sängbrädet, ock prinsessan fick den granna kvasten.
Men nu fick kungen veta, att vallpojken sof hos prinsessan,
ock den som vardt arg det var han. Han körde bort båda
två, både pojken ock prinsessan, så dotter hans hon var, ock
de skulle aldrig mera få visa sig på hans kungsgård. De
larfvade af, ock högfärdiga prinsessan fick följa sin vallpojke.
Han hade likvist en stuga, sade han, där de kunde bo i lugnet,
ock för att föda sig ock hänne skulle han taga tjänst på ett
annat slott som kökspojke. De togo in i stugan ock bodde
där i all fattigdom. Kökspojken gick byar morgon till slottet
ock kom först igen på kvällarna. Under tiden satt högfärdiga
prinsessan ensam hemma ock lagade maten ock skötte om
deras lilla gosse: så nog fick hon för hon varit hög mot folk,
ock nog hade hon en annan gubbe i sin Skinnlufva, än den
hon inbillat sig att hon skulle få.
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En dag kom kökspojken hem ock berättade, att de rustade
till bröllopp på slottet. »Men bruden är långt härifrån ännu,
ock som du har samma växt som hon, sade de, så måste du
upp ock låta dem profva hännes brudklädning på dig. Ock
med samma», lade han till, »kan du laga, så du kommer åt
en klut af det granna tyget till en mössa åt vår lille gosse.»
Hon gick sta' upp på slottet ock lät dem profva brudklädningen, ock när det var gjordt ock hon hade smusslat in
en klut i kjortelsäcken, kom prinsen på slottet in. Han frågade hänne, hvilken hon var, ock då hon svarade, att hon var
kökspojkens hustru, började han undra öfver det ock tog till
att rasa med hänne, ock bäst det var, stack han handen ned
i hännes kjortelsäck ock drog upp kluten, som hon stulit.
Ock prinsen till att skämma ut hänne ock säga, att det riktigt
vore synd ock skam, att en så vacker människa skulle stjäla,
ock så lät han dem köra af hänne ock säga, att hon aldrig
skulle få komma igen mera.
När nu kökspojken kom hem på kvällen, började hon
förebrå honom, att han kunnat gifva hänne ett sådant råd.
Men han tröstade hänne ock sade, att det lapprit snart vore
glömdt, ock han skulle laga, så hon kunde få komma igen
dagen därpå ock hjälpa till med att sy. »Ock stoppa du i
barmen en korf från bordet åt pojken», lade han till; »det
märker ingen.» Hon ville icke gå in på det; men huru det
Var, gick hon upp på slottet den gången med. Prinsen kom
in, liksom förra gången, ock när han fick se hänne, frågade
han, om det icke var hon, som var där sist, »ock kanske du
har tagit något nu med?» sade han. Ock så började han söka
hos hänne, ock så kom korfven i dagen, ock så gick det som
förra gången, att prinsen förebrådde hänne för hon stal ock
lät köra bort hänne.
Om kvällen grälade hon igen på Skinhlufva för hans råd;
men han tröstade hänne ock sade, att prinsen var så god ock
snart skulle glömma det, ock det var icke farligt, ock hon
kunde få komma med på baket dagen därpå. »Ock tag du»,
lade han till, »en bulle åt pojken, för prinsen kan då aldrig
komma ner i bagarstugan.» Ja, hon gick in på det med ock
stod ock bakade hela dagen. Men när det var slutbakadt,
voro bullarna så stora, att hon icke kunde taga någon med
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sig; men i dess ställe tog hon litet deg ock tänkte: »Jag får
väl grädda det hemma.» Bäst det var, kommer prinsen till
bagarstugan ändå. »Är nu det kvinnfolket här igen?», sade
han, »jag har ju visat bort hänne härifrån, ock säkert har hon
tagit något nu med.» Ock så kände han åt i kjortelsäcken
ock fick tag i degsmulan.
Men nu stod hon inte ut längre, utan kastade allting ifrån
sig ock sprang för bara lifvet, som hon gick ock stod, till
stugan. Men prinsen han satte efter hänne ock sprang, som
han var, ock när han kom in i stugan, hade hon lagt sig
ock låg ock kved ock jämrade sig ock sade, att hon var så
olycklig, så olycklig. Ock då tykte hännes man, att han plägat hänne tillräckligt, ock sade hänne altsammans, »ock nu är
du straffad nog», sade han, »för du lät skära af öronen ock svansarna på mina hästar». Men brölloppet det var ju i ordning, ock
så firade de det med all möjlig ståt, ock så lefde de länge
lyckligt tillhopa, ock prinsessan var aldrig i sin dar högfärdig
mera.
Jfr Prinsessan i torpet i EVA WIGSTRUS Sagor ock äfventyr
i Sv. landsm. V .1, s. 38.

3. De fyra bröderna.
Dalarna.

Det var en gång en gubbe, som hade fyra pojkar. Ock
när de blifvit uppvuxna, tykte gubben, att de icke skulle gå
hemmavid längre, som andra stuggrisar, utan gifva sig ut i
världen ock lära sig något att föda sig med. Nå ja, det hade
inte pojkarna något emot, ock så fick gumman rusta till matsäck åt dem, ock så lade de i väg ock blefvo borta en lång,
lång tid.
Till sluts kommo de hem igen till far sin, för nu hade de
lärt så mycket, så de kunde reda sig själfva, tykte de. »Nå,
hvad är det då I kunnen?» frågade gubben.
»Ja, jag vet allting», svarade den älsta.
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»Det var nog, det», sade gubben, »vet du allting? Ja, se
dig går det då ingen nöd på; för du kan taga dig ut, livad
häller som är, om du vill gifta dig till biskop eller till lagman,
eller till doktor, som botar folk, eller till något annat, som
är stort. — Nå än du då?» frågade han den andra.
»Jag kan bygga skepp, jag», svarade pojken.
»Nå det var inte så tokigt det häller», sade gubben. »Skepp
behöfs det alltid, för många gå i kvaf ock andra blifva gamla
ock murkna ock duga ingenting till sedan. Ja, det var inte
dumt, det. — Nå, men hvad kan du då för slag?» frågade han
den tredje.
»Jag kan skjuta», svarade den pojken.
»Det var inte så illa det häller», sade gubben, »för det
behöfs de med, som taga död på gråben ock skaffa litet sofvel
ur skogen. — Nå men du då?» frågade han fjärde pojken.
»Jag kan stjäla», svarade pojken.
»Det var inte bra det», sade gubben, »för dig kunna de
hänga upp till sluts. Det enda kunde då vara, om du kan
stjäla af en tjuf, för det behöfdes just nu, efter de ha stulit bort
vår prinsessa. Men det värsta är, att det är ingen, som vet,
livar hon fins.»
»Det vet jag», svarade den första pojken. »Hon fins på
andra sidan om en stor sjö, som jag känner.»
»Ja, då bygger jag ett skepp ock seglar dit», sade andra
pojken.
»Ja, men det skall vara en drake, som vaktar på hänne,»
sade gubben.
»Då följer jag med ock skjuter den», sade tredje pojken.
»Ja, men du har inte hänne med samma för det», sade
gubben.
»Ja, då skall jag vara med ock stjäla bort hänne», sade
den pojken, som hade lärt på stjäla. »Nå ja, faren sta då», sade gubben, »ock fören hänne med
er hem till kungen, för han har lofvat, att den, som friar hänne,
skall få hänne ock halfva riket med.»
Ja de foro, ock den allvetande sade alldeles, hvar prinsessan fans, ock den andra pojken bygde ett skepp, som de
seglade dit på, ock den tredje han sköt ihjäl draken, ock tjufven
stal bort hänne. Ock så kommo de hem igen ock gingo upp
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till kungen med hänne, ock kungen, far hännes, han blef så
glad, så glad, ock frågade, hvilken som fraktat hem hänne,
rör han skulle också få hänne, som lofvadt var.
»Det har jag», sade den första, »för utan mig hade ingen
fått rätt på hänne.»
»Nej, det är jag», sade han, som bygt skeppet, »för utan
mig haden I icke kommit hvarken sta eller till baka.»
»Å nej», sade den tredje, »det är alt jag, för om inte jag
skjutit draken, hade det ingenting blifvit af er allesammans.»
»Nej, jag är den, som skall ha hänne», sade tjufven. »Det
var ju jag, som tog hänne ändå.»
Ja, kungen tog af sig kronan ock klådde sig i hufvudet,
för han viste inte råd.
Men kunnen icke I säga, hvilken som skall ha prinsessan,
I som nu hört, hur det hängde i hop med hela den saken?

4. Studenten som. vardt så. rik.
Värmland.

Det var en gång en student, som spelade ock surrade, ock
fast han fick mycket pengar hemifrån — för si han hade rika
föräldrar — så förslog ingen ting för honom. Nå ja, det förstår hvar människa, att när en spelar, så kan aldrig något
räcka till. Till sluts så skref han hem ock talade om, att han
var skyldig en stor hop pengar; men fadren hans ville inte
betala, utan studenten fick ha det, som han hade det. Ja, nu
stod han där ock hade ingen annan råd än gifva sig ut på
vandringsväg.
Han gick ock han gick, ock så kom han in i en skog,
ock bäst han gick där, mötte han en herre. »Hvad går du
ock funderar så strida för?» frågade herrn. »Hvad skulle
det röra er?» svarade studenten. »Jo, kan hända jag kan
hjälpa dig», sade herrn. »Å, det lär I nog inte kunna»,
svarade studenten. »Det går väl an till att fresta på det»,
sade herrn. Ock bäst det var, kröp det ur studenten, hur det
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var fatt, ock att han icke viste sig någon lefvande råd för
pengar.
»Å, var det inte värre än det!» sade herrn; den saken,
menade han tro på, kunde väl hjälpas. »Ja, hur skall det
gå till?» frågade studenten. »Jo, du skall få så många
pengar du vill, bara du vill lyda mig.)) »Ja, hvad skalk jag
då göra?» »Du får hvarken kamma dig eller tvätta dig eller
raka dig, ock inte får du nyttja skjorta ock inte strumpor ock
inte hatt, ock inte får du snyta dig på sju år», svarade han.
»Kan du hålla ut med de sju åren, så är du fri ock får behålla alla pengar, du har; men sviker du, om det också vore
bara en minut, förrän de sju åren tagit slut, så är du min.
Nå, vill du?»
»Får jag pengar då?» frågade studenten. »Ja, så mycket
du vill», svarade herrn. »När får jag deM då?» »Med samma
du börjar», svarade herrn.
Det var tunga villkor, tänkte studenten, ock nog förstod
han, hvad det var för sorts herre, han hade att göra med;
men är en i peuningeknipa, så kan en gå in på mycket, som
är svårt. Han svarade j a. »Skrif då på detta,» sade herrn
ock lade fram just som ett kontrakt, ock studenten han satte
sitt namn under, ock i samma stund fick han pengar. Ock
så skildes han från styggen ock knallade i väg, ock så kom
han till en stad.
Där så gick han in till bundtmakarn ock frågade, om han
hade björnhudar. Ja, det hade bundtmakarn. »Då skall I
göra mig en päls, ock den skall I fodra med linne», sade studenten, »ock så skall I göra mig strumpor, som gå långt upp
på benen, ock en mössa, som också skall vara af björnskinn.»
»Det kommer alt att kosta, det», sade bundtmakarn. »Det
gör ingenting», svarade studenten. Ock så fick han sin björnklädnad ock betalade sina modiga pengar för den, ock inte
brydde han sig om att pruta en enda smula.
Ock nu började han lefva på det nya viset ock hvarken
- tvättade eller kammade eller rakade eller snöt sig; sin ficka
hade han jämt full med bara guld, ock gaf han ut något, så
kom det igen med samma. Ock så köpte han en stor egendom, medan han ännu inte såg så värst ut, ock där lefde han
för sig själf ock for sällan in till staden. Eftersom han hade
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så godt om pengar, så fick han hållas som han ville. Folk
tykte väl, han var en stolle, men för resten hade de intet ondt
att säga om honom, utan tvärtom, för han knusslade aldrig mot
någon, utan gjorde alla rätt ock mer till.
.En gång, när han var in i staden, gick han upp på ett
spelhus. Alt folk vardt förskräkt för honom; men han bara
bjöd ock betalade, ock så blefvo de lugna. Ock som han satt
där, kommer en brukspatron ut ur rummet bredvid ock var
alldeles ifrån sig, för han hade spelat bort alt han ägde ock
hade. Han gick fram ock tillbakas på golfvet ock får så se
den där fulingen, som satt där; men studenten han frågade,
hvad som gick åt honom, som rasade så där vildt. Brukspatronen talade om, att han hade spelat, ock sade, huru mycket
han förlorat. »Hvad är det för lappri!» sade studenten; »här
har 1 det, ock gå nu in ock försök om igen», ock så körde
han in honom.
Om en stund så kom patronen ut igen ock var lika tokig
som nyss, om inte värre, för nu hade ban spelat bort det han
fick af studenten med. Men studenten ban sade, att det var
bara lappri, ock brukspatronen borde in igen ock fresta lyckan,
ock pengar det skulle han få, det var en sak det. Ja, han
gick in på studentens ord, ock om en stund kom han ut ock
var så glad, så glad, för nu hade han vunnit igen alt, som
han förlorat, ock mera till. Ock nu ville han betala studenten,
det han lagt ut; men det behöfdes inte, utan »håll till godo!»
sade studenten.
»Det var alt en präktig karl det där, så ful han är», tykte
patronen, »ock den skulle alt vara bra till att blifva mera
bekant med.» Ock därmed så bjöd han honom hem till sig,
ock de åkte i väg. Medan de foro, frågade brukspatron studenten, om han var gift, ock då han fick höra, att studenten
icke det Var, så slog han fram, att han själf hade tre döttrar,
ock att kanske någon af dem kunde passa. Ja, det kunde
nog hända, svarade studenten.
Ock när brukspatronen kom hem ock döttrarna hans fingo
höra, att han hade en friare med sig åt dem, som hulpit honom
så väl ock var så rik, vardt det stor glädje. »1 fån själfva
gå ut ock se honom», sade han. Den älsta hon gick ut till
studenten, där han satt; men när hon fick se honom, sade
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hon hu! ock vände om igen. Den andra sade nej ock gick
strax in igen. Men så kom den yngsta, ock hon hälsade vänligt, för hon kom i håg tjänsten, som studenten gjort hännes
far, ock stannade i rummet. »Kom hit, min flicka,» sade studenten. Ja, hon kom närmare.
»Skulle du vilja ha mig?» frågade studenten. »Ja, efter
det så är lagdt», svarade flickan. »Så du finner dig vid det?»
frågade studenten. Då tog hon honom öfver ansiktet, ock så
sade hon: »I är ju en riktig människa.» Men studenten tog
fram en kedja ock knäpte om halsen på hänne ock sade:
»När jag kommer hem ock läser upp det låset, är jag din man.»
Ock därmed så for han, ock de hörde ingenting af honom på
tre år, för så mycket hade han kvar af de sju.
Men när de voro ute, så var studenten fri, för han hade
noga aktat sig ock fan hade ingenting att säga. Den som då
lät tvätta sig ock klippa sig ock raka sig ock putsa sig på
alla de vis, det var studenten. Ock när han hade blifvit riktigt
fin, gaf han sig af ock for till brukspatronen, ock där sade
han, att han kom som skickad af en af sina goda vänner,
som sagt, att det skulle vara giftasvuxna döttrar i huset. Sedan
så bad han att få se en af dem i sänder, ock det skulle han
få, ock först kom den älsta ut. Men med samma han fick
se hänne, sade han hu! ock så fick hon gå in; ock efter hänne
kom den andra. Nej, sade studenten, ock därmed gick hon
sin väg. Sist kom den yngsta, ock då frågade han hänne
mycket vänligt, om hon ville blifva hans hustru.
»Nej», svarade hon, »jag är redan bortlofvad.» Då frestade
studenten hänne ock sade, att det var ju en sådan fuling hon
fått, ock så hade han ju icke låtit höra af sig på så länge,
så han hade nog slagit hänne ur hågen. Men flickan hon
stod på sig ock svarade bara, att hon i alla fall var bortlofvad
ock bar en kedja, hon fått af fåsteman sin; ock det fast studenten nu stod där som en mycket vacker ock fin herre, som
väl kunnat locka hänne, om hon varit så sinnad.
Då tog han fram en liten nyckel ock gick sta' fram till
hänne ock läste upp kedjan om halsen på hänne ock sade:
»Ja, nu har du mig här, ock nu skola vi ha bröllopp.» Ock
bröllopp vardt det också, ock det ett som stod i mantal, som
en nog kan förstå, för studenten hade alt att komma med, han.
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Men på kvällen, när studenten stod med bruden sin ock
såg ut åt trädgården, stack fan fram sitt hufvud ock sade:
»Ser du, jag fick två i stället för en.» Ock när de sågo efter,
hade de två andra flickorna hängt sig i sin afundsjuka.
Jfr Den svarta skolen hos GRUNDTVIG, Folksagor och älven/yr.
öfvers. Sthm 1879. Nr 19. — Pojken och skam hos BONDESON,
Svenska folksagor Sthm. 1882. Nr 57. — Rott sin Vetter hos
STRACKERJAN, Aberglaube und Sagen aus Oldenburg. Oldenburg 1867,
d. 2 s. 323.

5. Sante Mårtens frieri.
Roslagen.

Det var en gång en pojke, som hette Sante Mårten. Det
var en bra gosse; han var tyst ock beskedlig, ock maken att
arbeta var det långt efter. Fattig var han som en lapp, men
de värdiga styfrar, han förtjänte, skickade han ändå hem till
modren sin, för hon hade litet ock ingen ting att lefva af.
Han tjänte nu dräng hos en rik bonde, som hette Olof
Törne. Men på gården fans en ung dotter, som var både vacker
ock snäll, ock hänne fattade drängen tycke för; ock det var
inte utan, att hon tykte om drängen också.
Men det kan en väl förstå, att inte ville husbondfolket
hafva en sådan trashank som drängen till måg. Det såg pojken
också, ock därför tordes han aldrig tala förtroligt med sin
fästemö, men någon gång skref han på en lapp några ord,
som hon sedan fick tyda ut. Hon hade fått många tocka bref,
men ingen hade märkt något, så försiktig hade han varit.
Men en gång fick husbonden tag i ett bref; men hvad som
stod i det, det vardt han inte klok på. Där fans det icke
mer än dessa ord

S. .111". T. 0. T. F. L.
ock hvem kunde veta, hvad detta betydde! Men ingen konst
var det att se, hvem som skrifvit brefvet, för ingen kunde
skrifva så vackert som den drängen.
Husbonden ropade därför in Mårten ock bad honom läsa
brefvet. Mårten kom ock läste så här:
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Sante Mårten tycker om täcka fröken lilla
Meningen med dessa ord kunde gubben als icke förstå,
utan bad drängen läsa om det en gång till. Mårten läste nu:
Lilla fröken tycker om täcka Mårten sin
Men gubben förstod det lika litet ock bad pojken läsa om
brefvet för tredje gången. Pojken så gjorde ock läste:
Satan månde taga Olof Törnes flicka lilla!
När drängen läste olika för hvarje gång, var det klart, att
något bedrägeri var å färde. Husbonden befalde pojken att
läsa ännu en gång ock precis som det stod skrifvet. Nu läste
drängen:
Låt fan ta Olof Törnes myckna släkt.
Nu blef Törne vred alldeles förskräckligt ock stämde pojken till tings. När tinget blef, kallade dommaren fram pojken
ock befalde, att han skulle läsa upp brefvet. Ock nu läste
drängen.
Söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag.
Men gubben påstod, att drängen läst annorlunda hemma,
ock yrkade, att han nu skulle läsa som förr.
Dommaren befalde också drängen, att läsa orden på annat
sätt, om det var möjligt; ock nu läste Mårten:
Lördag, fredag, torsdag, onsdag, tisdag, måndag, söndag.
Dommaren kunde inte als tycka, att det var något ondt
i detta ock icke nämden häller, ock därför vardt dommen så,
att drängen var oskyldig.
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6. Huru björnen fick stubb.
Ångermanland.

Det var en gäng en karl, som en vinter for landet omkring ock sålde fisk. En dag så körde han genom en stelskog ock råkade en räf, som var ute för att få sig något till
lifs. På rappet fick räfven väder af fisken, ock efter han inte
på aldrig så länge fått sig något färskt, så började det på vattnas
i munnen på honom. Tyst som en lus hoppade han upp på
lasSet ock började på göra sig ett kalas på siken, börtingen
ock alt annat godt, som fans där. Handlaren satt frampå
lasset ock körde ock anade inte något ondt. Räfven for nog
fram så tyst han någonsin kunde, men då han skulle tugga
sönder ett fiskhufvud, brakade ock knasslade det något litet.
Det hörde också handlaren. Han vände sig om för till att se,
hvad det var som lät, ock då fick han se, livad han hade för
sällskap. Genast tog han tömlyckan ock gaf räfven ett slag,
så han trillade ned af lasset ock låg på landsvägen, så lång
han var.
Om det fans några skottpengar på den tiden, är inte så
godt Att veta, men i alla fall var ett räfskinn godt att halva.
Så tykte karlen också. Han hoppade ned ock slängde räfven
upp på lasset; ock så körde han, som han hade det.
Men när räfven hade legat stilla en stund, började han röra
på sig ock se sig omkring. Skräp till karl, som ger sig med
första gången, tänkte han, ock så började han på kasta den ena
fisken efter den andra ned af lasset. Men handlaren han märkte
ingen ting, utan satt bara ock funderade, huru det skulle gå
ihop med handeln, ock tocket där. Till slut fans det bara
några fiskar kvar på lasset, ock då tykte räfven, att det kunde
vara tid på att hoppa af. Han så gjorde, men handlaren körde
vägen fram ock anade icke oråd.
Nu fick räfven ett förskräckligt göra med att draga ihop
alla feta fiskar, som lågo här ock där efter landsvägen; men när
det var gjordt, slog Mickel sig ned bredvid högen ock gjorde
sig ett riktigt kalas på färskfisken. Men bäst han satt där,
Sv. landsm. V. 2.
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kom en björn lunkandes förbi. Genast fick han väder af fisken
ock lufsade fram till räfven.
»Hvar har du fått all fisk ifrån, Mickel?)) frågade björnen.
»Jo», mente räfven, »jag har fiskat upp den med rumpan.»
»Då skall jag göra likadant,» tykte björnen.
»Det är alt skäl i det», svarade räfven; ock så talte räfven
om, huru han hade burit sig åt, ock det på pricken. Han gick
längst ut på isen, satte rumpan ner i vaken, ock när fisken
nappade, drog han upp. Björnen var glad, att konsten icke var
svårare än så, ock ville genast ge sig i väg till sjön. »Nå, nå,
vänta lite grand!» tykte räfven; »än har du inte hört alt. När
fisken kommer ock nappar, så skall du inte draga upp genast,
för då släpper han, utan du skall ge honom tid att riktigt bita i,
men då skall du draga upp det fortaste du kan.
Björnen tackade för godt råd ock lommade af till sjön
ock gjorde precis som räfven hade sagt. Ock när han hade
hållit rumpan i vattnet en bra stund, kändes det, att det var
en fisk, som var där ock nappade; ock glad vardt björnen.
Men eftersom räfven hade sagt, att han skulle akta sig för
att draga upp för tidigt, satt han där en god stund. Men till
slut tykte han, att fisken kändes sitta fast bastant, ock då
rykte han till, det värsta han kunde. Förskräckeligt så ondt
gjorde det. Men när björnen vände sig om ock skulle taga vara
på fisken, satt en stump af rumpan däri isen; ock sedan den
dagen har björnen varit stubbig.
Jfr Fans, Lappiske evenr og folkesagn, Christ. 1871, s. 1 o. f.;
ASBJÖRNSEN og MoE, Norske folke-eventyr, Christ. 1874, s. 73: H vorfor bjornen er stubrumpet. — Enligt en variant från Halland hade
räfven gjort ett besök i en bondgård, där matmodern höll på luta fisk
till julen, men hade glömt att täcka karet. Mickel; som ock ville hafva
något godt till hälgen, tog sig här en fisk ock gaf sig i väg åt skogen.
Nu mötte han björnen ock kom till språks med honom. Fortsättningen
som ofvan.
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7. Björnens ock räfvens samarbete.
Ångermanland.

Björnen ock räfven gjorde en gång upp, att de skulle så i
lag. När det vardt vår ock de hade redt jorden, funderade
de, hvad de skulle så det året. Räfven tykte, att eftersom det
frös så ofta för bönderna, som sådde korn, så skulle det vara
klokare att sätta rofvor ock rötter i stället, för de skulle viii
ändå tåla några järnnätter'. Björnen hade ingenting emot
det, ock det blef så, att de satte rofvor ock rötter på alla
åkerstycken.
Hela sommaren var det det bästa åkerväder, som en kunde
önska sig, ock både rofvorna ock rötterna vuxo, så det var
fröjd åt det. Ock när det led på hösten, skulle de taga
upp dem ock dela dem sinsemellan. Lika mycket skulle de
hafva hvar, det var gifven sak; men det var inte så lätt att
säga, huru de skulle bära sig åt, för att det skulle blifva rättvist. Till slut tykte räfven, att de kunde göra på det viset,
att den ene tog det som var ofvan jorden ock den andre det
som var under jorden. Björnen tykte, som sanningen var, att
räfven var den slugaste varelse, han någonsin hade varit i lag
med, ock gick genast in på att dela på det sättet, ock bara de
komme öfver ens, hoeken som skulle taga det, som var under
jorden, så var alt bra.
»Jo», mente räfven, »det är väl inte så godt att veta, huru
mycket det är under jorden, men jag kan full ändå vara nöjd
med det.»
Ock därmed vardt det. Räfven han fick både rofvorna ock
rötterna, ock det blef fult i aldrig så många Iårar i källaren.
Ock björnen han tog ihop kålen ock satte upp honom i hässjan,
ock det blef ett helt led.
Men några dagar därefter kom han till bakars ock skulle
taga in kålen; men då hade bladen skarpnat ock svartnat ock
sågo fasligt så omatsliga 2 ut.
1)

järnnatt, kall höstnatt. 2) oaptitliga.
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»Det här kan duga åt kräk», sade björnen, »men inte åt
mig.» Ock nu förstod han, att räfven hade narrat honom; »men
vänta mig», tykte björnen, »det skall du alt slippa nästa år!»
Året därpå skulle björnen ock räfven också så i lag. När
det vardt vår ock de hade redt jorden, funderade de, hvad de
skulle så det året. Räfven tykte, att eftersom de hade satt
rofvor ock rötter förra året, så skulle de nu byta om ock så
korn, för så plägade förståndigt folk göra. Björnen hade ingenting emot det, ock det blef så, att de sådde korn på alla åkerstycken.
Den sommaren var det ett ypperligt väder just som förra
året, ock när järnnätterna kommo, hade säden gått i ax ock
stod sig godt. När det vardt skördeanden, gjorde björnen ock
räfven ut lien. Björnen han slog, ock räfven tog upp. Ock
när det bar till att hässja, satt räfven i hässjan, men björnstackarn han fick både bära hein säden ock draga upp hänne.
Men lika fult jämrade sig räfven ock klagade, att han hade
det värsta görat.
När säden hade torkat, skulle de stad tröska på logen.
De lade fram säden som vanligt; men sådana tröskare skall
en aldrig hafva sett! De hade hvar sin slaga ock slogo på
på hvar sitt vis. Räfven, som var rädd att förtaga sig, slog
väl sina vanliga slag, men låg inte åt det bittersta, så att
halmen rörde sig knappast. Men annat slag med björnen: han
slog det värsta han orkade. Dammet rök, ock halmen flög
ända upp i taket, så de sågo knapt hvarandra. Men björnen
kunde inte förstå, hur det kom till, att han inte kunde få halmen
att ligga lika bra som räfven. Jo, det skulle nog gå, menade
räfven tro på, bara han sloge hårdare. Ock björnen han slog,
så svetten dröp, men det var omöjligt att få halmen att ligga
stilla. På det viset gick det undan värre, men björnen han
fick göra nästan hvart enda grand.
Sedan de tröskat, skulle de kasta, ock det gick till som
vanligt. Sedan skulle de dela säden, där hon låg på logen.
Men nu var det inte så godt att dela rättvist. När de hade
funderat en god stund, mente räfven, att eftersom han var
mindre, fick han väl nöja sig med den mindre bröten; men
björnen, som var större, skulle få den högen, som var större.
Men då bytte björnen, som när lommen bytte fot med tranan.
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I högen, som större var, fans det bara mull ock agnar ock
boss, men i den högen, som räfven fick, var det bara idel
stridsäd. Men björnen han anade inte oråd. Han tog ihop
agnarna i säckar, ock räfven tog också sitt korn.
När de hade tröskat, skulle de också fara till kvarn ock
mala. Räfven var hederlig som vanligt ock bjöd ut sig till att
bära de säckarna, som voro större; men björnen skulle bära
dem, som voro mindre, så att han inte behöfde slita så ondt.
Björnen hade ingenting emot det; han stretade ock bar stridsäden till kvarn, men räfven bar agnarna.
När de kommo fram till kvarnen, molo de först bara
lite grand för att se, oni mjölet var lagom groft eller om
kvarnen skulle ställas om. Men när de sågo på hvarandras
mjöl, var det en fasligt stor skillnad. Räfven hade fått så
fint ock hvitt ock vackert mjöl, att det var en fröjd åt det;
men björnen hade fått en grå ock stygg smörja, som inte såg
ut som något mjöl. Björnen vardt flygande sint, ock det
var då als inte underligt, ock tänkte nästan, att han blifvit
lurad för andra gången.
»Huru har du burit dig åt», sade han till räfven, »du som
har fått så hvitt ock vackert mjöl?»
»Jo», svarade räfven, »innan jag mol mitt korn, sänkte
jag det ner i ån ock tvättade det.»
Jaså, tänkte björnen, då skall jag göra på samma sätt.
På rappet gick han dittill-kvarnrännan ock tömde ur säckarna
sina, ock så gick han upp i en backe ock lutade sig, medan
kornet rensades.
En bra stund efter kom han ock skulle taga upp kornet
sitt, men inte ett Guds skapandes grand fann han. Han skyndade sig till räfven ock sade, hur det var stäldt, ock ville
veta, hur han skulle bära sig åt. Räfven var inte rådlös nu
häller.
»Jo, det är ingen konst», menade räfven, »bara du går
framom kvarnen ock ställer dig där ock väntar, så kommer
nog kornet till slut.»
Björnen var trovis som alltid. Han gjorde, som räfven
hade sagt, ock stälde sig nedanför kvarnen ock väntade länge
ock väl; men kornet hans kom aldrig. Till slut förstod han,
att räfven nu igen hade gjort spektakel af honom ock lurat
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honom. Ock efter den dagen arbetade björnen aldrig i lag
med räfven.
Jfr ASBJÖRNSEN, Norske folke-evenO,r, Christ. 1871: De skulde
have ager i sameie. Andra årets skörd dela björnen ock räfven
äfven på ett annat sätt: björnen, som blef lidande, då han tog det som
var ofvan jorden, ville nu taga det som var under jorden; ock därmed
var räfven belåten.

8. Slantviks mjölnare.
Uppland.

För bra många kungar tillbaka fans det en kvarn, som
låg på ett ställe, som hette Slantvik, ock han som ägde hänne
kallades Slantviks mjölnare. Utaf att kvarnen låg bra till ock
hade mycket vatten, fick mjölnaren fult upp med mäld, ock
tullen steg år från år, så att han till slut blef en rik patron.
Just som andra herrekarlar ville mjölnaren hafva goda
dagar, ock drängen fick sköta om kvarnen bäst han kunde.
Men han var en duktig karl, ock sådana var det godt om den
tiden, så det gick bra ändå. Men drängen tykte alt, att mjölnaren mådde som en gris, ock så tog han ock skref ofvanför
dörren på kvarnhuset:

Här bor Slantviks mjölnare, som inte har några bekymmer.
Men nu var det ock på det viset, att mjölnaren hade en
dotter, som var både ung ock vacker; ock till hänne så friade
drängen. Det kan en väl förstå, att mjölnarfolket inte var
för det giftet, för de ville nog, att enda dottern skulle blifva
fru. Ock så blef det ingenting utaf med altihop.
På den tiden fans det en kung, som kände alla människor
ock for omkring ock tog reda på all ting. Han kom en dag
vägen fram ock vardt varse, att det stod något skrifvet ofvanför kvarndörren. Genast sade han till kusken att stanna, ock
när han fick höra, livad som stod där, skickade han bud
efter mjölnaren.
»Huru kan du lefva utan bekymmer», frågade kungen, »när
jag, som är kung, har så stora bekymmer?»
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Mjölnaren hade inte på aldrig så länge varit till kvarnen
ock viste inte af, hvad som stod skrifvet; ock därför så kunde
han inte häller svara kungen något. Då blef kungen ond ock
befalde, att mjölnaren skulle fara upp till Stockholm, ock kunde
han då svara rätt på tre frågor, så skulle han få vara utan
bekymmer, men annars inte. Ock med det for kungen.
Mjölnaren han grufvade sig förskräckligt, ock när det led
på tiden, måste han gå till drängen ock fråga, hur han skulle
bära sig åt.
Jo, tykte drängen, bara han finge mjölnarens dotter, så
skulle det väl blifva någon utråd. Nöden har ingen lag, ock
nijölnaren måste gå in på alt.
Drängen gaf sig nu åstad till kungen, ock när han kom
fram, satte kungen på honom tre frågor.
»Vet du, huru mycket jag är värd, när jag sitter i min
kungliga skrud?» frågade kungen.
»Jo», svarade drängen, »de gåfvo inte mer än trettio silfverpengar för Vår Herre, ock då kan kungen aldrig vara värd
mer än tjugonio», tykte drängen.
»Vet du, hvar Vår Herre kommer att sitta, då han dömmer
hela värden?» frågade kungen.
»Jo», svarade drängen, »han sitter på sitt himmelska säte,
ock då har han jorden till sin fotapall.»
»Vet du, hvad jag tänker nu?» frågade kungen.
»Jo», svarade drängen, »Hans Majestät tror, att han talar
med Slantviks mjölnare, men det är bara drängen.»
Kungen tykte, att detta var bra svaradt, ock bad honom
fara hem. Ock i glädjen gaf mjölnarn honom både dottern
ock kvarnen.
Ganska afvikande varianter äro Grefven och fäherden hos BONDESON, Svenska folksagor, Sthm 1882, s. 24, samt Kungen ock klockaren hos EVA WIGSTRÖM, Sagor ock izfventyr (i Sv. landsra. V.1) s.
109. Jfr ock Prmsten og klokkeren hos ASBJÖRNSEN, Norske folkeevenzyr, Christ. 1871, s. 126, samt Gåtorna eller djäfvulen i
kvinnohamn uti Ett fornsvenskt legendarium (utg. af Sv. fornskriftsällskapet 1847-74) I, s. 212; II, s. 1201.
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9. Häradsdommaren på biskopsvisitation.
Ångermanland.

Det var en gång en häradsdommare, som var dålig till
att läsa innan, ock katekesen hade han glömt af för länge
sedan. Men ändå så redde han sig bra på husförhören, för på
den tiden satte inte prästerna några frågor på gammalfolket:
de hade nog göra med ungdomen. Men nu var det värre, för
det hade lyst på, att biskopen skulle komma ock förhöra folket.
Då ska ni tro, de togo fram böckerna ock började på läsa, alla
som vörol, både ung ock gammal. Häradsdommaren bjöd nog till
ock skulle läsa, han ock; men det ville inte på ock gå, ock
han viste inte på något vis, huru han skulle bära sig åt. Han
hade suttit i nämden aldrig så länge ock hade bänken sin
längst fram i kyrkan framom herskapsbänkeu, ock inte kunde
han skämma ut både sig själf ock nämden. Till slut tog han
ock gick diti prästgården ock funderade med pastorn, huru
han skulle bära sig åt.
»Jag säger som sanningen är», sade han, »att jag har glömt
af katekesen ock vet inte, huru jag skall bära mig åt, när
biskopen kommer hit. Men om pastorn kan hjälpa mig, skall
jag full godtgöra honom på något vis.»
»Så-å», tykte prästen, »är det så stäldt. Men häradsdommaren kan väl aldrig så litet?»
»Ne-ej, utan 2 kan jag intvätt 3», svarade häradsdommaren.
»Men efter förståndet då?» frågade prästen.
»Ja, det skulle vara det enda det,» mente bonden.
Prästen tog då ock satte på honom några förståndsfrågor:
»Hvem har skapat värden?» frågade prästen.
»Jo, det är Gud,» tykte häradsdommaren.
»Det var alldeles riktigt,» mente prästen. »Vet häradsdommaren ock, huru många gudar det är?» frågade prästen.
»Jo, det skall vara tre,» svarade gubben.
»Hvilka då?» frågade prästen.
»Jo, fadren, sonen ock den helige ande,» svarade häradsdommaren.
i) all som va, alla människor. 2) utantill. 3) alsintet.
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»A ja», mente prästen, »det gick nog ganska bra, ock det
skall full bli någon råd.»
Ock med det gick häradsdommaren hem ock grufvade sig
inte en smitt för biskopen.
Nu var det på det viset, att hemmanet hans låg på norra
sidan om en sjö, men på sörsidan hade han en kalfhage, ock
där hade han kalfvarna ock några kor.
Om söndagsmorgonen bad häradsdommaren sonen sin gå
sörom sjön efter Granta ock leda hänne diti prästgården —
»ock säg åt prästen, att hon är ifrån mig.»
Pojken han gjorde, som farn hans hade sagt, ock häradsdommaren gaf sig af till kyrkan i lag med det andra kyrkfolket. Ock då det hade slutat ringa, så gick han in ock
spatserade just som andra storkarlar med silfverknoppen på
käppen fram genom gången diti tolfmansbänken.
När prästen hade gjort ifrån sig på predikstolen ock stått
till altars, så kom prästen ock biskopen ock följdes åt ock
skulle stad förhöra folket. Ock eftersom häradsdommaren
satt ytterst i främstbänken, så vände prästen sig, förstås, först
till honom ock satte på honom.
»Kan häradsdommaren säga, hvem som skapat värden?»
frågade prästen.
»Jo, det är Gud,» svarade gubben säkert ock bestämdt.
»Ja, det är riktigt, det,» mente prästen. »Kan häradsdommaren också säga, huru många gudar det fins?» frågade prästen.
»Jo, det fins två,» svarade häradsdommaren, så att det
hördes öfver hela kyrkan.
»Hvilka äro dessa gudar?» frågade prästen.
»Fadren ock den helige ande», svarade häradsdommaren.
»Än sonen då?» frågade prästen.
»Ne-ej», svarade häradsdommaren, »jag sade till honom
att han skulle gå på andra sidan om sjön efter kon ock leda
hänne till pastorn.»
Jfr WIGSTRÖM, Sagor ock äfventyr (Sv. landå]. V. 1) s. 126.
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10. Pråsten som aldrig fick någon att gråta.
Ångermanland.

Det var en gång en präst, som var ömkligheten själf till
att predika. Nog bjöd han till ock gjorde det bästa han
kunde, ock nog hade han vackra ord; men det tog inte ändå.
Det viste prästen af, ock harmeligt tykte han det var, att han
inte skulle få ett enda kvinnfolk till att gråta en endaste gång.
Men en söndag, när han stod på predikstolen, fick han
se en käring, som tog fram näsduken ock började på torka
tårarna bortur ögonen på sig. Ock fägen vardt han, som om
han hade fått aldrig det, ock tänkte, att hade det gått en gång,
så skulle det full gå flere gånger också.
Ock när det var slut däri kyrkan, stälde prästen sig däri
stegporten' ock väntade på den där käringen. Men det drog
ut bra, innan hon kom. Först skulle karlarna gå ut ock sedan
kvinnfolket, men utaf det hon var gammal ock skrabbig, så
kom hon bland de allra sista. Ock när hon kom till prästen
i stegporten, hälsade han på hänne ock sade så här:
»Hör Ni, 01-Pärs-mor», sade han, »ni är gammal ock klen
ock har lång kyrkväg: kom ock följ mig till prästgården ock
få er lite ini mun!»
Käringen hon neg ock tackade, men kunde inte förstå,
hvad det var, som kom åt prästen den gången, för aldrig någonsin hade hon förr vordit bjuden till prästgården. Men hon
tackade, förstås, för godt bud ock följde med prästen.
Ock när hon kom diti prästgården, vardt hon bjuden till
att sitta till bords i lag med prästfolket, ock prästen var obeskrifligt så gemen med hänne. Ock när de hade suttit ock
ätit en stund, började prästen på fråga, hvad det var hon grät
åt däri kyrkan; men käringen ville inte på ock säga någonting. Men prästen var vådeligt så envis ock gaf sig inte; ock
efter hon hade vordit bjuden på middag så hederligt, gatt 2
hon stad säga, hur det var.
1)

stegport, port i bogårdsmuren. 2) måste.
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»Jo», sade hon, »det är på det viset, att för några år sedan
så hade jag en storande bock, ock han var så mycket tyd 3
ock behändig; men en vår när jag släpte honom till skogs,
kom vargen ock tog honom. Ock bocken lät så ynkeligt, att
låten sitter i mig än.»
»Men hvad hör det hit?» frågade prästen.
»Jo-o», svarade käringen, »när jag hörde pastorn predika
i dag, lät det precis så ynkeligt, som när vargen for af gårde4
med bocken.»

11. Den supige prästen.
Ångermanland.
Det var en gång en präst, som var en riktig fyllbasare.
Ibland när han skulle gå upp på predikstolen, gatt han leda
sig efter ledstången; ock när han hade läsarbarnen', då skall
ni tro' han var rolig då. Medan de sutto ock läste, satt han
ock sof. Nog var han mest ogudaktig i hela socknen, men
ändå skulle han gubevars predika. De tala om en präst,
som brukte säga så här: »Ni ska lefva som jag säger, inte
som jag gör!» ock så var det med den här också.
En lördagsnatt satt han uppe helaste natten ock dobblade 2
ock söp ock spelade kort. Ock där satt han ock dunkade
med kortlapparna, tils tiden var inne till att gå till kyrkan;
ock bäst han satt där, fick han höra, att det ringde andra
gången. Men då fick han brådtom till att stoppa kortleken
uti fickan ock skyndade sig till kyrkan.
Men när han kom upp på predikstolen, gick det fasligt
så trögt för honom att få fram något. Han stod där ock bara
hackade ock hostade. Ock så skulle han taga fram näsduken,
men då gick det inte bättre, än att kortleken ramlade utför
predikstolen. Men han var inte rådlös för det.
»Se så!» skrek han, »se, liksom denna kortleken ramlar
utför predikstolen, altså skola edra synder ramla utför edra
hjärtan, om I tron, hvad jag predikar.»
3) folkkär, tam. 4) å gåle, bort.
nattvardsbarnen. 2) sladdrade.
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Så där höll han på en bra stund, ock när han hade skiftat
texten, skulle han falla på knä på pallen ock läsa Fader vår.
Men trött som han var, somnade han genast.
Kyrkfolket dom läste Fader vår, ock så började dom på
lyfta upp hufvudena ock hosta ock kraxa, men prästen han
lyste inte till, ock folket undrades på att han inte slöt läsa
någon gång. Till slut gick klockarn upp på predikstolen ock
rykte prästen i rocken ock sade:
Skall vi få något mer? Skall vi få något mer?
Men prästen kom inte annat ihåg, än att han satt ock drack
ock spelade, ock ntaf det ropte han, så det hördes öfver hela
kyrkan:

Slå i OK! Slå i själ!.'
Men dess värre rykte klockaren, ock till slut vardt prästen
riktigt vaken ock predikade som vanligt.
Men då var det klockarn som tog sig en snarkare, för
det var sommaren ock varmt väder. Ock när han hade sofvit
en bra stund, hoppade prästens kanke 4 upp i kyrkfönstret ock
stälde sig där ock gol. Klockarn hörde det i sömnen, men
trodde, att det var prästen, som höll på mässa; ock när kanken
slöt upp att gala, tog klockarn upp det värsta han kunde:

Med dig vare ock Herren!
Ock sedan var jag inte med något längre.

12. Den snåle prästen ock den illmarige klockarn.
Ångermanland.

. Det var en gång en präst, som var förskräckligt så girig
ock snål; ock folket sade, att han var snålare än den snåle
själf. Många gånger hände det, att tjänarne ock legdfolket
fingo gå hungriga från bordet, men ändå gutto de hålla till
godo med de värdiga matbitarna, de fingo; för Gud nåde den
som kläkte ett halft ord: han var rent olycklig.
Men skomakaren han kunde aldrig annat än göra nid utaf
prästen, men så var han ock en riktig ullspegel. När han var
) tupp.

4
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där i bondgårdarna ock gjorde skorna, fick han vid ett' viller 2
mat än torparne ock tocka ener. Men annat slag var det däri
prästgården. Där skämdes de inte sätta honom i lag med
drängar ock pigor; ock något förmiddagskaffe fick han inte
se, mycket mindre smaka.
Lika tocket var det med klockarn också, ock till slut
sarnsatte sig klockarn ock skomakarn, att de skulle taga ock
bota prästen för snålheten hans, ock det riktigt ändå.
Ock han skall få höra, huru de stälde till det.
Det var på det viset, att prästnäcken skulle låtsas vara
gudfruktig ändå, fastän han var så mycket värdslig utaf sig;
ock hvar dag gick han diti kyrkan ock bad.
Det viste alla människor af, ock en dag tog klockaren
ock gick i förväg diti kyrkan ock gömde sig uppe på läktaren,
så ingen viste af det. Ock en stund efter kom prästen diti
kyrkan, ock när han kom in, satte han hatten för ögonen,
ock sedan så gick han in i sakristian. Ock en liten stund
efter kom han ut igen ock hade kappan på ryggen ock stälde
sig för altaret ock mässade så här:
Gud du äst mitt hopp!
Med det samma svarade det uppå läktarn:
Men satan i din kropp
Prästen mässade på:
Hvarför visar du mig detta hat?
Ock då svarades det som förra gången:
Därför att du ger ditt folk så litet mat.
Då sjöng prästen
Jag skall full bättra mig
Men uppå läktarn svarade det:
Jag kan både näpsa ock släppa dig.
Men då vardt prästen illa till mods, må tro, ock gaf sig
af hem till prästgården. Efter den dagen var han som en
annan människa, ock folket fick så mycken mat, de någonsin kunde begära, ock många gånger rådde de inte med äta
upp altihop.
) vii ett, ständigt. 2) bättre.

1
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13. Prästen som hade så stygga afäkter'.
Ångermanland.

Det var en gång en präst, som urbökades mycket på
predikstolen ock hade alla möjliga afäkter ock slog knytnäfven
uti predikstolen, så det hördes kring hela kyrkan.
Det där hade folket mycket roligt åt, ock så var det
några pojkglopar, som satte sig före, att de skulle taga ock
göra prästen ett spratt.
En lördagskväll togo pojkarna ock gingo diti kyrkan ock
satte fast en hel hop med knappnålar däri predikstolen, så att
pastorn skulle slå knytnäfven uti dem, när han predikade.
Dagen efter var det söndag, ock då gingo pojkskorfvarna,
förstås, diti kyrkan för till att ha roligt åt prästen, som de
ock fingo.
När prästen kom upp på predikstolen, tog han till ingångsspråk:
Hvem hafver skapat värden?
Jo, svarade han själf — ock med det samma drog han
till med knytnäfven i predikstolen — djäfvulent
Enligt en annan version frågade prästen: »Hvem var det, som
förde Israels barn utur Egypten?»
»Jo», svarade han, »det var
själfva — djäfvulen
1)

åtbörder; folketymologi af fäkta.
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14. Torparfolket i Hännrike.
Ångermanland.
På Multråmål, efter en sagesman från Nora socken.

