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Förebud ock varsel.
(Prognostika. Mantik. )

Väderleksmärken.
Jfr »Hushållsråd» samt »Växter ock djur».

När den svarta svalan »ringer» (flyger i ringlar), blir det rägn. 1
Gottland.

Slår röken ner ock flyger svalan lågt, så kommer rägn eller 2
nederbörd snart.
Uppl., Carlsson.

I Asarum träffade jag personer, som berättade, att de sett 3
Noaks ark på himlen. Den beskrevs som ett stort skepp,
bildat av mörka moln; kölen svart, seglen ljusare, hela arken
»stor så den upptog hela himlen».
Berättaren tillade: »Ack ja, arken — veta vi ju --- var ett
stort skepp».
Denna föreställning har jag aldrig påträffat i Skåne; men
jag känner den från Småland. Där säger man: »Går Noaks
ark med vinden, blir det torka.»
Karlshamnstr.

Råkan har sju veckors vinter i stjärten, när hon kommer 4
igän på våren.
Sk., Hönsgummans berätt.

Sv. landsm. VIII. 3.
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VIII. a

Förebud av varjehanda slag.
Jfr »Hushållsråd» samt »Växter ock djur».

5

Ekorremöte ock kattmöte skall inte vara bra.
Uppl., Carlsson.

6

Att möta en ekorre ansågs för olycksbådande.
Karlshamnstr.

7

Om göken säga vi här uppe vid Immelen:
»Noran nö,
östan dö,
sönnan säjan (säd),
västan gläjan.»
Sk., Rive-Pärens berått.

8

liundmöte = olycka; horas eller karls möte är bra det i
stället.
Uppl., Carlsson,

9

Om en höna springer upp i vagnen, när man skall köra
bort, får man otur på färden.
Sk., V. Göinge: Om fogl. s. 28.

10

När katten tvättar sig ock stryker tassen bakom örat,
kommer främmande.
Friman.

11

När det kliar i högra handen ock högra foten, får man
träffa den man gärna vill; kliar det i den vänstra, är det
tvärtom.
Smål., Friman.
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FÖREBUD AV VARJEHANDA SLAG.

Ser man två korpar skrikande flyga över ens hus, bådar det 12
oenighet i huset.
Gumman på Skanörs Ljung.

Man bör akta sig för att möta käringar, då man går eller 13
reser bort, ty då mötes man på ett eller annat sätt av vidrigheter.
När., Nyblin.

lite på landtungorna Stora Mellanhåven vid Skanör ser 14
man ofta ljus brinna. Det bådar strandning.
Gumman på Skanörs Ljung.

Nyser man tre gånger på sängen, blir man bortbjuden den 15
dagen. Nyser man, sedan man stigit upp ock innan man ätit
— förtret.
Friman.

Den som nyser på fastande mage, han får något roligt 16
under dagen.
När., Nyblin.

Somliga människor äro så beskaffade, att de, som jag sa 17
ijåns, ha ond fot; ock möter man en av dem, när man skall
gå till något arbete, kan man vara viss på att där inträffar
misshäll.
För några veckor sedan mötte en stenborrare här i orten
en sådan käring, ock tror ni, att han hela den dagen fick ett
enda skott till att brinna? Nehej! Men andra dagen gick det,
som det varit smort.
Gumman på Skanörs Ljung.

18

En präst är ett mycket dåligt möte.
Små!., Friman.

8
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Om det rägnar på ens födelsedag, får man sorg det året.
Smål., Friman.

20

Eljes lägger jag inga andra märken vid foglar än det, att
skators skratt alltid bådar mig ledsamheter.
För någon tid sedan skrattade en skata åt mig, just då
jag skulle gå ut. Ock då föll jag på näsan under min promenad. Ock häromsistens satt en sådan otäck fogel på ett tak
ock skrattade åt mig, när jag gick mot hamnen, ock då kom
jag för sent till att följa med ångbåten till Köpenhamn.
Norrländskans berätt.

21

Skrattar skatan invid huset, bådar det förargelse.
Gottland.

22

När skatan skrattar vid köksdörren, väntar hon gäster.
Sk., V. Göinge : Om fogl. s. 27.

23

Om man julafton kastar sin sko mot dörren, då man kläder
av sig, så får man veta, om man skall flytta följande år eller
ej. Vänder sig skospetsen åt dörren, får man flytta; vänder
den sig inåt rummet, kommer man att stanna kvar.
När., Nyblin.

24

Har ni hört, att när Hanö sten vid Trelleborg flyttar sig,
är det snart ute med världen?
Det sades för ett par år sen, att stenen under vintern flyttat
sig flere famnar åt väster, men att den på våren kommit tillbaka på sin förra plats.
Sk., Ringarens berätt.

25

Vi hava också våra vissa märken för att se, om året blir
lyckosamt.
Se vi om våren den förste storken flygande, då kommer
allting att gå lätt. Står han, blir det däremot ett tungt ock
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motigt år. Flyger han mot kyrkan, bådar han ens död, innan
året är ute.
Gumman på Skanörs Ljung.

Att möta svin var något mycket bra.

26
När., Nyblin.

Man binder sorg- ock glädjetrådar kring rågstrån. Det bådar 27
sorg eller glädje, allteftersom de röda eller svarta trådarna
vuxit längst, när de synas följande afton.
Växtlifvet s. 18 f.

En vit Bäck på tumnageln betyder, att man blir hatad, 28
innan den växt ut; på pekfingret, avund; på långfingret, »tycke»;
på ringfingret, lycka; på lillfingret, gåva.
Smål., Friman.

Om kläderna vränga sig, då man skall ta dem på sig, får 29
man förtret.
Smål., Friman.

Om kakan vänder sig, när man skall sätta den i ugnen, 30
får man höra en sorglig nyhet.
Likaså om man vänder mitt i dörren.

31
Smål., Friman.
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Dödsbud.
Jfr »Människolivet».

32

Kort innan mannen dog, såg hon — en fru på Viks fiskeläge — ett benrangel stå vid fötterna av hännes säng. Ock
två gånger innan ett par av hännes bekanta dogo, hade hon sett
benrangel stå i köket.
Sk., Hönsgummans berått.

33

En karl säg ett benrangel stå utanför ett fönster i Kräklinge. Strax därpå dog också en person, som bodde i den
stugan, utanför vilken benranglet stått.
När., Nyblin.

34

När brödet spricker tvärs över under bakningen, bådar det
lik i släkten.
Gumman på Skanörs Ljung.

35

Om man drömmer om en avliden person. att han är död,
så skall man dö själv det året.

36

Om man drömmer, att man skall gå till kyrkan ock att
man är fullt rustad, då man går, så att man ej glömt något,
skall man dö det året.
När., Nyblin.

37

Den som ofta faller omkull, dör snart.
Smål., Friman.

38

När små barn reda till gravar utanför ett hus, dör det
någon snart där.
Smål., Friman.

39

För barn, som gå ock se ut, som de vissnade ur världen,
nyttar det inte den bittersta smula att söka doktor, förrän en
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vet, om det är bestämt, om de få dö eller leva. Detta lärde
jag mig begripa av en moster jag hade, som bodde vid Klippans
pappersbruk. Jag skulle gå tigande, sade hon, före soluppgången till kyrkan med barnet ock tigande gräva två gropar,
lägga ett äpple i var grop, ställa barnet mitt emellan dem ock
låta det självt ta vilket äpple det ville. Den ena gropen var
förstås livsgropen, den andra dödsgropen. Min lille sjuklige
gosse valde dödsgropen, ock då ville jag inte längre strida emot
Gud, utan lät alla medikamenter fara.
Skåne.

När göken gal invid hus, bådar han dödsfall.
Gottland.

När hundarna tjuta, bådar det antingen eldsvåda, eller 41
också tjuta de någon ut ur huset (dödsfall).
Gumman på Skanörs Ljung.

Ligger hunden längs åt en tilja på stugugolvet, så betyder 42
det dödsfall.
Sk., Rive-Pärens berått.

Vi hålla före, att då en höna galer, betyder det lik i huset. 43
Sk., Hönsgummans berått.

Julafton löstes bandhunden ock fick smaka av alla mat- 44
rätterna. Var ock en tillsade honom sedan att gå till dörren.
Den som han lydde, levde ej till nästa julafton.
Hönsgummans berätt.

Om man gick ut julaftonen, då de övriga sutto kring jul- 45
bordet, ock såg genom en vigselring i fönstret, fick man se den,
som skulle dö följande året, sitta huvudlös vid bordet.
När., Nyblin.
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Stundom få rent oskylda personer se varsel för en eller
annan. Så kom målarens piga i Balingslöv en natt i följe med
en likfärd. Den gick fort, när hon ville gå från den, ock sakta,
när hon ville, att den skulle gå förbi hänne. Hon kom hem
blek som ett lakan, men bad att få slippa säga, vad som
fattades hänne. Först andra morgonen förtalde hon det. Man
tog märke på dagen, ock jämt ett år därefter dog banmästaren.
Sk., V. Göinge: Spök. o. gast. s. 24 f.

47

Klockaren förtäljde också, att då han som ung bodde i
Fjelje, hände det, att en kvinna, som vårdade sin sjuka svärmor,
en natt gick ut ur huset, som ligger nära kyrkan, ock då fick
hon se en underlig syn. Det kom en likfärd förbi ock stannade
vid kyrkomuren. Här gick folket ur vagnarna ock följde efter
likkistan in på kyrkogården, medan vagnarna vände om mot
byn. Efter en stund kom likföljet ut igän ock gick nu till fots
till en gård i byn. I den gärden dog också husbonden jämt
en vecka efter det hon sett denna syn.

48

En liknande syn såg byns skomakare; men då kom liktåget
just från klockarens gård. Skomakaren såg klockaren gå bredvid prästen, ock sedan följde en hel skara män. Dock syntes
där ingen likkista.
Fjorton dagar därefter dog klockarens styvfar ock blev innan
begravningsdagen nedsatt i graven.
Gumman på Skanörs Ljung.

49

Kommer en loppa på den dräkt, en syr på, då får egaren
leva ock bli gammal. Men kommer, nu då, en lus, så blir
egaren inte gammal.
Blek., Sömmerskans berått.

50

Folk, som inte har bättre förstånd, tycker alltid, att en skall
söka doktor, antingen det så är bestämt, att den sjuke skall leva
längre eller ej. Men detta är fåfängt. Om äldre människor
skola dö eller komma upp igän, kan en ju lätt se, bara en
ger akt på om den sjuke först rör hand eller fot, då en första
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gången kommer för att se, hur det står till. Rör han foten
först, så har han flere steg ännu att traska på jorden; men rör
han handen, så kommer han aldrig upp igän.
Skåne.

Om man kommer in till en sjuk, skall man giva akt, om 51
han rör på huvud eller fötter först: rör han på huvudet, dör
han ock kommer ej upp från sjuksängen; men rör han fötterna,
blir han frisk igän.
Smål., Friman.

Hackar sparven på fönsterrutan, bådar det dödsfall.

52

Sk., V. Göinge: Om fogl. s. 27.
Jfr Dödsriket s. 314 (»då någon småfogel pickar på rutan, vill
han hämta någon själ»).

Så många svalor man första gången om våren ser i flock, 53
så många år får man leva.
Gumman på Skanörs Ljung.

Vi hålla också före, att när ett träd går ut i ens trädgård, 54
dör någon i ens släkt.
Sk., Hönsgummans berått.

När en gammal person får »visdoms»-tänder, lever han ej 55
mera än ett år.
Små!., Friman.

Den människa, som har sammanvuxna ögonbryn, kommer 56
att drunkna.
Gottland.

Smittosamma sjukdomar -ha också varsel för sig, det vet 57
man från den tid pästen gick här i bygderna. Pästen visade
sig då i liknelse av en man ock en kvinna, han med en skyffel,
hon med en kvast. När han kom in i ett hus ock skyfflade,
där fick någon bli vid liv. Men kom hon efter ock sopade med
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kvasten, då dog varje människa, ock för en säkerhets skull
rörde hon med kvasten vid varenda en i huset.
En natt kom detta par in i en stuga, där mannen, hustrun
ock deras enda barn lågo i sängen. När hustrun såg, att
kvinnan med kvasten var med, tog hon barnet ock stoppade
det ned emellan sig ock mannen. Pästen rörde först vid honom,
sedan vid hustrun. Av fruktan för att kvasten också skulle röra
vid barnet, ropade modern: »Götta tröll [= I Jesu namn, troll],
här ä inte fler å ta». Pästen trodde hänne: föräldrarna dogo,
men barnet fick leva ock ärvde hela den människotomma byn.
Sk., V. Göinge: Spök. o. gast. s. 25,

Varsel.
.58

Varsel för döda äro ej ovanliga. I Hästveda socken, där
den Nils-Pärska släkten har hemma, är denna släkt så van vid
att släktingarna ge varsel i dödsstunden, så man alltid vet, när
någon i familjen dör.

59

Nils-Pärskan, som alltid får varsel, hade från barndomen
varit god vän med en flicka, som dog kort efter det hon blivit
gift ock förlorat sitt barn. Nils-Pärskan sörjde omänskligt efter
hänne ock kom även att grunda på om denna kvinna blivit
frälst. Då händer det en natt, att hon i drömmen tydligen ser
hänne, som hon gick ock stod, när hon levde. Men NilsPärskan visste gott i drömmen, att Ingrid var död, ock tyckte,
att hon följde denna för att få veta, hur hon hade det. De
gingo tysta till Ingrids hem. Här frågade Nils-Pärskan: »Är
du här?» — »Ja», svarade den döda kort. »Hur har du det,
Ingrid?» — »Bra — har barn». Då förstod Nils-Pärskan, att
Ingrid menade sitt barn, ock ville så riktigt ha besked därom.
För hon tänkte, att om Ingrid var på samma ställe som barnet,
så kunde hon ej ha det ont. »Har du din lilla flicka hos dig?»
sporde hon då. »Ja. Men farväl», sade den döda ock ville
kyssa hänne. »Å hon gör mig inte något ont», sade den andra
till sig själv, kysste den döda — ock vaknade därvid med en
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så hisklig liksmak i munnen, att hon måste spotta rakt ut åt
golvet. Men så beslöt hon att ej längre sörja på det sättet ock
oroa den döda.
Någon tid därefter miste Nils-Pärskan sin lilla flicka, ock 60
då tog hon ändå till att sörja på samma vis. En natt, då hon
låg där ock grät, sade hon till sin man, att ett barn, som haft
så syndiga föräldrar, var kanske nu osaligt. »Så skall du ej
säga», svarade mannen bedrövad. Ock i detsamma få de höra
någon »skröfsa» [skrapa med fötterna] vid soffan i stugan. »Det
är lilla Hanna», ropade modern ock satte sig upp i sängen.
Stugdörren flög upp, ock hunden på gården skrek häftigt till.
Därefter blev modern lugnare, ty hon ville ej genom sin sorg
oftare oroa sitt döda barn.
Sk., V. Göinge: Spök. o. gast. s. 24-26 (»Nils-Pärskans egen berätt.»).

Jag känner en kvinna i Simrishamn, som signar ock botar, 61
så som kloka kunna göra. Hännes man ock son voro sjömän.
Den sista natten de lågo hemma, såg hon i en syn, hur de förliste vid stranden nära hemmet. Hon steg upp för att be dem
bli hemma, men hännes tunga blev liksom fastlåst, så hon ej
kunde säga något. Då stoppade hon blott dynan bättre om dem
ock lade sig igän.
Några år förut hade ett rykte uppstått, att sonen omkommit,
ock då satt modern ofta vid stranden ock väntade, att hans lik
skulle flyta upp. Då hörde hon en dag en röst säga: »Din son
lever, men här skall han vila.» Just på samma ställe gingo de
till botten, ock deras lik blevo aldrig funna.
Hon bad då i sin sorg, att frälsaren skulle ge hänne ett
tecken på att de döde hade det gott, där de voro. Då såg hon
liksom två lysande nystan på sitt bröst ock vid sängen ett klart
ljus med en stor strålekrans, ur vilken en röst sade: »Vi ha det
bra.» Denna visshet minskade hännes sorg.
Sk., Hönsgummans berätt.

Det var en flicka som var förlovad med en fänrik — ja jag 62
kände hänne mycket väl, men när jag var barn, var hon gammal
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käring. Den där fänriken drog ut till kriget 1813 eller 1814.
Så låg hon en natt ock hörde, huru någon ställde en sabel hårt
i golvet ute i salen. Ock lite därefter lät det, som om en stor
krigshär dragit fram. Då visste människan, huru hon hade
det ock att fästemannen hännes var död. Bäst det var, slogs
salsdörren upp, ock in kom han, som om hon sett honom livs
levande. Ock då så såg hon, hur han gick fram ock tillbaka
på golvet en lång stund, tils han försvann. Lite efter sporde
hon, att han var skjuten.
Smål., Friman.

