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venska landsmålens åttonde band, som 'med detta häfte
börjar, skall fyllas af fru EVA WIGSTRÖMS tredje samling af
svensk folkdiktning. Detta band är således att betrakta som
en fortsättning af den flitiga ock skickliga samlarinnans förut
trykta samlingar:
Folkdiktning, visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, ring-dansar,
lekar och barnvisor, samlad och upptecknad i Skåne af EVA
WIGSTRÖM. Köbenhavn. Karl Schönbergs bokhandel
1880; ock

Andra samlingen. Folkdiktning, visor, folktro, säg-ner och en
svartkonstbok, samlad och upptecknad i Skåne af EVA WIGSTRÖM. Göteborg. Torsten Hedlunds förlag. 1881.
För tredje samlingen voro ursprungligen afsedda jämväl
de Sagor ock sägner upptecknade i Skåne, som ingå i tidskriftens
femte band. De Vandringar, som nu inleda tredje samlingen,
kunna tjäna som ett slags förord till fru WIGSTRÖMS hela
samlarevärksamhet. De utgöra en omarbetning af några uppsatser i den danska tidskriften Heiskolebladet 1880-84.
Efter dem följer en redogörelse för skånska allmogeseder,
sedan kommer folktro, visor, lekar m. m., sist anteckningar
från Bleking ock Öland.
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Då första anledningen till min samlarevärksamhet på folkdiktningens område haft ock har så stort inflytande på mitt
arbete ock i så väsentlig mån bidragit till att de förlita
frukterna däraf blifvit tillgängliga för den läsande allmänheten,
anser jag mig böra börja mina här sammanförda vandringsminnen med att omtala densamma.
Hösten 1877 besökte jag ett läraremöte på Askovs folkhögskola i Jylland. Där utdelades en dag ett litet trykt blad
med en del Sp*rgsmaal om fuglene, framstälda af F. L.
GRUNDTVIG, biskop GRUNDTVIGs yngste son ock halfbror till
professor SVEND GRUNDTVIG. Dessa spörsmål framkallade hos
mig en hel här af barndomsminnen, jag kunde med tillhjälp
af dem besvara en hel del af frågorna, ock detta ledde till en
personlig bekantskap med båda bröderna GRUNDTVIG. Den
vintern föll det mig dock ej in att samla något för egen räkning;
men det var mig ett stort nöje att kunna skicka professorn
visor ock hans bror sägner ock öfvertro om fåglar. Det var F.
L. GRUNDTVIG som först började hos mig inskärpa min plikt
att använda en del af de gåfvor ock anlag, han ansåg mig
äga, till att »rädda fädernearfvet» här i Skåne; ock då SVEND
GRUNDTVIG, till hvars husfaderliga rättskänsla jag vädjade för
att få stanna i hus ock hem, stälde sig på broderns sida, var
min dom fäld, ock jag må bekänna, att jag med glädje underkastade mig densamma.
Född ock uppvuxen på landsbygden i ett hem, där det
dagliga hushållet bestod af 40 till 50 personer, med hvilkas
arbeten, tro ock tänkesätt jag var fullkomligt förtrogen, hade
jag redan i minnet en rik samling folkdiktning, ock jag ägde
därjämte många små nycklar, som för mig kunde upplåta vår
allmoges hemliga hjärtekamrar ock minnesgömmor. Detta
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jämte vissheten om att båda bröderna GRUNDTVIG med litligt
intresse skulle följa min gärning samt att professorn ville
hjälpa mig att skilja guldet från slagget, det oäkta från det
äkta, ingaf mig mod ock hopp.

Mina första utflykter 1878 sträkte sig ej längre ut på
landsbygden än till Helsingborgs omgifningar ock mest till där
boende bekanta, ty det är sannerligen- ej så lätt att komma in
till rent obekanta personer för att be dem sjunga visor ock
förtälja sagor, ock det kanske midt på förmiddagen en söckendag. Mina första försök kröntes med oväntad framgång. Planer
till längre vandringar utstakades, ock samtidigt därmed utfärdade jag i alla skånska tidningar ett upprop till allmänheten
att bistå mig i detta samlarearbete.
Ehuru jag i detta upprop bad om skriftliga bidrag, väntade
jag dock föga i den vägen, ty jag känner menige mans mot.
vilja för skrifning; jag viste äfven, att den klass, som gömde
de dyrbaraste minnesskatterna, saknade förmåga att skriftligt
meddela mig dem. De bidrag, jag på detta sätt erhöll, inskränkte sig sålunda till tre eller fyra smärre sägner samt en
massa afskrifter af våra äldre författares poetiska skrifter. De
senare sändes mig af »en äldre fru», som ej uppgaf sitt namn
eller sin adress, hvarför det blef mig omöjligt att spara hänne
besväret af jämt fortsatta sändningar af kära - ungdomssånger
vid gitarren. När jag härtill lägger ett par fullskrifna ark
groft otuktiga visor, sända af någon skolpojke i Lund, samt
ett hotelsebref från en ej namngifven läsare i Kristianstad, så
tror jag mig ungefär ha nämt de skrifvelser, som föranleddes
af mitt upprop.
- Men detta upprop hade äfven haft ett annat ärende till
skåningarna, ock det blef troget uträttadt. Jag ville nämligen
därmed äfven väcka tanken på värdet af de gamla sägnerna
ock dylikt gods samt underlätta mina personliga efterforskningar.
När jag anlände till en ort, viste man af sin tidning ungefär,
hvad jag ville.
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Om påsken 1879 företog jag en färd till min hembygd ock
genomvandrade Asmundtorps ock Tofta socknar (Rönnebärgs
härad), uppsökte gamla tjänare ock lekkamrater, som under
tårar ock löjen sjöngo visor, berättade sagor, talade i ordspråk
ock gåtor, så .jag hade nog att göra för att få alt upptecknadt.
Att där vid alla sådana besök förtäljes en mängd öfvertro,
signerier, spökhistorier samt i oändlighet släkt- ock sjukdomshistorier, blandade om hvarandra, faller af sig själft. För
åhöraren gäller det då att ha godt minne, stort tålamod samt
förmåga att leda samtalet på rätt spår, när det förirrar sig altför långt därifrån.
Ett par drag från denna tämligen vidsträkta påskvandring
må omtalas. Bland de många fattiga arbetare ock arbeterskor,
med hvilka jag då kom i beröring, utmärkte sig isynnerhet
en af mina ungdomsbekanta, byars hufvudyrke, i dubbel bemärkelse, varit att åt flickor ock hustrur uppsätta de förr
brukliga hufvudbonader, som benämnas klut. Hon kallades
vanligen »kludabengerskan». Else var hännes dopnamn.
Else var känd öfveralt i socknen ock kände många af de
bönder, som voro mig obekanta, ock jag antog med glädje
hännes anbud att införa mig i några familjer. Annandag påsk
begåfvo vi oss på väg, ock det blef mig genast klart, att Else
var van vid att uträtta grannlaga ärenden, ty hon undvek
noga alla allmänna vägar ock 'drog af med mig öfver åker,
äng ock bäckar under lifligt förtäljande af hvarjehanda öfvertro.
Just som vi undersökte en sumpig äng för att finna något
lämpligt öfvergångsställe öfver bäcken, frågade hon:
.• »Hör, fru, var mannen, som blef ihjälslagen på Annelöfs
marknad, N. N. i X?»
»Det vet jag inte, Else. Det är ju många är sedan Annelöfs marknad upphörde.»
»Det vet jag nog, men frun kan väl ändå säga't.»
5
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»Men jag känner ju inte den saken; jag vet inte, att någon
blef ihjälslagen där i min tid.»
»Snack, frun har ju skrifvit om det.»
»Jag — men Else!»
»Jo, det har frun, i den där boken 'För fyrtio år sedan'.»
»Jaa så.»
»Ja vist. Nå var det N. N.?»
»Blef den mannen då värkligen ihjälslagen där, då?»
»1 nej, husagafveln föll på 'en, jag vet, men hans kvinna
trodde ändå, att frun menat honom, men förvridit saken, för
att den ej skulle kännas igen.»
N'arnde bok, som skildrar allmogelifvet, sådant det i min
ungdom tedde sig i de näjderna, blef nämligen mot min förmodan särdeles väl upptagen af bönderna därstädes, ock hvar
ock en ansåg sig spela en roll däri. »Jag har nog sett, att
jag kommit med,» sade en storbonde till mig; »jag är ju den
där huggaren, som går i spetsen för skördefolket på rågfältet.»
— »Ock jag,» yttrade en riksdagsman, »är den unge bondsonen, som ältade lera till !Anne, frun vet, som jag sedan
dansade med på lergillet.» Märkligast var, att alla voro nöjda
med sina förmenta porträtt.
När vi närmade oss vår vandrings mål, började Else sänka
rösten ock föreslog, att vi skulle samtala med hviskande ton,
ty bonden hade goanisse i gården, ock det var inte godt att
veta, hvar sådant »tyale» höll till. Dessutom hade bonden
också ärft svartkonstboken, ock den kunde han inte bli af
med, fast döttrarna försökt att både dränka ock bränna den,
alltid hade boken kommit oskadad tillbaka. Därför skulle jag
för all del inte spörja efter visor eller gamla böcker, för då
kunde folket lätt tro, att hon — Else — pratat.
Jag lofvade att vara försiktig; men på trappan möttes jag
af husmodern, en af mig fordom känd flicka, som vänligt
emottog mig, ock vi kommo snart i samtal om gamla visböcker.
Ett par gånger kände jag visserligen Elses armbåge i min
sida ock hörde hännes varnande hostning, men jag begrep inte,
hvad hon ville. Sedan vi druckit kaffe — sådant måste en
samlare kunna dricka, äfven om det skall ske med ögonen i
taket för att icke se färgen på den bjudna vätskan — ock
sedan jag fått en god skörd sägner, gingo vi. Men jag fick
6
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för Else ej tala ett ord, så länge vi hade gården i sikte.
Sedan fick jag mig en skrapa, för det jag talat både om
böcker ock nissar.
Följande eftermiddag besökte Else mig i mitt gamla föräldrahem, där jag uppehöll mig. Där voro gäster från staden, men
Else ock jag stängde oss, inne i pigkammaren, ock där berättade
hon sägner, så att då klockan led till älfva på kvällen ock
hon skulle gå hem, var hon så uppskrämd af sina egna spöken,
att hon förklarade sig ej vilja gå öfver bäcken utan sällskap.
Husets pigor ryste också vid tanken på att möta bäckhästen,
ock så måste husmamsellen, som hela dagen stått vid spiseln,
ock jag, som hela dagen ströfvat omkring, följa den rädda
»kludabengerskan» till hännes hem.

Samma vår sträktes färden till Onsjö härad. Jag hade
några gånger fått mycket intressanta bref från en mig obekant
hantvärkarehustru i Håstenslöf ock bad nu att få mitt första
kvarter hos hänne. Det var en präktig färd. Hon ock hännes
familj kunde en mängd visor, alla nu upptagna i mina två
trykta samlingar. Hon, hännes mor ock systrar lemnade rika
bidrag af sägner, sagor m. m. Dessutom ströfvade jag själf
omkring ock bytte om kvarter flere gånger, så att jag undersökte flere socknar. Öfveralt bemöttes jag med den största
välvilja.
Nu kände jag Landskronaslättens folkdiktning, ock modigare
vorden genom framgången, styrde jag kosan till Söderåsens
skogsbygd. En bonddotter från Stenestads socken (Södra Åsbo
härad) lofvade mig välvilligt bostad hos hännes föräldrar. Ett
par dagar efter midsommar reste jag till Bjufs station. Genom ett
missförstånd infann sig bandens skjuts ej förrän på eftermiddagen,
ock jag använde tiden till att här insamla så mycket jag kunde.
Trött, men glad öfver att höra den efterlängtade skogen
susa utanför mitt kammarfönster, kröp jag ned i en säng,
livars bolstrar slogo tillsammans öfver mig som lena böljor.
En stund senare kom min älskliga värdinna in ock frågade,
om jag inte ville ha ännu en öfverdyna till den jag redan
7
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svettades under. Hon fann kammaren så kall, de hade eldat
försvarligt i storstugans järnugn. Jag har aldrig träffat
frusnare människor än de skånska skogsboarna. Nästan hela
sommaren under regniga dagar eldas i böndernas storstugor
ock fattigmans kojor, ock min värdinna skalf af köld hvarje
morgon, då hon såg mig kläda på mig i »kalt rum».
Bygden var rik på sägner af många slag, ock jag uppehöll
mig de första dagarna i grannskapet af min bostad. En
morgon gick jag enligt a,ftal till en gård för att få ett par
utlofvade visor. Med feberaktig brådska bjöd husmodern mig
på punsch. Jag har dock ej till den grad blifvit martyr för
fädernas minnen, att jag dricker för deras bevarande, ock så
korn den olycksaliga kaffekitteln genast på elden. Jag nästan
tvangs att sitta ner. Snart fann jag, att här endast förtäljdes
sladder, ock jag längtade att få tag i den rediga gumma, som
bodde inhyses i gården. Kaffet måste jag dock förtära, innan
jag gick in i gummans stuga.
Följande dag träffade jag händelsevis samma fattiga gumma
ute på marken repande enris, ock jag frågade hänne då, när
jag fick komma igen till hänne. »Vi få talas vid ute,» svarade
hon förläget, »för moran i gården har förbjudit mig att ta emot
frun, för se hon mente tro på, att den. som viste reda på så
många hemliga konster, kunde också göra dem. Hon tycker
ändå, att hon undfägnade frun så pass, att frun väl inte gör
deras kreatur eller dem själfva någon skada.»
Altså redan upphöjd till rang ock värdighet af häxa! Det
var sannerligen en oväntad befordran, men den gjorde mig
mera varsam, då jag därefter för att få samtal i gång berättade mystiska sägner.
Småningom blefvo mina vandringar alt längre ock längre.
Jag lemnade min bostad kl. 5 eller 6 på morgnarna ock kom
ej igen förrän sena kvällen, till stor oro för mitt värdfolk. En
dag begaf jag mig, ledsagad af en ung skomakare, på en
vandring af obestämd längd, så att jag ej kunde lofva att
komma igen samma kväll. Efter åtskilliga klifningar öfver
gärdesgårdar ock mer eller mindre torrskodda balanseringar
öfver smala spångar eller i bäckarna befintliga stenar kommo.
vi sent på eftermiddagen till en större gård, hvars ägare
titulerades inspektor. Det var dock ej honom jag sökte, utan
8
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hans ryktare, som skulle vara en god berättare. Vi mötte
husbonden på gården ock fingo veta, att Jöns för tillfället
tjänstgjorde som murare nere i kostallet. Där fick jag tillåtelse
att söka upp honom. Ryktaren såg något villrådig ut, oaktadt
alla skomakarens försäkringar, att det var han själf som hade
rekommenderat Jöns. Men så satte jag mig ned på kanten af
en kokrubba ock började berätta sagor. Härunder kom husbonden ock satte sig bredvid skomakaren i en annan kobås.
Så kom en dräng, så en pojke, ock sist tre af husets kvinnfolk.
De stälde sig dock i dörren. Nu var det mellertid ryktaren
som förtäljde skiftesvis med drängen ock husbonden, som var
full af slättbohistorier, ock så sutto ock stod° vi där, tils djup
skymning rådde i stallet ock Jöns för länge sedan upphört att
mura på den söndriga väggen. Kanten af en krubba är just
ej någon 'bekväm sittplats för en trött människa, ock jag föreslog att byta om lokal. Husbonden anvisade då en löfsal i
trädgården, hela truppen drog dit, ock berättelserna fortsattes.
Detta var första gången jag påträffade någon, som med
välbehag utbredde sig öfver sådana punkter i skämtsägnerna,
som i allmänhet af allmogen blott antydas. Denne till inspektor förvandlade unge bonde hade bland s. k. herrar lärt
sig att förakta »bondblygheten». Till hans heder får jag dock
säga, att min enkla, allvarliga fråga: »Kunna ej sägnerna förtäljas en smula hyggligare»? besvarades med ett godmodigt
»Jo», ock han ändrade genast framställningssättet, utan att
därför dölja något af det som måste sägas. Senare har jag i
Boccaccios Dekameron återfunnit stoffet till ett par af dessa
historier. Till min undran hade de tinga flickorna under gälla
skratt åhört hans skildringar. Äfven detta påminner om Dekameron.
Det led nu mot midnatt, jag var hungrig ock skomakaren
troligen likaså. Han skulle dock fortsätta vägen samma kväll,
men jag beslöt att här be om härbärge ock — mat, då ingen
tänkte på att bjuda mig något. Jag är altför väl bekant med
allmogens tänkesätt för att taga en dylik uraktlåtenhet för
brist på gästfrihet. I aflägset belägna gårdar eller i de fattigares
kojor tveka invånarne att bjuda »herrskapsfolk» den kost, som
kan finnas till hands, eller de få bekvämligheter, som förefinnas
i huset.
9
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Min önskan var dock knapt uttalad, förrän de skrattande
flickorna, husbondens systrar, förvandlades till välvilliga värdinnor. I en stor, ödslig sal framdukades smör, bröd, salt
kött ock mjölk. Men äfven här fortsatte värden sina berättelser,
dock nu om öfvertro, tils det smala talgljuset, utan att vi
märkte det, brann ned i staken, fräste till ock vardt förbi.
»Vårt sista ljus, hur bära vi oss nu åt!» ropade den älsta
flickan. »Vi lägga oss i mörkret,» svarade jag, döljande min
missräkning att. icke få samma natt uppteckna hvad jag hört.
»Frun skall ligga i stugan i gamlefars säng, för han är borta på
besök. Sängkläderna i gästkammaren äro för kalla,» afgjorde
flickan. Halfklädd kraflade jag mig upp i bolsterbärget, för
noga bekant med bondens dagliga vanor för att icke tänka på
morgonen ock undra, huru vissa af mina dambekanta skulle
bete sig vid ett dylikt uppvaknande.
»Där äro ett par kycklinghönor under ugnen, de rufva
sina ungar, så nu flyga de inte upp i sängen,» upplyste min
välvilliga värdinna. Hon låg jämte sin syster i angränsande
»lilla stua», hvartill dörren stod öppen. Vid ett-tiden tröttnade
äntligen flickorna att berätta om tomtar ock rå, ock medan de
»sydde skor», genomgick jag i tankarna det rika stoffet, tils
Jon Blund satte punkt för arbetet.
Knapt grydde dagen, förrän en kanariefågel uppstämde sitt
musikaliska oväsen, i hvilket gårdens tuppar instämde. Nu var
det ej längre tid för hönorna att sitta under ugnen. Skrockande,
lockande ock krafsande togo de ock kycklingsflockarna hela
stuggolfvet i besittning med en frihet, som var riktigt morgnande att skåda. Vid fetntiden hördes varsamma steg i förstugan, dörren till stugan öppnades, träskor togos af, ock i en
tyst flock smögo sig hushållets manliga medlemmar fram till
bordet för att dricka kaffe. Jag låg djupt begrafven mellan
bolstrarna i gamlefars säng. Manfolken antogo, att jag sof,
ock förtrodde hvarandra, med dessa hväsande hviskningar
som höras så långt, att jag vunnit deras tycke. Så länge
tvang blygsamheten mig att blunda, men när de därefter voro
i stort bekymmer, hur de skulle få ett tvåkronemynt växladt,
kom jag oförhappandes till att öppna ögonen ock röra på mig.
»Nej se, god morgon, fru! God morgon! Tack för i aftes!»
ropade nu mina nyförvärfvade vänner fryntligt. Jag besvarade
10
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naturligtvis de vänliga hälsningarna ock tillade, att jag hade
växelmynt i min portmonnä, som befans i kjolfickan. Genast
klef en lång ungdom bort till det hängande plagget, tog min
reskassa ock räkte mig den, hvarefter vi i all ro räknade
slantar på den pösande öfverdynan.
Jag införde det samlade godset i anteckningsboken ock åt
en smörgås. Sedan begaf jag mig, ledsagad af en liten flicka,
ut till det fattigare folket i näjden. Stundom tog man mig i
de fattiga kojorna för en person, som reste för sitt nöjes skull
ock ville se, hur fattigt folk bodde. En gammal krympling,
ett sjukt barn, en läkedomsört utbredd i fönsterkarmen till
torkning, ett kors på en uthusdörr ock många andra ting, som
för det vana ögat uppenbara mystiska seder, gåfvo anledningar
nog till att intränga i de äldres ock yngres tankevärd. Då
jag sent om aftonen återvände till mitt egentliga kvarter, uppgaf
husmodern ett glädjerop. »Jag var rädd, frun omkommit i våra
räliga skogar ock backar,» sade hon.
Påföljande söndagsförmiddag gingo husets vuxna söner ock
döttrar med mig till de vidtberöinda Klöfva hallar. Jag ville
se detta annex, om jag så får säga, till Odensjö ock Skäralid,
samt sedan därifrån gå öfver Söderåsen ned till slätterna vid
Bonnarp ock Ljungby. Vi marscherade raskt i junisolen ett
par timmar, innan vi kommo till den djupa dalklyftan. Sedan
vi tagit naturmärkvärdigheterna i skärskådande, sökte vi oss
förgäfves någon utgång, som förde åt det väderstreck vi ville
gå. »Så gå vi öfver hallen då!» föreslog den ene ynglingen
ock började på alla fyra klättra uppför den höga, branta klippväggen. Utan att spilla ett ord kraflade syskonen efter. Jag
hade ingen lust att stanna ensam därnere, utan måste följa
tåget, ock efter en stund lågo vi alla fem, välbehållna men
flämtande, på randen af klippväggen.
Här skildes jag från mitt sällskap ock gick i »kringelikrok»
nedför åsen. Jag besökte hvarje koja som syntes, alla människor voro vänliga, man skrattade åt min lust att »höra gammalt
hams», men berättade med tårade ögon ock tackade slutligen
för min »gemenhet». Obekanta kvinnor följde mig långa vägstycken eller läto något af sina barn vara vägvisare. Alla,
unga ock gamla, riktade med eller utan sin vetskap mina
samlingar med nya skatter.
11
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Från min ungdom mindes jag två fina, skrifkunniga bondflickor, som hade sitt hem vid Klöfva hallar. Nu hade jag fått
veta, att en af dem bodde i Klintarp eller Bonarp nedanför
Söderåsen. Hos hänne hoppades jag få mat ock härbärge
öfver natten. I närheten af lustlägers- ock exercisplatsen får
befolkningen ett helt annat skaplynne än det allmänna, ock
förändringen är ingalunda fördelaktig, fastän ett halfruskigt
bildningsskimmer hvilar öfver det hela. Denna »bildning» är
isynnerhet märkbar i språkets uppblandning med en mängd
förvridna främmande ord. Van att till lägret sälja sina produkter ock ofta hemsökt af allehanda löst folk, är bonden på
sin vakt mot främlingar, gästfriheten lider därigenom betydliga
inskränkningar, på samma gång man ej utan yttersta försiktighet kan be om att få köpa en måltid mat.
Det var mig lätt att finna den kvinnas bostad, som jag
sökte, ty fastän jag ej kände mer än hännes dopnamn, behöfde
jag blott tillägga: prinsessan, för att hela orten skulle veta,
hvem jag menade. De hade varit tre systrar, ock med den
älsta ock vackraste skulle Oskar I, då kronprins, ha dansat
på Ljupgbyhed. Däraf fingo alla systrarna denna höga titel
fasthäftad vid dopnamnen.
Emellertid var nu prinsessan Helena ej hemma, dörren till
hännes lilla koja var läst, men grannarna tröstade mig med,
att ägarinnan »kom hem i kvällningen». En sommardag utan
mat kan synas mycket lång. Jag ville försöka, om jag kunde
samla några sägner ock dylikt, så att jag kunde glömma
hungern. Jag gick altså in i ett annat hus, ock hustrun där,
som jag förtrodde mitt ärende i bygden, berättade mig villigt
en del öfvertro.
Här kunde jag dock ej bli sittande, utan jag gick in på
verandan till en modernt bygd bondgård, där ett äldre par
satt i fullständig söndagsro. Jag mottogs artigt, man kände
mig ock mitt fädernehem, vi pratade om mycket, men de
gamla hyllade så flacka, rationalistiska åsikter, att där ej hos
dem fans ett grand folkpoesi, ock när både själ ock kropp på
en gäng hungra, blir det anför otrefligt.
Låt mig försöka min lycka i nästa bondgård då! Tänkt
ock gjordt. Här fans en ung, mycket tyst hustru. Hon föreföll
mig bekant, men hännes tillbakadragna sätt gjorde mig ned12
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stämd. Där kunde jag. hvarken stanna eller framställa den
välsignade matfrågan; altså ut! På gården mötte jag min
förra gladlynta berätterska, ock för hänne klagade jag min
nöd. »Ingenting annat!» svarade hon skrattande. »Här bor ett
folk som gärna bjuder frun både mat ock kaffe, kom bara med
in!» Hon hade rätt, en bricka kall mat kom snart in, ock den
tysta hustrun smålog så vänligt, då hon bjöd mig att hälla till
godo. Först på en annan ort fick jag veta, att hon tillhörde
en familj, där jag räknar goda vänner. Hon var för blyg eller
för sluten till att omtala något af sina egna förhållanden.
Äntligen i solnedgången kom prinsessan hem. Jag mindes
hänne som en vacker trettioårig fästmö, nu såg jag en gumma
klädd i träskor, stående midt i en klunga barn ock kvinnor,
som förtäljde hänne, att »en fint klädd fru» sökte hänne. Alla
undrade, hvem främlingen kunde vara, ock jag viste, att de
beslutat, att nu, då jag närmade mig, få veta det.
»Här kommer hon!» sorlade flocken.
»Jag känner hänne inte det ringaste!» hörde jag prinsessan
försäkra.
»Jo men gör du så, Helena,» sade jag. »Får jag bara gå
med dig in, så reder det sig nog.»
Hon mönstrade mig med blickarna, mumlade att hon
ingenting begrep, men gick dock villigt med. Jag önskade
flocken: »God natt, sof godt!» ock hon ock jag följdes åt fram
till hännes dörr. Här sade jag hänne mitt flicknamn, hon gaf
till ett glädjerop, nämde i en minut alla mina syskons namn,
grät i glädje vid minnet af sitt enda besök i mitt barndomshem, ock viste så ej alt hvad hon nu ville göra för mig.
»Men Eva kan inte äta fattigmans kost!» klagade hon.
»Vill du i afton blott ge mig en balja vatten till mina
fötter!» bad jag.
En balja! Nej en koppargryta på tre försvarligt höga ben
skulle jag ha, mindre kunde det inte vara. Ock sedan bäddade
prinsessan ned mig vid kammarfönstret, »så jag skulle höra
näktergalen tils jag somnade, ock göken när jag vaknade»,
sade den vänliga gamla. Mitt morgonkaffe måste jag dricka
på sängen. Sedan bestämdes, att festmåltiden skulle bestå af
sill ock potatis. Ock så begaf jag mig ut för att göra nya
skördar.
13