Dä va 'n gagg ä tarparfålk, som .haddä nä tarp ti 'n by,
som hetä Hännrikä. Utaväfåltjä 1 plö no mästä ha litä te
leva tå, å sä var ä vä 2 dom å, för fali sä 3 knaft om var ä för
dom vä ett4. Gu vet, ho dom haddä sä fram på för ä vis,
män levdä dä jolä dom, å håna dä fekk dom dä enä ättä
dä annrä.
Sä var ä 'n vår å fåltjä holl som bäst på så, å då skullä
föll å tarparstakkarn så på ä styttjä, som han haddä. Män
si nu var ä på dä visä, att han haddä int ett enda korngryn
tell å så. Han vistä sä iggen ärmadä rå, å ti slut vart ä sä,
dä dom skullä säljä endä kon dom haddä, å hon hettä Grannros, å sä 'n hönä å. Å ättä som dä int va värst lagt ti stan,
sä skullä dom fära dit å säljä kon å höna. Å gubben han
tyktä, dä han, som stärkarä va, skullä fära dit vä kon. Män
dän som intä vellä gå in på dä, dä va tjäriga, för hon va
rädd, dä gobben skullä supä opp var enda smitt, å sä skullä
dom vära ukä utan ijänn.
Å sä vart ä. Tarparn han stanä himmä, å tjäriga ga sä
å ti stan vä kon å höna. För höna skullä na bejära trättisäks fellig å tijjä rikstaler för a Grannros. Bra jekk ä för a,
sä länjä hon va på lannsväjjen, män då hon kommä på stassgaten då vart a om live5. Där på gaten tjole dom vä väggren°,
sä dä dona, som om åska gått, å tjäriga hon tägtä, att aller lä.
föll jä komma ti Hännrikä na mer, dä ä no bäst, • jä tä å
anbefall mä i Guss hann.
Män horä dä va, sä haddä, na sä fram på tarjä ändå, å
att hon va fäjjen 7, dä kan en föll förstå. Där stäldä na sä vä
kon å höna å väntä bära, dä nan skullä komma å tjöpä tå a.
Å då hon haddä vänta 'n stann, kommä nä 'n slaktar å
frägdä:
1)
3) så.

ut-an-vid-folket, torpare, backstugusittare o. dyl. [pläga. 2) med.
4) vid ett, ständigt. 5) rådlös. 6) vagnar. 7) glad.
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»H.ora myttjä kost ä kon?»
»Trättisäks fellig», svära tjäriga.
Slaktarn tyktä, som sanniga va, att dä, .va ett hurrandä
pris, å tog tjäriga på ola å pluttä int ä ronnstykk.
Män höna jekk å sämtner tell å säljä. Då kommä bå
fruer å mamsäller å frägdä ättä prisä, men tjäriga svära: tijjä
rikstaler, å då skäka allihop på huvvä å jekk sänn väg.
Ti slut börjä nä på valä mört å tjäriga stog där enfammen
på tarjä. Då tägtä na: dä ä föll bäst jä je mä, himm, män
dä å na kvärts tå. dan. Män vä dä samma kommä 'n dänn
slaktarn, som haddä tjöft kon.
»Mor,» saä 'n, »ha 'nt ji sålt höna än 'int?»
»Nä-äj», svära na, »dom tyttjä allihop, dä hon ä för
dyr». Å sä ha a 'n dä - vakkrestä hon konnä, dä han skullä
vära befelig å tjöpä höna å.
Han sä å jolä å ha tjäriga ta höna å fåljä sä himm.
Ja-a, dä haddä na no int na imot, 'för hon va bå frosen
svolten, så dä va no manomt 9 te fo värmä sä å fo na ini
monn. Hon fåldä vä slaktarn, å då dom kommä himm, bo 1°
han a bå dä enä å annrä, å så vart a fall som ä svyn.
Män slaktarn han va full å spetakel å strok tjären på
tjäriga hel å hallen, å sä häddä 'n na diti 'n dunhog å rullä
na ronter ikrigg allern sä maggä gagger, tellanf 12 hon såg
ut alldeles. som en fogel. Å sään sä tjolä 'n a utom stan
å vältå na diti ä ditjä, å där fekk a leggä som hon va.Då hon haddä legä där aller så länjä, vaknä na, män fa.li
sä togg var a ti huvvä, å då 'hon -såg på kläa sinä å vart vars,
horä hon haddä pöntä ne13 bästä 'håldaskläa sina, vart a alldeles förskräkt.
Män sä fekk a si, dä hon va loen'14 å, å då tägtä na, dä
int konnä hon vära tarpartjäriga från Hännrikä. Var ä möje=
lit dä!
»Är ä jäg?» frågä na. — »Nå-äj!»
»Är ä jäg?» — »Nä-Nj
kvar [af dagen.
8) (mon om), bra.
10) bjöd [han hänne af.
aldrig [så många gånger (flerfaldiga gånger). 12) till dess. 13) pyntat
ned, nedsmutsat [sina bästa hälgdagskläder. 14) luden. '

8)

11)
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Hon vistä, int, ho hon skullä tro, män sä kommä na ihog,
dä dom haddä en kålv å 'n hunn himmä; å var ä nu sä, dä
kålven släktä15 na, då hon kommä diti båsen, sä var ä hon;
män jolä 'n dä intä å fäldä hunn, då var ä intä hon.
Å sä gav a säg på himmväjjen.
Män då hon kommä nafnär stugen, börjä hunn på fällä
värrä än 0. sokkenlapper?r.
Nu vart a fögan 16 onurom; män kålven sko föll ha bätter
reda på sä, tägtä na, å sä jekk a diti fögsä 17. Män då hon
kommä dittell kålven däri båsen, börjä han på urbokes", dä
värstä han konnä, å sättä rompa" än i värä å holl rakt på
slitä lös sä. För han tjändä å värä tå tjären.
Nu är ä intä jäg, tyktä tjäriga; nä-äj dä va 'ut möjjälikt, att dä konnä våra hon, för varken hunn häll kålven haddä
tjänt jänn a. — Män ho ä jä fö sia? — Jo jä jett" vära 'n
fog el, ättä som jä ha dun. Ja, jä •är 'n fogel, sä är ä. Män
då sko jä föll k konna flygä som annä fogler, tyktä na, å sä
börjä na på klivä oppätt stugäknuten å tägtä sättå säg på
tatjä 21 jussom annä fogler.
Män å dännä fekk hunn hört, å han tell å ulä 22, dä värstä
han konnä, sä gobben, som va ini stugen, gatt 23 sta ut å si
ättä, ho dä kommä tell, dä hunn rejolä" så dä,nnä. Å jussom
tarparn kommä ut på gåln, vart 'n vars 'n onneligen varels
oppå röstä. Hon flakSä vit vigga å let om sä" som ä söndastraff.
Gobben in ättä bössa å skullä sta futä.
»Då ä jäg! Dä it jäg!» skrek a, sä myttjä hon råddä vit.
»Så stå du här, du, tokhuvvä! Låga dä bära ne å gå ini
stugen som fålk!» skrek gubben att 26 a, å då bördä na på tjännä
jänn sä. Å då hon kommä in, sä vellä gubben ha päniga tå a;
män si dä va värrä. De väligä" trättiåäks fellig, som hon
haddä fott för kon, dom haddä na mistä, å för höna haddä na
int sä mått 28 som ä ronnstykk 'n gagg.
Utan päniger å utan säskon" å utan ko — sä stog ä
nu tell där i tarpä. Gobben han tog mössa ti enä njävan å
) slickade. 19) nästan [förundrad. 17) fähuset. 18) väsnas, slå, sparka.
) svansen [rakt i vädret. 20) måste. 21) taket. 22) tjuta. 23) måste.
25) väsnades. 26) åt [hänne. 27) futtiga (eg. värdiga).
24) väsnades.
28) pass.
28) sädeskorn, utsäde.

15
18

Sv. landsm. r. 2.
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klåddä sä vä 'n annern. »Nättjen 3° sko vära la vä däg!» saä 'n
ti slut; »nu je jä må å, å veskemä31 jä komma himm, änna32
jä ha sett tri ukä storä tok som du.»
Å vä dä sä gav 'n säg ut å vannrä. Fattig å utsvolten
va 'n, män dä jekk ändå. Han fekk 'n beta här å 'n beta
där, å sä jekk dän enä dan ättä 'n annern; å dä haddä föll
int vörä sä fett i Hännrikä häller allä gagger.
En dag jekk 'n på lannsväjjen som vanlit, å då fekk 'n si 'n
nyn stugä, som låg bredda .sYä väjjen. Å där var ä 'n gäinmain tjärig, som spragdä ut å in dä värstä hon konnä, å ti
hännren bar a ä mjålktrag. Å sä dännä jolä na immra fort.
Män ä dännä konnä gobben int på na vis förstå; han jekk dit
å frägdä na, ho dä kommä tell, dä ho spragg å fäktä sä
dännä.
»Jo-o», svära na, »i gammelgilln där haddä jä sola dan i
ännä, män här i 'n hän nystugen fo 'nt jä si nann sol als. Nu
tägtä jä, dä jä skullä frestä å bära in nann sol, män .sä fort
jä komma in vä a, far a å gålä.»
. »Din toka" näkk dä!)) tägtä tarparn, för han såg jenäst,
ho dä va stält.
»Horä myttjä fo jä, om jä jär sola ini stugen att däg?»
frägdä tarparn.
»Tri hundra rikstaler,» svära tjäriga; å dä tyktä han va
hederlikt boen". Han skaffä säg bära 'n yksä, å sä hogg 'n
opp 'n glogg ti väddjen", å straks kommä sola in i stugen.
Tjäriga hon va fäjjen 36 änna utöver sä å ga 'n tri hunnrä
rikstaler. Aller nänsen haddä 'n förtjent päniga sä lätt som
nu. Män, tägtä 'n för sä Sålv, ä dän tokä ä fögan 37 värrä än
dä jäg ha himmä.
Sään sä gav 'n säg ut å vannrä ijänn, ä så komma 'n ti 'n
gål, där dä va nann, som skrek å roftä dä värstä han konnä fo
borti" sä. Tarparn troddä, att dä va nann fara å fälä. Når
han kommä in, fekk 'n si na, som han aller nänsen haddä
sett för. Tjäriga i gåln haddä sättä 'n fortä på kärn sänn, män
int jort nann öffnig att huvvä. Män nu stog a där å slog på
huvvä vä ä klappträ å tägtä spränjä hol på bon" på dä visä.
näcken [skall vara i lag med. 31) ve-ske mig, svordom 32) innan.
tokiga [sate, dig. 34) bjudet. 35) väggen. 36) glad [ända utöfver
sig. 37) nästan. 38) ur. 39) (skjort-)bålen.

30)

33 )
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Män dä vellä int på gå, å dess värrä slog a; män gobbstakkarn
han fekk settå mella, sä tarparn tyktä, att dä va sönn om 'n.
»Ho komm ä tell, du sia kärn dänn så dännä?» frägdä
tarparn.
»Jo-o», svära tjäriga, »då ä int sä illä ment; jä sko bära
provä forta, män hon vell int gå på.»
Tarparn bo ut sä tell å jära, sä forta skullä gå på lätt å
ledit; män int vellä 'n då presis jära nä för intvätt 40, int.
Ja-a, tyktä gobben, konnä 'n jära dä, sä va 'n völkommen,
å han skullä fo hunnrä bagko för besvärä.
Teggarn han tog bära kniven borti slira 4' å skar opp ä
hel för huvvä, å sä jekk ä som 'n dans. Å päniga fekk 'n å,
som sakt va.
Nu tyktä tarparn, att han hadda fonnä dä aunrä tokä, som
va nasänär42 lik tjäriga hanf.
Tarparn haddä nu v.ortä 43 'n riken patron å jekk int å
tegdä na lägger int. Han for fram som en bätterkär å tog in
bära dänär 44 bätterfålk.
En dag sä kommit 'n in på 'n hederligen bonngål. Tjäriga
sättä fram 'n stol att 'n å ba 'n settä, å sä frägdä na, va han
va från.
Jo-o, han va från Hännrikä, svära 'n. .,Män tjäriga hon
tyktä, dä han sass45 vära från Himmelrikä; å ättä som förä kärn
liännef va dö, sä frägdä na nu 'n hän främmänäkärn, om han
haddä sett tell 'n salig Ola na i Himmelrikä, å hor han haddä nä.
»Jo-o, no ä 'n där», tyktä tarparn, »män no är ä bra knaft
om för 'n.»
Å tjäriga tell å järmes40 å förbärmä säg, å hon konnä då
int förstå dä, för han haddä så ityttjä päniger, då han for å
gålä te himmeln.
»Fo 'n nänsen 47 åka na?» frågdä na ti slut.
»Nä aller na», svära gobben.
»Å, härrå Gu!» börjä na på ijänn å let om sä, sä tarparn
holl fögan på valä rädd. »Att männ kär skulle komma ti tokken
nö, dä haddä jä då aller konna trott!» Å sä dännä jekk a på
aller sä lä,njä, å te slut holä na åt vä tarparn, om han vellä
ta na fikkniger vä sä tell 'n Ola.
40) ingenting.
41)sudan.
42) något så när.
43) vordit, blifvit.
44 ) där-när, hos
45) sade sig. 40) jämra sig.
47) någonsin.
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Jo-o, tyktä 'n, han konnä föll dä. Å sä lettä tjäriga hop
na vart" mott, bå mat å kläer, sä kärn hännef skullä släppä
frysä å svältä den nämmeste tin. Män hon kommä vä sä myttjä,
att dä vart ä heltä hästlass, å sä sättä na för enä hästen å
ba gobben tjörä ti hirnmelrikä. Å dä haddä han iggen tigg
mot. Han sättä sä på lassä å tjolä på hästen, å sä bar ä å
gålä. Män tarparn han skrattä för sä fålv å tägtä, dä nu haddä 'n
då råkt dä trejjä tokä, som va som tjäriga hanf.
Män då tarparn tjolä tå gåln, holl hossbonn" på härvä
därpå ä styttjä, å han konnä int förstå, hokken dä va, som for
å vä annerhästen" hanf. Han sättä å himm å frågdä tjäriga,
ho dä va vä hästen.
Sä fort han fekk hörä, ho dä va, förstog 'n, dä va na
fälmeri", å sättä sä på annerhästen å skullä ri opp 'n dän
främmänäkärn. Män då tarparn fekk si, att dä kommä 'n kär
på lannsväjjen, förstog 'n, att dä va hossbonn, å vart no fögan
rädd; män han va 'n illistigen pärsedel å tägtä, att dä skullä
föll gå tell å närrä han å. Han tjolä på hästen, män fåk jekk 'n
på sia om väjjen å laä sä på röddjen å såg rätt änna opp i
himmelen.
Då hossbonn kommä dit tarparn låg vart 'n onnrom 16 å
frågdä 'n, va dä.va han såg på.
Jo-o, svära tarparn, han såg na rektit märkvärdit: dä
va 'n tjörar52, som for rätt änna opp i himmelen. Å sä laä
bonn sä på samma sätt å säg opp i värii. Män bäst han låg
där, kastä tarparn fult vit sann ti yga på 'n, sä han int konnä
si ä Guss skapanstä grann.
Män tarparn han laä i väg, dä värstä.han konnä, å sä hann 'n
opp lassä å sätta sä på å tjolä himm ti Hä,nnrika.
Då han kommä himm, vart 'n vars, att dä va tjort 53 däri
åkern, å sä frågdä 'n tjäriga, va hon haddä sått för sia.
»JO-0», svära na, »då va tri nolaskokser", som sättä ättä 55
tri tonner salt här ti hösten; å nu ha jä sått dä. Bära Gu
je rägn å solfen, sä sko ä no komma opp vakkert.
Då såg gob ben, att dä 'nt va - nann rå vä tjärigtokä, män
ättä som maggä annä ener va likä illä utä som han, tyktä 'n
åtskilligt [smått. 48) husbonden. 58) andra hästen. 51) skälmstycke.
körare, körsven med häst ock åkdon. 53) kördt. 54) nordanskogser, invånare i norra Ångermanland. 55) satte efter, lemnade kvar.

48)
52)
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ändå, att då va bäst stänä himmä i Hännrikä. Män aller mer
fekk tjära fara ti stan å säljä na kräk häll na hönf, int.
t=t t,
Uttalet: d= d 4, 1=/ 4 .2, n=n , o=e 8, f=f
rd =
= nj =
ln = g, It = it
dj = dg, ld = ld
ä = ce
si =14 a = a a a, e = e a, o = 0 8, å =
ö = 0.
Jfr Somme kjwrringer ere slige hos ASBJÖRNSEN og MOE, Norske
folke-evene, Christ. 1874.

15. Lill-Pintel ock Stalogubben.
Lapska sagor.

Stalogubbenl plägade fånga utter i en bäck, som rann tätt
intill hans boning. Till den ändan lade han ut lockbete här
ock där i bäcken ock stälde så till, att han kunde höra, när
uttern var i gillret. Han satte betet i förbindelse med en björktjaka 2, ock när uttern nappade i agnet, slog tjukan mot en
stör, så att ett skrapande ljud uppstod; men när stabo hörde
detta, förstod han, att uttern hade fastnat.
Detta viste Lill-Pintel af, ock för att göra spektakel af
stab, rörde han på tjukorna, så att det skramlade i käppen.
I glädjen sprang stabo genast att vittja sina våner3, men fick
inte någon utter. Detta skedde många gånger. Då förstod
han, att Lill-Pintel, den skälmen, hade varit framme ock narrat
honom. På blinken satte han af efter Pintel ock lyckades få
fast honom ock tänkte riktigt gifva honom på pälsen. Men
det vardt ingenting at; för Pintel stälde sig så, att de snart
blefvo goda vänner igen.
Stab o brukade bära på ryggen en stor säck, som var af
skinn, ock i den hade han skinnen af de uttrar, som han gillrade. De skinnen ville Pintel bra gärna åt, ock han spekulerade
länge på huru det skulle gå till.
1) Stab° är lapparnas benämning på en i deras sagor förekommande
jätte. Han skildras såsom begifven på människokött samt stor ock stark,
men tillika mycket dum ock godtrogen, hvarför han ock är utsatt för gyckel
af små pojkar, askepotter, som sitta hemma i spisen, utom då de trakta
efter stalos skatter. 2) svamp som växer på gamla björkar. 3) fångstdon.
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En gång låg stabo ock sof bredvid en stor eld, som han
hade gjort, ock då passade Pintel på ock skar ett stort hål
i botten på säcken. En stund efteråt vaknade stab, ock efter det
kliade mycket, så tog han af sig kläderna ock stälde till en jakt
efter objudna gäster, som funnos där i stor mängd.
Medan han så där höll på löska sina kläder, frågade Pintel:
»Maste akjain sakkmes?» (för hvilka är farbror mest rädd).
»Passaist», svarade stab.
Då sprang Pintel genast ock tände eld på en stor riskas
i närheten; ock när det började brinna riktigt, ropade han till
stab: »Passa påta!» (passa kommer). Men när stabo hörde
det, tog han säcken, slängde honom på ryggen ock lade af,
som han var, det värsta han kunde. Kläderna fingo vara, ock
dem tog Pintel. Ock när stabo hade sprungit ett stycke, föll
det ett utterskinn bortur säcken hans den ena gången efter
den andra, för det var hål i botten; ock dem fick Pintel också.
På det viset narrade Lill-Pintel stab rör andra gången.

En gång hade stabo tagit fast Pintel. Ock för att han
inte skulle kunna göra något mer spektakel, så tog stabo ock
stängde in honom i ett rum, ock om natten tänkte han taga
lifvet af honom.
Men däri rummet stod det en smörkärna full med grädde.
Den kärnan tog Pintel ock lade diti sängen ock så drog han
skinnallen öfver hänne, men själf så kröp han under sängen
ock låg där tyst som en lus.
När det led på natten, kom stabo in i stugan. Han hade
en stor täljyxa i banden ock smög sig tyst dittill sängen, för
han trodde, att Pintel låg där, ock torfvade till med yxan, det
mesta han rådde med, så grädden skvatt kring väggarna. Nu
fick han det, nu, mente stab, för han trodde, att det var
hjärnan, som sprutade kring hela stugan. Ock med det så
gick han sin väg, ock dörren stängde han inte häller igen,
sedan Pintel nu hade fått, det han behöfde.
Men den som inte var sen till att gifta sig i väg, det var
Pintel. Ock på det viset vardt stabo lurad äfven den gången.
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Lill-Pintel hade två bröder, ock de ville också göra stabo
alt ondt de kunde. Men stabo bjöd ock till att taga lifvet
af dem. Det viste Pintel nog utaf, men ändå kunde han inte
låta bli att göra stabo det ena sprattet efter det andra.
En gång tog Pintel bröderna sina med sig ock gick dit
stabo bodde. När de kommo fram, var stabo borta; men han
hade tre döttrar, som voro som de vackraste mamseller, ock
de voro hemma. Pintel han tog på gantas4 med dem, ock
huru länge han höll på, fick han dem till att byta mössor med
sig ock bröderna. Ock när det var gjordt, gåfvo sig bröderna
på hemvägen.
Men just som de hade gått, kom stabo hem. Ock när han
fick se tre människor, som hade blåa karlmössor, tog han för
gifvet, att det var de fördä,rfvade bröderna, ock tänkte, att nu
skall jag full gifva dem för alla de gånger, de gjort spratt
åt mig.
Ock med det samma rusade han på dem ock slog ihjäl
dem alla tre. Men då fick stabo sorg, skall en tro; ock hade
Pintel varit något så nära, så nog hade han sett solen för
sista gången då alltid.

Efter det här tålde det länge, innan Pintel vågade på gå till
stab. Men till slut gaf han sig i väg till honom, ock när han
kom fram, satt stabo ock hade guldglasögonen på näsan ock
fläktade sval luft på sig med en solfjäder, som också var af
guld, ock det som var riktigt ändå.
»Nu ska vi vara goda vänner», tykte Pintel.
Ja, det hade då stabo ingen ting emot, för alltid är han
god af sig; ock så blef det, som Pintel ville.
När de nu hade suttit en stund, skulle de åstad ock äta
nöten.
»Nu ska vi kappäta», mente Pintel.
Ja, stabo hade ingen ting emot det, ock så blef det då
så, att de skulle äta gröten i kapp. Men Pintel var full af
det ondt är, nu som alltid. Han hade gjort sig en duktig skinnpåse ock satt fast honom på bara bröstet mellan skinnet ock
4)

skämta.
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bröstlappen; ock under hakan där var det en öppning ned
till påsen.
När de började på äta, stack Pintel det mesta i påsen
ock åt själf litet ock intet. Men stabo han åt det värsta han
rådde med, ock till slut vardt han så mätt, så han inte kunde
få i sig en sked. Men Pintel han gick på med full fart ock
gjorde nid af stab, som inte kunde äta mer.
Stabo böljade till slut på undra, om det gick rätt till, ock
efter som han såg illa, satte han på sig guldglasögonen ock
lutade sig framåt för att se, huru Pintel bar sig åt. Men med
det samma rykte Pintel af honom både glasögonen ock solfjädern ock satte af, det värsta han kunde, ock stab o efter.
Men när Pintel kom ut i förstugan, föll grötpåsen ner, så att
stabo trampade i honom ock snafvade ock låg där, så lång
han var.
Nu kom Pintel före ock fick god tid på sig. Utanför
stalos stuga stod guldbocken hans, ock honom tog Pintel i
farten ock lade af ned till hafvet. Ock när han kom dit, sköt
han ut stalos guldbåt ock drog dit bocken ock rodde ut på
hafvet.
En bra stund därefter kom stabo ned till stranden, ock då
fick han se en båt långt borta på hafvet.
»Är det du, Pintel?» ropade han.
»Ja», svarade Pintel.
»Tänker du komma något mer, Pintel?» frågade han igen.
»Ja», svarade Pintel, för han tänkte, att annars kunde
stabo kanske hinna upp båten.
Så stod stabo där ock ropade ena gången efter den andra, ock
Pintel lofvade hvar gång att komma. Till slut tykte han dock,
att han var långt borta från stab, ock då ropade han:
»Jag kommer aldrig till dig mer.»
Nu vardt stabo mycket ond ock skrek ock sade:
»Mina utterskinn har du stulit, mina döttrar har du dräpit,
mina guldglasögon, min guldsolfjäder, guldbock ock guldbåt
har du tagit!» Sedan lutade han sig framåt, "där han stod i
sjön, ock drack af alla krafter för att torka ut hafvet. Ock
utaf det att han drack så mycket, blef det en stark ström, som
drog båten närmare stab, fastän Pintel tog i det värsta han
orkade.
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Till slut var båten alldeles bredvid stab, ock stabo böjde
sig framåt för att gripa fatt i honom, men så sprack han.
På det sättet fick Pintel behålla alla de guldsaker, som
han hade stulit från stab.
Upptecknaren har anledning förmoda, att flere episoder finnas, fast
han icke lyckats få reda på dem. Äfven bland nybyggarne i Lappmarken är sagan enligt PETTERSSON känd under benämningen 'N Pintel i
pelapäls å trollä, hvilken väl är den samma som den närmast efteråt här
intagna sagan om Pintel som stal trollkäringens guldsaker ifrån
Fredrika socken i Åsele lappmark. För första episoden jfr En st allo
bliver narret ved ba3verfangsten hos FRIIS s. 104, efter L. LZESTADIUS från svenska Lappmarken; för den andra En askelad narrer
stallo til at flygte fra hus og hem, FRIIS s. 92, likaledes efter
L/ESTADIUS ock från svenska Lappmarken. När askepotten en tid blifvit
gödd för att stekas af stab, sändes han till skogs att hämta ett stekspett. Gång efter annan kommer han åter, men blott med odugliga,
unga videgrenar. Stab o går då själf att söka bättre spett, men dessförinnan frågar askepotten: »Kära farfar, hvad är du mest rädd för?» -»Hväsfisken» (ormen), svarar stabo ock går. Under tiden kastar pojken
sina videkvistar på elden, så att det börjar sjuda ock koka. När stabo
kommer hem, säger askepotten: »Farfar, farfar, hör på hväsfisken!» hvarvid stabo tar till flykten. Passa är väl släkt med det i LINDAHLS ock
ÖHRLINGS Lexicon lapponicum, Holmiw 1780, upptagna passet, v. a.
igne torrere, steka. För tredje episoden jfr Jwtten og drengen
hans, FRIIS s. 58.

16.

Pintel som stal trollkäringens guldsaker.
Fredrika, Åsele lappmark.

Det var en gång ett torparfolk, som hade mycket smått
om; men de hade fulla stugan med barn. Utaf dem var det
tre pojkar. Två hade gått ock läst ock voro garfval, men den
tredje var en liten stackare ock kallades Pintel.
De bägge bröderna, som voro äldre, skulle gifva sig ut
ock söka sig tjänst; men Pintel, som ingenting dugde till,
han skulle stanna hemma. Men det hade han inte lust till
ock bad så vackert, att han skulle få följa med bröderna sina.
1) fullvuxna.
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Men pappa tykte, som sanningen var, att det var bäst, att
han stannade hemma, eftersom han inte kunde förtjäna så
mått som maten i sig; ock bröderna sade också tvärt nej.
Pintel han grinade ock bad, men det hjälpte inte.
Så skulle då bröderna gifva sig af hemifrån en dag, ock
de hade stält alt i ordning ock stoppat klädslarfvorna ock
hvad de hade uti byar sin säck ock skulle stad gå. Men
Pintel passade på, när ingen såg det, ock tog klädbyltet bortur
en af kunsarna ock kröp dit själf ock låg där mol tyst. En
stund efter kommo bröderna ock togo hvar sin säck ock
gingo sin väg; men inte kunde de tro, att Pintel var med,
fastän den ene tykte, att säcken hans var farligt så tung.
När de hade gått ett stycke, började Pintel på blifva
trött, ock bäst det var, somnade han. Till slut vaknade han
ock började gäspa ock sträcka på sig. Då • kändes det,
att det var någon lefvånde varelse i säcken; ock så sågo de
efter, hvad där var, ock funno lillbror sin. Nog vordo de
elaka på Pintel, det var en sak, men inte kunde de följa
honom hem, ock inte kunde de häller lemna honom vind för
våg; ock därför så fick han lof att följa med dem ock traska
på, så godt han kunde, för bröderna lade i väg, alt hvad de
orkade.
Till slut började det lida på kvällen, men ännu hade de
inte något kvarter för natten. De började på blifva oroliga,
men bäst de gingo där ock funderade, fingo de se, att det
brann ljus i ett fönster. Fägna blefvo de ock togo genast af
vägen ock gingo dit; men det var ett riktigt trollhål, fastän
de inte kunde veta det. Då de kommo på bron, stampade de
snön utaf sig ock gingo sedan in.
»Guds fred!» hälsade de.
»Gud signe!» svarade käringen, som satt ock spann.
»Kan vi få låna hus här i natt?» frågade älste brodern.
»Ne-ej», svarade käringen, för hon hade inte sängrum åt
alla, men en skulle få stanna; ock eftersom Pintel var minst,
skulle han ligga där, om han ville ligga i askan i spisen.
Men Pintel förstod, att käringen tänkte taga lifvet af honom,
ock sade, att han måste följa med bröderna sina; ock så måste
de fresta att få låna hus däri någon annan gård. Nedanför
gården var det en sjö, ock ötver den var vägen stickad. Då
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de kommo till andra sidan, fingo de se ett förskräckligt så
stort slott. De hade nog hört, att vandrare sagt, att det aldrig
gick att få låna hus på herskapsgårdar, men efter det var
så långt lidet på kvällen, måste de ändå försöka.
Ja-a, de fingo också stanna där, ock om morgonen innan
de gåfvo sig i väg, frågade de, om prinsen, som ägde slottet,
hade något göra åt dem. Jo-o, det hade han vist; ock så
stannade de. Ock Pintel han skulle blanka skorna åt prinsen,
ock däremellan pintlade han däri köket. Ock efter som
Pintel var både villig ock flink, började prinsen på tycka om
honom ock gaf honom både skor ock kläder ock så någon
slant ockåå någon gång då ock då. Men det allra bästa var
ändå, att han fick så god mat, ock hvar torsdag gaf prinsen
honom en skräddrågmjölsbulle, som var fyra kvarter tvärs öfver.
Men sämre gick det för bröderna. De fingo gå i det
värsta grofarbete från morgon till kväll, men ändå var inte
prinsen nöjd. Litet betaldt fingo de ock, men det värsta var,
att de nättade så med maten däri slottet. Till slut blefvo de
afundsjuka på Pintel ock hittade på, att de skulle ljuga på
honom för prinsen, som de också gjorde.
Den där trollkäringen, som de varit inne hos, hade en
guldbock, ett guldämbar, ett guldtäcke ock en guldskål; men
ingen människa var god till att taga något utaf hänne. Det
där hade de bägge bröderna hört, ock därför så gingo de en
dag till prinsen ock sade, att Pintel hade sagt, att det var en
dålig prins, som inte kunde taga guldbocken utaf trollkäringen.
När prinsen fick höra det, vardt han vred ock befalde, att
Pintel skulle skaffa honom trollkäringens guldbock innan nästa
dag, annars var han förlorad. Men •Pintel grufvade sig inte
det minsta. »Bara jag får litet malt med mig, så nog skall
jag göra det, alltid», mente han tro på. Ock så fick han då
litet malt ock gaf sig i väg bra sent om kvällen.
Den där bocken låg alltid i spisen om nätterna, ock
i bägge hornen hade han en klocka, ock med dem ringde
han ett gång hvar timme. Det hade Pintel hört, ock när
han kom dittill stugan, klef han upp på taket ock höll sig
tyst, tils han hörde, att trollkäringen böljade på snarka. Då
tog Pintel en näfve malt ock släpte det ned genom muren.
Men när bocken fick känna lukten utaf maltet, klef han upp-
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för muren ock började på slicka på Pintels maltpåse. Men
Pintel skyndade sig ock tog honom i hornen ock bar ned
honom från stugutaket ock ledde honom till stallet. Ock när
prinsen vaknade dagen därefter, korn Pintel tagandes till
honom med trollkäringens guldbock. Men efter den dagen
tykte prinsen ändå mer om Pintel, men vardt strängare ock
strängare med bröderna hans.,
Då gingo de en dag till prinsen ock sade, att Pintel hade
sagt, att det var en dålig prins, som inte kunde taga guldämbaret utaf trollkäringen. När prinsen fick höra det, vardt
han vred ock befalde, att Pintel skulle skaffa honom trollkäringens guldämbar innan nästa dag, annars var han förlorad.
Men Pintel grufvade sig inte det minsta. »Bara jag får litet
salt med mig, så nog skall jag göra det, alltid», mente han
tro på. Ock så fick han då litet salt med sig ock gata sig af
till trollkäringens stuga, när det var kvällsdags. När han kom
fram, klef han upp på taket ock gick till muren ock lyssnade.
Då hörde han, att trollkäringen höll på koka gröt, ock därför
så passade han på ock släpte alt salt, han hade, ned genom
muren, så att det for i grötgrytan. Ock när käringen skulle
stad äta, var gröten så salt, att hon inte kunde få i sig en
enda sked. Trollkäringen vardt då elak på dottern sin ock
sade åt hänne, att hon på rappet skulle gå ned på sjön efter
vattnet ock koka en ny gröt. Stintan kunde inte begripa,
hur det kom till, att gröten hade blifvit så salt, men det var
inte värdt säga någon ting. Därför så tog hon guldämbaret
med sig ock en guldlykta, som de kallade Sänbläcka, ock
gick ned till sjön. Men Pintel han skyndade sig ned af taket
ock sprang upp stintan ock stoppade hänne ned genom vattenhålet på isen, men både guldämbaret ock guldlyktan tog han
hem med sig.
Men trollkäringen började på tycka, att dottern hännes
var borta för länge, ock gick ut på bron ock ropade. Något
svar fick hon inte; i stället fick hon se skenet af guldlyktan
sin på andra sidan om sjön, ock med det samma fick hon
höra ljudet af guldbocken sin.
;Ar det du, Pintel?» ropade hon.
»Ja-a!» svarade han.
»Är det du, som har tagit guldbocken utaf mig?» ropade hon.
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»Ja-a!» svarade han.
»Är det du, som har tagit guldämbaret ock Sänbläcka utaf
mig?» ropade hon.
»Ja-a!» svarade han.
»Är det du ock, som har kastat dottern min i sjön?»
ropade hon.
»Ja-a!» svarade han.
»Skall du komma hit något mer?» ropade hon.
»Jo-o!» svarade han.
»Då skall jag pintel-pela-päls med dig, då!» sade trollkäringen. , Ock med det gick hon in i stugan ock Pintel i
slottet.
Ock när prinsen vaknade dagen därefter, kom Pintel
tagandes till honom med ämbaret ock lyktan; ock efter den
dagen hade Pintel bättre dagar än någonsin förut.
Efter någon tid ging) bröderna igen till prinsen ock ljögo
på brodern sin. »Pintel säger», sade de, »att det är en dålig
prins, som inte kan taga guldtäcket utaf trollkäringen.» När
prinsen fick höra det, vardt han vred ock befalde Pintel att
skaffa dit guldtäcket; men var det så, att han inte kunde det,
så skulle han få se på annat.
Pintel var inte ängslig för det. När det vardt kvällen,
gaf han sig i väg, ock nu hade han hvarken malt eller salt
med sig. När han kom fram, såg han genom fönstret, ock då
höll käringen på städa ifrån sig ock skulle just stad gå till
sängs. Pintel tog en käpp ock gick in i farstun ock stälde
sig bakom dörren för till att passa på, då käringen skulle
hafva igen dörren. Han hade inte häller stått där lång stund,
förrän hon kom ock skulle häfva igen dörren, men då tog
Pintel käppen, som han hade i handen, ock satte honom mellan
dörren ock dörrkistan, så att dörren vardt stående uppe den
natten. Men det märkte inte käringen, utan hon gick ock
lade sig; ock rätt som det var, började hon på snarka. Då
smög sig Pintel fram till sängen ock drog täcket utaf hänne
ock lade i väg med det.
Men käringen hade inte legat lång stund, förrän det började på kännas kalt däri sängen, ock så vaknade hon ock
fick se, att guldtäcket var borta; ock genast förstod hon, att
det inte kunde vara någon annan än Pintel, som varit där
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ock stulit nu igen. Hon ut på bron ock till att ropa. Då
fick hon höra, huru Pintel gick på andra sidan om sjön ock
sjöng ock var så hjärtinnerligen glad.
»År det du, Pintel?» ropade käringen.
»Ja-a!» svarade han.
»Är det du, som har tagit guldtäcket utaf mig?» ropade hon.
»Ja-a!» tykte han.
»Men då skall jag pintel-pela-päls med dig en gång!»
ropade hon.
Pintel han gick, som han hade det, ock morgonen efter,
när prinsen vaknade, kom Pintel tagandes till honom med
trollkäringens guldtäcke. Ock efter den dagen tykte prinsen
inte om någon enda så mycket som Pintel, ock nu gaf han
honom två rågbullar i stället för en, ock de voro ändå fem
kvarter tvärs öfver.
Men dess mer afundsjuka blefvo bröderna, ock då det
hade lidit något, gingo de till prinsen ock ljögo på Pintel.
»Kan veta», sade de, »att den här otäcke Pintel har sagt, så
alla ha hört det, att prinsen är en stackare, som inte kan
taga guldfatet utaf trollkäringen.»
»Har han det?» sade prinsen.
»Ja-a», svarade de; »så bröder vi äro, så måste vi ändå tala
om det.»
Nu blef prinsen riktigt sint ock kallade in Pintel ock
sade åt honom, att han till straff skulle själf stjäla fatet utaf
trollkäringen; hvarom inte så skulle han få sätta till lifvet.
Men Pintel var inte den som var ängslig för det. Han
bapl bara, att han skulle få en mark kryddor, anis, fänkol ock
koriander, så nog skulle det gå bra. Han fick alt hvad han
ville ha, ock därmed så gaf han sig af gårde.
När han kom till käringen, gick han in uppenbart ock
bekände alt, livad han hade gjort, ock låtsades vara mycket
ånger ock sade, att nu skulle hon få göra med honom presis
som hon ville.
»Då skall jag •slakta dig», sade käringen. Ock det hade
inte Pintel något emot, men ett ville han ändå bedja hänne
om, ock det var, att hon skulle koka en gröt åt honom först.
Det var hon belåten med ock tänkte: dess fetare blir han.
Hon satte på grytan ock kokade, men själf lade Pintel dit
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alla sina kryddor. Ock när gröten var till reds, satte Pintel
sig till bords ock böljade på äta. Men käringen hade något
ärende ut, så Pintel blef ensam inne aldrig så länge. Han åt
då bara några skedar, ock det öfriga stoppade han mellan
skjortan ock kroppen.
En stund efter kom trollkäringen in igen med ett säte,
ock eftersom Pintel nu hade ätit, så skulle han slaktas. Hon
lade honom på ryggen på sätet ock började på slå honom
öfver bröstet med ett klappträ, ock hon dammade på, det värsta
hon rådde med.
Men bäst det var, sprack skjortan, ock gröten började på
rinna ut genom kläderna på Pintel.
»Nu är jag död», ropade han då.
»Så mått mycket förstånd har jag också», tykte käringen,
ock med det samma gick hon ifrån Pintel på sätet ock lät honom
ligga ock satte af till granngårdarna för till att bjuda till kalas,
för nu tykte hon sig riktigt ha godmaten till att bjuda på.
Men när käringen väl ock vackert hade kommit ut, var
det Pintel som skyndade sig upp af sätet ock lade i väg med
trollkäringens guldfat ock bar det till prinsen.
En stund efter kom trollkäringen hem ock hade aldrig så
många grannar med sig, men det var omöjligt att finna åt
Pintel, ock till slut förstod hon, att han nu igen hade spelat
hänne ett spratt. Ock när hon såg efter bättre, hade hon
också mistat sitt guldfat. Nu vardt hon sprittande arg ock
satte af ut för till att taga fast Pintel. Men när hon kom ned
till sjön, fick hon höra, hur han gick ock sjöng på andra sidan
om sjön. Nu viste hon inte, hur i all värden hon skulle
komma öfver sjön, för någon båt hade hon inte. Hon kastade
sig framgrufva på stranden ock drack, det värsta hon kunde,
för till att tömma sjön, så att hon skulle få tag i Pintel. Men
huru hon drack, så sprack hon; ock aldrig hörde hon göken mer.
Men Pintel bar guldfatet till prinsen, ock prinsen tykte, att
aldrig någonsin hade han haft maken till tjänare, ock så gjorde
han honom till näst sig i riket ock gaf honom sin dotter också.
Sagan utgör en variant till Pojken som stal jättens dyrgripar
hos HYLAN-CAvAmus och STEPEIENS, Svenska folksagor ock äfvenlyr,
Sthm 1844, s. 19-25; Päck hos BONDESON, Sv. folksagor s. 129.
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17. Tomten ock han Lat-Mattes.
Vilhehnina, Åsele lappmark.

Då var ä bärj, dit jetara i inte tordes fära, för dom va rädd
å råk tomten. Däri byn var ä 'n stor å stärk kär, som hetä
Mattes; han var otäkt lat, därför källä fältjä 'n Lat-Mattes.
En gagg skullä 'n jet 2 för jetara 'n sönndag. Han vellä
int ha na annä ti konten 3 än löposten; å så for han vä kräka
ditti ä dän bärjä.
Då han komma dit, börja nä, donner oppi bärjtäppen.
'N Lat-Mattes fynna säg då å pillrä san ti löposten, sä han
såg ut som gråsten.
Tomten kommit ryken 4 mot 'n Lat-Mattes å frågä, hora
han tordes fara ditti hanf bäd. 'N Lat-Mattes svära, då han
haddä förä dit tell å frest styrka vä
»Må jöra!» svära tomten. 'N Lat-Mattes vellä, dä tomten
skulle ta 'n blåsten, å fälv to 'n en gråsten. Dän, som först
konnä vri ut vattnä, han va stärkest. Män 'n Lat-Mattes tog
oförmärt opp en ostbit vä san ti.
»Hokken skä vii först?» sa tomten.
»Jäg, som stärkarä är», sa 'n Lat-Mattes, å vre, sä vattnä
rann. Tomten spä,nt 5 ä ti å vre, män dä sprutä bära älne.
Då tomten såg, horä stärk 'n Lat-Mattes • var, vellä 'n
le,jjä 'n tell drägg. 'N Lat-Masse va nöjd å fäld tomten
Där vart 'n sättä tell å hägg ven, män han fekk sä, storen
yksä, sä dä va just i hällä 7, han rådd vä dra a dittell gränas,
mått minner hägg nantigg. Tell slut kommä tomten å fråga,
hor dä kommä tell; da han intä kommit vä nann Ve.
»Å, sa 'n Lat-Mattes, »va är en grän ä ta! ng holl på
gå omkrigg bakken å si ättä, na hanntag på 'n, sä jä to bära
himm 'n hel, sä int jäg behöv gå äta ven mer.»
Tomten to yksa å hogg ne gräna å sa åt 'n Lat-Mattes:
»Hokken skä bära storän?»
»Jäg, som stärkarä är», sa 'n Lat-Mattes.
1)
5)

vallhjonen.

2 ) vakta.

spände, grep [också i.

6

3) ränseln. 4) rykande (med hastig fart).
eld(en). 7) i hållet, knapt. 8) granen.
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Tomten hogg då yksa ti stäkkän 7 å la stäkken på Asia.
'N Lat-Mattes skrek åt -tomten, dä om han säg bakom säg,
så skull 'n hägg yksa ti huvvä på 'n. Tomten tordes ällri si
bakom sä, å 'n Lat-Mattes sä,ttä sä grens över stäkken å
lät 'n dra.
Då dom kommit himrn, sä frågä tomten, hokken som skull
släpp ne stäkken först.
»Dit ä jitg, som stärkarä är,» sa 'n Lat-Mattes å steg tå.
Tomten släpt ne stäkken å törkä, svetten å ounres på 'n LatMattes, som va sä stärk, dä han int vart svetti tå 'n tokken
bolä.
Säan° ha tomten t 'n gå di tjäna° ättä vattnä å ga 'n sä
stortä kar, sä dä va just i hällä, dä 'n Lat-Mattes rådd vit å
rull it tell tjäna, mått minner å bära vattnä ti ä. Han jekk
ä vinsträ '° krigg tjäna å vist int, horä han skull bära säg åt.
Då kommit tomten å frågä, vaför han int kommit vit vattnä.
Nä, sa 'n Lat-Mattes, han holt på si sä ättä na hanntag,
sä han skull to bära hinim helt tjäna å int behöv gå ättä
vattnä na mer. Män tomten Iran tykt int om dä, han intä,
utan öst ti kant å bar ä himm fälv.
Då bar ä tell å jöra kamsau, å då dä va jort, skull dom
kappäta. 'N Lat-Mattes flistä 'n päsa onner forta, å sä öst 'n
dit dä mästä. Tomten sprägt" å åt. Då dom badd ett, to 'n
Lat-Mattes kniven å ristä opp päsan, sä karnsa å mjälka
strömmä utöver golvä. Tomten trodd, dä va bortti mägan, å
tog kniven å ristä sänn mägan på sil, sä tjäriga gatt13 sömm
ihop 'n.
Dan äta fundärä tomten vit tjäriga, dit dom skull dräpa 'n
Lat-Mattes, å sä bäddä dom åt 'n däri boa. Män han först°,
va dom tägt, å la filtjärna14 ditti sägga å la sä fälv onner
sägga.
Då dä vart natta, kommit tomten vit täljyksa å hogg ditti
sägga, st filä skvitträ15 krigg vägga. Om märan 16, då 'n LatMattes kommit in, sä tomten:
»Ja, vett", lev du än, Lat-Mattes!»
stockändan. 8) sedan. 6) tjärnen, den lilla insjön. to) gick fram
u) paltar(na). 12) sprängde. 13) måste. 14) stnörkärnan.
ock åter,
15) stänkte. 16) morgonen. 17) vett, interj. uttryckande förvåning.
4
Sv. lands'''. V. 2.
1)
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»Vaför skä 'nt jä leva?» svära 'n Lat-Mattes.
Kvälln ättä bäddä dom åt 'n ditti hästen" å skull bränn
opp 'n. Män då tomten hadd tänt '9 på hästen, jekk 'n LatMattes ut å to döra borti hästen å jekk bort å skar 'n hel
hop vien
Då dä vart märan, sto 'n Lat-Mattes å holl på vri vien.
Tomten onnres på dä han levd å frågä, va han skull vä
dän vien.
»Å,» sa 'n Lat-Mattes, »jäg tykt, dä Selverbänjä stå på sit
otjenlit ställä, jäg tägk jöra ä virep å sätt på ä å flytt ä.»
Då tomten hol dä, vart 'n ivri tell å jälp 'n Lat-Mattes
vit repä. Å då dit va jort, sätta dom ä på bärjä.
»Hokken ska vära lägger ifrån?» sa tomten.
»Jäg, som stärkarit är,» sa 'n Lat-Mattes.
Tomten han spänt ti å dro, sä bärjä ramlä på 'n, män 'n
Lat-Mattes jekk himm å drap tjäriga å to dä selv å gull, som
fans, å for himm vit ä.
Sagan är en variant till Vallpojken och jätten i BYLTENCAVALLIUS och STEPGENS, Svenska folksagor ock alventyr, Sthm 1844,
I, s. 2 o. f., Vaktepojken och jätten hos BONDESON, Sv. folksagor
s. 9.

18. Jägaren ock skogsfrun.
Öland.

En jägare gick en gång som vanligt till skogs ock skulle
skjuta fogel. När han kom till en stor sten, som låg vid vägen,
råkade han en kvinna, som var fin som den allra vackraste
mamsell. Hon hälsade på honom så gement ock mente tro
på, att de voro riktigt gamla bekanta. Men jägaren kunde
inte förstå det. »Jo,» sade hon, »för hvar gång du ger dig af
till skogs, ser jag dig.»
Ock nu ville hon, att han skulle följa hänne hem, för
hon bodde bara några steg därifrån. Men jägaren förstod,
hvad detta var för en kvinna, ock gick sin väg ifrån hänne.
18) badstugan.
.2o) vidjor.

18) tändt [på badstugan (satt eld på veden i badstugan).
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För byar gång han sedan gick på jakt, kom hon emot
honom ock ville hafva honom med sig hem. Men det var
omöjligt, han sade alltid nej.
En gång var det ruskigt ock kalt, ock därtill tykte jägaren
väl också, att det kunde vara roligt att se, huru det stod till
hemma hos kvinnan, ock så följde han hänne.
Innan han viste ordet af, stod han i en sal, som var så
vacker, att han aldrig sett maken. Väggar ock bänkar blänkte,
som om de varit af guld; ock varmt ock präktigt var det ock
därinne.
När han hade varit in en gång, blef det snart den andra
ock så den tredje; ock till slut gick han dit, så ofta han hade
tid.
Jägaren var gift karl, ock hustrun hans såg snart, att det
inte stod rätt till med honom; men det var stört omöjligt att
få ett ord ur honom.
När hon en dag var ensam hemma, kom det en fin kvinna
till hänne, ock hon säg misstänkt ut.
När de hade talat en stund, säger hustrun:
»Om jag ändå viste, huru jag skall bära mig åt med min
tjur! Han vill aldrig hålla sig hemma, utan går alltid till
grannens kräk, ock dem följer han så troget.»
»Å, är det inte värre,» svarade den främmande kvinnan,
»så fins det råd för det.» Ock så bad hon hustrun skaffa sig
tibast ock vändelrot ock gifva oxen in, så skulle han nog
stanna hemma.
Gumman tackade för godt råd ock skaffade sig både tibast
ock vändelrot, men gaf inte tjuren, utan sin man. Ock sedan
gick han aldrig mer till skogsfrun. När han gick till skogs,
stälde hon sig nog som förr i vägen för honom, men han
gjorde alltid en stor krok. Mycket sorgsen såg hon ut, ock
en dag kom hon hem till jägarens käring ock sade till hänne:
Skam för mej, som dej sa bot:
tibast ock vändelrot!
En variant finnes i Sa. fornminnesföreningens tidskr. 4:de b., s. 141.

52

BERGSTRÖM OCK NORDLANDER, SAGOR, SÄGNER OCK VISOR.