63

En student ock en gesäll hade länge legat i fäjd med varandra, ock den senare hade lovat ock svurit att vid första lägliga
tillfälle taga livet av den förre. Sent en kväll sitter studenten
ock hör, hur någon kommer smygande, men stannar i halva
trappan ock vänder därefter tvärt om. Andra natten hör han
detsamma, men nu kommer det ännu längre, nästan uppför hela
trappan, sedan vänder det hastigt ock häftigt om. Tredje natten
var det på samma vis, men nu hörde han, hur det kom ända
till hans dörr ock tycktes sätta en nyckel i låset. Därefter
hördes det, att någon ilade skyndsamt bort. Nu blev studenten
rädd, ock till nästa natt bad han en god vän vara hos honom.
Frampå natten komma samma steg, ock nu öppnas dörren, ock
gesällen träder in för att hålla vad han svurit. Det kom till
strid, förklaring ock förlikning. Gesällen hade aldrig förut
varit där — således ett varsel. Hade studenten varit ensam,
hade han, eftersom han var mindre ock gesällen stor ock stark,
nog blivit mördad.
se

64

Smål., Friman.

En husbonde vaknar en natt vid att någon lyfter upp hans
huvudkudde. Förundrad ser han sig omkring ock undrar, hur
detta kommit till; men kan intet upptäcka, som kunde lyfta
hans kudde. Då hör han det spraka ock smattra ock skyndar
ut i köket. Där mötte honom eld ock gnistor. En halv timme
senare, ock hela huset hade stått i eld ock lågor.
Jag tror därpå — ty det var min far.
Smål., Friman.
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En läkare, som hade en döende patient, frågade en kväll, 65
då han kom hem efter en lång sjukresa, om patienten levde.
Ja, ock han bara bad ock längtade, att läkaren skulle resa ut
till honom, sades det. »Det tjänar till intet», menade läkaren,
»han dör nog i natt».
Vid 10-tiden, sedan läkaren är somnad, höras hårda slag
på förstudörrarna ock samtidigt gårdvarens vilda tjut ock
skall. »Sjukbud» tänkte läkarens hustru, som ännu ej lagt sig.
Bankandet ock hundskallet förnyades gång på gång. Då gick
frun ut till pigorna för att höra, varför de ej öppnade. Dessa
voro helt förskräckta: de hade öppnat 'gång efter annan, men
ej en mänsklig varelse syntes till i det klara månljuset därute.
Hela natten fortfor detta oväsen. Vid 4-tiden vaknar doktorn,
ock då berättar hans fru, att hon ej sovit en blund för detta
-oljud ock det märkvärdiga bankandet. Ock just som hon talar
därom, höres det åter. Nu stiger doktorn själv upp för att
öppna; men intet hördes, allt var tyst. »Det är den döende där
borta i Englarp som söker mig», sade doktorn halvt på skämt.
Om morgonen fingo vi höra, att han var död, men hela natten
-ropat efter läkaren.
Smål., Friman.

När foglar hacka på fönsterrutan, bära de dödsbud från 66
personer, som äro frånvarande.
Blek., Sömmerskans berått.

För några år sedan härjade en smittosam barnsjukdom i 67
Ystad ock tog bort många små. Då hände det en natt, att
några fiskare mötte en båt, som roddes av två fina, vackra
fruntimmer. Förundrade över en sådan syn, sporde fiskarena,
vart de ämnade sig. »Till Ystad för att hämta rosor», svarade
-de. Då förstodo fiskarena, att det varit andra varelser än människor av kött ock blod, som rodde den båten.
Sk., Hönsgummans berått.

Ett postbud såg en kväll en mycket vacker flagga vaja 68
invid stranden ett litet stycke från Simrishamn. Gubben blev
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illa rädd, för han begrep, att det var ett varsel. Men han tog
märke på stället ock talade andra dagen om, vad han sett. Där
blev sökt, ock så låg där liket av en känd sjökapten.
Sk., Hönsgummans berätt.

69

Hon har en son, som är sjöman, ock han har också förmåga att se i syne. En natt, då det var hans tur att vila, for
han upp ur skansen ock upp på däck ock skrek: »Men, människor, sen I då inte det stora skeppet, som håller kurs rakt
på oss! Fall av, fall av!» Ingen såg det minsta fnyk, men
skepparen ändrade ändå kurs, ock efter en stund sågo alla
skeppet, som helt visst skulle ha seglat dem i kvav, om ej,
ynglingen kunnat se mer än annat folk.

70

Senare hände det en natt, att han långt borta såg en hel
rad ljus. Han trodde, att där låg en stad. Det var tre mans
besättning utom honom ock skepparen ombord på skutan, men
ingen såg de ljus, ynglingen talade om. Skepparen gjorde spe
av honom, när ynglingen rådde honom att styra annan kurs.
Men matroserna bådo skepparen akta på vinken, ock då han ej,
ville det, togo de gemensamt ansvaret på sig, läto ynglingen
styra, ock så räddades skutan från att löpa på vad som sedan
visade sig vara farliga skär.
Sk., Hönsgummans berätt.

71

Jag är varken vidskeplig, skrockfull eller spökrädd, men
vad jag själv upplevat ock vad mina egna släktingar, som också
äro bildade personer, sett ock erfarit, ock sådant som hänt vår
egen umgängeskrets, det svarar jag för såsom varande fullt tillförlitligt. Jag kall börja med att berätta vad som hände i mitt
eget barndomshem.
Min far var, som vanligt varje år, rest till den stora marknaden i Själevad ock kunde inte väntas hem på flere dagar.
Men en natt under denna tid möter vår gamle trotjänare, som.
gör nattrund, husbonden mittpå vår gårdsplan, ock en stund
därefter ser han i ett av uthusen en fogel, som ger eld ifrån.
sig, när drängen försöker fånga honom.
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Drängen visste, att så snart en sådan fogel synes, kommer
eldsvåda att spörjas. Han vakade hela den natten, ock följande
morgon talade han om sina nattliga syner för min mor. Han
sade sig vara ängslig för det han på detta sätt sett husbonden.
Min mor tröstade honom, ty även hon hade denna natt haft
en syn. Min far hade nämligen även varit hos hänne, ock han
hade låtit hänne förstå, att han blivit räddad undan en dödsfara.
Omsider fingo vi bud, att en stor eldsvåda härjat på marknadsplatsen, ock samma stund som min far synts i hemmet,
hade han blivit dragen ut genom fönstret på det hus, där han
tagit in ock som då stod i ljus låga.
Norrländskans berätt.

Hettar det på högra örat, säges gott om en. Kliar det på 72
vänstra, däremot ont.
Smål., Friman.

Växter ock djur.
(Botanik ock zoologi.)
Jfr »Förebud ock varsel», »Häxeri ock kloka» samt »Hushållsråd».

Träd ock buskar.
73

De träd, som ännu få offer, äro hyll, ock stundom ask.
Askar hållas åtminstone av många i vördnad, liksom även
det törn e, som växer på ättehögar. Min svärmor brukade offra
både till ask ock hyll jul-, påsk- ock pingstdagen.
Sk., Hönsgummans berått.

74

Till folktron hör det vackra draget, att man aldrig skall
bryta en kvist ock låta den bliva hängande vid trädet eller
busken, om man själv önskar att behålla sina lemmar oskadade.
Gottland.

75

Alen förebrår de mera smidiga träslagen för det de »krypa
in var som hälst» (begagnas till möbelinläggningar). Ty alen
är en självständig person, något råbarkad på ytan. Därför
säger man om en människa: »Rå som dragen upp ur ett alekärr.»

76

När alen ser skogshuggarens yxa blänka, ropar hon ångestfullt: »Hugg mig ej, ty jag blöder». Ock när hon ser yxan höjas
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över björken, ropar hon: »Hugg ej min syster björken, ty hon
storgråter!»
Växtlifvet s. 12 f.

Jag känner folk i Sjörups socken (Ljunits härad), som hysa 77
sådan fruktan för askträd, att de ej gå nära dem nattetid, ty
de tro, att där bo underjordiska varelser under dessa träds rötter.
Vid St. Olofs kapell, av vilket nu blott återstår en stenhop,
finnas fyra askträd, vilka Olof Haraldsson själv planterat. Folket
i St. Olofs socken håller dem i en viss vördnad.
Sk., Hönsgummans berått.

Åskträd, som förfäder planterat inne på gårdstomten, hållas 78
ännu på somliga orter i vördnad, ock det anses skadligt för
lyckan ock trevnaden att fålla de gamla träden.
Sk.: Offerseder s. 280. Jfr Växtlifvet s. 13.

Aspen skälver ännu, så bladen skallra, vid tanken på att 79
livets ock naturens Härre fästades vid ett kors timrat av aspestammar.
Växtlifvet s. 13.

Granen är mycket svag för sitt vackra yttre, men med det 80
inre är det så där. Björken är hännes medtävlarinna i skönhet
ock får därför under vintern hålla till godo med vassa, stickande
okvädinsord för sin nakenhet. Björken tiger ock bidar våren.
Då kommer en dag, när hon under sin fina slöja kan småleende
säga till granen:
Se nu står du där i din gamla beckiga skrud,
men här står jag likt en silverprydd brud.
Ock så ropar hon till människan:
Hugg min stam ock snid min topp,
så växer jag [skönare] opp.
Växtlifvet s. 13.
Sv. landsm. VIII. 3.
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Har man ett gott sinnelag, kan man få se ondemansträdet,
som några kalla getbjörk1. Någon ond makt körde en gång för
lång lång tid sedan en get — eller kanske ett par bockar —
emellan barken ock veden på detta träd, ock på innersidan av
barken sitta ännu hår efter den vilda färden. Detta träd kan
tävla med flygrönn, när det gäller att bistå människan i kampen
mot troll, förhäxning ock annat, som kommer från det ondas värld.
Växtlifvet s. 15.

82

Flygrönn växer av rönnbär, som av foglar blivit släppta i
den murknande veden av något annat lövträd.
Växtlifvet s. 13.

83

Flygrönn har här stort anseende, men skall det vara riktig
kraft däri, måste den St. Hans-kväll tagas av en person, som är
lika naken, som då han kom hit till världen. Han skall gå nio
steg baklänges mot trädet, ock då skall där komma fram en
hel hop små pysslingar ock räcka honom flygrönnsgrenar eller
kvistar.
Sk., Hönsgummans berätt.

84

Jag känner folk på Branteviks fiskeläge, som julafton
offrade öl åt hyllen, på det den ej skulle blåsa sjukdom på dem.
Man tror nämligen, att hyllen under blomningen är farlig för
den, som på något sätt förfördelat »hyllefroan», som bor där.
Sk., Hönsgummans berätt.

85

Ilylleträd bör man aldrig hugga ned, ty då gör hyllemoran
en bara förtret. Min man såg hänne en gång sitta i en hylle.
buske. Hon hade grön kjortel ock tröja ock svartrandigt förkläde. Han hade tänkt att hugga den gamla hyllen, men nu
lät han vackert bli.
1) Enligt beskrivning björk med flikiga blad, möjligen den s. k.
Orsabjörken.
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Har man eljes förnärmat en hyll ock fått hylleskåll eller 86
har ett barn genom moderns förvållande fått lyteskåll, så skall
man koka hyllebark i mjölk, tvätta sårnaden därmed ock sedan
slå ut mjölken vid roten av någon hyll.
Gumman på Skanörs Ljung.
ele

Man kan ännu träffa personer, som julafton offra öl eller 87
mjölk åt sina fläderbuskar. De hälsa, att »hyllefroa måtte hålla
till godo med välfågnaden, sänd från oss ock de våra till er
ock de edra».
Sk.: Offerseder s. 281.

Var.: »Här har hyllefroa något åt sig ock de sina, så att
jag må [nästa år] få något åt mig ock de mina».
Växtlifvet s. 14.

Om man orenar platsen, där flädern växer, kan man till 88
straff få ett hudutslag, som ännu allmänt i Skåne kallas »hylleskåll». Personen, som på detta sätt »förolämpat hyllen», tvättar
sig tigande tre morgnar ock tre aftnar vid solens upp- ock nedgång i spenvarm, osilad mjölk, bär sedan denna till fläderbusken
ock häller mjölken vid dess rot under en frammumlad bön om
förlåtelse.
Sk.: Offerseder s. 280. Jfr Växtlifvet s. 14; Två blad s. 296.

Jag är bekant med en gammal kvinna i St. Olofs by, hon 89
offrar öl eller mjölk till hyllen, men då säger hon alltid: »Jag
ska ge dig lite att dricka, hyllefroa.» 1
Jag har även hört många som säga till en blommande hyll: 90
»Hylle, hylle, ge mig ditt, så skall du få mitt, när det blir
grott.» Men jag har aldrig träffat någon, som vetat, vad där
menades med detta. Man gör det »bara för det skall vara så bra.»
Uppteckn. har talat både med denna gamla kvinna ock med
flere andra, som offra åt fläder.
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Min ene svåger, som är bonde ock bor i Skurups socken,
hade en hel mängd hyllebuskar, som stodo ock skräpade i hans
trädgård. För några år sedan tog han sig för att hugga ned
ett par av dessa buskar. Men strax därefter överfölls han av
den förskräckligaste tandvärk. Han gick då till en av de rothuggna hyllebuskarna, föll på knä för den, bad om förlåtelse
ock om lindring i sin pina ock lovade flädern att aldrig mera
hugga någon av dess likar.
Sk., Hönsgummans berätt. Jfr Offerseder s. 280 f.; Växtlifvet s. 14.

92

Flädern [hyllen] behandlas i dessa trakter i det hela med
samma varsamhet, som man iakttager mot vättarna. Vill någon
plocka fläderblommor, skall han först be busken om tillåtelse. Har
man genom någon slags orenlighet förolämpat en fläder, hämnas
den genom att blåsa sjukdom på den skyldige. Då måste busken
blidkas genom offer av mjölk från en enfärgad ko. Vid offrandet säges: »Har jag förolämpat någon, så beds jag» (ber om
förlåtelse).
Dessa offer, liksom dylika till vättarna, förrättas antingen
före solens uppgång eller efter dess nedgång.
Karlshamnstr.

93

Har någon fått hylleskåll, så är det för det hyllekvinnan,
som bor i hyllen, blivit förargad över att personen orenat invid
busken. Då skall den sjuke tvätta sig tre morgnar å rad i
°silad mjölk, slå den till hyllebusken ock säga: »Jag läskar din
rot, tag det onda ifrån mig!»
Sk., Ringarens berätt.

94

När en vill plocka blommor eller vad det, nu då, är av

hyll, skall en alltid först spörja om lov. Ock vill en hugga
ned hela hyllebusken, så skall en först tre gånger säga: »Hyllefar ock hyllemor, får jag hugga ned dig?»
Blek., Sömmerskans berätt.
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I Norrland bruka vi plantera en telning eller kvist, när ett 95
barn födes, ock kalla vi detta träd för livsträdet, ock därav
tages varsel för barnets liv.
Jag kände en ung flicka, som hade ett mycket lovande
livsträd. Men plötsligt började det vissna i kronan. »Ja, nu
lider det också för mig», sade flickan. Ock säkert är, att hon
ock hännes livsträd dogo samtidigt.
Norrländskans berätt.

Örter.
Blommande Jungfru Narias sänghalm (Galium verum), i 96
villervalla), kallas i Blekinge
Skåne också kallad »villerea»
förargelseblomman, ock det tros, att där blev förargelse i huset,
om hon bars dit in.
Karlshamnstr. Jfr Växtlifvet s. 17.

Den bekanta prästkragen (Chrysanthemum leucanthemum) 97
heter ännu bland Skånes allmoge dels Baldersbrå, dels Baldersspråk. Ännu kan man få höra dessa blommor benämnas Vita
elden, ock utgöra de då föremål för en med fruktan blandad
vördnad.
Sk.: Offerseder s. 280. Jfr Växtlifvet s. 17 f.

Insekter.
Jordgetingar såg jag tydligt en gång sommaren 1888, att 98
de inte ett skapande fen rörde en gubbe, som jag såg ock väl
känner till. Men de väsnades vådligt, när andra sen kom dit,
det såg jag med, hur de måtte dädan ock han var kvar ock
inte vart rörd alls. Jag visste, hur gubben var säker: han hade
stuckit vänstra namnlösen i sin ändtarm, när han såg dem
svärma, där han arbetade, ock så petade han på panna, näsa,
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haka ock tinningar (5 pet) ock sade: »Ni når inte sticka mig
mer än min träck.»
Uppl., Carlsson.

99

Innan dymmelveckan bröt in, rensopades alla vrår, ty
annars blev det mycket loppor.
När., Nyblin.

100

Komma myror in i ett rum, sopas de varsamt upp, under
det man hövligt tackar dem för besöket ock tillägger: »Nu ska
jag visa er en bättre plats,» Därpå bär man dem ut någonstädes på marken, där de ingen skada kunna göra, ock där dra
de då till stack.
Gumman på Skanörs Ljung.

101

102

Den som dödar en spindel inne i rummet, driver lyckan
ur huset.
Kryper en spindel på en, så får en nya kläder.
Blek., Sömmerskans berätt.