14

WIGSTRÖM, VANDRINGAR.

VIII. 1

När jag var färdig med mitt arbete.där i byn, beslöt jag ställa
färden åt Konga ock Kågeröds socknar i Onsjö ock Luggude
härader. Åtföljd af gumman, gick jag därför tillbaka en annan
väg öfver åsen. Sommaren var regnig ock försvårade betydligt
vandringarna. Nu traskade prinsessan ock jag i väg ock
sökte i den glest bebodda näjden, så ofta ske kunde, skydd i
hus ock gårdar undan regnskurarna. Naturligtvis narrades de
flesta personer, jag träffade på, att förtälja något eller att
åtminstone ge anvisning på andra därtill tjänliga personer.
Äntligen öfvertalade jag den hjärtliga gumman att återvända,
ock vi skulle just skiljas, då en ny regnby jagade oss båda in
i en mindre bondgård. Hustrun var ensam hemma ock gick
ock sysslade med mat. Hon var ytterst fåordig, betraktade
oss i smyg ock tyktes inte stort lita på våra uppgifter. Helena
såg rådvill ock bedröfvad ut ock begaf sig hemåt, så fort den
svåraste skuren var öfver. Jag behöfde inhämta besked om
vägen till en afsides liggande by, Klåfveröd i Konga socken,
där jag hade flera barndomsbekanta. Nu hemkom husbonden
med sina två vuxna söner ock en dräng från arbetet i en torfmosse. De satte sig som de voro, öfversmorda med gyttja,
vid bordet. Ingen talade till mig, på mina frågor fick jag
korta svar, med underliga miner ock leenden, ock jag såg,
hur far ock söner växlade blickar af hemligt förstånd med
hvarandra. Trött ock halfvåt som jag var, värkade detta i
hög grad pinsamt på mitt sinne. Att räknas till de förtrollande
kvinnor, som ock häxor kallas, var drägligt, men här höll man
mig helt vist för en äfventyrerska. Jag önskade mig tillbaka
i mitt hem ock till de mina. Festmåltiden hos prinsessan
kunde ej längre skydda mig för önskan att få mig en hornsked
ock en plats vid bordet hos gyttjemännen. Min tragiska
stämning blef ej bättre för det jag under förevändning att få
växladt visade dem, att jag ej var utan mynt. Ty därvid
växlades äfven, etter värre, miner emellan karlarna.
»Skulle jag här kunna mot betalning få en vägvisare
genom skogen till Klåfveröd?» frågade jag nu harmsen.
»Går väl för sig,» svarade bonden, slickande skeden ock
torkande sig kring munnen med handlofven.
»Så vill jag gå då!»
14
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»Men om det inte tages illa upp, skulle jag vilja fråga,

om detta inte är Ave?»
Om man sagt mig, att en prins med guldvagn höll utanför
ock ville skjutsa mig, kunde jag inte blifvit gladare än nu, då
jag begrep, att man ej ett ögonblick hållit mig för att vara
en oredlig människa. »Mor, sätt kaffekitteln på ock öppna
sommarstugan! Påg, hit ock drag af mig träskostöflarna, nu
ska vi ha högtid!» Mannen hade i någon tidning sett mitt
upprop ock gladt sig i hoppet om att för mig få berätta en
del sägner ock minnen. En smörgås till kaffet upplifvade
mina krafter, ock efter ett par timmars rast ock skrifning hos
dessa goda människor begaf jag mig vidare. Husmodern
följde mig ett stycke, men vägen genom skogen till Klåfveröd
kunde jag inte få veta, förr, än jag träffade på en annan gård,
ock då var jag åter ensam.
Just som jag sporde en vedhuggare om vägen, kom en
ung husar gående. »Hör, Sten, du bor ju i Klåfveröd, frun
här kan följa med dig,» sade karlen.
»Då får hon raska på fötterna!» svarade hjälten utan att
stanna. Detta blef en marsch öfver stock ock sten, rännilar
ock stengärdesgårdar, utan att han tog den ringaste notis om
min person. Jag förstod dock snart, att herr Sten hade för
afsikt att gå mig så trött, att jag skulle nödgas be honom
vänta mig. Men efter en timmes förlopp tyktes han själf ha
fått nog af denna språngmarsch. Han saktade stegen ock
började uppvakta mig med prof på hur han kunde ljuga. Af
mina egendomliga svar fann han, att äfven detta var förspild
möda, ock i en särdeles hygglig ton förde han samtalet in på
sina egna förhållanden. Han hade en gammal mor att försörja,
kunde således inte tänka på giftermål, ty det var orätt att
draga en annan in i fattigdom ock bekymmer. Som goda
kamrater gingo vi nu hyggligt bredvid hvarandra under uppbyggligt samtal, tils vi, belysta af den nedgående solen, höllo
vårt intåg i byn. Mina gamla bekanta logo, när de hörde, att
jag bål Sten till vägvisare, ock jag blef inte litet flat, när
jag fick veta, att han ändå narrat mig. Han hade både hustru
ock barn. Karlen hade en mani att ljuga.
I min barndom hade jag i denna by hört visan om den
döde brudgummen, hört den i en helt olika form mot alla de
15
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varianter, som jag sett. Nu gälde det att uppsöka en piga
vid namn Sissela, som sjungit den. Sissela är ett tämligen
vanligt namn i denna bygd, men man var ense om, att denna
Sissela bodde så där en halt, kanske en hel mils väg från min
nuvarande bostad. Sedan jag hemsökt en mängd andra personer i orten, begaf jag mig en dag på upptäktsfård efter
»Else lilla», som visan här kallades. När jag kom till torpet, fann
jag en sängliggande kvinna, hvars af döden märkta drag framkallade en flock orediga barndomsminnen. 1 hopp om att hon kunde hjälpa mig att reda dem, nämde jag för hänne mitt flicknamn.
Hon brast i tårar ock fattade mina händer. »En af er
hos mig! Gud välsigne frun, min syster har då fått förlåtelse!»
Nu viste jag, hvarför hon föreföll mig så bekant, men min
Sissela var det dock inte. Hon var död, denna var nästan
döende.
»Frun skall ändå ha en visa af mig,» sade hon, sättande
sig upp i sängen, ock, ofta afbruten af svår hosta, framsade
hon visan om »Mön på bålet». Vid slutversen om dufvorna ock
korparna, som hämtade själarna, vände hon sig med darrande
röst åt sin unga, vackra dotter ock riktade till hänne en
sträng hotelse om helvetesstraff för alla, som beträda lastens
väg. Flickan tyktes ej stort akta därpå, ock jag anade, att
här fans »gengangere» i denna släkt. Modern berättade mig,
att en torpardotter i grannskapet hade af en »lägersherre» denna
sommar blifvit dragen ned i last ock elände, ock denna döende
mor såg i andanom sin unga dotter på samma bana. Då
modern slutat sin gripande skildring ock sin förmaning, svarade
flickan, vänd till mig: »Frun kan aldrig: tro, hur grant guldur
ock guldbröstnål tösen har fått.»
På den sjukas önskan läste jag en stund för hänne i den
gamla boken »Örtagårds sällskap». Särskildt gladde det hänne
att höra beskrifningen på återseendet med hädangångna i himlen
ock den försäkran, att man där skulle känna igen äfven sina
små hädangångna barn. På min fråga, om hon ej önskade
något för kroppens behof, svarade hon: »Jo en bit smör på
brödet». Jag ryste, när jag tänkte på torftigheten i dessa
kojor ock den lysande ståten på — lustlägret.
Från Klåfveröds by gick vandringen in i de vidsträkta
socknarna Bonga ock Kågeröd ända till Tyge Brahes gamla
16

VIII. 1

1879, ONSJÖ OCK LUGGUDE HÄR.

17

borg Knutstorp. Hos en mamsell, som i en större by idkade
handel, erhöll jag en dag tillstånd att uppehålla mig en stund
i boden ock prata med kunderna. Jag hade knapt stält mig
vid disken, förrän en kvinna kom för att köpa »olsten» till
sin sjuka ko.
»Kan det behöfvas?» frågade jag allvarsamt. »Jag hörde
händelsevis i går, att två ekepinnar satta i kors i båsen bakom
kon skulle vara ett godt medel.»
»Månne det? Hjälper det vä,rkligen, tror frun?» sporde
gumman med lifligt intresse.
»Jag tror eller förstår det inte; bara nämner saken för att
höra, hvad mor tror om sådana medel.»
»Bara hams, vet frun, jag har hört så mycket sådant,
men —»
Nu kom ännu en gumma in i boden, ock samtalet afbröts.
Men jag väntade blott på att få tillknyta samtalstråden.
Bodens ägarinna förstod min fruktan, att gummorna skulle
undkomma mig; hon lugnade mig med en blick, ock då
gummorna gjort sina inköp, sade hon: »Vill nu inte frun gå
in ock dricka en kopp kaffe med gummorna? Det är mina
gamla kunder.»
Nå, nu hade jag snart gummorna fångna bakom ett trefligt
kaffebord, ock då var det ingen konst att få samtalet dit
jag ville.
»Det var då roligt att höra en, som inte tror på signeri!».
yttrade jag uppriktigt. Ty man kan ibland känna sig grufligt
trött ock nedstämd vid att se ock höra endast lifskraftig vidskepelse ock öfvertro.
»Nej, vet frun, jag har aldrig brytt mig om sådant. Jag
har aldrig brukat mer än två medel, när jag eller någon af
de mina kommit för något i vatten eller väder, ock de medlen
ha alltid hjälpt. Ja, jag kan gärna tala om dem, för de äro
gu' inga signerier, utan rent naturliga medel.»
Naturliga medel mot sådant, som en kommer för i vatten
ock vind! Det vore ännu märkligare än något, jag hittils
hört, tänkte jag, medan gumman torkade sig kring munnen.
»Tala om det, mor!»
»Jo, jag klipper den sjukes naglar på det här viset: först
på högra handen, sen på vänstra foten, så vänstra handen,
17
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sist högra foten. Sedan klippes litet hår vid båda tinningarna
ock en bit af nedre fållen framtill på den sjukes linne. Detta
kastas på glöder ock får brinna upp. Men har sjukdomen
kommit mycket hastigt uppå, så tar jag en eldglöd, öppnar
halskragen på linnet ock släpper ned glöden mellan linnet ock
kroppen tre gånger, så går det onda bort. Stundom gör jag
ingenting annat än sopar tre hvarf kring den sjuke med en
kvast, som jag sätter några brinnande spånor i. Nej, vet frun,
det är bara dumt att lita till signerier, kloka ock sådant där.»
Bodens ägarinna dugde inte till samlaregärningen, hon
måste ut ur rummet för att dölja sin skrattlust. Men vi tre
fortforo ännu en god stund att afhandla det intressanta kapitlet:
ortens häxor ock deras märkliga konster.
Här skulle det ej varit värdt, att jag gifvit dem en aning
om att deras berättelser skulle tryckas. Först sedan de
lemnat mig, kunde jag därföre införa det hörda i anteckningsboken. Ofta har jag, sittande på en sten, en trädstubbe eller
på en gropkant, i all hemlighet upptecknat hvad jag fått höra
i hus ock gårdar. Många sägner får jag höra blott på det
villkor, att hvarken personer, by eller socken blir angifven.
Detta förklarar, hvarför jag i mina samlingar ej varit så fullständig med ortbeteckningen, som vetenskapsmännen önska.
Professor S. GRUNDTVIG måste ge mig rätt däri, att det var
bättre att till detta pris rädda sägner ock öfvertro, än att
genom en anför stor vetenskaplig ifver tillstoppa de enda
källor vi äga, då vi vilja förskaffa oss pålitlig kunskap om
våra fäders ock folkets tro ock värdsåskådning Är det
däremot fråga om sagor ock visor, möter det ej något hinder
att på stället uppteckna dem, dock all tid med villkor, att ej
meddelarens namn sättes ut. Tilläggas bör, att nästan alla
de sagor, jag upptecknat, äro berättade af fattiga män ock
kvinnor, vanligen äldre personer, som aldrig läst annat än
några få andaktsböcker eller vanligast endast salmbok ock
evangelierna.
Mången gång har man talat så mycket om den eller den
personen som en ovanlig berättare eller vissångare, att jag
gått hela mil för att finna en sådan skatt. Vid närmare påseende har han ofta visat sig vara en ifrig läsare af gamla
tidningars »Blandadt» eller »Hvarjehanda».
18
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En liten vink för blifvande sa m larin n or skall här medtagas. Under en af de regniga dagar, jag uppehöll mig i
Bonga socken, blef jag jämte min vänliga värdinna, en
klockareenka, bjuden på kaffe i en större bondgård. För att
freda min stackars hatt, som jag just snyggat upp efter föregående vedermödor, knöt jag en sjalett kring hufvudet. Detta
betraktades af den unga bondhustrun som ett tecken på min
ringaktning för hännes hus, ock hon yttrade sitt missnöje
däröfver för min värdinna. Det var inte första gången, biet'
inte .den sista, då jag tvangs att inse nödvändigheten att äfven
årligen uppoffra ett par moderna dräkter för fädernas minnen.
»Som man är klädd, blir man bädd,» säger skåningen.
Vanligtvis uppehåller jag mig på samma ort, tils jag hos
hvarje ny berättare hör de föregåendes sägner upprepas. Ty
hvarje näjd har sin sägen- ock sagokrets, här ock där uppblandad genom inflyttade personers berättelser ock öfvertro.
Den första dagen i en by ock socken är svårast. Sedan löper
ryktet före, så att när jag sitter i en fattig koja, får jag snart
omkring mig en krets pratande eller lyssnande torparhustrur
ock barn. Ty själf måste jag berätta massor af sagor. Det
händer nämligen ej sällan, att de framlocka nya. Ja det är
vanligt, att de sagohungriga barnen stöta på sina mödrar ock
säga: »Mor kan ju en!» Många spökhistorier har jag sålunda
barnen att tacka för. Ona jag tagit far eller mor afsides ock
bedt dem vänta med dylikt; tils barnen gått ut, ha de alltid
gifvit samma svar: »Det gör ingenting, de ha hört dem så
mångfaldiga gånger ock äro ej rädda.»
Stundom slutas samtalen därmed, eller rättare ett kapitel
däri afslutas med frågan, hvad jag tror om alla dessa ting.
Då bjuder mig naturligtvis plikten att med varsam hand lägga
en gnista upplysning in i detta tankemörker. Ofta omfattas
det nya ljuset med liflig glädje, ofta ger det anledning till att
berätta ännu underbarare händelser för att styrka den gamla
tron på hednavärdens många, ännu lefvande gestalter ock
sedvänjor. Gammalt träd med frisk märg faller ej för ett
yxhugg, äfven om detta riktas säkert mot roten.
Den tid, jag anslagit till vandringar i Norra Åsbo var
nu snart förliden. Jag hade därunder ströfvat in i Luggude
ock Onsjö härader ock hade skäl att vara belåten med min
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skörd. Nu styrde jag mina steg tillbaka till mitt hufvudkvarter
i Stenestad.
»Det var då väl att ha frun igen, här har varit så 'puged'
i stugan denna tid,» utropade min värdinna. Nu ville hon
veta, om jag var hungrig. Den saken var klar, emedan jag
ej fått mat sedan tidigt på morgonen ock nu var det nära
kväll, ock vi beslöto att fira återseendet med stufvad potatis
ock sill som extra rätt till smöret ock brödet, ock så stälde
vi oss båda vid köksspiseln.
På alla mina vandringar har det varit mig af stort gagn,
att jag förstår så mycket af den ädla kokkonsten, att jag däri
kan lysa som ett ljus i näjder, där landtbrukarne hufvudsakligen
lefva af salt fläsk, sill, potates ock mjölk. 1 dylika fattigare
bygder är det en stor vinst att få lära sig tillreda grönsaker
ock andra enkla rätter, ock beundran för lärarinnan fördubblas,
när det märkes, att hon för sin egen del ej stort bryr sig ont,
hvad man sätter fram för hänne. Men mera än detta har jag
mitt forna förtroliga förhållande till väfstol ock spinnrock, till
spade ock räfsa ock min noggranna kännedom om landtlifvets
mångfaldiga bestyr ock om de förmögnes som de fattiges
lefnadssätt att tacka för lyckan att genast bli behandlad som
en gammal bekant i gård som i hydda.
Genom min väfkonst hade jag förvärfvat mig en hantvärkarehustrus vänskap, ock denna känsla stegrades, då det
rann hänne i hågen, att jag möjligen kunde vara mor till
»doktorinnan på Vrams Gunnarstorp», som i ett kritiskt ögonblick räddat hännes son från följderna af någon föregående
hus- ock hästkur. Jag hade ofta på dessa mina vandringar
hört omtalas denna min dotter, som då åtagit sig sjukvården
å nämde gods. Men titeln sjuksköterska ansågs vist för tarflig
för hänne, ty jag hörde hänne aldrig kallas annat än doktorinnan
eller den »kloka fröken». Nu erbjöd man mig den räddade
pojken till körsven, en beskedlig häst ock en kärra till fordon,
ock så höll jag mitt intåg på det herresäte, som i våra dagar
så ofta gästas af konungar ock furstliga personer. Nu blef
det en f. d. kunglig kock, som åtog sig att hålla mig skadeslös
för de sista veckornas knappa kost. Här hyllade jag ut ett
par dagar ock gjorde därefter, med bibehållande af detta
hufvudkvarter, nya skördar i Bjuf ock ornnäjd.
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Namnet Pinna-Nilla hade under denna färd ofta blifvit
nämdt med tillägget: »Ja, hon kan visor!» Jag beslöt nu gå
till hännes koja, som låg ett godt stycke väg från Bjufs
station. När jag kom dit, visade det sig, att om jag ville
träffa Nilla, fick jag uppsöka hänne »i marken», ungefär en
fjärdingsväg från hyddan. Gumman hade gått ut för att
plocka »jordbär». En liten flicka legdes till vägviserska, ock
så bar det af öfver gropar, ängar ock skogsmark. Många
härplockerskor funno vi, men ingen Pinna-Nilla. Vi ströfvade
in i »marken» ock ropade Nilla, så det gaf genljud i skogen;
men intet svar fingo vi utom af åskan, som nu började rulla.
Flickungen blef rädd, ock så var där intet annat att göra än
vända om igen. Jag begagnade tiden under de starkaste
regnbyarna till att söka skydd än i ett hus, än i ett annat,
ock så fick jag ändå räddadt åtminstone en del af Nillas visor,
hvilka yngre personer lärt af hänne. Från Vrams Gunnarstorp
stälde jag dagen därpå färden till mitt hem.
Under den allra första tiden af mina samlingsfärder hände
det stundom, att min man gjorde mig sällskap. Men vi märkte
snart, att en herres närvaro var i högsta måtto hinderlig, då
kvinnorna skulle förtälja. Ja de rent af förnekade sin kännedom om både öfvertro ock sägner. Sedermera har jag alltid
rest ensam, ock han har på hvarje ledig stund i hemmet
hjälpt mig med att göra afskrifter samt att genomgå de färdiga
manuskripten.