V. 2

19. Den kvällsgirige bonden.
Ångermanland.

Det var en gång en bonde, som var då snål värre. Alt
han gjorde var bara klenheten. Skulle han ge ut en styfver,
viste han inte, huru litet han skulle taga till, ock snodde ock
vände på skillingen, alldeles som han inte hade nänts häfva
bort honom.
Värst var han med de stackarne, som skulle gå därnär
honom ock arbeta. De fingo börja bittida om morgonen ock
hålla på till sent på kvällen, ock de fingo knapt äta som folk
häller. Ock då det vardt slåttesanden, var han allra värst
girig. Hade de kunnat gå på både dag ock natt, så nog hade
han haft lust. Då de höllo_ på däri utslåtterna, gaf han sig
inte tid till att gå hem ock slipa liarna, utan han tog bara en
gråsten ock drog igen stenhuggen däri äggen.
Men en gång var det två slåtteskarlar, som samsatte sig
till att skrämma gubben riktigt regelt. De höllo på slå däri
en skogsslåtter sent om en kväll, ock då det hade lidit bra på
kvällen, fingo de ge sig af hem. Men de där karlarna de
sprungo i förväg för till att skrämma husbonden.
Nu var det så, att på ett ställe så var det höga bärg på
bägge sidorna om vägen, ock där klefvo de upp på hvar sin
sida. Ock när de hade väntat en stund, kom husbonden tagandes ock hade farligt så brådt om. Då passade karlarna på
ock ropte till hvarandra på det här viset:
Hi-ho, du Hammar i Hälle! —
livad vill du, Koppar i Skolle? —
Jag vill låna storkittelen din. —
Hvad skall du med den? —
Att koka långbenta ni,'
som aldrig vill göra kväll
hvarken vinter eller sommar,
hvarken dag eller natt. 2-Hvad får jag för lånet? -1)

Månne för långbentan i?
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Tand ock tunga,
lefver ock lunga,
hjärtat ock sidan
ock halfva bogen!
Gubben han stannade ock hörde på det där, ock rädd
vardt han som en hare ock satte till att springa. Ock när
han kom hem, så var han justsom han hade varit död ock
började på bedja Gud; för det var trollen uppe i bärget.
Men efter den dagen ändrade gubben sig ock gjorde kväll
som annat folk.
Jfr Sv. fornininnesföreningens tidskr. 5:te b., s. 174.

20. Jattekvinnan ock förste bonden.
Vilhelmina, Åsele lappmark.

För i tin, då dom holl på bosätt säg häri lannä, så var
ä 'n doter ått 'n jättä, som hittä på 'n bonnä, som jekk å
tjöl' plogen.
Jänta va tälv år gämmal. Hon to bonn å hästen ti föräklä,ä å bar himm dom dittell pappa sin å syntä 2 'n, va smo å
onneligä varelser hon hadd fonnä.
Män jätten ba a bära dom tellbäka på sämma ställä, dit
hon hadd tejä3 dom; för dom skull bebo lannä ättä jättäsläkta.
Dä syntes, dä han vist, hokken som skull vära i lannä
ättä dom.
Sägnen är allmän inom ock utom Skandinavien, jfr HENNE-AM REITN,

Die deutsche volkssage, Wien 1879, s. 372.
1)

körde.

2) visade.

3) tagit.
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21. Ett jättebarns död.
Vilhelmina, Åsele lappmark.

'N jättä hadd bonigen sin åtvä,' vägen tell 'n gål, där dä
va jässboä 2. Jätten hadd förä 3 ditti jässbosgåln å sättä, säg
onner bolä för å pass på smolern 4, som foll från bolä. . •
Sä kommä 'n kär, som hetä Hinnrik, riänes å skullä ditti
jässboä; å då han kommä dittell jättens boni, sä kornmä jättätjäriga . ut å ropä:
Gåpper gåmmer!5 Diller 6 spratt
å Välliggårt 7 i äln datt.
Å du, Hinnrik, som på hästen. rider,
häls Bärtelun, som onner borsbunens sitter!
Då 'n Hinnrik kommä ditti jässboä, sä sa 'n dä dän °la; å
då vart ä ä förfälit don. Jätten flog på döra, å i Nista rev 'n
omkull stola å bola å ält .som kommä i vägen.
Mycket liknande variationer finnas samlade hos HENNE-AM RRYN, Die
deutsche volkssage, s. 287 o. f. Två små bylta:mamseller plägade infinna sig i ett hus nära Tfibingen ock spunno där i kapp med .flickorna.
De arbetade dag ut ock dag in ock om nätterna bakade de . åt folket,
men yttrade ej ett ord. Man förstod dock, att de voro från Heuchelberg. När de en gång 'som vanligt sutto ock spunno, hördes en
okänd röst utifrån ropa: »0 weh, o weh! der Heuchelberg brennt!» Härtill svarade den ena mamsellen: »0 weh, o weh! meine armen kind!»
Ock därmed försvunno de såsom en vindfläkt. Jfr nr 27.
2) gästabud(et), bröllop. 3) farit. 4) smulorna.
1) bredvid.
1) jättens son
6) skall vara bocken.
säges betyda: gubbe, kom!
[i elden föll. 8) bordsbenen.
5)
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22. Kränger ock Bullrus.
Bjärträ, Ångermanland.

På Sandö glasbruk fans det för länge sedan en glasblåsare,
som hette Kränger. Han var duktig att skjuta, ock om höstarna
tykte han om att vara i skogen ock skjuta fogel.
En gång gick han till ett fäbodställe, som heter Gålån
ock hör till byn Lugnvik Bjärtrå socken. När det blef kvällen
ock vardt mörkt, gick han in i ett kokhus ock gjorde upp
elden. Ock då det tog på brinna, hängde han upp kläderna
på stolpkroken, för det hade regnat om dagen, ock tog fram
stekpannan ock skulle värma upp en korfbit, som han hade
med sig.
Men bäst som han höll på röra om däri pannan, kom det
en katta in i kokhuset ock smög sig dittill spisen ock började
på krafsa åt sig en bit af korfven. Kränger han trodde, att
det var någon vildkatta, ock sparkade till åt häpne ock sade:
»Tjäsj, katt!
Akta dig, att du dig bränner;
bär är ingen, som dig känner!»
Ock med det samma for kattan sin väg, men jamade ock järnrade sig förskräckligt.
Då Kränger hade ätit, lade han sig på lafven ock rökte
en pipa, tils elden skulle slockna i spisen. Men bäst det var,
kom det in en hel hop med kattor ock stälde till en dans
därpå golfvet. När de hade dansat en bra stund, började de
fundera sinsemellan, om de skulle taga Kränger med sig lefvande eller om de skulle taga lifvet af honom. Men till slut
sade en af kattorna, som lyste vara som bas för de andra:
»Låt 'n vara, till Bullrus kommer!»
Ock med det gåfvo de sig i väg.
Alt det här såg ock hörde Kränger. Men han hade varit
ute en gång förr ock tykte närapå, att det var roligt att se
på hela tillställningen; ock så mått 2 rustad var han, att inte
gaf han sig i förstkastet. Han kunde ock litet mer än hvar
man.
1)

Numer kallas stället ock Björknäs,

2) pass.
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När det hade lidit fram emot midnatten, vaknade han ock
hörde, att det var något oknytt 3 utanför dörren. Med det samma
for dörren upp, ock in kom en karl, som lyste vara stor ock
stark som en björn. Genast han kom inom dörren, stannade
han ock skok på hufvudet ock sade:
»Fy, här luktar kristna!»
Nu tör det väl skola stad bli allvar af, tänkte Kränger
ock tog fram silfverkulan, som han hade i västfickan, ock
körde hänne i bösspipan ock sköt på karlen; ock med det
samma det small, damp han till backen.
Sedan fick Kränger sofva i ro om natten. Men om morgonen
gaf han sig på hemvägen ock gick åt i en by, som heter
Kläpp. Då han kom in, talade han om altihop från början
till slut, ock folket tykte nästan, att det var roligt, att Kränger
hade blifvit rädd en gång, han också. Men när han kom till
det, att han hade skjutit det där karltrollet, då började kattan,
som låg däri grafven 4, på jämra sig ock klaga; hon upp, ock
med det samma hon for, sade hon:
»Är Bullrus död, så är det inte värdt, att jag lefver längre
häller.»
Kattorna, som här omtalas, voro naturligtvis troll af ett eller annat
slag. »Die zwerge verwandeln sich zuweilen in katzen», HENNE-AM RHYN,
anf. st. s 287.

23.

Uppror bland vättarna ock flyttning.
Vännäs socken, Västerbottens län.

ä nybyggä opp i fjällen haddä i nä vyrä oknytt, som
dom säjj. Dä hadd vyrä läggä, män en kväll, då hostrun holl
på kok gröten, vart ä äll värst. Dom levd om, sä hon vart
alldeles förskräkt. En kommä å såg jönig 2 lönsträ, å han vä
sä stor, sä han täkt hela fönsträ.
Hänna3 vär om 'n höst, sen dä vä mört om kvällen. Å om
natta hadd nästan äll deres årsväkst vortä4 netrampä, å stor
skada vä jort 5 åt bonn.
3)

okunnigt (spökerier).
4) en fördjupning i muren för grytor ock
pannor, där katten tycker om att ligga.
1) hade [det varit spökeri.
2) genom.
3) Det här.
4 ) vordit,
blifvit, 5) gjord.
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Om moran, då han fikk si hänna, vart 'n jälak 6 å grotässä 7 på dä han skull jälp dä rakkara. Män då koramä
viterhövdigens å frågä, om han vä na jälak på dom, för dä
dom hadd jort om natta. Å då tala 'n om, horä dä vår, att
dä badd vortä gnäbb mellan onnersåtara hanf, å då hadd
dom börjä slåss; å därijönig trampä dom ne åkern. Han sass6
no skull sträff opphovsmän för ä, män nu villä 'n, att bonn
skull förlåt hä dom hadd jort. Å åkern, som vä förstort10,
skull 'n no betäla. Å sä sä 'n åt bonn, att dan därpå skull 'n
fo gå bakom fojsa 11 å ta unna 'n sten, där sä skull 'n finn
betälniga. Män om kvälln skull bonn fo hör, hörå päss han,
som hadd stält dill upprorä, skull vål sträffä. Å då for 'n sin
väg, viterhövdigen.
Män om kvälln vart ä sådan jämmer däran åkerstyttjä,
ätt bonn int konnä våra ut å hör på; sä förskräkklit vår ä, att
han aldri hort vårrå. Om moran skull 'n å ta betälniga
för åkern, å då fann 'n silvpänniga sä myttjä, att ä betäla
myttjä mer, än hå som vä förstort.
Neom gåln vä 'n storn fö, som sokkenfältjä brukt ro
över, då dom skull åt tjorka.
'N dag då bära båna13 vä jämm, sä kommä nä tjorkfältjä14, fast dä vä mitt i vikkun. Dom villä, att båna skull
ro dom över 'fön, å båna jikk å rodd dom å. Män dom brukä
fisk å i fön, män fikk allti litä fisk; män nu då dom hadd
rodd främmänä över fön, sä sä dom, att då båna skull tä
opp näta, sä skull dom få ä fäln fisk. Å dä fikk dom å, då
dom to opp näta.
Så 16 mått håna hadd jort härma, sä kommä nä ä ännä
sällskäp å villä över fön. Båna jikk å rodd dom över. Då
frågä viterfältjä — för dä vä tokkä — om båna brukä met.
»Ja,» sä båna. — »Ja i morankväll skä ji gå å met,» sä17 dom,
dom hadd flyttå.
Båna vist no, vä löftä dom hadd fått, å jikk å mett dän
kvälln å fikk sä myttjä fisk, sä dom rådd int vä bära jämm 'n.
) elak, ond.

7) hotade. 8) vättehöfdingen. 9) sade sig. 1°) förstörd.
fähuset. 12) där-å, på. 13) barnen [voro hemma. . 14) kyrkfolket,
16) Så [pass, så
kyrkobesökande.
15) fäl är ett mått = 14 tunna.
fort. 17 ) säga [de, (som) de hade flyttat, färjat öfver.
6

11)
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Å om aftna, då hä rägnä å sola Sent", såg dom viterkvinnfältja sitt på vattnä å kamm sä, å då vä dom iblann rö
å iblann vit. Vä dom rö, sä då bebåda dom dä gott vär; män
vä dom vit, då dom lättä si säg, då sto nann olykk bonn för.

Två olika sagor äro här sammanbundna: den ena handlande om
själfva upproret, den andra om vättarnas flyttning.
Med afseende på den förra bör anmärkas, att de underjordiska
enligt sagan lefva i ett ordnadt samhälle ock styrda af en konung. På
Island var enligt folkföreställningen vättarnas underjordiska stat ordnad
i öfverensstämmelse med isländingarnas eget samhälle. Så t. ex. styrdes
de underjordiska af en ståthållare, som på vissa tider mottog befallningar från öfverkonungen i Norge ock aflade räkenskap för denne.
Den senare delen är ett drag från vättarnas flyttning undan människorna. Efter HENNE-AM RHYN meddelas följande tyska variant, som
af dubbel anledning hör hit. I Mecklenburg blefvo vättarna (där kallade
munk ar) olidligt plågade af skattsökande människor ock hade icke mera
någon respekt hos dessa. Deras konung gaf då befallning att lemna landet
ock tåga, dit andra stamförvanter redan gått förut. Befallningen åtlyddes, ock de satte sig i gång; men så talrik var hären, att han
liknade ett helt folk, stadt på vandring. När tåget kom till Dömitz
vid Elbe, vidtalade anföraren färjkarlen att föra dem öfver under natten
från den första stjärnans framträdande till solens uppgång. Så skedde.
Färjkarlen rodde den ena båtlasten efter den andra öfver floden utan
att se någon enda; men när morgonrodnaden uppgick, steg höfdingen i
båten, ock kommen till andra stranden betalade han roddaren. När
denne härvid på tillsägelse såg öfver konungens axel, mötte honom en
sällsam syn: så långt han kunde se, vimlade hela den Oldenburgska
stranden af vättar. I det samma vände sig konungen till honom med
de orden: »Vi resa såsom våra bröder till Lappland».
24 )

sken.
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24. Vättkon.
Vännäs socken, Västerbottens län.

Ä vår ä bonnfälk, som hadd fått ti 'n viterko, å hon
mjälkä sä oliklit i, att dä mått int ä fonnäs nä tjäräl sä stort,
att dä ha rokliä 2 dill. Män vår ä sä, att dom mjälkä ti ett
tjäräl å slo ti dä ännä, då fikk dom int behåll viterkon mer.
Hänna vä no gott å väl; män dom fikk int behåll kon
lägg.
En gagg kommä nä 'n finen mamsäll å sä ått dom, att
dom skull få myttjä mer mjälk, om dom skull mjälk å slas ti
ä stortå kar; så skull a int slut mjälk, förn karä sku va fult.
Dom litt 3 åt rå å jol sä; män då missto dom så, för dä
då stäält4 kon. För dä vä klart hå, att då dom mjälkä ti ett
tjäräl å slo ti ä ännä, sä stäält kon å vitra to ijänn a.
Ä hänna vä 'n • stor skada för bonn; män han vart rik
på ä ännä, sätt.
Hä vä så, att viterkvinnfältjä skull bååri 5, å då behövd a
fäll nann jiilp; å då skäji fäll få hör, horä nä jikk dill. 'n kväll.
Då bonnhostrun sätt å mjälkä 'n kväll, åä då kommä nä
opp 'n gobbä innerst i fojsä6. Hon vart no rädd, män hon
häitä på7 Gu, å sti, jikk it no bra, å han to-1)1)4 8 be a, att hon
skull komma å jäälp hostrun hanf.
Hon vä no ovillä, män han ga sä int. Dill slut gatt a
fåli 9 'n, å då sä tykt a, attä" hon jikk neför stora träppa, å
sä vär ä ä riktitä rom, som vä sä fint attä". Å då hon så
sä om, sä vart on vars 'n bärsägshostru, som holl på å skull
båån, å hon jält" a, hon. Å dom värt sä gla, då dä jikk
lykklit. Å då hon badd fått främ bånä å badd rustä om ä, sä
då frågä gobben, va an skull vaal ylli. Då sä villa na iggentigg ha, utan ha för dö å pina, dä hon skullä få komma tillbaka. Män han villä ändå je a pänniga. Då sä 'n, attä on
skull häll opp tjoln, å då to 'n 'n skoväl å öst ti tjoln tri
gagg vä skovla.
5 förskräckligt. 2) räkt [till. 3) litade [åt rådet, lydde rådet.
6) fähuset. 7) åkallade. 9) tog
4) stjälnade, själfdog. 5) föda barn.
på, började. 9) följa. 7°) att. n) (så fint, att =) mycket fint.
12) hjälpte.
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Män då hon hadd fott pänniga, sä vär a bå rädd å fäjän;
å sä fäld 'n a, å sä, kommä dom dill fojsä ijänn.
Å då hon kommä in i stuun, sä fondera gobben på vä
hon bär ti tjoln. Män hon vigkä ått 'n, han skull vä töst;
för hon villä iggentigg sääjj, förn hon hadd suvä på ä. För
hon vist no dä, att om 'n ha vyrä la vä trolla å täla om ä
för namn, förn han ha suvä på ä, sä val 'n sä obarmligan juk.
Å på sädäna vis vart bonnfältjä riik, fast dom mistä viterkon.
I Ångermanland finnas många liknande berättelser om folk, som
varit nog lyckliga att få vättkor i sina ladugårdar, men ofta genom
sin snikenhet förlorat dem, på sätt här nämnes. Ånnu är icke denna
tro utdöd, hvilket bäst bevisas af följande händelse:
På Åsbacken i Graninge socken hände för omkring tio år sedan,
att en främmande, stor ock präktig oxe kom gående öfver en bondgård.
Mannen, som först vardt varse honom, trodde genast, att det var en vättoxe, ock skyndade sig att kasta sin stålade yxa öfver honom, hvarpå
han satte honom in i fähuset. Men glädjen öfver den feta slakten blef
icke långvarig. Snart kom det folk ifrån bruket ock hämtade den bortkomne oxen.
Senare delen af detta nr är en variant till följande.

25.

En vättkvinnas förlösning.
Multrå socken, Ångermanland.

Mamma att mormora min holl på stea utpå gåln löggdaskväll, å bäst dä va, kommä nä 'n förskrättjelit sä starn
groä å hoftä 2 frammaför föttren på a. Tell å börjä vä troddä
na, att dä va 'n rektigen grc..)ä, å jekk onna för a; män sänner 3
dä va, va groa i väjjen för a ijänn. Tjäriga väjja 4 'n gan
tell, män på rappä va groa frammä. Då bördä 5 tjäriga på
förstå, ho dä va för varels å ho hon haddä för äran.
»Jä tö no jett 6 jålpä däg jä,» saä na, »då du sko sta fo
smofåltjä;» å vä dä Bomma for groa å gålä 7 å syndes int tell
na mer.
Åtta dägar ättä kornmä nä 'n främmänäkär in dittell tjäriga
bra sent om 'n kväll. Tjäriga sättä fram 'n stol att 'n å ba 'n
5 städa, putsa. 2) hoppade. 3) bäst [det var. 4) väjde, gick
undan för hänne. 5) började. 6) nödgas. 7) af gårde, bort.
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stigä fram å settä. Nä-ä, han haddä 'nt tin, för tjäriga hanf
låg i bärsägg, »å tjärä ji, mor», saä 'n, »komrn å jålp a!»
Män tjäriga tyktä, att hon aller haddä sett 'n dän kärn
nänsen, å sättä på sä glasyga å anväras 'n, män ändå konnä,
na hit dra tjänsla på 'n.
»Va ä 'n hän kärn ifrån?» frågdä na.
»Jo-o», tyktä 'n »jä ä nämmestä graen jenn.»
Å då förstog a, att dä va nann tå dä underjordiskä„ å fåldä 'n.
Å då dom komma nör om fögsä, tjändä na int ijänn sä; å
inna hon vistä olä å, stog a breddavä 'n storn stugä, å där
var ä sä fint å vakkert som ti dän värstä härskapsgål.
Gobben tog tjäriga vä sä in, å då hon kommä inom döra,
fekk a si ä kvinnfålk, som låg däri 'n sägg å järmes 9. Då
förstog a, att dä va tjäriga hanf, å jekk dit å jåltä na. Dä
jelKk bra, å fali sä fäjjen va gålsmora å vistä, int, ho bon
skullä fo je 'n hän jusmora l° fö sia. Hon bo a bå tå dä enä å
dä annrä, män iggentigg vellä na ha.
»Ättä som jä 'nt fo je dä na ini n monn,» sa vitertjäriga,
»sä sko jä täla om för dä, ho dä, konan tell, ji ha sänn otur vä
bästa däri gåln jenn. Dä ä på dä visä, dä stalln stå presis
mitt ommapå vonn stugä, å då hästa stållä, komma, vartä
grann nepå bolä för ass. Bära ji flyttä stalln, sä sko bästa
fo växa i fre.»
Jusmora takkä för dä å skullä sta je sä å gålä, män
vitertjäriga- vellä ändå trugä na tell å äta litä vättä 12.
»Nä-ä,» tyktä jusmora, för hon va klokenä än sä.
». Vell du si, ho vi ha fö slaks mat då?» frågdä vitra.
Ja-a, dä haddä na då iggentigg oitnot, för han lystä" fali go,
å dä konnä då int vära na falit. Å jenest kommä vitra tanes
vä 'n flaskä å ba jusmora ta litä vättä på figgrä å strykä på
vinsterygä. Hon sä jolä, å då fekk. a si, ho dom haddä fö
slaks mat: dä va bära eddeligä groern å rattern å tokken
dän otäkkels.
Sään sä ha vitra na hallä ut föreklä, å sä kåstä na dit 'n
boleri hop vä hövelspån å ba a ta 'n vii säg himm. Sä gav a
säg i väg då, män viterkärn fåldä na ä styttjä; å bäst dä va,
stog a bimmä därpå gåln.
8) såg på [honom.
8) jämrade sig. 10) jordemodren. 11) uti [munnen.
12) något.
13) såg ut.

BERGSTRÖM ocE

62

NORDLANDER, SAGOR, SÄGNER OCK VISOR.

V. 2

Då va sent på kvälln hon kommä himm, å allihop haddä
gått ti sägs. Tjäriga va trött å kastä spån, som hon haddä
vä sä, diti spissen å tägtä, dä han konnä våra bra ha ti älltännä" maran ättä. Å sä jekk a å laä sä. Män då hon kommä
opp dan ättä, var ä fullä grava15 vä selver.
Nann ti ättä for, a ti stan å skullä säljä na vart16. Å då
hon kommä dit, fekk a si 'n gobbä, som spragdä ut å in ti
allä boer, å var gagg dä va nann som svor ini boa, tog 'n
fullä njävan vä russin å sviskan å fikan å stoftä ti fikkern
.på sä.
Därpå tarjä såt ä 'n tjärig å såldä gottä" å vetbrö. Dittell hon kommä nä 'n gobbä från Arnäs 18, å då han haddä
tjöft, dä han skullä, tog 'n 'n njäva gottä tå tjäriga. Hon vart
sint" å drog tell å svor, dä värstä hon konnä. På rappä va
viterkä,rn där å bördä på illa. Män då jusmora haddä vortä
vars dä, konnä na int hallå sä na lägger.
»Ä du häri stan å?» saä na.
»Jo, jä ä föll då,)) svära han; »män ho kan dn veta dä?»
»Jo-o», tyktä na, hon haddä sett, dä han for ti allä boer
å stal alt han fekk ti.»
»Va si du vii för ygä?» frågdit 'n.
»Jo, vii it hännä,» svära tjäriga å vistä på vinsterygä.
Män vä, dii somma tog viterkärn fram 'n syl å stakk ut
** den dan va mamma att mortnora min
ygit på a. Å älta
stenblinn på dä ygä.
Om uttalet se anm. under nr 14.

eldtände (kådiga stickor o. dyl. hvarmed man gör upp eld).
grafven (fördjupning i muren för pannor ock grytor). 16) något
hvart, åtskilligt. 17) namnam. 18) socken i norra Ångermanland.
19)

ond.

V. 2

VÄTTBRÖLLOPET.

63

26. Vättbröllopet.
Helsingland.

Det var en höstkväll, ock fäbodpigan höll på koka sig litet
gröt till kvällen. Ute var det regnigt ock kalt, ock kräken
voro hemma för länge sedan. Bäst det var, gick det utanför knuten, ock in kom det ett kvinnfolk, som bar ett barn i
armarna.
»Kära dig,» sade kvinnan, »kan jag få låna hus härnär dig,
för barnet mitt är så grinigt?»
»Jo, det går full an det,» mente bodkullan, »för det är ett
Herrans väder ute, ock Gud nåde dem, som inte äro under tak
en tocken kväll.»
Kvinnfolket tackade ock stälde sig dittill spisen ock värmde
barnet. Men pigan lade på elden, ock så skulle full hon just
som alla andra se på barnet. Ock pojken — för en pojke
var det — han grinade aldrig det minsta.
»Du säger, att det här barnet är grinigt,» sade pigan, »men
pojken är då riktigt godbarnet. Bara han vore så stor, som
han är liten, så skulle jag fria till honom.»
»Är det allvar med det du säger?» frågade kvinnfolket.
»Ja, det är det;» svarade pigan.
Ock i rappet var gossen en stor karl; ock pigan hon fick
lof att hålla ord. Genast vardt det bröllop däri bodarna, ock
främmande korn det, så det vardt fulla stugan. Ock brudframman hon rustade bruden så fin som den fägsta mamsell
ock satte guldkronan på hänne, ock så fick hon sätta sig
ofvan bordet.
Men bodkullan hade en hund, ock han hade godt förstånd.
Hon blinkade åt honom, ock han förstod meningen. Med det
samma satte han af på bygden; ock när han kom hem, skälde
han ock gnall uppefter husbonden, det värsta han kunde, ock
till slut förstod° de, att det var något på tok i bodarna. Husbonden satte sig på en häst ock red, det fortaste han kunde.
Ock när han kom fram till vallen, var det dans ock musik
däri bodstugan, ock så ljust sken det, som om det hade varit
jul. Gubben var morsk utaf sig ock hof upp dörren. Där flängde
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somliga på ock dansade, ock somliga sutto till bords ock kalasade, ock all ting var som om det hade varit silfver ock guld.
Men ofvan bordet satt bodkullan med guldkronan på hufvudet,
ock hon var så fin ock vacker, så han måtte inte ha kp.nt
igen hänne. Men med det samma han drog känsel på hänne,
kastade han yxan öfver bruden, ock så nära gick hon, att
bon strök en spira bortur kronan.
Men slut vardt det på hela härligheten, ock det på en
handvändning. Bröllopsfolket vardt till skator ock odjursfoglar, ock de flögo upp genom muren, så de kunde ha rifvit
ner honom. Ock maten, som stå på ,bordet, det var bara
ideliga ormar ock grodor ock annan °täckelse, som krälade
därpå bordet. Men bruden hon fick behålla både klädningen
ock guldkronan. Ock den kronan fins kvar - än, för hon vardt
skänkt till Skogskyrkan, ock där fins hon än den dag i dag är.
•
Jfr Sv. landsin. 1, s. 590--595.

27. Kvarngubben.
Helsingland.

Det var hösten, 'ock folket hade bärght säden ock tröskat
ock höll som bäst på mala däri skvaltkvarnarna sina. Då var
det en gubbe, som var mycket snål ock girig, ock han var
däri kvarnen ock vaktade hänne. Men inte unnade han sig
att hvila någon stund, utan kvarnen fick gå med ett både dag
ock natt.
En kväll var det regnigt ock ruskigt ock kolande mörkt,
men kvarnen gick lika fult, förstås; ock då det hade lidit bra
långt fram på natten, gjorde gubben upp elden ock satte på
grötgrytan. Gröten var också närapå kokad, ock gubben
höll bara på stampa i grytan; men då fick han höra., att det
var någon utanför dörren. flocken mödan är det, som törs ge
sig ut i det här förskräckliga höstmörkret? tänkte gubben för
sig själf. Men med det samma for dörren upp, ock in kom en
liten karl; men en underlig orre var det, för han hälsade inte
som annat folk. Litet hade också gubben på elden, så ban
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kunde inte se så noga; men innan han viste ordet af, kom
karlen fram till gubben ock satte näsan ända in i ögonen på
honom ock frågade så här:
»Har du sett en så stor näsa förr, du?»
Men med det samma spände gubben i grötgrytan ock
kastade all gröt i synen på honom ock frågade:
»Har du känt så het gröt förr, du?»
Men den som tog_till fötters, det var den främmande karlen.
Han på dörren ock gubben efter. Bonden han stannade däri
dörren, men alt karlen for, jämrade han sig ock lät om sig,
det värsta han kunde.
Varianter härtill finnas i uppsatsen Täbodväsendet i Ång-ermanland
(Sv. landmil. V. 3).

28. Den ångerköpte lappen.
Jörn, Västerbotten.

Det var en gång en lapp, som hade varit fram på bygden
i något ärende, ock där fick han gästas' både hos bönderna
ock handlaren. Ock då han skulle gifva sig af hem om kvällen,
så hade han sig en liten vind2. Det var just den tiden på året,
då ån höll på lägga, ock öfver hänne skulle lappen gå. Men
utaf det att det var mörkt ock han var plägad, så lyckades
det inte bättre, än att han gick rakt på en vak ock for ned
hel ock hållen, ock säcken ock brännvinskaggen foro af gårde3.
Där låg han nu aldrig så länge, men lycka var det,
att det inte var allra värst strömt, så han kunde hålla fast
sig i iskanten. Han råmade ock skrek, det värsta han kunde,
men det var långt till folk, ock ingen hörde honom, så det
lyste, som han skulle stryka med. Men då det höll på vara
sist i hållet, kom han ihåg Gud ock bad honom hjälpa sig.
Men ingen kom ändå. Då vardt lappen sint ock drog till
så här:
»Jälp int Gu, ,så jälp full fan!»
4)

1) vara gäst.
såg ut.

Sv. landsm.

n 2.

2) »blyhatt» (d. v. s. han var drucken).

3) bort.
5
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Ock med det samma kom det en karl ock drog upp
honom. Men den karlen var kol svart ock hade horn på sina
knän.
Då lappen hade kommit upp, tackade han för hjälpen ock
skulle stad gå, men den främmande karlen tog i rocken på
honom ock höll kvar honom. Lappen förstod inte, hvad han
kunde mena med det.
»Jo,» svarade mannen, »jag ska full ha min lön;» ock nu
ville han ha lappen med hull ock hår.
Då förstod lappen, att det var själfva näcken, som dragit
upp honom. Han vardt förvånad ock ropade:
»Är tu så gammal man å förstår int min narri!»
Jfr Käringen och den lede, BONDESON, Sv. folksagor s. 211;
Lappen ock gammalsjul Sv. landsm. III, 2 nr 36 (från Jämtland).

29. Huruledes lapparna blefvo fria från krigstjänst.
Åsele lappmark.

Förr i tiden krigade svensken ock ryssen med hvarandra
nästan för jämnan, men -en gång var det riktigt på skarpen.
Till slut fans det inga krigare kvar i Sverges rike, för alla
hade dött eller vordit sårade. De enda karlar, som funnos,
voro gamla gubbar ock krymplingar. Kvinnfolket fick sköta
om alt karlgöra, både moka, så ock skära; ock det . är en
gammal saga, att på den tiden var det inte svårt att få sig
en hemmanspiga.
Utaf det att det nu var så ondt om krigsfolk, befalde
konungen ock de höga herrarna, att alla lappar skulle komma
till hufvudstaden ock försvara konungen.
När tiden var inne, att lapparmen skulle komma, hördes
det ej till några flere än en lappgubbe ock en pojke; ock
konungen ock rådsherrarna voro alldeles öfver sig gifna. Snart
kommo också ryssarna, ock det var omöjligt att räkna dem, så
fult var det utaf dem.' De lade sig ruudt omkring staden,
ock alla människor trodde, att det var slut. på dem ock hela
riket med.
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Men de där lapparna de låtsade om ingenting. Men när
fienderna började skjuta, gingo lapparna upp i öfre våningen
på slottet ock togo upp ett hål på väggen. Ock genom det
hålet sköto de på fienderna, ock för hvart skott damp det en
ryss, det slog aldrig felt. Ock när de hade hållit på så en
tid, måste ryssen vända om.
De som räddat land ock rike, det var de bägge lapparna.
Men otack är värdens lön, det fingo de se.
Konungen började på bli rädd, att lapparna skulle komma
ock störta honom från tronen, ock nu hade han sett, att de
inte voro goda att tagas med. Han beslöt att utrota hvarenda
lapp i riket, ock med de här två lapparna skulle han göra
början, för de voro väl de allra farligaste. Han kallade ihop
alla sina rådsherrar ock andra riktigt höga ämbetsmän i en
stor sal på slottet, ock sedan skickade han bud till lapparna,
att de också skulle komma dit, för de skulle få lönen för
det de varit så tappra.
När lapparna kommo in, satt konungen på sin tron ock
hade kronan på hufvudet ock spiran i handen. Nu befalde
han, att den ene lappen skulle skjuta ett ägg på den andres
hufvud. Tog det, skulle lappen få skjuta ned alla herrar, som
voro inne i salen, men tog det inte, så skulle bägge dö.
Lapparna bletVo så förskräkta, så det går inte an tala
om det, ock sågo på hvaraudra. Men det hjälpte inte annat
än lyda. Bägge ville hålla ägget på hufvudet, men ingen
ville skjuta. Till slut sade den äldre lappen, att efter som
kamraten var yngre ock säkrare på handen, så skulle han
skjuta. Ock därmed blef det. De lade ägget på gubbens
hufvud, ock lappojken stälde sig bra nog långt ifrån honom
ock spände bågen. Herrarna stodo där med andan öfverst i
halsen, men lapparna togo Gud" i hågen ock tänkte, att var
det så, att de skulle dö, så måste det ske; hvarom inte, så
skulle det nog bli bra. Ock just som det var, small skottet,
ock ägget for i tusen bitar.
Men på fläcken sköto lapparna ned alla, som voro inne,
ock foro sedan hem till sitt land.
Någon tid efter gräfdes en stor järnkrona ned i jorden,
ock lapparna fingo det löftet, att efter som de två karlarna
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hade räddat Sverges rike, så skulle lapparna vara fria från
krigstjänst, till dess denna krona multnat.
Upptecknaren anmärker, att enligt någons uppgift detta skall
hafva skett i drottning Kristinas tid; enligt andra åter skola lapparna
bestått detta prof inför ryssarna för att befria sig från iråkad fångenskap.
Här föreligger en variation af den vidt spridda Tell- sagan, hyllkan HENNE-AM RHYN (s. 472) anser vara mytisk. Skytten är en af
solgudens många uppenbarelser, ock likasom solstrålen aldrig förfelar sitt
mål, så träffar också Tells pil alltid sitt.

30. Hvarför pesten flydde frän Lappland.
Lapsk saga.

Långt tillbaka i tiden for pesten ock vandrade omkring
bland lapparna, ock när han kom till någon kåta, dräpte han
alla, som bodde däruti, utom en enda människa. Ock hänne
sparade han för att hafva hänne till lots till nästa kåta, för
annars kunde han ha gått vilse i fjällen.
Men en gång gjorde han det han fick ångra. Då han
kom in i en kåta, tog han sig för att aflifva hvar enda en,
som där var. Men då han skulle gå till nästa kåta, stod han
där vackert ock viste inte, åt hvad håll han skulle gå; ock
därför så måste han stanna kvar så länge.
En tid därefter så kom det en lapp rännandes till kåtan
ock viste inte ondt af. Utomkring kåtan lyste] det inte till
några människor ock inte häller några hundar, ock därför så
tänkte lappen, att alla voro inne. Ock så tittade han in i
kåtan; men då fick han se, att alla lägo där döda. Ock då
var det gifven sak, att han hade pesten framför sig.
Bäst det var, kom också pesten ock ville ha honom till
vägvisare, ock huru de ackorderade, måste förstås lappen gå
in på det ock blifva lots åt pesten. Ock därmed gåfvo de
sig i väg. Men lappen han tänkte bara på hiur han skulle
kunna narra pesten på för vis.
Huru de gingo ock gingo, hade lappen honom upp på ett
mycket högt fjäll ock bad honom vänta där, medan han själf
1)

syntes.
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gick ock letade reda på några människor. När han hade
funnit någon kåta att taga in uti, så skulle han komma tillbaka.
Ja-a, det hade pesten ingenting emot; ock så gaf lappen
sig i väg, ock den som skulle ha hållit efter honom, han hade
fått vara lätt på foten. Men den som aktade sig för att vända
om, det var lappen. Peststackaren han fick vara ensam där
på fjället ock måste både svälta ock frysa. Ock när lappen
aldrig kom, måste han gifva sig af från bärget, för inte kunde
han stanna där, " tils han frös eller svalt ihjäl; inte var det
möjligt.
Så började han på gå utför fjället, ock till slut fann han
bakspåret. Men det satte han sig före, att i fjällen skulle
han aldrig mer hålla sig, för där måste han ligga på risbäddar
ock nära på svälta ihjäl. Nej, bättre var det att gå ned åt
landet, för där fick han ligga på bolstrar ock slapp både
svälta ock frysa.
Pesten gjorde, som han tänkte, ock gaf sig ned åt kustlandet. Ock efter denna händelse har han aldrig någonsin
varit uppe hos lapparna.
Att sjukdomar personifieras, är ej något ovanligt. I Grekland tänker
man sig pesten såsom en blind kvinna, som i städerna går från hus till
hus, dödande alla, som hon finner: HENNE-AM RHYN a. a. s. 411.

31. Korshällbärget i Hälgum.
Ångermanland.

I Edsele sockenkyrka finnes bredvid altartaflan ett kors,
om hvilket följande berättas:
En vallgosse plägade ofta fara till ett bärg med sina kräk
ock hvila middag där. En dag fann han på en häll ett stort
kors, ock på detta satt det en bild af Vår Herre. Han tog
hem det ock visade det för folket hemma; ock ingen kunde
förstå, huru det hade kunnat komma på bärget. All ting var
af mässing, men inte kunde det komma i fråga att smälta ned
det, utan husbonden beslöt att bära det till Hälgums kyrka.
Men det var alldeles omöjligt att få det af stället: så tungt

•
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var det. då kom någon att tänka på, att det kunde höra till Edsele kyrka; ock då var korset inte längre så tungt. De buro
det dit, ock där sitter det ännu bredvid altartaflan. Ock bärget,
der gätaren fann korset, det kallas än i dag Korshällbärget.
1 Norske bygdesagn af L. DAAE, 1 saml. Christ. 1881, s. 3, finnas
varianter härtill från flere håll. Enligt en version fans korset på bottnen
af »Korsfjorden» (antingen vid Bergen eller i Ryfylke). Jfr ock FAYE,
Norske folkesagn, Christ. 1844, s. 229 ; samt järtecken om oljan i S.
Bartolomei-kyrkan, Fornsv. legendarium 1, s. 211. Oljan var hård
som beck, till dess hon kom till det altare ock i den lampa, som helgonet afsett.

32. Prästflon i Hälgum.
Multrå socken, Ångermanland.
Ä styttjäl omma Salät fins ä 'n sokken, som hetä Håljom 2,
å den sokkna sträkk sä ännu väst te rålina mot Jamtlann.
På skojjen bra nära landaraärä är ä 'n storn myrä, som kalles
Prästfion. Den myra ha ä vörä myttjä tal om för i väla 3, å
:Prästflon säg dom hon kalles, för dä 'n präst haddä hollä
tell där aller sä länjä,4.
Dä va 'n gagg dä haddä vörä nä kalas däri Lien oppi
Ragunda, å där va å fålvadä 3 pastern. På den tin dä händä,
var ä rektigä kalasa. Sä myttjen mat haddä dom, sä hålta6 .
jekk int åt; å. int behövdä jässpesfåltjä 7 å tränjes häller krin
bolä för tell å fo säg 'n matbeta, som dom nu fo jära. Å är ä
sä 'n ta säg 'n par kaskers häll sä, sä skrik dom på rappä,
dä 'n är 'n fyllbäsarg å sä dännä.
Nä, annä slag var ä för i 'fin. No konnä dom ta 'n
sup då, å kanlä en för myttjä å, män sä toldä dom nu å.
då å bördä10 int på urbrästesn, bära dom fekk na i nakken.
Prästen holl säg int häller för go tell å ta säg 'n sup, då han
va på kalasa, å han va likä bra för dä.
1) stycke [ofvanför Sollefteå.
2) Hälguin.
3) förr i värden,
fordom. 4) aldrig så länge, mycket länge. 5) själfva. 6) hälften.
7) gästabudsfolket. 8) »uddevallare» (kaffe med brännvin). °) drinkare.
1°) började. 11) utbrista (i ord ock åthäfvor).
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På ä dän kalasä var ä å
som sakt va — 'n präst, som
såt å sop" la vä fu lappen Ä då dä börjä på Ii fram på natta,
vart dom ovänner, män lappa holl om ett13, sä prästen va enfammen. Hor dom såt där å dobblä14 ' å trättä, börjä lappa på
hotes, att no skullä prästen fo dä han behövdä, å sä dännä,
som lappa plö'5. Te slut va prästen rädd, fast han int vellä
lätt" stå sä dä, å vistä intä, ho han skullä bära säg åt. Dom
såt ronter17 ikrigg ä stortä bol, prästen frammaför å lappa
mella bolä å väddjen. Prästen, som va stärk som 'n bjässä,
spändä då ti bolä dä värstä han råddä vä å skot ä mot väddjen,
sä var enda en strok vä tå lappa.
På dä visit haddä prästen .säg onna den gagga, män då
dä vart tinjä, vart 'n stämd dit tå fiskaln å vart dömd tell å
je sä å gålä" från Svärjä å int komma tebäka, änna" Ju år va
slut. Män prästen bryddä sä • 'at om tell å fåra sä lagt: han
ga sä bära på skojjen mella Ragunda å Håljom, å där holl 'n
sä i Ju år bå vinter å sommar å haddä int na annä sällskap
än 'n stora hunn. På en tå håltna i 'n dän fion" haddä 'n
jort sä 'n liten stugä, å dä fins märtja ättä na än. Maten gatt 'n
skaffa sä fålv. Om sommarn fiskä 'n för dä mästä, å om vintern skot 'n fogeln å jillrä häran, å sä dina ii. Män iblann
var ä å na bonntjäriger framifrån sokkna, som smog sä ditell 'n
vä maten bå tå dä enä å dä annrä slajä.
På dä visit haddä 'n sä fram Ju år, å sään sä gav 'n säg
fram på bögda ijänn. Män fasten dä ä länjä sään, betä flon,
där han holt tell, än i dag Prästflon, å i loftä, där han klämdi
höl 21 lappa, ha blofiäkka setä kvär ti väddjen änna te nu.
Om uttalet se anm. under nr 14.
Jfr DAAE, anf. arb. 1, s. 81 o. f., där ån variant finnes ifrån Finhems, två socknar på gränsen mellan Nordre Trondhjems amt ock
Jämtland. När invånarns i den ena socknen, Nordli, blifvit mördade
af lappar, stälde en man i Sörli till ett gästabud för våldsvärkarne
ock satte dem mellan väggen ock bordet. Men Liboarna togo tillfället
i akt, sköto bordet mot väggen ock dödade flere lappar; de öfriga nedhöggo de med långskaftade yxor. Senare delen af vår sägen saknas
a. st., men i DAAES andra samling, Christ. 1872, finnas liknande drag i
kap. om Fredlöse og römningsmfflnd s. 31 o. f.
12) söp [i lag med, tillsammans med. 13) voro sams. 14) spelade. 15) pläga.
16) låta [märka det. 17) rundt. 18) bort. 19) förr än. 20) mossen. 21) ihjäl.
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33. Vångel- ock Faxälfvens uppkomst.
Vilhelmina, Åsele lappmark.

I nordligaste delen af Jämtland ligger en sjö, som kallas
Strömsvattnet efter socknen Ström. Ur denna rinna två åar,
Vängelälfven ock Faxälfven, ock båda börja vid södra ändan
af sjön helt nära hvarandra. De sägas hafva uppstått på följande sätt:
Där åarna nu börja, lågo en gång två sjörån ock solade
sig på en stor häll. Medan de lågo där ock sträkte på sig,
gjorde de upp, att de skulle hjälpas åt att gräfva en å ur sjön
till Ångermanån, för då hade inte Strönisvattnet något utlopp.
Men de bägge sjöråna mådde godt där på hällen ock somnade
till slut.
Ena rået vaknade före det andra ock började genast gräfva.
Långt efter vaknade det andra rået ock vardt förvånadt,
när det andra var borta. Men då det fick upp ögonen ock
såg sig omkring, fick det se, att en å var gräfd på södra
sidan om hällen. Rået vardt storsint' ock tänkte, att det skulle
full ock kunna gräfva en å; ock därmed började det på andra
sidan om hällen.
Ock undan gick det. Snart råkade det Fjällsjöån, som
rinner ut i Ångermanån; ock då var rået så godt som framme.
Men sämre gick det för det andra rået, fastän det hade
börjat långt förut. Det stötte på bärg, så att det måste göra
en stor sväng, ock däraf kom det mycket senare fram till
Ångermanån.
5 ilsket.
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34. Disa Diste.
Vilhelmina, Åsele lappmark.

För mycket länge sedan var det ett hårdår i landet, så
att alla människor höllo på stryka med. Kungen ock hela
öfverheten viste sig ingen råd, ock till slut så vardt det på
det viset, att alla, som voro lytta på något sätt ock orkeslösa,
dem skulle de taga lifvet utaf, för det lände då ingen ting
till, att tockna ena lefde ock åto upp för dem, som voro unga
ock starka. Men då skall en tro, att det vardt jämmer ock
elände utaf, för alla ville nog behålla lifvet, förstås.
På den tiden var det ett kvinnfolk, som hette Disa Diste.
Hon tykte inte om befallningen, som hade kommit från kungen,
ock därför så tog hon ock gick till honom ock sade så här:
En kappa korn ock hacka, spada
ock till Norrland rida
ock länder bygga vida.
Så skulle kungen göra, mente hon tro på, ock då skulle han
slippa taga lifvet af alla stackare.
Ja, kungen han viste inte, huru han skulle göra. Han
tänkte både hit ock dit, men till slut vardt det så, att han
skulle pröfva Disa ock se efter, om hon hade godt förstånd;
ock var det så, att hon hade det, då skulle han göra, som hon
hade sagt. Ock så befalde han hänne, att hon skulle komma
till honom inte klädd ock inte häller utan kläder, inte skulle
hon vara mätt ock inte häller hungrig, inte skulle hon komma
gåendes ock inte häller ridandes, inte i ny ock inte i nedan,
ock så ingen dag i året. Var det så, att hon kunde det,
så skulle kungen göra, som hon sagt.
Det här var nog lättare sagdt än gjordt, men Disa Diste
hon redde sig ock det som en karl ändå. Det lämpade sig
så, att det var nytändning en nyårsdag, ock då passade hon
på ock gick till kungen just i dagningen. På sig hade hon
bara ett nät, ock det enda hon hade ätit var en lök; ock så
hade hon med sig en häst ock höll ena benet på hästryggen,
men med det andra hoppade hon på marken.
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På det 'iset kom hon tagandes till kungen, ock nu såg
han, att hon hade stora gåfvor ock godt förstånd, ock därför
så rättade han sig efter hänne ock gjorde som hon hade sagt.
Jfr Sagan om Gunhild snälla Sv. landsm. 11.6 s. 22; Den
kloka torparedottern hos BONDESON, S. 226, samt Lodbrokssagan
(Kraka).