103

Nej då, det är allt klokast att gå fint till väga. Jag ser, nu
då, aldrig en skalbagge eller tordyvel, en kallar'n, ligga med
benen i vädret, utan jag tar ock vänder'n rätt, för ordet går
ju, att var gång en vänder en tordyvel rätt, får en sju synder
förlåtna.
Blek., Sömmerskans berätt.

104

Mot vägglöss: 9 sådana tagas, invecklas i ett papper ock
nedläggas hos en död i kistan ock få sålunda medfölja i graven.
När., Nyblin.

105

Väggohyra fördrevs sålunda: Fastande ock tigande tog man
en morgon tre vägglöss i en gåspänna, gick till kyrkogården
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till det sist jordade likets grav, stack ned pännan däri ock
sade: »Så sant som du, N. N., är i kristen jord, så sant vill jag,
att när din kropp är förmultnad, skola skäktorna fara ut ur
(namnet nämndes) hus.»
Sk., Ringarens berått.

När en nu skall tala om allt, så vill jag också säga, att 106
vi här på slätten ha ett säkert medel att bli av med skäktor
(vägglöss) ock myror i rum ock stugor. Skäktorna skall man
vara mycket hövlig emot, kalla dem jungfrur — aldrig nämna
dem med annat namn — tacka dem för deras vistande ock be
dem söka sig en annan bostad, så försvinna de snart.
Gumman på Skanörs Ljung.

Fisk.
När en äter sill, skall en alltid bryta sönder sillbenen; 107
eljes trollar Pintorpafrun åter kött på dem.
Blek., Sömmerskans berätt.

Ormar.
Ormar skall en aldrig ge sig i kast med i onödan, ock snokar 108
inte häller. Jag vet, hur det, nu då, gick med Sven Petter
därute på andra sidan Asarum. Han såg ett par snokar ock
skrek: »Kommen hit ni ock hela er släkt, så skall jag slå ijäl
er!» Ja pina tre fick han främmande! Där kom en så ogrundalös flock med alla de snokar ock ormar, en bara kan tänka sig
finnes. Ock Sven Petter fick märka, att han, nu då, inte tydde
kri [rå på] det fasliga hiet.
Blek., Sömmerskans berått.

Mor Nilsson förtäljde vidare, att guldkänningen (snok, 109
ringhals) bär en likkista tecknad på ryggen. En sådan slagen
eller sårad orm bidar hela sju år på hämd, sade hon.
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Själv hade hon en gång slagit efter en äsping, utan att hon
lyckats döda honom. Han lurade sedan på hänne, ock slutligen lyckades han bita hänne i benet. Folk kom hänne till
jälp, ormen anfölls, ock var han då så »grym» (ilsken), att han
hoppade rakt upp i vädret för att komma till att bita dem, som
ville döda honom.
Karlshamnstr.

111

De säga, att när ormen träffat på en människa, som lagt
sig att sova under något träd, så rinner han fram till hänne
ock tager reda på järtat, ock när han fått rätt på det, så
lägger han ett löv på det. Sedan så går han upp i trädet, ock
därifrån skjuter han rakt ned på järtat på den sovande människan, med lövet till märke.
Men det var en karl som lurade honom. Just som han
vaknade, blev han varse en orm uppi trädet, färdig att skjuta
ner på honom. Men han tog varligt sin yxa ock lade det blanka
bladet över både löv ock järta. ja, ormen han sköt ned, men
vart krossad mot järnet.
Bergström.

112

Förgriper man sig på någon av de ormar eller snokar, vilka
av somliga bönder hållas tama, kan man göra både sig själv ock
ormens egare stor skada.
I en bondgård i Asarum hade bonden en del ormar i fähuset, varest de fingo spenvarm mjölk. En piga slog ijäl en
av dem, ock detta dråp kostade bonden hans bästa ko, hon dog
strax därpå i sin bås. Bonden anade oråd, ock så nödgades
pigan erkänna, att hon slagit ijäl den ene ormen.
Karlshamnstr.

113

Även ormslån skall man akta sig för att skada.
Karlshamnstr.

114

Den vite ormen — så säger man — är kung över alla
andra ormar. Kan man fånga honom, koka honom ock så äter
hans fett, blir man allvetande.
Gumman på Skanörs Ljung.
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Den vite ormen är kung över de oskadliga snokarna.
Lyckas man fånga en vit orm ock så äter den första biten av
hans kött, blir man allvetande.
Sk., Skepparens berätt.

Även här talades om den vite ormen; men här sades, att 115
den skulle sökas i april månad. När man lyckades finna honom,
skulle han släppas i en med vatten fylld flaska för att tjänstgöra som »spiritus» (ett slags tjänsteande).
Karlshamnstr.

Lindormar.
Lindormen bor i mycket gamla ihåliga lindar. Där drager 116
han till sig svaga människostackare. Dem förtär han, börjande
på deras fötter.
Man har exempel från nutiden på att en lantman köpte 117
sig lindormefred genom att offra den ena skinkan efter den
andra åt vidundret. Men då slutligen lindens stam remnade, måste
metall tagas till jälp. Järn eller silver lägges kring lindens
stam: därigenom bindes lindormens makt att fördärva levande ting.
Växtlifvet s. 14 f.

Ni har väl hört, att när linden blir hundra år gammal, 118
börjar lindormen växa? Nå, då skall jag också säga er, att lindormen är konung över alla onda krälande djur ock att han med
sin blotta andedräkt har makt att draga människor till sig.
Sk., Skepparens berätt.

Är lindormen ett djur, säger du, Johanna? Ja då är det, 119
nu då, inte ett av de goda. För jag vet, att flaggkonstapel
Sjöberg talade om, att på, nu då, Lindholmen vid Karlskrona
var förr i tiden en ogrundalöst grym lindorm, som välte skepp
ock slog med sin stjärt ijäl mång' ädeliga människor.

30

WIGSTRÖM, FOLKTRO OCK SÄGNER.

VIII.

3

Då var där till ändamåls sent omsider en, nu då, livdömd
fånge, som löste sitt liv genom att dräpa lindormeu, ock så
fick holmen sitt namn därav.
Blek., Sömmerskans berätt.

I Karlskrona fanns för många år sedan en lindorm, som
gjorde stor skada, i det han tog många kreatur. En livdömd
fånge fick löfte om bdrielse från dödsstraffet, om han kunde
döda eller fördriva lindormen. Han tog emot anbudet, lyckades
(sättet nu okänt) ock räddade sitt liv.
Karlshamnstr.

120

Ock på Lindö, nere vid Lister, där är, nu då, märken i
klippan efter en oförbegripligt stor ock tung lindorm, som asat
sig fram. Men folk säger, nu då, att klipporna förr i tiden
varit mjuka.
Blek., Sömmerskans berätt.

121

Om lindormen rådde i Blekinge samma föreställning som i
Skåne: när linden blir etthundra år gammal, börjar lindormen
att växa i dess stam.
Torarps bäckfåra, Asarums socken, är i gamla dagar urholkad av en lindorm, som tillika var julorm. Man kan tydligt på backens många bukter ock slingringar skönja dess uppkomst.
Barlshamnstr.
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Foglar.
Om man vill räkna flyttfoglar, skall man först räkna rätt- 122
fram — från 1-2-3 o. s. v. — ock sedan alla siffrorna baklänges. Eljest hitta foglarna ej vägen tillbaka om hösten.
Sk., V. Göinge: Om fogl. s. 29.

Man skall aldrig andas på något slags ägg, om man vill, 123
att där skall bli ungar av dem.
Sk., V. Göinge: Om fogl. s 28.

När foglar flyga i flock, ämna de sig till fogelbegravning 124
Den av foglarna, som flyger främst, är prestav.
Karlshamnstr.

Mosapyttan [bäckasinen] säger: »Lille Pälle, lille Pälle, skjut 125
hit, skjut bit!»
Sk., V. Göinge: Om fogl. s. 29.

När göken gal på bar kvist, blir det många skökor i landet 126
det året.
När han ser folk ha vantar på, då reser han.

127

Han får sin föda av en liten fogel, som alltid följer honom. 128
Men när göken ser den första höstacken, förvandlar han sig till
hök ock slukar den lilla fogeln.
Sk., V. Göinge: Om fogl. s. 29.

129

Härma ej göken — då blöder ban.
ögötl., Engelke.

Man bör aldrig härma göken, ty då »spyr han järteblogen.»
När., Nyblin.
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»Härma» aldrig göken, när han gal. »Härmar» du göken,
när han gal, blöder hans tunga.
Smål (Fliseryd), Nyblin.

130

Hägern är, liksom storken, en helig fogel; men för nyttiga
ändamål kan man utan fara döda honom.
Ett gott kok stryk kalla vi för hägerfett.
Sk., Hönsgummans berått.

131

Om vi i Norrland ha sägner om foglar? spörjer ni.
Ja det skall jag inte kunna säga, för vi hade i vår familj
ingen förtroligare beröring med allmogen, ock vi trodde inte
häller på sägner. Men när min far efter en säx månaders sotsäng kallade 'oss fram till sig för att säga oss farväl, då hade
vår kanariefogel ock vår grönsiska inte under detta halvår
sjungit en ton.
Det sista pappa sade, var: »I Jesu namn jag somnar in.»
Så drog han en lång suck, ock det var förbi. Mamma ropade
högt hans namn, ock han slog upp ögonen. Men vi barn bådo
hänne icke störa honom, ock i detta samma ögonblick slogo de
båda foglarna upp de skönaste drillar. Därefter sj öngo de
aldrig mera.

132

Något liknande hände nyligen här i Skåne i närheten av
Klippans pappersbruk.
Dottern i en familj låg på sin sotsäng, ock just i dödsminuten kom en kanariefogel — ingen vet varifrån — flygande
in genom fönstret ock satte sig vid flickans huvudgärd. Fogeln
stannade kvar där i huset ock får fritt flyga omkring i rummen.
Norrländskans berätt.

133

Kleran [sångtrasten] säger: »Se bonden, den token, se
bonden, den token, nu har han sålt oxen ock plöjer med stutarna.
Så går han där ock vrickar hit ock dit, hit ock dit.»
Sk., V. Göinge: Om Logi. s. 29.

VIII. 3

33

FOGLAR.

När korpen tar en så stor gåsunge, att han ej orkar flyga 134
upp med den, får korpen leda honom vid vingen. Då sitter
korpens maka uppe i trädet ock spörjer gåsungen hånande:
»Äst du krank?»
Sk., V. Göinge: Om fogl. s. 28.

En skall inte oroa skatorna, för då hämnas de genom att 135
ta kycklingar ock gässlingar ock genom att hacka i den bästa
trädgårdsfrukten.
De säga också, att där ej ett par skator bygga, där är 136
trevnaden icke stor.
Skatorna resa till Blåkulla skärtorsdag för att vara spel- 137
män på häxornas dans. Det påstås, att när de komma igän,
ha de mistat sina stjärtpännor.
Gumman på Skanörs Ljung.

Skatan får på sina trakter offer av matvaror jul-, nyårs- ock 138
trättonafton. Detta sker ingalunda av kärlek till den skrattande
stråkfogeln, utan för att freda sig mot hänne. Skatan antages
nämligen höra till »den ondes följe».
Sk.: Offerseder s. 287.

I Östra Göinge härad ha de den sägen om skogsskatan, 139
att hon kan härma alla djurs läten, utom oxens suckan. I förargelsen över att ej kunna även detta, hugger hon sig tre gånger
om dagen med näbben fast i en gren ock hänger med utsträckta
vingar.
Gumman på Skanörs Ljung.

Folk håller före, att då storkarna varje höst hålla ting, 140
döda de den äldste i flocken.
En piga tog en gång av okynne ett storkägg, kokade det 141
ock lade det så tillbaka i storkreden. Någon tid därefter gick
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pigan över gårdsplanen, utan att akta på att den ene storken
flög fram ock åter över hänne. Men just som han var mitt
över hännes huvud, släppte han ur näbben en orm. Ormen slingrade sig kring hännes hals ock *bet ijäl hänne.
142

På ett annat ställe hände det, att en stork släppte en ädelsten ned i knäet på en flicka, som vårdade hans sjuke unge.
Gumman på Skanörs Ljung.

143

Svalan bringar lycka åt det hus, där hon fäster bo. På
ladornas gavlar skäras hål (svalhål), genom vilka svalan kan
flyga ut ock in.

144

Svalan säger: »Min sisare, min sax ock mitt silkesnysta —
jag svor på min själ, att jag inte skulle ta det; men jag tog et
lika väl. Nystat är min kroe [kräva], saxen är min stert [stjärt].»
Eller säger hon: »Jungfru Maria skylde mig för att jag tog
ett silkenysta ock en silversax. Jag svor, jag svor: jag to et
aldrig, aldrig, aldrig.»
Sk., V. Göinge: Om fogl. s. 29.

145

På andra orter ha de annan tro ock andra seder. I Bårslöv,
nära Helsingborg, hålla de före, att man ej skall blåsa efter
den första svala man ser om våren, för då får man inte se flere
det året.
Gumman på Skanörs Ljung.

146

Svalan och katten äro arvfiender, ty en gång tog katten
svalans ungar; men hon rev i stället ut hans ögon.
Sk., V. Göinge: Om fogl. s. 28.

147

Vi pläga också försöka att dåra vipan. När en om våren
ser den första vipan, skall en skynda sig att ropa: »Tjuven,
tjuven!» innan hon flyger bort, så får man god tur under året
ock finner hännes bo.
Sk., Hönsgummans berått.
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Däggdjur.

Flädermusen, som på sina orter kallas »attanpackan» — 148
djävulens egendom eller djävulens fogel — användes mycket
vid olika slags trollkonster. Det tros, att hon ej eger mer än
tre droppar blod i sin kropp, ock dessa skola framprässas under
högra vingen. Givna som invärtes medel, uppväcka de häftig
kärlek.
Två blad, s. 277.

Tvi vale för alla råttor ock möss, för det är, pina tre, 149
själva hin ondes boskap, som han själv har skapat till världen
i dess första början.
I Elmtamåla fingo de, jeskana mej, känna på släktet, för
en dag drev han en förgrymmat stor jord av sådant däkerstyg
igenom hela byn. Ock var den rände fram, öddes grödan på
marken, lika fort som en vänder en hand. Det är evelig sanning.
Blekingsbondens berätt.

Vi hålla före, att om man under hela februari undviker 150
att nämna något slags ohyra vid namn, så har den ingen makt
att komma in i våra hem eller att skada, besvära eller plåga
oss. Men har man genom uraktlåtenhet fått råttor ock möss in
i huset, behöver man blott St. Hans-afton under tystnad sätta
bolmört i råtthålen, så flyr den ohyran.
Ett riktigt säkert medel att fördriva råttor är att julafton 151
söka få tag i hin ock rida på honom över nio kyrkspiror. Vid
varje kyrka skall man gå ned ock blåsa i nyckelhålen till båda
kyrkdörrarna, ock så skall man vara hemma igän före morgonen.
Sk., Hönsgummans berått.

Vid Rösa i Gråmanstorps socken (N. Åsbo härad) finnes en sten 152
kallad Vargstenen. I gamla dagar, då där var tät skog, råkade
en fruktsam kvinna ut för en varg just vid det stenblocket. 1
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sin nöd bad hon Gud om jälp, ock då skedde det, att stenen
blev så mjuk, att vargens tassar blevo hängande i den, som om
det varit den segaste lera. Ock så blev kvinnan frälsad. Men
märken efter vargtassarna synas den dag i dag i gråstenen.
Skåne.

153

Förr i tiden hemsöktes Loshult illa av vargar. Men så
hände det, att några handlande bönder därifrån uppe 'i Östergötland träffade en mycket ansedd klok gumma, ock fdr hänne
beklagade de sig över vargarna.
»När ni komma åter till hemmet, så kunna ni hälsa loshultarna, att ingen varg skall komma till Loshult, så länge jag
lever.» Där kom ej häller något sådant rovdjur på hela fyrtio år.
Sk., Rive-Pärens berätt.

Naturväsen ock hednagudar.
(Hednisk demonologi.)

Jättar ock troll.
Jfr »Skatter».