Senare på sommaren företog jag en färd till Höganäs.
Här fick jag för första gången tillfälle att se en svartkonstbok.
Ett par förslagna fruntimmer »lånte» den af en försupen bonde,
en dag då han sot' ruset af sig, ock jag erhöll den med villkor
att genast afskrifva den gamla handskrifna luntan, ty gubben
skulle ha den tillbaka om några timmar. Detta var omöjligt,
ock jag blef så till vida fruntimrens medbrottsling, som jag
skickade boken med posten till min man, som påföljande natt
ock dag troget kopierade svartkonsterna. Nu är dock både
afskrift ock original i dr A. HAZELII vård. Bonden sålde handskriften till honom för 10 kr.
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I Väsby socken bodde då en vidt beryktad »klok» kvinna,
kallad Ringstedtskan, ock på Höganäs en gubbe, som jag tror
hette Stål ock var Ringstedtskans medtäflare i den ädla svartkonsten. Äfven en för samma visdom beryktad slaktare ock
en bruksarbetare hade jag i kikaren.
Mitt värdfolk, en sjökaptens familj ock gamla vänner till
mig, fann mina utflykter både djärfva ock betänkliga. Då jag
talade om att gå till slaktaren, blef husets unga, gifta dotter
så ängslig för min person, att hon kväfde sin egen fruktan
för trollkarlen ock slagskämpen, ock hon beslöt att med mig
dela faran af besöket.
Först gingo vi dock en dryg fjärdingsväg till en mycket
gammal fattig gumma, som tog unga fruns besök som en
höflighet mot sig, ock så förtäljde den gamla »värkliga händelser» om vättar, grufnissar ock annat småherrskap, utan en
aning om att vi utfrågade hänne. Regnet öste ned, ock detta
var ett giltigt skäl att förlänga besöket. Något skall man ju
tala om, förstås, ock jag fick reda på en hel del gamla
mystiska sedvänjor, hvilket alt gumman förutsatte att vi »som
kristna människor» kände till.
Det säg ut till att bli dagsregn. Ännu hade Vi en lång
bit väg till den farlige slaktaren, därför upp med paraplyerna
ock åstad! Tyvärr var mannen borta, men hustrun emottog
oss vänligt ock berättade ett ock annat. Men mannens svartkonstbok blef där ej taladt om. Sedermera kom jag under
fund med, att han hade ett exemplar af en helt ny bok, en
öfversättning från tyskan, med hvars galna föreskrifter han
dels experimenterade, dels skrämde lättrogna själar. Öfverhufvud taget var tron på dylikt mycket allmän bland Höganäs'
arbetarebefolkning.
Mitt nästa besök gälde den »kloke» bruksarbetaren. Det
sades om honom, att han varit svartkonstnär, drinkare, kolportör,
m. m. Jag blef dock något häpen, när jag inträdde i den skumma
stugan ock framför mig såg en gestalt med stort hufvud,
plumpa drag ock ett par skuldror, armar ock händer som på
en jätte. Han satt vid ett bord ock sysslade med något arbete.
Bibel ock salmbok lågo framför honom, men jag viste, hvad
jag borde tro om hans gudlighet. Den oformliga varelsen
reste sig upp. Jag såg då, att han var låg till växten ock
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något puckelryggig. En obestämd fruktan ville taga herraväldet öfver mig, ty mera än själfva den missbildade gestalten
var hans ondskefulla blick egnad att injaga skräck. Hade jag
ej genom omständigheter för vidlyftiga att här beskrifva ägt
ett vist band på honom, skulle jag troligen gått kräftgången
ur stugan. Nu gick jag fram emot honom, i det jag sade
honom mitt namn ock mitt ärende. Jag viste, att båda voro
honom bekanta.
Han steg upp, hälsade höfligt ock ville gå förbi mig för
att stänga dörren. »Låt den stä, jag trifves inte utan luft ock
ljus,» sade jag, nu fullkomligt herre öfver mina nerver. Därefter satte jag mig midt för honom ock frågade, om jag kunde
fä se hans svartkonstbok. Jag såg, att han blef rädd. Slående
med knutna handen på bibeln svarade han med att ramsa upp
språk ur densamma.
»Det var efter sv art k onstbo k en jag frågade, jag vet
att ni har en sådan.»
Brottsliga människor förbryllas lätt af kallblodiga frågor.
Denne karl förtäljde mig nu, utan alla undanflykter, alt hvad
jag ville veta, ock han skulle gärna emot kontant erkänsla ha
sålt mig den handskrift, han nyttjat, om han ej på prästens
tillrådan bränt upp den, när han blef »väkt». Det var här
den vanliga historien: pänningebegär, lättja, njutningslystnad,
vidskepelse drifven ända till vansinnets gräns, dryckenskap,
präster utan människokännedom, hycklad väckelse ock försök
att genom ett nytt slags bedrägeri vinna hvad svartkonstboken
ej gaf honom, nämligen utkomst utan kroppsarbete.
Sedermera besökte jag många af grufvans ock fabrikernas
hyggliga arbetarefamiljer, satt hos dem till midnattstid. De
hade mycket att förtälja, icke minst männen.
Min håg stod dock jämt till gubben Stål, fast alla varnade
mig för det besöket. Jag vet inte rätt, om det var för hans
trollkonster eller grofhet, kanske för båda delarna. Jag beslöt
mellertid att först besöka ett par byar ock se till att få fatt i
Ringstedtskan.
Genom den ena nya bekantskapen förd till den andra,
hamnade jag en dag hos en älskvärd, förmögen bondfamilj ock
vann så den förträffliga gummans hjärta, att hon beslöt föra
mig till den kloka. Synbarligen smickrad öfver den ansedda
23

24

WIGSTRÖM, VANDRINGAR. ,

VIII. 1

kvinnans besök ock tagande mig för en ny kund, mottog hon
oss på det vänligaste. Stugan var upptagen af patienter af
båda könen, en kväfvande lukt af dyfvelsträck, kamfert, terpentin ock cikoriakaffe mötte oss i dörren. Vi föredrogo att
stanna i trädgården, där Ringstedtskan höll oss sällskap, så
fort hon fick »ansadt» sina sjuklingar. Jag sade hänne, att jag
inte behöfde hännes hjälp, att jag kände till en del af hännes
konst, men gärna af hänne själf ville höra, om hännes skicklighet
var större än min. Nu öppnade hon skrytets ock lögnens alla
slussar, de orimligaste saker kommo i dagen. Ock när hon
någon gång häjdade sig, bringade hänne en af mina framsagda
trollformler på nytt i gång. Det gick förträffligt en lång stund.
Men en af hännes sjuklingar, som gjorde anspråk på att höra
till bildadt folk, hade i tankarna räknat ut, hvem jag var, ock
bad nu artigt om lof att få lemna ett par muntliga bidrag till
mina samlingar. Detta förbryllade käringen, hon satte af in
i stugan, ock jag är nästan rädd för att hon använde något
starkt trolldomsmedel på sig själf, ty därefter röjde hon jämt
ock ständigt sådana saker, som en klok häxa hälst bort förtiga. Men jag nekar ej häller, att jag med min svartkonstlatin
satte hänne knifven på strupen.
Trenne saker vunnos vid detta besök. Ringstedtskans
bedrägerier ock lögner afslöjades för den bestörta bondkvinnans
ögon ock öron; jag fick en hel del nya upplysningar om elen
fräckhet ock fullkomliga strafflöshet, hvarmed sådana lifsfarliga
ock stundom brottsliga kurer bedrifvas; slutligen viste jag nu
ett sätt att komma åt Stål.
•
Följande dag gjorde jag honom min visit. Han hade hört
tillräckligt om mig, för att omsvep från min sida skulle vara
onödiga. Men det var lätt att se, att han föresatt sig att
motsvara sitt namn.
»Har ingenting märkvärdigt att berätta,» sade han ovänligt.
»Ledsamt det, herr Stål! Jag var i går hos Ringstedtskan,
hon förtäljde så märkliga saker, att jag just ville fråga er,
om —»
»Den lögnerskan! Hvad har hon berättat?»
»Å, det var om någon sill, som blifvit förhäxad ock som
hon återstälde i färskt tillstånd, ock om den där grisflocken,
som hon fick efter- sig den ena natten ock herrn kring sängen
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den andra. Men jag är så trött, får jag inte gå in i er kammare
ock sitta en stund?»
Hans nyfikenhet ock kanske fruktan för att jag kände
till mera af hans »trolldom» voro nu väkta, ock under ett
förnuftigt samtal med gubben riktade jag min samling med
ännu flera mystiska kurer.
Under hösten ock vintern företog jag en del smärre utflykter, men arbeten af annat slag hindrade mig från att någon
längre tid vara borta från hemmet. Samlingen var nu så stor,
att jag måste se mig om efter förläggare. Detta var värre än
hela samlingsarbetet. De svar, jag från olika håll emottog,
voro så besynnerliga, att om jag inte förstått att läsa alslaget
emellan raderna, så kunde jag ha inbillat mig, att dylika
manuskript hade samma egenskap som vinteräpplen att blifva
smakliga af sig själfva, bara de blifva gömda. Detta var
mycket nedslående, särdeles därför att både SVEND GRUNDTVIG
ock den berömde norske sagoförtäljaren P. CH. ASBJöRNSEN
utan något åtgörande från min sida försett samlingen med
förord. GRUNDTVIG läste nämligen manuskriptet, alt efter som
jag hann skrifva ut det. Han gjorde ASBJÖRNSEN uppmärksam
på samlingarnas värde, ock vid ett besök i Köbenhavn tog
denne kännedom om dem.
Under detta pinsamma frieri till förläggare var det de
båda herrarna GRUNDTVIG som dels skriftligt, dels muntligt
manade mig att fortsätta samlingsarbetet. Boken måste
tryckas, hur det än skulle ske, sade de.
Ja, trykt blef denna min första samling folkdiktning, men
i Köbenhavn på FREDRIK LANGE GRUNDTVIGS bekostnad
ock utan att han har någon utsikt att få igen sitt utlagda
kapital. På något arvode för mig af förläggaren var naturligtvis ej att tänka.
I mina inledningsord till denna bok hade jag ej omnämt
orsaken, hvarför boken tryktes i Danmark. SVEND GRUNDTVIG
återsände det skrifna bladet jämte ett af honom gjordt tillägg,
som tydligen uppgifver skälet därtill. »Jag förstår nog,» sade
han, »att ni kan våndas vid att säga ert folk en sådan sanning,
men det är nödvändigt, att det blir kändt. Kanske det kan
25
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tjäna till väckelse. Det är en skam, att så stor likgiltighet
visas mot ett dylikt arbete.»
Förordet skrefs i denna punkt efter hans diktamen, boken
kom under tryckning. Men det var med blandade känslor
jag emotsåg nästkommande års samlingsfärder.
En uppmuntran hade dock kommit mig till del, i det
Skånska landskapens historiska ock arkeologiska förening i
sina publikationer intog fyra ark af samma manuskript. Det
var ändå 250 kronor, ock dem hade jag ej skäl att försmå, då
jag önskade fortsätta samlaregärningen.

Våren 1880 hindrades jag af en envis åkomma i min ena
fot att företaga några vandringar. Sommaren kom, ock ännu
kunde jag icke ens tåla trycket af en strumpa på den sjuka
foten. Så kom midsommaren ock med den en aldrig drömd
uppmuntran från den del af allmänheten, af hvilken jag allra
minst väntade något bifall för den utkomna samlingen. Midsommarsafton 1880 var tjugofemte årsdagen af vårt bröllop.
På eftermiddagen kom en gosse med ett paket. Jag trodde,
det var korrektur, men det var i stället ett guldur, åtföljdt af
en skrifvelse, som sade mig, att gåfvan var ifrån vänner af
mina skrifter. Först långt efteråt fick jag af en landtman
veta, att gifvarne till större delen äro bönder i Helsingborgs
omnäjd. De hade förstått att värdera de samlade forntidsminnena.
Trött af att pjåska med foten, tog jag själf en vacker dag
en knif till hjälp mot eländet, ock efter några dagars förlopp
kunde jag någorlunda röra mig. Nu rådgjordes med en skomakare. Ett par tunna, lätta »tyska» morgonskor, liknande
små baktråg, fästes med breda gummiband öfver vristen, ock
så beslöt jag att betvinga smärtan af denna lindriga tryckning.
Färden gälde ön Hven; men då min man ej önskade, att
jag skulle anförtro mig åt en segelbåt, reste jag till Landskrona, hvarifrån där plågade vara ångbåtsförbindelse med ön.
Ångbåten låg dock nu på det torra, ock så antog jag med
tacksamhet en gammal väns anbud om en segeltur. Med
strykande fart bar det nu af i en båt, som sköttes af honom.
Hos länsmannen på Hven erhöll jag en behaglig bostad.
Hans familj gaf mig nödiga upplysningar, ock så vandrade
jag under åtta dagars tid kors ock tvärs på den bördiga ön.
Jag upptecknade en hel mängd visor, hvilka professor GRUNDTVIG
granskade ock försäg med noter ock dr ARTUR HAZELIUS där27
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efter intog i sina Bidrag till vår odlings häfder. Befolkningen
var i det hela meddelsam. Ön var ännu tämligen oberörd af
det slags bildning, som har till mål att förinta all tro ock all
äkta poesi, ock ännu lefde saga ock sägner i gamlas ock ungas
hjärtan ock minne.
Det såg ut, som om min samlarelust sträkt sig ända ut i
den sjuka foten. Ju längre turer jag gick, ju hyggligare blef
den. Jag beslöt därför att segla frän Hven tillbaka till Landskrona ock därifrån gå till fiskeläget Borstahusen. Jag kom
dock icke till att segla från ön. Fördröjd af mitt hjärtliga
värdfolk, kom jag för sent till att följa med den reguliera
segelbåten, ock jag anförtrodde mig ock mina skatter åt en
liten roddbåt, som sköttes af en gubbe ock två små pojkar.
Dagen var lugn, resan gick förträffligt. Endast då något
marsvin visade sig på hafsytan, kände jag ett vist hat mot
alt hvad hvalar heter, ty vid åsynen af dem foro både roddare
ock styrman upp från tofterna för att jubla mot vidundret.
Ock min man, som ännu lefde i sin lyckliga tro på en regulier
ångbåtsförbindelse mellan Hven ock Landskrona!
I Landskrona har jag nära anförvanter. Det blef mig
således lätt att där komma i förbindelse med en del äldre
personer af olika samhällsställning, ock jag erhöll äfven där
flera goda bidrag till min andra samling.
Under en smältande hetta gick jag en förmiddag till
Borstahusen. Här kände jag ingen människa. De få kvinnor,
jag gaf mig i samtal med, betraktade mig med undran ock
misstroende ock gåfvo korta svar. Detta förvånade mig. Till
slut förklarade en bastant fiskmadam för mig, att de alla voro
luteraner ock ville blifva vid sin tro ock sin lära, ock en medsyster instämde samt hotade mig med prästen i Landskrona,
om jag understod mig till att »tala» på fiskeläget. Då begrep
jag, hvad det var som vållade missförståndet. Jag hade på
Hven begagnat mig af en anteckningsbok, som var för bred
att stoppa i fickan, ock utan att tänka därpå, bar jag den i
handen. Kvinnorna trodde väl, att den innehöll »falska läror».
Kvinnliga profryttare i dylika varor äro ej något synnerligen
nytt. Det hjälpte ej, att jag upplyste dem om misstaget. Mitt
rätta ärende föreföll dem ännu betänkligare, ock så måste jag
anlita skollärarens hjälp för att lugna de uppskrämda fiskar28
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kvinnorna. Här blef det mellertid enkan efter en skeppare
som lemnade både de flesta ock de värderikaste bidragen.
Under strömmande regn traskade jag, åtföljd af skollärarens vänliga hustru ock lilla dotter, till staden. Där uppehöll jag mig ännu en dag, innan jag återvände till mitt hem.
*
Under föregående sommares besök i Höganäs ock dess
omnäjd blef jag förvissad om att en färd till Kullabärg skulle
inbringa mig nya skördar. Jag skref till en ansedd, men mig
personligen obekant bonde ock sporde, om jag fick taga mitt
första kvarter i hans hus, innan jag begaf mig längre in i
Kullen. För första gången fick jag afslag på en sådan bön.
Han föregaf reparationer o. d., men uppgaf namnet på en
annan man, dock med förbehåll att jag förteg, hvem som visat
mig dit.
Uppe på det skogbeklädda bärget ligger det vackra
Kockenhus, tillhörande Krapperups herresäte. Här fick jag
utan alt besvär ett trefligt hufvudkvarter hos ett ungt par af
mina bekanta.
Det var förnämligast Kullens fiskelägen som nu lockade
mig. Jag ville höra sägner om hafvet ock de varelser, med
hvilka folkfantasien förser det hemlighetsfulla djupet. På Mölle,
det närmast belägna fiskeläget, fick jag »både i säck ock påse.»
Utom alt annat upptecknade jag där en hel mängd gamla visor.
De flesta af dessa sjöngos för mig af en gammal enka efter
en sjötullsvaktmästare, andra samlade jag upp i fiskarenas
stugor, där kvinnorna sutto ock lagade näten. En äldre gumma
var så samvetsgrann, att hon andra dagen sände mig bud, att
hon under natten erinrat sig en vers till i en gammal visa. Ock
en annan lät skrifva upp två verser, som hon efteråt kom i håg.
Jag fann dem en dag långt efter min hemkomst i vår breflåda.
Detta var i allo en präktig färd. Öfveralt vänliga, meddelsamma människor, en härlig natur ock en behaglig bostad.
Värst var det, att vi aldrig kommo i säng före midnatt, ty
mitt unga värdfolk ville gärna höra mig återberätta de sagor
ock sägner, jag under dagens lopp upptecknat. Sådant är
dock ingalunda obehagligt, då man som här ligger i en hängmatta under lummiga, sent blommande lindar.
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Stundom berättades hårresande spökhistorier i den stilla
natten, ock hvarje gäng jag begaf mig till ro i min ailägsna
kammare i det förfallna huset, fick jag som skämtsamt god
natt ett: »Hälsa den hängde!» På kakelugnsspjället i den
ödsliga, förfallna sal, som låg intill mitt sofrum, hade nämligen
en gång i tiden en människa hängt sig.
Hvarje dag gick jag till något af de vid bärgets fot belägna fiskelägena. På det natursköna Arildsläge förvärfvade
jag mig en vän i en gammal fiskare vid namn Helge. Hos
honom satt jag timvis, då han vid stranden rensade sina nät.
På honom har jag tänkt, då jag nedskref den afdelning sägner,
som under rubriken Fiskarens berättelser finnes i min
andra samling.
Ofta har jag af vänner ock bekanta blifvit tillfrågad, om
jag ej var rädd, när jag så där ströfvade genom skog ock
mark. De gamla gummorna på Hven ansågo det rent af som
något lifsfarligt att gå ensam »i Skåne», hvilket landskap för
dem var ett rent främmande land. Jag var dock redan från
min barndom van att ensam, i' min fars ärenden, gå långa
vägar, ock först de med hvarje år ökade morden ock rånen
ha gjort mig något varsammare. Här på det vackra bärget
tänkte jag aldrig på någon fara.
En dag biet* jag dock duktigt skrämd. Med tankar ock
fantasi uppfylda af bärgstroll, hafsmän ock jättar gick jag
genom skogen från Kockenhus ned till Mölle fiskeläge. Plötsligt
får jag under ett stort träd se en helt ock hållet naken man
sitta på marken invid gångstigen. Hvad man tänker i ett
dylikt ögonblick af fasa, är ej godt att säga, men van att
tygla min fantasi, blef jag af den bredvid jätten liggande
varupacken genast upplyst om dennes stånd. Han smålog
förläget, då jag lugnt hälsande gick förbi. Jag nekar ej, att
sedan jag var honom ur sikte, jag ökade stegen till en försvarlig språngmarsch. Ock likväl sade mig förnuftet, att mannen
helt säkert hade full sysselsättning med sällskapet, som han
sökte i det linneplagg, han höll i handen, ock ej det minsta
brydde sig om att sällskapa med mig.
Efter ett par veckors vistande på Kockenhus förlade jag
högkvarteret till Brunnby klockaregård, dit jag blef inbjuden.
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Där gjorde jag omkring herresätet Krapperup, fiskläget Nyhamn
in. fl. platser tämligen goda skördar.
Tvänne slags människor, som jag ofta på mina färder törnar emot, äro på hvar sitt sätt fientliga mot mitt arbete. De
ena äro dessa halfbildade, flacka rationalister, som mena, att
det hör till goda tonen att förneka all bekantskap med gammaldags tro ock seder. Det andra slaget är de s. k. »läsarne»,
som äflas att göra hemmen ock hela det borgerliga samhället till
kopior af kloster ock eremitboningar. De förra kan man vinna,
blott man gör dem begripligt, att det nu är mycket fint att
syssla med gamla tiders seder. Då faller vanligtvis den lösa
förgyllningen af dem, ock det goda, gamla hjärtelaget ock de
gamla ärfda tänkesätten träda i dagen. Någon gång har dock
denna själsförtorkande bildning trängt så djupt, att hvarje gnista andligt lif slocknat för att lemna rum åt den krassaste
materialism. Då skuddar jag stoftet af mina fötter ock går
till grannen. Läsarne kunna angripas blott från en sida. De
ha en viss svaghet för spöken ock stundom en stor fruktan för
häxeri. Inom dessa områden äro de, som berättare betraktade,
värkliga auktoriteter. Men de förtälja blott för sitt eget nöje,
icke för att gagna en allmän sak. Hur en människa kan tro
på kristendomen ock just genom denna tro hämta kraft till sitt
arbete, ock på samma gång sysselsätta sig med fädernas tro
ock lif samt arbeta för andra allmänna angelägenheter än
hednamissionen, det är dem ofattligt ock en sann styggelse.
En söndagsmiddag gick jag ned till fiskläget Nyhamn för
att där af en mig namngifven förmögen änka söka erhålla en
visa, som hon skulle minnas, påstod man. Det hade redan på
Mölle händt mig, att gamla föräldrar sjöngo sina gamla kära
visor ock förtäljde de för dem icke mindre kära sagorna i
smyg för sina vuxna, förskrufvade barn, som i sådant fall
antingen voro »bildade» eller »väkta». Jag kände mig därför alltid lättast till mods, när ingen sådan ungdom var
tillstädes. Nu satt jag hos gumman, hon skrek ut sina minnen så väldigt, som om det gält att öfverrösta ett haf i
storm, ock så trädde husets unga dotter i fin, modern kostym
ut från ett angränsande rum. Utan att bevärdiga mig med en
hälsning, skred hon fram till mig, lemnade mig en samling
andliga sånger ock sporde i föraktlig ton, om de visorna ej
3
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bäst gagnade mig. Modern såg skrämd ut, en ung styrman,
som nyss kommit in ock i låg ton gifvit mig några vänliga
upplysningar, sprang skygg upp från stolen. Med ett par ord,
som visade den unga flickan hela fräckheten af ett dylikt
»väckelseförsök», återlemnade jag hänne boken ock bad hänne,
i kristendomens namn, inställa dylika försök, tils hon själf
fick någon kristlig erfarenhet. Hon svarade ej ett ord. Men
då jag på eftermiddagen såg hänne ock den unge sjömannen
på en lustvandring, stälde de så till, att de af mitt sällskap
fingo veta, hvem eller rättare »hvad jag var för en».
Vägen hemåt togs öfver Höganäs. Där fick jag samma
söndag på en kaffejunta ock en tebjudning på aftonen tillfälle
att anteckna diverse goda fynd. Hemkommen hade jag den
glädjen att af H. M. konungen, som tagit kännedom om den nu
utkomna första samlingen, emottaga 200 kr., ock så lades planer till en ny färd i september.