35. De norrländska landskapens namn.
Härjedalen.

Det tålde länge, innan det kom något folk till Norrland,
ock så underligt kan det nog inte vara, för nog måste det ha
varit bra buskigt ock ruskigt att börja på odla så långt bortom kristenheten. Men till slut så kom det ändå folk hit; ock
hur det kom till, det skall han nu få höra.
Det var på det viset, att det började på varda för mycket
folk söder i landet, så de viste inte, hvad alla skulle taga sig
till, ock så vardt det ett hårdår utaf de allra värsta, ock folket
höll på få svälta ihjäl.
Då var det fyra bröder, som voro litet förståndigare än
de andra ock tykte, att det var på tok, att folk skulle gå så
där uppi hvar andra, ock så gåfvo de sig i väg till Norrland.
Tre af dem slogo sig ned efter hafskusten på hvar sitt ställe,
men den fjärde han gaf sig af långt in i landet.
Det såg nog grufsamt ut för dem litet hvar, men det var
duktigt folk på den tiden, ock ett spadtag orkade de taga.
Nog var skogen tjock på sina ställen, men de karlarna gåfvo
sig ej i förstkastet. De gjorde sig justsom några kolarkojor
till att bo uti, ock så rödde de skogen, brände svedjor ock
sådde råg, ock till det mera så fiskade de ock foglade, så
mycket de någonsin ville.
På det där viset gick det ett år om sänder, ock så foro
bröderna en vinter söderut ock skulle hälsa på släktingarna
sina, som öfverenskommet var. Ock när de korum° hem till
föräldrarna var det en glädje, som inte var liten, för de
gamla hade inte hört något af dem på hela långa tiden, ock
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mycket kunde ha händt dem i det där främmande landet.
Både släkten ock alla grannar voro förskräckligt så nyfikna
att få höra, huru de stode på sig ock huru de hade mått ock
huru de hade haft det så långt bort i värden.
»Har du träffat för bra nybygge?» frågade de den, som
slagit sig ned längst in i landet.
»Ja-a,» svarade han, »det är vackert ock jämt land»; ock
utaf det så vardt det Jämtland.
»Än du då?» frågade de den, som bodde längst norrut
efter kusten.
»Nej,» svarade han, »jag är ångerman»; ock utaf det så
vardt det Ångermanland.
»Huru är ditt nybygge då?» frågade de den, som höll till
närmast söderom den förre.
»Jo,» svarade han, »det är så där midt emellan;» ock utaf
det så vardt det Medelpad.
Den fjärde brodern han brydde sig inte om att fara hem,
utan stannade kvar. Men han hade skickat hälsningar; ock
däraf fick hans land heta Helsingland.
Denna sägen är mycket allmän ock varierar på flere sätt. Herr
bibliotekarien C. G. STYFFE har benäget meddelat, att han i sin barndom hört hänne i Västergötland, dock med den artförändring, att äfven
den sydligast boende brodern infunnit sig på släktmötet ock tillfrågad,
huru han »nådde, svarat: »Gud ske lof, jag har hälsan!» hvilket svar
gifvit anledning till landskapets namn. Enligt denna artförändring
skulle utflyttningen hafva skett ifrån Närike ock i »drottning Disas tid».
Utan tvifvel har sägnen varit känd äfven af E. M. STRÖM, som uti en
disputation De Angermannia, Ups. 1705, säger landskapets namn betyda:
eorum terra, gnos in illa consedisse poenituerit.
Föregående sägen ock denna utgöra ämnet för MESSENTI drama
Disa, hvilket skildrar en svår hungersnöd i landet år 2758 efter värdens
skapelse ock huru denna afhjälpes genom Disas kloka råd att icke efter
konungens påbud döda
Alt onyttigt Partij och så slöder,
Thet han (bonden) vthan nytto föder,
utan i stället sända till Norrland dem, hvilka ej kunna betala skatt.
I 5:e akten komma de norrländska nybyggarne med skatt till Disa, ock
landskapen få af häpne namn. Dock nämnes icke där Jämtland (komedien spelades 1611, således innan denna provins hade blifvit svensk),
men i stället Gästrikland. Jfr LUNDELL, Folkliga beståndsdelar i
skoldramat, Sv. landsm. Bih. I. 1, s. 105f.
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Det vore af intresse att få utrönt, i hvilket förhållande dessa episoder ur. Disas historia stå till MESSENII komedi. Man kan tänka sig, att
de på boklig väg trängt ned till folket ock af detta till någon del omskapats; men det vill synas oss antagligare, att MESSENIIIS gjort bruk
af en vid hans tid på folkets läppar lefvande sägen, hvaraf några viktigare drag ännu lefva kvar.

36. Ångermanälfvens namn.
Vilhehnina, /bele lappmark.

Långt uppe i Åsele lappmark är det två åar, som rinna
åt öster: den ena heter Ransaån ock kommer från Kultsjön;
den andra Vojmån ock kommer från Vojmsjön. En gång
kornmo de bägge åarna öfverens att kappas, hvem som först
kunde taga sig fram till hafvet. De började på hvar sitt håll,
men besvärligt arbete var det, ock sakta gick det.
När Vojmån hade kommit ett bra stycke i väg åt öster,
fick hon höra ett fasligt buller, som kom västerifrån. Vojmån
trodde säkert, att hon var efter, ock brydde sig inte om att
täfia längre. Hon vände om ock gaf sig närapå rakt i väster,
ock nu råkte hon Ransaån, som höll på gräfva Malgomajsjön,
ock det var därifrån, som bullret kom.
Vojmån ock Ransaån hjälptes nu åt att gräfva sjön, ock
när det var gjordt, följdes de åt till hafvet; ock ån, som vardt
af dem, kallades Ångermanån, för det Vojmån hade ångrat sig.
Härmed är att jämföra en hos DYBECK, Runa för 1865-1876, s. 39,
från Småland meddelad sägen om Emån ock Stångån, hvilka ock »kampa»
till hafvet. Den som först komme dit, skulle med något ljud gifva det
till känna ock i pris få heder ock värdighet af Stor-å. Men när Emån
skulle leta sig väg genom Blanka bärgpass, blef hon nödsakad att brusa.
Detta hörde Stångån. I tro att Emån nu vore framme vid hafvet ock
vadet sålunda tappadt, ändrade Stångån, som emellertid kommit till
Vimmerby, sin kosa ock vände sig mot väster, yttrande:
Ska ja här omvänne,
ska Vimme ängar bli så långe,
att ingen slår dem i änne.
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37. Sidensjö, Anundsjö ock Själeva.d få namn.
Vilhelmina, Åsele lappmark.
Dessa tre namn tillhöra socknar i norra Ångermanland ock uttalas
i Vilhelmina på följande sätt: Si*, Änafo, SMa. Om socknarnas
namn finnes följande sägen:

Tri jätta fäldes1 å skull let säg na lämplit ställä tell å
sätt sä ne på. Då klev dom opp på vår sitt bärj för tell å
konna si så omkrigg. Då ropä en tå jätta:
»Jäg si 'n fä!» »Jäg si 'p äan 2 fö!» ropä dän anner jätten.
»Män jäg si fälvä3 fön!» ropä, dän trejen.
Å ättä ä dän ola fekk sokknen hetä Sinfö, Änafti å Säla.
Biskop L. LANDGREN har i norra Ångermanland upptecknat en liknande sägen om dessa trakters första inbyggare. Enligt denna var det
två finnar, som här allra först slogo sig ned ock bröto bygd. Af dessa
bodde den ene i byn By i Sidensjö ock den andre i Lindnäs i Skorpeds
socken. Bägge hade de kyrkrätt i Sånga i södra Ångermanland ock
råkades vid kyrkobesök. Två Nätrakarlar, som först kommo på Åliden
(bärgssluttningen snedt emot Å by) ock därvid hade Dröinesjön på vänstra
handen, varseblefvo en annan sjö längre bort ock utropade då: »Si den
sjön!» hvaraf det blef namnet Sidensjö.
1)

följdes.

2) annan.

själfva.

•
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38. Härjedalens första inbyggare.
Härjedalen.

De första, som bygde ock bodde i Härjedalens skogiga
landskap med dess fiskrika sjöar ock vattendrag, voro enligt
sagan tre jättar. De voro alla bröder, ock i sägnen bära de
namnen Ulf, Höcker ock Enfast.
Fiske var deras viktigaste näringsfång. Ulf höll till vid en
sjö på gränsen mellan Härjedalen ock Dalarna, ock därför
säges den sjön ha fått namnet Ulfsjön.
Höcker hade slagit sig ned i norr därifrån ock bodde på
en liten holme i Orrmosjön. Efter honom kallas den ön ännu
i dag Höckerholmen. Mellan holmen 'ock landet går det ett
smalt sund. Öfver det bygde Böcker en stenbro; ock när
vattnet står lågt, säga de, att bron synes på botten.
Enfast höll till så där en tre mil längre upp i väster
vid Härjeån, för i dalen där var det godt om både bete ock
löfskog. Där hade han sina kreatur; ock så fiskade han ock
jagade äfven.
Med enigheten grannarna emellan var det illa stäldt. Så
snart de råkades, blefvo de ovänner, trätte ock slogos, ock
ibland hade det varit sådana bataljer, att blod rann. För det
mesta kommo de i lufven på hvarandra om fisket däri sjöarna
ock om jaktmarkerna.
En gång hade Ulf ock Enfast farit på kalas till sin broder
Höcker. Då började de som vanligt att tala om fisket ock
jakten; men hur det var, så bar det ihop, ock de mälde på
hvarandra, så att Höcker strök med. Där som slagsmålet
stod, skall det ännu finnas ett benstycke af Höcker, ock det
lär vara så stort, att en karl inte rår med att lyfta det.
Starka voro de där bröderna ock deras släkt. En dotter
till Enfast gick en dag till Rensåsbärget för att repa löf. Där
råkade hon på en björnhona ock hännes ungar ock tog både
honan ock ungarna ock bar dem hem för att visa sin fader,
hvilka leksaker hon funnit. Men om björnhonan sade jätteflickan, att om hon hade makten efter modet, så skulle hon
vara ett farligt djur.
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Någon kyrka fans det icke på denna tid i Härjedalen,
utan bröderna hade kyrkorätt i Färila i Helsingland. En påsk
ville Enfast fara till kyrkan, ock för att hinna fram i rättan
tid gaf han sig i väg hemifrån tidigt på påskmorgonen. Efter
som det var snöföre, rände han på skidor, ock det flög så
hiskligt, så att hunden vardt efter på färden. Men undan
måste det ock gå, ona han skulle hinna fram, för vägen var
omkring 12 eller 14 mil lång.
Innan prästen gick åt kyrkan, var Enfast framme, ock i
gården, där han brukade ha logis, bad han dem, att de skulle
släppa, in hunden, när han kom tagandes. Med det gick Enfast till kyrkan.
Men en stund efter kom hunden ock krafsade på dörren.
Pigan förstod mycket väl, att det var hunden till Eufast, ock
öppnade dörren. In kom hunden, ock hungrig ock trött rusade
han med en gång under bordet. Men det var ingen vanlig
hund. Han var så stor, att han inte på något vis rymdes under
bordet, utan han lyfte upp det med ryggen ock bar det fram
på golfvet, innan han kunde blifva fri från det. Det var hund
efter karl, för Enfast var inte häller någon tummeliten.
Enligt några skulle Enfast rätteligen heta Härje, hvaraf H ärjeån
fått sitt namn ock sedan landskapet. Uti Sv. fornminnesföreningens
tidskr. 4:de b., s. 138, finnes en variant till denna sägen, likaledes från
Härjedalen. Enligt denna skall jätten, när han vid framkomsten till Färila
tillspordes, huru länge han varit på färden, ha svarat med de orden
hape to baye Lsvo gagg, hvilket säges betyda: säcken tog ryggen
två gånger, d. v. s. att han åkt så fort, att säcken stått ut i vädret
ock blott två gånger vidrört ryggen.
Om jättars brobyggnader talas här ock livar i Norrland. HOLPHERS,
Beskt-ilning öfver Gestrikland, Westerås 1793, s. 190, omnämner en
sådan i Storsjön. En mäktig man i Årsunda socken i samma landskap
ville ock bygga en bro öf vet. 'sundet från Vallen till sin granne i Fänja
ock yttrade:
Om jag ej trodde, jag komme i skuld,
skulle jag bygga en långbro äf silfver
ock sko mina hästar med guld.
Men gubben i Fänja svarade härpå:
Därtill är du för klen.,
men jag skor mina hästar med mässingen ren.
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39. Ljustorps första inbyggare.
Medelpad.

De första invånarne i Ljustorps socken i Medelpad voro
tre finnar, som kommo dit under ofredstid. De voro Rolj i
Röje, Pil i Ås ock Seger på. en holme i Laxsjön. Den siste
var ogift, ock så snart fred var sluten, gaf han sig ut att fria.
Han for ända till Stockholm ock fick där en riktigt fin
mamsell till fästmö. 'ör hänne sade han, att han var. säteriherre i Norrland ock mycket rik ock hade silfvergångjärn på
dörrarna sina. Han var bra till att tala för sig ock fick hänne
att följa med till Medelpad. All sin egendom tog hon med
sig. Men när de kommo fram, fick hon se, att hon blifvit
skamnarrad. Någon herregård syntes inte till, utan bara en
usel koja. Fästmön var nyfiken ock gick förut, men då hon
tog i dörren, ramlade denna i backen, för gångjärnen voro at'
vidjor, ock dessa hade torkat, medan Seger var borta, så att
de nu brusto. Med det samma dörren föll, ropade fästmön:
Dit for Markus med sdfvergångjärizen!
Genast vände hon om till sina föräldrar. Men dessa ord äro
ännu ett ordstäf, när någon blifvit riktigt narrad.

40. Göran i Bodum.
Ångermanland.
För länge sedan fans det i Bodum en bonde, som hette
Göran. Däri socknen var han inte född, men hvar han var
kommen från, är inte godt att säga; somliga tro, att han var
från Finnland. Men då han kom flyttandes dit, så var han
inte stort mer än aderton år. Genast köpte han sig ett hemman,
som hette Hällan, ock det fick han riktigt för godpriset, för
han behöfde inte gifva mer än tre mark ull för det.
Närmaste grannen hette Iljas, ock nästan för jämnan voro
de ovänner, för stordelen af åkrarna deras var inte delt. Men
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då det vardt allvar utaf, så var det Göran som fick ta till
fötters, för han var en liten ock svag stackare, men Iljas var
stor ock stark som en björn.
En gång hade Iljas stängt sin åkerhage ända in på husknutarna bos Görans. Men när hagen var tillreds, var det
Göran som tog ock kvistade ned livar enda smitt en natt.
Morgonen efter kom Iljas till hagen ock vardt ursint, när
han fick se, hur det stod till. Men nog förstod han, hvilken
som gjort det knäckspelet 2, alltid. Han till att ropa ock
skrika, ock så kom Göran ut. Ock det bar ihop att träta
just som de värsta rallkäringar. »Tig å håll monn på däg,
mesefjälig 3 å jinnbagg3!» ock så där gick Göran på. Men till
slut rakade 4 Iljas i håret på Göran, ock det så det kändes
ändå. »Jestellen 5, om dä ha vörä na dell° ä tä ti, sä skull jä
ha dägt dä! Män säg mesefjälig en gagg dell, sä slå jä dell!»
Ock med det samma kastade han Göran öfver hagabalken , som,
han nyss rest upp.
Efter den dagen var Göran ofärdig i vänsterbenet, men
inte fälde han fjädrarna för det. Stor var han i mun som
förr, med mindre han talade med tocka ena, som hade lust
att taga ett kast. .
Arbetet dref han ändå, ock det så det stod väl efter; men
det hörde näcken till att tjäna dräng därnär honom. Värst
gick han på, då det var slåttanden, för då var han uppe både
bittida ock sent. Drängarna ock pigorna väkte han, bara
solen tog på: rös. »Stig opp nu!» sade han, »hästa ä hökt på
himmelen å sola däri ärtrishäffal.» Ock det har varit som
ett ordspråk efter honom.
För jämnan började ban på slå före grannarna ock slutade
ock förr än de — på sina slåtter; men se sedan tjufslog han;
alt hvad han kunde, ock bärgade det i ladorna sina. Iljas
kom under fund med det ock ville, att de skulle dela ägorna
sina. Det vardt så också, men Göran tykte, att han fått för
i) gärdesgård. 2) sprattet. 3) skällsord. 4). rusade. 5) en svordom, [om det hade varit något att taga uti. 6) till. 7) gärdesgården.
8) rodna (bara morgonrodnaden syntes).
Sv. landsm. V. 2.
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litet, ock gick ock grubblade på det natt ock dag. Men till
slut hittade han på råd: han tog ock flyttade råstenarna långt
in på Iljas' ägor. Linan 9 vardt då fasligt så krokig, ock
sedan har hon kallats Göranslinan. Men som linan då vardt,
så är hön än.
Göran gick en gång till fäbodarna sina, ock när han kom
fram, vardt han varse en get, som gick ock åt därpå vallen. Det
här är någon utaf granngårdsgetterna, tänkte Göran; nog skall
hon slippa gå här ock äta upp för kräken mina. Han spände
uti geten ock band en stor sten om halsen på hänne ock drog
hänne diti ån, som rann genom vallen. Nu tyktes han ha
gjort det bra. Men då det led mot kvällen, kom gäterskan
hem från skogen ock började leta en utaf getterna sina. Men
det var omöjligt till att finna hänne. Så gick hon till Göran
ock frågde honom. »Far,» sade hon, »int ha föll ji sett dell
jeta na?» Men nu vardt han till sig. »Je - - je - - jeta, hu ä
däri åa! Härri Gu, var ä mi!» Den geten glömde han aldrig.

Göran hade litet ock ingenting, när han kom till Bodum,
men snart började han på stå sig bra, ock till slut vardt han
full ock rik. Det var inte underligt häller, för han var en
snålvarg utaf värsta slaget, ock så till det mera fick han sig
en rikstinta till käring. Hon var lika nätt om sig som han,
så nog kommo de bra sams i den delen; men annars var det
som det kunde. Till slut började hon på att supa just som
han, ock då hände det någon gång om sänder, att de kommo
ihop om brännvinsflaskan. Men då var det inte skämta för
käringen: Göran skulle burdus taga lifvet utaf hänne. Till
slut ville hustrun skiljas ifrån honom, men det ville han inte
gå in på; ock då fick hon hafva det, som det var.

Att tjäna däri gården det var ett riktigt hundgöra. Både
drängar ock pigor fingo slafva, så de kunde ha strukit med;
men lönen var så liten, så det var knapt värdt till att tala
rålinjen.
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om hänne. Med maten foro de ock ringt", ock en smörgruta"
fick tjänarn inte se i hvardagslag. En gång hade de en dräng,
som hette Kalle, ock han var farligt så frank ock frimodig
utaf sig, ock bara han kunde göra dem något spektakel, så
tykte han, att det var bra. Kalle han hade ögonen med sig
ock såg, hur det var, att gubben inte var så troendes'2. Var
det så, att Kalle gaf honom en snus bortur burken sin, så
stack Göran ned fingrarna det längsta han kunde. En gång
kom klockan bort för Kalle, ock då han riktigt anvarade"
Göran, såg han, att han hade någon ting i stöfvelskaftet.
Bäst det var, spände Kalle uti stöfveln ock drog utaf honom:
ock mycket riktigt fann han klockan sin!
Det här var harmligt för Göran, ock han tänkte bara på
att hämnas. Kalle höll en dag på moka '4 stallen, ock då
passade Göran på ock klef upp på taket ock släpte ned en
tung bräda på honom, men det tog bara litet grand på vänsterhanden. Kalle låtsades om ingen ting, men en dag passade
han på ock fälde en timmerstock på foten på husbonden, så
att stortån klämdes sönder.

Nu var Göran ofärdig på bägge fötterna, ock utaf det så
måste han ut ock söka visfolk", ock drängen följde med ock
skulle hjälpa honom fram, för viskarlen bodde flere mil upp i
landet. Ibland gingo de, ock ibland rodde de. De skulle också
fara öfver den sjön, som kallas Tåsjön. Men Kalle han var
god till att trolla, så det böljade på blåsa ock storma det
värsta en kan tänka, just som de voro midt på sjön. Göran
trodde, att de skulle stryka med kvad ögonblick som hälst;
ock han till att jämras ogli bedja, ock drängen skulle få alt
möjligt, bara han kunde göra slut på det här förskräckliga
vädret. Jaa, Kalle lät inte omöjlig; men då skulle husbonden
lägga sig rätt ända ned på båtflaken ock häfva utaf sig skorna
ock ligga mol tyst. Nöden har ingen lag, säga de, ock Göran
måste göra, som Kalle hade sagt. Men han tog fram knifven
bortur slidan ock kapade af ena stortån ock kastade honom
hushållade de. 11) liten portion smör. 12) att lita på.
rade. 14) föra spillningen ur [stallet. 13) kvacksalfvare.

10)

13) observe-
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i sjön. Med det samma slutade det upp att blåsa, ock de
kommo lyckligt till lands; men efter det fick sjön heta Tåsjön.

På gammansålder '6 släpte Göran ifrån sig hemmanet som
andra ena ock vardt födorådsgubbe 17. Litet ock intet hade
han till att göra ock for bara ock poade 18 med något smått.
Om sommaren höll han för det mesta på fiska däri Hällasjön.
Men där höll också Iljas till, ock så råkades de bägge ovännerna. Göran påstod, att det var bara han, som hade rätt
till att fiska däri sjön, men det ville Iljas inte gå in på, ock
därför så togo de ett husbondkast 16 någon gång då ock då.
De hade hvar sin not. En gång tog Iljas ock kastade noten
sin innanför Görans, ock då bar det ihop för dem. Men medan
de trätte, for all mörten bortur noten; ock efter den dagen
fins det knappast en enda mört däri Hällasjön.
Sedan Göran hade släpt ifrån sig hemmanet, hade han
inte så godt om våtvaror som förr. Men käringen hon sålde
någon mark smör eller någon mjölkskvätt då ock då, ock på
det viset fick hon sig något litet uti flaskan. Det ville hon
hafva för egen del, men det gick gubben inte in på. Då tog
hon sig för till att gömma flaskan, men det var ändå omöjligt
för hänne till att få ha brännvinet för sig själf, för gubben
fann alltid åt det. Till slut tog bon ock frestade, om det gick
an att gömma flaskan däri skogen, men det gick på tok ändå,
för Göran gick rad väg dit flaskan var.
16)

gamla dagar.

17) undantagsman.

18) petade.

19) väldigt nappatag.
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41. Svår hungersnöd.
I Stöde sockenkyrka i Medelpad förvaras i handskrift en
Beskrifning öfver Stöde socken, författad 176 af MAGN. N.
NORDENSTAM, komminister därsammastädes. På tal om gamla
ödesbölen heter det där i § 17:
»Dessa synas hafva kommit i skattevrak dels under digerdödsåldern, dels i krigstider ock många påkomna frostår, till
exempel Loböle, hvarest ännu synas tecken till åkrar ock diken.
Där skall förrådet varit så smått, att en moder, när hon gick
till skogs på arbete, afstillade sina små barn därmed, att hon
strödde några näfvar hampfrö uti håren på en utbredd skinnfäll, hvilka korn barnen sutto ock igenhämtade dagen igenom
utan att äga någon större delikatess.»
I samma socken finnes en skogsby Vigge. Denna har
namn enligt NORDENSTAM »af viggen d. ä. bärgskammen, som
ligger östanföre, eller också däraf, att det fordom kan hafva
hetat w ägh e den, emedan härom lärer varit någon stråkväg
i forna dagar.» För några hundra år sedan hafva sju bönder
varit på den näjden, hvilka haft sina bostäder å ömse sidor
där vid Viggesjön. Efter digerdöden skulle ingen mer varit
behållen af dem alla än Pal eller Palne, som bodde i Palböle
ock var samtida med Bratte i Brattås. Denne Pal, som
ock gifvit namn åt Palsjön, säges vidare hafva varit en rik
man ock gått med silfversporrar på sina stöflar. När grannarna i förnämnda tid utdogo, berättas Palnes två söner hafva
intagit alla Vigges ägor.
Om Brattås heter det, att där har en i sin tid rik ock
ansenlig man samt god smed bott, hvilken hetat Bratte, på
hvilkens ankomst man skulle hafva måst vänta, innan prästen
fick hålla tidegärd, ock skulle man inte få lof att ringa, förrän
dönen af Brattes resetyg hördes från Ökne bro. Skedde annorledes, så for gubben i ifver förbi ock satte af ända till Tuna
kyrka, såsom det säges händt en julmorgon.
Bratte gick om vintern klädd i en mudd af bäfverskinn.
Hvad här berättas om Bratte träffar ock in på jätten
Blacke, som var med om att bygga Högs kyrka i Helsingland
ock efter hvilken det höga Blackåsbärget säges vara uppkalladt.
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Se WIDMARKS Beskit-ning öfver Helsingland, s. 65. Uti SCHISSLERS
Hälsinga hushåldning, Sthm 1749, omtalas ock grufliga minnen af
digerdöden. Förr än Järfsö sockenkyrka år 1747 begynte tillbyggas,
funnos nämligen under kyrkans takfot trenne svarta människohufvud,
som sägas blifvit ditsatta till åminnelse af denna digerdöden af de då
för tiden lefvande.
I Ofvansjö i Gästrikland berättas det, att en by, v. n. Sylbyn, skall
hafva råkat i ödesmål under digerdöden. Alla invånare dogo utom två
käringar. Dessa upptogos i hvar sin af de närliggande byarna, som
därvid delade Sylbyn midt i tu.

42. Olof den helige.
I NORDENSTAMS Beskrifning öfver Släde socken finnes i §
32 följande anteckning:
»Om drottning Astrid for härigenom med sin här, då bon
omkring år 1034 var i begrepp att sätta prins Magnus på
Norges tron, kan ej sägas för visso, ehuru man hört talas om
Olof Haraldssons krigsfärder upp genom Jämtland. En saga
hörde jag i min barndom, att samme konung seglat öfver både
skogar ock vatten, ock visades mig en ansenlig remna uti en
häll vid Refsundssjön västan Grimnäsfjärden, den man sagt
vara gjord af S:t Olofs järnskodda fartyg, som med häftighet
seglat åt denna udde ock sedan öfver fjällen.»
I den af förste landtmätaren A. BRANDELL författade beskrifningen i öfver Hafverö s:n i samma landskap nämnes äfven
Olof Haraldssons hemfärd:
Ett stycke från Hafverön i Kyrksjön, heter det, är den
s. k. S:t Olofs sten belägen. En sägen om denna sten är,
att S:t Olof på en resa frän nedre landet körde öfver densamma. Ännu visas märken i stenen efter medarna.
1) Handskr. i landtmäterikontoret i Hernösand.
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43. Daladansen.
Ångermanland.

Långt innan Karl Johan kom hit till Sverge, var han
spådd utaf en utländsk man, att han skulle bli vår kung. Men
Karl Johan gaf till ett gapskratt ock mente tro på, att var
det så, att han blef kung, så skulle ock spåmannen få något
riktigt högt ämbete.
Med tiden gick det, som spåmannen sagt, ock Karl Johan
vardt konung i Sverge. Han kom då ihåg den där utländske
mannen ock bjöd honom till sig ock sade, att han skulle
få fara genom hela Sverges rike ock bese sig. Ock han skulle
få fara fritt med gästgifvarskjuts ock logera fritt om nätterna.
Ock så gaf sig den utländske herren ut ock reste kring
landet, ock kom till slut till Dalarna. En kväll skulle han
söka logi för natten, men i alla gårdar fick han det svaret,
att de skulle på dans diti en granngård, ock utaf det så
kunde de inte låna någon hus. Så kom han ock till den
gård, där dansen var, men det viste han inte af ock bad att
få låna hus öfver natten. Ne-ej, det var omöjligt, för de höllo
på dansa där. Han låtsades om ingen ting, men tänkte för sig
själf, att nog skulle de få dansa sig mätta, ock skref några
ord på en papperslapp ock stack honom bakom dörren mellan
panelen ock väggen, så att inte någon såg det; ock sedan gaf
han sig i väg.
Men dansa fingo de ock. De flängde på i den vildaste
fart, ock ingen var god till att stanna. Till slut höllo de på
stryka med litet hvar, men då kom Tillbergen från Fjällsjö
eller Remsele ock for där förbi. Då var det några grannar,
som gingo till honom ock sade, hur det var, ock bådo honom
för alt i värden hjälpa dem, så att inte hvar enda käft ströke
med. Ja-a, Tillbergen tog utaf landsvägen ock körde ditpå
gården, ock när han kom in i stugan, gick han rad väg dittill dörren ock tog bort papperslappen. Med det samma vardt
det slut på dansen.
Men huru kunde han ha reda på den där lappen? — Jo,
han hadde väl läst svartboken.
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På liknande sätt förhöll det sig med Hacksängsdansen i byn Hacksäng i Jämtland. Där var det en lapp, som i vrede öfver nekadt natthärbärge satte så häjdlös fart på de dansande. Alla, som kommo in,
grepos af samma raseri. Husmodern kom in från ladugården ock skulle
sila mjölken, men hann ej mer än börja,•förr än hon drogs in i dansen
med tråget i händerna. Morgonen påföljande dag fick en granne se
hela tillställningen. Han misstänkte genast lappen ock satte af efter
honom. I närmaste by hann han honom ock ock bad honom ställa alt
till rätta. Lappen bad mannen vända om ock taga bort det bakom
panelen gömda papperet. Han gjorde så, r, ock genast fingo de nästan
liflösa dansarena en väl behöflig hvila. — Afven talas om Mafödansen,
men om denna har jag ej lyckats få några uppgifter.
Jfr Den underbara årsdansen uti Farnsv. legendarium II, s.
876 o. 1237. Där omtalas tolf röfvare, som en julnatt kommo till en
kyrka på Orkenöarna för att med våld taga prästens dotter. De lockade
hänne ut ur kyrkan ock började dansa med hänne i vapenhuset, under
det en af dem sjöng:
Redo kamrater redobogna öfver tjocka skogar
ock giljade med synd vänaste jungfru.
Hvi ståndom vi, hvi gångoin vi ej?
Men med den visan ock den dansen fingo de hålla på år ock dag. Jfr
ock Hårgadansen i Sv. landsm. I, s. 238.

44. Riddaren ock liljobladet.
Vilhelmina, Åsele lappmark.

I gamla tider var det en gosse, som inte hade fått lära
sig något gudsord såsom andra barn, ock därför fick han- lida
mycken smälek; alla skrattade åt honom ock gjorde nid af
honom. Men de fingo gå på, bäst de ville, ock vara så otäcka
som hälst, han vardt ändå inte ond, utan teg ock sade bara
för sig själf:
Gud misskunda dig öfver mig.
Så där menlös var han, så länge han lefde. Då han var
död ock skulle begrafvas, fick han inte ligga i lag med annat
folk där på kyrkogården, utan begrofs för sig själf bakom
kyrkan. Men på grafven växte det upp ett träd, ock på dess
blad stod det skrifvet:
Gud han förbarmar sig, ock jag vill förbarma mig.
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Legenden är en variant till den, som finnes trykt i .Fornsv. legendarium I, s. 7. En rik ock högättad riddare gick i kloster. Han kunde
hvarken läsa eller skrif va; det enda han kunde var Ave Maria, men så
läste han de orden ständigt både natt ock dag. »Sedan han var död
ock i jord gräfd, så växte den vänaste lilja upp af hans graf, ock uppå
hvarje liljoblad var Ave Maria skrifvet med guldbokstäfver. Man gräfde
till roten ock fann, att hon gick ut af hans tunga.»

VIS 0 R.

1. Riddar Malkolm.
Ydre här., Östergötland.
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jung-fru.

»God dag, god dag, riddar Malkolm så fin,
vill du nu byta skön Appelgrå med mig?
Inte behöfver du vatten, ock inte behöfver du söm,
inte behöfver du vattna förrän vid Ankarbro ström.»
Riddar Malkolm han rider sig till konungens gård,
ock ute för honom själf konungen står.
»God dag, god dag, riddar Malkolm så fin!
Hvar har du fått sköna Appelgrå min?»
»Ock inte har jag stulit, ock inte har jag köpt;
jag hafver med min morbror i rosengård bytt.»
»Om du hade hufvun ock de vore två,
så skulle de utaf för min Appelgrå.»
Ock konungen han ropar till småsvennen sin:
»I sätten riddar Malkolm i fångatornet in!»
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»Ack, om min jungfru viste, jag i morgon skulle dö,
vist klädde hon min galge med guldspetsar röd.
Ack, om min jungfru viste jag i morgon skulle dö,
vist klädde hon min stupstock med guldspetsar röd.»
Det var en liten båtsman, som lyddes däruppå:
»Dem buden skall jag föra till hans sköna jungfrus gård.»
»Hur skall jag det begripa, hur skall jag det förstå?
Han for härifrån på sin sköna Appelgrå.»
Jungfrun hon ropade alt öfver sin by:
»I skaffen mig hit en riddarklädning ny!»
Ock jungfrun hon ropar alt öfver sin gård:
sadlen nu tolf tusen gångare grå!»
Ock jungfrun hon rider sig till konungens gård,
ock ute för hänne själf konungen står.
»Riddar Malkolm han ligger så djupt ned i land,
så ingen skön riddare kan komma där fram.»
»Om ni ej lemnar mig riddar Malkolm ut,
skall ni ej få se staden för kulor ock krut.
Om ej riddar Malkolm här strax för mig står,
skall ni ej få se staden för sköna Appelgrå.»
Ock konungen han tittade alt öfver sin gård:
han såg icke staden för sköna Appelgrå.
Ock konungen han tittar genom vindsgluggen ut:
han såg icke staden för kulor ock krut.
Ock konungen han talar till småsvenner två:
»I hämten riddar Malkolm ur fångatornet blå!»
Skön jungfrun hon svängde sin gångare omkring:
»Nu har jag narrat konungen, ock det helt gesvindt.»
Ock jungfrun hon rider ifrån konungens gård:
»Nu skall vi väl reda till bröllop i år.»
»Hade jag vist, det en jungfru hade vatt,
han skulle ej sluppit lös för hundra tusen mark.»
Jag litar på Guds nåder ock min jungfru.
Jfr G.-Afz. (Bergströms uppl.) nr 68. Med tvekan meddelas den
värdelösa melodien.
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2. Fastmön.
Norra Vedbo bär., Småland.

Det var alt sent om en lördagskväll,
jag skulle till min käresta bortrida;
så gångar jag mig åt kammaren in
ock klädde mig i nättaste kläder.
För hopp, sade jag —
farallarallara! —
jag klädde mig i nättaste kläder.
Så gångar jag mig åt Stallgatan fram,
jag klappade blacken på länden;
ock sadeln skulle vara af rödaste guld
ock betslet med silfver beslaget.
Så red jag mig sju mil om en natt,
med' de andra så sött månde sofva.
Ock när som jag kom i den vildaste mo,
så fick jag höra foglarna sjunga.
De sjöngo om jungfrun, de sjöng° om mig,
de sjöng°, att min käresta var döder.
Så red jag mig litet längre fram,
så fick jag höra klockorna ringa.
»Ock hören I, mine ringaremän, ,
hvem ringen I klockorna före?» —
»Dem ringom vi för en ungersvens mö,
som nu blifvit nyligen döder.»
Så rider jag mig litet längre fram,
så fick jag se de gräfvare grafva.
»Ack, kören I, mine grafvaremän,
hvem grafven I grifterna före?»
»Dem grafvom vi för en ungersvens mö,
som skall uti jorden att multna.»
Så gångar jag mig åt kyrkan fram,
där fick jag se min käresta låg döden
Så kysser jag hänne på blekaste kind,
som förr varit rösenderöder.
»Mist har jag far, ock mist har jag mor,
ock mist har jag guldet det röda —
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9. Men ingen sorg har tvingat mig så hårdt;
men denna sorgen tvingar mig till döden.»
För hopp, sade jag —
farallarallara! —
men denna sorgen tvingar mig till döden.

Husarerna.
Ydre här., Östergötland.
Jag gångar mig till stallet;
i stallet fick jag se
tre husare-hästar,
en, två, tre.
Så gick jag till min lilla fru,
ock sad': »Min lilla vän, .
hvad är det för husare-hästar?
Det vet du, min vän.» —
))Hå hå, din gamla tosing,
jag tror böfveln rider dig,
ock hund han månde plåga dig!
Det är de tre mjölkkoer,
min moder skänkte mig.»
Mjölkkoer med sadlar på
— hopp fallerej —
jag är en man af värde,
som mången man är mer.
Jag gångar mig till farstun;
i farstun fick jag se
tre h usare-kappor,
en, två, tre.
Så gick jag till min lilla fru
ock sad': »Min lilla vän,
hvad är det för husare-kappor?
Det vet du, min vän.» -Hå hå, din gamla tosing,
jag tror böfveln rider dig,
ock hund han månde plåga dig!
Det är de tre sängtäcken,
min moder skänkte mig.»
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Sängtäcken med snören uppå
hopp fallerej —
jag är en man af värde,
som mången man är mer.
3. Jag gångar mig till kammaren;
inunder bordet fick jag se
tre husare-stöflar,
ett, två, tre.
Så gick jag till min lilla fru
ock sad': »Min lilla vän,
hvad är det för husare-stöflar?
Det vet du, min vän.» —
»Hä hå, din gamla tosing,
jag tror böfveln rider dig,
ock hund han månde plåga dig!
Det är de tre mjölkkärnor,
min moder skänkte mig.»
Mjölkkärnor med sporrar på
hopp fallerej —
jag är en man af värde,
som mången man är mer.
4. Jag gångar mig åt sängen;
i sängen fick jag se
tre husarer ligga,
ett, två, tre.
Så gick jag till min lilla fru
ock sad': »Min lilla vän,
hvad är det för tre husarer?
Det vet du, min vän.» —
»Hå hå, din gamla tosing,
jag tror böfveln rider dig,
ock hund han månde plåga dig!
Det är de tre mjölkpigor,
min moder skänkte mig.»
Mjölkpigor med mustascher på
hopp fallerej —
jag är en man af värde,
som mången man är mer.
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HERR HJALMAR.

4. Herr Hjalmar.
Åsarps socken, Västergötland.
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'2. Herr Hjalmar han rider i stensalen in, :11:
så stenarna ramla' alt runda nomkring.
Herr Olof slog handen alt uti en sten: :11:
»Här skall du finna kämpe, som inte är klen!» :11:
Herr Hjalmar slog handen i sadoleknapp :
»Här skall du finna kämpe, som inte ger tapt
Men innan herr Hjalmar vet ordet utaf, :11:
så hugger herr Olof hans hufvud utaf. :11:
Herr Olof han red sig till jungfrunes gård, :11:
ock Ute för honom den jungfrun hon stod. :1!:
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»Är det Hjalmars hufvud du förer med dig, :11:
så står en sölfkanna fulltappad med vin.» :11:
Men första dricken han utur sölfkannan drack, :11:
sin sölfsnörda knif i hans hjärta hon stack.*
»Ock ligg nu du där ock sim i ditt blod, :11:
för du hafver slaktat den kämpen så god.» :11:
Så raskt rider ock den jungfrun i Sadualand.
Upptecknad ur minnet af fröken J. STRÖMBOM, Såsom hon hörde den
sjungas för 50-60 år tillbaka; öfverlemnad till R. B. af grosshandl.
CARLANDER i Stockholm. Jfr G-.-Afz. nr 47: 1, 2, ock Herr Hjelman
i EVA WIGSTRÖMS _Folkdiktning, 1 (1880), Visor n. 10.

5. Beckig båtsman.
Finnland.
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»Sätt du opp din jacka så ny o vacker o blå,
o därimot ja sätter opp min sidenkjortel blå.»
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4. När tärningen för första gången på raffelbräde rann,
becki båtsman tappade o sköna ungfrun
vann.
j
5 o. 6 . 1 o. 2.
7. »Sätt du opp din mössa så ny o vacker o go,
därimot ja sätter opp min gullbroderta sko.»
8. När tärningen för andra gången på raffelbräde rann,
becki båtsman tappade o sköna jungfrun vann.
9 o. 10 = 1 o. 2.
11. »Sätt du opp din klocka så ny o vacker o go,
därimot ja sätter opp min ära o min tro.»
När tärningen för tredje gången på raffelbräde rann,
sköna jungfrun tappade o becki båtsman vann.
»Hör du nu, becki båtsman, du g;Ange ifrån mej!
Grå hästen o gullsadelen dem vill ja ge åt dej.»
»Grå hästen o gullsadelen dem får ja som ja kan;
men ja vill ha din jungfrudom, den ja på tärning vann.»
»Hör du nu, becki båtsman, du gange ifrån mej!
Ett skepp uti floden det vill ja gifva dej.))
»Ett skepp uti floden det får ja som jag kan,
men ja vill ha din jungfrudom, den ja på tärning vann.»
»Hör du nu, becki båtsman, du gange ifrån mej!
Min faders halfva rike det vill ja gifva dej.))
»Din faders halfva rike det får ja som ja kan,
men ja vill ha din jungfrudom, den ja på tärning vann.
Jag är ingen becki båtsman, fast kanske ja synes så;
jag är den största konungason som på jorden månde gå.»
»Är du den största konungason, som på jorden månde gå,
så skall du få min jungfrudom, ja, om den vore två,
Hej hopp fadirallallej, hej fadirallallallallej,
Ja, om den vore två.»
Sjöngs 1850 vid finska gardets lägermöte af en soldat LILJA från
Ekenäs skärgård. Stabskapten H. ÅKERMAN, SOM då hörde den ock
välvilligt meddelat den, hade den i Edligt minne, med undantag af
början, som öfverensstämt med G.-Afz. 31: 1, 2, v. 1. Uppt. 1879
af magister A. A. BOREMUS i Borgå ock 1880 öfverlemnad till R. B.
Sjunges f. n. enl. FAGERLUND, Korp o. Houtskiirs socknar s. 185, äfven
i Egentliga Finnlands skärgård.
Sv. landsm. V. 2.
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6. Olof Adelen.
Hjälsta s:n, Uppland.

Olof Adelen han tjänte på konungens gård
för pänningar ock välskurna kläder.
Så litet som han åt, dess mindre han drack;
han sörjer sin hjärteliga kära.
Olof Adelen han går upp till konungens bord,
han gjorde alla tjänster, som han kunde,
ock bad sin konung ödmjukast om nåd
att få resa till rosendelunden.
»Fattas dig nöje eller fattas dig vann,
eller fattas dig kläder eller föda?
Så säg mig uppriktigt af hjärta ock mund
hvad 'du uti rosendelund skall göra.»
»En tidning är kommen från rosendelund,
som mitt hjärta så svåra månde blöda.
Ett bref är nu kommet från rosendelund,
som säger, att min käresta är döder.»
»Ja hör, Olof Adelen, hvad jag nu säger dig:
hon var väl intet mera än en kvinna.
Så mycket råder jag i detta här land,
så du skall få den yppersta grefvinna.
Du har varit trognast i hela min gård
af alla grefvar ock baroner.
Dig vill jag gifva en hederlig skänk:
tolf tusen danska guldkronor.»
»Alt hvad konungen har i hela sin gård,
det vill jag als intet hafva.
Långt hällre vill jag fara till rosendelund
att följa med min käresta till grafva.»
»Pistolen ock sadeln han hörer dig till
ock fålan den flinkaste bland alla.
Så far nu dit, alt uti Guds namn,
jag vill dig städs Herren Gud befalla.»

V..2

V. 2

OLOF ADELEN.

99

Olof Adelen han sadlar sin gångare röd,
den flinkesta ock snällesta bland alla.
Så rider han sig, som fogeln han flög,
alt öfver de nordiska fjällar.
Ock när som han kom till rosendelund fram,
så bandt han sin fäla vid en stätta.
Så gångar han sig i sorgehus in,
där fruar ock fröknar de gräto.
Olof Adelen han sig på golfvet månd gå,
sina händer han vrider så svåra.
Hvart enda sandkorn, som uppå golfvet låg,
så han vattnade med sina tårar.
Så svarade den gamla frustugemor:
»Ja, väl så får du hännes gelike.»
»Nej, hännes gelike fins ej på denna jord,
mycket mindre i vårt konungarike.»
Olof Adelen han föll på sina bara knän,
med sina armar han liket omfamna'.
Ock så böjde han sitt hufvud ned
ock sin anda till himlen uppsände.
De lade de liken alt uti en graf
ock gjorde så en kista utaf marmor.
Ock där så hvila de, ja intill domedag,
ock hvila uppå hvarandras armar.
Det växte en lind på deras graf,
den linden växte upp med två grenar.
Den ena grenen tog den andra i famn,
man märkte de båda voro kära.
Denna ock de tre närmast följande visorna äro upptecknade efter en
70-årig gumtnas föredrag. Hon hade lärt sig dem i sin ungdom af en
annan, då gammal gumma, som kunde »mycket gamla ock vackra visor».
Jfr Olar Adelin hos ARWIDSSON, Sv. forns. II: 50.
F rus tu gem o r förklarade sångerskan vara det samma som »mor»Gud tog bort den strängda kärleken, därför att så många
mor».
gjorde af med sig för hvaranda», sade hon.
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7. Fragment.
Hjälsta s:n, Uppland.

»God dag, god dag, I gräfvaremän!
För hvem gräfven I denna grafven?»
»Den gräfva vi åt en ung fästmö,
som i främmande land var trolofvad.»
»I gräfven den grafven båd djuper ock bred,
som två uti hänne kund hvila.»
Ungersven han lyfte på sin kungeliga hatt,
så bjöd han alla gräfvarena god natt.
Ungersven han red sig ett stycke länger fram,
så möter han de bärarena, som buro.
»Sätt ner, sätt ner, skön bäraremän,
låt mig få liket beskåda!»
Ock han klappade hänne på blekrödan kind,
som förr varit rosenderöda.
Händer hade hon som det hvita elfenben
ock ögon som en liten blå dufva.
Hår hade hon, som spunnet var af guld
ock flätadt under en liten silkeshufva.
Han drager upp sitt röda guldsvärd
ock sticker igenom sin sida.
Ock sedan föll han på sina bara knän
med sina armar han liket omfamna'.
Ock så böjde han sitt hufvud ned
ock sin anda till himlen uppsände.
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8. Kung Vallemo ock liten Kerstin.
Eljälsta s:n, Uppland.

Kung Vallemo han rider sig till liten Kerstins gård.
— Uti lundom —
Ute för honom liten Kerstin månde stå.
Förty det var så lofvadt i vår ungdom.
»Hör nu liten Kerstin, hvad jag nu säger dig:
har du lust att följa ur landet med mig?»
»Hur skall jag kunna följa ur landet med dig?
Förty det är så mången, som aktar uppå mig.
På mig aktar fader, på mig aktar mor,
på mig aktar syster så väl som bror.
På mig aktar också min förra gode vän;
det mesta som jag rädes, så rädes jag för den.»
Kung Vallemo han spände bälte om liten Kerstins lif,
så rider han sig, ja sju milar väg.
När som dom kom till den grönaste lund,
där lyster dem att hvila, ja där en liten stund.
»Kung Vallemo, Kung Vallemo du sofver intet mer!
Jag hör min faders hästar ock vagnar, hur de gnyr.»
»Hör du din faders hästar ock vagnar, hur de gny,
så heter jag kung Vallemo. Jag dem väl lär att sky.
Liten Kerstin, liten Kerstin, liten för sann!
1 dag så får du inte nämna mitt namn.»
Ock första slag, han vid dem slog,
tolf tusende hundra han under sig tog.
Ock andra slag, han vid dem slog,
mång tusende hundra han under sig tog.
»Kung Vallemo, kung Vallemo, du stilar ditt svärd,
ty detta var min fader, du nunnes högg ihjäl!»
Kung Vallemo strök af sitt blodiga svärd:
»Vor inte du min fästemö, vist vor du detta värd.
Ocke vill du nu: följa dina vänner hem igen,
häller vill du följa en blodig ungersven?»
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»Ja, inte vill jag följa mina vänner åt hem igen.
Långt hällre vill jag följa en blodig ungersven.»
»Hvarför rider du så sakta ock har ett sorgfult mod?» —
»Skall jag inte rida sakta ock ha ett sorgfult mod?
Uti min vänstra sida där rinner hjärteblod.»
När som kung Vallerno kom på sin kungeliga gård,
ute för honom hans moder månde stå.
»Kära min moder, ni bäddar upp en säng,
ock kära du min broder, du lägger mig i den.
Ock kära du min broder, du tar emot min vän.» -»Jag nog så skall jag taga emot din kära vän.
Bara jag viste, hon var en rener mö.» —
»Skall hon inte vara den renaste mö?
Jag har inte haft tid att klappa hännes kinder så röd»
Ock kära du min broder du sadlar på en häst!
Ock kära min fader, skaffer
'
mig en präst!»
Om morgonen innan det dager blef ljus,
då var det tre lik i kung Vallemos hus.
Det första var kung Vallemo, det andra var hans brud,
— Uti lundom —
det tredje var hans moder, hon sörjde döden ut.
Förty det var så lofvadt i vår ungdom.
Jfr G.-Afz. nr 2.