När vår Härre »rangerade» (uttrycket fälldes av en soldat) 154
de onda änglarna, nedstöttes en del av dem till jorden. De
funnos i långt större antal än nu, ty dels har åskan gjort slut
på en mängd, dels ha de egentliga trollen förlorat makten, sedan
de miste Ljungby horn ock pipa. Dessutom har kristna läran
liksom tagit gadden av allt sådant »tyale». Men ingen må därför
tro, att dylikt trask inte finnes nu för tiden. Jo vad det angår,
så är här litet av varje i dessa bygder.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 21.
Sjön Mie, på gränsen emellan Bleking ock Småland, ägdes 155
ända in i våra dagar av en jätte, som kallades Klasagubbe.
Endast en bonde, Sven i Midingstorp, hade jättens tillåtelse
att fiska brax i sjön. Ingen annan lyckades att fånga en enda
fisk där. Men så fick också Sven ge ersättning.
Varje jul måste Svens hustru brygga julöl av sju skäppor
malt till Klasagubbe. Hon knotade mot, men Sven ville ej ge
med sig i denna sak.
En julafton skickade hustrun sin piga ned i källaren för
att tappa öl till morgondryek på denna dag. »Ha vi bryggt så
mycket öl, så ha vi också råd att smaka det innan aftonen»,
sade husmodern. Pigan gick ned i källaren, men fann alla
ankaren tömda, på ett när.
Sv. landsm. VIII. 3.
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156

Klasagubbe brukade få låna Svens silverstop, när han
väntade besök av sin bror. Denne jätte bodde på den plats på
jordklotet, där solen aldrig skiner ock som kallas »det yttersta
mörkret.» När han såg Svens silverstop, häpnade han ock sade:
»Du har det bra, som står så väl hos kristenheten, att du får
dricka ur kristnes bägare. Jag måste vara glad, att jag får lov
att vara till.»
Han rådde dock Klasagubbe att flytta, medan allt gick väl,,
ty länge kunde ej detta räcka.

157

Emellertid hade en fiskare, som hette Jäppa, uttalat en
önskan att få se Klasagubbe, ock en natt fick han denna önskan
uppfylld. Han såg jätten sitta huvudlös i en båt ock bruka sina.
armar till åror, ock han rodde med dem, så vattnet brusade
högt i stäven.

158

Klasagubbe hade lagt sin brors råd på sinnet, ock en vacker
natt sågo andra fiskare ett långt flyttningståg köra på vattnet
över Miesjön. De begrepo genast, att det var jätten som flyttade
från orten. Han lemnade väldet över sjön åt vem som ville
taga det.
Karlshamnstr.

159

Det hände en gång, att en bonde från Fosie (Oxie härad)
körde förbi de i närheten liggande Borrebackar, ock där fick
han sällskap med en fru, som bad att få åka på hans vagn. Men
bonden, som hade lass på vagnen, sade nej ock frågade, varthän hon ämnade sig.
»Till Hanehög, jag skall vara kock på ett stort gille där.
Jag kan väl åtminstone få lägga min slev på vagnen?» sade hon.
Aja, sleven kunde väl få åka, tyckte bonden. Han kanske
ej för stunden drog sig till minnes, att där bodde troll såväl i
Borrebackar som i Hanehög.
Men när sleven kom på vagnen, visade det sig, att där var
lass i det redskapet. Bonden ville då vräka bort sleven. Frun
påstod, att hon skulle ligga, där hon låg. Ock så trättes de en
stund om det, tils han kom på bättre råd.
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Han tog nämligen huvudlaget på selen från den högre 160
hästen, tittade genom det ock blev då varse, att frun var ett
troll med bara ett öga, som satt mitt i pannan.
»Aha!» tänkte han, »du skall, min sann ock tro, få lunka.»
Han nappade hastigt det högra julet från axeln ock slängde det
upp på vagnen, satte sig själv upp ock gav klatsch. Hästarna
satte av, ock den som nu fick bli fjärde julet under vagnen, det
var trollens kokfru, ock det ända till Hammenhög (Ingelstads
härad).
Hon var dock inte värre vid'et, än att hon därefter gick in 161
i länsmansgården där för att taga öl till trollens gille. Men
där blev hon sedd ock tillspord om vem hon var. »Jag är
Nickepinna ock skulle ha lite i min långtryna», svarade hon.
Sk., Hönsgummans berätt.

I en gård i Gislöv (Skytts härad) trivdes ingen kalv i fä- 162
huset, ock ingen själ kunde begripa orsaken därtill.
Men så en dag kommo två trollbarn till husmodern ock
bådo hänne låta flytta kalvkatten, för den låg rakt över trollens
bordsända, så kalvarna gjorde lett på den.
Moran lovade uppfylla trollens begäran. Men så ville hon 163
också veta, hur de hade det ock vad de levde av.
»Vi leva av pekekakor ock okorsat öl», sade trollbarnen.
Då, kan en tro, kom trollmoran sättande, fick tag i sina
ungar ock sade tillAvinnan: »Du gamla, inte förleda små barn!»
Sk., Ringarens berätt.

I den bärgsknalle, som vid Kiviks strand (Albo härad), 164
höjer sig över näjden ock benämnes Stenshuvud, bor en väldig
jätte, som troligen lever ännu, om det inte är hans son som
efterträtt honom i regementet.
Den gamle hade fattat tycke för en av ortens pigor ock
drog hänne med sig in i bärget ock gifte sig med hänne. Vid
den tiden — det är inte längre tillbaka, än att äldre folk minnes
det — bodde i Komstad (andra säga i Esperöd) en duktig barnmorska. Rätt som hon en kväll sitter ensam vid sin lampa,
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håller där en ryttare, med en löshäst vid handen, framför dörren.
Hon ut för att höra, vem det var. Men det ville inte ryttaren
säga, utan bara bjöd hänne sitta upp på den lediga hästen.
Hon skulle inte ångra färden, bara hon inte förtärde något av det
som bjöds hänne, dit hon nu skulle föras. Men däremot kunde
hon gärna taga emot den ersättning, man räckte hänne.
Jordgumman anade, vart det skulle bära av, men neka
vågade hon inte. Hon kastade några fler kläder på sig ock
ville så släcka lampan. »Låt den brinna!» ropade ryttaren; »det
dröjer inte länge, innan vi äro här igän.»
Hon lydde, satte sig upp på hästen, ock nu bar det av
genom luften. Det märkte hon först, då den ene hästens hovar
klingade mot tornspiran på en av de kyrkor, de redo över.
Snart höllo de vid Stenshuvud, ock hon blev förd in i en
stor stensal, där jättens kristna hustru låg. Hon kunde ej föda
sitt barn utan bistånd av en annan kristen, ock därför måste
jätten skicka bud efter barnmorskan. Nu gick allt, som det
borde, barnet var en gosse. Jätten ville i sin glädje undfägna
barnmorskan. Men hon ville ingenting förtära. Då tog han en
bra göpen spånor ock slängde i hännes förkläde. Dem tog hon
emot.
Kom så upp på hästen ock fördes av samme ryttare till
sitt hem. Där stod lampan ännu ock brann, längre hade inte
hela resan varat. Spånorna lade hon på golvet under ugnen,
ock om morgonen låg där en bra hög silvermynt, av vilka
gummans familj visat mig två.'
165

Ett halvår därefter gick en fattig gosse på Stenshuvud ock
vaktade getter. Då kom där en kvinna ock bad honom gå med
sig in i hännes bostad. Gossen gjorde så, sedan hon försäkrat
honom, att hon ej skulle göra honom något ont. Han kom in
i ett rum, i vilket där stod en vagga med ett gråtande barn uti.
»Vill du vagga mitt barn i sömn?» sporde kvinnan.
»Jag kan inte vara så länge från getterna», svarade pojken.
1) Denna i orten allmänt kända sägen lär ha uppkommit därigenom, att samma barnmorska blivit en natt förd till en närbelägen
härregård, där man hade sina skäl att inbilla hänne, att hon var hos
Uppteckn. anm.
jätten i Stenshuvud.
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»De skola nog bli, där du lemnade dem, tils du kommer
igän», svarade hon.
Pojken gick nu bort till vaggan; men han förmådde inte
med alla sina krafter sätta den i gång. »Se här, ät en bit först!»
sade då kvinnan ock gav honom en smörgås. Pojken satte den
i sig, ock sedan kunde han vagga, så det stod härliga till, ock
barnet somnade nog så sött.
Så fortgick det en stund, men plötsligt sade kvinnan:
»Nu kommer far! Du får nu inte vara här längre.» Ock så
följde hon ut gossen. Han återfann sina getter, där han lemnat dem.
Flera år därefter hände det en annan pojke, som vallade 166
får på bärget, att han °förvarande råkade komma in i jättens
trädgård. Nu var det en lycka för honom, att han kände en
gammal sägen, att i sådana lustgårdar kunde man nog få äta
av dess frukter, men man skulle akta sig för att stoppa några
av dem i fickorna.
Pojken lydde denna regel, åt så många bär ock äpplen
han kunde, men stoppade inte något på sig. Ock detta var hans
lycka, för eljes hade han aldrig kommit tillbaka, utan blivit
bärgtagen av jätten.
Sedermera sökte pojken ofta efter jättens trädgård, men
fann den aldrig. Ock jag känner flere män, som °förvarande
råkat därin, men om de sökt efter trädgården, har det varit »odöd»
[omöjligt] för dem att finna den.
Här går även en sägen om en pojke, som blivit bärg- 167
tagen där.
Man gick skall efter honom i nio dagar, men förgäves. Då
tog man till det rådet att ringa efter honom med nio kyrkklockor. Ock då blev han utkastad ur bärget.
Men han var stendöd ock illa nupen ock kramad över hela
kroppen.
En man på Viks fiskläge — Mårten heter han — har själv 168
för mig berättat, att han en kväll tillika med några andra
Viksboar kört till Stenshuvud för att snika sig till ett lass ris.
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Men just som de voro, bäst i tag med att hugga ock »sni» kvistar,
sågo de ett par ryttare komma från bärget. De som skuro
ris trodde, att det var folk från Esperöd, vilken gård egentligen
rådde öm skogen, ock så foro gubbarna från Vik hals över
huvud med tom vagn från Stenshuvud.
Sedermera utreddes det, att de där ryttarne varit av
jättens folk.
169

En julafton för några år sedan gick en annan man frän
Vik till Stenshuvud för att skära sig en del täckekäppar. Då
kom jätten själv ut till honom ock följde efter, var han gick ock
stod. Ock han, jätten, var så lång, att han räckte upp till
trädtopparna, ock med sina bara nävar böjde han två ock två
träd tillsammans, som om de varit tvänne kvistar. Då blev
gubben rädd: han tänkte, att jätten kunde till sist böja huvud
ock fötter i hop på honom själv. Ock så vände han därifrån
med oförrättat ärende.
Jätten övar i det hela en välbehövlig uppsikt över skogen
däruppe, ock kommer någon, som t. ex. vill stjäla nötter, kan
man vara viss på, att han är framme ock ger snattaren en
knäpp. Men skogens ägare eller hans folk rör han aldrig.

170

Han har också sitt eget fiske i en bäck. Där lägger han
sina krokar, de äro blanka ock gula. Jättens fiskar hade deras
egen in- ock utgång ur bäcken. Men försökte någon annan att
ta dem, så vankades där »orrar», så det ven kring öronen.
När det lyster jätten att komma på sjön, har han sin egen
båt, som han bär på ryggen till ock från stranden.

171

När där byggdes kristna kyrkor i orten, blev han förbittrad
En gång tog han ett väldigt stenblock ock ville slunga det mot
kyrkan i Simrishamn. Men det föll ned på ett fålt i Gladsax.
Där ligger det ännu, ock en stor buske har sprängt det med
sina rötter.

172

Folk går ofta vilse på Stenshuvud, men bärget tjänar däremot också till väderleksspåman, för när det blir omskifte på
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vädret eller det blir sträng vinter, då lyfter den del av bärget,
som kallas »näbbet», sig uppåt.
Sk., Skollärarens berätt.

Ja, mitt kära folk, människan får se sig för i denna värl- 173
(len, hur hon dansar.
Hur gick det inte tösen nere vid Stenshuvud! Jätten, som
bor där i klippan, står ock hänger, så titt han har tid, den rälige,
ock ibland är han så näsvis, att han kommer med, där folk
samlas. Tösen, som jag nämnde, var på en lekstuga, dit jätten
också hade kommit. Hon trodde, att det var en redig karl, ock
ville ta opp'en till dans. Men hon fick sig nock inte en sättare'
ock det så hon spottade blod.
Sk., Säljekvinnans berätt.

174
Ja, varsgu för att komma i slängskap med allt sådant!
Här har varit en man här i Bleking — Ola Sona hette han —
som kunde tala om, hur trollen i Husbärget vid Bromåla levde
till. Han hade en söndag med sin bältesyxa — ja den har
förvarats intill min tid, ock jag skall undra, om inte släkten
har den ännu — med denna bältesyxa slog han sju män ijäl,
som sagt, på en söndag. För detta blev Ola Sona dömd att
leva biltog i sju år, ock under denna tid bonerade han i Husbärget, vägg om vägg med trollen, så han hörde vart ädeliga
ord de talte.
För att livnära sig gick han om dagarna ut långt från folk
ock fiskade. Ock då, mefäcken, hände ,det en gång, att Ola
Sona fick ett troll på kroken. Han blev liksom lite skolmsen,
så han bara iddes glo på denna fångsten. Ock trollet glodde
igän, det värsta det tydde. Men så släppte Ola Sona efter, så
det kunde dyka ner i djupet. För se, han hade ännu ett par
_år att leva i trollens närhet, så han tordes inte ännu göra dem
något ogagn, så gärna han ville.
Trollen kunde också gott fundas, att Ola Sona hade ett 175
horn i sidan till dem. Ock en dag — det var just på
1) Hon fick en örfil.
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slutet av det sjunde året — så hör han trollen språka om
deras get.
»Ola Sona skjuter väl vår Grålla», sade en röst.
»Det kan han inte, förrän han går ut varken tvättad eller
otvättad, varken rakad eller orakad, varken kammad eller
okammad», svarade en annan röst.
»Pinatre!» tänkte Ola Sona, »det kan en väl vurna till».
Ock så tvättade han halva ansiktet, rakade halva skägget
ock klippte håret på ena sidan av huvudet, innan han nästa
gång gick ut med sin bössa. Han knäppte till Grålla, ock därmed så fick trollens makt en ogruvelig knäck, så det sedan skulle
vara med nöd ock harke att de kunde nyta vara kvar i bärget.
Men nu hade det häller inte varit bevuret för Ola Sona att
gå tillbaka till Husbärget. Ock det gjorde han häller inte.
För tiden var nära inne, då han skulle få nåd. Ock när folk
hörde, vilket spravatt han gjort trollen, så blev han förlåten i
en handvändning.
176

Ola Sona visste tala om de ogåtligt stora dyrbarheter, som
finnas i Husbärget: ett silverbord ock en silverbössa, för att
bara nämna en åstymmelse till allt.
Sedan man fått för sig, att trollen flyttat därifrån, har mång
ädeliga människor letat efter de skatterna. En gång var där
ett stort sällskap, som knöt ihop aderton oxyddar till liksom en
vägledning för sig, när de gingo in i bärget. De gingo ock
gingo ock trodde mäst, de voro framme vid trollens boning.
Då mefäcken ramlar inte ett oförfårligt stort stycke av bärget
ner bakom dem, ock vareveliga en av dem fick stanna inne i
bärget.
Blekingsbondens berätt.

177

Jo jo män, trollen ha varit farliga förr i tiden ock skulle,
pinade, inte varit likare nu, om inte tordönan gjort hass på en
oförbegriplig del av dem.
Jag ser bara vid Nättrakullabäck, hur tordönan rivit ock
flängt efter troll så syndalöst, att stenar ock jord rökt efter'et.
Ock då trollen sökt sätta över bäcken, har den, mefäckingen,
varit i hälarna på dem in över på andra sidan.
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Ja se, där i närheten ha troll av gammalt hållit till, för 178,
där är en klippa som heter Bruehall, ock från den har
en brud med sitt följe åkt rakt ned i Fabbesjön till trollen
därnere.
Blekingsbondens berätt.

Vid Övedskloster (Färs härad) finnes en backe, som kallas 179
Israelibacken. Där bodde fordom ett troll, ett kvinnfolk, som
nämndes Israelifruan. Hon brukade delta i bymännens förhandlingar, åldermansmöten ock dylikt, ock ingen var rädd för
samkväm med hänne, när det bara inte blev mera med vänskapen, än det borde vara. Men en av bymännen — han hette
Tuve — gav sig till att hålla väl med hänne, ock det gick så
långt, att Israelifruan födde honom tvillingar.
Då kom hon till honom en dag ock fordrade, att han skulle
hålla bröllop med häpne, ock då gällde det för honom, om han
kunde dra sig ur knipan. Han har nog varit en bra räv, denne
Tuve, för han bad om uppskov med bröllopet, tils han skördat
den gröda, han nu ville så, ock det gick hon in på. Då sådde
Tuve ekollon, ock den grödan är inte skördad ännu, för det är
den lille ekskogen i närheten av härregården, som kallas Tuvelund ock som hålles i ära som ett gammalt minne.
Israelifruan blev inte gammal, för när hon efter samtalet 180
med Tuve gick hemåt mot sin backe, kom tordönan efter hänne
ock slog hänne ijäl. Men en stor flat sten vid foten av backen
hålles ännu för att vara dörren till Israelifruans gamla boning.
Sk., Ringarens berätt.