Emellertid hade den enskilda undervisning, som vår yngsta
dotter ock jag under vissa tider lemnat några flickor, så småningom blifvit en skola för ett vist begränsadt antal elever,
så att det nu blef mig svårt att komma ut på andra än de
allmänna ferietiderna. Denna septemberfärd blef ett slags afsked till min frihet.
Hågen stod till Västra Göinges snapphanebygd. Men där
kände jag ej ens till namn en enda människa, ock jag hade
ännu ej börjat hemsöka prästgårdarna. Jag skref altså till en
allmänt känd bonde i Norra Åsbo härad ock bad om kvarter
hos honom. Svar kom med omgående, jag skulle blifva hjärtligt välkommen, ock man ville på alt sätt vara mig behjälplig
med råd ock upplysningar.
Han ock hans unga hustru hade ej lofvat mera, än de ärligen höllo. Hela dagen ströfvade jag omkring i näjden, besökte bönder, torpare ock hantvärkare. Stundom fick jag mat,
stundom icke, alt efter som det var mig lägligt att antingen
rent af förneka min benägenhet för sotiga kaffekittlars svarta
innehåll, eller ock föreslå, att det utbyttes mot en smörgås. I
hvarje fall viste jag, att min rara värdinna om aftonen väntade mig med en god måltid. Då var husbonden hemma ock
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ledig från göromål, då infann sig också en af hans vänner, en
yngre mjölnare, i hvars hem jag fått mången god sägen upptecknad, ock så berättades vanligen hårresande spökhistorier
till midnatt. Jag misstänkte stundom, att min muntre värd
ville pröfva styrkan af mina nerver, ty jag hade ett afsides
beläget sofrum. Han viste dock troligen ej, under det han förtäljde om grannarnas spöken, att hans egen gård hade en hel
här dylika gäster, ock jag talade aldrig om, att hans naboar
redligt beskrifvit dem för mig. När jag då var riktigt trött,
kunde det hända, att inbillningen ville taga herraväldet. Min
kammare hade en glasdörr, som vette åt mannens två ödsliga
kontor, ock två glasdörrar, som tilläto mig att öfverskåda en
stor sal. Kunde jag så ej med tillhjälp af Palm&s »Gnistor»,
som jag funnit i mannens bokskåp, mana bort spöksägnerna,
steg jag upp, fästade tillsamman de glesa dörrgardinerna med
knappnålar, släkte ljuset, ock lät sedan spökena titta in till
mig bäst de kunde. Till deras heder må nämnas, att de aldrig
väkte mig eller på något sätt störde mig med några besök.
Äfven här fick jag af folk, som kallade all värdslig läsning »drafvel ock svinföda», höra präktiga häx- ock spökhistorier. Men då jag en afton i skymningen lemnade ett sådant
hem, ropade hustrun efter Mig: »Söken först efter Guds rike
ock hans rättfärdighet, så faller eder alt detta till!» Ett dylikt
missbruk af Herrans löften var sannerligen tragikomiskt, då vi
endast talat om gastar ock häxor.
I en annan gård — där jag blott hade den omständigheten, att jag var min fars dotter, att tacka för det man
talade om annat än gudliga ting — lockade jag dock ur hustrun en värdefull gammal visa, som på grund af sitt mystiska
innehåll gälde för att vara gudlig. Då hustrun slutat visan,
frågade hon mig, om sådana händelser kunde vara sanna. Men
mannen tog ordet ock sökte ur bibeln bevisa, både att djur
kunna tala ock mera sådant. Dylika bibelstunder äro för mig
så sorgliga, att jag, nogsamt vetande, hur fåfängt det skulle
vara att protestera emot ett dylikt bruk af bibelns skrifter,
söker undkomma så fort som ske kan.
En annan gång under denna färd blef en äldre kvinna så
frestad af mig ock sitt eget syndigt starka minne till att sjunga
en riddarevisa, att gumman sprang in i sin stuga, bommade
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till dörren ock bad mig vika dädan. Det måste jag också göra,
sedan alla underhandlingar 'visat sig vara förspilda.
Oaktadt den glest bebygda näjden kräfde af mig vidsträkta
vandringar, var den sjuka foten ej bättre, än att jag fortfarande
gick i de stora, tunna skorna, så länge den torra väderleken
räkte. Troligen harmsna öfver det ständiga klättrandet öfver
stengärdesgårdar, garnerade med tort enris, sträjkade skorna
en dag midt ute på fältet. Den tunna sulan lossnade. Nu
gälde det att få hjälp. I nästa hus fick jag anvisning på en
skomakare. Så bar det af till en afsides belägen gård, där
han bodde. Skomakaren var mellertid en fjärdingsväg därifrån
sysselsatt med att bygga sig ett hus, sade hans hustru, men
jag kunde få syl ock becktråd med mig till honom, om jag
ville. Sagor kunde han. Jag satt en stund i stugan under
förevändning att hvila ock vidtog ett par tjänliga åtgärder mot
skons söndringslusta. Under tiden berättade hustrun en del
smått ock godt. Därpå gick jag åter tvärs öfver alla fält till
det anvisade huset. Just som jag närmade mig det, for skomakaren sin väg, för att hämta grus, ock kunde inte komma
igen på ett par timmar. Dessa timmar använde jag till att
inne hos grannen, där skomakaren höll sina måltider, uppteckna en del gåtor ock sägner, som husets dotter meddelade. Härunder kom skomakarens hustru med mannens middag, så han själf, ock så kommo historierna. Af dessa tyktes
åter ett par ha lånat stoffet från Boccaccios Dekameron. Naturligtvis afhörde jag honom till slut, men anmärkte då:
»Det var inga granna historier, mäster.»
»Granna!» utbrast han sårad. »Vill frun ha granna sagor,
är det inte värdt att komma till menige man. Jag ock mina
likar ta dem rå upp ur alekärret!»
Han hade rätt, han gaf kvad han kunde, utan en aning
om att det kunde såra någon. Jag skyndade att blidka honom,
ock så berättade han äfven hyggligare ting, medan han på
hustruns uppmaning sydde ihop min sko. Därefter skildes vi
som goda vänner.
Säx dagar efter min ankomst skulle mitt värdfolk ha ett
stort kalas för att fira minnet af sin bröllopsdag, ock jag lofvade att infinna mig något före de bjudna gästerna. Jag gjorde
så också ock fick då tillfälle att höra den från Bonnarp för34
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skrifne uppassaren tala i ordspråk ock ordstäf värre än kung
Salomo.
Bland gästerna återsåg jag flere af de familjer, jag under
veckans lopp hemsökt. Värdfolket hade haft den vänligheten
att för min skull inbjuda en ovanligt god berättare, som jag
äfven besökt. Så vardt min eftermiddag ingalunda spild.
Skånes kvinnor af allmogeklassen tala sällan på gille, d.
v. s. de tala sällan högt, men liviska desto lifligare med sina
grannar. Männen däremot äro lifliga ock högljudda nog. Här
flögo nu ordspråk, ordlekar, gåtor ock småhistorier oupphörligt kring i männens lag. Många ville berätta, alla fröjdades
öfver- att de gamla minnena blefvo räddade, ock man drack
skålar för mig, för det jag hade godheten höra på ock anteckna.
Detta kan man också kalla att få i både säck ock påse.
En annan dag var mindre behaglig. Jag hade för afsikt
att uppsöka en i en annan socken boende undantagsman, känd
för att ha sett många skogsrån ock spöken. Mannen var inte
hemma för tillfället, jag gick därför till närmaste bondgård.
I förbigående bör jag kanske upplysa, att de dagliga vandringarna vanligen kunde beräknas till en vägsträcka af ungefär
två mil, stundom något mera, ofta något mindre, alt efter som
fynden voro rikare eller färre. Bondfolket leddes snart in på
sagostråten. Jag önskade tala enskildt med husmodern om vissa
mystiska bruk ock huskurer, ock vi gingo ut i trädgården.
Som vi gingo där i ifrigt samtal, kom en stor, groft bygd karl
bort till oss, ock med utropet: »Den skall jag ha!» grep han
tag i min urkedja. Förskräkt sköt jag honom ifrån mig ock
frågade husmodern, hvad detta skulle betyda. »Det är bara
vår ene son, han har fallandesot ock är fånig. Jag vet inte,
hur det kommer till, att han är så svår på senare tiden, förr
gjorde han aldrig någon förtret,» upplyste hon.
»Jag skall ha kedjan, hvad skall hon med sådant grant!
Hon kan köpa sig en annan i stan,» knotade fånen.
Modern befalde honom gå in i stugan, som han också
gjorde. Men när jag åter skulle ut för att söka upp undantagsmannen, hörde jag fånens vuxna syster med tanklöst löje
berätta, att han sagt sig vilja bli min vägvisare genom skogen
för att kunna förtjäna urkedjan.
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Att visa fruktan skulle ha stött familjen. Men jag kände
allmogens sorglöshet i fråga om dårars tillsyn, ock jag beslöt
att ej utan moderns sällskap gå genom skogen. På mina lätt
framkastade frågor svarades, att fånen gått ut ock att han
stundom visade främmande vägen. Husmodern följde mig utom
porten. Jag hade på gården börjat berätta en sägen, gumman
ville höra slutet, ock jag föreslog hänne att följa mig till gubben,
som, efter hvad vi fått veta, just tog sig ett bad i en skogsbäck.
När han kom till oss, började de båda att utbyta tankar om rån
ock tomtar, ock då jag nu på allvar skulle gå, tillgrep jag
samma medel som sagoberätterskan i »Tusen ock en natt» tör
att rädda, om just inte mitt lif, så dock min af bönderna skänkta
urkedja. Jag knöt den ena sägnen till den andra, tils vi hunnit ut till allmänna vägen. Fånen gick troligen ännu ock väntade, att jag skulle gå igenom »hästhagen».
Det är tämligen vanligt, att dårar gå helt fria omkring i
byn ock socknen, där de ha sitt hem, ock först när de olycklige begått något brott, blir man betänkt på att bevaka dem.
Jag hörde omtalas en, som med en slaktarknif skurit halsen
af en sofvande piga, ock en, som tändt eld på en skog. Sådana
olyckliga bland människorna ock lösgående tjurar bland boskapen äro de varelser som stundom injagat mig någon fruktan.
Den långvariga torkan hade hittils underlättat mina vandringar äfven på så sätt, att jag vanligen kunde gå rakt fram
öfver fält ock ängar, öfver uttorkade bäckar ock genom eljes
sumpiga skogar. Den aflöstes nu af ihållande regn. Detta
manade mig till skyndsamhet, ock jag flyttade mitt kvarter in
i Västra Göinge härad. Min värd lofvade anbefalla mig till
det bästa hos en bonde i Torups socken.
Min värd hade arrenderat bort sin jord ock höll sig blott
med en häst. Jag beslöt därför att gå till mitt nya kvarter.
Kanske kunde jag under den 1.1/4 mil långa vägen göra någon
ny skörd. Altså packade jag några nödvändighetsartiklar i en
resväska, anbefalde min kappsäck till värden, som lofvade förpassa den i rätt tid till järnvägsstationen, ock begaf mig af, ett
stycke på vägen åtföljd af min snälla värdinna.
Ett tätt, fint regn föll under hela vägen, det var inte värdt
att tänka på någon rast, om jag ville komma fram före skymningen, ock detta ville jag. Ty dels kunde jag ju inte vara
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säker på om bondfolket ville hysa mig, dels var denna näjd
bebodd af beryktade tjufband ock andra illa kända personer.
Ett stycke väg hade jag sällskap med en torpare, som envisades att på en skottkärra forsla en påse mjöl öfver ett stenigt ljungfält. Det var genare, tykte han. När inte hans kärra
hängde fast vid något af gångstigens försåtliga stenblock, pratade vi.
Mau behöfver dock någon öfning, innan man förstår alt
hvad en person från Västra Göinge säger. Denne berättade
mig, att en prins uppehållit sig inom häradet på en plats, som
hette Törkeriet, ock där upplefvat märkvärdiga öden. Men jag
borde själf gå dit ock höra sägnen. I tankarna öfversatte jag
ortnamnet med Torkeriet, ty torka hette »törka», liksom hoppa
hette »höppa», kropp »kröpp» o. s. v., ock när gubbens ock
min väg skildes, antecknade jag: Törkeriet — prins — efterspanas.
Våt som en kråka, anlände jag i skymningen till bondgården. Husbonden var borta, dottern mottog mitt medförda
anbefallningsbref ock läste det med hög, mässande stämma, så
det var riktigt uppbyggligt att höra, hur många goda egenskaper mitt förra värdfolk upptäkt hos mig. Jag blef vänligt
emottagen af hela familjen, som dock med oförstäld undran
betraktade mig.
Detta var den magraste, fattigaste ock ödsligaste skånska
bygd, jag ännu genomvandrat. Men i mången af dessa hyddor, snarare gråstenskummel än hus, mera passande till fårstall än till människoboningar, berättade dagakarlen ock hans
hustru mången saga ock sägen. En yngre, fattig hustru blef
lifligt intresserad af detta samlingsarbete. Hon ej allenast själf
berättade mycket ock fick sin man att förtälja, utan hon gick
med glädje in på mitt förslag att mot en bestämd dagspänning
följa mig till nästa socken. Under alla dessa vandringar frågade jag ofta efter den där prinsen. Men ingen hade hört
något om honom. Men där skulle i Törkeriet bo en fattig
gubbe, som viste mycket att berätta.
En liten pojke hyrdes i nästa torp till vägvisare, ock så
bar det af mot Törkeriet. Pojken traskade före på sina bara
fötter, nu ock då seende sig tillbaka, liksom en liten hund, för
att se om jag kom efter. Det gick inte så raskt för mig nu,
37
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ty väglaget kräfde grof skodon. Men den lycklige pojken gick,
som allmogen säger, »gratis» öfver alla hinder. Ett stycke
från vandringens mål kommo vi till en sumpig äng, där vatten
ock dy porlade fram mellan pojkens lifliga tår. Vi stodo vid
randen af en strid bäck, ock det föll af sig själft, att han utan
att säga ett ord gaf sig ut i vattnet. Midt i bäcken stannade han ock såg sig öfver skuldran. Då han upptäkte, att
jag med skor ock strumpor i handen följde honom, smålog
han gillande ock plaskade vidare.
Vi träffade gubben hemma i hans eländiga koja, ock han
blef mycket glad, då jag började tala om den rikedom på nedgräfda skatter, som skulle finnas här i orten.
»Tar hon sådant med?» frågade han ifrigt.
»Ja vist», svarade jag. Han hade nyss berättat om bärgstroll eller hvad det var, ock jag trodde, att han frågade, om
jag ville ta sägner om nedgräfda skatter med i samlingen.
»Hvad, kan hon ta hönan ock ormen, som ligger på skatterna!» ropade han. »Se där under stenen i min trädgård
finnes en stor skatt. En klok har försökt ta den, men det
lyckades inte.»
Jag rådde honom att snarare anlita en stensprängare. Men
nu vardt gubben så nedstämd öfver min obekantskap med skattens fjälliga ock befjädrade väktare, att han inte satte stort
värde på mitt råd. Då drog jag fram med frågan om prinsen.
»En prins här i detta usla Törkeriet, nej det är sludder!
Det var det andra Törkeriet, som Karl den tolfte kom till. Där
ska vara långt dit, så hon kan nog inte gå dit?» tillade han i
frågande, osäker ton.
Törkeriet var således Turkiet, ock jag hade, »en ny Aurora», farit kors ock tvärs förgäfves för att fånga hjälten.
Gubben föreslog mig nu att »vänta, tils mitt fruntimmer
kommer hem». Han hade nämligen ingen laglig maka. Då
skulle vi få kaffe. Detta frestade mig likväl ej. Jag bad honom i stället ge pojken ett par af täppans morötter till vandringskost, ock så drogo vi åter tillbaka till pojkens hem.
Där lemnade jag honom med aflöningen ock tack rör lånet.
På denna vandring gälde det att kunna vara utan mat
ifrån tidigt på morgonen till sent på aftonen ock att utan olägenhet kunna lefva på grof kost. Näjden är fattig, ock den
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torftigare befolkningen hade så föga sinne för renlighet, att jag
inte ens hade mod att äta en bit bröd i kojorna, ännu mindre
dricka kaffe. Jag föredrog att äta ett par kalla potatis med
salt, när jag kände, att det började bulta alt för starkt i mina
tinningar. Någon egentlig hunger känner jag sällan i dylika
omgifningar.
En sådan dag kom jag in i en stuga, där en yngre kvinna
meddelade mig en del af sin öfvertro. Mellertid fick jag ögonen på en stor korg, som stod i en vrå, öfvertäkt med en ren
linneduk. »Hvetebröd till salu?» frågade jag. »Ja, skall det
vara?» — Men i det samma grep hon en »medskabning» bak
sitt ena öra ock afrättade den, med nageln till stupstock. »Nej,
jag är inte hungrig», försäkrade jag. Jag kände mig sjösjuk.
Nykokt potatis, smör ock sill väntade mig om aftonen i min
bostad. Den ordknappa värdinnan hade märkt, att jag åt så
litet af det grofva, skarpt sura brödet, ock hon hade bakat
hvetebullar. Jag märkte för hvarje dag, att hon fattat tillgifvenhet för den oväntade gästen. Det behöfs blott en smula
ohycklad vänlighet, ock den slutne skåningens hjärta är vunnet, älven om han ej med vackra ord visar sina känslor.
Han föredrar att visa dem med handling.
Vädret blef nu rent af ohyggligt, mina krafter voro tämligen medtagna, ock så beslöt jag att återvända hem med de
fynd, jag samlat i snapphanebygden.

39

U

nder senhösten 1880 hade jag den glädjen att ernottaga
ett bref från dr ARTUR HAZELIUS med anmodan att lemna bidrag till hans Bidrag till vår odlings häfder. Jag önskade ingenting hällre, än att få företaga en samlingsfärd i Östra Göinge härad, uppe vid småländska gränsen, ock jag erhöll af
Nordiska museet för en sådan resa ett understöd af 100 kr.,
en del af behållningen för en af kand. BONDESON gifven soaré.
Ehuru dessa pänningar voro i godt förvar i en bank, lemnade
de dock min man ock mig ingen ro. Till sommarferien var
det sju månader. Hvem kunde veta, om jag då förmådde uppfylla den ingångna förpliktelsen. Nej, jag måste begagna mig
af mina julferier!
Handling följde på beslut. Den 3 januari 1881 reste jag
till Ousby järnvägsstation. Där mottogs jag af en af våra äldre riksdagsmän; som själf skjutsade mig till sitt hem. Under
juldagarna hade det frusit hårdt ock riklig snö hade fallit, nyår
kom med blid väderlek ock gjorde vägarna i dessa bygder
nästan ofarbara, de stodo glatta som speglar. Detta lofvade
föga godt för mig, som skulle gå i backarna. Att jag var
hjärtligt välkommen till mitt blifvande värdfolk, märktes tydligt på husbonden. Men under den besvärliga färden sade han
mig, att jag troligen i dessa bygder ej skulle finna något af det
jag sökte.
Denna hans öfvertygelse nedstämde mig dock ingalunda.
Jag kände af gammalt, hur föga allmogen tänker öfver gamla
ärfda seder ock ärfd tro. Dessutom begagnade riksdagsmannen,
sig själf ovetande, så många präktiga ordspråk, ock han berättade tillfälligtvis så många småhistorier, att jag inom mig
själf log öfver hans beklagande, att han så föga kunde bidraga
till att främja mitt arbete.
Så snart jag vid framkomsten krupit ur min päls, kände
jag vid åsynen af husmodern, att jag hos dessa gamle skulle
40

VM. 1

1881, ÖSTRA GÖINGE RÄL

41

få mig ett värkligt hem. Redan innan första kaffekoppen var
tömd, voro vi alla tre midt inne i arbetet, utan att de därmed
hade annan afsikt än att underlätta vår bekantskap. Andra
morgonen visade jag dem ett sammandrag af de fynd, jag redan fått af dem, ock då ropade de: »Är det sådant — nå, det
var en annan sak!»
Nu blef här lif i spelet, utflykter företogos, sägenförtäljare
efterskickades ock kommo trampande med broddade stöflar
ock dito träskor. Värdfolket höll öppen taffel, kaffeflaskan
kände ej till ferier, min blyerts ej häller.
Tövädret aflöstes nu af frost. Vägar, stigar, stenar ock
backar blefvo, om möjligt, ännu halare. Ingen besökande kom
till huset, därför måste vi ut. En half mil därifrån hölls hos
värdfolkets son en skogsauktion i förbindelse med ett stort
gille, som sed var, ock dit måste vi naturligtvis. På ditfärden
besökte vi en »klok åderlåtare», som skulle åderlåta min värdinna, ock om listen lyckades, trolla litet för mig på auktionen, dit han ämnade sig. Ja, sin konst som åderlåtare visade
han, ock det så att blodet skulle ha sköljt öfver mig, om jag
inte, tvärt emot hans if'riga uppmaning, lemnat min plats bredvid honom.
»Se det betyder gikt i blodet, att det for så åt galet håll»,
upplyste gubben välvilligt. Men detta var också alt hvad jag
fick veta, hans läppar voro förseglade, de öppnades ej till samtal, blott för att svälja ett glas vin, som vi hoppades skulle
lösa hans tunga.
Bland de egentliga gillesgästerna fans en rik bonde, som,
något rörd af toddy, förtrodde mig, att han i sitt hem hade en
förseglad låda med hemliga papper. Den skulle jag kanske
få se, om jag ville gästa hans hem. Vi kommo då öfverens
om att han skulle låta hämta mig trättonafton. Saken var,
att jag förut fått veta, att där i hans släkt funnits en beryktad häxa.
Emellertid hade jag redan på annat sätt stiftat bekantskap
med en »klok gubbe», som på beställning gick vida omkring
ock trollade hälsa på »människor ock andra skapade kreatur»,
återskaffade tjufgods, återstälde rostad kärlek i blankt skick
o. s. v. Han kom också nu, på en ansedd mans rekvisition,
men såg mycket betänksam ut, när han fick veta, att det blott
41
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var fråga om att titta en smula i hans hemliga vetenskap. Vi
pratade en stund hit ock dit, mest om spöken. Sådana hade
han manat ner många ock sett ännu flere. Han viste också,
att alla gengångare tala grekiska ock att latinet tillhör svartkonsten. Han tinade upp både lekamligt ock andligt ock fann,
att jag i dessa saker uttrykte mig med så mycket allvar ock
så stor sakkännedom — sade han — att det vore skada att
i en så dum tid, som vår, neka en så klok människa närmare
kännedom om en konst, som af ren brist på förnuftigt folk
snart skulle försvinna ur värden. Nu ville han blott, att min
tillfällige värd skulle gå i borgen för att han inte kom till
skada för sina meddelanden ock att hans medförda »handbok»
ej lästes af någon annan än mig. Ock det både lofvade ock
höllo vi.
Boken var tämligen tjock, ock jag bad att få behålla den
i tre dagar. Den bjudna ersättningen tyktes honom så hederlig,
att han i sin, belåtenhet uttrykte sin ledsnad öfver att inte
också ha tagit med sin »stora svartkonstbok». Det var den
bästa källan för hans visdom ock makt. »Men hvem kunde
väl tro, att man skulle träffa en så kunnig människa!» slöt han.
Jag skyndade mig att bjuda honom samma ersättning, som
han nyss fått, om han vid sitt nästa besök ville låta mig se
denna bok. Hon var efter hans tyst framhviskade uppgift trykt
med röda bokstäfver.
Nu företog jag det mödosamma afskrifnings- ock afritnings•
arbetet af bokens många trollformler ock allehanda underliga
tecken. Trättonafton blefvo mitt värdfolk ock jag bjudna till
middag af en nabo, som det hette, men jag blef ensam hemma.
Dels ville jag sluta afskriften, dels väntade jag, att den där
bonden med den förseglade lådan skulle komma ock hämta
mig. Så satt jag där alldeles ensam i huset, de gamle hade
inga tjänare, ock då aftonen kom ock jag fick slut på alt
trolltyget, grep mig en längtan efter mitt eget hem, med jul i
hvarje vrå, då vi alla voro hemma. Nej, detta dugde ej. Ut
till folk, ut till nytt arbete!
Jag såg en stenbrytare rusta sig till att gå hem, jag gick
ut ock frågade honom om vägen till »nabogården». Han skulle
gå åt samma håll, sade han. Med jättesteg klef han af, stödjande sig vid sin järnstång, öfver stenar, trädrötter ock is, utan

42

VIII. 1

1 8 8 1, ÖSTRA GÖINGE HÄR.