9. Fragment.
Hjälsta s:n, Uppland.

1. Jungfrun hon in till sin fostermoder gick.
Men herr Karl sofver allena —
2. Hon frågade hänne om råd:
Men herr Karl sofver allena —
3. Om hon torde' våga till vakestugan gå?
Men herr Karl sofver allena —
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4. »Ja, inte vill jag neka dig,
Men herr Karl sofver allena —
5. ock inte ber jag dig gå,
Men herr Karl sofver allena —
6. men noga skall du akta dig,
Men herr Karl sofver allena —
7. för herr Karls falska iåd.»
Man herr Karl sofver allena —
8. Jungfrun hon in genom dörren steg,
Men herr Karl sofver allena —
9. hon blekna' ock rodna' på kind.
Men herr Karl sofver allena —
10. Herr Karl, som uppå båren låg,
Men herr Karl sofver allena —
11. hans falska hjärta log.
Men herr Karl sofver allena —
12. Ock jungfrun hon åt hufvut steg:
Men herr Karl sofver allena —
13. »Gud gifve, du vore i lifvet!
Men herr Karl sofver allena —
14. Vist skulle du blifva min.»
Men herr Karl sofver allena —
15. Herr Karl, som uppå bären låg,
Men herr Karl sofver allena —
16. han strök af svepningen sin.
Men herr Karl sofver allena —
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Innehållsförteckning.
Sagor ock sägner.
Nr
öfverskrift
Uppt. af
S.
i. De tre goda råden
bibl. R. BERGSTRÖM
3»
Högfärdiga prinsessan
»
6.
De fyra bröderna
»
»
9.
Studenten som vardt så rik
»
ii.
Sante Mårtens frieri
kand. J. NORDLANDER
15.
Huru björnen fick stubb
»
»
17.
»
Björnens ock räfvens samarbete
»
19.
»
Slantviks mjölnare
»
22.
Häradsdommaren på biskopsvisitation
»
»
24.
ro. Prästen som aldrig fick någon
»
»
att gråta
26.
»
i i . Den supige prästen
»
27.
Den snåle prästen ock den ill»
marige klockarn
»
28.
Prästen som hade så stygga
afäkter
»
»
30.
»
Torparfolket i Hännrike
»
31.
Lill-Pintel ock Stalogubben
skollär. 0.P. PETTERSSON _ _ 37.
Pintel som stal trollkäringens
guldsaker
semin. A. FORSGRtN
41•
Tomten ock han Lat-Mattes . __ _ skollär. 0. P. PETTERSSON _ _ 48.
Jägaren ock skogsfrun
kand. J. NORDLANDER
50.
»
»
Den kvällsgirige bonden
52.
20, Jättekvinnan ock förste bonden skollär. 0.P. PETTERSSON
»
»
21. Ett jättebarns död
-- 54.
Kränger ock Bullrus
herr P. EDHOLM
55.
Uppror bland vättarna ock flyttning
skollär. 0.P. PETTERSSON __ 56.
»
»
Vättkon
-- 59.
En vättkvinnas förlösning
»
»
__ 6o.
Vättbröllopet
kand. J. NORDLANDER
63.
Kvarngubben
»
»
64.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
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65.
kand. J. NORDLANDER
Den ångerköpte lappen
Huruledes lapparna blefvo fria
skollär. 0. P. PETTERSSON 66.
från krigstjänst
3o. Hvarför pesten flydde från Lapp68.
land
69.
kand. J. NORDLANDER
3'. Korshällbärget i Hälgum
70.
32. Präsifion i Hälgum
Vängel- ock Faxälfvens uppkomst skollär. O.P. PETTERSSON 72.
73
Disa Diste
74.
De norrländska landskapens namn kand. J. NORDLANDER
76.
Ångermanälfvens namn
Sidensjö, Anundsjö ock Själevad
sk ollär. 0.P. PETTERSSON _ _ 77.
få namn
Härjedalens första inbyggare ._ rotskolmäst. P. ERIKSSON _ _ 78.
80.
kand. J. NORDLANDER
Ljustorps första inbyggare
80.
stud. E. NESELIUS
Göran i Bodum
kommin. M. N. NORDEN. Svår hungersnöd
85.
STAM
86.
Olof den helige
87.
kand. J. NORDLANDER
Daladansen
skollär. 0. P. PETTERSSON 88.
Riddaren ock liljobladet
Visor.
e. o. aman. C. F. HELLMAN _ _ 90.
»
92.
»
»
»
93.
frök. J. STRÖMBOM
95.
96.
mag. A. A. BORENIUS
gymnasisten E. 0. ARE98.
NANDER
100.
»
»
Fragment
7.
lo,.
»
»
8. Kung Vallemo ock liten Kerstin
102.
»
»
Fragment
9.

x . Riddar Malkolm
2 . Fästmön
3. Husarerna
4. Herr Hjalmar
5. Beckig båtsman
6. Olof Adelen
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NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF V, (;,

MEDELTIDSBERÄTTELSER

SAGOR, LEGENDER OCK ANEKDOTER

FRÅN FORNISLÄNDSKAN

AF

GUSTAF CEDERSCHIÖLD

STOCKHOLM 1885-86
KONGL. BOKTRYCKEILIET
1'. A. NORSTEDT & SÖNER.

Till förberedelse torde det vara nödigt att korteligen omtala,
hvad denna samling är ämnad att vara, d. v. s. hvarifrån berättelserna äro tagna, ur hvilka synpunkter de blifvit valda ock
på hvad grund de kunnat införas i denna tidskrift, samt slutligen i hvad mån de äro trogna öfversättningar eller icke.

Den litteratur, dessa berättelser en gång tillhört, var, kan
man säga, gemensam för medeltidens kristna folk. Den fostrades ock hägnades af den »allmänneliga» kyrkan. Det var hännes präster ock munkar, som antingen diktade eller ock, kanske
oftare, omdiktade dessa historier. Hvad de funno i gamla skrifter
eller i muntlig tradition, uppsamlade de med omsorg ock använde det, än för att göra sina andliga föredrag mera åskådliga,
färgrika ock lockande för mängden, än för att förnöja sig själfve
ock sin omgifning; skarpt åtskilja dessa båda syften kan man
dock icke, tvärtom voro de väl ofta, om ock omedvetet, förenade, i synnerhet så, att det förra fick tjäna till täckmantel åt
det senare.
Emellertid, i berättelser af detta slag hafva århundraden
igenom tusentals människor haft näring för sin inbillningskraft;
somliga hafva njutit af det underbara eller lett åt det komiska,
andra hafva grubblat öfver det djupsinniga eller uppbygt sig
med det sedliga ock sant kristliga i sådana sägner. Väl blefvo
berättelserna i allmänhet upptecknade på kyrkans ock medeltidsbildningens universalspråk, latinet — endast därigenom kunde
de blifva nationernas gemensamma egendom —; men i hvarje
land funno de villiga uttolkare ock förtaldes på landets mål
för landets barn, som med begärlighet mottogo dem, gömde
dem i sitt minne, ombildade dem efter sitt skaplynne ock läto
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dem vandra från mun till mun, från släkte till släkte, stundom
så länge, att de ännu i dag kunna återfinnas på allmogens läppar.
Den litteratur, hvarom här är fråga, har således redan vid
sin uppkomst på en gång tillhört de lärde ock de olärde. Så ock
framdeles: har den omdanats till enkla, men sköna ock lifskraftiga folksägner, så har den äfven tid efter annan gifvit ämne
åt konstnärliga, men vanligen inom kort föråldrade ock glömda
noveller, romanser ock dramer.
Om nu denna allmänna medeltidslitteratur eger mycket, som
kan väcka ock sysselsätta vårt intresse, så gäller detta i än
högre grad beträffande den särskilda förgrening däraf, ur hvilken
samtliga de föreliggande berättelserna äro hämtade. Vi hafva
nämligen tagit dem från de öfversättningar ock bearbetningar,
som under trettonde ock fjortonde seklen upptecknades på
isländska efter de främmande (mest latinska) originalen. Öfversättningar, mer eller mindre fria, efter skriftlig källa, äro rätt
många stycken, men ett kanske lika stort antal är tydligen fördt
i pennan efter muntlig framställning (jämför det, som säges i
början af berättelsen om Jon Halldorsson). I båda fallen, naturligtvis mest i det senare, har den egendomligt isländska
sagostilen trykt sin prägel på dessa »äfventyr» ((event3'Tri). De
gifva altså, om ock i mindre mån än de inhemska sagorna, prof
på isländingarnes berättarekonst, på samma gång som de utgöra
ett bland de många bevisen på detta lilla folks utomordentliga
ifver att från alla håll samla ämnen till nyttiga ock nöjsamma
skrifter.
Bland »bidrag till kännedomen om svenskt folklif> kan föreliggande samling visserligen icke räknas i samma mening som
de förut i tidskriften intagna samlingarna af sagor ock skrock.
Men icke så litet af det, som i våra dagar lefver såsom vidskepelse eller sägen hos det svenska folket, skall här återfinnas
i den gestalt, hvari det för mera än ett halft årtusende sedan
uppträdde hos svenskarnes stamfränder, ock skall därmed äfven
lättare ock fullständigare kunna spåras till härkomst ock utbredning. Sådana berättelser komma altså att lemna icke oväsentliga
bidrag till de svenska folksagornas historia. De särskilda anvisningar i detta afseende, som jag är i tillfälle att meddela, skola
upptagas bland anmärkningarna i samlingens slut.
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Men vår samling innehåller också många legender ock andra
äfventyr, i hvilka, ännu åt minstone, inga öfverensstämmelser
med svenska folksagor påträffats. Dessa, som (särskildt hvad
de egentliga legenderna angår) införts efter strängt urval, äro
ämnade till att fylligare ock klarare, än de förutnämda ensamma
hade förmått, gifva en bild af kultur ock värdsåskådning under
det tidehvarf, som de alla tillhöra, ock sålunda bereda läsaren
till en riktigare uppfattning af de sagor, som ega anknytningspunkter med våra svenska. Att för öfrigt dylika anknytningspunkter också i de andra sagorna kunna upptäckas, är ju ganska möjligt.
Slutligen, hvad beträffar den svenska öfversättningen, bör
det omtalas, att denna delvis är ganska fri. Väl har jag allvarligt bemödat mig om att träffa samma ton, som genomgår mina
isländska förebilder, men jag har icke skytt att mildra det stötande, aflägsna en ock annan klumpig utväxt eller' någon gång
med lätt hand göra rättelse, där jag trott mig finna ett vårdslöst afsteg från en ursprungligare form af berättelsen.

MEDELTIDSBERÄTTELSER.
Ingen fara!
Det berättas, att två ynglingar sent en afton vandrade ut
ur en köpstad. Då de kommit litet utanför staden, fingo de
höra sång ock glam från ett hus, som låg nära vägen ett stycke
in i skogen. De förstodo, att där var ett dryckeslag.
»Låt oss taga en annan väg!» sade den ene ynglingen.
»En vis man har sagt, att om kvällen bör man ej fara förbi
onde mäns härbärge.»
Den andre svarade: »Att gå förbi skadar icke.»
De gingo förbi ock hörde visor sjungas af goda röster.
Den af ynglingarne, som velat gå dit, stannade, förtjust af den
vackra sången.
»Låt oss gå vidare!» sade hans kamrat.
Men han svarade: »Att höra på skadar icke.»
Då gick kamraten vägen fram. Men den andre stod kvar,
ock om sider steg han in.
Så snart han kommit in ock dryckesbröderne fått syn på
honom, ville hvar ock en draga honom till sig ock gifva honom att dricka. Han satte sig ned ock drack ock var glad.
Men desse män voro röfvare ock hade nyligen begått ett
mord. Medan de drucko, kom vakten från staden, omringade
huset ock förde alle, som' sutto därinne, till fängelset. Ock
nästa dag fördes de inför dommaren, ock han dömde dem alle
till galgen.
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Kött ock ben.
En spelman kom till en konungs hof. Där fick han sitta
till samman med månge andre af hans yrke, hvilka förut hade
varit vid hofvet. Men desse hans stallbröder började snart afundas honom, ty konungen aktade hans sång ock spel högre
än deras. De beslöto därför att svärta honom inför konungen.
En dag, medan hoffolket åt middag, vandrade konungen'
fram ock åter i salen. Då togo spelmännen alla de köttben,
som de hade fått, ock lade dem framför sin stallbroder. Ock
när konungen kom till deras bord, sade de: »Se, herre konung!
hur omättligt denne vår stallbroder har ätit! Han har ätit upp
alt det kött, som var på de här benen.»
Konungen såg på honom, som var anklagad.
Men han svarade: »Detta måste väl vara sant, efter som
alle mine kamrater säga det. Men de hafva gjort värre än
jag. Ty jag har blott gjort, hvad människonaturen kräfver,
ätit kött, men de hafva gjort som hundar, ätit både kött ock ben.»
Ock konungen vardt vred på belaekarne.

En half vän ock en hel vän.
Det läses om en gammal vis mästare, att när han låg på
sitt yttersta, kallade han till sig sin son för att gifva honom
hälsosamma råd för sista gången. Bland annat sade han: »Min
son, tänk framför alt på, att du skaffar dig gode vänner!»
Sonen svarar: »På vänner har jag ingen brist, käre fader!
Jag har både månge ock gode.»
»Ja, min son,» säger gubben, »om det är så, som dn sade,
då har ödet delat denna gåfva olika mellan oss. Jag har nu
lefvat så länge, att mitt hår är hvitt, ock har aldrig fått mer
än en half vän, ock du har strax fått dig både månge ock
gode. Nå, men säg mig, son, huru många vänner har du?»
»Det är trettio,» svarade han, »som jag tror vara riktigt
pålitlige.»
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Den vise säger: »Låt oss ställa dem på ett prof! Slakta
en kalf ock lägg honom i en säck, tag säcken på ryggen ock
gå midt i natten till en af dine vänner. Säg honom, att du
har lönligen dräpit en man, ock bed honom, att han döljer ditt
brott ock gräfver ned säcken i sin gård. Kom icke hit igen,
förr än du kan säga, huru pålitlige dine vänner äro!))
Han går nu med sin säck ock kommer om natten till den
förste af sine vänner, klappar sakta på dörren ock beder herrn
i huset själf låta upp, omtalar sedan sin olycka samt begär
hjälp till nedgräfvande af den döde.
Men värden svarar, att han har angelägnare sysslor än att
inveckla sig i slika farliga företag. Ock när den andre står kvar
ock upprepar sin bön, smäller vännen igen dörren mellan dem.
Nå väl, ynglingen går omkring den natten ock pröfvar
alle sine vänner ock finner icke hjälp hos någon.
Så kommer han åter till fadern ock kan icke rosa sin färd.
Den gamle mästaren säger då: »Jag trodde nog, min son,
att värden var sig lik, ock att en god vän är sällsynt. Jag
har ju endast en half. Gå nu till honom, ock försök, om han
står sig bättre än dina vänner. Kom sedan hit igen!»
Nästa natt gifver ynglingen sig å stad ock träffar mannen.
När denne hör, hvad det är frågan om, låtsar han inför sitt
husfolk, som om han körde ut den främmande. Men så snart
de båda kunde tala utan vittnen, säger han: »För din faders
skull vill jag hjälpa dig, fastän jag vågar mitt eget lif därmed.»
Den unge mannen omtalar nu sanna förhållandet ock tackar
honom för den trohet, han visat.
Sedan går han hem till sin fader ock säger: »Denne ende
har jag rönt vara bättre än alle de andre. Ock jag vet icke,
fader, hvarför du kallar honom en half vän, ty mig synes han
i alt vara sådan, att hdil väl kunde heta en hel vän.»
Mästaren svarar: »Jag kallar honom så, emedan jag aldrig
pröfvat honom mer än till hälften, ock äfven därför, att jag
alltid trott mig själf bättre än honom. Men att det må varda
dig klart, hurudan en hel vän kan vara mot sin vän, när han
är dygdig, skall jag förtälja dig en sägen om två män, som
på ett skönt sätt lade detta i dagen.»
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Uti staden Alexandria i Egypti land lefde en mycket rik
man. Han hade en förtrogen vän; det var en köpman från
livar gång denne kom på köpfärd till Alexstaden Baldak
andria, bodde han hos sin vän, ty denne delade alt med honom.
Ett år, då köpmannen icke kom på besök, friade den egyptiske mannen till en fager ock ädel jungfru. Hon vardt honom
lofvad ock flyttade in i hans hus, där hon skulle lefva under
hans moders vård, tils deras bröllop skulle stå.
Icke långt därefter kommer köpmannen efter sin vana ock
undfägnas på bästa sätt i sin väns hus. Värden är mycket
glad öfver; hans besök ock söker göra det riktigt trefligt ock
godt för honom. Efter måltiden låter han alt sitt husfolk sjunga
ock spela för sin gäst för att roa honom.
Men på natten efteråt blir det stor sorg i huset, ty köpmannen varder så illa sjuk, att han icke kan stiga upp om morgonen. Husbonden sitter hos honom mycket bedröfvad ock
låter hämta läkare för att finna ut arten af hans ohälsa. Läkarne säga, att sjukdomen sitter mer i hjärtat än i kroppen.
Då säger värden: »Gör nu, som jag beder dig, min käre
vän! Lät det icke synas dig tungt att präfva min vänskap, om
jag har i min makt något, som kan gagna din hälsa, ock dölj
icke för mig, om du känner orsaken till din sjukdom!»
Köpmannen svarar: »Ogärna omtalar jag det för dig. Jag
tror, att mitt onda icke annat är, än att omåttlig kärlek till
en kvinna, som jag såg här i går afton, har smugit sig in i
mitt hjärta ock förtär det.»
Husbonden säger då: »För Guds skull, låt oss strax skaffa
dig hjälp!» Ock sedan låter han alla kvinnor, gifta ock ogifta,
som funnos i hans hus, gå fram för den sjuke; ock till sist
går också hans egen fästmö fram där.
Så fort som hon kommer inför köpmannens ögon, säger
denne: »Ja, ja, här ser jag nu den, som kan bestämma, om jag
skall lefva eller dö.»
Då säger husets herre: »Beror ditt lif på hänne, så hoppas
jag, att Gud gifver dig många lifsdagar. Ty om jungfrun
själf samtycker, så afstår jag hänne åt dig med alt det gods,
som skulle falla hänne till af mina egodelar.»
1) D. v. s. Bagdad_
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Nå, den saken blef snart afgjord: jungfrun gaf sitt samtycke, ock köpmannen kände sig strax mycket friskare. Utan
dröjsmål står bröllopet, ock därefter gör köpmannen sig redo
att lemna Alexandria med sin sköna brud ock en rik hemgift.
Vid afresan omfamnar han med hjärtlig kärlek sin gode
vän ock säger, att om denne någonsin behöfde hans hjälp,
skulle han uppsöka honom i Baldak. Eljest skulle de nog
icke komma att träffas så ofta hädanefter, ty han själf vore
nu rik tillräckligt att sluta upp med köpfärder ock lefva i ro
ock mak.
Så skiljas de.
Nu lida några år, ock under tiden har han, som bodde i
Alexandria, råkat ut för många svårigheter ock olyckor. Hvad
han än tog sig till, var det, liksom vore alt hans gods dömdt
till att förfaras ock försvinna. Ock när han på sistone är så
godt som utfattig, sätter han sig i sinnet att smyga sig ut ur
staden, ty han vill ej gå omkring som tiggare, där han förut
i lång tid suttit uti stor rikedom.
Det är lätt att gissa, åt hvad håll han styr sina steg: han
vill vandra till sin gode vän.
Ock efter en lång ock mödosam färd kommer han sent
en afton nära intill staden Baldak. Han tycker det icke vara
rådligt att gå in ock leta sig fram på stadens gator så sent
på kvällen. Därför söker han upp en sofplats åt sig i en öfvergifven stuga; det kunde väl vara så långt som ett pilhåll
från stadsporten.
När han väl hade lagt sig till ro, kommer en man i fullt
språng rusande in i huset, liksom för att gömma sig undan en
fiende. Ock strax efteråt kommer förföljaren, söker ock finner
den, som flydde, ock dräper honom där. Sedan flyr dråparen
undan, men den döde ligger kvar där hos den egyptiske mannen.
Icke långt därefter komma sex härklädde män ock finna
liket. De träffa också på främlingen, gripa ock binda honom.
Ty det var lag där i landet, att den skulle hållas för dråpare,
som anträffades hos den dräpne. Därför draga de honom med
sig in i staden ock kasta honom i häktelse.
Han sitter där till nästa morgon. Då blåses till ting i
staden. Väktarne komma ock föra honom, fjättrad i järnbojor,
midt fram på tinget.
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Den dräpnes fränder uppträda nu som kärande i dråpmålet
ock anföra, att denne utländske man vardt funnen i samma hus.
Ibland andre stadsboar, som stodo omkring rätten, — förtalde den gamle mästaren vidare — var ock den man, hvilken
jag förut kallade köpmannen från Baldak. Denne känner igen
sin gamle vän, fastän han nu ej bär hufvudet så högt eller
står så stolt ock ståtlig, som då de skildes sista gången.
Ock när han ser, att den arme mannen snart kommer att
dömmas till döden, besinnar han, huru denne samme man gaf
honom lif ock lycka i Alexandria ock huru mycken fägnad
hade följt däraf. »Kanske,» tänker han, »har Gud nu velat
sätta mig på prof ock försöka, om jag är värdig denne min
broder ock om jag kan vedergälla godt med godt.»
Han stiger fram ock talar så högt, att dommaren kan höra
det, sägande: »Hvi sträfven I här i onödan med att dömma
en saklös? Det var jag, som drap mannen.»
Ock så snart han vidgått brottet, varder han utan dröjsmål slagen i fjättrar ock halsjärn, men den egyptiske mannen
släppes lös.
Å samma ting är ock den man, som värkligen hade begått dråpet. Han ser nu, att föga fattas i att först en ock sedan en annan får lida det straff, som han förtjänat för sin
missgärning. Då säger han i sitt hjärta: »Hvad skall jag svara
Gud, om jag döljer min blodskuld till den yttersta dommen,
men oskyldige män pinas för mitt brott? Det skall aldrig hända
mig, att jag köper mitt lif här på jorden med evinnerliga straff.»
Därpå går han fram till domstolen ock talar så: »Underbart ären I förblindade, landsmän! Först hafven I slagit i järn
en fattig utländsk man ock sedan den redligaste köpman, som
finnes i vår stad, men här kunnen I se för edra ögon den
rätte dråparen.»
Se, detta var något, som man aldrig sett maken till, att
två män efter hvarandra själfvilligt bjödo sig fram till häktelse
ock dödsstraff.
Nu finner också dommaren, att denna sak är altför invecklad, ock vågar ej själf fälla utslag. Han skjuter därför afgörandet till konungen.
Ock när nu den dagen kommer, då målet skall afdömmas,
låter konungen ställa desse tre män, en i sänder, framför sitt
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högsäte för att förhöra dem. Han var både. vis ock välvillig.
Han kunde grant märka, att under denna sak låg något ovanligt ock underligt.
Altså befaller han först den egyptiske mannen att sannfärdigt göra reda för sig från början till slut. Därnäst låter
han den rike borgaren i Baldak förtälja, hvad som skett med
honom. Det varder nu uppenbart, huru väl desses utsagor
stämma samman.
Sist af dem säger dråparen, livad han hade gjort, alldeles
så, som det förut berättades.
Konungen ock hela hans råd förundrade sig storligen öfver
dessa händelser. Ock Gud ingifver konungen att dömma sålunda
i målet, att ingen skall låta sitt lif för detta dråps skull. Han
säger, att dråparen skall hafva godt däraf, att han hällre ville
försaka sitt eget lif än se oskyldigt blod utgjutas för sin skull.
Därför skall mannen af kunglig nåd få behålla lif ock lemmar,
men hans gods är för värkadt till den dräpnes fränder, ock han
själf skall fara till de heliga orterna ock där göra bot ock
bättring.
Men om de båda vännerne är att säga, att alt folket prisade deras trohet, som nu så härligt kommit i dagen. _
Den egyptiske mannen får nu i sin väns hus hvila ut efter
så mycken möda, armod ock ångest. Ock när han varit där
en tid, beder vännen honom välja, antingen han vill stanna
kvar där, så länge han lefver, ock ega alt gemensamt med
denne, eller om han vill taga ut hälften af alt det, denne egde.
Den andre tackar för de goda anbuden. Han vill nu hälst fara
hem till sitt fosterland igen. Ock vännen gaf honom hälften
af alt sitt gods, så att han kom åter till Alexandria som en
bottenrik man. Ock det säges, att dessa egodelar blefvo så
dryga ock välsignade för honom, att han lefde i öfverflöd ock
trefnad intill sin död.

»Nu är sagan ute, min son!» säger mästaren, »ock hon visar
dig tydligt ock klart, hurudan en hel vän är. Du har själf
kunnat röna, att månge äro vänner med munnen allenast, men
få trofaste. Det var också det, skalden menade, när han sade:
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Lyser din lyckas åol, mång hundrade vänner du eger;
Svepes hon in uti moln, varder du flydd ock allen.»
När nu den gamle mästaren gifvit sin son dessa nyttiga
råd, afsomnade han icke långt därefter.

Tre sanningar.
I Rom herskade en grefve, som hette Ratepadius. Denne
var mild ock misskundsam till sitt lynne, ock därför stiftade
han en lag, att antingen det var en mandråpare, röfvare, tjuf
eller annan illgärningsman, som blef gripen ock ledd inför
dommaren, så skulle han få behålla lif ock egendom, i fåll han
kunde säga tre ting, som voro sanna, ock så sanna, att ingen
kunde invända något däremot.
Det är nu att förtälja, att en riddare, som hette Plebens,
hade sitt tillhåll i en skog ock där gjorde mycket ondt. Alla,
som foro genom skogen, öfverföll han, drap dem ock rånade
till sig, hvad de hade.
När nu grefvens fogde spör detta, sänder han lönligen
krigsknektar ut i skogen för att taga Plebens fatt.
Ock då han är gripen ock ställes inför fogden, säger denne:
»Min vän, du känner lagen: tre gånger skall du säga oss en
sanning, som ingen kan säga emot, annars skall du alldeles
bestämdt säkert blifva hängd, innan jag äter min middag.»
Riddaren svarar: »Låten mig få• tala till församlingen! Jag
skall uppfylla lagen.»
Ock så snart alle äro tyste, säger han: »Detta är den första
sanningen, jag skall säga eder: i lång tid har jag varit en tjuf,
mandråpare ock röfvare.»
Fogden vänder sig då till riddarne ock alle dem, som där
stodo, ock frågar: »Detta är ju sant, som han säger?» Alle jaka
härtill ock säga, att hade han icke varit en illgärningsman, så
hade han icke blifvit förd inför fogden; »ock detta sägei: ban
visserligen sant.»
Fogden spör nu, hvad han därnäst vill säga inför denna
församling.
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»Jo,» svarar han, »att det var mycket emot min önskan, som
jag kom hit.»
»Det tro vi alle vara sant,» genmälte fogden. »Säg oss nu
en sanning till, så har du uppfylt, hvad lagen fordrar!»
»Detta är den tredje sanningen,» fortfor Plebens, »som jag
skall säga eder: kommer jag lyckligt ock väl bort härifrån, så
skall jag aldrig af min egen fria vilja komma åter till detta
ställe.»
Då talade fogden till honom sägande: »Sannerligen hafver
du nu uppfylt lagen ock frälsat ditt lit. Gack nu härifrån, hvart
du vill! Men gör bättring, ock synda icke mera mot Gud!»
Sedan gick riddaren bort ock bättrade sitt lefverne ock
fick dö lugnt i sin säng som en fredlig man.

Grefven som tviflade på Guds allmakt.
I ett stort ock ståtligt slott bodde en gång en grefve. Han
var högättad, mäktig ock rik. Hans rikedom var så stor, att
han själf icke kunde hålla reda på, huru mycket han egde.
Ty från hans präktiga stamgods, där slottet stod, strä,kte sig
många mil åt alla fyra väderstrecken hans egendomar, med
ymniga håfvor i löst ock fast. Ock ingen värdslig herre hade
han öfver sig, utan styrde själf sitt land, som han ville. Han
kunde väl hafva tagit ett högre tignarnamn I, men han tykte
mera om att vara den rikaste ock mäktigaste bland alla grefvar.
Likväl höll han hoffolk, svenner ock krigare i lika stort antal,
lika dyrbart klädde ock rustade, som hade han varit en konung.
Grefven hade en gemål af ädel släkt samt en ung dotter.
Ett fel hade grefven: han bar sitt hufvud högre, än skäligt
var, ock trodde, att han hade mest sin egen förtjänst att tacka
för all sin makt ock härlighet. I andra stycken var han en
rättsinnig man ock gaf gärna allmosor.
I den lilla stad, som låg omkring slottet, fans ett svartbrödrakloster. Där bodde månge gudfruktige ock nitiske män.
1) D. v. e. en högre titel.
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Dock stod en framför de andre genom ovanlig förmåga att
predika Guds ord. Ock det, .som han i sitt tal lärde andra
människor, det följde han själf i sina gärningar, ty han brann
af nit ock lät sig icke förtröttas i sin gudstjänst.
Nu händer det ett år, när den heliga trefaldighetssöndagen står för dörren, att grefven sänder bud till klostret ock
beder, att den nämde brodern skall hålla predikan i slottskyrkan på denna högtidsdag. Ock då klosterreglerna icke lägga
något hinder i vägen, lofvar han det gärna.
Det lider fram till högmässotid, ock klosterbrodern ,börjar
ett skönt ock härligt föredrag om den treenige Gudens höghet
ock allmakt. Han talar så, att det går till hjärtat, ty den
nådegäfvan hade han af Gudi, jämte all sin lärdom i andeliga
ting. Han uppmanar till sann ödmjukhet inför Guds majestät.
Han visar, huru himmel ock jord ock alla de ting, i dem äro,
inför Gud äro intet, intet annat än Finge tjänare, ock huru
konungarnes kronor, huru furstarnes riken ock rådigheter, med
all deras makt ock prakt ock härlighet, i Skaparens: hand äro
såsom en rö eller såsom ett lerkäril, ock huru Han kan taga
alt detta bort ifrån hvem som hälst, i hans lif eller genom hans
död, ock gifva det åt någon annan i hvad stund ock på hvad
sätt, som Hans vilja ock råd är.
Grefven ock alt hans hof är tillstädes ock lyssnar till denna
predikan.
När gudstjänsten är slut, bjuder grefven klosterbrodern att
vara med på festmåltiden ock låter honom sitta bredvid sig.
Ock då grefven ätit ock druckit en stund, så att han blifvit
mera språksam, vänder han sig till brodern ock säger med ett
försmädligt löje: »Du talade bra om många ting i dag, broder,
men du kunde icke låta bli att skära till i växten ock öfverdrifva duktigt, som nästan alle predikanter göra.»
»Det var mycket illa,» säger munken, »om jag har öfverdrifvit något ock sagt mera, än rätt ock sant är. Men livad
syften I på särskildt?»
»Jo,» svarar grefven, »jag menar, att du tog munnen för
full, när du påstod så visst ock bestämdt, att Gud i ett ögonblick kan beröfva en människa alt, hvad hon eger ock har,
utan att Han låter hänne dö.»
Prästen säger: »Men det är ju så!»
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Den andre fortfar: »Jag skall nu bara fråga dig en sak,
så få vi se, om du vill stå vid dina ord. Hur skulle Gud
kunna göra så, att jag blefve utfattig i ett ögonblick, så vida
han icke toge lit' eller förstånd ifrån mig? Om jag också
miste mitt herresäte ock slott med alt det gods, som därtill
hör, så ligga här åt alla fyra väderstrecken oräkneliga afvelsgårdar, som äro mina: där kan jag bosätta mig, kvar jag vill,
ock blir ändå stenrik.»
När grefven talat så, böjer prästen sig fram mot bordet,
suckar tungt af bekymmer ock medlidande ock säger: »Måtte
det täckas Gudi att bryta ned ditt fördömliga öfvermod ock
din onda otro ock lära ditt hjärta, hvad Han är ock huru arm
du är inför Hans heliga ögon! Ja, ja, så går det: ser Han något
godt hos dig, så leder Han dig till kunskap om din synd, men
är du ett förtappelsens barn, så kastas kropp ock själ i den
eviga elden. Nu har du i dag med dina ord förbrutit dig så
svårt emot. Gud ock Hans lära, att jag icke längre vill blifva
under ditt tak.»
Ock därmed stiger han upp från bordet ock går hem till
sjå klostercell.
Så skiljas de. Grefven sitter kvar, äter, dricker ock är
glad, men munken gråter' bittra tårar öfver hans förhärdelse
ock beder till Vår Frälsare, att Han i sin förbarmande nåd
hällre må gifta den högmodige mannen tuktan till förbättring
i detta lifvet än gömma straffet till den stora dommens dag.
Ock Gud hörde hans bön, som det följande visar.
Det händer sig en dag, att grefven låter göra i ordning
ett bad åt sig, såsom han ofta plägade. Badhuset låg ett stycke
ifrån slottet, utanför den lilla staden. Grefven går dit med
ett präktigt följe. Dock ledsagar honom endast en tjänare till
afklädningsrummet ock sedan in i själfva badstugan. Ock då
grefven finner, att vattnet är lagom varmt, befaller han tjänaren
vänta utanför, ty han vill vara ensam, medan han ligger i badet.
Efter en stund vill grefven stiga upp ock ringer, som han
brukade göra, för att kalla in tjänaren.
Men denne kommer icke.
Grefven blir häpen ock förargad. »Har nu den slyngeln
gått ut,» tänker han, »så skall väl någon af de andre, som äro
därutanför, höra mig.»
So. landenz. V. 6.

2
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Ock han börjar ringa ock bulta, det hårdaste han kan.
Han ropar också högt, att de drumlarne skola komma in ock
hjälpa honom.
Men ingen svarar. Det tyckes, som om ingen mer än han
själf finnes i hela huset.
Där sitter han nu på pallen vid badkaret, matt af värme
ock vrede, men äfven af hunger, ty han hade ämnat hålla
sin middagsmåltid strax efter badet.
Nå, så måste han väl själf kläda på sig, tänker han ock
går ut i det rummet, där han låtit kläda af sig. Det är alldeles tomt.
Ut i svalgången skyndar han. Men ej häller där finner
han någon. Alle tjänarne äro borta, alla -dörrar stä öppna.
Ock kläderna — borta, de också, ingenstädes att finna!
En sliten handduk hittade han, där den låg undankastad i
en vrå. Den band han om. lifvet på sig.
Visst kokade vreden uti honom, ock nog brann han af hat
ock hämdlust mot det otrogna följet, som så lemnat honom i
sticket; men på samma gång böljade han bitterligen frysa öfver
hela sin nakna kropp.
Men när han bara kommer hem till sitt slott, så skola de
uslingarne få ångra, hvad de gjort!
Han löper å stad, så fort benen kunna bära honom. I full
fart rusar han in på borggården. Där stå någre män. För
ilska kan han knapt tala, han stöter fram orden: »Hvar äro de
skurkarne, de fördömde hundarne, de skamlöse hirdmännen,
som på det viset passa upp sin herre?»
Då säger en slottstjänare: »Har man någonsin hört på maken! Hvad har du att säga om hederligt folk? Vill du, din lede
träl, understå dig att smäda min herre grefvens följeslagar?
Packa dig genast bort, din oförskämde tiggare!»
Ock därmed ger tjänaren sig till att piska på hans nakna
kropp, i det han under svordomar ber honom draga så långt
vägen räcker.
Grefven viker undan för piskslagen. Han tänker, att den
karlen måtte ha blifvit galen, som vågar slå honom. Men han
tycker det vara mycket besynfierligt, att ingen af dem, som där
stodo, tog honom i försvar eller ens brydde sig om, att han fick
stryk.
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Så kommer han till stadens torg. Där var mycket folk
församladt. Strax börjar han äter med hög röst ock hårda ord
fara ut mot sina tjänare.
Det går som förut. Hvar han kommer, svara alle på hans
tal med hån ock harm, drifva honom bort med hugg ock slag
ock säga, att han är den värste landstrykare, den fräckaste
ock djärfvaste tiggare, de någonsin sett.
När han nu går ensam för sig själf ock tänker på det, som
hade vederfarits honom, så skingras sent om sider det högmodsmörker, hvilket länge hade omtöcknat hans själ. Han finner,
att Herren Gud, som icke vill öfvergifva någon af sina återlösta, klappar på hans hjärta ock att den Helige Ande med
sin nåd tränger in uti, värmer ock uppmjukar det hårda ock
kalla sinnet. Han känner, att det icke är någon annan väg
till upprättelse inför Gud, än att vända sig från villa ock vantro, till syndernas bekännelse ock uppriktig ånger.
Därför besluter han att strax söka den gudsmannen predikaremunken, som förut hade harmats ock sörjt öfver hans
otro.
Knapt hade han stadfäst detta i sitt sinne, förr än han ser
ligga framför sig på vägen ett stycke svart tyg.
Med glädje ock tacksamhet mot Gud tager han upp skynket
ock sveper det omkring midjan.
Sedan begifver han sig till klostret. Han träffar brodern,
faller till hans fötter ock bekänner under suckar ock tårar,
huru han syndat i högmod ock hädelser mot Herren. Han förtäljer ock all olycka ock alt elände, han den dagen efter Guds
rättvisa dom fått utstå. Han beder till sist gråtande, att munken måtte hjälpa honom ock råda honom, hvad han skulle fö.retaga.
Prästen säger: »På dig hafver Herren uppfylt profetens
ord, att i värden är Herrens miskundsamhet snar. Nu råder
jag dig, att du, så naken som du är, går till baka in i slottet
ock med all makt försöker komma in i salen, där du plägar äta.
Ty af dem, som äro där inne, tror jag, att du har förbarmande
att vänta.»
Brodern gifver honom därefter sin välsignelse.
Nu går han till baka in i slottet ock kommer utan hinder
ända fram i svalgången utanför dryckessalen.
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Här ser han en gå in, en annan ut, ock han känner igen
sine tjänare, som bära in mat ock dryck, enhvar efter sin vana
ock sitt åliggande.
Ingen af dem känner igen honom. Tvärt om händer det
alt emellanåt, att de hota ock knuffa honom, i fall han kommer
närmare intill dörren, än de vilja tillåta.
Dörren står ofta öppen, ty månge gå där ut ock in. Därför kan han se in i salen. Han ser, att bordet är dukadt ock
att där är samma prakt ock lysande sällskap, som det brukade
vara. I högsätet sitter en ståtlig man, klädd i hans egna kläder ock honom lik i alla stycken. Denne talar vänligt med
hans gemål 'ock hans dotter, som sitta näst invid. Ibland säger mannen några nedlåtande eller skämtsamma ord till de
andre bordsgästerne, alldeles som han själf plägade göra, då
han var vid godt lynne.
Men fastän han ser alt detta, harmas han dock icke, ty
hans hjärta är nu ödmjukt, ock han fogar sig undergifvet i
Guds råd ock ledning.
När det nu lider mot slutet af måltiden, kan herskaren,
som sitter därinne, genom den öppna dörren se, att en karl
står ute i svalen.
Han talar då till en af de män, som passa upp på honom:
»Hvem är den arme mannen,» säger han, »som står därute i
svalen nästan naken?»
Tjänaren svarar, att han icke har någon reda på hvem
denne är.
Då säger herskaren: »Släpp in honom för Guds skull, ty
han behöfver säkerligen vår hjälp!»
Så snart detta skett, säger herskaren till den arme mannen:
»Sätt dig här i salen, käre vän, ock håll till godo med Guds
gåfvor!»
Den fattige karlen sätter sig saktmodigt i halmen vid dörren,
där tiggare hafva sin plats, ock tager tacksamt emot den mat
ock dryck, som varder sänd till honom.
Det är nu sent på kvällen ock nära sängdags. Borden
tagas bort, ty herskaren vill gå till sitt sofrum.
När han kommer fram på golfvet, midt emot där den fattige
sitter, säger han till denne: »Hur går det med dig, du nakne
stackare, är det något du behöfver?»
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»Gudi lofvadt, ock tack vare Eder, herre!» svarar han, »har
jag ing af alt utom kläder: de räcka icke till.»
Herskaren går till sine sängkammarsvenner ock säger:
»Låten denne fattige man i natt ligga i rummet utanför min
sängkammare! Kanske skulle vi där kunna finna några kläder
åt honom.»
Så sker, som herskaren befaller.
Ock när den ädla frun börjar kläda af sig, går herskaren
ut i det yttre gemaket ock befaller, att alle tjänarne skola gå
därifrån, så att endast den fattige mannen stannar kvar. Därpå
tillstänger han dörren väl.
Han går sedan fram till den fattige mannen ock talar sålunda till honom: »Hur är det nu, min son, skall du nu i alla
dina lifsdagar erkänna, att Herren Gud har makt att i ett ögonblick förändra alt efter sin vilja, såsom klosterbrodern sade?
Vet nu, att jag är en Guds ängel, ock jag skall icke stanna här
längre. Gå nu till din gemål ock till alla de goda gåfvor, Gud gifvit dig, men låt denna Herrens nådiga lärdom varda dig till
gagn, så att du aldrig mer förhäfver dig af Hans välgärningar,
utan biff hällre dess ödmjukare, ju större gåfvor Han gifver!
Nu skola vi skiljas.»
Efter dessa ord försvinner Herre.ns ängel ur hans åsyn.
Men grefven föll ned på sina knän ock tackade Gud under tårar för den mildhet, han bevisat honom.
Sedan vardt han den ödmjukaste ock saktmodigaste man
i alla sina lifsdagar, full af kärlek till Gud ock sin nästa, välgörande mot de fattige ock älskad af alla.
Ock så slutar denna berättelse.
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Drag ur de egyptiske fädernes lif.'
Den falske ängelen.
En gång ville djäfvulen fresta en klosterbroder, kom till
honom i skinande, ljuflig skepelse, klädd i sida, hvita kläder,
ock sade: »Jag är ängelen Gabriel ock bar blifvit sänd till dig.»
Brodern svarade: »Nej, nej, du är visst sänd till någon annan,
ty jag är icke värd, att en ängel sändes till mig.»
Då försvann djäfvulen strax, ty mot sann ödmjukhet mäktar han intet göra.
Anastasii bok.
Abboten den helige Anastasius egde en bibel, skrifven på
utsökt pergament af en ypperlig skrifvare. Boken var värd ej
mindre än aderton mark silfver, ty den innehöll både det gamla
ock det nya testamentet i deras helhet.
Det bar så till, att en klosterbroder, som var på besök hos
fader Anastasius, fäste ögonen på boken, fick lust till den,
smög den under sin kåpa ock for hem.
Samma dag letade fader Anastasius efter den heliga texten
ock ville slå upp ett ställe, men kunde icke finna boken. Han
förstod nu, att brodern hade tagit hänne, men ville icke sända
bud efter honom, att han icke skulle lägga en mened till
tjufnaden.
Brodern gick till nästa stad med boken ock ville sälja
hänne; han begärde sexton mark.
Den, som skulle köpa, sade då: »Låna mig boken, broder,
så att jag kan höra efter, om hon är värd så mycket.» Brodern
lemnade honom strax boken.
Men köparen for till den helige fader Anastasius ock bad
honom säga, om han tykte, att boken vore värd sexton mark,
ty så mycket begärdes för hänne.
Den helige Anastasius tog boken, såg på hänne ock sade,
att hon var mycket god ock visst icke mindre värd.
1) D. v. s. berättelser från legendsamlingarna om de kristne eremiterna i Egypten på 300-talet (Väx Patrum).
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Nu for den andre hem igen ock sade sedan till brodern,
som bjudit honom boken: »Se här har du pängarna för boken.
Jag visade hänne för fader Anastasius, ock ban sade, att hon
var väl värd så mycket.»
Då sporde brodern efter, om fader Anastasius hade sagt
något mera.
»Nej,» sade den andre, »det var värkligen det enda han sade.»
När den tjufaktige munken hörde detta, kände han liksom
ett stygn i sitt hjärta ock sade: »Jag tror, att jag icke vill
sälja boken. Jag har ångrat mig.»
Ock strax for han till den helige Anastasius, föll till hans
fötter ock bad honom gråtande, att han skulle taga igen boken.
Men detta ville abboten als icke, utan bad honom fara i
Guds frid. »Behåll nu boken med min goda vilja!» sade han.
Men den ångrande brodern lät icke af att bedja honom under tårar, att han måtte taga boken till baka, ock sade, att han
aldrig skulle få ro i sitt sinne, förr än det hade skett.
Slutet blef då, att abboten tog igen sin bok. Men brodern
stannade kvar hos den helige Anastasius ock tjänade honom, så
länge han lefde.
Lerkrukan.
Det var i ett kloster en broder, som ofta brusade upp till
vrede ock onda ord. Denne broder sade till sig själf: »Jag
vet, hvad jag vill göra: jag vill draga ut i ödemarken. Där
skall det varda bättre med denna min plåga, ty där har jag
ingen, som jag kan tvista med.»
Ock utan dröjsmål begaf han sig ut i öknen, fann en håla
ock bodde i den.
Nu hände det en dag, att hån fylde en lerkruka med vatten
ock stälde hänne bredvid sig, men krukan föll omkull, ock
vattnet spildes ut.
Ännu en gång hämtade han vatten i krukan ock stälde ned
hänne, men det gick på samma sätt som förut.
När han för tredje gången hade fylt krukan ock hon åter
igen välte, då grep han hänne ock slog hänne i vredes mode
till marken, så att hon gick sönder.
Så snart som han kommit till sig igen, eftersinnade han,
huru vredesanden hade öfvervunnit honom, ock sade: »Se, här
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är jag ensam, ock likväl låter jag vreden segra öfver mig. Det
är likaså godt, att jag vänder om till mitt kloster, ty jag förstår nu, att hvar jag är, har jag behof af strid, tålamod ock
allra mest Vår Herres hjälp.»
Munken vände då till baka till sitt kloster.
Tegelstenen.
Ute i ödemarken bodde två gamle män. De hade en koja
i hop sedan många år ock kommo alltid väl öfver ens.
En dag säger den ene till den andre: »Låt oss för en gångs
skull ha en träta oss emellan, som andra människor bruka!»
Den andre svarar: »Men jag vet icke, huru vi skola bära
OSS åt.»
»Jo», säger den förste, »vi skola ställa den här tegelstenen
mellan oss, ock så skall jag säga, att den är min. Sedan skall
du svara, att det är du, som eger den. På det viset börjar
en träta, ock så kan man bli het ock häftig, storma ock
slåss.»
Nu ställa de tegelstenen mellan sig, ock den förste säger:
»Det är min.»
»Jag tror snarare, att jag rår om den,» säger den andre.
»Nej, dig tillhör han inte,» återtager den förste, »ty det är
sannerligen min egen.»
»Nå,» svarar den andre, »är det värkligen din, så kan dn
ju gärna taga den.»
Ock så slutade det alltid för dem: det 'var rent omöjligt
att få en träta i gång.
Den helige Apollonii spådom.
Om den helige Apollonius säges det, att han en gång kom
fram till en öppen plats; där skulle just två förnäme män, en
hedning ock en kristen, drabba samman med sina skaror.
Apollonius skyndade emellan de pansarklädda hoparna ock
uppmanade ifrigt båda höfdingarne till fred.
Men ,hedningen, som var själfva roten ock upphofvet till
fäjden, en hård ock hätsk man, svarade, att där skulle visst
icke blifva någon fred af, så länge han lefde.
Då sade Apollonius: »Varde dig efter ditt tal! Här skall
ingen falla mer än du allena. Ock din graf skall varda sådan,

V. 6

DRAG UR DE EGYPTISKE FÄDERNES LIF.