1 Hyggebackar, som ligga antingen i Onslunda socken (Ingel- 181
stads härad) eller Tranås socken (Härrestads härad), bodde troll.
De stodo i så gott förhållande till bondfolket i den närmast
liggande gården, att de till ock med till ett bröllop, som trollen
skulle fira, fingo låna allt bondens silver. Moran gjorde därvid
inte annat villkor, än att hon skulle få se bröllopet. Det fick hon
också. Men hännes piga, som hört avtalet, smög sig till en
glugg, för att genom den titta på trollen, ock hon blev enögd
till straff för sin nyfikenhet.
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Trollen från dessa backar plägade vissa aftnar leka i ett
hus i Onslunda. Detta tyckte prästen illa om ock gick därför
dit för att driva bort dem. De klagade då sin nöd för honom,
sade att de voro nedstötta änglar, som skulle leva som troll till
dommedag, ock sporde så prästen, om de kunde hoppas få nåd.
Vred stötte prästen sin gamla käpp i jorden ock utbrast:
»Lika litet som denna käpp kan grönska, lika litet få ni nåd.»
Därpå gick han ock lät käppen stå i jorden.
Men hur det nu var, fick prästen ingen ro i sin själ, förrän
han gick till Hyggebackar igän. Ock när han kom dit, hörde
kan, hur trollen därinne bådo, att prästens käpp måtte grönska
ock de få hopp om nåd.
Detta rörde prästen, så att han instämde i bönen ock gick
sedan att hämta sin käpp. Han såg då, att den grönskade.
Glada häröver gjorde nu trollen prästen till viljes ock drogo
bort från backen. Men en stor flat sten ligger där ännu, utvisande deras forna bostad.
Sk., Skollärarens berätt.

183

I Östra Härrestads backar (Ingelstads härad) ha ännu för
få är tillbaka funnits många troll. Men de betedde sig alltid
vänligt mot bönderna ock dessa mot dem.
Trollen kunna dåligt slöjda, så de vilja gärna ha sina bakredskap lagade av bonddrängarna. Här fick en dräng, som lagat
en grissla åt dem, en god smörgås i ersättning. Ock hans kamrat,
som bett honom göra trollen denna tjänst, fick en flottmat.

184

Trollen tros vara mycket renliga av sig, ock de märka allt
otillbörligt i den vägen. De vägrade en gång att taga emot
bröd, som de kommit för att låna, emedan de av lukten kunde
märka, att där var något orent vid det. Pigan kallade sin ock erkände, att då rågen låg i bakugnen för att torka ock hon var därinne för att vända den, hade hon råkat att vädra en smula på den.

185

Trollen hade där i näjden tagit en brytstuga i besittning.
Det var då ej längre möjligt att bryta lin där, för trollen satte
sig — osynliga förstås — på brytlocken, så att ingen människa
kunde lyfta dem, utan man måste bygga en annan brytstuga.
Sk., Skollärarens berätt.
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186
Ni känner ju Albäcksfrun?
Ja, hon är ett styggt troll, hon har sitt hemvist vid Albäcksoro nära Trelleborg. Hon visar sig vanligen åkande, ock ingen
klok människa färdas över hännes bro utan att spotta tre gånger.
Det hände mig själv för några år sedan, då jag i ett ärende
gick den vägen för att komma till Trelleborg, att jag just vid
bron mötte ett fruntimmer, som gav sig i prat med mig. Hon
ville, att jag skulle gå med hänne bakom backen. Ock jag,
mitt dumma få, höll på att följa med trollet. För se det var,
min sju, ingen annan än Albäcksfrun. Ock hade jag gått med
häpne, hade jag aldrig fått se solen mer. Till all lycka kom
ett postbud ock ryckte mig i armen ock drog mig åter ut på
rätta vägen.
För många år sedan skulle mjölnaren i Hallebäcksmöllan 187
köra till Skanör för att betala skatt, ock när han kom förbi
Albäckshögen, stod den på guldstöttor. Det gick då med mjölBaren som med drängen i Hammarshög: han blev bjuden att
dricka ur ett stop.
Han aktade sig nog för att dricka, men stopet tog han med
sig hem. Trollpysslingarna rände efter honom, allt vad de förmådde, ock tiggde om stopet eller ock att få tre kungamynt.1
Men mjölnaren ville varken ge dem det eller detta.
Stopet förvarade han ock aktade sig att komma för nära
Albäckshög. Men då tre år hade gått, utan att någon skada
skett honom, reste han åter till Skanör för att betala skatt. På
den fården överfölls han av trollen ock fanns liggande död på
Albäckshög. Han hade, säges det, en tid förut lovat Albäcksfrun en ost, som hon skulle avhämta vid hans husknut. Han
höll ej sitt löfte, därför gick det som det gick.
En bonde, som hade sin kvinna ock flere andra personer 188
på sin vagn, körde över Albäcksbro ock fick där ett så tungt
lass, att hästarna knappt orkade dra det.
»Nu ha vi fått den hälvetes konan upp att åka!» ropade då
bonden ock hoppade ur vagnen.
1) Mynt med konungens bild.
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De andra gjorde så med. Men då tyckte de alla, att de
vadade i vatten uppöver knäna, ock så satte de sig upp igän
på vagnen.
När de så kommo till Trelleborg, sade bonden: »Hållen er
nu bra fast!» Detta behövdes, för nu foro hästarna fram som en
»juna» [ljungeld].
189

Albäcksfrun är inte det enda troll vi ha i våra bygder.
Hännes syster Gyja bor här ute på Ljungen; ock somliga säga,
att de ha en syster, som heter Tora ock skall bo i högen vid
Hammar (Skytts härad). Andra mena däremot, att det är en
bror, som heter Tore.
Jag skulle mäst vilja tro, att detta sista är sanning. För
när jag, någon tid efter det jag varit ute för Albäcksfrun, skulle
gå till Trelleborg, hängde en lång, lång gubbe med ett hiskligt
skägg i hälarna på mig.
Han sa ingenting, ock jag sa ingenting. Men rädd var
jag, det kan en lita på. När jag då äntligen kom till Trelleborgs sluss, hörde jag just i den ett fasligt dån. Gubben försvann, men jag kövnade av ock dratt omkull på vägen, så folk
måste bära mig in i ett av de närmaste husen, ock där låg jag
som en sjuk usling till sängs i tre hela dar.

190

Här är också de som säga, att där är tre trollsystrar ock
en bror, som heter Ulle. Gyja känner man alltid på hännes
röda kjortel ock långa svarta hår, som hänger löst nedåt
ryggen.
Här ute på Ljungen regerar fru Gyja lika galet som förr
i tiden. Trösta den, som skall gå häröver nattetid! Den förvillar hon, så han varken vet, vilket som är öster eller väster.
Ock kommer någon körande, ja män får han lass. För Gyja
sätter sig snart upp på vagnen. Det förstås, att en vet, vad en
skall göra med hästens huvudlag vid sådana tillfällen; men det
är likväl styggt att få sådant sällskap.
Gumman på Skanörs Ljung.

191

Om någon inbillar sig, att Ljumma gubbe ock trollen i
Immelen äro borta, så ta de fel. Jag har mer än en gång sett
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gubbens täckvagn fara över sjön, ock jag har fiere gånger hört
trollen både ropa ock hosta här i bäckarna.
För några år sedan märkte jag fotspår i snön här utanför
vår stuga, ock jag såg, att det inte var spår efter kristna människor. Jag tog min bössa ock följde dessa spår långt in i
skogen ock såg där trohet ligga emellan två stora stenhällar.
Det hade tänder långa som fingrar. Jag borde ha skjutit på
otyget, men blev rädd för att därmed förlora min hälsa, ock så
fick det vara i fred för mig.
I bland vid jultiden får man se trollen gå på isen på 192
Immelen ock slå hö. Det spår alltid sen vår med foderbrist.
Sk., Rive-Pärens berätt.

I Asarum finnes en samling stora klippblock staplade över 193
varandra, så att de bilda ett slags kyrka. Denna stenhop kallas
»Notevalla kyrka». Somliga uppgåvo, att det var en trollkyrka
ock att där ännu under vissa nätter brann ljus därinne. Andra
sade däremot, att det varit en kristen kyrka under hednatiden.
Men någon egentlig sägen om Notevalla kyrka kunde jag ej
uppspana.
Slutligen frågade jag en äldre kvinna, som höll småbarnsskola där i näjden. Hon avvisade båda de anförda meningarna
såsom varande vidskepliga ock förklarade, att Notevalla-klippan
blivit så där splittrad, den dag Härren dog på korset, då alla
bärg remnade.
Jag kom ej i tillfälle att erfara, om där fanns någon allmännare tillslutning till denna lärarinnans fasta åsikt.
Karlshamnstr.

I Fuglie (Skytts härad) ligger en stor sten på en backe, 194
ock den stenen ville bönderna gärna ha därifrån. Den låg dem
i vägen ock kunde bättre nytta göra, om den bleve sprängd,
tyckte de.

50

WIGSTRÖM, FOLKTRO OCK SÄGNER.

VIII. 3

Backen är hög, så det borde ha gått som leken »trilla tunna»
att få stenen ner. Men bönderna märkte, att det gick trögt,
som om några hölle igän på den.
Äntligen kom dock denne stenen ner. Men varje natt kom
där bud till bönderna från de troll, som bodde i backen, att de
ville ha igän sin skorsten. Ock så blev där ej annan råd än
att få stenen åter upp på backen.
Detta, skulle man tycka, måste ha varit ett tungt arbete.
Men det säges för sanning, att det gick rakt av sig självt, för
trollen jälpte nog till, förstås, fast de voro osynliga.
Stenen ligger på backen ännu, ock där torde väl ännu vara,
något underligt i den backen, för det bullrar alltid därinne kort
före något oväder, såsom tordön eller storm.
Sk., Ringarens berätt.

195

En man i närheten av Tommelilla, kallad »Pär i Bjäret»,
säges ha tagit sten till en av sina uthusbyggnader ur en backe,
däri troll bodde. Men det gick inte bättre, än att de välte upp
ock ner på hela längan. Sen ingick han förlikning med trollen,
fick god tur med allting, blev rik ock lever ännu.
Sk., Skollärarens berätt.

196

Samme man berättade även, att en dag, som han gick förbi
Simris' brytstuga, såg han en karl, som var så lik en dräng,
kallad Håken huggare, att mannen gick fram för att tala med
honom. För han ville ha honom till sig att hugga till redskapsvirke.
Men då karlen försvann ur brytstugans dörr, gick mannen
in i rummet för att få tag i honom. Dock, hur han sökte ock
hur han kallade, varken hördes eller syntes där någon Håken.
Det var nog ett troll, som förskapat sig, för till yttermera visso
fick han se Håken gå ett långt stycke därifrån ock mäja råg.
Sk., Skollärarens berätt.
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I den berömde riksdagsmannen Nils Månssons i Skumparp 197
gård (Frenninge socken, Färs härad) fanns en kammare, som
trollen från gamla dagar tagit i besittning, ock ingen människa
vågade att sova där.
Då kom en gång en tiggarkvinna till gården ock bad att
få låna hus. Men där voro så många tiggare ock andra gäster
förut, så där kunde inte beredas hänne rum, så vida hon inte
ville ligga i trollens kammare. Nils Månsson sade hänne ärligt,
hur det var fatt med detta rum. Men hon menade tro på, att
hon med Guds jälp nog skulle »hytta» [freda] sig mot trollen,
bara hon fick ligga där.
Hon fick sin vilja fram, men när det led utåt natten, blev
där liv i kammaren. Trollen kommo ock fingo genast syn på
kvinnan. Där blev glädje, för de hade en ungkarl i släkten
att gifta bort, ock här tyckte de sig ha funnit en dråplig brud
åt honom.
Hon måste ur sängen. Några av trollen rände hem efter
dyrbara kläder ock en faslig mängd dyrbara smycken. Ock
så skulle hon klädas i silverskrud. Men hon befallde sig i
Guds hand ock fick så den tanken att draga ut på tiden med
klädseln. Hon »fjöntade» [fumlade] på sitt vis, trollen på.
deras. Aldrig kunde kvinnan bli nöjd. Än skulle det
spännet sitta så ock den kedjan fästas så. Ock ju mer hon
fick hängt på sig, ju gladare blevo trollen över den vackra
bruden.
Nu vågade hon ej draga längre ut på tiden med klädseln,
utan sade, att hon nu på prov ville sitta för bordsändan i högsätet, så de riktigt kunde se, hur hon tog sig ut. Detta tyckte
trollen vara ett klokt förslag. Efter en del besvär fördes bruden
upp i högsätet, ock nu funno trollen hänne vara så vacker, att
de i förtjusning ropade: »Ack sickent gant, gant». Ock stod:).
så där ock gapade på hänne, tils den första strålen av den inbrytande dagen tittade in genom fönstret.
Då flydde de förskräckta från både rum, smycken ock brud.
Men kvinnan var så medtagen, att hon satt i högsätet, iklädd
hela silverskruden, då husets folk kom för att se, hur hon
hade det.
Se detta var orsaken till, att där i Nils Månssons hus fannsså omänskligt mycket silver. Den fattiga kvinnan blev ej obe-
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lönt. Hon fick fri bostad ock uppehälle i gården under hela
sin återstående livstid.»
Sk., Skollärarens berått.

198

I trakten kring Simrishamn låg fordom en kvarn, som tre
julaftnar efter varandra brann ned. Nu började man ana, att
det var trollen som tuttade på den. Ock mjölnaren beslöt att
den fjärde julaftonen ta reda på saken.
Han gömde sig i den nybyggda kvarnen ock fick se, hur
trollen höllo gille där. Det gick nog så lustigt till. Men när
de alla tagit nog till bästa, kom ett troll, som hade eld
i svansen, in ock började dansa. Den leken hindrade nu
mjölnaren genom att kasta stål bland dem. Då togo de alla
till flykten.
Sk., Skollärarens berått.

199

Trollen ha varit farliga förr till att göra förtret, men nu
höras de mera sällan till, sedan hornet ock pipan togos ifrån
dem. Men innan det skedde, var det knappt till att leva här
för tockna.
Då var där tre drängar, som påtogo sig att en julafton ta
var sin häst ock rida, den ene till Maglesten, den andre till
Skräve kvarn ock den tredje till en kyrka ock ta lakanet från
Store Ture, en gast som höll till där. Hur det gick med den
förste, veta alla. Men den andre gjorde också hass [slut] på
trollen i kvarnen. Denne dräng lånade en tam björn, som han
band i stugan. När nu trollen kommo för att hålla jul där,
trodde de, att björnen var en katt, ock samlades frimodigt. Men
när stugan var full av troll, tussade drängen björnen på dem,
ock han gjorde snart rent hus. Senare hände det flere gånger,
att trollen frågade folk, om kissamor i kvarnen levde än. Ock
då svarades alltid: »Ja, ock hon har fått fäni ungar, som äro
ännu starkare än hon själv.» Ock så har där varit fred för
troll i kvarnen sedan.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 23 f.
1) En liknande sägen förtäljes om en gård i St. Olofs socken,
.Albo härad.
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I en bondgård, som hette Norrhult, spökade det rent orimligt, 200
så folket hade inte ro, så snart det blev mörkt.
Så kom det dit en karl, som gick omkring med en björn,
ock han bad att få låna hus över natten.
»Det skulle ni gärna få, om här inte vore så ledsamt», sade
hustrun; »men nu kan ni inte få det.»
»Varför det då?» frågade mannen; »säg mig, vari det ledsamma består.»
Men hustrun ville inte. Slutligen sade hon, att där spökade
rent förfärligt, ock talte om, hur en massa med troll, små ock
stora, drogo in i huset var kväll, ock att de nog bleve tvungna
flytta därifrån för tronens skull.
»Inte värre!» sade karlen. »Låt mig bara få vara här ock
ligga, där det är värst.»
Eftersom han var så envis, blev det slutligen avtalat, att
karlen skulle ligga i en kammare, som för trollens skull stått
öde långa tider. Där fick han en bädd, ock björnen hade han
med sig.
När han legat en stund ock höll på att somna, började
björnen morra ock slog med svansen. Ock när karlen såg upp,
var hela rummet ljust av en blå svavellåga, ock där stod ett
stort, fcirfärligt fruntimmer, ock från alla håll ock kanter hoppade
små troll fram.
När det blivit så många, att karlen tyckte, det inte kunde
bli fler, »pussade» han björnen, som han knappt kunnat hålla i
styr, på hela sällskapet. Ock nu blev det ett liv ock ett dån,
som om hela huset ramlat. Men från den dagen syntes eller
hördes aldrig något troll i Norrhult, som de efter den dagen
kallade Björnhult.
Efter ett par mansåldrar stod en dag en karl ute i skogen
ock högg ved. Då kom där en stor, lång käring till honom.
»Lever den store kissen i Norrhult än?» frågade hon. »Ja, han
ligger på ugnen ock har sju ungar; ock alla värr än han»,
svarade karlen. För han hade hört historien. »Vares, vares
därifrån!» sade hon — »bevara» kunde hon inte säga, efter det
heter »Gud bevare». Ock så vände hon sig om, ock då var hon
»ihålig där bak».
Smål., Friman (»ur minnet från pigkammaren för en 40 år sedan»).
Sv. landsm. VIII. 3.
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Stundom hämnas trollen genom att sätta krukor med troll—
tyg under folks trösklar. Då vantrives boskapen. Kloka per—
soner, som kunna se ock förstå mer än vi andra, märka genast,.
när där är trollkrukor i ett hus. De gräva då upp dem ock
förstöra deras värkan.
Sk., Ringarens berätt.