43

att bry sig om hvarken väg eller stig. Efter en stund stodo
vi vid en isbelagd spång öfver en ännu öppen strid bäck. Han
före, jag efter med förtviflans mod. Jag kunde då ej få mera
än ett kalt bad, ock det hoppades jag stå ut med. Det gick
dock utan, ock så vidtog ett upplöjdt åkerfält, där det kändes,
som om jag gått öfver idel på kant lagda plogjärn. Min vägvisare klef af med lunkentusfjät. Hans järnskodda träskor
skyddade honom från de jordiska intryck på sulor ock fötter,
som kommo mig att ibland se två månar på himlen, ock han
skred fram utan en tanke på sin efterkommande. Möjligen
hade han glömt mig. Ett ljus blinkade till i fjärran. »År det
från gården, far?» — »Nej, det är från mitt torp. När vi
komma dit, äro vi halfvägs, sen kan min tös visa vägen.»
Denna upplysning födde hos mig beslutet att en annan
gång taga bättre reda på hvar man här hade sina naboar, innan jag i kvällen gaf mig ut för att söka dem. Frän torpet
till gården fans dock något liknande till en väg, ock jag tror
ej, att barnet ock jag klättrade öfver mer än två isbelagda
gärdesgårdar. Det var en liten pigg flicka på åtta år. Hon
sprang raskt på sina trätofflor ock brydde sig icke det minsta
om att hon ett par gånger »satte rofvor» i isen, så tofflorna
gjorde höga luftsprång på egen hand.
I denna gård hörde jag för första gången dialekter från
de öfverst belägna socknarna talas, ock med bestörtning märkte
jag, att jag ej förstod, hvad som sades, när folket talade sinsemellan. Mitt värdfolk tjänte denna afton som öfversättare,
jag lärde mig snart förstå de egendomliga diftongljuden ock
dito verberna; men min värdinna måste dagen därpå gifva mig
en kurs, som satte mig i stånd att skilja en brödkaka från en
trasmatta, en brödknif från en brunnsstång o. s. v.
Vid midnattstid börjades vår vandring mot hemmet. Vi
voro nu fyra, mitt åldriga, men raska värdfolk, deras fämtonårige son ock jag. Natten var klar ock lugn, men kall. Det
skulle ha varit en härlig vandring, om den bara inte så ofta
måst anställas på både händer ock fötter. Jag hade visserligen under aftonens lopp gjort några goda fynd, men ett par
gånger var jag nog ovetenskapligt sinnad att önska mig aldrig
ha lemnat svartkonstboken ensam i det människotomma huset
denna kväll. Denna usla önskan grep mig starkast i det ögon43
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blick, då min värd motsträfvigt erkände, att han tagit något
miste om kosan ock att vi nu ej hade annat val än att krafla
först ned ock sedan upp ur ett djupt ock bredt afloppsdike,
som vi oförmodadt befunno oss vid. Mycket talades ej under
denna nattliga färd — jag kan ej *kalla den »fotvandring»,
emedan det vore en orättvisa mot händerna. Väl hemkommen
förklarade husbonden, att »i värre före» hade han, som dock
var infödd göitag, aldrig färdats.
Åter kom ock gick folk till huset, ty snö hade fallit, ock
kölden knäpte till. Hela familjen arbetade ute i bygden för
mig, hvarje besökande drog sitt strå till stacken, ock alla samtal rörde sig kring detta enda, men dock så ofantligt rika
samtalsämne. På bestämd dag återkom min trollgubbe för att
hämta sin kära, smorda handbok ock för att låta mig kasta
en blick i sin djupaste visdomskälla. Jag hade hört, att här
i orten skulle finnas en dansk svartkonstbok. Jag trodde, att
det var den som jag nu skulle få se, ock bad gubben hålla
sitt löfte. Han gjorde många svårigheter, talade om elementarfurstars makt, planeternas inflytande, Karl XIII:des förmåga att
med ett par frimurareord, som gubben fått lära, vända vind
ock dämpa eld. Han talade, tils han själf blef rädd, så svetten stod honom i pannan. Men jag begagnade mig af öfvertalningens trollmakt, tils den farliga boken kröp upp ur bröstfickan på rocken. Han ville dock ej släppa den ur handen, så
att jag till en början fick nöja mig med att hålla i den ena
pärmen. Boken var en tysk — kalender, trykt 1774.
Jag skrattade ej, ty vidskepelsen har så sorgliga sidor, att
den nog kan döda löjet. Men jag tog boken, läste högt därur
på svenska, bland annat en flock furstliga personers namn ock
titlar. Den arme stod där helt skälfvande ock såg sig omkring.
Han fruktade synbarligen, att min dumdristighet skulle framkalla en här af de där beryktade tjänsteandarna, som han inte
var förberedd till att mana bort. Orsaken till mannens vördnad för almanackan var, att den till en del var trykt med röda
bokstäfver samt att den innehöll en del fina stålstick, föreställande djurkretsens tecken. Naturligtvis talade jag nu förnuft med gubben, men han lät sig ej omvända. Hans förnämsta
auktoritet var Karl XIII ock näst honom »de höge frimurarne».
Mot sådana källor är det för en folkupplysningens vän svårt
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att bygga dam, ty de lemna ständigt öfvertron ett starkt.
tillflöde.
Under de senare dagarna hade kölden så tilltagit, att min
omsorgsfulla värdinna en morgon vid fyratiden kom in i min
kammare för att se om mig ock göra upp en brasa. Hon ock
mannen hade nämligen inne i stugan vaknat af köld. Knäppningarna i husets timmer hade väkt mig.
Jag måste dock nu ur boet, denna socken erbjöd ej flera
skatter. Min håg stod till Örkeneds ock Glimåkra socknar.
Försedd med anbefallningsbref inträdde jag efter en tre timmars åktur en afton, stel af köld, i en stor stuga. Husbondefolk, barn ock tjänare betraktade mig med loflig förundran.
Brefvet ock min egen förklaring hade dock den värkan, att
jag efter ett par timmars förlopp kände mig lika hemmastadd
hos detta mitt nya unga värdfolk, som förut hos det gamla.
Här var det synnerligast den raska, lifliga husmodern som
direkt tog saken om hand. Hon berättade mig själf mycket
ock sände bud efter andra berättare, eller också följde hon med
mig omkring i torp ock gårdar. Husbonden stälde sina hästar
till vårt förfogande, ock själf blef han vår pålitlige körsven.
För öfrigt hölls äfven här, ock det efter ännu större måttstock,
öppen taffel för alla, som hade lust att slå upp språklådan.
Här var det inte så farligt att någon kväll besöka en »nabo»,
ty nu låg snö på väg ock stig. Men kalt var det, så det knäpte
i knutarna.
En dag foro vi tre till en beryktad spelman, som kunde
spela »älfleken», så både lefvande ock döda föremål dansade
ner i närmaste vattendrag. Men han behöll alla sina ock andras hemligheter i säkert förvar, så den dagen fingo vi intet.
Jo, det är sant, på hemvägen besökte vi ett bondfolk, hos dem
antecknade jag åtskilligt.
Bland våra besök hos fattigman vill jag här blott omtala
ett. Det var nermörkt, när vi kommo in i stugan. Denna utgör däruppe ofta äfven kök, ock stundom erbjuder hon invid
spisen en varm vrå åt någon späd kalt', ett lam eller ett par
killingar. Här funnos visserligen inga synliga djur i stugan.
Men utom människorna befolkades den af en skara osynliga
varelser, som utgjorde invånarnes plåga. Läsaren bör dock ej
inlåta sig på fåfänga gissningar, utan liksom vi höra, hvad
45
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folket själft förtäljde. Det var svärmor ock sonhustru, den
förra låg dödssjuk, den senare hade ett spädt barn i famnen
ock ett par plantor på lergolfvet. Alt bar prägel af fattigdom,
hårdt arbete ock stränga försakelser. Men härom talades ej,
utan om alt det spökeri, som oroat dem, sedan en häxa som
bebott huset aflidit, ock om vättarnas elakhet ock hämdgiriga
sinnen. Det var stugans osynlige bebyggare.
Egendomligt nog äro vättar i det öfriga Skåne ansedda
som goda, vänliga varelser. Både i Småland, Blekinge ock,
som jag har hört, uppe i Norrland äro de illa anskrifna. Jag
tog dem mellertid i försvar mot de uppretade kvinnorna.
»Vacker go d h et!» utbrast den yngre. »Väl kan jag ha
råkat till att vara dem i vägen eller kanske skadat dem, men
aldrig har jag gjort det med vett ock vilje, ock hvarför skulle
mitt oskyldiga barn lida för det?»
»Du skulle, som jag sade, ha offrat mjölk till dem», afbröt
svärmodern.
»Nej, mor, det ville jag inte, för barnet hade inte gjort
dem något ondt, ock ändå lemnade de det ingen natt i ro.
De sögo det på tårna ock hälarna, så där syntes små ljusröda
tappar, ock när jag låg med barnets små fötter i min hand
för att freda dem, sögo de det på hakan ock näsan. Då en
natt — ja mor mins det — tog jag till att gråta ock sade:
Har jag gjort er något ondt, så hämnens på mig, men lemna
mitt lilla oskyldiga barn i fred! Jag kunde inte stå ut med
att vaka öfver det längre», tillade hon halfgråtande vid minnet
af vättarnas nedrighet. Då tog den gamla ordet:
»Ja, då fick hon dem öfver sig, ock där gick ing6n natt
utan de nöpo hänne öfver hela kroppen, så hon såg ut som
om hon varit prickad med stoppnålar. Till sist drogo de hänne
i näsan ock ögonlocken, ock så måste hon ändå ge med sig
ock göra som jag sagt, offra mjölk ock bedja om tillgift. Sedan fingo vi fred ock nattro.»
Det är möjligt, att detta förefaller läsaren lustigt, men jag
hade svårt för att inte gråta vid en skildring, som lade i dagen en sådan blandning af rättskänsla, stolthet ock alt uppoffrande moderskärlek.
Den gamla berättade mycket om häxor ock trollkarlar,
ock slutligen delgaf hon oss sin längtan efter en präst. »Jag
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kan nog min katekes ock långförklaring rent som vatten, ock
jag har tre biblar, ock om jag själf skall säga det, är jag
hemma i läran. Dock,» afbröt hon sig själf, »det är inte på
min förtjänst jag förtröstar.»
Min värdinna lofvade hänne, att prästen skulle bli hämtad,
ock efter ännu en stunds samtal lemnade vi hänne mindre
bitter mot »de store», än då vi först talade med hänne.
Jag var kommen midt i julkalasernas tid, ock man hade
den vänligheten att äfven inbjuda mig till dessa gillen. Den
första afton, jag deltog i ett dylikt, trodde jag mig böra taga
hänsyn till festen ock lät anteckningsboken blifva hemma. Där
lektes ock dansades hela aftonen af yngre ock äldre, ock utan
att väcka uppseende kunde jag deltaga i nöjet ock sålunda
lära mig de lekar ock ringdansar, jag ej förut kände till.
Under ett uppehåll, då jag satt något afsides ock lyssnade på
de med ordstäf späckade samtalen, kom husets värd bort till
mig med papper ock blyertspenna ock bad mig teckna upp alt
hvad som kunde hafva värde för mina samlingar. Det gladde
dem alla, att de gamla sederna inte föraktades.
Nu hade vi ett godt slädföre ock klara, månljusa nätter. Man sade, att kölden en morgon uppgick till 30 gr.
Celsius; annars höll den sig vanligen på 20 gr. Men det
var härligt att färdas genom skogarna, där snön låg tung
på fura ock gran, medan björkens fina kvistar voro öfverdragna med gnistrande rimfrost ock hela skogen genljöd af
bjällerklang.
På ett annat gille hviskade värden till mig, att där var
några gubbar som så gärna ville berätta sägner, om jag ville
gå ut i sommarstugan, där de äldre männen sutto. Kvinnorna
sågo gärna detta, ty här som mångenstädes är kortleken en
fiende till värklig glädje. Men då allmogen äfven har infört
det »finare» sällskapslifvets tvåkammarsystem, så kunna ej kvinnorna sitta inne, där männen spela. Nu följde de dock efter
mig in till dem.
Ock så höll den gamla folkdiktningen sitt intåg i sommarstugan. En tät ring slöts kring berättaren. Spelarne glömde
sina »stick ock betar», toddyvattnet kallnade. Men värmen i
sinnena steg högt, ock mången rolig skämtsägen upptecknades
denna afton. Men många mörka drag af vidskepelse ock öfverSv. landsm. VIII. 1.

47

4

48

WIGSTRÖM, VANDRINGAR.

VIII. /

tro kommo äfven i dagen, ock ingenting är mig svårare att
tyst afhöra än trolldomsoväsendet.
Detta afhandlades här mycket lifligt såsom ett oomtvistligt sakförhållande. En yngre bonde var isynnerhet ifrig ock
skydde ej att nämna ock utpeka kända personer. Jag bad då
att få säga ett par ord i saken ock berättade så om de två.
svartkonstböckerna ock om den tyska almanackan, som jag
sett, läst ock skrifvit af. Man hörde mig med häpen tystnad.
Sedan höjde sig ett par röster ock instämde i min mening, att
det hela var medvetet bedrägeri eller vantro ock okunnighet.
Den unge bonden blef het ock menade, att finge jag bara se
en riktig svartkonstbok, blefve där annat af för mig än läsa
tyska. Jag svarade honom lugnt, att jag inte gjorde mig till
domare öfver någons tro, utan blott ansåg mig skyldig att härvidlag meddela den erfarenhet, jag vunnit.
Ett par skollärare vågade nu förfäkta min mening, ock
jag drog mig tyst tillbaka bland kvinnorna. Där togs jag i
skola af en gammal from, rar gumma, hvars kristendom var
så inväfd med hedniska föreställningar, att det hade varit synd
ock dårskap att här göra ett försök att skilja ogräset från
hvetet. En ärfd ock fastgrodd lifsåskådning kan möjligen
grumlas, men ej upplysas genom ett ordskifte på ett gille.
Jag sade blott, att det var min fasta tro, att Herren både ville
ock kunde skydda sina barn ock vänner från onda makters
anslag.
Under en af de gående öfverdådiga måltiderna smög
jag mig in i den nu nästan folktomrna stugan för att uppteckna bröllopssederna vid ett göingebröllop i äldre dagar.
Snart blef jag omringad af de vackra, lifliga hustrurna, som
ville se, hvad jag skref. Ett nej undslapp mig i förvirringen, men det efterföljdes genast af ett ja, jämte förslaget
att jag skulle läsa högt. Detta vann bifall, ock medan den
vackraste af alla kvinnorna höll med ena handen i boken,
läste jag, till allas nöje, ock vann därmed att få åtskilligt
tillagdt.
Efter en veckas vistande i dessa socknar ock efter en
tämligen äfventyrlig slädfart, då min något druckne kusk ett par
gånger körde vilse i skogen, hamnade jag åter hos mitt gamla.
värdfolk. Efter ett par dagars välbehöflig hvila hos dem
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efter gillen, nattvak ock utfärder, stäldes resan direkt mot
hemmet.

Jag har alltid varit rädd för att samla nytt stoff, innan det
gamla vederbörligen blifvit utskrifvet ur anteckningsböckerna.
Man kan ej vara så utförlig i anteckningar, som måste göras
i flykten, att icke liknande ting från olika orter skulle i minnet kunna sammanblandas. Dessutom skulle ingen annan än
jag själf kunna reda- ock utarbeta dessa anteckningar. Jag ger
mig därför ingen ro, förrän alt är på sin plats i manuskriptet.
När påskferierna kommo, var jag dock redo till nya insamlingar, ock jag valde nu Bjäre härad.
Ett vänligt svar från ett prästhus, där jag var känd, tillförsäkrade mig ett trefligt kvarter under de åtta dagar, jag
hade lediga. Vädret var blidt, men snö låg ännu här ock där,
ock vägarna voro föga lämpliga till vandringar. Men det gick
ändå. Dessutom sände mitt värdfolk efter äldre personer, som
kunde berätta ett ock annat.
Detta var första gången det föreföll mig obehagligt att
utbyta bostadens bekvämlighet mot blåst ock slask. Möjligen
hade jag det altför angenämt i prästgården, men detta var
dock icke den förnämsta orsaken till min olust för arbetet.
Den härledde sig från vämjelsen vid den folkdiktning, jag här
fick höra. Jag skall ej inlåta mig på en beskrifning, blott
säga, att det stundom föreföll mig, som om jag aldrig mera
skulle kunna företaga en dylik färd, af fruktan för att åter få
se, hur de gamles cynism endast kunde jämföras med ungdomens oblyghet. Jag kunde ej emottaga anbudet af bildade
personers sällskap på dessa vandringar, ock jag skulle ha afbrutit dem efter ett par dagar, om där ej ibland smutsen hade
funnits pärlor, som jag ansåg det för min plikt att upplocka.
För öfrigt var befolkningen både godlynt, meddelsam ock välmenande.
På två olika ställen tog man mig för en svagsint människa. Men då man upptäkte, att jag ej var någon sådan, bekände man själf sitt misstag, bad mig förlåta det ock gjorde
sig sedan all möda att genom visor ock historier försona sitt
misstag. Obehaget ökades äfven därigenom att jag, då alla
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varningar förkastades, nödgades vidtaga en åtgärd för att
skydda fornminnen. Detta ådrog en lantman rättegång ock
pänningeböter. Jag skulle i stället ha dömt vederbörande myndighet att bära bättre glasögon. Men jag har ej studerat juridik, ock därför kan jag troligen ej förstå, hvarför somliga
länsmän ej kunna se, hvad som föregår vid högljus dag, förrän
de få ord er till att göra det. Åfven mitt värdfolk vardt
nedstämdt öfver de sorgliga erfarenheter, jag gjort, fast dessa
naturligtvis ej hade någon invärkan på vårt förhållande till
hvarandra. Men det är väl mindre behagligt att så där få se, hur
en människa kan känna sig nedtrykt af en råhet, som man själf
blifvit så van vid, att den ej längre sårar hvarken ögon eller
öron. Troligare är dock, att mitt värdfolk ej förut hade en
aning om det andliga tillståndet i häradet. Sådant händer
ofta de bildade familjer, som bo på landet.
Engelholm hade jag ett par år förut vid nyårstiden besökt ock där gjort en del fynd. Nu uppehöll jag mig ej där,
utan for direkt hem för att i ro ock lugn sofra den myckna
slagg, jag fått med från Bjäre härad, från guldet. Men hela
våren ville jag ej tänka på någon ny färd.