25

som dina gärningar värda äro, icke jord, utan gamars buk ock
andra vilddjurs.»
Hans tal vardt snart till sanning, ty ingen föll på någondera sidan utom denne ensam. Hans Män höljde öfver honom
med sand ock gingo hem. Om morgonen kommo de igen ock
funno då, att liket var uppgräfdt af de vilda djuren ock mestadels uppätet af gamar ock andra rofdjur.
Alle förundrade sig ock räddes, att det så fort hade skett,
som den gudsmannen Apollonius hade förkunnat. Månge vände
sig till den sanna tron.
Tålamod.
Det var en mycket ålderstigen munk, som bodde ensam i
sin koja. Medan han var ute, gick en ung broder, som var hans
granne, in i kojan ock tog bort alla matvaror, som funnos där.
Den gamle märkte snart, huru det gick till, ty grannen
kom ofta igen ock blef alt djärfvare. Men gubben ville aldrig
åklaga honom, utan sade vid sig själf: »Det kan nog vara, att
denne broder är mig nödvändig.»
Han arbetade nu så mycket mera, för att födan skulle räcka
till, men dess mera stal den andre.
Om sider mödas den gamle så hårdt af det tunga arbetet
ock bristen på mat, att han är nära döden.
Ock då nu munkarne, som bodde därinvid, stodo kring hans
bädd ock bidde hans ändalykt, såg han bland dem den broder,
som i lång tid hade stulit födan ifrån honom.
Då sade den gamle gudsmannen: »Kom hit till mig, broder!»
Sedan tog han broderns hand, kyste hänne ock sade:
»Mångfaldigt tackar jag dessa händer, ty jag tror, att jag för
deras skull nu får ingå i himmelriket.»
Brodern blef i sin själ djupt förkrossad af den döendes
ord. Han gjorde så god bot ock bättring, att han sedan vardt
en af de ypperste munkarne där i trakten.
Detta hade den gamles tålamod kommit å stad.
Korkodrillen.
Den helige gudsmannen Helenus kom en söndag till ett
kloster. Han såg, att munkarne icke höllo all den gudstjänst,
som tillhör denna dag, ock frågade, huru detta kom sig.
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De svarade, att deras präst bodde på andra sidan om älfven, men att det fans i älfven en förunderligt stor korkodri111,
som anföll människor, äfven om de foro i båtar, ock därför
tordes ingen fara öfver efter prästen.
Helenus sade då till dem: »Jag skall fara efter honom, om
I viljen.»
Han skyndade ned till älfstranden, ropade ock bad till
Herren.
Ock se, strax på stunden kommer korkodrillen fram.
Men detta djur, som annars var vant att skada människor
till lif ock lem, att dräpa ock döda, detta djur visar sig nu
fogligt ock fredsamt, ställer sig redo ock bjuder sin rygg till
säte åt den helige gudsmannen.
Helenus satte sig utan fruktan på djuret, ock det bar honom öfver älfven.
När den helige mannen var på andra stranden, gick han
strax till prästen ock bad honom komma öfver till bröderne.
Nu var Helenus klädd i en den torftigaste ock trasigaste
dräkt, ock för den skull förundrade sig prästen öfver honom
ock sporde, hvem han var ock huru han kommit dit.
Men så snart han får veta, hvem det är, följer han Helenus
fram till älfven. Under vägen klagar han öfver, att han icke
har någon båt.
Den helige abboten säger då: »Frukta dig intet, när du
får se båten!» Sedan ropar han högt ock beder djuret komma dit.
Korkodrillen är strax framme, så snart han hör rösten, ock
håller sig färdig att föra öfver den helige fadern. Helenus
sätter sig upp ock vänder sig om mot prästen, sägande, att
denne utan fara kunde sitta upp bakom honom.
Men prästen hade redan, full af fasa ock förskräckelse, tagit till flykten ock var nu långt borta.
Många människor hade samlats vid strandbrädden. De förundrade sig ock räddes storliga, när de sågo den helige abboten
rida på djuret öfver den breda ock strida älfven.
Ock när Helenus steg af djurets rygg på torra landet,
sade han: »Bättre är dig att dö än att lefva längre ock dräpa
flere människor.» Ock i samma stunden föll korkodrillen död
ned i allas åsyn.
3)

D. v. a. krokodil.
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Förtal.
I ett kloster var en gammal rättfärdig munk, som fick en
svår sjukdom. Han led mycken plåga ock blef alt sämre ock
sämre, mest för den skull, att bröderne icke förstod° sig på
hans åkomma ock icke häller hade sådana hjälpmedel, som
kräfdes.
Detta sporde en gudfruktig kvinna ock bad rörmannen i
klostret, att hon finge flytta den sjuke munken hem till sig,
ty hon kunde lättare än bröderne skaffa honom god vård ock
läkemedel, därigenom att hon bodde i en folkrik stad.
Abboten lät då bröderne bära den sjuke till den goda
kvinnans hus.
Hon började vårda honom med all omsorg ock efter bästa
förstånd, vetande, att hon skulle få sin lön af Vår Frälsare
Jesus Kristus.
Ock när det nu hade gått en lång tid, tre år eller mera,
ock munken alt jämt var under hännes omvårdnad, så att hon
skötte honom med all ifver ock god vilja, då togo någre skadelystne män sig för att dömma munken efter sig själfve ock
glunkade om, att alt icke var, som det borde, mellan honom
ock kvinnan.
När detta onda tal kom till den gamle gudsmannens öron,
bad han innerligt till den allvetande ock alsmäktige Guden.
hvilken har sagt, att alt, som är gjordt mot en den minste af
bröderne, det är gjordt mot Honom själf. Han bad, att det
måtte täckas Gudi att i sin nåd ock sin makt rikeligen både
i detta lifvet ock än mer i det tillkommande löna denna trogna
Guds tjänarinna.
Snart närmade sig den gamle munkens dödsdag. Månge
munkar, äldre ock yngre, kommo då från hans kloster för att
besöka honom.
Ock medan de stodo kring hans säng, talade den gamle
till dem sålunda: »Jag beder eder alle, mine råder ock bröder,
att I, när jag är död, tagen min staf ock planten honom på
min grafkulle. Om då stafven gkinskar, bär blommor ock frukt,
så skall detta vara eder ett tecken, att jag alltid har lefvat i
tukt ock ära, både i tankar, ord ock gärningar, hos denna
Guds tjänarinna, som skött ock vårdat mig för Guds namns
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skull. Men om icke stafven grönskar, så kunnen I veta, att
mitt hjärta icke har varit rent emot hänne.»
Då nu den gudsmannen hade lemnat detta jordiska ock
hans kropp blifvit lagd i sitt hvilorum, togo de helige fäderne
hans staf ock plantade den på grafven.
Så snart den rätta årstiden var inne, sågo de till ock funno,
att stafven bar blommor ock frukt.
Då förundrade sig alle ock prisade Gud. Månge kornmo
ock frän landet rundt omkring för att se detta tecken, som
Guds kraft hade värkat.
Vi fingo ock se en bloramande kvist från denna stat', ock
vi lofvade Gud, som aldrig öfvergifver dem, hvilka honom tjäna
med ett rent hjärta, sann tro ock goda gärningar.
Vindrufvorna.
Det säges, att en munk en gång förärade den helige Makarius en mycket vacker vindrufklase.
Makarius gick genast med drufvorna till en annan eremit,
som bodde nära honom, ock gaf honom klasen.
Denne tackade fadern mycket för gåfvan, men bar sedan
drufvorna till den munk, som bodde honom närmast.
När denne tredje fått klasen, dröjde han icke länge att
skänka den till en sin vän ock granne.
På detta sätt blef drufklasen buren omkring från den ena
eremitkojan till den andra i hela trakten, tils den om sider
kom till baka i den helige Makarii händer. Ock när denne
såg brödernes återhållsamhet ock inbördes kärlek, gladde han
sig ock tackade Gud af alt hjärta.
Teon.
Uti landskapet Tebais, icke långt från staden Exorincum
sågo vi — berättar Hieronymus — en helig man, Teon vid
namn, i den trakt, som vetter åt öknen. Han hade stängt sig
inne ensam i sin cell. Det sades, att han icke hade talat ett
ord på trettio år. Nu hade Gud förlänat honom så stora krafter, att alle höllo honom för en profet. Hvarje dag besökte
honom en stor skara sjuke. Han räkte ut armen till dem ge1) D. v. s. Oxyrynchum.
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nom gluggen, som var på cellens vägg, lade sin hand på hufvudet på enhvar, välsignade dem ock bad tyst för sig, att de
måtte vända hem igen fria från all krankhet.
Hans ögon ock hans anlete strålade af mildhet ock godhet,
ock all hans umgängelse var så älskelig, att han syntes som en
ängel ibland människor.
Det bar så till en gång för icke länge sedan, efter hvad
som vardt sagdt för oss, att någre °gärningsmän kommo om
natten till den helige Teons koja, i den tro, att de där skulle
finna gull ock klenoder.
Men Teon band dem vid dörren allenast med sin bön, så
att de icke kunde röra sig åt något håll.
Nästa morgon kom, som vanligt, en stor hop människor
för att träffa den helige Teon. När de sågo illgärningsmännen
vid dörren, togo de fatt . på dem ock ville draga dem inför
dommaren.
Den helige Teon kan då icke längre hålla i med sin tystnad, utan säger: »Låten dem fara i frid, annars går nådegåfvan ifrån mig att göra människor helbrägda!»
När folket hörde detta, tordes ingen tala emot, ock de lät°
fångarne fritt fara bort, kvart de ville.
Illgärningsmännen förstod° nu, hvilken stor nåd de fått röna;
därför beslöto de att lägga bort rån ock stölder, samt skyndade
till klostren i närheten för att där i ett gudligt lefverne göra
ånger ock bot för alt det onda, de föröfvat.
I morgon.
En munk oroades af stark längtan att lerana klostret ock
komma till det värdsliga lifvet. Hvar afton packade han till
samman sina saker ock sade vid sig själf: »I morgon far jag.»
Men om morgonen sade han: »Jag vill stanna här i dag för
Guds skull.»
Sålunda ledo nio år, tils Gud tog bort all frestelse ifrån
honom.
A fund.
I öknen Scythi var en munk, som for att besöka de helige
fäder, hvilka tjäna Gud i ängden af Cellia. Där bo månge
munkar, livar ock en för sig i sin koja.
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När nu den främmande munken kom dit, viste han i början icke, hvar han skulle kunna få tak öfver hufvudet. Men en
gammal man, hvilken utom den hydda, där han bodde, hade en
annan, som stod tom, lånade honom denna, till dess han funne
sig annat lämpligt härbärge.
Nu är att förtälja, att mänge munkar åstundade att höra
Guds ord predikas; de begåfvo sig ofta i stora skaror till den
nykomne fadern, ty denne hade af Guds nåd fått stora gåfvor till att förkunna ordet.
Detta spör den gamle eremiten, som hade lånat honom
kojan, ock strax uppfylles han af mycken afund ock bitterhet
mot honom ock säger vid sig själf: »På detta ställe har jag nu
bott i så många år, att det är svårt att räkna dem, ock bröderne komma sällan att söka mig, ock då allenast på högtidsdagar. Men till denne nyhetsmakaren strömma munkarne hoptals hvarenda dag.»
Sedan sade han till sin lärjunge : »Gå ock säg honom, att
han ger sig af från kojan, där han bor, ty jag behöfver
hänne.»
Ynglingen gick, som honom var ålagdt, ock sade till brodern: »Min abbot sänder dig sin fridshälsning i Gudi. Han
böd mig efterspörja, huru du har det, ty vi hörde, att du var sjuk.»
Den gode munken svarade: »Bed honom hålla förböner
för mig, ty jag är illa krank af bukref.»
När lärjungen kommit igen, sade han till sin mästare:
el, att du unnar
»Han bad mildt ock ödmjukt som en Guds älg
honom två dagars anstånd, så att han kan söka sig annat härbärge.»
Då nu tre dagar äro lidna, sänder han åter svennen ock
befaller, honom frambära den tillsägelsen, att främlingen genast
skall gå sin väg. »Säg honom också,» tillägger han, »att om
han sölar, så skall jag komma med min staf ock slå honom,
tils han packar sig af.»
Svennen gick ock talade inför munken sålunda: »Min abbot
låter dig veta, att han är mycket bedröfvad öfver din sjukdom,
ock frågar, om du är något bättre ännu.»
Gudsmannen svarade: »Jag tackar honom för hans kärlek
ock omsorg om min hälsa. Säg honom, att jag nu för hans böns
skull har blifvit mycket bättre.»
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Svennen gick hem igen ock frambar sålunda munkens ord:
»Å nyo bad han om uppskof, till söndagen, då han vill gå bort.»
Söndagen kommer, ock den resande brodern är ännu icke
borta ur kojan. Då tager den gamle sina kläder på ock går
hemifrån, full af hätskhet ock vrede, för att med hugg ock
slag drifva brodern ur huset.
Under vägen går ynglingen fram till honom ock säger:
»Fader, låt mig gå förut, så att jag kan se, om någre bröder
äro hos honom, ty ifall de fä se dig, kunna de tycka illa vara.»
Han får tillåtelsen ock löper förut. När han kommer fram,
säger han till gästen: »Min abbot är strax här för att besöka
dig. Jag beder dig, att du ville gå honom till mötes, ty han
kommer till dig med mycken kärlek ock vänskap.»
Munken skyndar med glädje ut emot gubben, ock så snart
han får se honom, faller han ned på sina knän, kysser marken' vid hans fötter ock säger med innerlig tacksamhet: »Käraste fader! Gud Alsmäktig vedergälle dig med evinnerliga gåfvor för det, att du så vänligt har härbärgerat mig ock vårdat
dig om mig! Må Han i sitt himmelska Jerusalem bereda dig
ljufliga boningar bland sina helgon!»
Den gamle blygdes storligen i sitt hjärta, 4å han hörde
dessa ord, kastade bort stafven ock föll den gode munken om
halsen. Han förde honom in i huset ock bad bonom bo kvar
där, så länge han ville. Sedan tog han gästen med sig till
sitt eget hem ock undfägnade honom väl.
När den fromme munken åter hade gått därifrån, kallade
gubben sin lärjunge till sig ock sporde, om han värkligen hade
framfört alla de onda ord, med hvilka han hade sändt honom
till denne helige man.
Ynglingen förtäljer då rent ut, huru alt hade gått till,
ock säger, att han af lydnad ock underdånighet mot sin herre
ock mästare icke hade vågat neka till att frambära hans bud,
men att han tagit andra ord än dem, som blifvit honom ålagda.
Då den gamle hör detta, kastar han sig till ynglingens
fötter ock säger: »Från denna stund ock alt framgent skall du
vara min lärare ock jag din lärjunge, ty genom din åtgärd
ock omsorg, din godhet ock gudsfruktan har Vår Herre Jesus
Kristus hulpit två själar från synd, både min egen ock denne
oskyldige munks.»
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M u in i en.
En gång då abboten Makarius for från öknen Scythi, lade
han sig att sofva i en grafkammare, där hedningar blifvit begrafne för lång tid sedan. Han drog under sitt hufvud en mumie, alldeles som om den varit en dunkudde.
När nu djäflarne sågo, huru lugn ock trygg han var, harmades de ock ville skrämma honom.
Rätt som det var, fick Makarius höra en röst, lik en
kvinnas, som sade: »Nå, syster, vill du gå med oss till badet?»
Då svarar en annan oren ande ur den kropp, mot hvilken
abboten stödde sitt hufvud: »Jag kan icke komma för en utländsk man, som ligger på mig...
Den gamle gudsmannen vardt als icke rädd, utan slog på
mumien ock sade: »Gå du, om du kan!»
Ock när djäflarne hörde detta, ropade de med hög röst:
»Nu segrade du öfver oss!» ock flydde skamflate därifrån.
En pänningpung.
En gång kommo illgärningsmän till en gammal eremits
boning ock ropade till honom i sina hjärtans ondska: »Vi hafva
kommit för att taga ifrån dig alt, hvad du har, ock föra det
bort med oss.»
Eremiten svarar: »Tagen, hvad 1 viljen, käre söner!»
De togo ifrån honom alt, hvad de funno, ock foro sedan bort.
Men när de voro borta, drog den gamle sig till minnes,
att han hade en pänningpung undangömd; han såg efter ock
fann, att den var kvar.
Då lopp han efter dem ock ropade med hög röst: »Hören
mig, söner, tagen detta, som I haden glömt!»
Ock när desse hörde hans rop ock sågo, hvad han gjorde,
sade de Mellan sig: »Sannerligen är denne en Guds man.»
Ock de ångrade sig, buro till baka, hvad de hade rånat, ock
efter den tiden sökte de fö ra ett ärligt ock gudligt lefverne.
Får ock getter.
En man, som kvaldes svårligen af djäfvulen, leddes fram
till den helige abboten Apollonius. Ock de män, som ledde
den besatte, bådo den helige fadern, att han skulle genom sin
bön till Gud gifva den sjuke hälsan åter.
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Apollonius svarar ock säger, att han ingalunda vore värdig
något sådant ock att han icke hade fått makt öfver djäflarne.
Men han slapp icke så lätt, utan de båda honom med
tårar ock enträget.
Om sider gaf han efter för deras önskan ock böd den orene
anden för Vår Herre Jesu Kristi, värdens Frälsares, namns
ock makts skull utgå ur denna människa, som Gud skapat.
Då svarar djäfvulen honom sålunda: »Visst tvingar mig Jesu
kraft att gå ut, men du skall också förklara mig något i evangeliet: säg mig, hvilka menas med getterna, ock hvilka med fåren?»
Den gudsmannen Apollonius säger: »Getter kallas med skäl
ock sanning orättfärdiga människor, bland hvilka äfven jag är,
svag ock syndfull, motsträfvig ock misströstande mot Gud alsmäktig. Men hvilka fåren äro, det vet ingen annan än Gud
allena.»
Då ropade den onde anden högt ock sade: »Ve mig, huru
skall jag kunna stå emot! Han är mig för stark i sin ödmjukhet!» Ock strax gick djäfvulen ut från mannen, som hade varit besatt, ock denne blef i samma stund helbrägda.
Men alle, som där voro ock sågo detta under, lofvade Gud
ock den helige Apollonius.
Andelige jämlikar.
. I ängden af Heraklea, en stor stad i landskapet Tebais,
sågo vi — säger Hieronymus — ytterst vid öknen den koja,
där den helige gudsmannen Pafnutius hade bott. Denne Pafnutius var fräjdad framför alle andre eremiter i de trakterna.
Han hade, berättade oss trovärdige fäder, i lång tid fört ett
lefverne, som kunde liknas vid änglarues.
Då bad han en dag till Herren Gud, att Gud skulle uppenbara för honom, hvilken människa som vore hans jämlike i
andelig förtjänst ock i nåd inför Gudi.
Ock strax såg han Herrens ängel, ock denne sade honom,
att hans jämlike i förtjänst fans i staden där näst invid ock
var en spelman, som lefde af sin konst.
Den helige Pafnutius vardt storliga häpen öfver detta svar.
Han skyndar sig till staden ock letar efter spelmannen. Ock
när han finner honom, åpörjer han honom granneligen efter
Sv. landen. V. 6.
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hans gärningar ock hvilka de kunde vara, som vunnit honom
nåd inför Gud.
Spelmannen svarar ock säger sig vara den störste syndare, som kunde finnas; ock till bevis omtalar han, att han
hade varit röfvare, innan han blef spelman.
Den helige Pafnutius efterforskar då ännu närmare ock
beder honom säga, om han hade lönligen gjort något barmhärtighetsvärk på den tiden, då han var stigman.
Den andre säger då på sitt samvete, att han var en syndare ock saker till fördömmelse ock att han aldrig gjort några
goda gärningar; »utom möjligtvis en,» sade han. »Vi hade en
gång tagit till fånga en jungfru, som helgat sig åt Gud. Mine
stallbröder ville kränka hänne, men jag rykte hänne ur deras
händer ock förde hänne oskadd hem.»
»Jag kommer också ihåg en annan händelse, som kanske
kunde räknas mig till godo,» fortfor spelmannen. »En dag mötte
jag i skogen en fager kvinna. Hon hade gått vilse, var trött
ock utsvulten, ty hon hade ej ätit på tre dygn. Hon bad, att
jag skulle taga hänne till tjänarinna eller trälinna.»
»Jag förde hänne till min kula, bar fram mat ock dryck
åt hänne ock frågade sedan närmare efter, hvad som hade
händt hänne. Hon berättade, att hon var gift, men att hännes
man ej kunnat betala sina utskylder ock därför hölls i fängelse samt ofta piskades ock plågades. Deras tre söner hade
blifvit sålde till trälar. Själf var hon förföljd af män, som
ville gripa ock misshandla hänne."
»Det skar mig i hjärtat att höra hännes lidanden, ock jag
gaf hänne genast de pänningar, jag hade, tre hundra mark,
ock bad hänne med dem utlösa sin man ur fängelset ock sine
söner från träldomen. Ock det var så väl, att pänningarna
räkte till, så att hon med glädje fick igen de sina.»
Den helige Pafnutius sade då: »Inga sådana gärningar har
jag någonsin gjort. Men jag tror likväl, att det kommit till
dina öron, huru namnkunnig Pafnutius är ibland munkarne.
All flit har jag lagt på att bli fullkomlig i renlefnad. Nu skall
du veta, att Gud har uppenbarat för mig, att du har icke
mindre värde än jag inför Hans ögon. Ock därför, broder,
när Herren har visat dig plats ingalunda bland de minste af
munkarne, så skall du ej hädanefter vansköta din själ.»
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Spelmannen kastade genast ifrån sig flöjten, som han bar,
ock följde den helige Pafnutius till ödemarken, bytte ut musiken mot lefvernets ock själens harmoni ock tjänade Gud alsmäktig i tre år med all slags återhållsamhet, vakor ock fastor
samt brinnande böner, både natt ock dag. När de tre åren
voro gångna, såg fader Pafnutius själf hans själ af änglaskaror
föras till himmelen.
Sedan den helige Pafnutius hade sett den gode spelmannen fara till sitt rätta hem, lägger han på sig ännu hårdare
tvång ock späker sig mycket strängare än förut.
Ock efter någon tid beder han Gud uppenbara för honom,
hvem som nu är hans like i andelig förtjänst.
Då kommer strax till honom en röst från himmelen, sägande:
»Vet, att du i förtjänst är lik den rikaste bonden här i byn
näst invid!»
Så snart den helige Pafnutius hade hört rösten, stiger han
upp, skyndar till byn ock klappar på dörren till bondens hus.
Husbonden går själf till dörren, för vänligt ock gästfritt in
den främmande, tvår hans fötter, dukar fram en god måltid
ock går honom till handa, medan han äter.
Under måltiden böljar fader Pafnutius höra efter med
bonden, hvad för goda gärningar eller späkningar han plägade
öfva.
Värden säger, att det icke är mycket med det, han kan göra.
Men när fader Pafnutius märker, att bonden af ödmjukhet
icke vill låta sina goda gärningar blifva kända, så tager han
i med ifver ock säger, att Gud uppenbarat för honom, att bonden är värdig munkars gemenskap.
Bonden blir alt mer ödmjuk ock förlägen, men säger
slutligen: »Eftersom Gud själf, för hvilken intet är hemligt
eller förborgadt, har gifvit dig, helige fader, en uppenbarelse
om mitt lefverne, så hvarken törs jag eller vill jag dölja för
dig de bemödanden, som jag gjort, medan jag lefvat midt i
värdens buller ock oro.»
»De sista trettio åren,» sade bonden, »har jag lefvat med
min hustru, som vore hon en syster. Men dessförinnan hade
vi till samman tre söner. Om gästfrihet har jag vinnlagt mig,
ock ingen har någonsin hunnit före mig härbärgera tiggare
ock främlingar, vare sig de kommit hit till byn tidigt eller
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sent; jag har häller aldrig släpt dem från mig utan matsäck.
Ej häller andre fattige har jag försummat: jag har alltid gifvit dem, hvad dem gjordes behof. När jag har suttit till doms,
har jag icke förvändt rätten för någons skull, icke ens för
mine söners. Aldrig har jag slagit under mig frukten af en
annans arbete. Hvar jag har sport tvist ock träta människor
emellan, har jag icke gifvit mig någon ro, förr än fred ock
förlikning kommit till stånd. Den svage har jag aldrig låtit
förtryckas af den mäktigare, om jag kunnat hindra det. Har
dom ock utslag berott på mig, så har jag aldrig dömt någon
människa till straff, utan städse kommit å stad god försoning
ock vänskap mellan parterna. Ingen människa har ännu någonsin haft att klaga på mine tjänare eller funnit dem i något
slags okynne. Aldrig har jag låtit min boskap ohägna en
annans åker eller äng. Ingen har jag nekat att så ock skörda
på min mark, ock aldrig har jag lemnat ifrån mig den utsugna
åkerjorden ock behållit den fruktbara nyodlingen. Det har
jag sträfvat efter, ock det har jag vunnit, att jag ännu aldrig
i mitt lif, så mycket jag vet, gjort någon människa bedröfvad.»
»Nu, helige fader, har jag sagt dig, hurudant mitt lefnadssätt med Guds miskund ock nådiga hjälp har varit hitintils.»
När den gudsmannen Pafnutius hade hört detta, kyste
han bonden ock talade till honom sålunda: »Sions konung
välsigne dig ock låte dig få skåda saligheten i det himmelska
Jerusalem! Nu, då du har väl ock redligt fullgjort alt detta,
så fattas dig ännu ett, som är det bästa ock yppersta, en människa kan företaga: öfvergif af kärlek till Gud dina jordiska
egodelar ock sysslor ock sök den Alsmäktiges fördolda skatter,
hvilka ingen finner, förr än han försakar sig själf, tager sitt
kors uppå ock följer Kristus.»
Så snart som bonden hör dessa ord, vill han icke töfva
längre; han följer strax den helige Pafnutius på väg till öknen,
utan att se sig om efter något, som var i hans hus.
När de hunnit fram till ödemarken, gifver fader Pafnutius
den nykomne brodern en koja, icke långt från sin egen. Till lika
undervisar han honom i sättet ock ordningen för de dagliga
andaktsöfningarna, samt i många förborgade andliga ting.
Ock då han nu lärt brodern alt detta, tager den helige
fadern med än mera ifver ock nit fatt på sin egen kallelses
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arbete. Han aktar ringa, hvad han förr gjort, då ju värdslige
män, fastän trykte ock trängde af denna jordens oro ock omsorger, kunnat komma lika långt.
Men det dröjde ej länge, förrän man fick röna, hvad frukt
den nykomne broderns lefverne hade burit. Ty en dag, när
den helige Pafnutius satt i sin koja, såg han denne välsignade
mans själ föras upp ifrån jorden af änglarnes skaror, ock han
hörde dem sjunga: »Säll är den, som Du, Herre, utvalde ock
upphöjde, han skall evigt lefva i Dina boningar.» Ock då förstår Pafnutius, att brodern blifvit bjuden ock hämtad till det
himmelska hemmet.
Denne helige fader blir nu alt ifrigare i att främja sina
fastor, alt mer brinnande i sina böner, för att så öka sin förtjänst. Ock så beder han å nyo Gud uppenbara, hvilken människa på jorden nu är honom jämlik.
En röst från himmelen svarar honom: »Vet, att du i förtjänst är lik en köpman af Alexandria, som nu är på väg hit
för att träffa dig! Töfva nu icke, stig upp ock skynda emot
honom, ty han är icke långt borta.»
Fader Pafnutius gifver sig skyndsamt å stad ock möter
köpmannen, som just kommit från Tebais med tre skepp, lastade
med hans egna varor. Den gode köpmannen visade genast
sin välvilja, ty han lät sina svenner bära till Pafnutius tio
säckar fulla af örter; detta var det ärende, han hade till honom.
Den helige Pafnutius hälsar honom vänligt ock säger sålunda:
»Du välsignade själ, som är Gudi så dyrbar, hvarför mödar du dig
med jordiska ting? Ty åt dig ämnar Herren guddomliga gåfvor
ock himmelsk härlighet. Lemna de värdsliga tingen åt värdsligt sinnade män, som äflas ock täfla om det, jorden tillhörer!
Men välj för dig själf att evigt bo i det oförgängliga fäderneslandet! Snart skall Frälsaren förlossa dig ock föra dig till sin
himmelska ro.»
Den andre gjorde inga invändningar, utan gaf sig genast
å stad till ödemarken med den helige fader Pafnutius ock säger
till svennerne, att de skulle utdela all hans egendom till de
fattige; det mesta hade han redan förut själf gifvit bort.
Pafnutius låter honom bo nära intill sig i samma koja,
där de två förre vännerne hade vistats, ock förklarar för honom de andliga öfningarna ock den gudliga vishetens värf
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ock vägar. Ock det lider icke lång tid, förr än den nykomne
brodern får samma lön som de andre, himmelriket.
Ännu en tid sträfvar Pafnutius med alt strängare späkningar,
men icke länge. Ty en dag ser han Guds ängel, som säger
till honom: »Kom nu, du Herrens välsignade, kom nu! I morgon skall du ingå i de eviga hyddor, som Gud själf har
beredt åt dig! Här äro med mig de helige patriarkerne ock
profeterne; de glädja sig, att du går till dem: du skall sitta
i deras saliga sällskap. Detta har jag icke förut uppenbarat
för dig, att du icke skulle falla i högmodets frestelse.»
Samma dag komma någre präster att besöka den helige
Pafnutius. Han förtalde dem då alt, som hade händt honom
ock uppenbarats honom af Gudi. Sedan lade han till den förmaningen, att de icke skulle förakta någon värdslig man, icke
ens om han vore stigman ock fredlös, icke häller om han lefde
af landtbruk ock i äktenskap, icke häller om han egnade sig
åt handel ock vinning. »Ty hvar ock en kan i sitt stånd lönligen öfva goda gärningar, som täckas Gudi. Ock det är visst,
att Gud icke ser till människans klädebonad eller hännes stånd
ock yrke, utan till hännes hjärtas enfald ock renhet ock till
hännes kärleksvärk.»
När nu den helige fader Pafnutius hade utredt ock förklarat alt detta för prästerne, så skildes hans ande från denna
värden. Ock alle de bröder, som voro där eller bodde i
ängden däromkring, sågo klarligen, huru Guds, den alsmäktiges, änglar under en ljuflig lofsång förde hans välsignade själ
till den himmelska härligheten.
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Vilkin.
En vördnadsvärd biskop omtalade stundom denna berättelse,
när han predikade öfver Guds nåd ock mildhet.
I England lefde för länge sedan en mandråpare, tjuf ock
röfvare, som hette Vilkin. Han hade öfvat många grofva missgärningar ock hade därigenom råkat i själaflendens våld så
mycket, att denne hade satt fjätter om hans fot ock ledde
honom med sig natt ock dag till att göra ondt. Då de gingo
till samman, var djäfvulen synlig för Vilkin, ock denne höll
honom för sin herre ock mästare, såsom vi få se.
En dag komma de fram till en kyrka. Vilkin säger då:
»Mästare, gif mig lof att gå in!» Satan hade intet emot det,
ty han viste väl, att Vilkin icke brukade bli bättre af att gå
i kyrkan.
När nu Vilkin kommer in, träffar han på en präst, som
ligger på sina knän ock beder till Gud. Vilkin försöker att
se ödmjuk ut, går fram ock säger, att han vill bikta.
Prästen känner genast igen honom; han hade både sett
honom förut ock hört mycket om honom. Därför tager han
just icke vänligt emot Vilkins tal, men han vill ändå låta honom komma fram med det, han har att säga.
När så Vilkin hade ramsat upp sina odåd, gamla ock
nya, det ena värre än det andra, så säger prästen, att en sådan ondska går öfver alla gränser ock den kan icke hjälpas
med något skriftermål.
Då svarar röfvaren: »Om du icke kan skrifta mig, så skall
jag nog kunna skrifta dig,» ock gifver honom ett yxhugg i
hufvudet, så att han dör på fläcken.
Sedan går Vilkin ut, ock Satan nickar vänligt emot honom ock säger: »Bra gjordt, bra gjordt, käre broder, nu har
du riktigt varit mig till lags igen.»
Samma morgon komma de till en annan kyrka, ock där
går det till alldeles som i den första: Vilkin träder in, biktar
sig för prästen ock dräper honom.
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Det dröjer icke lång stund, förr än de vandra förbi den
tredje kyrkan. Vilkin stannar ock beder åter om lof att få
gå in. Det har Satan als ingenting emot.
Röfvaren kommer in, träffar prästen, säger, att han vill
bikta, ock får tillåtelse att göra det. Nu drager han åter fram
alla sina gamla, svära missgärningar ock lägger till på slutet,
att han den dagen hade slagit i hjäl två präster.
När nu bikten är till ända, talar prästen till honom med
fasthet ock mildhet, berättar honom sköna föredömen af sann
ånger, börjar sedan skrifta honom efter den heliga kyrkans
regler ock ålägger honom att fasta, knäfalla ock läsa, så mycket
som blir bestämdt.
Vilkin säger nej till alt samman. »Jag är van vid att lefva
godt,» säger han, »ock jag kan icke tåla svält. Icke häller
har jag lust att kröka i hop mig på marken. Ock hvad läsningen anbelangar, så mäktar jag den allra minst, ty att läsa
böner har jag aldrig lärt.»
»Det är ändå icke ute med hoppet,» säger prästen, »ty
Guds miskundsamhet är stor. Håller du troget som en redlig man det, jag nu vill säga dig, så kan Herren ännu gifva
dig sin nåd. Detta är den bot, du skall göra: härifrån kyrkan
skall du vandra fram utan att stanna, utan att äta eller dricka,
ända tils solen går ned i kväll; hur mycket du än törstar,
får du icke smaka vatten. Möter du en fattig man, så gif
honom din kappa! Möter du en annan, så gif honom din
rock! Möter du en tredje, så gif honom din undertröja! Men
dina linnekläder skall du behålla, om du ock möter flere.
Mera skall du icke göra i bot, men håller du redligen detta,
så går jag i borgen för dig inför Guds domstol, att du skall
lösas från bördan af alla dina svåra synder, så framt dn ock
hädanefter vill tjäna Gud efter din förmåga.»
När röfvaren fick höra en så mild dom af denne gode
lärare, så kom den Helige Andes nåd öfver honom, som den
aldrig förr gjort, så att han smälte i tårar. Ty Gud lät honom
nu se skillnaden mellan skuld ock försoning, ock han hade fått
löfte om hjälp för evigheten, så vida han blott hölle det lilla,
som blifvit sagdt. Då han nu länge badat i tårar, tog han farväl af prästen, bugade sig ödmjukt ock gaf sig å stad.
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Så snart Vilkin kommer ut ur kyrkan, tittar Satan på honom, kan icke rätt känna igen mannen ock kallar på honom,
sägande: »Såg du icke min stallbroder i kyrkan?»
Vilkin svarar: »Där såg jag ingen, som var din vän.»
»Hå, hå!? säger Satan, »jag tror, att det kyrkobesöket har
tagit en annan ände, än jag väntade.»
Sedan for den lede sin väg, tjutande af ilska ock yrsel;
ty han kunde icke förstå, hvar hans tjänare hade blifvit af.
Men Vilkin prisade Gud af alt sitt hjärta.
Nu gick Vilkin sin väg fram hela dagen med trogen fasta
ock gaf tre gånger almosa, som honom var ålagdt. Solhettan
var stark, ock själf var han fet, därför ansträngdes han af
vandringen så mycket, att han tykte sig knapt kunna hålla ut.
Vatten syntes honom mera begärligt än annars det yppersta vin,
ty törsten pinade svårligen hans bröst ock tunga. Men åter
ock åter sade han till sig själf, att om han ock skulle varda
uppgifven på vägen, så vill han likväl icke bryta de föreskrifter, som den välsignade läkaren hade gifvit honom till lif ock
salighet.
Så sträfvar han framåt ända till solnedgången. Han har
då kommit till en stor by. Där redes just till ett bröllop med
ståt ock gästabud, löpare sändas ut åt alla håll med pipor ock
trummor för att kalla till bröllopet en ock byar, som icke vill
råka ut för husbondens vrede.
Emellertid har Vilkin funnit en skön bäck med klart
vatten ock tänker släcka sin svåra törst, ty nu har han lof
därtill.
Men i det samma, som han beder om Guds välsignelse
ock reder sig till att dricka, så går där en af byamännen förbi
på andra sidan om bäcken. Han får se Vilkin, vet, hvem det
är, ock tror, att han ännu är likadan, som ban varit förut,
lägger en pil på sin båge ock skjuter igenom honom, så att
Vilkin genast faller död ned.
Men så sade biskopen, ifrån hvilken vi fått berättelsen,
att denne Vilkin efter sin död gjorde härliga järtecken ock
dyrkades såsom ett helgon i England.
Vi se här, huru sant konung David talade, då han sade:
Herren är allom god ock förbarmar sig öfver all sin värk;
likaledes en annan profet, som sade: På hvad dag eller stund
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en syndare sig ångrar, skola alla hans missgärningar aftvås
inför Gudi. Ty Herren är mild ock ser icke därtill, huru länge
människan har gjort ånger ock bättring, utan Han pröfvar blott,
om ångern är af hjärtat.

Svartbröderne ock jätten.
Två predikaremunkar stego på ett skepp med köpmän,
som foro i Österväg. Ock när de komma in på det haf, som
heter Östrasalt, lägger sig vinden, så att skeppet står alldeles stilla.
De voro då komne upp under ett obygdt land. Där sågo
de en stor skog, som gick ända ned till stranden, så att den
tog bort åsynen af landet därbortom.
Köpmännen hala sig fram inunder stranden, till dess de
nå god ankarbotten, kasta ut sina ankaren ock fara i land på
båten, ty de voro ledsne vid sjön ock längtade att få lifva upp
sig på landbacken. Trakten var också den ljufligaste, man
kunde se.
De båda svartbröderne foro i båten med det andra skeppsfolket.
Alle gingo upp på stranden ock ströfvade kring i skogen
två ock två ock roade sig på olika sätt, alt efter som det lyste
en ock hvar.
Bröderne höllo samman, såsom deras ordensregel bjuder,
ock ströfvade fram i längsta laget. Den ene var yngling till
åren, den andre ålderstigen. De läste högt ock sjöngo gudliga
stycken, så att den äldre föredrog ock den yngre stämde i,
så godt han kunde.
Nu begaf sig, att i sin läsning ock i sin glädje öfver landet lägga de icke märke till tiden ock tänka ej på huru långt
orlof skepparen hade gifvit dem. Ock när de äntligen vända
om, så äro alle deras stallbröder nere vid båten ock bida
dem där.
När bröderne hunnit en liten bit på återvägen, höra de
ett rop, så starkt ock stygt, att de snarare trodde det vara
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djäfvulens röst än någon människas. Samma skri höres ända
fram till stranden, ock sjömännen blifva häpne, skjuta ut båten
ock ro till skeppet med all skyndsamhet.
Men om svartbröderne är att förtälja, att så snart de höra
ropet, stanna de ock vända sig om i förtröstan till Gud.
Snart kunna bägge se, att någon stor varelse närmar sig,
ty skogens grenar böjas eller brista, därigenom att någon kraftig kropp tränger sig fram mellan träden, ock marken darrar
af tunga steg, liksom då många hästar ränna på täflingsbanan.
Ock strax därpå blifva de varse en jätte af mycket stygt utseende, hvilken kommer fram ur skogen. Han var en sådan,
som på latin kallas Monoculus, ty han hade blott ett öga, ock
det satt midt i pannan.
Han luffar fram mot bröderne så fort, som en fogel flyger.
De blifva lugnt stående kvar med kristlig ståndaktighet.
Han griper dem båda som små barn ock slänger dem upp
på sina axlar, en på hvar. Sedan sätter han åter benen i gång
med samma fart som förut ock löper till baka in i skogen, så
långt att skogen äntligen tar slut.
De komma då till ett stort fjäll med mindre klippor rundt
omkring. Dit lunkar han. Högt uppe i en brant fjällvägg var
en stor håla. Man kunde ej komma dit annat än på trappsteg,
som voro inhuggna i fjällsidan. Jätten, den fördömde hunden,
springer uppför fjället med sitt rof ock in i hålan.
Där fans på härden eld, som glimmade under askan.
Jätten kastar ned munkarne på golfvet ock lägger sedan ved
på elden, så att den strax lågade upp. Därefter tager han
fram en järnten; den var två gånger så lång som en staf, åttkantig ock i ena ändan spetsig ock hvass som en piludd.
Detta förfärliga spett kör han tvärs igenom den äldre brodern, svänger honom upp ock håller honom midt öfver lågan,
stöder spettets udd mot en kant på andra sidan af spiseln,
men håller själf i handtaget ock vrider om spettet en stund,
tils kroppen är halfstekt. Därpå drager han spettet åt sig,
sliter af köttet ock börjar vräka det i sig med ohygglig glupskhet. Järntenen kastar han ifrån sig på golfvet; den skarpa
ändan kom då att ligga uppåt elden.
Den yngre brodern, som ännu lefde, satt ock såg på
alt detta, hemsk i hågen. Han kunde väl veta, att jätten

44

CEDERSCHIÖLD, MEDELTIDSBERÄTTELSER.

V.

6

ämnade låta honom gå samma väg, så snart den första steken var slut.
Brodern åkallar nu Herren Gud, ock särskildt vänder han
sig till Hans välsignade Moder, den heliga Jungfru Maria, ock
beder, att hon, om den Alsmäktige det tillåter, måtte förlänga
hans lif, så att han åter finge komma till kristna människor
ock förtälja dem, hvad han hade upplefvat.
Af bönen styrkes han till ett manligt ock djärft beslut.
Medan hålans herre är som ifrigast i färd med att äta,
makar brodern helt sakta järntenens udd in i elden. Ock när
han märker, att det lider till slut med jättens mat, ock han
till lika tycker, att spetsen nu är rödglödgad, springer han upp,
rycker järntenen ur elden ock stöter den glödande ändan rätt
in i ögat på jätten.
Nu blir det ett hiskligt oväsen i hålan, ty jätten far upp
ock vill hämnas. Men det hade han ej så lätt för som fordom,
ty munken hade gjort honom alldeles blind. Nu går det löst
i den vildaste blindbockslek kring hålans väggar. Ut kunde
brodern icke komma, ty i samma stund, som jätten fick stöten,
hade han efter trollens sed ropat, att hålans öppning skulle
tillsluta sig.
•
Elden på härden lyste klart, ock brodern kunde mycket
väl se, byar ban skulle löpa undan. Men jätten kastar sig
handlöst hit ock dit i ursinnig vrede ock slår sig illa mot bärgväggarna, så att han får gapande sår öfver hela sin kropp.
Snart utmattas han af blodflödet ock smärtan. i hufvudet. Han
faller ned på sin bädd, stönar jämmerligt ock orkar icke mera
stiga upp.
Då säger han med mycken ilska: »Det skall icke hjälpa
dig, din fördömde dvärgunge, att du kan leka kurragömma
med mig, blinde stackare: i morgon skola dessa mina händer
hämnas på dig, ty min håla skall hålla dig innestängd i natt.»
Sedan gör jätten sig redo att sofva. Långt in på natten
kan munken höra, att han icke får någon ro för sina sår ock
plågor. Men hade han legat länge vaken, så snarkade han
ock så mycket hårdare, när han väl somnade.
Den unge mannen faller på knä ock beder å nyo till Gud
ock särskildt till Vår Fru, den heliga Maria, att hon må gifva
framgång åt det, som han nu vill pröfva på.
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När han lopp undan för den vilda besten, hade han märkt,
att längre in i hålan gick en grof afbalkning ock att därinnanför stod en gethjord, storvuxen ock fet, som trollens boskap brukar vara.
I förtröstan på Gud klättrar han öfver bjälkarna, just då
jätten snarkar som värst, ock tager fatt på den störste bocken.
Han tager sin knif från bältet, ock med den kittlar han bocken
så behändigt, att han dör, men icke skriker. Ynglingen flår
sedan af honom skinnet, så att horn ock klöfvar hänga vid,
ock när det dagas, kryper han in i skinnet. Han gissar, att
jätten tidigt på morgonen kommer att släppa getterna ut på
bete. Ock fastän han nog kan förstå, att trollet icke ämnar
låta dem gå utan att känna efter, om det är flere, än det borde
vara, så vill brodern likväl gå med ock sålunda löpa midt i
klorna på jätten. Så mycket förlitade han sig på Guds ock
Vår Frus nåd ock hjälp.
Det går nu alldeles så, som munken hade tänkt. Tidigt
på morgonen stiger trollet upp, ropar åt dörren, att den skall
öppna sig, ock hvisslar åt djuren till tecken, att de skola gå
ut. Ock så snart getterna höra sin herres röst, börja de trängas fram mot utgången. Den blinde själf sätter sig på huk
midt i dörröppningen, så att djuren icke kunna komma ut
annat än mellan hans ben.
Den unge brodern förstod, att den store bocken, byars
skinn han hade på sig, hade varit själfve ledaren, ty alla getterna
tyktes vänta, att han skulle gå först.
Han gaf sig då å stad, men det var icke lätt för honom
att krypa med skinnet öfver sig, ty hans armar voro icke långa
nog, utan klöfvarna släpade ock skrapade mot stengolfvet.
Nu kommer han in i det stygga passet, som vi nyss talade om. Jätten stryker honom öfver ryggen ock säger så:
»Håhå, min kära getabock, ryggen är flat ock sidorna utspända,
klöfvarna skrapa i hällen; det betyder blåst.»
Men Gud ock Hans Moder stälde så till, att den dumme
jätten icke anade oråd, utan släpte sin bock.
Så fort brodern kommit utanför, kastade han af sig skinnet
ock klättrade utför trappstegen i bärgväggen. Ock när han
kommit ett godt stycke fram, så att han •trygt kunde tala med
den blinde jätten, så ropade han till honom: »All den pina
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ock plåga, som hälvetets djup hafver i sig, komme öfver ditt
fördömda hufvud! Ty du är den ledaste djäfvulsträl, som
finnas kan.»
Ock när jätten hör dessa ord, faller en sådan rasande
ilska ock vrede på honom, att han glömmer sin blindhet ock
springer ut ur hålan, störtar hufvudstupa nedför bärgväggen
ock bryter halsen af sig.
Munken lofvar ock prisar Gud än mera, när han ser detta.
Nu har han ingen annan farhåga, än att hans stallbröder
redan afseglat ock att han skulle nödgas stanna kvar på detta
hemska ställe.
Han löper därför till stranden, så fort benen kunna bära
honom. Ock nu får han se, att han har gode vänner, ty de
ligga där ännu med sitt skepp ock vänta på bröderne. Ock
då han ropar ock tecknar till dem, märka de honom snart
ock hämta honom i båt till skeppet med mycken glädje. Ock
så förtäljer han för sina stallbröder alt detta, Gud ock Hans
heliga Moder till lof ock pris.

Indiska ädelstenar.
En borgare i Danmark fick lust att resa utrikes söderut
för att se sig om. Han for från land till land, ända tils han
kom bort till Indien.
Där besökte han många borgar ock byar ock stannade
om sider i en vacker stad. Han fick bo i en mans hus, hvilken var rådsherre i staden.
Denne frågade dansken: »Från hvilket land är du?»
Han svarade: »Från Danmark.»
Rådsherren sade: »Du kan väl berätta oss många roande
saker om ditt land.»
Han svarade: »Nej, ingenting, som är värdt att nämna.»
Den andre sporde ytterligare: »Finnas några ädla stenar
i edert land?»
Dansken säger: »Icke det jag vet.»
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Då sade rådsherren: »Jag vill lemna dig tre ädla stenar.
Dem skall du gifva eder konung.» Sedan tog han fram tre
stenar, som sågo tämligen obetydliga ut, ock lemnade dem åt
sin gäst.
Kort därefter begaf sig den danske mannen på hemvägen.
Ock så snart han hade kommit till sitt land igen, gick
han inför konungen ock hälsade honom med stor vördnad.
Konungen tog nådigt emot honom, sporde om hans resor
ock hvart han hade farit som längst.
Han svarade på alt detta efter det, som sant var.
Då säger konungen: »Eftersom du har rest i Indien, så
har du väl några sällsynta klenoder därifrån att lemna oss.»
»Nog har jag fått något till att lemna eder,» säger mannen,
»men det är icke mycket att skryta öfver.» Han tager så
fram stenarna ock gifver konungen dem.
Konungen såg på dem ock sade: »Jag kan icke se, att
dessa stenar äro några dyrbarheter, ock icke har jag lust att
betala ut pänningar för dem, hälst som jag icke vet dem hafva
några hemliga krafter. Likväl skall jag taga vara på dessa
stenar; ty den, som har sändt dem, kommer troligen ock vill
hafva något för dem-.»
Tiden lider, ock en dag, då konungen sitter till bords,
händer det, att en okänd man träder in i salen, går fram till
konungens bord, hälsar honom höfviskt ock säger: »Herre,
hafva icke nyligen några ädla stenar blifvit sända till eder
söderifrån?»
Jo, han hade värkligen fått sådana, svarade konungen.
Främlingen sporde: »Viljen I gifva någon gengåfva åt den
man, som sände eder stenarna?»
Konungen svarade: »Jag inser icke, att de äro värda
någon betalning, ty jag vet ej, hvad jag skall göra med dem.»
Då bad den okände att få se stenarna.
De lemnades till honom, han lade dem i sin öppna hand
ock sade till konungen: »Nu tycken I, herre konung, att dessa
stenar äro intet värda. Men med edert förlof skall jag säga
eder något om deras krafter.»
Han tog en af stenarna, visade fram den ock sade: »Denna
sten har den kraften, att om 1 bredvid honom läggen hans.
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vikt i gull, så skall han låta gullet fördubblas, ock därmed
kan han hålla i, så länge I viljen.»
Konungen vardt modfäld ock sade: »Sannerligen är detta
en konungsklenod.»
Den främmande tog upp en annan sten ock sade: »I denna
sten finnes sådan kraft, att när I hafven den på eder i strid,
gör det eder det samma, om I hafven sköld ock pansar, eller
ej: I skolen ändå icke få något sår.»
Konungen svarade intet, men ångrade, att han hade lemnat ifrån sig stenarna.
Främlingen tog nu upp den tredje stenen, visade fram den
för konungen ock sade: »Herre konung, denna sten har sådan
kraft, att fastän jag nu är här, skall jag i nästa ögonblick
vara hemma i Indien.»
Ock med det samma försvann han från dem genom lykta
dörrar, så att de aldrig sågo honom därefter.
Hvem denne konung har varit, kan jag icke säga. Somlige påstå, att det har varit konung Valdemar den gamle, ty
han ägde sällsynta dyrbarheter, som kommit från Indien. Men
med visshet vet man intet därom.