202

För en del år sedan körde några personer från Torkilstorp
i Kärrstorps socken (Oxie härad) hem från Malmö. Det var i
början av vintern ock nattetid. Då de körde över Snapparp&
hed, sågo de där skenbarligen en stor sugga gå ock äta friskt
gräs. De förstodo nog, att det inte hängde rätt ihop med det.
svinet. Men då där voro många karlar på vagnen, blevo de,
inte rädda, utan började flina.
Men snart flinade de så lagom. Suggan följde efter vagnen
ända hem till gården, där skjutsbonden hade hemma, ja hon
följde med in på gården. Men där försvann hon.
Vid jultiden dogo två av denne bondes fetaste svin, ock
man trodde, att det var trollen från Arne backe som hade sinn.
fingrar i hela detta spel.
Sk., Ringarens berått.

203

En gång då drängen (från Lund) var åt Dalbyhållet, såg
han jorden öppna sig på ett ställe vid en hög. »Aha!» tänkte
drängabästet, »där skall jag ner ock titta.» Ock ja gu om inte
karlen hissade sig ned i detta hålet, ock det så djupt, att han
kunde se trollmororna sitta ock vagga sina barn, ackurat som
människor.
Sk., Säljekvinnans berått.

204

En gång åkte jag hem med en bonde. Då stod där vid
vägen ett troll med ett huvud så stort som en vedklubba. Det
räckte ut sin långa tunga mot oss, men gjorde ingen skada.
Gumman på Skanörs Ljung.
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Min morfar var liksom något klok, så att han var aldrig 205
rädd för otyg.
En gång skulle han rida till Staffansottan, ock han såg då
vid Ebbarp två små pysar bära vatten i en stor kopparkittel.
Han ropade till dem: »Det var skit att bära vatten i så litet
kärl!»
Men där blev liv, kan en tro, i Ebbarps klint. Morfar
räddade sig i ett torp. Men hästen dog.
Sk., Rive-Pärens berätt.

Det förtäljes också, att den gärd, som jätten Gelle har ägt, 206
skall ej vara god att bebo, för jätten har lagt sin förbannelse
över den, när han måste flytta därifrån.
Gumman på Skanörs Ljung.

Invid far mins vid Ålems prästgård (Kalm. län) är en bärg- 207
klint. Där skulle bo en där inne, sa de, som hette Skrin beje.
Smål., L11.

Nära Arvika ligger det ett bärg, som de kalla för Mönn- 208
bärget. En dagsvärkskarl, som hette Lars Langelår, brukade
mycket hålla sig på det bärget ock hugga famn ock var så
trägen till att arbeta, att han dröjde där till sent på kvällarna.
En kväll, då han höll i än längre än vanligt, fick han höra en
röst ur bärget, som sade:
»Ola, romt i bärge!»
Ock så svarade det från ett annat håll:
»Ko villst du me?»
»Ja vill läna din store bryggekettil», sade första rösten.
»Ko villst du mä den?»
»Ja vill koka Lars Langelår,
som kvällar vasken höst eller vår.»
»De ska du få, bara ja får skovera», svarade den andra
rösten.
»Nä då vill ja hällre steka'n på glora», sade den första.
Nu, må tro, fick Lars Langelår brått att gno hem.
Värml., Bergström,
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Flere sägner äro knutna till Åkerhjelm ock hans familj.
Å:s far brukade, säges det, själv förtälja, att han en natt
kom ut för den beryktade Roesgubben, ett troll som ville upp
ock åka hos gubben Å. Denne såg trollet, en liten gubbe i röd
toppluva, slog kors över sig själv, sina russ ock vagnen, så där
blev ett hiskligt skrän i skogen därvid. Men trollet höll sig
ändå fast i vagnen en stund. Å. tänkte ej på att, sedan han
först slagit kors med sin piska, låta »esar» (tömmar) ock snärt
släpa efter vagnen, så som det bör ske vid sådana tillfållen.
Gottland.

Trollens rikedom.

210

Vid Svenstorpsgården här i näj den har man sett trollen gå
ock sprida gödsel med guldgrepar, så rika äro de.
Sk., Ringareus berätt.

211

Det är inte längre sedan än i min barndom, att trollen
solade skatter vid Romeleklint i Torna härad, för jag kände ett
par barn, som en dag, då de gingo där förbi, sågo en hög träkol ligga där, ock som modern ofta behövde sådana för att
märka varpens längd till sina vävar, togo barnen ett par kol
med sig. Men när de i hemmet lemnade dem åt modern, voro
kolen förvandlade till guldmynt.
Sk., Hönsgummans berätt.

212

Där fanns nog dolda skatter vid denna samma gård (Elmhalt, Kronob. län), för det hände en gång, att en liten man
kom till gårdens fåraherde ock bad honom om en bit mat.
»Jag har inte mer mat, än jag själv äter», svarade herden,
men kastade ändå en bit åt den lille mannen. Han tog den
ock försvann. När nu herden gick fram, där den lille stått, fann
han tre specier.
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Nästa dag ock lång tid därefter tog han mat med sig för
att ge åt vem som kunde visa sig ock be därom, men där kom
aldrig någon sedan.
Sk., Rive-Pärens berått.

En gång red en dräng, som tjänte i den gård, som nu äges 213
av Mårten Nilsson i Hammar, förbi Hammars hög, ock då stod
denne på guldstöttor, ock trollen höllo gille.
Drängen ville, bevars, titta på detta här kalaset. Då kom
där ett troll ut med ett guldstop i handen, bjöd honom dricka
ock sedan hälsa Gyja från Tora, att hon skulle komma till
måltid.
Drängen tog stopet ock slängde drycken bakom sig. Att
den ej varit god att få ner, kan en förstå därav, att de droppar,
som kommo på hästens länd, svedde av håren. Därpå satte han
av, allt vad djuret kunde springa. Men trollen blevo så ilskna,
att ett av dem tog en stor sten ock slängde den efter honom,
så den ven tätt förbi hans öra ock susade fram mot gården.
Där slog den ner i trädgårdsgärdet ock låg där i många långa
tider, om den inte ligger där ännu.
Guldstopet förvarades länge på kungsgården i Hammar, ock
det togs fram vid gillen eller eljes när det skulle slås på stort.
Så hände det vid ett sådant tillfälle, att just som stopet var
framme för att synas av gillesfolket, kom en tiggeman ock satte
sig vid dörren. När nu alla de andra tittat på stopet, bad han
att också få se på det, ock han tiggde så grant ock bönligt
därom, att han till sist fick hålla det i handen. Men med ett,
fort som en vänder en hand, var han försvunnen, ock guldstopet med honom. Ock där stodo nu bönderna långa i synen
över att ha blivit så nätt lurade av trollen.
Gumman på Skanörs Ljung.

I Varalöv, Ströveltorps socken, i närheten av Vege-ån, finnes 214
en kulle, kallad Dockendal. Här bodde troll, väl icke av de
rikaste, men dock förmögna nog att varje julafton sätta kullen
på silverstöttor.
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Det hände även här, som vid så mången annan trollhög
här i landet, att en dräng kom dit en julafton ock blev bjuden
en dryck i en silverbägare. Drängen visste nog, av vad art
drycken var, slog ut den ock for av med bägaren över den
plöjda åkern. För troll få alltid följa fårorna.
Tre nätter å rad kommo de till drängen för att återfå
bägaren, lovade honom ock hans familj ära ock rikedom, om
han uppfyllde deras bön, men hotade med allehanda ofärd, om
han vägrade. Han visade trollen ifrån sig ock skänkte bägaren
åt Karl XII. Kungen gav drängen i utbyte en gård där i
socknen. Gården kallas Rabbegården ock var en god jordbit.
Drängen gifte sig med en bonddotter, som hette Hanna, ock
ingen tänkte vidare på trollens hotelser.
Efter några års förlopp brann gården ned, men blev snart
uppbyggd igän grannare än före branden. Nu var där två
vuxna söner i huset, ock hela egendomen förkovrades. Då hände
det sig Cn dag, när sönerna voro ute i skogen för att fälla träd,
att de blevo ovänner, råkade i slagsmål, ock den ene brodern
drap den andre med sin yxa. Mördaren rymde till krigshären ock
följde med Karl XII till Turkiet, varifrån fadren sent om sider fick
brev, att sonen hade bosatt sig ock ämnade stanna där hela livet.
Nu var den sorgen någorlunda stillad. Men då hände det
sig, en dag han var ute på marken, att han såg sin gård brinna
för andra gången. Han ger sig till att springa mot hemmet,
ser sig ej för, utan stupar över några stenar i en lycka [inhägnad mark], faller ock bryter halsen av sig.
Enkan ägde ej medel nog att bygga upp gården, utan kom
den då under härregodset Vegeholm. Själv fick hon den bit jord
till sitt undantag, varest mannen ljutit döden. Hon levde några
år i sitt torp, ville så en vacker dag se om sin växande gröda,
faller så över samma stenar, som vållade mannens ofärd, ock
bryter sitt ben, varefter hon inom kort dog.
Jordstycket bär ännu kvinnans namn, det kallas nämligen
»Hannas lycka».
Sk., Ringarens berätt.

215

I Boglundsbärget i Langbro funnos en gång troll. De
hade i sitt våld en silverkanna. Denna hade de en gång ställt
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solskenet. En bonde lyckades då bemäktiga sig den.
Han red i sporrsträck tvärs över åkrarna till det ställe, där
kannan stod, under det att det troll, som skulle rädda den,
måste springa fåra upp ock fåra ned ock ej rakt fram till
kannans plats. Bonden kom först ock tog kannan. Den kom
sedan i Örebro kyrkas ägo.
lit i

När., Nyblin.

Det var för länge länge sen tillbaka en ung hustru, hon 216
flyttade som nygift till en by, som låg strax nedanför ett stort
bärg, där de jämt sågo troll, både stora ock små, så folket där i
byn var för faseligt rädda för dem ock ville på all vis akta
sig, så de inte gjorde dem emot. För se blev de arga, så förgjorde de både folk ock kräk.
En dag kort efter sen den unga hustrun var kommen till
byn, kom det in en liten liten led käring till hänne ock bad på
..ett underligt språk, att hon skulle få låna hännes brudklädning,
för hännes ena dotter skulle stå brud. En kan veta, hustrun
blev ängslig, för hon hade fått sig en ny silkeklädning, ock nu
trodde hon förstås, att hon skulle mista den med ens. Men hon
vågade inte neka käringen, utan gick efter klädningen ock
lemnade hänne.
När karlen hännes, som var borta, kom hem ock hon be-rättade för honom detta, sa han, att de skulle gå till bärget ock
böra på bröllopet. Ock det gjorde de. Det var ett fasligt liv
därinne i bärget. Trollen skreko ock skrålade ock dansade, så
bärget rungade, ock de hörde, hur de stora dörrarna slogo igän
‹lärinne.
Efter ett par dar kom den lilla leda käringen hem till
hustrun igän, ock då hade hon klädningen med sig. »Tack tack
för jälpen!» sa hon, ock sen gick hon. »Nu», tänkte hustrun, »är
la min klädning rent fördärvad efter allt det flänget, hon varit
med i». Ock så tog hon upp'na, ock då blev hon rent förfärad,
för se klädningen var fullsatt med silver ock guld ock ädla
stenar, så hon glimmade lång väg.
Nu blev det en glädje, ock de bara grundade på hur de
skulle få allt detta sålt, för de gjorde sig ju ingen nytta med det.
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Några dar därefter kom den lilla leda käringen dit igän
till hustrun ock bad, att hon skulle låna hänne klädningen igän,
för nu skulle hännes andra dotter stå brud. Detta var hustrun
inte sen till, för se hon tänkte, att nu blir hon än grannare.
När karlen hännes kom hem, talte hon om det. Ock då
också gingo de till bärget ock hörde på bröllopet. Ock de väsnades där inne närapå värre än sist.
Efter ett par dar kom den lilla leda käringen hem med
klädningen ock sa nu med bara: »Tack tack för jälpen!» ock så
("id( hon.
Nu fick hustrun brått att titta om klädningen för att se,
vad de nu satt på'na. Men se hon var lika dan som förra
gången. Ock då sa hustrun: »Det var lort, att de inte satt dit
något endaste grand nu!» — ock i detsamma försvann allt ihop
guldet ock grannlåterna, ock det blev en lortfläck efter där varendaste grannlåt suttit förut.
Jönköpings län, Friman.

217

I Faxbärget vid Ö. Vallby ock Leista bro har det länge
varit bärgtroll, som visat guld ock silver ock kopparsaker för
folket.
Uppl., Carlsson.

Trollen arbeta.

218

De troll, som bodde i Arne hög (Oxie härad), umgingos
vänligt med byfolket, ock där var till ock med en fattig kvinna
som fick spinna lingarn åt trollen.
De betalte hänne bra ock gåvo hänne nybakat bröd i skön.
Men de gjorde det avtal med hänne, att hon aldrig fick väta
tråden genom att sticka fingret i munnen, ty kristnas spott
kunna trollen icke tåla.
Detta förhållande emellan trollen ock kvinnan gick gott
för sig en lång tid. Men så fick hon förhinder, så hon ej på
utsatt tid kunde få arbetet färdigt, utan måste lemna en del av
linet till en annan spånekvinna i byn. Men denna vätte tråden
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på vanligt sätt, ock sedan ville trollen aldrig mera ha kristna
till att spinna åt sig.
Sk., Ringarens berått.

I Ornlunda hade bönderna kommit överens med trollen, att 219
dessa senare varje sommar skulle slå gräset i en stor äng, med
villkor att bönderna varje år skulle lemna dem en dräng till
jälp vid detta arbete. Kunde då drängen göra lika mycket
arbete som något av trollen, vore de sedan skyldige att
allena slå ängen. Men förmådde han ej det, så finge de ta
honom.
Naturligtvis gick ingen dräng frivilligt till detta arbete,
utan det drogs lott därom. Men ingen av de utlottade drängarna
kom mera tillbaka. Trollen togo dem alla.
Så hände det sig slutligen, att en dräng, som fick den
olyckliga lotten, tog det så djupt, att han rent i förtvivlan gick
ut i skogen ock irrade omkring där hela dagen. När det led
mot kvällen, mötte han en kvinna, som vänligt sporde, vad han
gruvade sig så svårt för ock om hon ej kunde vara honom till
någon jälp. Drängen berättade hänne om den lott, som blivit
hans, ock att han ej hade någon utsikt till att rädda sig ur
trollens våld. Kvinnan svarade honom, att om han vågade
komma till hännes koja under natten, så skulle han där få en
lie, med vilken han nog kunde slå lika mycket gräs som
något av trollen. Han skulle ej behöva »stryka» den. Han
skulle bara akta sig för att titta lien i äggen.
Drängen följde anvisningen, fick lien ock gick till ängen.
Trollen fingo snart märka, att det var en huggare till karl de
nu fått att tävla med. Deras liar blevo slöa, så de måste gång
på gång gripa till sfrykspånen. »Febba, febba!» d. v. s. stryk
lien, ropade de åt drängen. »Slå i dag, febba i morgon!» svarade
han ock gick på. Vid arbetets slut måste trollen erkänna, att
han varit raskare än de, ock sålunda låta honom gå sin väg
i fred.
När han gått ett stycke, upphanns han av en körande man,
som bjöd honom sitta upp ock åka, för det kunde han ha förtjänt. Drängen satte sig upp i vagnen, ock efter en stund körde
mannen genom en grind. Då såg drängen ej bättre efter sin
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lie, än att den kom att röra vid den ene grindstolpen, ock den
skars tvärs av, som om den varit ett halmstrå. Häpen tittade
nu drängen på liens ägg, ock därmed upptäckte han, att lien
bestod av ett kreaturs käkben.
Sk., Skollärarens berätt.

220

I Everöd, Tryde socken, bodde för omkring trättio år sedan
en slaktare, som sades stå så i förbund med trollen, att de arbetade
för honom.
Jag känner en skollärare, srom ännu den dag i dag menar
sig ha sett en trollkvinna en morgon kl. 3 vid pingsttiden sitta
ock spinna i slaktarens stuga. Skolläraren, då en pojke, skulle
gå dit ock be honom komma med ock slakta ett lam. Han
tittade då först genom fönstret för att se, om slaktaren var
vaken. Då såg han fruntimret sitta vid rocken, men hon for
ut som en pil, ock rocken gick en lång stund därefter av sig själv.
Slaktaren var ogift ock hade ej något kvinnfolk i huset, så
att det kunde ej vara annat än ett troll, som spann åt honom.
Han var dessutom så pass försigkommen i trollkonst, att det
kreatur, som han ej fick köpa, kunde ingen annan slaktare döda.
Sk., Skepparens berätt.