När det led fram mot midsommar, kände jag, att jag altför starkt hade anlitat mina krafter under våren. Jag hade
bland annat med feberaktig ifver arbetat på att tömma den
senaste anteckningsboken, som jämt framkallade leda.
Emellertid hade min värdinna från Glimåkra flere gånger
gladt mig med bref ock erinrat mig om mitt löfte att återkomma. Min familj yrkade på färden, ty jag behöfde lantluft,
rörelse ock frisk, ren folkhumor för att bli rask, påstod man.
Ock så bar det åter af, så fort våra elever fått ferier.
Äfven nu stäldes färden till Ousby, ock därifrån gick jag
till mitt gamla kvarter. Jag inhöstade där en rätt vacker
efterskörd. Jag hade ej glömt bonden med den förseglade
lådan, ock eftersom jag ej hade längre väg än omkring 3/4 mil
till hans gård, gick jag dit en söndagsmorgon. Man emottog
mig med en gästfrihet, som tydligt visade, att man med mat
ock dryck ville kväfva alla samtal om de mystiska papperen.
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Detta lyckades naturligt inte. Men det lyckades ej häller mig
att få se dem. När ingen annan utväg fans, grep hustrun till
den förklaringen, att papperen gått förlorade under en brand,
som för några år sedan härjat gården, ock att mannen varit
»po rus», när han i vinter bjöd mig gästa dem. Mot så beskaffade upplysningar kan ingenting invändas, ock jag hade ej
annat att göra än att gå tillbaka. Äfven i dessa bygder
funnos således hem, där man var så fången i vidskepelse, att
man hvarken ville eller vågade delgifva den åt offentligheten.
Detta gäller hufvudsakligen om den förmögnare befolkningen
samt om sådana personer, som ockra på nästans öfvertro ock
tanklöshet.
Snart uppsökte jag mitt forna kvarter i Glimåkra socken,
ock så blef det den första veckan ej fråga om annat än tillfälliga fynd. Värdinnan tykte, att jag såg altför eländig ut
för att genast utsätta mig för ett oregelbundet vandrarelif.
Nej, jag skulle ligga ute i skogen ock titta på raglar ock
ekorrar, medan hon ansträngde sig för att väcka min matlust
med allehanda goda anrättningar. Detta lyckades hänne. När
hon ansåg mig vara stark nog att uthärda nya ansträngningar,
reste vi till Örkeneds socken. Där fördes jag, efter att ha
dröjt en dag ock en natt i prästens hus, genom hans försorg
så högt upp i hans vidsträkta församling, att jag med lätthet
kunde företaga ströttåg in i Småland. Jag ville nämligen jämföra. de båda landskapens befolkning ock folkdiktning vid den
gamla svensk-danska riksgränsen.
Här fick jag bostad hos en bonde. Han skjutsade mig
själf, då det var fråga om altför långa vägsträckor, ock ledsagade mig till afiägset boende »naboar». Så t. ex. aftågade
vi en dag till häradets mest beryktade trollkarl ock talade
under vandringen så mycket om skogsrå, att vi nära kommit
vilse, gubben ock jag. Då vi åter kommo i närheten af människoboningar ock frågade, livar trollkarlen bodde, tittade man
visserligen nyfiket på mig; men man tyktes finna det alldeles
i sin ordning, att en främling »sökte» hos Jösse-Jösse.
Denne låg sjuk ock hade af en småländsk präst blifvit så
grundligt uppläxad för sin svartkonst, att han tillåtit husets
kvinnor bränna hans böcker. I början trodde jag inte på
denna uppgift, ty det är eljes en allmän föreställning, att dy51
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lika skrifter stå emot både eld ock vatten ock att enda sättet
att bli dem kvitt är att sälja dem till en främling. Därför
tillbjöd jag mig nu att göra Jösse en sådan tjänst, så att han
skulle slippa att tillgripa samma medel, som en af hans ärade
medbröder, som murade in sin svartkonstbok i en vägg, när
han inte längre vågade trolla. Åsynen af silfvermynt hade
dock här blott den värkan, att hela husets personal beklagade,
att man lydt prästens uppmaning. Ty hvarför bränna något
afgrundstyg, som man kan vända i pänningar? Man gick så
långt i sin ifver, att jag erhöll tillåtelse att genomsöka en
gammal låda, som den sjuke förvarat en del papper i. Han
trodde, att där möjligen kunde finnas några trollformler. Jag
vill minnas, att jag där fann mystiska recept mot tandvärk
ock dylikt gods.
Sedermera blef det bondens tre döttrar, som skiftesvis
ledsagade mig på mina vandringar. På en af dessa lyckades
det mig att af en gammal gubbe, som gifvit trollkonsten på
båten, få tillhandla mig den svartkonstbok, som finnes upptagen i min andra samling. Dessa vandringar sträkte sig än
in öfver gränsen, än i »nabolaget», vi drucko hiskliga kvantiteter kaffe, till ock med sent på kvällarna, ock uppoffrade oss
för vetenskapen med ett mod, som minst borde ha förskaffat
oss nordstjärnan, om här eljes fans rättvisa till i värden.
En afton hade vi efter ett mödosamt sökande, som inbringade oss åtskilligt kaffe, slutligen fått tag i en ogift kvinna,
som var känd för att tro på både troll, pysslingar ock mera
sådant. Vi satte oss på ett stengärde för att utbyta förtroenden. Men det gick grufligt smått med den saken, fast jag
berättade åtskilligt för hänne. Hon nöjde sig med att höra
på ock att misstroget snegla på mig. Jag höll anteckningsbok
ock blyertspenna i handen, ty här måste jag, så godt ske kunde,
göra reda för mitt ärende. Så tecknade jag, liksom i tankar,
ett par trolldomstecken. Genast kände jag hännes armbåge i
min sida, ock nu förtrodde hon med förtjusning »åt en invigd»
alla sina erfarenheter i svartkonst ock andra mörka saker.
Efter en veckas vistelse i dessa bygder skjutsade bonden.
mig ett stycke på vägen. Sedan begaf jag mig till fots till
mitt hufvudkvarter för att därifrån ställa kosan till Broby,
Bnisslinge ock Hjärsås socknar.
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Min outtröttliga värdinna lemnade mig ej, förrän hon åtföljt mig på en båtfärd öfver en insjö ock öfverantvardat mig
i andra pålitliga människors vård. Det blefve för vidlyftigt
att beskrifva alla mina sigsagsvandringar. Till slut hyrde jag
mig en båt ock lät ro mig öfver den vackra Immeln. Under
denna färd lät jag min roddare lägga till vid ett näs, där jag
ville besöka ännu en trollkarl. Äfven här blef jag väl emottagen ock lärde under de två gubbarnas samtal känna flere
märkliga drag af öfvertro. Jag antecknade här bland annat
en sägen om Olof Haraldsson i Norge ock hans makt öfver
bärgatrollen.
Min nästa bostad fick jag på det vackra Skärvik. Därifrån gick jag följande dag till Hjärsås ock fick hos socknens
klockare ett hem under de dagar, jag anslagit till vandringar
i denna trakt. Jag hade nämligen stämt möte med mina Glimåkravänner, som skulle på ett gille där i näjden.
Nu hade jag tillbringat en hel månad i Östra Göinge härad, ock tror mig i det närmaste ha inbärgat hvad som ännu
finnes där af gamla minnen. En dag i slutet af juli, då frosten
redan gjort ett nattligt besök i näjden, reste jag hem i sällskap med min värdinna, som gästade oss några dagar.
Jag hade nu i Torsten Hedlund i Göteborg funnit en förläggare till min andra samling. Jag erhöll senare af »Lars
Hiertas minne» ett anslag af 300 kr. Jag kunde sålunda med
ny ifver arbeta på manuskriptet samt lägga planer för nya
samlingsfärder.

J

ultiden 1881-82 lämpade sig ej för vandringar, ej häller 1882
års påsk. Båda voro, om jag rätt minnes, slaskiga ock blåsiga.
Jag ämnade mig nu ned till de feta, flacka näjderna kring
Trelleborg, ock därifrån skulle färden sträckas till Skanör,
Falsterbo o. s. v.
I dessa näj der kände jag inga bönder. Vid midsommartiden gaf jag mig i väg, ock jag beslöt att till en början bedja
om gästfrihet hos prästen i Västra Alstad. Detta beviljades
med stor vänlighet; jag reste på järnväg dit ock blef där snart
som barn i huset. Byn har ännu sin gata med smärre hus
vid båda sidor, ock ur dessa drog jag mången gammal minnesskatt.
På somliga orter ha fattighusen visat sig vara goda fyndorter.
Jag kunde visserligen där få med mig några mer eller mindre
fiffiga ock hoppfulla minnesgåfvor, men dylikt kan man också
få annorstädes, ock det finge således ej afskräcka mig. Sedan
jag först gjort en fransk visit i fattighuset ock erhållit löfte
om sagor ock visor, inköpte jag hvad som behöfdes för en
kaffejunta. Prästfrun lemnade också bidrag därtill, fast hon
ej stort trodde på hjonens löften. Hon fick rätt, jag fick blott
tack jämte den enstämmiga försäkran, att de ingenting hade
att berätta. Den fattiga befolkningen var äfven här mycket
meddelsam, men på ett par undantag när lyckades det mig ej
att lära känna bönderna.
Från denna socken styrde jag kosan till Trelleborg, där
en af stadens anseddaste familjer genast befriade mig från att
bo på hotell. Jag upptogs som medlem i familjen, ock man
underlättade dessutom på alt sätt mitt arbete i staden ock dess
närmaste omgifning.
Under tiden hade jag glädjen emottaga en inbjudning från
prästen i Reng (Skytts härad). Där fick jag mig äter ett godt
hem till de många sådana, jag haft förut. Den gamle prästen
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trodde dock ingalunda, att jag i denna näjd skulle hos bönderna göra några fynd, ock bland alla dem, som mottagit mig
med denna öfvertygelse, är han den ende som fick rätt.
Lyckligtvis funnos äfven här andra personer än rika bönder, ock så gjordes mina ströftåg ingalunda förgäfves. Väl
gjorde jag en lång, het sommardag, åtföljd af en äldre ansedd
men mindre bemedlad jordägare, en rond, som sträkte sig in
i tre socknar, utan synnerligt annat resultat än hunger ock
trötthet ock vissheten om att bönderna hälst sågo mig på ryggen. Man antingen teg mig höfligt ur stugan eller förklarade,
att här inte fans något märkvärdigt. Jag har skäl tro, att
den förträffliga boken Folklifvet i Skytts härad af Nicolovius
hade någon del i denna förbehållsamhet.
I prästgården väntade man mig med någon oro. Denna
var dock öfverflödig, ty i ett icke rikt hem gjorde sig skåningens
vanliga gästfrihet gällande, så snart min ledsagare omtalat
våra missöden. Prästen själf grep till vandringsstafven ock
ledsagade mig ut bland den vidsträkta »Skanörsljungens» glest
spridda kojor ock små gårdar ock lyssnade med intresse på.
långa sagor ock underliga sägner, som gubbar ock gummor
berättade med lif ock lust. Med förfäran läste jag senare om
mordet därute på Ljungen ock igenkände i den mördades hustru samma vänliga gumma, som ett par gånger emottagit mig.
Det var inte med de ljusaste förhoppningar som prästfolket emotsåg mitt vistande i Skanör ock Falsterbo. Men
när jag ändå skulle dit, ville prästen själf följa mig till den
förstnämda staden ock söka skaffa mig en trefligare bostad, än
platsens enda värdshus kan erbjuda. På vägen dit bevistade
prästen ett sammanträde. Under tiden åkte jag omkring i byn
ock hälsade på hos fiskarfolk, som vänligt meddelade mig sådana mystiska ting, som för dem hade det största intresset.
Regnet föll tätt, när vi på eftermiddagen anlände till det
gåsomkacklade Skanör. Prästens bemödande att rädda mig
från värdshuset misslyckades. Punschen ock pepparkakorna,
som i en familj välvilligt bjödos de hungriga ock våta resenärerna, fördystrade ännu mera hans sinne. Han var lika litet
som jag älskare af dylikt surrogat för mänsklig föda. När
han senare i den otrefliga värdshussalen skulle skiljas från mig,
sade han: »Ave, följ med mig hem, detta här är för ohyggligt!»
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Detta hade dock varit altför fegt. Visserligen kände jag
ingen människa här. I prästgården låg frun för döden, dit
kunde jag ej gå. Regnet fortfor, jag frös, men höll ändå modet uppe, när prästen med dyster blick vinkade mig ett farväl
från den bortrullande vagnen.
Hvart ock till hvem skulle jag nu vända mig? Flickan,
som framdukade någon mat åt mig, såg vaken ut. Jag sade hänne
ungefär, hvad jag sökte här, ock hon berättade mig på stående
fot ett par »riktigt sannfärdiga» drag om trollen därute på
Ljungen. Hon lofvade att om aftonen följa mig till sin mor,
»som vet fasligt mycket,» ock lemnade uppgift på ett par
andra personer, som jag genast gick att besöka. Lyckligtvis
upphäfde titlarna icke här jämlikheten, ock så infunno sig
»honoratiores'» enkelt kostymerade döttrar samma kväll på besök hos värdshuspigans mor. Jag fick höra mycket den aftonen, ock jag erhöll anvisning på andra meddelsamma personer. Följande morgon vid femtiden väktes jag af koherdens
lur, som tutade lif i både människor, kor ock de gåsflockar,
som funnit för godt att tillbringa natten i staden. Det var för
mig en så egendomlig bild att se den tutande herden i spetsen
för samhällets alla kor draga ut på betesmarken, att det rikligt ersatte en af bruten morgonhvila.
Medan mina Skanörsvänner ytterligare stökade om i sina
minnesgömmor, gick jag till Falsterbo. Hade jag förstått de
skrikande vipornas, hafsfåglarnas ock gåsflockarnas språk,
skulle de ha sagt mig, att här vid tångvallen, som onigaf staden, upphörde det stora mänskliga samhällets vågslag, att alt
andligt lif därinom droppvis sipprade genom det djupa sandlager, som hotar att begrafva alt. Nu klef jag på i sandhafvet,
som sände små rörliga vågor in i mina skor. Några få, nästan
stumma, kvinnor säg jag, dels ute, dels inne, men ingen vuxen
karl. Till ock med barnen voro omöjliga, icke ens sagor kunde
lifva deras blickar eller lösa deras tungor. Det svaga andliga
lif, som ännu här ock där kunde varsnas, hade samlat sig i
en sjuklig pietisms grumliga afioppsfåra. Naturligtvis var det
min mening att stanna här ett par dagar. Men solen lutade
till nedgång, ock jag hade ännu ej lyckats väcka ens nyfikenhet — jag begärde ej längre intresse. Jag hade därtill förvissat mig om att här hvarken existerade värdshus, bagare
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eller gästfrihet. Jag hade altså intet annat val än att tömma
sanden ur mina skor ock gå tillbaka till Skanör. Nu tykte
jag, att alt fjäderfäet täflade med de råmande korna i att
håna mig.
När jag återkom till Rengs prästgård, synade prästfrun
mig noga för att förvissa sig om att jag ej lidit någon synbar skada. Ock prästfar uttrykte sin innerliga belåtenhet öfver att jag ej blifvit smittad med Falsterbostumhet.

En resa till Stockholm ock Uppsala af bröt forskningsfärden. Men tre dagar efter min hemkomst därifrån upptogs
den på nytt vid Klågerups järnvägsstation (Bara härad). Jag
var där inbjuden af inspektoren att bo hos hans familj. Sedan
jag upptecknat en del gamla borgsägner, reste jag till Västra
Alstad, viss på att få en efterskörd. Jag fick af prästen därstädes anbefallningsbref till hans ämbetsbroder i Gylle.
Jag rår sannerligen ej för att skåningarna äro så snälla
mot mig ock öfveralt behandla mig som en gammal bekant.
I Gylle prästgård bistod frun mig med råd ock dåd. Ibland
följde hon med mig i fattighuset ock till andra fattiga personer, som mot goda ord ock betalning voro villiga att antingen
framsäga visor eller berätta något.
Det bör kanske sägas, att ingen af alla mina fattiga berättare eller berätterskor någonsin direkte begärt betalning.
Men det faller af sig själft, att när fattiga personer offrat tid
ock möda för min skull, eller när det orkeslösa fattighjonet
bjudit på sägner ock »en pris snus», så måste arbetaren ha
sin lön ock hjonet »snuspänningar». Att däremot bjuda någon
af mina värdar eller värdinnor, var det så en fattig åbo eller
en illa lönad skollärare, någon pänningeersättning skulle icke
allenast varit en grof taktlöshet, utan tillika en förolämpning.
Som en välkommen gäst har jag öfveralt blifvit einottagen,
med saknad ock tacksamhet har jag skiljts från alla dessa
hem, ock på flere ställen ha tjänarne, tårögda ock leende ock
under försäkran, att »det är skam att ta emot sådant, när man
haft så roligt,» motsträfvigt tagit mot drickspänningarna.
Genom prästfruns bemedling fick jag en dag hyra en liten
flicka att följa mig till Gislöfs fiskeläge. Det var en lång väg.
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Flickans träskor voro så tunga, att jag föreslog hänne att afstå
från ståten af både dem ock de tjocka ullstrumporna ock
springa barfota, som hon var van, ock så buro vi skatterna
in i ett skolhus vid vägen. Jag tog vid samma tillfälle lärarens berättarförmåga i anspråk, ock det ingalunda förgäfves.
Prästfrun hade försett mig med smörgåsar ock kakor, flickan
medförde en duktig aptit. Hon teg inte längre, än hon åt, ock
hon åt, så länge där fans en bit i papperspåsen. Hos skolläraren tigde hon en tom tändsticksask, ock detta blef ett nytt
pinoredskap för mig. Hvar tionde minut frågade hon mig, hur
många pänningar där kunde rymmas i den, eller ock påminde
hon mig genom asken på annat sätt om mitt löfte att betala
hänne. Hon tigde inte, nej för all del. Men innan vi nådde
fram till fiskeläget, hade hon för mig uttrykt sin önskan, att
jag skulle skicka hänne bomullsstrumpor, tygkängor, en klädning, hatt, parasoll ock några andra småsaker. Senare lät hon
mig tydligt förstå, att hon för min skull gick miste om soppa
med klimpar hos ett bondfolk, att där bodde en hvetebrödsbagare på fiskeläget, ock att hon mycket väl nu kunde äta en
skål fläsksoppa, som stod på bordet i ett hus, där vi hörde
sägner. Det intresserade mig att få veta, om hon var bottenlös eller inte, ock jag skaffade hänne både hvetebullar ock
soppa. Hon teg efter den betan ett par timmar, men på hemvägen stämde hon upp samma visa, ock jag nödgades med ett
par ord tysta det lilla matknytet.
Dels på fiskeläget, dels hos skolläraren, där vi lagt träskorna ock strumporna i förvar, upptecknade jag saker, som
höllo mig skadeslös för vandringen. Till flickungens stora förtjusning aflemnade jag hänne i hemmet så tidigt, att hon kunde
deltaga i höstgillet hos bonden, där hännes mor arbetade. Tar
inte det barnet sig fram i värden, så skulle det gå bra underligt till.
Från Gylle reste jag åter till Trelleborg. Det händer ej
sällan, att efterskördarna innehålla värderika fynd. Folk har
fått smak för att förtälja, ock så stökas där upp i minnets
gömmor. I Trelleborg fick jag besök af en medelålders arbetare, som trodde sig jämt vara förföljd af »ellen». Denne,
älfkarlen, är i dessa trakter ännu mycket fruktad. Mannens
ärende var att till mig sälja ett knippe amuletter, kallade »elle58
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kors» af silfver ock stål. Han hade tigt silfver ock stål
till sex sådana kors, i den tro att mängden skulle rå på
»ellen». Han insåg snart sitt misstag. Det ena korset, som
han ständigt bar på sig, gjorde lika stort gagn som de
fem andra tillsamman. Därför voro de till salu. Däremot,
sade han, skulle han ej vilja sälja det han begagnade för
50 kr. Man må dock ingalunda tro, att de andra korsen förlorat sin kraft, vist inte. Han försäkrade mig, att de aldrig
varit på golfvet eller på jorden. På den fruktan, hvarmed han
såg mig hantera knippet, syntes det nog, att han betraktade
ett dylikt fall som en stor olycka. Jag talade närmare med
mannen om hans lidande. Han hade för detta elände sökt
både läkare ock präst. Den förre hade förklarat honom vara
frisk ock sund, den andre hade rådt honom till att läsa i bibeln ock läsa böner. Han hade alltid brukat »ordet», försäkrade han, men det hjälpte inte mot »ellen». Jag rådde honom
att utan bok be Gud om hjälp, upplysning ock befrielse från
alt det som plågade honom. Om rådet följdes, vet jag inte;
men det vet jag, att ännu står den arme mannens sorgsna
ansikte tydligt för mitt minne.
Ett par gånger förut hade man i denna näjd erbjudit mig
att få köpa dylika amuletter, inte därför att man ej längre
trodde på deras kraft, utan därför att de råkat komma i beröring med marken. Man erbjöd mig en dylik amulett för 4
kr. Rådet att låta en ärlig guldsmed smida om den en torsdagsmorgon före solens uppgång erhöll jag till på handeln.
Rödsotens utbrott i Malmö ock i närliggande orter af bröt
min samlingsfärd. Äfven om jag haft lust att trotsa farsoten,
hvilket dock ej föll mig in, kunde jag svårligen begära, att
folk under slika omständigheter skulle ha lust att förtälja
sagor ock sjunga visor. Jag fick därför nöjas med hoppet om
att nästa sommar få återkomma till dessa bygder.

M

idsommaren 1883 upptog jag åter samlingsarbetet, nu vid
Skurup. Ett trefligt hem var mig där beredt i en familj, som
med ifver ock intresse deltog i mitt arbete.
Järnbanan härifrån till Ystad kallas, ej utan skäl, »den grefliga banan». Här ha vi ju hela vägen det ena ståtliga herresätet bredvid det andra. Där gamla adelsborgar finnas, där
finnas också gamla sägner af alla slag, dock mest »stilfulla»
spöksägner. Men de flesta af dem berättas ej i borgarnas
omedelbara närhet. På denna ort ha länge florerat ett slags
borgsägner, som jag kände af gammalt. De bära alla spår af
att vara hopgjorda. Så länge jag blott träffade dem i tryck,
vållade de mig ingen skada. Men när nu allmogen återgaf
dem som äkta vara, vardt det mig altför brokigt. Jag har
under dessa år haft nog att kämpa emot utdrag ur Andersens
sagor, Per Thomassons berättelser ock »Fäderneslandets» följetongsafdelning, utan att därtill behöfva plågas af artificiella
troll ock dito prinsessor.
En dag hade jag på egen hand företagit en vandring till
en bondgård i en närliggande by. Nu var jag ej längre i
Skytts, utan i Vemmenhögs härad, ock där var jag välkommen äfven hos storbönderna. I denna gård var man dock i
början försiktig i fråga om att meddela något om öfvertro ock
vidskepelse. Här lästes tidningar, ock vissa sådana tro sig
göra en god gärning genom att bara göra narr af gamla ärfda
föreställningar. Sådant har dock vanligen blott den värkan,
att den gamla tron gömmes djupt i hjärtat under ett påtaget
sken af att ej tro på någonting. Snart föll dock den konstlade likgiltigheten, ock jag fick höra många gamla goda saker.
Till slut kom en af de oäkta sagorna, men med den upplysningen, att man viste, hvem som var deras goda pappa. Detta
hade till följd, att jag genast, åtföljd af den snälla husmodern,
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begaf mig af till skriftställaren för att få bestämd upplysning
om diktvärkens natur.
Detta var midsommarafton, då folk ännu brukar vara
något mystiskt stämdt. Så fick jag först en välvillig upplysning om hela denna sagocykel. Därefter dukades kaffebordet
i en löfsal, ock när nu från kyrkorna ringdes »Marieklocka»,
sutta vi tre kvinnor ock herr författaren, den mest välvilliga
människa i värden, ock talade om spöken ock veritabla troll
till sent på sommarkvällen. Han ock hans lika vänliga hustru
följde mig sedan så långt, att jag kunde se taken af den gård,
där jag hade min bostad.
Då Skurupsnäjden ej hade mera gammalt nytt att erbjuda,
begaf jag mig på väg mot Ystad. Jag uppehöll mig endast
en eftermiddag på grefve Posses egendom Charlottenlund. Dit
kom jag dock ej för att söka några spöken, utan på grund af
en vänlig inbjudning att stanna där öfver natten, ifall jag så
önskade. Jag var mellertid samma afton väntad i Ystad ock
måste resa vidare. Det var likväl uppfriskande att under
några timmar få böra talas om annat än idel trolltyg. Man
kan värkligen ibland bli mätt på sådan själaföda.
Nästa morgon börjades arbetet på nytt, ock Ystad, det
viste jag af' gammalt, hade nog af mystiska historier, fast de
icke alla passa för mina samlingar.
Från Ystad bar det på järnväg af till Simrishamn. Där
trodde jag mig ej äga någon enda bekant. Jag hade nämt
detta för grefve Posse, ock han rådde mig att vända mig till
stadens borgmästare. Från Ystad skref jag till denne ock bad,
att jag, under den tid jag vistades i orten, skulle få lof att
räknas bland hans bekanta. Jag har nämligen funnit det vara
nödvändigt att på hvade obekant ort ställa det så, att när
folket sport mig om mina personliga förhållanden, jag kunnat
nämna en där allmänt känd ock aktad man, bonde eller tjänsteman, såsom god vän till mig. Detta ingifver den öfriga befolkningen förtroende till främlingen.
Vid framkomsten gick jag därför genast till borgmästarens
ungkarlsboning. Jag hade ej begärt, att han skulle köpa grisen i säcken, d. v. s. lofva mig det begärda, innan han talat
med mig. Han bjöd mig dock genast att supera med honom,
visade intresse för samlingsarbetet, men trodde ej, att jag bär
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skulle finna hvarken öfvertro eller sägner. I det fallet hade
jag en annan mening ock utbad mig tillåtelse att före hemresan få visa honom, hvilken af oss som hade rätt. Genom
hans vänliga omsorg bereddes mig en treflig bostad på värdshuset. Men detta oaktadt kände jag mig något Skanörsaktig
till mods, när jag tog mitt rum i besittning. Ty utan bekantskap med en enda familj är det grufligt svårt att börja ett
sådant arbete. Jag beslöt att äfven här vända mig till uppasserskan, när hon nästa morgon visade sig.
Det var under dessa dagar en hetta, så man kunde försmäkta. Därför blef jag något förundrad, då jag om morgonen
klädde mig ock fick se en äldre kvinna stå midt i solskenet
på gården ock sticka strumpor. Hon var då sannerligen ej
rädd för att bli brunstekt! Men det där är ju ett bekant ansikte. Ett ögonblickligt bläddrande i minnets bok, ock jag hade
hänne. Men hur kom det sig, att hon var hemmastadd här?
1 nästa minut viste jag detta, viste att både hon ock hännes
son, källarmästaren, känt igen mig på rösten, när jag förra
aftonen i mörkret talade vid kyparen, som öppnade dörren för
mig; viste att hon stält sig så, att jag måste se hänne, ock
att de båda, mor ock son, ville lemna mig så många upplysningar de kunde. Är inte sådant bondtur, så känner jag inte
denna vara.
Här tog jag nu mitt högkvarter. Jag viste, att jag ej
skulle bli så omänskligt debiterad här, som det sker i vissa
andra småstäder, där den ene närvarande gästen vanligtvis
får plikta för de andres frånvaro.
Borgmästaren hade rådt mig att besöka en af stadens
»honoratiores», som själf var samlare, om också inom andra
områden, ock nu gjorde jag ett förmiddagsbesök i detta hem.
Det blef ej det sista, ty både herrn ock frun antogo sig mig
ock min sak så lifligt, att vi stundom alla tre följdes åt på
upptäktsvandringar utom staden. Lantbefolkningen är här
liflig ock meddelsam. Jag kunde öfveralt säga mitt ärende
helt öppet. Man skrattade barnsligt gladt öfver sådana påhitt
att uppteckna »gamla pasascher», men fann det vara roligt, att
folk ville höra på dylikt.
Värmen fortfor. I Simrishamn fans lika litet som i Skanör
ock Falsterbo någon förmedlingslänk emellan strand ock haf
62

VM.. 1

1883, JÄHRESTADS HÄR.