Trollskott.
Det berättas, att i Rom lefde en käjsare, som hette Polinianus. Han var mäktig, höll ett lysande hof ock hade månge
riddare under sig.
Käjsaren var gift ock hade en högättad ock skön gemål.
Men hon var icke god, ty hon älskade en riddare mera än sin
make. Därför tänkte hon på svek ock ville döda sin herre
ock man, käjsaren.
Ock när hon nu går i slika tankar, gör käjsaren kunnigt,
att han vill fara pilgrimsfärd bort öfver hafvet. Han beder sin
gemål föra en dygdig vandel, medan han är borta, samt vårda
hans gods ock pänningar väl; härom beder han hänne vänligt
ock kärleksfullt.
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»Alt skall nog gå bra, med Guds hjälp,» säger hon.
Då nu hännes man har farit bort ur landet, sänder hon
efter en trollkarl. Ock så snart hon träffar denne, säger hon:
»Min gemål har farit pilgrimsfärd bort ur landet. Ock om du
vill dräpa honom, så att han aldrig kommer till baka till mig,
så skall du få af mig, kvad du begär.»
Trollkarlen svarar: »Käjsaren kan jag döda, i hvilken del
af värden han än är. Men för mitt besvär vill jag icke hafva
annat än eder kärlek ock ynnest.»
Hon går in härpå.
Då griper trollkarlen värket an ock formar af vax ock
lera en människobild, som är mycket lik käjsaren. Han ställer
upp bilden framför sig för att hafva den till skottafla.
Emellertid är käjsaren på sin pilgrimsfärd. Ock en dag,
då han går på vägen, möter han en klerk. De hälsa på hvarandra, ock käjsaren spör, om klerken har några nyheter att
förtälja. Men denne tiger ock suckar tungt.
Då säger käjsaren till honom: »Du gode klerk, säg mig,
hvad det är, som gör dig så mycket sorg ock bekymmer?»
Klerken svarar: »Jag sörjer öfver din död; ty du måste
utan tvifvel dö i dag, om icke något göres därför.»
»Säg mig, hur kan det komma sig?» frågar käjsaren.
»Din hustru,» säger klerken, »är dig otrogen ock har länge
varit det. Ock i dag gläder hon sig åt att du skall dö.»
När käjsaren hörde detta, förundrade han sig mycket, sägande: »Det vet jag väl, att min gemål är mig otrogen ock
länge har varit det, men om min död vet jag intet. Finnes
det någon hjälp eller räddning för mitt lif, så säg mig! Ock
om du kan frälsa mig från döden, så skall alt mitt gods ock
alla mina pänningar stå dig till tjänst.»
Klerken svarar: »För visso finnes det råd för den saken
ock hjälp, om du blott vill göra efter min vilja.»
»Jag är redo,» säger käjsaren, »att i allo göra efter kvad
du säger.»
Då talar klerken sålunda: »Din hustru har skaffat sig en
trollkarl, som i dag skall dräpa dig med sina lönliga konster.
Han har gjort en bild efter dig ock ställer upp den för att
skjuta på den. - Om han då träffar bilden i bröstet, så dör du
Sv. landsm.
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strax, på hvad ort du än är, om du icke har fått någon hjälp.
Gör därför, som jag säger dig: gå in i detta hus här bredvid,
tag af dig dina kläder ock stig ned i ett bad, som jag har
tillredt åt dig!»
Käjsaren gör efter hans uppmaning ock går in i huset.
Ock när han har kommit i badet, gifver klerken honom
en gullspegel i handen, sägande: »Nu skall du se noga efter
i denna spegel, om jag icke har sagt dig sant.»
Ock efter en stund frågar klerken: »Nå, hvad ser du?»
»Jag ser,» svarar käjsaren, »att allting sker i mitt hus
just så, som du har sagt. Ock nu tager trollkarlen sin båge
ock ämnar skjuta på bilden.»
»Så visst som du älskar ditt lif,» ropar klerken, »så dyk
genast ned under vattnet, när du ser honom lägga an ock
draga i bågsträngen! Ty om han träffar bilden, så träffar
han dig.»
Käjsaren dyker ned. När han kommer upp igen, spör klerken: »Hvad ser du nu?»
»Åh, hvad jag kände mig rädd! Trollmannen har skjutit
på bilden, men han har icke träffat.»
»Nu kan du hafva godt hopp,» säger klerken; »men hade
han träffat bilden, så vore du död.»
Ock strax beder han åter käjsaren titta i spegeln ock berätta, hvad han ser.
Käjsaren säger, att trollkarlen åter igen böjer sin båge
för att skjuta.
»Gör strax som förra gången!» säger klerken, »annars tager
han ditt lif.»
Käjsaren sticker hufvudet under vattnet. När han kommer
upp igen ock ser i spegeln, säger han: »Nu var jag mycket
rädd, men han sköt åter fel. Jag hör nu trollkarlen tala till
min gemål: 'Om jag skjuter miste för tredje gången, så är jag
dödens barn, men din man lefver ändå.' Ock min hustru
gråter ock jämrar sig.»
»Se efter i spegeln en gång till!» säger klerken.
Käjsaren säger: »Han gör sig i ordning ock böjer bågen
för att skjuta om igen, ock nu är jag ängsligare än någonsin.»
»Gör bara, som du gjorde förut!» svarar - klerken, »så behöfver du ej vara rädd.»
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Käjsaren dyker ned. Då han åter lyfter upp hufvudet, tittar
han genast i spegeln ock ler helt förnöjd.
»Hvad ser du?» frågar klerken.
»Jo, trollmannen har skjutit på bilden, men har träffat sig
själf midt i bröstet ock är nu död. Min hustru klagar bitterligen. Hon tager nu liket ock gömmer det under sin säng.»
Klerken säger då: »Jag har nu räddat ditt lif. Gif mig
min lön ock far sedan i frid!»
Käjsaren gaf honom så mycket, som han begärde, ock de
skildes åt med vänskap.
Därpå for käjsaren hem till sitt land igen.
När han kommer till sitt palats, finner han liket under sin
hustrus säng.
Han kallar då dit den högste dommaren i staden ock anklagar sin gemål för det, hon hade förbrutit, samt visar, hvad
han funnit under sängen.
Dommaren dömde hänne till döden. Ock strax vardt hon
gripen ock afrättad. Hjärtat slets ur hännes bröst ock blef
hugget sönder i tre stycken, andra onda kvinnor till en varning.
Men käjsaren fick en ny hustru, som var god ock trogen.
Med hänne lefde han länge ock lyckligt samt ändade sitt lif
i fred ock lugn.
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Den talande fogeln.
En man hade en vacker lustgård, full af sköna blommor
ock fruktträd.
En dag gick han dit för att vederkvicka sig ock lade sig
under ett träd.
Medan han låg där, satte sig en liten fogel i trädet ock
sjöng mycket ljufligt.
Mannen stälde en snara för fogeln ock fångade honom.
Då sade fogeln till honom: »Hvarför har du gjort dig så
mycken möda att fånga mig? Icke kan jag vara dig till någon
nytta.»
»Jo, jag tycker om att höra din vackra, omväxlande sång,»
sade mannen.
Fogeln svarade: »Det får du ingen glädje af; ty så länge
jag hålles fången, skall jag kvarken med lock eller pock förmås att sjunga.»
»Då skall jag äta upp dig,» sade mannen.
»Det får du ingen glädje af,» svarade fogeln, »ty liten är
jag nu, men jag blir mindre som kokt, ock än mindre som
stekt. Men gifver du mig fri, så skall jag lära dig tre visdomsregler, ock de skola vara dig mera värda än mycket pänningar, om du lägger dem på minnet.»
Mannen släpte fogeln.
Denna flög upp på en gren ock sade: »Mitt första råd är,
att du icke skall tro alt, hvad man säger dig, om du ock tycker, att det låter sannolikt. Mitt andra råd är:: släpp ej ur händerna det, som lyckan gifvit dig! Det tredje rådet lyder så:
sörj icke öfver det, som du har förlorat ock icke kan återfå!»
Sedan flög fogeln högt upp i trädet ock sjöng med fager
röst: »Lofvad vare den gode Guden, som förblindade denne
man! Ty om han hade frågat klokt folk, så hade han fått veta,
att i min mage finnes en härlig ädelsten, som väger sex lod.
Af den hade han kunnat blifva en rik man.»
Då karlen hörde detta, trodde han det ock klagade: »Ve
mig, att jag lät öfvertala mig att släppa honom lös, när jag
hade honom i handen!»
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Men fogeln sade: »Du dåfe! Altför fort har du glömt de
goda råd, jag gaf dig. Sade jag dig icke, att du ej skulle tro
alt, livad du hör? Hur kan du tro, att jag skulle kunna hafva
en så tung sten i min kropp, jag som icke hel ock hållen
väger så mycket? Ock jag sade dig ju, att du icke skulle
sörja öfver en förlust, som ej kan ersättas. Hvarför jämrar du
dig då, att du släpte mig? Ty mig skall du aldrig mera få
fatt på.»
Sedan flög fogeln bort till skogs. Men mannen gick hem
sorgsen ock bedröfvad.

Underliga drömmar.
Två borgare foro pilgrimsfärd i sällskap med en bonde.
De hade matsäck till samman ock skulle alltid dela jämt.
Om sider började maten att tryta, ock till sist, då de en
kväll togo in i ett härbärge, hade de icke kvar mera än så
mycket mjöl, som kunde förslå till en rätt liten brödkaka.
Borgarne aftalade då sins emellan, huru de skulle narra af
sin kamrat hans del i kakan. De knådade kakan ock satte
den i ugnen. Sedan föreslogo de bonden, att de alla tre skulle
lägga sig att sofva ock att den, som hade den underligaste
drömmen, skulle fä äta upp kakan ensam.
Bonden gick in på detta.
Sedan kom han att misstänka, att de ville lura honom.
Därför steg han upp, när de andre sofvit en stund, ock åt upp
hela kakan, fastän den ej var fullt gräddad. Sedan lade han
sig ock somnade.
Litet senare vaknade den ene borgaren, låtsade vara
mycket förskräkt ock ropade på sin vän.
»Hvad står på?» sade den andre borgaren.
»Ack, jag hade en sådan underlig dröm!» sade den förste.
»Jag tykte, att två änglar uppläto himmelrikets dörr ock
ledde mig inför Gud.>3
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Den andre svarade: »Det var en besynnerlig dröm. Men
jag drömde, att två änglar förde mig ned genom jorden ock
till hälvetet.»
Bonden hörde deras samtal, men låtsade som han sof.
Borgarne ropade då på honom ock bådo honom vakna.
Han for upp, liksom mycket förskräkt, ock sade: »Hvilka
åren I, som kallen på mig?»
De svarade: »Vi äro dine kamrater.»
Bonden frågade vidare: »Hafven I nu återkommit hit?»
»Vi hafva ju varit här hela tiden,» svarade borgarne.
Då sade bonden: »Jag tykte, att två änglar togo den ene
af eder upp i skyarna till himmelriket ock ledde honom inför
Gud själf. Sedan tykte jag, att två andre änglar togo den
andre ock att jorden öppnade sig ock de förde honom ned
till hälvetet. Då tänkte jag, att ingen af eder skulle komma
igen. Ock sedan stod jag upp ock åt brödkakan.»

Sagoberättaren.
En konung hade en tjänare, som hvarje kväll skulle berätta fem sagor för honom.
Det hände en natt, att konungen hade så mycket bekymmer ock omtanke, att han icke kunde sofva. Han väkte tjänaren ock befalde honom berätta flere sagor.
Tjänaren var sömnig. Han talade om tre, som voro helt korta.
»Jag vill höra flere,» sade konungen.
»Men jag har ju redan berättat så många,» svarade tjänaren.
»Ab, de voro så korta,» sade konungen. »Men tala nu om
en, som är riktigt lång, så skall du få sofva sedan.»
Tjänaren började då berätta: »Det var en gång en bonde,
som hade en stor gård. Han reste till en marknad ock köpte
sig ett tusen får, hvart ock ett för säx pänningar. Då han
skulle fara hem med sina får, hade det regnat starkt, ån, som
han måste öfver, hade svält upp, ock alla broar voro borta;
några vadställen kunde häller icke begagnas. Bonden var
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mycket bekymrad ock orolig, huru han skulle komma öfver
med sina får. Om sider fann han en liten båt, som icke kunde
bära mera än honom själf ock två får. Men likaväl, eftersom
han var tvungen, tog han två får i båten ock rodde öfver.»
Tjänaren tystnade, ock strax därpå hörde konungen, att
han sof.
Konungen väkte honom ock sade: »Sluta då berättelsen,
som du har börjat!»
»Ack, herre konung,» sade tjänaren, »ån är strid ock bred,
båten är mycket liten, ock fåren äro många. Låt nu bonden
färja dem öfver först, så skall jag nog sluta sagan sedan.»
Konungen skrattade ock lät honom sofva i ro.

Portskatten.
En skald hade författat en äredikt om en konung ock uppläste den för honom.
Konungen sade då, att skalden till lön för sina verser
skulle få utbedja sig något, hvad han önskade.
Han svarade: »Låt mig vakta stadens port en månad ock
gif mig rätt att taga en pänning af hvar okänd man, som
går genom porten, en pänning af hvar enögd, en pänning af
hvar skallig, en pänning af hvar skabbig ock en pänning af
en hvar, som har bråck!»
Konungen satntykte, gaf honom bref ock fullmakt på
denna rättighet ock lät härolderne utropa beslutet öfver alt på
torg ock korsvägar.
Skalden tog sin plats vid porten ock skötte sin syssla.
En dag kom till porten en man, klädd i kappa med långa
ärmar. Han hade staf i handen ock en bredskyggig hatt på
hufvu det.
Skalden sade, att han skulle betala en pänning, men den
andre nekade.
Då tog skalden fatt i honom, sköt upp hans hatt ock fick
se, att han var enögd.
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»Två pänningar!» sade skalden.
Främlingen sökte komma lös, men tappade hatten. Det
syntes då, att han var skallig.
»Nu skall du punga ut med tre pänningar,» sade skalden.
Den andre ville försvara sig ock kaflade upp ärmarna för
att slåss. Portvakten såg då, att armarna voro skabbiga.
»Fyra pänningar!» skrek han.
Men när den obekante ej ville gifva vika, började de
brottas ock föllo omkull. Det visade sig då, att främlingen
hade bråck.
Så blef han till sist tvungen att betala fem pänningar i
stället för en.

Vargen ock räfven.
En bonde plöjde sin åker, men oxarne ville icke gå rätt
fram. Då blef bonden vred ock ropade åt dem: »Måtte vargen
taga eder!»
På aftonen kom vargen ock sade: »Låt mig nu få oxarne,
som du har gifvit mig!»
Bonden svarade: »Fastän jag sade det i min vrede, menade jag det icke allvarsamt.»
Men vargen ville icke låta sig nöja därmed, utan sade,
att han skulle hafva dem, såsom bonden hade lofvat.
Medan de tvistade härom, kom räfven fram till dem. Han
förstod snart, livad det gälde, ock sade: »Jag skall förlika eder,
om I viljen. Men då måste jag först tala särskildt med hvar ock
en af eder.»
De gingo in på detta.
Då sade räfven till bonden: »Om du vill gifva mig en
höna, så skall du få behålla dina oxar.»
Ja, det ville bonden visst.
Sedan sade räfven till vargen: »Hör du, min käre vän,
du kan alltid lita på min vänskap, när du behöfver den. Nu
har jag aftalat med bonden, att han skall gifva dig en ost,
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så stor som en sköld. Jag skall visa dig, hvar osten är. Ock
när du får den, behöfver du icke mera mat för denna gång.»
Vargen hade intet häremot, lät bonden fara hem i fred
med sina oxar ock följde med räfven.
Det var nu sent på kvällen, ock månen sken klart. Räfven
gick förut ock kom till en brunn, där månen speglade sig i
vattnet. »Se, här är nu osten,» sade räfven, »jag skall gå efter
den åt dig.»
Brunnen var' djup ock hade hissvärk med två ämbar, som
vägde upp hvarandra. Räfven sprang i det ena ämbaret ock
gled genast ned i brunnen.
Då han icke steg upp igen, sade vargen: »Hvarför kommer du icke med osten?»
»Nej,» svarade räfven, »han är så stor ock tung, att jag
icke rår med honom. Det är bäst, att du kommer ned i det
andra ämbaret ock hjälper mig.»
Vargen sprang i det andra ämbaret, ock eftersom han var
mycket tyngre, sjönk han genast ned. Men med det samma
for räfven upp med sitt ämbar, hoppade ur ock lät vargen
stanna, där han var. •

Mannen ock ormen.
En man gick genom en skog. Vid en trädstubbe fann han
en orm, som hade fastnat i rötterna ock nu var nästan förfrusen. Han gjorde ormen lös, tog upp honom ock lade honöm
vid sitt bröst, för att han skulle bli varm. När ormen kvicknade vid, slingrade han sig omkring mannen ock ville stinga
honom. »Hvarför vedergäller du mig godt med onclt?» sade
mannen. »Jag gör efter min natur,» svarade ormen.
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Konungasonen ock hans mästare.
Det var en mäktig konung, som satt i sitt rike; han hade
en stor ock ypperlig hofstat, mycken ära' ock rikedom. I alla
stycken ville han vara präktigare än andre konungar, ock därför hade han också vid sitt hof månge de 'visaste mhstare,
som man kunde finna i värden.
Nu hände det, att konungen ock hans drottning fingo en
son, ock hela landet gladde sig däröfver.
Konungasonen växte upp i sådan vård, som honom höfdes,
vardt fager ock vänlig, stark ock ihärdig, allvarlig ock betänksam.
Ock som åren lida fram, så att det varder tid för barnet
att få lära något, händer det en dag, då konungen sitter i
sitt hof, att den förnämste af de vise mästare, som äro där,
stiger fram för honom ock säger: »Herre konung, I hafven en
ung son, som vi alle, edra vänner, hälsa ock hylla, ty vi tro,
att han är oss af Gud gifven att en gång sitta på edert säte
ock taga den heder, han är född till. För den skull vill jag
med all vördnad ock god vilja bjuda mig fram till att lära ock
leda honom i vetande ock visdom, efter det bästa jag själ!'
har lärt, att hans namn må varda dess mera fräjdadt, ju längre
han står framom andre män i kunskap.»
Då mästaren slutar sitt tal, synes strax, att konungen icke
är så blid mot honom, som mången kunde tänka; utan han
ser något bister ut ock tager så till orda: »Min gode man,»
säger han, »livad har väl du att lära vår son? Ty all din lärdom
är icke mera värd än tjänstepiltars påfund ock småbarns lekar.»
Mästaren svarar: »Utginge icke dessa ord ur konungens
mun, så vore de visserligen osanna. Ty min lärdom är icke
sådan, som någonsin varit spenabarns lek; fast mer har jag
fått slika gåfvor, att eder son skall vinna stor heder ock allas
lof, om han kan så mycket som jag.»
Konungen svarade då med vrede: »Prag bort härifrån!
Jag skall säga dig, huru det går: antingen skall vår son sitta
stilla ock icke ödmjuka sig under dig, eller ock skall han få
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en mästare, som gifver honom en okänd lärdom, så att I aldrig
hafven hört sådan omtalas.»
Mästaren svarar åter: »Om eder son är människa, så har
han allenast mänskligt förstånd; men hvar i hela värden har
man förr hört, att icke den ena människan skall lära den
andra?» Sedan går han till baka till sin plats. Det är nu
tyst i salen, ty konungen är vred, ock därför tiga alle.
Nu lida några dagar härefter, ock en gång, när konungen
sitter till bords, klappas det sakta på salens dörr. Ock då
dörrvårdarne se efter, står där utanför en gammal man, så
klädd, som vise mästare pläga vara. Han säger sig vilja tala
med konungen, ock när konungen gifvit lof därtill, går han in
ock fram för högsätet. Han hade på hufvudet en mycket bredskyggig filthatt, så att man icke kunde se hans anlete noga.
När han kommer inför konungen, lyfter han litet grand
på framskygget, hälsar honom ock säger: »Häll eder, häll eder,
herre konung!» ock talar sedan så: »Höge herre! I sen på
mitt skick ock min dräkt, att jag räknar mig bland visdomsmän. Till mina öron hafva kommit de ord, I taladen om eder
son, att I önsken för honom en hög lärdom, som höfves hans
makt ock börd, ock därför har jag rest till eder i det ärende
att bjuda honom min kunskap; ty jag hoppas, att hvad jag
har att lära honom, det har ingen lefvande människa någonsin
hört. Men jag är gammal ock lefver hälst stilla ock tarfiigt;
jag trifves icke med att vara bland mycket folk i buller ock
värdslig ståt. För den skull vill jag, att I låten bygga ett
litet hus åt oss, två mil från staden i den skog, som är där,
ock att I låten mäta upp ock föra dit så mycket mat ock
dryck, att det kan räcka ett helt är åtoss; ty jag vill icke,
att någon skall störa oss, sedan vi kommit dit.»
Öfver detta tal varder konungen mycket glad ock låter
göra redo alt så fort, som det hinnes med.
När nu mästaren ock hans lärjunge konungasonen hafva
kommit till sitt hus, så sätter sig mästaren upp i högsätet,
såsom skäligt var, men konungasonen sätter sig nere vid hans
fötter så ödmjuk, som om han varit ett fattigmansbarn. Så
sutto de där tigande den dagen, ock den andra dagen, ock den
tredje, så att icke ett ord hördes där. Ock korteligen att
förtälja, hela året går till ända så, att konungasonen passar upp
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sin mästare tidigt ock sent, liksom vore han stadd till tjänare
åt honom, ock sitter dagen igenom tigande vid hans fötter.
Ock när året är ute ock de veta, att nästa dag skola
konungens män komma för att hämta dem, talar mästaren till
konungasonen ock säger: »Min son, nu i morgon skola vi båda
föras fram för konungen. Han skall då spörja om din lärdom;
ock om dig så tyckes, må du svara, att du icke kan säga
annat om det, du lärt, än att sådant har ingen människas öra
hört. Din fader skall ock spörja, om du vill vara hos mig
längre; men därom gifver jag dig intet råd,» •
Alt gick för sig så, som mästaren hade sagt; ock när
konungen spörjer sin son, om han vill vara längre i skola hos
mästaren, svarar han, att det vill han mycket gärna. Konungen
låter då sända kost för ännu ett år till deras hus.
Om det andra året varder icke stort att förtälja, ty ifrån
början till slut var det så likt det första, att intet gjorde skillnad. Ock vid årets slut väljer åter konungasonen att sitta
kvar hos sin mästare.
Det tredje året lider nu fram lika tyst ock trögt, ock då
det är till ända, så att de skola kallas inför konungen nästa
dag, talar mästaren så: »Käre son!» säger han, »tålig, tyst ock
trogen hafver du varit, men lin skall du få din lön, ock den
ståndaktighet ock mandom, som du har visat i dessa tre år,
skall icke vara spild, utan skall länge spörjas i värden; ty du
är värdig, att ditt hopp icke kommer på skam ock att dig
gifves en kunskap, som aldrig förut vardt uppenbar för någon
vis man. Först skall jag säga dig, hvem jag är. Jag kallas
Döden oök är ingen människa, såsom du har trott. Snart
skola vi skiljas åt, men den visdom, jag vill gifva dig, skall
varda kunnig öfver all land, ock ingen människa varder så
fräjdad som du, ty alle skola önska att se dig, ock månge
skola icke kunna det. Märk nu väl, min son, hvad jag säger
dig! Jag skall säga det i få ord, fastän jag har tegat länge,
men det är väl värdt att höra. Så snart som någon insjuknar
i din faders borg, så gack in till honom, änskönt du ej varder
kallad; ty denne skall vara den ende, som ej med många böner beder dig komma till sig. Hos denne sjuke ock hos
hvarje annan, som du kommer till, skall du se mig sitta: men
lägg väl märke till, byar jag sitter! Om jag sitter nära fötterna
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så kan du säga, ock det slår aldrig fel, att han får en lång
sjukdom, men icke svår, ock sedan kan stiga upp igen. Sitter
jag vid midjan, varder soten kortare ock mycket hårdare, men
likväl kommer bättring ock full hälsa efter. Men om jag sitter
vid hufvudgärden, då är döden viss, vare sig den sjuke pinas
en dag mer eller mindre. Nu är detta nog för din berömmelse,
att du kan säga en ock hvar, huru det skall gå med honom,
så att han må därefter lägga råd för sig ock stadga, hvad han
vill; men jag skall ännu lära dig något utöfver detta. När
någon af dina vänner insjuknar, eller någon mäktig man, som
du vill göra glädje ock som kan löna dig med sann vänskap,
gods eller heder — om du då ser, att jag icke sitter vid hans
hufvud, så skall du taga en sådan fogel, som kallas charadrius,
ock bära honom in till den sjuke ock hålla honom framför den
sjukes anlete. Ty denna fogel är så skapad, att han suger
sjukdomen bort ur människan ock upptager den i sin kropp.
Släpp sedan lös fogeln! Han vet, hvad han har att göra, ock
flyger så högt upp i luften ock så nära solen, som han kan,
ock blåser ut sjukdomen i solskenet; men solen förtär med
sin hetta det osunda, ock fogeln är då botad. Denna fogels
kraft är ännu dold, men skall varda kunnig genom dina ord,
ock om honom skola vise män skrifva i många böcker. Nu
är det slut med mina lärdomar, käre son, ock likaså med vår
samvaro för denna gång. Längre fram skall jag komma till
dig, men då skall du icke hafva fägnad däraf.»
Så lyktas samtalet. Nästa dag varda de kallade inför
konungen. Konungasonen lofordar ock ärar sin mästare inför
hela hofvet. Konungen gifver ock mästaren mycken tack ock
bjuder honom stora egoclelar ock all slags heder. Men han
ville icke hafva något slikt, bjöd farväl ock for bort.
I förstone var det månge, som höllo före, att konungasonen
ingen visdom hade lärt af sin mästare Men som tiden lider,
får han berömmelse ock lof framför alla andra människor, ock
med en mun säga alle; att hans like vardt aldrig född. Ock
det syntes, som om alla folk strömmade till för att uppsöka
honom ock lita till hans mästarskap; ty han vek aldrig det
minsta ifrån det, han hade lärt. Ock då förnäme män i landet föllo i sjukdom, for han gärna till dem, så länge hans
fader lefde. Men sedan han själf hade tagit vid rikets styrelse,
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kunde han icke mera färdas till så månge; men hände det,
att en man, som var hans vän ock ett stöd för hans rike,
vardt sjuk ock bad honom komma, så nekade han aldrig.
Ock änskönt så mycket var honom förlänadt, högmodades
han icke däraf, utan var så blygsam ock blid, mild ock miskundsam mot alle sine undersåtar, att ingen konung kunde
vara det mera; också älskade honom af hela sitt hjär-ta alle,
både store ock små.
Sålunda lefver han i fred ock lycka, till dess han är hundra
år gammal. Ännu är han rask ock rörlig, ty han hade en stark
hälsa ock hade varit måttlig ock härdig från sin ungdom.
Men nu får han en häftig sjukdom, ock däröfver sörja alle
hans vänner.
Denna sot tager hastigt till, ock en dag kommer öfver
honom vanmakt, där han ligger; ock när han åter öppnar ögonen, ser han en syn, som icke var välkommen för honom:
hans gamle mästare är där i sin vida filthatt ock sitter tätt
invid hans hufvudgärd.
Konungen märker strax, att nu står döden för dörren, ock
säger till honom: »Min mästare, hvi kommer du hit så tidigt?»
Den gamle svarar: »Det måste nu så vara, min son!»
Konungen genmälte: »När jag som barn satt tigande vid
dina fötter i tre år, icke trodde jag då, att du skulle vilja göra
mig detta ock rycka mig bort från välgång ock konungslig
heder, medan jag ännu är kraftig ock väl duglig att styra
mitt land.»
Den gamle svarar ock säger: »Det är sant, min son, att
du var mycket tålig, men också fick du stor lön; det kommer
likväl på ett ut, ty nu skall du fara med mig.»
Som nu konungen ser, att han icke kommer någon väg
med den gamle, säger han: »Så mycket kan du väl ändå unna
mig, att du gifver mig tid att läsa ett fadervår, innan vi fara?»
Den gamle svarar, att det skall han få.
Konungen läser då de fyra första bönerna ända till »Ock
förlåt oss våra skulder,» men när han kommit dit, tystnar han.
Gubben väntar länge, men konungen tiger alt jämt. Till
sist säger den gamle: »Hvi läser du icke, min son?»
»Jo, därför,» säger konungen, »att jag icke vill. Du har
nu intet mera här att göra, ty nu skola vi skiljas för denna
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gång. Du gaf mig lof att läsa ett fadervår, men den sista delen ämnar jag icke läsa förr, än jag har lefvat så länge, som
mig lyster; ock jag vill sluta min bön, när mig själf för godt
synes, ock utan att du käxar ock kältar på mig.»
Gubben svarar då: »Nu fångade du mig med list, min sön,
ock för denna gång får du väl din vilja fram.» Sedan försvinner han, men konungens hälsa kommer igen så fort, att
det tyktes vara rent förunderligt.
Därefter lefver han hundra år till i heder ock lycka. Men
då är han vorden tung af ålder, lutad ock lam, ock är led
vid att lefva längre.
Han låter nu kalla samman alt storfolk i landet, ock däraf
varder ett mycket manstarkt ting församladt. Där varder
konungastolen uppsatt, ock konungen ledes dit af sine män.
Han kunngör då sin sista vilja, både om konungadömet ock
om andra ärenden, gifvande till lika åt sitt folk visa råd ock
faderliga lärdomar, att frukta Gud ock hålla landets lag, som
gode höfdingar af forno stält fast.
Efter detta ting lägger sig konungen i sin säng ,midt på
ljusa dagen ock beder, att prästerne må gifva honom sakramenten.
Ock när detta var gjordt, som sig borde, omtalar han för
sine förtrogne vänner alt det, som tilldragit sig mellan honom
ock hans mästare, ock säger sedan: »Kom nu, mästare, ock
hör på, huru jag lyktar min bön, som du tillstadde mig fordom!
Nu är jag redo.»
Den gamle kommer på stunden. Konungen börjar då med
bönen »Ock förlåt oss våra skulder,» ock knapt hade han sagt
amen, förr än han var död.
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Tranorna.,
I Lombardiet lefde en rik bonde på sin odalgård. Han
var ännu ung ock ogift. Om honom är ock att säga, att han
var en klok ock kunnig man.
På gården näst intill bodde en kvinna, som nyss blifvit
änka. Hon var ung ock fager, men somlige sade, att hon
plägade öfva trolldom.
Det var god grannsämja mellan bonden ock änkan, så
att de ofta kommo på gästabud till hvarandra. Ock snart kom
det ryktet ut, att det fans ett otillåtet förhållande mellan dem.
Ock det går så långt, att de få varning af kyrkan.
Då tycker bonden det vara tid, att han gifter sig, men vill
nu hällre ha en jungfru än änkan. Ock inom kort har han
både förlofvat sig ock gift sig.
Alt detta synes likväl icke hafva stört vänskapen mellan
bonden ock änkan, ty besök ock bjudningar pågå som fordom,
utan någon tvist eller träta. Men i grunden förlät hon honom
icke, att han hade gift sig, ock enkanneligen harmade det
häune, att han föraktat hännes änkostånd ock tagit sig en mö.
En dag undfägnar hon honom med ypperliga rätter ock
bjuder honom mjöd, som hon tillredt enkom för honom, sött
ock ljufligt, men mycket starkt. Efter måltiden för hon honom
in i en liten kammare med sig. Där lockar hon mannen med
smicker ock smek att dricka än mera, tils han faller i dvala
ock låter hufvudet sjunka i hännes sköte. Han hade als icke
anat svek.
Då tager änkan ur sin sypåse en tvinnad tråd, röd till
färgen, ock binder den om halsen på honom. Sedan vräker
hon honom föraktligt ifrån sig ut på golfvet, så att han blir
något när vaken. Ock i det samma varder han till en trana
ock flyger strax upp genom ljuren 1 ock ut från huset.
Den nyvordna fogeln känner med sig, hvar han har att
söka sina likar, ock flyger en lång sträcka, till dess han råkar
på en hel flock tranor. Med dem gifver han sig i följe.
1) D. v. s. öppningen i taket.
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Dessa foglar hafva till vana, att de alla, så många Som
äro till samman, flyga i en flock dag ut ock dag in. Då skall
en vara ledare för dem alla, hvar han tager hvila, där hvila
de alla, byar han väljer nattläger, där lägra de sig alla. Härtill
hör också, att när de vilja sofva, ställa de ut en vaktfogel,
som skall gifva akt, om någon fara närmar sig. De söka sig
alltid nattläger vid ett vatten, sjö eller älf, ock vaktfogeln
skall stå på stranden eller en klippa öfver vattnet. När han
vaktar, skall han stå på ett ben ock hålla upp det andra;
därvid skall han bära en sten i klorna. Kommer så någon
farlighet, skall han kasta stenen i. vattnet, så att hela flocken
vaknar vid plumsningen, ock vid detta tecken flyga de upp
allesamman ock fly undan. Men om väktaren somnar ock
släpper stenen, så att han väcker sitt folk i onödan, då är hans
lif icke värdt många styfver, så illa hanteras han af anföraren.
Nu är att säga om den unga tranan, att hon flög med
flocken i flere dagar, till dess det en kväll blef hännes tur att
hålla vakt på det sätt, vi nyss hörde.
Det lider fram på natten, ock tranan blir mycket sömnig.
Det kom sig af hännes förra natur, ty en människa behöfver
mera sömn än en fogel. Nu vakar hon icke bättre, än att
stenen ett-tu-tre faller ned ock plumsar i, så att hela sällskapet vaknar; de voro också ganska lättsöfda.
Genast flaxa .de upp allihop ock se sig omkring. Men då
de icke blifva varse något farligt, förstå de, att vakten har
somnat på sin post.
Då kommer anföraren ock slår omkull den unga tranan,
biter ock klöser, hackar ock plockar, alt hvad han förmår.
När han hackar på halsen, fastnar näbbet under tråden, så att
denna slites af ock faller ned.
Ock i det samma ligger där en man i stället för en trana.
Bonden är mycket arg öfver att han låtit en fogel fara
så illa med sig, springer upp ock vill hämnas.
Men tranorna blifva skrämda, då de se karlen midt ibland
sig, ock hela svärmen flyger undan så fort, att han icke kommer åt någon enda.
Nu drager bonden sig till minnes alt, som hade händt honom, ock förstår nu fullväl, med hvad slags list han blifvit
Sv. landsm. V. 6.
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lurad. »Så mycket är då säkert,» säger han, »att den tråden
skall jag bära på mig, tils jag kan sätta den där, dit den hör.»
Långt ned i söder hade han kommit, fjärran från sitt
fosterland. Men emedan han är en rask ock stark karl, så är
det icke värre, än att han kan komma hem till sitt land ock
sin gård igen, fastän det tog tid.
När han kommer hem, låtsar han, som om det inte als
hade varit något märkvärdigt med hans frånvaro, utan som
hade ban blott varit någonstädes där i trakten för ett ärendes
sk-ull. Det var häller ingen mer än han själf ock änkan, som
viste, på hvad sätt han hade farit bort.
Rätt snart möter han änkan. Då ställer han sig, som om
hon endast haft ett litet skämt med honom, ock bjuder hänne
vänligt hem till sig.
Så går en tid, ock deras umgänge ter sig alldeles som
förr, de hafva ömsevis bjudningar för hvarandra, ock hon blir
alt mindre ock mindre varsam. I början hade hon nog haft
samvetsagg ock trott, att han tänkte på härad.
Ock när han märker, att hon icke längre misstänker något,
passar han på ett tillfälle att koka hänne samma soppa, som
hon låtit honom smaka.
Korteligen att förtälja, han lockar hänne att dricka, tils
hon somnar, knyter sedan den samma tråden om halsen på
hänne ock kastar hänne ned på golfvet.
Ock strax ändrar hon skapnad, liksom han hade gjort:
hon blir till en trana ock breder ut vingarna till flykt.
Men bonden är så hämdlysten, att han icke vill, att hon
skall få skiljas vid honom för så godt köp. Han hade sitt
svärd till hands, ock just som hon lyfte sig upp för att flyga
bort, hugger han efter hänne, så att det ena benet går af.
Men hon flög ut ändå, ock där i landet fick man aldrig veta,
hvad som hade blifvit af hänne.
Underligt var det, att den lem, som skars utaf den där
falska kroppen, värkligen var en fogels, men icke en människas, ock aldrig blef den häller något annat.
Nu är det slut med berättelsen. Här uppfyldes ordspråket,
att »den som gräfver en grop åt en annan, faller själf däri.»
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Ond, Värre ock Värst.
Det säges, att i en skog i Danmark lågo tre tjufvar; en
hette Ond, den andre Värre ock den tredje Värst. För dessa
namn gjorde de skäl till fyllest, ty de öfvade stölder ock dråp
utan häjd. De hade bygt sig en stuga i skogen ock samlade
där hvad de stulo ock rånade.
När de nu länge haft slikt oråd före, talar Ond en dag till
sine stallbröder: »Det lif, som vi föra här,» säger han, »likar
mig icke, ock jag tror, att de hafva 'rätt, som hålla oss för
det värsta afskum i . Danmarks rike. Därför yill j/ag icke
längre vara med om rån ock stölder, utan se till att få min
föda på annat sätt; ock jag råder eder att göra som jag, ty
det är likt djäflars gärningar att lefva af mord på saklöse
män.»
De svara ock säga, att han gärna kan få dra så långt
vägen räcker.
Ond svarar: »Om det skulle träffa sig så, att jag blir bofast i edert grannskap, så råder jag eder, att I icke gören mig
någon förtret, ty sedan vi nu skilts åt, ämnar jag icke lägga
fingrarna emellan, om I försöken några tjufstreck i min gård.»
På detta sätt säger Ond farväl, ock nu tager han genom
skogen den genaste vägen till bygden. Om aftonen kommer
han till en änka, som hade sin gård nära invid skogen. Hon
tager emot honom vänligt.
Han är där öfver natten, ock andra dagen spörjer hon,
om han vill stanna kvar litet ock hvila sig. Det har han ingenting emot; han går nu ock ser på, huru sysslorna skötas på
gården, ock när så tarfvas, lägger han handen vid värket ock
gör gagn som en karl. Matmodern märker snart, att han har
godt handlag ock är flink i vändningarna; ock nästa dag beder
hon honom blifva kvar där en vecka, så att han under tiden
kan tänka på hvad han sedan vill taga sig före.
Han stannar där ock är rask ock duglig i sysslorna, så
att husmodern tycker, att han nog gör skäl för den mat, han
får. Ock när veckan är ute, säger hon till honom: »Du har
icke varit här många dagar, men det kan jag se, att jag gärna
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har dig kvar vintern öfver, om du icke själf har något bättre
i tankarna; sedan kunna vi fram på våren komma vidare öfver
ens.» Han går villigt in på det, hon bjuder; ock han tager
nu hand om gårdens skötsel med så mycken kraft ock omtanke,
att änkan godt kan få Sitta vid sin spinnrock hela dagen. Ock
som tiden lider, fatta de tycke för hvarandra alt mer ock mer,
ock innan året är ute, äro de gifta. Ock så har nu Ond MWvit en ärlig bonde; han står sig godt ock kommer väl öfver
ens med sina grannar där i bygden.
Det är nu att förtälja, att Ond hade ett stort gödsvin,
ock det slaktade han om hösten. Den ena fläsksidan styckades, den andra hängde bonden upp på en krok invid en glugg
i stugan, där han brukade sofva; fläsksidan var så tung, att
den var en god mansbörda.
Samma dag skulle Ond fara bort för ett.dygn eller så.
Han talar då till sin hustru: »Det kan nog hända, att hit
komma gäster i kväll. Haf då ögonen med dig ock hör väl
efter, så att du sedan kan tala om för mig, huru de se ut
ock hvad de säga om det, son de få se här i huset; ty det
fins somlige gäster, som äro rätt nyfikne, när husbonden icke
är hemma.»
Bonden for sin väg, ock det gick, som han trodde; ty
samma afton komma två vandringsmän ock bedja att få vara
där öfver natten. Husmodern tager vänligt emot dem ock
gifver dem god undfägnad. När de nu sitta där om kvällen
ock dricka sitt öl framför eldbrasan, så tittar den ene gästen
sig noga omkring, ock särskildt ser han dit, där den stora
fläsksidan hänger på sin krok, så nära invid gluggen, att man
kan räcka den utifrån. Han bligar nu på fläsksidan en stund,
ock märker väl, hur tjock ock fet den är; ock så stryker han
sig med handen om hakan ock mumlar för sig själf: »Den ska'
ner, den ska' ner!»
Nästa morgon foro gästerne bort. Ock fram på dagen
kommer bonden hem ock spörjer hustrun, om något märkligt
har händt.
Hon talar då om, att hon haft gäster, huru de sågo ut
ock hvad den ene hade sagt.
Då svarar Ond: »Jag känner till de där gästerne ock vet,
att fläsksidan icke är riktigt säker, där hon hänger. Men vi
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hafva ju under vår säng en lucka ned till källaren; där skola
vi lägga ned fläsksidan.»
Ock nu göra de så ock gå sedan till hvila.
Man kan nog veta, att gästerne voro inga andra än Värre
ock Värst. Ock Värre tänker mycket på, att den fläsksidan
skulle vara god att hafva. Därför gifver han sig å stad från
sin stuga samma kväll ock kommer fram till gården, en stund
sedan folket somnat. Han klifver upp till gluggen, där han
-hade sett fläsksidan, ock sträcker in handen, men ingenting
fick han för det, ty fläsket är borta. Då blir han vred ock
svär på, att inte skall bonden slippa honom så lätt.
Han hittar nu på att lirka upp dörren till fähuset. Detta
låg under samma tak ock alldeles intill rummet, där Ond ock
hans kvinna sofvo, så att däremellan endast var en vägg med
dörr på. Värre går in i fähuset, löser kreaturen från deras
bås ock knyter ihop dem vid svansarna två ock två.
Ock nu börja korna att streta ock stampa ock rycka ock
råma, så att Ond vaknar ock spörjer sin kvinna, hvad i all
värden kunde gå åt deras kor. Det vet hon icke mer än han,
men båda tycka, att det är bäst att se efter, hvad som står på.
Bonden stiger upp, kastar på sig en kappa ock går genom
den inre dörren ut i fähuset; där finner han alt i en röra, ock
det tager en god stund för honom att reda ut villervallan ock
få alt i lag igen.
Men så snart Värre hör, att bonden har stigit upp ock
kommer ut i fähuset, så smyger han sig ut genom den yttre
dörren; sedan går han fram på gården ock in i manbyggnaden till bondens kvinna ock låtsar, som han vore bonden själf.
Det kom honom då väl till pass, att han många gånger förut
öfvat sig att tala likt hvem han ville. Nu säger han: »Jag vet
inte, hvad det kan vara för en illfundig bof, som har kommit
in i mitt fähus ock släpt lös alla korna ock knutit ihop svansarna på dem, så att nu hafva de sparkat ned bås ock alt.
Men jag kan nog tänka,» säger han, ):att det där skälmstycket
är gjordt till att hämnas på mig, för det att jag tog bort fläsksidan från kroken. Men nu skall jag i stället gömma den så
mycket bättre. Åhå ja, män! kan du tänka dig: jag har blifvit
så trött ock yr i hufvudet af alt det där bråket i fähuset, att
nu mins jag inte, hvar vi lade fläsksidan i går afse.»
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Hustrun svarar: »Kors, att du inte mins det! Vi gömde
den ju här innanför luckan under sängen.»
»Ja, ja,» säger han, »det är icke säkert nog; stig nu genast upp, så skall jag söka reda på ett bättre gömställe.»
Hon stiger upp, ock Värre är icke sen att välta undan
sängkläderna, lyfta upp lämmen ock taga bort fläsksidan. Han
beder kvinnan lägga till rätta efter sig, går ut ur huset, tager
fläsksidan på ryggen ock lunkar å stad till sin stuga.
En stund efteråt kommer Ond farande in i rummet ock
brummar öfver den arge skalk, som ofredat hans fähus; ock
detta säger han nära nog med samma ord, som Värre hade
talat förut.
»Ja, det där sade du mig ju nyss,» säger hustrun.
»Sade jag nyss?» spörjer Ond.
»Jo,» svarar hon, »när du var här inne ock tog bort fläsksidan för att lägga den på ett säkrare ställe.»
»Jaså, fläsksidan!» säger han, »nu förstår jag, hur det hänger ihop; men inte skall saken vara slut ännu!» Han kläder
på sig, så fort han kan, ock löper från gården in i skogen.
Det fans två gångstigar från gården till tjufvarnes stuga;
den ena var längre, men lättare att fara, ock denna väg tager
bonden. Det går raskt undan för honom, lös ock ledig som
han var, ock han hinner fram till stugan förr än Värre, ty
hans väg var svår, ock bördan var tung, ock karlen var fet.
Bonden går nu fram på gångstigen emot honom, ock då
de mötas där i mörkret, tager bonden till samma list, som den
andre haft förut; ty han låtsar vara Värst ock talar just med
hans röst: »Käre vän!»., säger han, »jag var så orolig för hur
det skulle gå, att jag icke kunde sofva. Men du har ju gjort
en god fångst? Nu är du väl också satans trött, ock det är
då inte för mycket, om jag tar ock bär det här fläsket, så
långt som är kvar af vägen. Sätt du dig nu ned ock pusta
en stund!» •
»Det skulle icke vara så galet,» säger Värre, »ty jag är
alldeles lam i axlarna,» ock så lemnar han ifrån sig sin börda.
Bonden gifver sig genast å stad, ock när han gått ett litet
stycke, viker han af inpå den andra gångstigen ock skyndar
sig hemåt.
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Det dröjer icke länge, förr än Värre är uthvilad ock går
fram till stugan. Han tror nu, att hans stallbroder Värst redan satt grytan på elden; men så var det visst inte, ty där
ligger Värst ock snarkar i sin säng. Värre ropar då högt
ock spörjer, hvar han hade gjort af fläsksidan ock hvarför
han är en sådan lat drummel, att han icke hade orkat ^ göra
upp eld.
Värst far upp yrvaken ock svarar: »Hvad bråkar du för?
Inte har jag tagit din fläsksida.»
Nu går ,det upp ett ljus för Värre, ock han säger för sig
själf: »Ja, ja, du bonde, ännu få ^vi väl se, hur det kan gå.»
Ock strax kastar han af sig tröjan ock löper, det fortaste han
kan, samma väg, som han nyss hade kommit. Ock så hinner
han fram till gården, innan bonden kommit till baka; ty Ond
fick också känna på, att fläsksidan tyngde starkt på axlarna.
Värre går nu fram till en vedtrafve; han ser, att bondens
kvinna där lagt ut en kjol ock en hufvudduk till att torka.
Han tager på sig kjolen ock hucklet ock väntar sedan, till dess
att han får höra, att bonden kommer ett stycke nedanför ock
flåsar under fläsksidan. Då löper Värre utför backen emot
honom ock talar med gråten i halsen, så likt hustrun, som om
det hade varit hon själf: »Ack, ack, jag har varit så ängslig,
för det du var så länge borta, ock så för det där hemska oljudet i vårt fähus. Stackars min gubbe! Du är- ju alldeles förbi
af trötthet! Låt nu mig få bära fläsksidan uppför backen här!»
Det hade bonden visst inte något emot, ock så tager Värre
för andra gången fläsksidan. Han bär den först upp till manbyggnaden, men sedan smyger han Sig bort i mörkret åt annat
håll, tils han är inne på gångstigen igen. Ock nu kommer
han lyckligt ock väl fram till stugan med fläsksidan. Han väcker
sin stallbroder, de tända upp eld ock göra sig redo att koka
fläsket; ty nu vill Värre hafva en ände på alt det där springet
fram ock till baka.
Men innan de få smaka på fläsket, varder ännu något att
förtälja.
När nu bonden suttit ock hvilat en stund, går han upp till
gården. Han finner hustrun ligga ock sofva i god ro ock
kommer lätt under fund med att här varit svek, ty hon säger
sig visst inte hafva varit ute ock tagit emot fläsksidan.
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Nu vill bonden icke låta sig nöja härmed, utan gifver sig
af å nyo. Han kommer fram till tjufvarnes stuga ock tittar
varsamt in genom fönstret. Där inne flammar en duktig brasa
på spisen, så att lågan lyste klart öfver hela rummet, ock en
kittel är satt på; fläsksidan ligger framme på golfvet. Tjufvarne äro så glade, som om de vore druckne, skryta mycket
ock prisa Värres list.
Alt detta hör Ond, där han står utanför. Han finner nu
på det råd, att han söker upp en tung klubba åt sig; sedan
kläder han af sig,- ställer sig med ryggen mot fönstret ock
dänger af alla krafter med klubban mot väggen, än på den ena
sidan ock än på den andra.
Vid detta oljud varda stallbröderne därinne tyste ock häpne
ock se åt fönstret. »Hvad i all värden kan detta vara?» säger
Värst.
Det viste inte häller Värre.
»Ack, ack,» säger åter Värst, »jag har ofta hört, att gengångare skola bära sig åt på det viset. Ja, ja, ja, det är säkert en gengångare: ser du inte, hur svullen han är i synen?
Han ämnar vist bryta ned hela huset öfver oss.»
Ock för detta spökelse varda de så rädde, att de lägga
benen på ryggen ock löpa långt in i skogen. Men Ond dröjer
icke att taga fläsksidan ock bära den hem; när han kommer
fram, är det redan full dager.
Han omtalar nu för sin kvinna, hvad som skett om natten.
Sedan säger han, att han icke längre vill hålla fläsksidan undangömd; komma de nu igen, sådskall han icke spara dem,
utan då skola de få smaka på kallt stål, ty nu vill han hafva
slut på denna sak. Altså fäster han upp fläsksidan på samma
krok, där den hade hängt förut.
Nu är att förtälja, att stallbröderne där borta i skogen
hade legat gömde en lång stund, mycket skrämde; men så
småningom, då de icke mer höra något buller ock dagen börjar gry, varda de modigare ock smyga sig närmare stugan.
Där syntes intet ovanligt ute eller inne, endast att fläsksidan
var borta. Nu är det icke svårt för dem att förstå, att här
hade Ond varit framme med sin list. De varda nu fulle af ilska
ock lofva högt ock dyrt att hämnas på bonden; ock denna
gång vilja de hafva striden afgjord, kosta hvad det kosta vill.
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Denna dag lider nu till aftonen, öck på båda sidor gör
man sig redo.
1 skymningen lemna de två stallbröderne sin stuga ock
tänka nu göra bonden sådan skada, att han skall kunna
minnas den.
Bonden finner på det räd, att han ställer upp en stege
mot väggen, just invid där fläsksidan hänger. Uppe på stegen
sätter han sig med ett bart svärd i handen ock väntar så
på tjufvarne.
Nu komma desse fram till huset ock se sig väl omkring
åt alla håll. Det var klart väder ock månljust, ock månskenet
lyste in genom gluggen ock på fläsksidan, så att stallbröderne
snart fingo ögonen på den. De tycka nu, att det ser lofvande
ut; ock Värre säger, att nu är det han, som skall taga hämd
om sider. Han klifver uppför väggen, trefvar in med ena
handen ock ämnar lyfta fläsksidan af kroken; men där vankas
annat, ty Ond låter svärdet falla ned öfver handen, så att den
skars af vid lofven.
Då Värre märker detta, drager han tigande till baka stumpen, gömmer den under tröjan, hoppar ned ock säger till Värst:
»Den fördömda fläsksidan! Den är så tung, att hela armen är
alldeles domnad på mig. Nu kan jag icke göra något, utan
försök du, Värst! Men låt det icke gå dig, som det gick för
mig: tag i med båda händerna, så orkar du bättre!»
Värst gör, som han bad, ock räcker in båda händerna efter
fläsksidan; ock det får han ångra, ty han miste dem bägge två,
innan han viste ordet af, Han rycker stumparna till sig ock
vrålar himmelshögt ock ropar, att Värre har svikit från honom
båda händerna.
Värre lyfter då upp sin stympade arm ock säger: »Visst
tykte jag, att det skulle varda nöjsammare, om jag icke vore
den ende, som fick ett minne af denna färd.»
När de nu gifva hvarandra slika tillmälen, som icke voro
fagra att höra, talar bonden ut till dem genom gluggen: »Jag
sade ju eder, usle skalkar, den gången vi skildes, att det skulle
gå eder illa, om I ej läten mig vara i fred. Nu försmådden
I min varning ock hafven Ifått, hvad I förskyllat. Men jag
vill göra bättre mot eder, än I åren värde; ty väljen själfve:
antingen skolen 1 gå bort ock aldrig mer komma för mina
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ögon, eller ock fån 1 komma hit in, ock jag skall hålla eder
med mat ock kläder, så länge I lefven, om I icke mer gören
mig något emot.»
Ock detta sista valde de, fastän ogärna; ty de sågo ingen
utväg att kunna stjäla längre. Ock sedan stannade de kvar
där i huset till sin död.
Men ännu säger man i Danmark: »Det er ondt at stjfflle,
hvor bonden er selver tyv.»