221

I Villands härad är ett stort åkerfält, där de närmast boende
trollen under många år gjorde det styvaste skördearbetet.
Åkerns ägare behövde blott lägga ut en tunna öl vid renen, då
han önskade få säden av rot; ock andra morgonen stod den nog
så ordentligt i skylar. Men så fick egendomen en husbonde,
som ville se trollen arbeta — andra mena dock, att han gav
dem dåligt öl — ock sedan fick bonden själv skörda fältet utan
trollens jälp.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 26.

Trollen ta mat.

222

Trollen från Ogehög — eller Hamhög, som den också kallas —
brukade gå till mathuset i närmaste gård ock taga öl. En gång
kom bonden ock såg det ock sporde, vem det var.
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»Det är bara Nickepinne, som vill ha i sin långtryna»,
svarade trollet ock for av.
Sk., Ringarens berätt.

Trollen i Ugglarp, Anderslövs socken (Skytts härad), togo 223
bröd ock dricka från bönderna, när dessa bakade ock bryggde.
I en gård kom folk, just när en trolltös stod vid ölkaret.
Hon blev så rädd, att hon släppte sin kanna i karet ock satte
av ut. Det var en stor silverkanna, som stod på tre läjon.
Det är högtagna kristne, som tvingas att på detta sätt gå
trollens ärenden.
Sk., Ringarens berätt.

Trollen i Rörum lånte stundom bröd av bönderna ock buro 224
ordentligt tillbaka av sitt eget bröd.
En bondkvinna, som nyligen kommit till orten, ville ej
smaka av trollens bröd, men då sade de: »Ni kan gärna äta av
brödet, för det är bakat av ert eget mjöl.»
Då förstod hon orsaken, varför deras eget bröd alltid var
så kraftlöst.
Sk., Skollärarens berätt.

Här är ej ont om backatroll i våra bygder. Det berättas, 225
att troll, som bodde i en backe nära Mellby prästgård (Albo
härad), länge tagit bort all kraften ur vörten, så öl ock dricka
smakade som bara vatten. Slutligen beslöt en av prästens
drängar att se efter, vad som egentligen kunde vålla den saken.
Han bar in en del långhalmskärvar i brygghuset ock gömde
sig bland dem, under det ölet jäste. Han fick ej vänta länge,
förrän en hel del pysslingar kommo in för att taga musten ur
brygden. Drängen blev då så harmsen, att han ej kunde hålla
sig rent stilla. En pyssling ropade då: »Halmen rör sig!» De
andra skreko likaså, ock alla foro de ut i en fart ock kommo
aldrig mer igän.
Sk., Skollärarens berätt.
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I Grödstorp, Gladsax socken (Järrestads härad), finnes en
hög, benämd Kväghög. Där bo ännu troll, ock högen står på
guldstöttor julafton.
En sådan högtidskväll kom en av trollens kvinnor in i
närmaste gård för att taga trollens andel av det julöl, man
glömt att slå kors över. Men medan hon höll på att tappa den
skummande drycken i två medförda läderspannar, märker hon,
vad som händer i högen, ock ger till ett rop: »Aj, där föll mitt
barn i elden!» ränner så bort ock glömmer kvar sina ämbar.
Sk., Skollärarens berätt.

227

I en by levde alla bönderna utom en i god grannsämja med
trollen, så att dessa ofta fingo låna vad de önskade ock alltid
buro ordentligt hem det lånta. Den ogene bondens hustru hade
jämt den oturen att spilla av de födoämnen hon hanterade.
Mannen förbannade i sin vrede var nypa mjöl ock varje droppe
mjölk ock dricka, som kom på marken. Därigenom fingo
trollen makt att ta allt det som spilldes, ock därmed blev inte
trevnaden i bondens hus större.
Då kom han en dag, när han varit i skogen för att hämta
vidjor till band, att gå förbi trollbärget. Där hörde han en
trollkvinna tysta sitt gråtande barn genom att lova det all
bondens sköna morgonmjölk, som hans hustru skulle spilla ut.
När han kom hem, hade hustrun redan råkat slå ut mjölken
ock var rädd för mannens förbannelser. Men han tog då till
att välsigna allt, som spilldes, ock därmed hade trollen förlorat
makten över det.
Sedan gick han ut för att hugga till sina vidjeband ock
högg sig därvid i ankeln. Då hörde han trollen ropa: »Vill du
inte låta mjölk ock vört spilla, så skall ditt blod rinna.» Mannen
fortfor dock att välsigna. Men han höll sedermera grannsämja
med trollen, så att de hos honom fingo låna både dricka ock
bryggkittel liksom hos det övriga byfolket.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. a. 25.

228

I Hällebärg, Sandby socken, var förr gott om troll, som
höllo sig framme vid Sandby kungsgård. Så snart middags-
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klockan ringde, krängde trollen sina osynlighetshättor på sig
ock gingo dit för att äta middag, En dräng, som plöjde vid
Hällebärg, upptäckte det en middag. Trollen skreko efter sina
hättor. Han skrek efter en, den fick han också i brådskan, ock
så kunde han se orsaken till att folket aldrig blev mättat där
på gården. Trollen togo maten.
Sk., V. Göinge : Nedst. and. s. 22.

En gång blevo två feta svin tagna av trollen. Folk såg, 229
när de försvunno i högen.
Sk., Ringarens berått.

Bärgtagna.

En hustru i Asarums socken blev bärgtagen. Tre gånger 230
hade hon blivit lösgiven för att få gå till sitt hem. Hon satt
då på en sten utanför huset ock, nu då, väntade, att mannen
skulle lösa hänne ur trollens våld. Men då ingen av hännes
egna såg hänne, fick hon gå tillbaka in i bärget.
Lång tid efter råkade en båtsman, som, nu då, gick från en
kyrkparad i Asarums kyrka, att bli intagen i samma bärg. Han
såg då hustrun bland trollen, men var inte insnidig till att, nu
då, rädda hänne. Han själv kom ut på det behäftet, att han
nekade dricka med trollen.
Där går en järnvägslinje nu rakt igenom detta bärg, så, nu 231
då, ha väl trollen ändamåls fått ge sig bort därifrån. Men förr
var där så ogrundalöst fullt med troll.
En brudstass försvann där print ock bit. Ja, där var så
fullt av troll i detta bärget, att där, nu då, osade av deras mat
in till folket, som bodde däromkring.
Blek., Sömmerskans berätt.

Talade inte Hellgrenskan om sin kusin, som, nu då, varit 232
bärgtagen?
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Nänä män! -- Eljes var denna kusinen, som liten däka,
vallflicka ock blev, nu då, tagen in i ett bärg ock var där i
hela fjorton långskapade dagar.
Hon fick till vart ädeliga mål bara ormar, fyrfotor ock allt
sådant; men tyckte, att det var ogåtligt fina rätter, ända tils
folk, som sökte efter tösen, sköt över bärget. Då fick hon sin
rätta syn igän, ock trollen måste ändamåls ge hänne fri.
Men när hon, nu då, kom ut ur bärget, tyckte hon sig bara
ha varit därinne en liten smula stund.
Blek., Sömmerskans berätt.

233

Om det bara är omkring Lund ock Simrishamn, som där
finnes sådant mök?
Goda, snälla människor, sådant finnes i hela landet, till ock
med på Söderslätt [slätten emellan Malmö ock Ystad].
Jag är inte så utgammal, men jag minnes grant bonden där
nere från — ja, det gören I väl med?
Ajo, hans kvinna, jag vet, hade under den tid hon låg inom
kyrke begått något fel', ock så nappade trollen hänne till sig,
så att hon försvann rakt ock redigt.
Efter någon tid gifte mannen om sig, ock ingenting förnams
då från den förra kvinnan. Men nästa jul — söta, mina vänner!
— det var nattetid, mannen hör, hur någon »trössar» ock tassar i
kammerset, där tunnan med julölet ligger,, ock han tar en smula
kläder på sig ock går dit. Tänken er: där står den borttagna
kvinnan ock musslar vid öltunnan ock skall stjäla öl, stackaren,
åt trollrnöket.
»Kära folk, är det du?» säger mannen.
»Ja», svarar detta kvinnelivet.
»Vill du nu bli hos mig?» frågar han då.
»Ja, jag stannar här, om du bara aldrig nämner tordönan
eller säger, att jag skall skynda mig», svarar då den borttagna.
Mannen, som var en särdeles kar1,2 blev glad över att få
två kvinnor, ock de två hustrurna blevo också de utmärktaste
vänner.
D. v. s. hon hade ej iakttagit alla de gamla regler, som voro
föreskrivna för en icke kyrktagen hustru.
En utmärkt bra karl.
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Men en dag på sommaren kommer mannen sättande in i
stugan ock säger: »Kvinnor, det ser farligt ut till tordöna. I fån
skynda er ack ta in tvätten!»
Väck var den borttagna för alla tider!
Sk., Säljekvinnans berätt.

I min ungdom hände det en julafton, att en gåsatös skulle 234
gå till sin forne husbondes gård i Simlinge (Vemmenhögs härad)
ock äta julgröt. Men hon blev rakt borta på vägen.
Där söktes efter hänne långt ut på kvällen, men hon var
ej till att hitta. Först sent på natten fanns hon stående på
huvudet i sin mors förstuga. Men den kvällen var hon mållös.
Juldagen bad prästen för hänne i kyrkan. Då fick hon
sitt målföre igän ock kunde tala om, var hon varit.
Rätt som hon gick på vägen, sade hon, blev hon förd upp
i luften ock därifrån ned i en hög. Där var ett slags folk, som
bjöd hänne fin mat ock dryck, men hon grät ock sade: »Jösses,
la mej komma hem te min mor!»
Då kom där genast fram en gammal gubbe, som sade:
»Låt hänne komma hem till sin mor!» Ock så visste hon inte,
hur hon kommit ur högen ock in i förstugan. ,
Sk., Ringarens berätt.

Min hustrus farmor skulle en gång gå från Gylle i Skytts 235
härad till Trelleborg. Det 'ar sent om natten, ock då hon kom
förbi en hög, såg hon trollen hoppa ock dansa däruppe.
Hon var kär efter dans, för det var i hännes ungdom, ock
hon var nu inte värre vid det, än hon gav sig med in i den lustigheten ock dansade så, att hon slet upp både sina strumpor
ock skor.
Nu började hon bli lite häpen ock funderade på hur hon
skulle komma bort från detta gilleslag. Ock när då - ett av
trollen började gå omkring med tallriken ock ta upp spelmanspängar, sade hon sig ej ha några, men bad om lov att gå hem
ock hämta mynt.
Trollen tillstadde häpne detta, men varnade hänne för att
bryta sitt löfte, för då skulle det gå hänne illa.
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Hon kom hem rent vilse i huvudet, ville ha pänningar ock
gå till, högen. Men hännes anhöriga hindrade hänne. Hon var
konstig till sinnes flera månader efter den dansen. Men småningon blev hon redigare, ock ett år efter händelsen ägt rum
var hon fullkomligt frisk.
Då skulle hon en kväll många år därefter gå samma väg,
men aldrig kom hon till Trelleborg mera, för en morgon fanns
hon liggande stendöd på samma hög, där hon för jämt ett år
sedan dansat med trollen.
Sk., Ringarens berätt.

236

I Vitaby socken (Albo härad) gick en gång en flicka upp
på en hög för att skära törne. Men det gick inte bättre, än
att troll, som bodde i högen, kommo upp ock drogo hänne med
sig ända fram till deras port. Längre kunde de inte få hänne,
för hon hade på sig ett förkläde, i vilket hon plägade lägga
den mat, hon tiggde i Guds namn.
Hon bad nu trollen om lov att gå hem med törnet ock förklädet, så skulle de sedan få ta hänne. Det fick hon lov till
ock kom hem. Men hon var rent konstig i huvudet ock ville nödvändigt gå tillbaka till högen för att dansa med trollen. Hon
stängdes inne ock blev rökad, ock så blev hon redig igän.
Detta har troligen skett vid Junkebjärsbackar, för där, det
vet jag av gammalt, bo troll. De bärgtogo en gång en barnmorska, men släppte genast ut hänne igän, då hon hade biträtt
vid en trollunges födelse, ock de gåvo hänne en hel hop silver
i betalning.
En piga blev vid samma tillfälle bjuden på barnsöl ock fick
också rika gåvor, fast de först för hännes ögon sågo ut som
hyvelspån.
Sk., Hönsgummans berätt.

237

Jag har också hört en sägen om en fru på Trollenäs i Näs
socken (Onsjö härad), som gick ut i sin trädgård, medan hon
låg inom kyrke. Men bäst den förnäma frun går där, blir hon
tagen av trollen ock förd in i en hög.
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Där var hon länge, utan att någon hörde av hänne. Men
när då hännes make ville gifta sig med en annan, träffade han
sin rätta hustru utanför högen.
Hon bad honom då så bönligt om räddning från trollen.
Han måtte gärna taga sig en annan maka, blott han nu ville
lösa sitt högra strumpeband ock knyta det kring hännes midja,
så hade trollen förlorat sin makt över hänne.
Men han tyckte, som en väl kan tänka, att det bleve besvärligt, om han finge hänne tillbaka. Därför nekade han hänne
den jälp, varom hon bad, ock skyndade tillbaka till slottet.
Hon sprang då efter honom i hack ock häl, gråtande ock
bedjande. Det jälpte inte, utan han slog slottets tunga järnport
i lås emellan sig ock hänne. Men då tog hon så hårt i porten,
.att märken efter hännes tio fingrar synas där den dag i dag.
Sk., Ringarens berätt.

Trollen äro stygga till att byta bort barn samt taga hedna 238
[ej kyrktagna] hustrur in i bärg ock backar. Nu sedan det
blivit nymodigt, att hustrur ej gå »i kyrke», skydda de sig med
stål ock annat, liksom också barnen, fast de yngre barnmorskorna
slå knyck på nacken därvid.
En hustru i Vittskövle blev tagen av ett troll, som visade
sig för hänne med en hel krans täljknivar hängande kring
halsen. Trollet drog av med hänne in i en kulle, som nu heter
Annebacke efter hänne; men ingen visste på länge, var hon
blivit av. Efter någon tid skulle hännes man gifta om sig, ock då
kom Anna hem ock bad, att mannen måtte rädda hänne från
trollen genom att binda hänne med sitt strumpeband. Ock då
hon märkte, att han ej mera brydde sig om hänne, lovade hon
att föda sig själv, bara han nu knöt sitt strumpeband kring
hänne, ty hos trollen fick hon stå ock mala. Men han lät ej
beveka sig, utan Anna måste gå tillbaka till trollen, ock stundom
kunde man höra, hur hon sjöng psalmer nere i backen.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 24 f.
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»Brualierna» vid Mörrum ha sitt namn därav, att en brud
en gång där blivit av trollen tagen från sin vagn ock bortförd.
Karlshamnstr.

240

En hel brudstass for rakt in i Jemjö bärg ock kom aldrig i
livet igän.
Blekingsbondens berätt.

241

En man från Hoby socken blev intagen i ett bärg där i
näjden, ock har denna händelse tilldragit sig i mannaminne.
Den bärgtagne hette Pär. Man känner ej orsaken till att
han kom i denna olycka. Han fanns ofta sittande på bärgsklinten ock talade med folk, som gick till kyrkan.
En söndag sade Pär, att om någon ville kasta en ren linneskjorta över honom, så vore han räddad. Detta skedde. Pär
återvände då till människor. Men under vistandet hos trollen
hade han lärt stygga konster ock kunde t. ex. skjuta en fogel
i dess högsta flykt. Ock så var Pär bliven så vild ock °regel-.
hg samt åt, enligt trollens sätt, allt ätbart han kom över, så
man hade i det hela gjort klokast uti, om man låtit honom
stanna i bärget.
Karlshamnstr.
-je

242

I Björstorp, Hoby socken, finnes ett bärg, kalladt Bröstabjär. Här blev en gång en hel brudfärd intagen. Bruden sågs
sedan ofta sitta nedanför bärget. Men ingen kände rätta medlet
att taga hänne ur trollens våld.
K arlshamnstr.

243

I Näsums socken (gränsar intill Blekinge) gick en gång en
heden hustru upp på en kulle, som kallas Högamo, för att vinka
på husfolket, som arbetade på marken, hem till en måltid. Hon
blev då intagen i Högamo, ock detta hade skett med en sådan
hast, att hon tappat sin ena träsko. Den hittades på den plats,
där trollen hade sin ut- ock ingång i kullen.
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Under den närmaste tiden därefter syntes hon stundom
nattetid sitta på Högamo, gråtande efter sitt barn. Men alltid
bar det sig så illa, att de personer, som sågo hänne, inte ägde
hos sig något stål att kasta över hänne. Därför måste hon
stanna hos trollen.
Till minne av händelsen restes ett kors invid kullen. Så
snart detta kors får förfalla, blir där hemsökelse av osynliga
varelser i gården. Det har man fått erfara i vår tid, därför är
man där alltid mån om att korset vårdas.
Karlshamnstr.