63

i form af badhus. Det hade altså sina olägenheter att få ett
bad. Men man kan äfven på sådana stränder leka utländskt
badlif, bara man har mod att göra det ensam med hafstärnorna
till åskådare.
Röda ock varma kommo fru N. ock jag en förmiddag till
fiskeläget Baskemölle. Där ämnade jag under hägn af hännes
ock mannens aktade namn stanna ett par dagar. Hon aflemnade mig till en gammal båtskeppare. Men redan innan jag
skildes från hänne, insåg jag, att gubben stod under hemligt
förmynderskap. Så var det också. Hans barn tykte ej om
besöket, ock gubben följde mig till en af sina släktingar. Det
var en medelålders hustru, hännes min ock röst röjde, att hon
tillhörde en eller annan sekt. Så var det äfven, ock det var
mig inte möjligt att med hänne få något slags samtal i gång.
Hon svarade höfligt, men enstafvigt på alt ock växlade ständigt underliga blickar med sin vuxna dotter. Endast i ett fall
blef hon nästan vältalig. Hon sökte öfvertyga mig om att
här hvarken på detta eller närmaste fiskelägen fans ett spår
af öfvertro, vidskepelse eller sägner.
I tålamodets dygd har jag en någorlunda god öfning. Men
uppsåtliga lögner på »gudligt» folks läppar förmår jag dock ej
fördraga. Jag steg upp ock bad hänne visa mig, hvar samhällets skollärare bodde. Hon gjorde detta, men med alla
tecken till hemlig oro ock ovilja. Ef'ter hvad jag sedan fick
höra, hade hon ej vetat, hvad hon skulle tro om min uppgift,
att fru N. ledsagat mig till fiskeläget; men hon, kvinnan, hade
tagit mitt uppgifna ärende för en list, under hvilken dolde sig
afsikten att förkunna en eller annan religiös sekts lärdomar.
Dylika misstankar kasta ett egendomligt ljus öfver deras sätt,
som resa i religion.
Hos skolläraren blef jag hjärtligt välkommen. Frun bjöd
mig genast bostad, läraren följde mig senare till ett annat
fiskeläge, där vi, liksom förut på Baskemölle, fingo tag i goda
berättare. Jag hade alla skäl att vara belåten med de fynd,
jag gjorde. En gubbe på Baskemölle, som jag dock ej haft
det nöjet att se, hade förklarat, att nu var yttersta dagen nära,
ty jag kunde ej vara någon annan än själfve Antikrist, som
gick omkring ock stämplade folk. Då förstod jag inte hans
tankegång, men senare på fiskeläget Brantevik blef den mig
Sv. landsm. VIII. 1.
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klar. En yngre bondhustru gjorde mig där, innan jag talat ett
ord med hänne, indirekt samma beskyllning för stämpling ock
tillade, att »vedertecknet sattes i näfven», samt att man ej här
ville veta af — goodtemplarne. Dessa misstag förundrade mig
ej det ringaste. I dylika, aflägset liggande samhällen känner
man inga andra människor med andliga intressen än kolportörer. Goodtemplarismen är ej, sådan den nu förefinnes, egnad
till att upplysa de rent okunniga. Man misstager sig groft,
när man tror, att dryckenskapen älskas öfveralt där, hvarest
ordensväsendet motarbetas. Man kan ju vilja målet utan att
anse sig böra emottaga de medel, som erbjudas för att uppnå
detsamma.
Att här äfven fans mycken öfvertro, faller af sig själft.
Jag frågar nu, som jag med kännedom om förhållandena ofta
förr har frågat: hvarifrån skulle allmogen, isynnerhet den
fattigare delen däraf, fått en sådan upplysning, som förmår
skingra den ärfda, dels hedniska, dels påfviska värdsåskådningen ock tankegången?
Det Sista fiskeläget, som jag besökte på denna kust, var
Brantevik, beläget en half mil från Simrishamn. Genvägen dit,
som af alla fotgängare begagnas, bjuder på 12 eller 13 stengärden att »trena» öfver; mödosamt nog, när hettan är sådan,
som de två gånger jag gick den vägen. Jag erhöll då logi
hos en mjölnarefamilj, som hade godheten tro på min bekantskap med herr ock fru N. i staden.
På Simrishamns andra torgdag, som företedde anblicken
af en liflig marknad ock som för sakens nyhets skull äfven
var ett folknöje, lenmade jag det lilla vänliga samhället, hvars
borgmästare genom våra gemensamma bekanta fått veta, att
orten var god för en samlare. Ännu när jag gick ned till
järnvägsstationen, viste jag ej rätt, hvarthän jag borde ställa
min kosa. Det blefve väl något råd därnere, tänkte jag. Det
biet* det också. I väntsalen träffade jag en folkskollärarinna,
som jag kände från längre tid tillbaka. Hon förestälde mig
för en gift skollärare ock bad honom hysa mig. Mannen »grundade» synbarligen på de knapphändiga upplysningar, som hans
kvinnliga kollega gaf honom, ock under färden satte han sig
så långt ifrån mig i kupén, att jag ej kunde tala med honom.
Han lät mig vid framkomsten till Gersnäs station ensam gå
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till hans hem. Det är sannerligen inte så godt att för de sina
föreställa en gäst, hvars namn, person ock ärende äro lika
många olösta gåtor. En af tidningarna i Simrishamn hade
dock haft den godheten att klart ock redigt tala om mig ock
mitt ärende, ock att jag ämnade besöka Stiby i Järrestads ock
S:t Olofs socken i Albo härad. Men hvem orkar väl läsa tidningar under slik hetta?
Skollärarens hustru mottog mig med stor vänlighet. Men
att mitt ärende var hänne ett mörkt tal, syntes ändå. Hon
teg ock ville ej besvära den okända gästen med frågor. Nu
inkom tjänsteflickan, hon generade sig lyckligtvis ej, ock så
kom här så mycket ljus i saken, att hon med suveränt förakt
för alla sina sysslor genast drog fram med en gammal sägen.
Jag förklarade den för god, äkta vara, hon blef själaglad ock
tykte det var härligt att få en »så rolig fru» i huset. När
mannen kom hem, såg han ännu mera förvånad ut öfver att
finna främlingen redan vara så hemmastadd. Sedan afslöjade
han sig själf som en ifrig berättare. Dessutom voro både
han ock hans snälla hustru mig behjälpliga att finna andra
källor.
Ett besök i prästgården i Stiby hade till närmaste följd,
att jag fick ett hem i prästfamiljen ock därtill många för mig
ock mitt arbete värdefulla upplysningar.
När man så där dag ut, dag in under några veckor uteslutande sysselsatt sig med folktro ock folksägner, blir man
slutligen så öfvermätt, att man ej kan taga emot mera af det
slaget. Jag ville nu blott besöka S:t Olofs socken ock sedan
öfver Malmö, där jag sommaren förut upptecknat åtskilligt, begifva mig hem.
Från Stiby till S:t Olof är en mils väg. Uppåt bar den,
het var dagen, men det gick ändå. I prästgården hade jag
fått anvisning på ett hem, där jag kunde be om bostad. Jag
följde vinken, men där var sjukdom i huset, ock så tog jag
min tillflykt till skollärarens familj. Han var borta, ock hans
hustru betraktade den trötta vandrerskan med stor förundran.
Jag fann det tungt att återigen nödgas gifva förklaringar, som
kanske gjorde saken ännu underligare i hännes ögon. Då
rykte ett par af barnen, som med roliga miner tittat på mig,
hänne i armen, ock i tanke att de hviskade, sade de: »Mor,
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det är Ave, hon som gaf ut Hvitsippan (en barntidning). Där
står i den nyaste tidningen, att hon skulle komma.»
Den som tager barnet vid handen, tager modern vid hjärtat, säger ett ordspråk, ock nu var bekantskapen gjord. Jag
hade ej ätit något sedan kl. 8 på morgonen. Det var öfver
middag, ty jag hade under vägen varit inne i ett par kojor.
Det vänligt erbjudna kaffet jämte smör ock bröd uppfriskade
mina trötta lifsandar. Jag kunde utan all tidsutdräkt bese
den gamla kyrkan med dess fyra altaren ock helgonbilder. S:t
Olof med sin silfveryxa botar ännu inbillningsrika sjuklingar,
ock ett antal af omkring 25 till 30 sådana vallfärda årligen
dit på S:t Olofs dag, den 29 juli.
Från kyrkan stäldes vandringen till S:t Olofs förr så berömda, men nu tämligen glömda offerkälla. Därifrån gick jag
till åtskilliga personer i byn, ock därpå samma kväll till Raskarum till en samlare af allehanda fornsaker. Han hade väntat mig ock bjöd mig ock min lilla följeslagerska på skummande
öl. Det är en dryck som nog torde vara stärkande för andra,
men som alltid förskaffar mig feber. Detta var dock något
som jag nu, varm ock dammig som jag var, ej erinrade mig.
Den uppmärksamme ungkarlen riktade mina samlingar med
åtskilliga drag ur folktron, ock en stund efter solnedgången
gick jag tillbaka till skolhuset i S:t Olof. Läraren var hemkommen, ock en mer än riklig aftonmåltid var uppdukad. Först
sent på aftonen gick jag till hvila. Men ölet, den ovana mattimmen ock de varma rätterna, kanske också en altför stor
trötthet, hindrade mig att sofva. Natten var dock lyckligtvis
snart förbi. När det blef ljust nog för att kunna skrifva, hade
jag mer än nog att uppteckna.
Efter frukosten började vandringen i byn på nytt ock med
godt resultat. På eftermiddagen gick jag under ett ihållande
regn tillbaka till Stiby. Nu gjorde jag blott ännu ett par besök hos arbetsfolk, som voro inflyttade från Albo härad. Sedan reste jag hem med den öfvertygelse, att där i Albo, Gärds
ock Villands härader skulle af en samlare kunna göras goda
skördar. Om det blir jag som blir i stånd att företaga detta
arbete, vet jag inte nu. Nog har jag vilja ock lust därtill, det
är säkert.
66

VIII. 1

1 8 8 3, BRÄKNE HÄR.

67

Liksom jag en föregående sommar gjort en jämförelse
emellan skånsk ock småländsk folkdiktning, så brann jag nu
af lust att göra en liten undersökning, hur det stod till med
folktron i Blekinge, hvarför vi i hemmet beslöt°, att jag skulle
tillbringa återstoden af sommarferien i Karlshamn ock därifrån
sträcka mina vandringar ut åt landsbygden, så långt ske kunde.
Jag skall ej uttrötta mina läsare genom att taga dem med
mig på dessa ströftåg. Men det är min plikt att fästa uppmärksamheten vid att, efter alt livad jag hörde ock såg, Blekinge erbjuder ett rikt ock tacksamt fält för samlaren. I fall
jag därmed ej trädde någon kollega för nära, skulle jag ej
begära bättre än att blifva satt i tillfälle att kunna insamla
ock rädda äfven dessa minnesskatter.
Jac, hade nu arbete för hela vintern ock våren med att i
manuskriptet till min tredje samling inordna ock utarbeta sommarfynden.

P

ingstferien 1885 använde jag till en tredje samlingsfärd i
Östra Göinge härad, där detta gränsar intill Blekinge. Vänner
afhämtade mig vid Hästveda station ock sörjde sedan för att
jag kom i beröring med talföra personer, utan att jag behöfde
upptaga den knapt tillmätta tiden med långa fotresor.
En dag gick jag dock, åtföljd af min värdinna, till Blekinge,
där hon hade vänner ock bekanta. Några egentliga blekingar
träffade jag dock ej, ty personerna i fråga voro skåningar.
En af dem hade länge bott på Öland, men där endast fäst sig
vid den mera löjliga ock råa sidan af folklifvet. Skåningarna
ville mellertid ingenting förtälja.
Det är med en viss motvilja jag framlägger orsaken till
denna förbehållsamhet, hvilken hos en ung bondhustru var så
stor, att hon formligen förbjöd sin man inlåta sig i samtal om
folkdiktning. »Det bara kommer i tidningar ock böcker, som
härma vårt språk ock göra narr af vårt lefnadssätt, ock till
sist skall ju altihop spelas på teatern,» sade hon till min
värdinna. Jag sökte upplysning om hvad det var för böcker
ock tidningar som så särat hänne, ock fann till min glädje,
att bon aldrig sett mina samlingar. Jag har ej häller annorstädes, där dessa samlingar varit väl kända, funnit, att de blifvit missförstådda. Allmogen känner på sig, när där är allvar
i en sak; men den förlåter ej lätt, när endast den löjliga sidan
af dess hvardagslif framhålles för allmänheten. En af de mest
kunniga skånska bönder, som jag känner, en äldre riksdagsman, tog stark anstöt af Uppsalastudenters försök att från scenen
framställa folkdansar ock folklif. Han uttalade sin bittra harm
öfver att »bonden skulle som narr roa stadsborna». Om allmogen har rätt i denna sin uppfattning i dessa stycken eller
ej, lemnar jag därhän. Min plikt är det blott att här påpeka
de hinder, som saken skapar för allvarliga samlare.
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Den unge bonden, som i det hela var lifligt intresserad af
gamla sägner, rodde mig öfver den vackra sjön Immeln, som
ännu i dag tillhör jättar ock troll. Färden gälde ett äldre par,
boende i en enslig trakt i skogen ett stycke från stranden.
Gubben ock hans hustru försörjde sig hufvudsakligen genom att tillvärka räfsor ock en del andra lättare åkerbruksredskap. Värkstaden, där de båda gamla arbetade, saknade
dörr, så att jag kom i någon förlägenhet, när gumman bad
mig komma in ock sitta ned. Det föll mig ej in, att de klefvo
öfver den halfvägg, vid hvilken jag stod ock talade med dem.
Men då gumman ville undfägna mig med »dricka», såg jag, att
hon med lätthet begagnade denna ut- ock ingång. Det är för
öfrigt helt vanligt i dessa skogstrakter, att man för att komma
in i en koja måste klifva öfver stängslet kring den tillhörande
trädgårdstäppan. Grindar tyckas i det hela vara en lyxartikel,
när de ej begagnas till att afstänga de allmänna farvägarna.
Den slöjdande gubben var väl förtrogen med näjdens troll,
hade själf både hört dem hosta ock ropa ock äfven spårat
fotstegen efter ett i snön ock funnit trollet, såsom man kan se
i min tredje samling. Eljes var hans sägensamling så grof
ock smutsig, att den hvarken kunde eller borde antecknas, fast
det väl torde vara af intresse att efterforska den egentliga
källan till vissa gamla, allmänt utbredda historier.
livade gång jag besökt Östra Göinge, hade jag önskat
kunna sträcka färden upp till Loshults socken, som gränsar
intill Småland. Nu stälde mitt värdfolk om, att denna önskan
gick i fullbordan. En familjefest gaf anledning till besök, ock
så kom jag med i vagnen, ock vi foro den vackra, men mycket
backiga vågen till nämde kyrkoby.
Bland gamla seder bibehålles här ännu sättet att sammankalla byamännen till stämma genom att blåsa i »byahornet»,
ock den seden tyckes ha ännu en lång framtid för sig, i det
en ung bonde 1879 skänkte byn ett nytt, präktigt horn i stället
för det gamla, som ej längre motsvarade samhällets skönhetskraf. Det gamla byhornet bär årtalet 1795. »Åldermannen»
tager plats på kyrkbacken ock blåser till samlings, så det höres
kring hela byn. Den som ej efterkommer kallelsen, bötar 25
öre. Endast ett par gårdar invid gränsmärket emellan Skåne
ock Småland, Getabäck, äro fritagna ock få muntligt bud; ty
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då vinden ligger ifrån; höres byhornet ej så långt. Äro männen frånvarande, skynda kvinnorna att efterkomma kallelsen,
ock detta gaf en gång i äldre tider männen anledning att spela
dem ett spratt. Bönderna samlades nämligen i tysthet hos
åldermannen, »salade ihop» till brännvin, ock läto så blåsa i byhornet, hvilket naturligtvis hade till följd, att alla hustrurna,
kilade af till mötesplatsen för bystämman. Här funno de gubbarna emellan skål ock vägg ock blefvo själfva undfägnade med
göingekvinnornas gamla festdryck, »hanad-brännvin» (honungsglögd). Det hela biet* en liten fest midt i hvardagsbestyren,
sedan gummornas harm blifvit nedsköljd med göingemjödet.
Tron på trolldom ock dylikt lefde äfven här ett kraftigt
lif, ock man berättade mig, att en hel mängd svartkonstböcker
blifvit inmurade i Loshults kyrka, då den 1861 undergick en
större reparation. Som bekant, äro dylika böcker enligt allmänna folktron omöjliga att förstöra, vare sig genom eld eller
andra medel. Med tron på trolldom följer naturligtvis tron på
»kloka», ock på denna lilla resa fick jag ytterligare ett exempel på att denna tro kan förträffligt sämjas med en hel del
boklig kunskap af det vanliga döda slaget.
Medan gillet, som räkte ett par dagar, gick som bäst, begaf jag mig ut i näjden ock kom då efter gifven anvisning
till en familj, där husbonden titulerades »herre». Då jag där
trodde mig kunna tala fritt, sporde jag efter den i nutidsvidskepelsens historia så framstående kloka Anna från Småland
ock uttalade min tro, att hon var en utmärkt slug bedragerska:
Men han tog eld ock omtalade så många drag af hännes förmenta »allvetenhet», att jag helt ovåntadt fick en hel del bidrag till min kännedom om »bildadt» folks öfvertro. Till slut
fick jag den upplysningen, att kloka Anna själf stått i ett
mycket förtroligt vänskapsförhållande till denna familj ock att
hon meddelat den åtskilligt om sitt lif. Så till exempel hade
hon uppgifvit, att hon blifvit begåfvad med sin undergörande
förmåga därigenom att hon händelsevis hade kommit till att äta
en vanlig rå rofva. Ock detta troddes obetingadt.
Som ett bevis på den tanklösa lättrogenhet, som utmärker
personer, hvilka sätta sin lit till »klokas» kurer, vill jag i förbigående anföra en del af ett samtal, som jag hörde i en järnvägskupe på Helsingborgs station, samma morgon som jag före70
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tog denna samlingsfärd. Samtalet gälde en klok gubbe nere
vid Ystad, som »var rakt allvetande». En person, som nyligen
besökt honom, bekräftade att så var: »Kan en tänka, att han
viste, att jag talat om honom under resan!» sade hon.
»Det kunde han kanske gissa sig till,» invände en annan.
»Men han sade, att vi inte talat något vidare ondt om honom, ock det var också sanning. Men livad mera var, han
sade mig, hvilken doktor vi sökt: Ni har sökt doktor H., det ser
jag grant på reseften, sade han. Var inte det mer än underligt?»
Jo, det tykte hela det för mig osynliga sällskapet i nästa kup6
På en annan af dessa små utflykter från gillesgården i
Loshult besökte jag en gammal gumma, som sedan följde mig
till en af sina åldriga väninnor. Hos denna senare köpte jag
två på groft papper målade gardiner, som hängde framför takhyllan. Målningen förestälde på den ena Josefs bröder i Egypten, tio missfoster i kjortlar ock bakbyggnader, hvilka lifligt
påminde om nutidens »turnyrer». Målningen på den andra
gardinen framstälde brödernas hästar, stubbsvansade ock prålande i röda ock blå färger. Konstvärket finnes nu bland
Nordiska museets samlingar.
1 dessa näjder kunde man ännu få se hela rum öfverklädda
från golf till tak med brokigt målade tapeter, med ämnen hämtade ur det israelitiska folkets älsta historia. Men judar, som
göra uppköp för utländska museer, stodo i underhandlingar
med ägaren, så att dessa väggbonader troligen i sällskap med
många andra föremål af kulturhistorisk betydelse redan vandrat
till utlandet.
Nyss . nämda gumma följde mig tillbaka till Loshult ock
frågade mig då, om jag trodde här blef krig »emellan ryssen
ock engelsmannen». Hon visade mig ett tält ock berättade,
att ryssen under den sist förflutna våren varit där »för att utse
platsen för sin krigshär, för ryssen ville ta vägen tvärs öfver
Loshult ned till England, ock då skulle Loshultarna fått brådt
att skaffa frukost till krigsfolket.» Det var tydligt, att en del
folk däruppe tagit några järnvägsingeniörer för ryssar ock
satt dem i samband med nya krigsrykten ock gamla snapphanesägner. Fantasien år både liflig ock produktiv hos den »tröge»
skåningen.
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Gumman ville äfven gärna veta min tanke om goodtemplarne ock uttalade sin egen tro, att dessa en gång skulle förvandla sig till snapphanar, för hon hade hört en goodtemplare
förklara, att då de »bara komme riktigt till makten, skulle
mången få släppa lifvet till.» Det hemliga ordensväsendet har
gifvit ock ger ännu rikt ämne till vidskepelse ock vilseledande
föreställningar bland de okunnigare samhällsklasserna.
Af samma gumma hörde jag för första gången den förr i
Östra Göinge allmänna benämningen »vingaleg» eller — ock mera
allmänt — »vingalög» på fjäril, hvilken eljes i hela Skåne har
sitt danska namn »sommarful». Gumman visade mig också en
backe, där det skulle finnas lemningar efter »kung Siffers slott».
Senare efterforskningar visade, att sägnen dit förlade den
kristne missionären Sigfrids bostad, men något vidare förtäljdes
ej om honom.
Göingen är mera, om jag så får säga, öppet humoristisk,
än de öfriga skåningarna. Skämtsägnen är här bofast i snart
sagdt hvarje hem, ock hvarje samtal späckas med roliga ordstäf, liknelser ock småhistorier, hvilka senare röja göingens
lust att spela sin nästa små spratt. Så t. ex. hade en ifrig
fornsakssarulare fått anvisning på ett par »urgamla stafkarlar,
som helt säkert voro fala.» Den i göingesägner alltid enfaldige
slättbon får veta, att man kan fånga harar på så sätt att man,
när de springa förbi, sticker in pekfingret under den korta
svansen ock så bara kröker på fingret; ock många historier
berättas om de spratt, som »själfgjorda» kloka ock bönderna
spela hvarandra. Några af dessa kommer jag att meddela i
min tredje samling folkdiktning.
Jag vill nu här afsluta skildringen af mina skånska samlingsfärder genom att anföra några öknamn ock liknelser, som
jag på denna min senaste färd upptecknade.
Se här namnen: Bommare-Sven, Hvit-skräddaren, Knorresmeden, Lusa-Metta, Mjölkaren, Pickare-Nellsen, Salta-Hansen, Skäkte-Bengten, Tängselnäbb, Vysten.
»Hvitskräddaren» är en liten klen karl, ock om honom gick
ordstäfvet: »Hade de inte slutat att gorma, skulle de fått sett,
hvilka krafter Gud gifvit människan! sa Hvitskräddaren.» »Pickare» är det gemensamma namnet på en hel familj, som härstammar från en kyrkpickare d. v. s. kyrkstöt. »Mjölkaren»
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har haft för sed att sila sin mjölk genom »skjortgeren» (gere =
framvåd på linne). De flesta öknamnen förskrifva sig dock
från ägarnes yrken eller bostäder.
Salta-Hansen talade om sina råttor ock sade: »De tog först
mina 'Brinnande offerböner' ock sen mina glasögon. Kan inte
veta, hvad de skulle med det? Måtte vara några bra gamla
råttor, som inte kunde vinna läsa i bok utan glasögon.»
Ur ett samtal emellan ett par karlar antecknade jag följande: »Hur ville hon ha honom, han ser ut som en gammal
uppsliten skofettaborste.»
När brännvinet kommer in, så talar det.
Brännvinet har jag druckit upp, sa hin kvinnan, för jag
UJ inte se starkt i huset.
»Konstiga mänskor, de torka välling på stenar, sa slättbon,
när han såg göingen baka stenkakor.» Detta syftar på det här
ännu i torpen brukliga sättet att baka pannkakor (stenkakor)
på upphettade stenar.