Säx berättelser om kvinnolist.
1.
En man begaf sig från staden ut till sin vingård för att
ansa om sina vinträd. Hans hustru trodde säkert, att han
skulle bli borta rätt länge. Därför sände hon bud efter sin vän;
ock han kom. Hon dukade då upp för honom det bästa,
hon hade.
Nu hände det, medan mannen arbetade i vingården, att
en gren slog honom i ögat, så att han måste fara hem. Då
han kom till sitt hus, var dörren stängd. Han bultade på af
alla krafter ock ropade, att de skulle öppna.
När hustrun hörde, att hännes man var utanföre, blef hon
rädd ock förde sin vän till ett gömställe i sängkammaren.
Sedan gick hon ock släpte in mannen.
Denne var ledsen ock orolig för sitt öga. Han bad, att
hon strax skulle bädda hans säng, ty han ville lägga sig.
Hustrun fruktade, att om han gick fram till sängen, skulle
han finna hännes vän. Hon frågade: »Säg mig, hvad står på?»
När han berättat, hvad som hade inträffat, sade hon: »Min
käraste gubbe, låt mig genast få göra något för ditt andra
öga, att icke det onda kommer dit också! Det skulle vara lika
ledsamt för mig som för dig.»
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, Hon lägger nu sin tunga på det friska ögat ock slickar
det, ända tils den gömde karlen hade smugit sig ut. Husbonden märkte ingenting.
Då steg hustrun upp ock sade: »Nu kan jag vara lugn för
att det icke kommer någon värk i det här ögat, ock nu kan
du gärna gå ock lägga dig, om du vill.»

.

2.

En man for utomlands ock bad därvid sin svärmoder,
att hon skulle vårda sig om hans hustru. Men hustrun hade
en älskare ock förmådde sia moder att se genom fingrarna med
deras kärlekshandel.
En afton, då älskaren ock de båda kvinnorna sutto till
bords ock voro ganska glada, kom husbonden plötsligt hem ock
bultade på.
Hustrun stack undan älskaren i en vrå ock öppnade sedan
dörren.
Mannen var trött af sin resa ock sade, att hustrun skulle
göra i ordning sängen åt honom.
Hon var orolig ock viste ej, huru hon skulle få älskaren
ur vägen. Men hännes moder ropade till hänne: »Vänta litet,
min dotter! Du skall ej bädda sängen, förr än din man fått
se det vackra täcket, som vi ha gjort åt honom.»
Därvid drog hon fram ett präktigt täcke, lät sin dotter
hålla i på ena sidan, medan hon själf höll upp det på den
andra, ock så höllo de en stund täcket framför ögonen på mannen, ock hela tiden pratade ock skrattade gumman öfverljudt.
Sedan sade modern: »Min dotter, bred nu öfver sängen det
här täcket, som vi båda med egna händer hafva väft ock sytt
åt din man!»
Mannen sade: »Jaså, du förstår dig värkligen på att göra
så vackra täcken?»
»Ja, min son,» svarade gumman, »jag har • gjort många
sådana.»
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En borgare reste hemifrån ock vidtalade sin svärmoder att
se efter hustrun, under det han var borta.
Men hans hustru älskade en yngling ock bekände det för
sin moder. Denna hade medlidande med sin dotter, lät ynglingen komma dit ock undfägnade honom på bästa sätt.
Just som de sutto till bords, kom mannen till baka ock
bultade på porten.
Hustrun sprang för att öppna, men modern stannade hos
ynglingen. Det fans intet godt gömställe i huset. Då tog
gumman ett bart svärd, satte det i handen på ynglingen ock
befalde honom stå stilla bakom dörren ock icke svara, om
mannen tilltalade honom.
När borgaren trädde in ock fick syn på ynglingen, stannade
han ock sade: »Hvem är du?»
Ynglingen teg, ock borgaren började bli ond.
Då hviskade svärmodern: »Käre son, tala sakta, att ingen
hör dig!»
Mannen förundrades alt mer ock frågade: »Hvad vill
detta säga?»
Hon svarade: »Jo, käre son, den här gossen sprang undan för tre karlar, gom kommo efter ock ville dräpa honom;
men vi släpte honom in här ock höllo honom gömd, tils de
hade gått sin väg.»
Då sade borgaren: »Det var bra gjordt, att I frälsten hans
lif.» Ock sedan slog han sig ned vid bordet, lät den unge
mannen sitta bredvid sig ock trakterade honom präktigt till
långt in på natten.

En förnäm man hade till hustru en kvinna, som var mycket
fager ock som till lika tyktes vara mycket dygdig.
Denne ädling beslöt att göra en pilgrimsfärd till Rom. När
han bestyrde om sitt hus för afresan, ville han icke sätta någon
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till att passa på hustrun, ty han trodde hänne väl, eftersom
han aldrig sett annat än godt af hänne.
Mannen for sina färde, men hustrnn stannade kvar ock lefde
anständigt ock värdigt, såsom hon plägade.
Stundom gick hon ut för att besöka sina vänner. Ock en
gång, då hon återvände till sitt hus, såg hänne en ung man.
Denne blef betagen af hännes skönhet ock fattade strax en
lågande kärlek till hänne. Han sände lönligen bud ock bref
till hänne, men hon afvisade med harm hans böner.
Ynglingen lät icke afskräcka sig, utan älskade hänne än
mer. Ständigt höll han sig på de ställen, där han väntade att
få se hänne, ock sände det ena brefvet bevekligare än det
andra. Men ingenting hjälpte, han fick blott hårda svar.
En dag, då han vandrade omkring mycket sorgsen, mötte
han en gumma, klädd i ärbar änkedräkt. Hon frågade om
orsaken till hans bekymmer, men han ville icke svara.
Då sade gumman: »Ju längre den sjuke dröjer med att
omtala sitt onda för läkaren, dess mera trycker honom sjukdomen.»
När ynglingen hörde detta, berättade han gumman allting
från början till slut.
Kvinnan , säger då: »Eftersom du har varit uppriktig mot
mig ock omtalat all din pina ock sorg, så vill jag försöka att
hjälpa dig.»
Gumman gick därefter till sitt hem, tog en hynda, som hon
hade, satte den i en bur ock lät den icke få någon mat på
tre dagar. Fjärde dagen gaf hon hunden bröd ock senap att
äta. Ock så snart hunden hade, ätit, började tårarna att rinna
ur dess ögon.
Sedan begaf sig den gamla kvinnan till den förnäma frun,
som ynglingen älskade. För änkedräktens skull ock för sitt
fromma utseende blef hon emottagen med vänlighet; ty de
kände hänne icke.
Hunden följde hänne, ock så snart frun fick syn på den,
sporde hon, hvarför hunden var så gråtmild.
Gumman böljade genast snyfta ock åbäka sig. »Söta frun,»
sade hon, »fråga mig inte om den saken! Jag har haft så förfärligt mycket sorg af det, att jag inte står ut med att tala
om det!»
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Frun blef ' då nyfiken ock envisades alt mer ock mer att
fä höra, hur det var.
Ock till sist berättade gumman under tårar ock suckar:
»Jag hade en dotter, som var både vacker ock behaglig. En
ung karl blef kär i hänne ock förföljde hänne med sina anbud.
Men hon hade föresatt sig att vara dygdig, förstås, ock ville
inte veta af honom. Då sörjde han så, att han föll i en svår
sjukdom, men min olyckliga dotter fick det straffet, att hon
blef förvandlad till den här eländiga hyndan. Ock nu gråter
hon ständigt ock jämt öfver, att hon mist sin mänskliga skapnad ock all sin skönhet.»
Ock när käringen hade talat om detta, gaf hon sig till att
gråta ock tjuta utan måtta.
Frun blef eftertänksam ock sade: »Det var besynnerligt,
att det kunde vara så farligt för hänne! Du skall veta, att jag
har också blifvit bestormad med kärleksförklaringar af en ung
man; men jag har visat ifrån mig både honom ock hans kärlek, ty
jag vill vara trogen mot min äkta man. Hvad säger du om det?»
Gumman svarade: »Kära frun, jag råder till, att ni ju förr
dess hällre förbarmar eder öfver den unge mannen ock gör
det, han beder eder om, så att ni inte utsätter eder för samma
olycka som min dotter.»
Frun sade då: »Min skönhet vill jag icke mista; gif mig
goda råd, så att jag icke blir förvandlad!»
Käringen drog en djup suck ock sade: »Af kristlig kärlek ock af medlidande med edert öde skall jag försöka att
skaffa hit den unge mannen till eder, om jag kan finna honom.»

5.
Det var en ung köpman, som hade hört mycket om kvinnors list ock illslughet. Han tänkte noga öfver, huru han skulle
kunna skydda sig för att blifva bedragen, om han gifte sig,
ock han rådfrågade en vis man därom.
Den vise rådde honom att bygga ett högt stenhus att däri
förvara sin hustru, gifva hänne god mat ock dryck samt vackra
kläder, så att hon hade heder däraf, men icke så präktigt, att
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hon högmodades. Huset skulle hafva blott en enda dörr ock
ett enda fönster, stort ock ljust, men så inrättadt, att man ej
kunde komma ut igenom det.
Den unge köpmannen tillredde alt efter den vises råd.
Därefter tog han sig hustru. Han bodde med hänne i det nya
huset. Hvar gång, då han gick ut, läste han dörren. När han
sof, förvarade han nycklarna under sin hufvudkudde. Alt detta
tog han noga i akt en lång tid ock var nöjd ock belåten med
sin försiktighet.
En dag, då mannen hade gått till sin köpenskap, stälde
sig hustrun efter sin vana vid fönstret för att se på dem, som
kommo upp- ock nedför gatan. Medan hon stod där, fick hon
se en ung man, skön ock välväxt. Vid hans anblick uppblossade
en häftig kärlek i hännes hjärta, ock hon började eftersinna,
huru hon skulle kunna sammanträffa med sin älskade.
Det hade länge förargat hänne, att hännes man vaktade på
hänne så omsorgsfullt. Ock nu tänkte hon snart ut ett sätt,
huru hon skulle komma åt mannens nycklar. Ty hon företog
sig att hvarje kväll- locka honom att dricka, tils han blef drucken.
Men köpmannen hade lärt af den vise, att kvinnor sällan
göra något utan svek. Därför misstänkte han hännes afsikt.
Hvarje dag tog han in ett läkemedel, som hjälpte mot ruset,
men låtsade sig likväl vara drucken. Hon trodde nu, att han
sof tungt om nätterna.
En natt stiger hon upp ur sängen mycket tyst, tager varsamt nycklarna under mannens hufvudgärd, går till porten,
läser upp den ock begifver sig bort till sin vän.
Hännes man stod också upp, så snart hon var borta, ock
gick till porten, men ville icke gå ut. Han stängde porten ock
bommade till den väl. Sedan passade han på vid fönstret, ända
tils han såg sin hustru komma till baka, klädd i blotta linnet.
När hon kom till porten ock kände, att den var läst inifrån, stod hon tyst en stund. Därefter började hon knacka på,
så att mannen hörde det.
Han frågade, hyena -det var.
Kvinnan bad honom förlåta hänne ock lofvade, att något
sådant aldrig mer skulle hända hänne.
Detta tal båtade hänne icke mycket, ty mannen var vred
ock sade, att han skulle visa hännes fränder, hurudan hon var.
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Hon tigde ock bad ännu en stund, men till slut sade hon,
att om han icke ville släppa in hänne, så skulle hon kasta sig
i brunnen, som fans bredvid huset, ock dränka sig. »Ock sedan
får du göra mine fränder ock vänner räkenskap för min död,
så godt du kan.»
Köpmannen brydde sig ej om hännes ord ock lät hänne
stå utanför.
Men hon, i sin illistighet, tog ock vältade en stor sten ned
i brunnen, så att den plumsade till duktigt. Därpå sprang hon
ock gömde sig.
Hännes man trodde icke annat, än att det var hon Olf,
som hade kastat sig i brunnen, såsom hon hade hotat. Han
skyndade sig, alt hvad han kunde, till brunnen för att hjälpa
hänne upp.
Men då var hustrun icke sen att springa in genom den
vidöppna porten. Hon stängde väl efter sig.
När nu köpmannen märkte, att han var narrad, ropade
han till hänne: »Hör nu, du djäfvulska, illsluga kvinna! släpp
mig in, så skall jag förlåta dig alt det onda, du gjort mig!o
Men det var icke hännes mening, utan hon kom fram med
många ock svåra beskyllningar mot honom ock sade, att han
visst icke vore värd att få slippa in. I dess ställe skulle hon
nu låta alle sine vänner ock fränder veta, huru nedrig ock
falsk han var. »Ty du smyger dig bort från mig hvar enda
natt till dina skökor, du svarte bof, du lömske förrädare !» Ock
så fortfor hon att ropa med hög röst, tils mycket folk från
staden samlat sig kring huset ock hännes fränder också kommit dit.
Ock det fans ingen, som icke trodde, att hon sade sant.
När mannen försökte tala om, huru det gått till, öfverföllo de
honom med slag ock skällsord. Ock slutet blef, att han fick
betala mycket pänningar till hustruns släkt samt förlorade sitt
anseende, så att hvar man sedan tykte sig hafva rätt att håna
ock smäda honom.
Det 'hade han för alla sina försiktighetsmått.

V. 6

SÄX BERÄTTELSER OM KVINNOLIST.

81

6.
En dansk man for utomlands för att besöka de heliga orterna. Han var rik ock förde med sig en stor summa pänningar.
Då han kom till en stad i södra Tyskland, fick han höra,
att det var krig uti Italien ock att landet var mycket osäkert,
i synnerhet för dem, som hade pänningar med sig.
Dansken frågade sig för, om det fans någon person i staden, hos hvilken han kunde lemna sina pänningar i förvar, tils
han komme igen. Man visade honom då till en gammal borgare därstädes; denne hade ofta tagit vård om pilgrimers egodelar ock alltid samvetsgrant återlemnat dem.
Altså begaf sig dansken till denne borgare ock bad honom
taga hand om en pänningsumma för honom, medan han var
borta. Borgaren var villig därtill ock tog genast emot hans
pänningar. Det var mycket mera, än han någonsin förut hade
fått sig anförtrodt. Så mycket hade pilgrimen hört talas om
borgarens ärlighet ock redbarhet, att han ej tänkte därpå, att
inga vittnen funnos tillstädes.
Dansken hade lagt af tillräckliga respänningar. Han drog
nu å stad på sin väg, först till Rom ock därefter till Jerusalem.
Då han förrättat sin andakt på alla de heliga platserna,
vände ,han om. Men återfärden blef svår. Han insjuknade på
vägen, måste flere månader ligga kvar i samma stad ock förtärde därunder alt det, han hade fört med sig. Sedan han
blifvit• så frisk, att han kunde fortsätta sin resa, fick han tigga
sig fram ock slet mycket ondt. Men alt som han kom närmare den tyska staden,, där han hade lemnat sin rikedom, blef
han bättre till mods, ty där skulle hans mödor vara slut, tänkte han.
En dag steg pilgrimen in hos den gamle borgaren, trasig
ock utsvulten; ingen tiggare kunde se eländigare ut. När ban
nu bad att återfå sina egodelar, for borgaren ut mot honom
med hårda ord, kallade honom bedragare ock tjufstryker, svor
på att han aldrig tagit emot en skilling af honom, ock hotade,
att han skulle få umgälla med kroppen för sina lögner.
Sv. landsna. V. 6.
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Det blef intet annat att göra än att gå därifrån med tomma
bänder. Vittnen hade han icke, ock han vågade icke klaga
inför rätta, ty man skulle säkert tro den gamle borgaren, som
alle höllo för redbar ock samvetsgrann, snarare än den utländske trasvargen, som ingen kände. Mycket hade han lidit på
sin färd i främmande land, men detta var än tyngre, ty nu
gick han omkring ock svalt i staden, hade svårt att få någon
allmosa ock viste ändå,' att hans pänningar funnos nästan inför
hans ögon. Han kunde icke förmå sig till att vandra bort därifrån, utan stapplade fram ock åter, full af bekymmer.
En dag går han ut genom stadsporten på stora landsvägen.
Då ser han framför sig en gammal kvinna, klädd i botgöraredräkt, vanför ock stödd på krycka. Hon böjde sig ofta ned
till marken, plockade upp spetsiga stenar ock kastade dem från
vägen. Detta gjorde hon därför, att pilgrimer ock fattige, som
färdades därfram, icke skulle såra sina nakna fötter.
Snart hade dansken hunnit upp den gamla kvinnan. Hon
betraktade honom noga ock såg, att han var utländing, fattig
ock mycket sorgsen. Hon kände medlidande med honom ock
frågade, hvarför han var så bedröfvad. Han berättade, hon
frågade ock han svarade, ända tils hon fått reda på hur det
hängde ihop med hans sak.
Därefter besinnade hon sig en stund ock sade sedan: »Gud
har många gånger förut låtit mina råd komma nödstälda till
godo, ock jag hoppas, att Han gör det också nu. Men du, min
son, skall noggrant utföra, hvad jag säger dig.»
Det lofvade han.
Då sade gumman, att han på en viss dag ock en viss timme,
som hon bestämde, skulle komma in till den gamle borgaren.
Han skulle passa på att gå in i huset, strax efter det han sett
gumman själf stiga in där. »Kräfver du då ut dina pänningar,»
sade hon, »så tror jag, att det lyckas dig bättre än förut.»
Den gamla kvinnan lät nu hemligen göra säx stora, prydliga kistor, alldeles liknande pänningeskrin. Dessa fylde hon
med sten. På den utsatta dagen hade hon skaffat tvänne karlar
till att bära hvar ock en af kistorna ock begaf sig med alt
sammans till den svekfulle borgarens hus.
Denne såg redan på långt håll det ståtliga tåget. Han tog
emot gumman i dörren ock förde hänne
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Hon lät karlarne vänta utanför, satte sig ned ock sade till
borgaren: »En rik man, som vill göra pilgrimsfärd, har bedt
mig skaffa säker förvaringsplats för dessa säx kistor, fulla med
gull, silfver ock ädla stenar. Nu, eftersom jag hör, att du skall
vara pålitlig, har jag tänkt vända mig till dig.»
Medan hon ännu talade, trädde dansken in i rummet. Innan
han hunnit säga något, skyndade borgaren emot honom ock
sade: »Välkommen åter, käre vän! Hvarför har du dröjt så
länge med att komma ock hämta ditt gods? Här finnes det nu
alt samman i beredskap för dig.»
Dansken svarade, att han hälst ville hafva ut sina pänningar strax med det samma.
Gumman sade då, att hon godt kunde vänta, tils den
främmande fått sin sak uträttad.
Nu var borgaren mycket rädd för att han kunde gå miste
om de där säx dyrbara kistorna, i fall dansken sade något
mera. Därför plockade han fram ur sina gömmor alt, hvad
den andre hade lemnat honom.
Ock när dansken såg, att han hade fått igen alt ihop,
tackade han för omvårdnaden, sade farväl ock gick bort med
det, som hörde honom till.
Den gamla kvinnan satt kvar ock talade ytterligare med
borgaren om skatterna, som han skulle taga emot. Men hur
de nu språkade med hvarandra, stälde hon så till, att de kommo
i tvist om något. Hon steg då upp ock låtsade vara mycket
förtretad, sade, att hon ville vända sig till någon annan, samt
gick därifrån ock lät bära alla kistorna med sig.
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Dunstan.
Så är skrifvet om den helige Dunstan, att han en tid var
abbot, sedan blef ärkebiskop i London -ock på sistone patriark.
Om honom berättas ock, att när han styrde den heliga
kyrkan ock satt på sin ärkestol, lät ban en gång kalla till sig
den skickligaste gullsmed, som fans i hela London. Ty han ville,
att denne skulle göra honom en kalk -till Guds ära, ock lemna.de honom både. gull ock silfver därtill.
Så började gullsmeden arbeta på kalken, det bästa han
kunde.
Men Guds ock människors fiende,,djäfvulen,,harmades häröfver ock • tykte illa vara, att en så fager klenod skulle .helgas
Gudi.
Då kalken är nästan färdig, tager djäfvulen på sig en jungfrus gestalt, går fram till gullsmeden ock beder att få se på
kalken.
Ock för den skull, att mästaren icke väntar, sig något svek,'
räcker han fram kalken till jungfrun. Hon håller den en stund
i sin hand ock lemnar den sedan till baka.
Men när gullsmeden efteråt betraktar kalken, är den alldeles fördärfvad ock har spricka vid spricka. Han naåste nu
börja om arbetet från början.
Då nu kalken är riktigt färdig,, lyster det åter djäfvulen
att skämma bort .värket. Han omskapar sig då till en fager
jungfru, präktigare klädd än den förra, ock kommer till gullsmeden med många pager i sitt följe.
Jungfrun säger, att hon vill se, om mästaren arbetar hänne
till lags, så. att hon kan beställa smycken af honom, ock beder
honom visa kalken.
Han är ovarsam ock lemnar hänne kalken. Ock åter går
det som sist, att arbetet blir i grund förstördt, ock gullsmeden
är tvungen att börja på för tredje gången.
Kort därefter sänder ärkebiskopen bud efter smeden, ty
han vill veta, hur det lider med hans värk. Nu förtäljer mästaren alt, som hade tilldragit sig. Ärkebiskopen säger då, att
gullsmeden skulle låta honom veta, när .arbetet blir färdigt.
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Ock så snart Dunstan får höra, att kalken är fullbordad,
kommer han till värkstaden. Han beder, att mästaren skall
lemna honom sina vanliga kläder ock värktyg samt sedan gå
därifrån. Denne gör, som ärkebiskopen bjuder.
Sedan tager Dunstan en tång ock glödgar den väl.
Icke lång stund därefter kommer den samma fagra jungfrun
ock beder att få se kalken.
Han räcker villigt fram den.
Men just som bon vill betrakta den, fattar han, som hon
trodde vara gullsmeden, i den glödgade tången ock klämmer
om hännes näsa det hårdaste/han orkar.
Hon spritter häftigt till ock kan icke längre dölja, hvem
hon är, utan nu synes där •en djäfvul, sådan som han ser ut.
Ock aldrig hade djäfvulen kommit dit, om Gud hade tillstadt honom att veta, att den gudsmannen Dunstan väntade på
honom.
Den onde anden både skäller ock gnäller, hotar ock beder på alla sätt för att slippa lös.
Ärkebiskopen säger, att denna pina skall han behålla till
dommedag.
Djäfvulen blir alt mera spak ock mör i munnen ock tigger
ock ber alt ömkligare om förskoning.
Till sist säger ärkebiskopen: »Vill du lofva att aldrig härefter göra mig någon skada ock icke häller gullsmederne, om
de också göra sig illa på sina värktyg?»
Detta lofvar den onde gärna ock blir hjärtans glad, när
Dunstan släpper honom ock han kan fara bort.
Ärkebiskopen gick sedan hem igen. Men det säges, att
om en gullsmed gör sig illa på sina värktyg, så får han nästan
aldrig något men däraf.

1
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Klostret i skogen.
Tvänne munkar plågade vandra omkring ock besöka klostren. Den ene af dem var ung, den andre var till åren, men
till lika en lärd man; han predikade för munkarne i de flesta
kloster, till hvilka han kom.
En dag hände det, att desse två munkar, när de ville begifva sig till ett aflägset kloster, togo vägen genom en stor ock
tät skog. Där gingo de vilse ock viste snart icke mera, åt
hvad håll de skulle vända sig. I tvänne dagar drefvo de omkring i skogen ock ledo mycket af hunger ock törst. Till slut
blef den gamle munken så uppgifven af trötthet ock hunger, att
han lade sig ned på marken ock sade, att han icke orkade längre.
Den andre, som var yngre ock starkare, sade då: »Broder,
var vid godt mod! Jungfru Maria kan nog hjälpa oss. Låt oss
stå upp ock sjunga salmen Salve Regina till hännes ära, så
ser hon kanske till oss i vår nöd!»
Den äldre har knappast kraft att stiga upp, men då den
yngre brodern enträget beder honom ock till lika stöder honom,
så gör han honom till viljes, ock de sjunga stående Salve Regina
från början till slut.
Därefter klifver den yngre upp i det högsta träd, som fans
i närheten. Han stannar icke länge kvar där uppe, utan kommer snart ned igen ock säger: »Det har gått, som jag trodde,
att den heliga Maria, Guds moder, ville visa oss sin nåd. Vi
äro nu vid ändan af skogen. Här vid skogsbrynet rinner en
å, ock på stranden står ett kloster. Tag mod till dig, käre
broder, stig upp ock försök att gå! Jag skall hjälpa dig.»
Den gamle säger nu, att han icke kan minnas, att det
skulle vara något kloster där i trakten. Men han stiger ändå
upp ock släpar sig fram, stödd på den yngre brodern.
Så komma de fram till klostret ock bulta på porten. Där
träda dem klosterbröderne ock abboten själf till mötes ock
hälsa dem vänligt ock föra dem in i klostret. Abboten låter
gifva dem mat ock godt vin samt beder dem stanna kvar, tils
de äro uthvilade. Om kvällen bäddas en mjuk ock bekväm
säng åt dem.
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Då det ringde till ottesång, stego klosterbröderne upp. Den
gamle munken var trött efter färden ock ville ligga, tils det
blef dager. Den yngre var nyfiken att höra, huru de hade
det inrä,ttadt med sin salmsång. Han står därföre upp .ock går
obemärkt till ett ställe i kyrkan, där han kan lyssna till dem.
Deras gudstjänst förefaller honom underlig, ty de sjunga
tvåstämmigt samma vers om ock om igen. Men versen lydde
så: »Gud, Du som oss bortdrifvit ock förstrött hafver, Du hafver
icke förbarmat Dig öfver oss.» Ock så snart den ena stämman
slutat denna vers, tog den andra upp den igen. Den unge
munken förundrade sig mest däröfver, att de sjöngo: »Du hafver icke förbarmat Dig öfver oss.»
Om morgonen fördes de nykomne bröderne till kapitelsalen. Abboten går fram till den äldre brodern ock beder honom
hålla en predikan för dem. Denne var van att blifva uppmanad till sådant ock var genast beredd.
Han börjar nu sin predikan med det första affallet ock
talar om Lucifer, som i förstone var den härligaste bland änglarne, men sedan, då han förhäfde sig mot Gud, är vorden allom
led ock förhatlig, herre öfver mörkrets rike ock alle djäflar. Vidare talade han om de änglar, som förbundit sig med Lucifer
samt därför följde honom i hans fall, blefvo till djällar ock
förströddes till alla hälvetets hålor.
När den gamle brodern kraftigt ock vältaligt ordat en
stund om dessa ämnen, märker han, att den ene efter den andre
af klostrets munkar går ut ur rummet, så att han till slut är
ensam med abboten ock sin reskamrat.
Predikanten vänder sig då till abboten ock spör honom,
huru det kommer sig, att hans klosterbröder äro så olydige
ock hållas så illa i tukt, att de icke vilja höra Guds ord.
Abboten svarar: »Vi äro icke bröder af någon helig orden,
såsom du tror; utan vi äro djäflar ock hafva icke varit villige
att göra eder godt. Men Maria, Guds moder, har tvungit oss
att taga emot eder ock hjälpa eder. Men när du predikade om
den skam ock skada, vi fingo i vårt fall, så var det mera, än
de andre kunde tåla.»
Härvid försvann denne onde ande som en rök. Ock när
de båda munkarne sågo sig omkring, funno de, att de icke
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längre stodo i ett kloster eller något slags hus, utan på marken
midt i skogen.
De kommo sedan lyckligt fram till människoboningar ock
berättade där denna händelse.

Den underlige gästen.
Det var en man i England, hvilken hade tagit sig den vanan att bjuda sine vänner ock grannar till sig på gästabud
om julen.
En gång, då han hade skickat sin tjänare att bjuda dem
alle, blef denne på hemvägen ganska trött. Han gick öfver
en kyrkogård, ock när han kommit så långt, ville han hvila
sig en stund ock satte sig på en grafsten.
Hyllan stärkte ock uppmuntrade honom; ock då han stiger
UP p för att gå, faller det honom in att säga: »Jag skulle önska, att Gud läte den man, som ligger här, få lika mycket
glädje ock trefnad på .min husbondes gästabud, som jag nu har
haft på hans graf.» Sedan gick han hem.
Då nu gästabudet är i full gång ock enhvar sitter på sin
plats, inträder en okänd man ock sätter sig bland gästerne.
Han är mycket blek, han hvarken äter eller dricker ock visar
inga tecken till glädje.
Men när måltiden är slut ock bordssalmen läses, börjar den
okände att se glad ut, särskildt när man kommer till De profundis, ock han blir alt gladare, ju längre man hinner på
salmen.
När salmen är slut, spör värden honom, hvem han är.
Han svarar: »Jag är en död man. Det var för mig, din
tjänare bad till Gud, att jag skulle få lika mycken glädje på
detta gästabud, som han haft på min graf. Jag kan icke hafva
någon glädje af mat ock dryck; men lika mycket som I glädjen eder åt maten ock drycken, lika mycken glädje hafva vi,
kristna själar, åt att höra goda böner, särskildt De profundis ock
botsalrnerna.»
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Paradisets fröjder.
Det hände i ett kloster, att en munk bad Gud, att han
skulle låta honom smaka en af paradisets fröjder, vore det ock
den minsta.
Samme munk gick en dag ut ur klostret alldeles ensam.
Han träffade på en vacker gångstig ock följde den ett stycke
fram genom skogen.
Då fick han se framför sig ett fagert träd, som bar många
sköna blommor. Han stannade ock kände en härlig vällukt
strömma ut från trädet. Men uppe i grenarna hör han en fogel sjunga med så ljuflig röst, att han aldrig hade hört något
liknande. Ock på intet ställe hade han någonsin funnit sig så
väl, som på detta.
När han nu dröjt här en stund, tycker han, att det kunde
vara tid att gå hem.
Han kommer till baka till klostrets port ock bultar på.
En klosterbroder ser ut genom gluggen ock frågar, hvem
han är.
Han säger sitt namn. Men ingendera känner igen den
andre.
Då beder han, att en annan broder skulle kallas dit, ock
sedan en tredje: ingen af dem känner han.
»Kalla då hit abboten!» säger han. »Honom åt minstone
skall jag väl känna.» Men när han kommer, kan han icke
häller igenkänna honom.
Abboten spörjer nu, hvem han är. Han förtäljer, hvad som
hade tilldragit sig med honom, ock säger, att han tycker sig
hafva varit borta endast en liten stund.
Det var i klostret en gammal man, som länge hade lefvat
där. Denne omtalar nu för bröderne, att honom hade blifvit
sagdt, att för länge sedan hade där en broder gått bort ock
aldrig kommit igen. Ock emedan man den tiden hade rör sed
att skrifva upp brödernes namn, såg man efter i listan. Man
fann där namnet på denne broder, ock det visade sig, att
sedan han gick bort, hade tre abboter efter hvarandra styrt
klostret.
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Ock då munkarne hörde alt detta, förundrade de sig storligen, trängdes omkring den nykomne brodern ock betraktade
honom noga. De kunde icke se, att han själf hade åldrats, ej
häller att hans kläder burits så länge.
Ock nu först kunde denne broder fatta ock förstå, att Gud
i sin allmakt hade uppfylt den bön, han hade bedit.

Helgonet hjälper.
I en stad uti Italien bodde en from ock lärd biskop; men
hvad staden hette, finnes icke upptecknadt.
Biskopen .var i många stycken en fräjdad ock dugande
man, samt gudfruktig ock nitisk både för den heliga kyrkan
ock för de fattige. Såsom något eget för denne biskop omtalas bland annat, att han, näst den heliga Maria, Guds moder,
ärade ock dyrkade aposteln S:t Andreas framför alla andra
helgon. Andreasdagen firade han med den högtidligaste gudstjänst i domkyrkan ock det yppersta gästabud i sitt palats,
hvarest de förnämste andlige ock lekmän från staden ock trakten
däromkring undfägnades med kostliga rätter.
Ett år, då just S:t Andreas högtidsdag är inne, har biskopen kommit till domkyrkan strax före tredje timmen på dagen ' ock ämnar taga på sig sin skrud till högmässan.
Då inträffar det, att en präktigt utstyrd skara nalkas kyrkan. I spetsen går en skön jungfru. Hon kommer in i kyrkan
med sitt följe, går rakt fram till biskopen, faller på knä ock
hälsar honom med höfviska later ock fagra ord. Sedan böjer
hon sig djärft emot honom, där han satt, ock hviskar, att hon
vill göra sin bikt för honom själf på denna stora högtidsdag.
Biskopen ursäktar sig ock säger, att han förordnat kyrkans poenitentialis till att höra skriftermål, lösa ock binda med
Guds nåd lika väl, som om han själf gjorde ,det. Därför visar
han hänne från sig ock säger, att han själf nu icke är ledig,
då ju tiden för mässan är inne.
1)
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Jungfrun ger dock icke tapt, utan säger, att hon nu icke
vill bikta för någon annan än honom själf, ock lägger på honom hela ansvaret, om hon skulle dö utan skriftermål, eftersom
han nekar till en så ödmjuk bön. »Ock hur kunnen I,» säger
hon, »kallas rättvis ock villig att hjälpa dem, som hjälp behöfva,
ifall I ej mera söken likna Gud själf, om hvilken profeten sade:
Han vänder sig till de ödmjukas tal ock försmår icke deras bön.»
Kort s3gdt, med spetsfundiga skäl ock smickrande tal ansätter hon biskopen så länge, tils han går in på hännes begäran. Det var häller icke så utan, att hännes skönhet ock
behagliga väsen invärkade på biskopen ock gjorde honom mera
medgörlig. Däraf kom det sig ock, att han bad hänne vara
med på gästabudet den dagen, innan de skulle skiljas åt.
När nu gudstjänsten är väl förrättad, går biskopen med sine
gäster till måltiden i palatset. Åt den främmande damen väljer han en hedersam plats. Där var nu, såsom det brukade
vara, alt på det präktigaste anordnadt.
Tiden lider fram, ock hvar man har redan stillat hunger
ock törst med mat ock vin af bästa slag. Då inträffar något
ovanligt ock besynnerligt: den ene bordsgästen efter den andre
bryter laget ock går tyst sin väg. På sistone är ingen mera
kvar än biskopen, damen ock en ung klerk, SOM skänker i
bägaren åt biskopen.
Medan sällskapet minskas omkring biskopen, ställer han
artigt ock skämtsamt tal till den fagra jungfrun. Han får så
fyndiga ock kvicka svar, att han blir helt upprymd ock lifvad.
Då beder han hänne stiga fram ock sätta sig på en ledig plats
vid hans sida.
Ock nu kommer det riktig fart i deras samspråk, ock så
mycket intages biskopen af damens ljufliga tal ock älskliga utseende, att det icke är långt ifrån, att han tager hänne i famnen.
Detta ser vår Herre, ock den helige Andreas beder för
biskopen.
Rätt som det är, klappar det på dörren. Den hade biskopen låtit stänga, när han blef ifrigare i att skämta med jungfrun.
Den där utanför bultar så oförskräkt ock tvärsäkert, att
han visst niåtte tycka sig ha ett angeläget ärende.
Biskopen befaller då klerken öppna dörren.
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Men damen säger: »Nådige herre, hafven icke så brådt
om med att släppa in honom, förr än I på något behändigt sätt
utrönen, kvarn han är. Jag vet icke, hur det kommer sig, men
jag har fått månge ovänner, ock kanske är det en af dem. Ock
då I inbjöden mig hit, så var det nog icke eder mening, att
jag här skulle bli ofredad ock förnärmad på en så stor högtidsdag.»
Biskopen svarar hänne: »Visst är det min vilja, att du får
hafva ro ock lugn här. Men å andra sidan är det ej vår vana
att stänga dörren till i vårt hus, allra minst för behöfvande.
Vi härinne kunna icke veta, hvem som är därute, ock det
skulle vara mycket, taiycket illa, om vi på en sådan dag, som
i dag är, visade obarmhärtighet ock läte en, som ville bedja
oss om allmosa, gå härifrån med tomma händer.»
Hon svarar: »Man kan ju bara pröfva honom föråt.»
Biskopen frågar, hur det skall gå till.
»Jo,» säger hon, »han skall få en enda liten fråga, ock på
hans svar skall jag snart kunna känna honom.»
»För din skull,» svarar biskopen, »skall det blifva så.
Men icke tycker jag, det är rätt att besvära en fattig stackare
med frågor. Hvad är det då, .man skall fråga honom?»
»Han skall,» svarade hon, »säga oss, hvad Gud har skapat
ypperst af lägsta ämne.»
Med sådant besked går klerken till dörren, läser upp den
ock ser därute en man i pilgrimskläder.
Pilgritnen spör, om herr biskopen, sitter därinne.
»Ja, det gör han,» svarar klerken.
Den främmande säger, att han vill tala med biskopen i en
viktig sak.
Det kunde han snart få göra, sade klerken.
»Hvarför icke nu strax?» säger pilgrimen. »Biskopen har
ju så godt namn om sig, att han alltid är beredd att höra på
fattigt folks böner, hälst en dag som denna.»
Klerken säger, att det icke skall dröja länge; han skulle
bara först svara på en fråga, som var honom förelagd.
»Jaså,» utropar pilgrimen, »har man förelagt mig en fråga!
Hvem har någonsin hört sådant om en biskops gästfrihet, att
fattige pilgrimer skulle bli mottagne med gåtor? Man lär, så
länge man lefver. Jag trodde, att jag i dag skulle finna här
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faderlig godhet, men inga onda nyheter. Nå, hvad var det för
en gåta?»
Klerken framställer den, ock pilgrimen besinnar sig väl,
som det skickar sig för en förståndig man, ock svarar sedan:
»Hvad har Gud skapat ypperligare än människan, ock hvilket
ämne är lägre än jordens lera?»
Denna lösning tykte klerken mycket om. ock prisade den
högeligen.
»Om du är nöjd,» säger främlingen, »så kan du Väl släppa
in mig.»
Klerken svarar, att han först måste tala med biskopen,
men att han ej trodde, att det sedan skulle bli något hinder:
Han går också genast in ock berättar det visa svaret.
Biskopen blir glad ock befaller, att man i Guds namn nu
genast skall låta denne gode man få komma in.
»Min nådige herre,» säger då jungfrun, »förhasten eder
icke! Ännu kan jag icke tydligt se, om han är, min vän eller
ovän. Men om han väl löser en gåta till, då kan jag förstå. det.»
Biskopen säger, att det als inte är vackert att trötta ut
en harmlös man. »Men du. skall också denna gång få din
vilja fram. Hvad tänker du låta fråga honom?»
»Jo,» svarar damen, »han Skall säga, hvad för. en jord han
tror vara den förnämsta.».
Nu går klerken för andra gången ock- öppnar dörren.
Pilgrimen står kvar där ock spör strax: »Nu slipper jag väl in?»
»Icke ännu,» säger klerken.
»Hvilka underliga nya seder denne biskop bar tagit sig!»
sade främlingen. . »Hvad är det nu rör ett hinder ?»
Klerken svarar, att man har girvit honom ännu en gåta
Pilgrimen småler ock säger: ,»Här blir inte lätt att komma
in. Huru lyder den gåtan, som nu bar blifvit utkläkt?»
»Du skall,» svarar klerken, »säga oss, hvilken jord du tror
vara den förnämsta.»
Då säger den främmande mannen:. »Denna gåta är • af
mycket värde ock rör vid många härliga ock sköna ting, ehuru
jag nu skall yttra mig i korthet därom. Hela vår kristna lära
vittnar ju klarligen, att lefvande Guds S011 tog en sann dödlig
lekamen ock jordisk natur i jungfru Marias rena kved. Denna
jordiska lekamen bar han, i denna predikade han, i denna
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pintes han, i denna, men förklarad ock odödlig, stod han upp;
ock i denna sitter han på Guds Faders högra hand ock styr
alt skapadt. Jag tror mig nu ha löst denna gåta, ock nu
kan du släppa mig in.»
Klerken svarar gråtande, att det törs han inte, förr än han
talat med biskopen.
Så snart biskopen får se klerken, frågar han, huru gåtan
blifvit löst. Ock klerken berättar den sköna uttydningen.
Då säger biskopen: »För nu genast hit den käre, välsignade
mannen!»
Men åter faller jungfrun honom i talet ock säger, att hon
icke alldeles säkert kan veta, hvem som står därute, förr än
han svarat på en tredje fråga.
Biskopen blir misslynt af alt detta krångel ock säger, att
det sker mot hans vilja, men frågar ändå, hvad hon hade
hittat på.
Hon säger, att nu skall man spörja honom, huru långt det
är mellan himmelen ock hälvetets djup.
När klerken har framburit frågan till pilgrimen, svarar
denne sålunda: »Jag har löst två spörsmål, som kommo till
mig, ty båda svaren hämtade jag ur den heliga kristendomens
sköte, men detta spörsmål kan jag icke lösa. Likväl skall jag
visa biskopen, hvart han kan vända sig, om han är nyfiken att
få veta detta. Må han späda den djäfvul, som sitter bredvid
honom i högsätet! Ty han for den vägen, då han föll för sitt
högmods skull ock vräktes ned från himmelrikets höjd till hälvetets nedersta djup.»
Klerken tycker detta vara ett hårdt tal, men framför dock
svaret ord för ord till biskopen.
Då nu själafienden, som dolde sig i kvinnoskepnad, hörde
uppenbaras, hvem han var, kastade han sig genom muren ock
försvann dit ned, hvarifrån han hade kommit.
Vid denna syn står biskopen upp, full af förskräckelse ock
fägnad till lika. Han går nu själf till dörren. Men där är ingen
människa att se utanföre.
Nu förstår biskopen, att Guds förbarmande nåd ock den
helige Andreas omvårdnad har räddat honom. Han faller på
knä ock tackar Herren Gud ock Hans apostel för den stora
godhet ock milda omsorg, de hafva visat honom. Ty han
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tviflar icke på att pilgrimen, som stått därute, hade varit den
helige Andreas 'själf, sänd af Gud till att hjälpa honom.
Det dröjer icke länge, förr än biskopens gäster liksom
vakna ur en dröm ock draga sig till minnes, huru mycket nöje
som väntar dem inne i palatset, ock begifva sig dit igen, den
ene efter den andre. Förut hade de glömt altsamman genom
djäfvulens arga list ock hemliga invärkan på deras sinnen.
Denna berättelse visar klarligen, huru nödvändigt det är
för hvade kristen att taga sig ett helgon till hjälp ock beskydd,
så att den helige gudsmannen värjer ock försvarar lifvet både
här på jorden ock i en annan värd.

Jon Halldorsson.
Jon Halldorsson, den trettonde biskopen i Skållmlt 'på Island, var en man af stora förtjänster, ock hans minne skall
länge lefva i Nordens riken.
Då han blifvit prästvigd i Norge,.begaf han sig, medan han
ännu var helt ung, utrikes för att studera, först till Paris ock
sedan till Bologna.
Från dessa universitet återvände han som mogen man ock
var då den lärdaste, som någonsin kommit till Norge. Få år
efter sin hemkomst blef han af ärkebiskop Eilif vigd till biskop
i Skålhult.
Något hvar kan vittna om huru villig han var att glädja
dem, som voro omkring honom, med berättelser öm märkvärdiga händelser, som han läst eller själf upplefvat utomlands.
Af den stora mängd historier, han plägade omtala, skola vi
här blott anföra ett par små prof. Ty någre män på Island
hafva samlat ock upptecknat hans berättelser till nöje för sig
själfve ock för andre. Vi vilja nu förtälja en händelse från
hvartdera universitetet, Paris ock Bologna, som tilldragit sig
under hans vistelse därstädes.
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På den tiden, då Jon nyss var kommen till Paris, gick han
i den bästa Skolan, som där fans. Han var ännu ung ock ej
mycket förståndig, i jämförelse med kvad han efteråt blef.
Då började redan visa sig det, som sedermera höll i sig
hela hans lif, att Gud gjorde honom mycket älskad ock afhållen
af alla, i synnerhet af de förnämste ock lärdaste. Därför hade
också både öfverste mästaren själf ock alle de andre i skolan
fattat mycken kärlek till ynglingen, hvilket nog synes af det
efterföljande.
Det gick så till en dag, att öfverste mästaren ser i sin
bok, som var mycket stor ock tjock, ock när han sedan går
ut ur skolrummet en stund för att lufta sig litet, låter han boken ligga uppslagen kvar på högsätet.
Så snart som han är gängen, blir den unge Jon nyfiken
att se, hur pass lätt ban kan läsa ett kapitel i mästarens bok.
Därför springer han uppför de trappsteg, som leda till
högsätet, ock börjar läsa det, som först faller honom i ögonen.
Men han har icke förr läst ett kapitel, än en hvinande
storm med brak ock tjut bryter, lös ock slår emot huset så
hårdt, som skulle hela byggnaden föras från sitt ställe; ock
strax flyga dörrarna upp.
När nu Jon hör detta ock förstår, att mästaren snart kommer igen, skyndar han sig, så fort han kan, till baka till sin
plats.
Mästaren kommer inrusande ock säger: »Gud i himmelen!
om denna storm håller i till i afton, så torkar den ut alla sjöar
i Frankrike. Men hur är det, har ingen varit framme ock gjort
odygd med min bok, medan jag var ute?»
Nu var den unge Jon så omtykt, att ingen ville skvallra
på honom. »Ock jag såg då,» brukade biskopen säga, »att det
icke gick för sig att sitta still längre. Jag föll till mästarens
fötter ock bekände under tårar, kvad jag hade gjort. Mästaren svarade mig: 'Jag skall förlåta dig, Jon! Men du får ha
ögonen med dig, kvad du läser, innan du har kommit längre i
lärdom.' Sedan skyndade sig mästaren upp till boken, vände
om ett blad ock läste ett kapitel, lika långt, kunde jag tycka,
som det, jag förut hade läst. Ock med ens, så snart kapitlet
var slut, lade sig stormen helt ock hållet, så att det blef riktig
vindstilla.»
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