D

et finnes ännu ett hörn af Skåne, nämligen Villands ock
Gärds härader, som jag ej besökt, fastän jag har många skäl
att tro dessa trakter om att vara rika på gamla minnen. En
del af 1886 års sommarferie användes till ett länge påtänkt
besök i Sönderjylland, där jag ville se, hur den rent danska
befolkningen lefver sitt lif under Preussens hänsynslösa militärvälde ock lika hänsynslösa förtyskningsförsök, ock skildringarna af detta folklif under främmande ok tog återstoden af
min fritid.
»Till nästa sommar!» tänkte jag med en blick på Skånes
karta. Men då 1887 års sommarferier inträdde, hade jag åtagit
mig att till ett illustreradt värk lemna text till taflor från Blekinge. Ock för att kunna göra det måste jag återse detta
landskap. Altså måste det där skånska hörnet gömmas tils
vidare. Öfvertron ock sägnerna bibehålla sig nog. Det har
ingen fara, att vårt nuvarande skolväsen skall rubba den gamla
ärfda vidskepelsen: den får nästan allestädes ligga obruten på
djupet. Men visorna ock sagorna försvinna med de gamla förtäljare ock vissångerskor, som gå ur tiden. Detta kan göra en
samlare vemodig. Kanske manas jag ut till nämda härader
under nu kommande jullof. Medvetandet om att i sommar ha
räddat något litet af Blekinges folkdiktning bevarar mig under
tiden från svårare samvetskval.
Oaktadt förnyade granskningar i minnets gömmor kunde
jag ej där få tag i en enda för mig bekant Karlskronabo. Det
var därför med känsla af att gå emot rent okända öden som
jag en vacker junimorgon steg om bord på ångaren Skandia,
i afsikt att resa till Karlskrona. Jag litade dock på min gamla
bondtur, ock den svek mig ej häller nu.
Under färden kom jag händelsevis att en stund taga plats
på en soffa bredvid en vänlig fru, ock det dröjde ej länge,
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förrän jag viste, att äfven hon ämnade sig till Karlskrona, där
hon hade släkt ock vänner. Detta var något till en början,
ty jag fick af hänne tillåtelse att besöka en familj, genom
hvilken jag möjligen skulle kunna knyta andra bekantskaper,
som kunde blifva till gagn för mina forskningar.
Mitt första besök i den goda staden gälde dock en framstående skolman. Han ock hans hustru mottog° mig som en
gammal bekant. Min lilla reseskildring Utan anförare hade
nämligen roat dem, synnerligast som de själfva varit i Norge.
Men då de nu åter stodo i begrepp att företaga en resa, vandrade jag efter en timmes tid åter ensam på de solbaddade
stadsgatorna. Då tog jag mod till mig ock klef in till redaktören för en af stadens tidningar, ock detta var en god ingifvelse.
Utan längre förberedelser, än som behöfdes för att få min lilla
handkoffert inhyst i ett hotell, följde den älskvärde redaktören
mig till Lyckeby, där han afiemnade mig i en lika hygglig
mans händer, ock efter ett par små afstickare i den obeskrifligt vackra näjden hade jag redan samma afton funnit ett högkvarter i kyrkobyn Lösen.
Min värd var den bekante samlaren, skolläraren K. NILSSON,
hvars Muntra folklifsbilde r från östra Blekings strandbygd ock
skärgård, 1 tecknade på bygdemål, äfven vunnit stor spridning
bland provinsens lantbefolkning. Något bättre kvarter kunde
jag näppeligen få, ty fru NILSSON var lika intresserad af folklif ock folkets diktning som hännes man, så att jag af dem
båda fick månget bidrag till mina samlingar.
På ett område har NILSSON dock själf bärgat hela skörden. I sin lilla bok: Gamla abeteket eller Marje-Halte-Sjvens
resefter för skaväjnk,2 har han nämligen samlat alt, som kan
hänföras till en klok gubbes mystiska läkekonst jämte »mönna
andra goa bo rå o då, me o marke å alla mögelia slag, som
kan va bo nöttet o godt för di som stunna te väärn», som det
så mälande heter i bokens utförliga titel. Denna bok, som är
långt mindre spridd än den muntra föregångaren, lemnar ett
rikt ock värdefult bidrag till kännedom om folkmedicinen ock
den mystiska läkekonst, som ännu lefver ett kraftigt, fastän
Karlskrona 1879, förf:s förlag. Pris 1 kr.
Karlskrona 1886, förf:s förlag. Pris 1 kr.
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doldt lif bland Sverges lantbefolkning liksom bland en del af
medelklassen ock arbetarebefolkningen i våra städer.
Då jag påföljande dag, söndagen den 19 juni, satt vid kaffebordet utanför skolhuset, kom lärarinnan i socknens småbarnsskola på besök. Jag märkte genast, att bon kände till en del
af folktron där i näjden, men att hon tillika var en afgjord
fiende till all vidskepelse. Då hon dessutom visade en rent af
komisk fasa för blotta tanken på långa vandringar, beslöt jag
i tysthet, att hon skulle bli min följeslagerska på morgondagens
tåg till Blekings skogsbygd. Utan en aning om mina anslag,
hängaf hon sig under eftermiddagens lopp åt den trolska makt,
som ligger i folkdiktningen, ock då solen bärgades, hade hon
glömt sina förment svaga fötter, sitt förakt för öfvertron ock
sin fasa för långa vandringar, glömt gamla läxor för denna
gamla underbara sagovärd, i hvilken hon nu skymtade en mening. Det blef öfverenskommet, att jag följande morgon skulle
afhämta hänne i hännes bostad.
Min snälla värdinna följde mig dit. Vägen gick genom
skogsmark. Plantor, träd, blommor, ödlor ock fåglar gåfvo
anledningar nog för mig att fråga ock hänne att förtälja, hvad
hon viste om de olika djurens ock växternas samband med
folksägner ock folktro.
Sedan vi druckit kaffe hos min blifvande följeslagerska,
begåfvo vi oss, hon ock jag, i väg. Målet för dagens vandring
var ej synnerligen afiägset, kanske något öfver en mil. Vi
ämnade oss nämligen först till Elmtamåla för att sedan därifrån gå till Flymen. Men då jag nödvändigt måste tala vid
bygdens folk i kojor ock gårdar, var det långt lidet på eftermiddagen, innan vi uppnådde den bondgård, som vi utsett till
vårt härbärge. Under denna vandring antecknade jag många
drag af gammal, ännu lefvande folktro. Så t. ex. förtäljde
mig en ung bonddotter, att en af hännes fars drängar under
den pågående höslåttern råkat med lien såra en groda. Han
förband hänne omsorgsfult, emedan han delade den i Blekinge
allmänna tron, att grodor ock paddor äro jordvättar, som det
är lifsfarligt att skada.
Vi blefvo gästvänligt hälsade i vårt själftagna kvarter, ty
min följeslagerska var en gammal kär bekant till familjen.
Möjligen undrade dessa gladlynta människor, hvad ock hvein
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jag egentligen var:; men inga frågor framstäldes, fast jag snart
nog började utfråga dem.
Det är mycket lätt att komma i samtal med blekingsbon
om mystiska ting, ty han lefver själf i en mystisk-romantisk
värd. Ingen förundrade sig öfver mina frågor efter skogens,
sjöarnas ock bärgens diktade väsenden, ty dessa äro för allmogen på landet ock arbetaren i städerna värkliga ting, hvilkas tillvaro det ej faller dem in att betvifia. Men då jag på
vägen till Elrntamåla begärde upplysningar om Flymen, fick
jag häpna blickar till svar jämte underrättelse, att där ej bodde
»folk», ock man var allmänt ense om den åsikten, att jag ej
borde »ge mig upp i den afkroken». Af alt det jag hörde om
nämde ort, drog jag den slutsatsen, att där lefdes »blekingslit;)
i en stil, som ej kunde vara behagligt att råka ut för, då vi
ej hade någon manlig följeslagare. Namnet Flymen skall, berättades det, ha uppkommit däraf, att befolkningen där under
striderna om besittningsrätten till Blekinge under en ock
samma dag varit fem gånger i svenskt ock lika många gånger
i danskt våld, alt efter som krigslyckan vände sig. Flymen
skulle därför rätteligen skrifvas Fly-män.
Redan samma afton berättade vår värd åtskilliga egendomliga sägner. Ett hiskligt oväder med storm ock regn tvang
oss att stanna kvar i gården hela påföljande dagen, så att det
blef god tid att tömma hans historiepåse. Mannen berättade
gärna, ock han berättade bra. Därigenom att han fult ock
fast höll altsammans för en oomtvistlig värklighet, framträdde
nämligen hans mystiska gestalter med en åskådlighet, som
gjorde dem i hög grad intressanta. På detta ställe erhöll jag
en tämligen klar öfversikt öfver arten af Blekinges gamla folkdiktning ock vann bekräftelse på min tidigare åsikt, att den i
det hela är enformig ock, på få undantag när, småvuxen.
Tredje dagen tillät vädret oss att lemna den gästfria bondgården. Men vandringen till Flymen måste uppgifvas, emedan
jag ej finge glömma naturstudierna för samlingsarbetet, detta
senare var ju för tillfället en bisak. Vi vände därför nu våra
steg tillbaka från den egentliga skogsbygden för att på en
omväg återvända till Lösen.
Här ock där i skogsbackarna sågo vi gamla gummor plocka
blommor, afsedda att säljas på den stundande löfmarknaden i
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Karlskrona. Stundom stannade vi för att söka prässa någon
sägen ur en dylik blomsterplockerska. Fick jag ej annat,
kunde jag vara säker på att få mina samlingar riktade med
något drag ur spökenas ock gastarnas lif ock seder.
Det led långt fram på förmiddagen. Hettan började sänka
sig ned emellan kullar ock klippor, medan hungern manade
oss att se oss om efter någon människoboning. Där borta vid
den blinkande Lyckeån skymtade en vacker villa fram emellan
träden.
»Det är Lyckeåborg,» upplyste min följeslagerska, »där bor
en dansk man».
»Vi gå in där,» afgjorde jag; med tvekan följde hon mig,
undrande hur detta skulle afiöpa. Det gick så, att vi af frun
genast inbjödos till det dukade frukostbordet ock sedan tillbringade ett par angenäma timmar i det vackra hemmet ock
dess natursköna omgifning.
Under stickande middagshetta fortsatte vi sedan vägen, nu
ock då i sällskap med blomsterförsäljerskor, som med tunga
bördor drogo af mot Karlskrona. Af en sådan med blommor
öfverlastad gumma fick jag veta, att näckrosen är fruktad i
Blekinge. Hon säges borttaga luktsinnet för den, som dristar
sig till att lukta på hänne. En annan sådan tillfällig vägkamrat berättade åtskilligt om konsten att färdas på vägar, så att
man ej »gick i vägen för gastar». Sådana varelser äro nämligen mycket noga med att dödliga vandrare lemna dem högra
gångbanan samt hjulspåren fria.
Till Lösen återkom jag tidigt nog för att gå till Lyekeby
ock därifrån begagna den dagliga ångbåtslägenheten till Karlskrona. Löfmarknaden skulle där börja samma afton för att fortsättas till klockan sex påföljande morgon, midsommarafton.
Ofantliga massor af unga björkar ock stora grenar af andra
löfträd hopades på torget. Blomsterförsäljerskorna sutto där
sida vid sida i långa rader, ifrigt bindande kransar ock buketter. Det var ett stim af röster ock ett vimmel af köpare,
så man kunde bli hufvudyr, utan de många hvisselpipornas tillhjälp. Jag räddade mig snart ut från detta virrvarr in till
stadens lugnare platser.
»Spökeriet» i det nu riksberyktade huset stod då i sin vildaste blomstring. Jag viste ej, hvilket jag mest skulle beundra:
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karlskroniternas lättrogenhet eller spökenas slughet. Båda i
förening aflemnade ett märkligt bevis på hur fastrotad vidskepelsen är i alla samhällslager.
Midsommaraftonen gingo herr NILSSON ock jag i Karlskrona
hamn ombord på en stor, tung båt för att segla ut till skärgårdens största ö, Sturkön, där NILSSON hade sina närmaste anförvanter. Afståndet emellan staden ock ön torde väl vara
en mil; men då knapt en vindfläkt krusade hafvet ock båten
var för tung, för att två man med synnerlig framgång skulle
kunna ro den, så lågo vi där ock kafvade omkring fem timmar.
Någon betalning sattes ej i fråga. Det är en vanlig ock
hvardaglig sak, att passageraretrafiken emellan staden ock
öarna fram ock åter gratis ombesörjes af båtägare, som i egna
ärenden färdas däremellan. Den godlynte, språksamme blekingsbon tyckes ha föga af det förvärfssinne, som är så utmärkande för småländingen.
Midsommardagen tillbringades på den vackra ön. Vi företog° en kyrkofärd, som räkte från klockan 10 f. m. till sent
på eftermiddagen. Det var dock icke helt ock hållet prästens
skull, fastän hans predikan om Sakarias ock Elisabet hade jag
vet ej rätt hur många afdelningar, utom slutorden. Men då vi
äntligen s1uppo ut på den solvarma, härliga midsommardagen,
hälsade vi på åtskilliga personer, gästade andra, drucko kaffe
ock vin samt röfvade slutligen en bonde, som i triumf hemfördes till mitt egentliga värdfolk på Sturkön. Aftonen begagnade jag dels till att se mig omkring på ön, dels till att höra,
hvad ett litet lag af språksamma öboar hade att förtälja.
Andra dagen friskade vinden upp frampå förmiddagen,
så att en del seglare syntes. Vi togo då farväl af vårt vänliga värdfolk, gingo ut till stranden, stego i en roddbåt, ropade
an den förste seglare, som sköt fram om udden, äntrade den
ock landade efter en timmes segling välbehållna vid ett packhus i Karlskrona. Båtkarlarna underhöllo oss under hela färden med skildringar af kullsegling med spilda människolif, ock
de gode männen utvisade samvetsgrant de skär ock klippor,
vid hvilka olyckorna timat.
De två följande dagarna användes till att i sällskap med
herr ock fru NILSSON besöka näjden kring Nättraby, där de
äfven hade nära släktingar. Gamla sägenförtäljare fångades
Sv. landsm. VIII. 1.

79

6

80

W1GSTRÖM, VANDRINGAR.

VIII. 1

ock prässades. Jag plöjde djupt i öfvertrons frodiga mark,
men fann, att den på fä undantag när var af samma art som en
del af den, bvilken ännu träffas i Skåne. Folkvisan, d. v. s.
den gamla berättande visan, tyckes vara utdöd i Blekinge.
Men hade hufvudändamålet med mina vandringar varit att
samla folkdiktning, tror jag nog, att jag skulle funnit en del
äldre kärleksvisor i dessa romantiska näjder. Själf hörde jag
dock aldrig lantbefolkningen sjunga en enda ton.
Det var nu tid att bryta upp från mitt högkvarter i Lösen.
Sista dagen därstädes var jag inbjuden till att deltaga i en
fest, föranstaltad af en organist- ock lärareförening, som då
firade sin årliga högtidsdag i en vacker trädgård i nämde by.
Med saknad lemnade jag på aftonen mitt trefliga kvarter för
att begifva mig till andra bygder. Det är mig ett behof att
här offentligen uttala min tacksamset till K. NILSSON ock hans
hustru för deras osparda nit att på alt sätt främja mina forskningar.
Under alla mina sigsagsfärder i näjden hade min lilla koffert fört en sluten tillvaro under värdinnans på hotell »Blekinge»
vänliga skydd. Denna präktiga kvinna röjde genast genom
sitt tungomål, att hon var skånska, ock då vi började talas vid,
upptäkte vi, att vi haft samma hembygd ock att vi på sätt
ock vis voro gamla bekanta. Följden af denna upptäkt var,
att jag behandlades som en god vän både af värdinnan ock
betjäningen, när jag någon gång hade tillfälle att anlita hotellets förträffliga kök.
Efter fem timmars ångbåtsfärd befann jag mig en vacker
förmiddag i Karlshamn, där jag väntades af nära anhöriga.
Denna näjd kände jag förut, dess folkdiktning likaledes. Ock
det var en lycka, ty nu kommo några dagar, som voro så
förlamande heta, att det ej var möjligt att röra sig, förrän
solen glidit starkt mot väster. Denna nödtvungna stillhet
förflöt dock icke helt ock hållet i ovärksamhet, ty jag kom
ofta i tillfälle att anteckna några drag af folktro ock vidskepelse.
Återstoden af den tid, som jag tillbringade i Blekinge, användes endast till naturstudier. Jag blef trött af att öfveralt
höra samma sägner ock finna samma öfvertro, som jag lärt
känna i näjderna kring Karlskrona ock Karlshamn. Jag sak80
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nade den skånska folkdiktningens omväxlande bilder ock skiftande färger. Här var alt smånäpet ock inskränkt inom en
trång ram, det var landskapets allmänna karaktär som afspeglade sig i folkets diktning ock tro.

Sommarferierna skulle dock ej förflyta, utan att jag fick
tillfälle att göra en liten efterskörd i ett par af Skånes
näjder. I sällskap med en del ungdom företog jag i slutet
af augusti en vandring till Kullabärg ock en dito till Söderåsen, platser där jag förr gjort rika skördar ock där jag äfven nu fann ett ock annat af värde för min tredje samling af
folkdiktning.
Denna tredje samling är nu öfverlemnad till Landsmålsföreningarnas tidskrift, då det varit mig omöjligt att finna en
förläggare, som ville utgifva detta fosterländska arbete. Jag
anser mig äfven böra här tillägga, att då jag ej såg någon utväg att få denna tredje samling utgifven i Sverge, jag just stod
i begrepp att skänka den till en fornminnesförening i Danmark, som med stort intresse följt det skånska samlingsarbetet.
Docenten J. A. LUNDELL räddade mig från detta förtviflade
steg genom att erbjuda mig den ännu återstående utvägen
att få samlingen trykt i Sverge. Huruvida densamma kan bli
ytterligare ökad med nya fynd, får tiden utvisa. Jag vet blott,
att vissheten om att slutligen få Skånes gamla minnen räddade frän glömskan har återgifvit mig lusten att fortsätta mitt
samlingsarbete.

Till slut ännu blott ett par ord till förklaring öfver att
dessa vandringsminnen blifvit offentliggjorda. Som bekant har
man i Danmark länge med ifver sökt rädda de gamla minnena.
Mina danska vänner önskade därför, att jag år efter år i en
dansk tidskrift skulle berätta ett ock annat om mina vandringar. Nu har en svensk man, själf lifligt _intresserad för våra
gamla minnens bevarande, till mig yttrat en liknande önskan,
ock om jag än ej med honom delar hoppet om att dessa skil81
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dringar skola ingifva andra lust för det egentliga samlarearbetet, så har jag däremot den djärfva tro, att många af mina
läsare, som ej förr tänkt på hvilken källa de gamla folkminnena äro både för vetenskapsmannen ock folkupplysningens
vänner, hädanefter skola hjälpa oss gamle samlare att hvar i
sin stad rädda hvad ännu räddas kan af dessa minnen.
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