I Himmelsbjär vid Hoby bo troll. En karl åtog sig att, 244
mot en ersättning av ett halvt stop brännvin, gå dit en julafton.
Han gick dit ock blev då intagen i bärget. Men trollen kunde
blott behålla honom under natten. Han hade nämligen på sig
en byxknapp, som var prydd med en stjärna.
Julmorgonen sprang han från bärget till ottesången i socknens
kyrka. Därifrån gick han hem för att byta om byxor, så att
han kunde få stanna hos trollen.
Nu förstod drängens familj, hur det var med honom, ock
stängde honom inne på gården. Men han for över planket, som
hade ett vanligt brädes höjd, ock travade så av mot bärget.
En av hans kamrater sprang fatt honom, ock så söktes där hos
en klok, ock då erhölls bot mot trollens makt.
Karlshamnstr.

Det berättas om en känd bonde i Jemshög, att han blott 245
kom till kyrkan för att höra kunngörelserna uppläsas ock därefter svirade samt förde ett överdådigt liv. En gång, innan han
red hem från kyrkfärden en söndag, råkade han ut för följande
äventyr.
Han hade levat vilt halva söndagsnatten, ock så red han
mot hemmet. Men när han kom till Olunda bärg, såg han, akt
där stod ett stort vackert slott. Han red in på slottsgården,
steg av hästen ock band den vid en silverpelare.
Då kom där en flicka ut ur slottet ock bjöd honom stiga
in. Ock han följde hänne. Flickan dukade bord ock bjöd

72

WIGSTRÖM, FOLKTRO OCK SÄGNER.

VIII. 3

honom mat ock dryck. Men bonden, som var något kunnig i
svartkonst, nekade att förtära något.
Då förde flickan honom till en bäddad säng ock bad honom
lägga sig. Bonden föll nu på knä ock började bedja »Fader
vår». Ock vid det han bad: »Inled oss icke i frestelse», såg
han, att han låg inunder bärget vid randen av Valasjön. Hästen
stod bredvid honom, bunden vid en björkstubbe.
Bonden steg upp, men med sitt gamla överdåd ropade han:
»Farväl ock tack för välfågnaden! Men möt mig i morgon natt
vid skogsgrinden, så skall jag betala dig igän.»
Han gick följande natt till den utsatta mötesplatsen, ock
här såg han nu snart älva flickor gå i en rad genom grinden.
Han lät dem alla gå, men tog sikte på den sista i raden, som
grät. Hänne sköt han.
Hon föll. Men då han ville se den fallna, låg där blott en
klimp gråaktigt slem, som luktade illa. Ja, stanken satt så
kvar i den jordfläcken, att ingen på lång tid kunde begagna
sig av gångstigen, som gick däröver.
Karlshamnstr.

246

I en gård i Rörum, Albo härad, hade trollen samma vana
— att ta kraften ur vörten — ock där var en piga som på samma
sätt som drängen i Mellby prästgård sökte få reda på förhållandet. Men hon sprang fram ur halmen, ock så drogo trollen av
med hänne.
Den första tiden därefter hörde man hänne ofta sjunga
sorgligt inne i högen. En tid var hon åter synlig bland människor. Dock märkte man, att hon var underlig till sinnes.
Sedan togs hon åter av trollen ock fördes in i backen för alltid.
Sk., Skollärarens berätt.

247

En piga från Eskiltorp i Vintrosa socken gick en dag vall
med »krittra». Men hon kom ej igän förrän sent på kvällen,
ock då var hon liksom litet »kållruger». Också hade hon fått
fallandesot.
Hon berättade, att hon blivit bärgtagen. Ett grant fruntimmer hade nämligen bett hänne följa sig. Ock då pigan
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följde hänne, kom hon in i en stor, präktig sal ock bjöds där
på smörgås. Ock sedan pigan ätit, blev hon så där besynnerlig. Bärget, där »skogaråa» bodde i, kallas för Skrabbplåtabärget.
När., Nyblin.

»Röckla-visan», som grundar sig på en gammal sägen i 248
Virestad, är författad 1840 av bonden Jon Bengtsson i Kulla,
Virestads socken, med jälp vid författandet av kyrkovaktaren
Mellin i Virestad. Följande uppteckning är gjord i Virestad
efter föredrag av en gammal vissångare, numera avlidne skräddaren Jöns Jönsson (»Pila-Jösse») i Horshult, Virestads socken.1
I Virestad socken, i Kronobärgs län
ock hemmanet Riickla betecknat
där bodde Pär ock Kersting, de levde så väl,
ett paradis på jorden kan man likna;
i kärlekens famn
där blev hon frucksam,
ock tiden hon skred tell förlossningens stund,
ock dagen kom, att hon skulle föda.
Sent öm en afton, då folket sov sött
ock foglarna löktat att sjunga,
då Kersting låg ensam på barnsängens bädd
ock vakade över det lella,
tell ress voro troll,
som togo Kersting bort.
De hade gjort en alebild, som Kerstin liker var,
den lade de i barnsängen neder.
När Pär han uppvaknade ock Kerstings bild besåg,
han töckte, hännes rosenröda kinder voro bleka.
Han tänkte, hon var döder i barnsängen svår;
han taler dessa orden sålunda:
1) Stavningen är tidskriftens, där ej originaluppteckningen har
folkmålsformer.
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»Ack, hör, min kära vän!
det är nu tungt för mig,
som intet var vaken ock talade med dig
den stund, du tog avsked ifrån världen.»
Pär reser sig tell prästen ock säger, hon är död,
ock velle för hänne låta ringa;
ock mäster Nelsson svarar: »Jag beklager din nöd
ock säger dig mer, om du kan tiga:
hon är vesst ingte död,
det var din egen skuld,
för när som du somnade, så komme de bärgstroll
ock bytte på en alebild ock Kersting.
Vi måste nu begrava den alebild vi har
ock uti Kerstings kista ingsvepa.
Hon bliver likväl visen tell hela sin kropp,
om du än skulle få hänne åter,
ock sen förstörde du
med plikter ock med skam
din egendom ock heder. Det går dig aldri an,
hon kan ej i bärget länge leva.» — —
När kistan var nedsatter ock prästen kaster jor,
uppenbarligt han säger de orden:
»0, Härre Gud allsmäktig, begrava vi här
en alebild iunder denna jorden.»
Pär geck sett enklingsår,
en fästemö han får•
från Örkeneds socken ock hem tell sin går,
ock släktingar de samlades i bröllop.
Om aftonen, då gästerna suto tell bords —
mosiken han sig höra låter —
utanför förstugans dör där hördes Kerstings röst,
hon sade: »Käre Pär, tag mig åter!
Räck mig dett strompeband
utav din hulda hand,
så bliver jag lister från trollens hårda band.
Jag äktenskap ej mer av dig begärer.»
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Den jälpen den bad hon om tre gånger i rad,
sing [sen] hade hon ej makt att mer säga.
Pär steg upp ifrån bruden allt över sett bord,
men folket tog fatt i hans kläder:
»Ack hör, min kära vän,
du ser nu, det är natt;
trollen kunna taga dig ja mäst på samma sätt,
som de din förra hustru hava taget.»
Ack hören, 1 människer alla, härom,
betrakten nu denna bedreften!
Ock Pär blev förtreten på folket så domt,
för det han ej feck frälsa sing Kersting.
Bröllopet det blev kort;
var reste tell sin ort.
Ock ifrån den dagen, tell döden tog han bort,
så var han mälankolis tell sennes.
På Käringekullen man ofta hänne såg,
åtmenstone varje julafton.
Med gråtande ögon hon kammade sett hår,
ock barnsängens särk var tell klädnad.
Men när man tänkte på
att taga hänne hem,
så försvatt hon så hastit ur deras åsyn,
som skotten ur stjärnorna försvenner.
Sju år därefter Kersting ut ur Käringekullen kom,
det sade mäster Nelsson tell Pär i all tösthet:
»Nu är din Kersting döder ock förder tell en stad,
där portarna för trollen äro löckta,
tell salihetens land
hem tell sett enda barn,
som knappt en dag i världen dess spenar diat har,
men likväl är stort i Guds rike.»
Ett hundra sjuttio år sen skall detta vara hänt,
så säger den släkten i Röckla.
Pärs barn har bebott gården ja led ifrån led,
jag vell dem tellbaka uppräkna:
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för de, som leva där,
ingtell dess farfarsfar,
som meste Kersting kära, det året har vi haft
ett tusen åtta hundra fyratio.
13. Ja, klandra min visa så mången som vell,
det kan jag er allsingtet neka.
Men gören hänne bättre ock skriven lite tell,
det vell jag er hällre än bedja,
ock skriven då tellsammans
några passeliga or,
så kan hon bliva bättre, än jag nånsin tror,
ock det vore för mig en stor agning.
»Mäster Nilsson» (ännu nyare: »prosten Nilsson») var magister
Nikolaus Magni Virus, som redan 1629 var kyrkoherde i Virestad
ock har varit detta till omkring 1670. »Gamle härr Nils», som såg i
syne ock kunde mer än andra, omtalas ännu i folksägner, merendels
under det allmänna namnet »Viersta präst». Hans uttalanden om den
bärgtagna hustrun i Röckla anföras av G. 0. HYLTEN-CAVALLIITS i Wärend
och Wirdarne, 1, s. 428.
örkened (i dagligt tal oftast: Lönsboa) socken är belägen i Skåne
ock gränsar i söder till Virestad. Käringekullen är en hög grusbacke
med branta sidor, belägen nordöst om ock nära till Röckla.
Meddel. av kyrkoh. N. Sellergren i Göteryd.

249

Röcklasagan är här allmänt känd ock trodd av allmogen.
Ett tvivel mottages nästan som en förnärmelse.
En tid efter denna händelse var det en hustru som fött
ett barn, ock hänues man körde därefter ut i skogen att hämta
ved. När han kommit en bit, får han höra ett väldigt dunder
i skogen ock liksom det huggit i varje träd. Så hörde han
ock någon ropa:
»Hogg stor näsa, dä ha Karin i Buhult —
Hogg liten panna, dä ha Karin i Buhult —
Hogg runna tjinner, dä ha Karin i Buhult —
Hogg vakker mun, dä ha Karin i Buhult.,
Nu förstod mannen, att trollen höllo på att hugga ut en alestock, som skulle avbilda hans Karin, ock att de sen skulle
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taga hänne ock lägga alebilden i sängen i stället. Därför vände
han hastigt om, men blev på mångahanda sätt hindrad på vägen
av trollen, då de märkte, att han ville hem.
Han kom lagom hem för att se, hur de drogo hans hustru
ur sängen, där de lagt en alestock i stället. Trollen kördes nu
på dörren, ock hans hustru blev räddad.
Sk., Ö. Göinge; Friman.

B ortbytingar.

Ack, kära folk, var inte tvivelaktigt! Jag vet ju själv, att 250
min mor tjänte i Dalby, ock då voro trollen så närgångna, att

de nappade husbondefolkets odöpta barn ur dess smula vagga.
Så hivade de en av sina egna ungar in i stugan, där dratt den
ned i baktråget, mitt i degen, det räliga bästet!
Men se, kvinnan ock min mor — hon var bara piga då —
de voro inte dummare, än att de togo trollbytingen i skankarna
ock svängde honom framför bakugnen, där elden böljade som
ett hav — för det var grovbrödsbak. »Nu ska vi steka honom!»
sa min mor så högt, så det skrällde i huset. Ock kvinnan hade
inte väl sluppit bytingen ur sin hand, förrän han var som bortblåst ock det rätta barnet låg på spiskanten.
Sk., Säljekvinnans berätt.
I Örsjö (Vemmenhögs härad) hände det en höstdag, att en 251
torparehustru hade tagit sitt späda barn med sig ut på marken
där det låg ock sov.
Efter en stund hördes barnskrik. Hustrun ville springa
ock taga upp barnet, men inspektoren förbjöd det. Han hade
nämligen sett, att trollen varit där, tagit hännes barn ock lagt
ett av deras i stället. Men nu måste de komma igän med det
rätta.
Hade däremot kvinnan givit trollbarnet di, så skulle hon
nog vackert fått behålla ungen. Men efter den dagen förbjöd
inspektorn arbetsfolket att taga späda barn med sig ut på marken.
Sk., Ringarens berätt.
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En präst såg en gång, hur ett troll sökte byta barn ute på
ett kornfält. Han hindrade det, men tog sedan upp det rätta
barnet ock döpte om det.
Den präst, som första gången döpt det, måste ha stapplat
på orden, för när detta sker, få trollen makt över de små.
Annars skyddas de för dem genom dopet.
Sk., Ringarens berätt.

253

Sådana trollungar pläga bli fasligt gamla, ock enda sättet
att få död på dem är att ge dem nattvarden.

254

1 Västra Alstad fanns där för några år sedan en sådan
trollunge. Fosterföräldrarna voro, kan en begripa, eländiga över
att nödgas föda upp en sådan varelse. När de dragits med
honom i många år, klagade de sin nöd för prästen ock frågade,
om de ej fingo ta trollungen med till altars. Prästen sade nej,
ock så fick ungen leva, lå länge vår Härre tillstadde det.

255

Ett par andra gifta folk, som fått en sådan byting, skaffade
sig altarvin ock hällde i honom. Men det bekom honom
ingenting.
Sk., Ringarens berätt.

256

En kvinna i Anderslöv stod en kväll vid en smal bäck med
sitt späda barn på armen. Rätt snin hon står, kommer där en
annan kvinna gående vid andra sidan om bäcken. Hon stannar,
hälsar, talar till kvinnan från Anderslöv ,ock vill slutligen se
på hännes barn. Ock denna var enfaldig nog att tillstädja den
främmande detta. Så blev det förbytt för alltid.
Ringarens berätt.

257

På ett ställe hade de en sådan trollunge, som aldrig mälde
ett ord, hur gammal han än blev. Då fick hustrun ett råd, hur
hon skulle få honom att säga, vad andas barn han var.
Hon tog ett helt oskållat svin ock lade det i pölsekitteln.
Då sade bytingen: »Gammal är jag som Metusalem, men aldrig
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Pin såg jag pölsa med hår, pölsa med lår, pölsa med fötter ock
pölsa med mule!»
Då var där inget tvivel mera om vem han var, utan bakugnen eldades, ock det i en fart. Men just som bytingen skulle
kastas därin, kom ett troll, nappade honom ock lemnade det
rätta barnet till dess föräldrar.
Sk., Ringarens berätt.

På ett annat ställe hade barnet blivit bortbytt, ock troll- 258
ungen låg i vaggan i hela aderton år utan att växa, hur mycket
han åt. Ock tala ville han häller inte. Då hittades där på råd.
En gris slaktades, flåddes, ock i hela skinnet östes blodet.
Bytingen låg där ock glodde tyst, till han såg korven färdig.
Då kunde ban inte tiga längre, utan sade:
»Nu är jag en så gammal knagge, har liggat i så mången
vagge, men aldrig såg jag sådan pölse [korv"»
Därmed hade han förrått sig ock måste bort.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 25.

1 Reng (Skytts härad) hände det en gång, att sockenbarn- 259
morskan blev kallad till en torpares hustru sent på kvällen.
Barnmorskans man, som var sockenskräddare, tyckte det var
bäst att, då han om natten slutade sitt arbete i en nabogård, gå
ock höra, om hans kvinna var färdig, så de kunde följas åt hem.
Som han tänkte, så gjorde han. Men när han nu kom till
torpet, ställde han sig vid dörren för att lyssna. Ock som han
då står där, får han först se ett troll stå vid en öppen glugg,
ock därpå kom ett nyfött barn flygande ut genom gluggen.
Men skräddaren var inte sen att sätta sin sax emellan barnet
ock trollet, ock så for detta sin kos.
Skräddaren tog upp den nyfödde, bar den hem, bäddade
ned barnet i en säng, lade sax ock psalmbok över det ock satte
sig så till att vaka.
Fram mot morgonen kom barnmorskan hem. »Ni bära er
nog klokt åt, när barn skola födas», sade då skräddaren. »Hur
gick det i natt?»
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»A, vi passa oss nog. Nu är där en stor pojke i torpet»,
svarade barnmorskan.
»Kan tro det», svarade han. »Men titta du nu i sängen, så
får du se, vad jag fick tag i utanför gluggen!»
Då, kan en tänka, barnmorskan blev varm i pälsen! Hon
satte sig nu själv hos barnet, tils det blev ljusan dag. Då tog
hon ock bar det till torpet. Ock så fort hon tog i stugudörren,
flög trollungen ur vaggan ock ut. Så fick hustrun sitt rätta
barn till sig.

Sk., Riugarens berått.
ie

260

Men värre hände det sig för omkring åttio år sedan i Södra
Åby (Vemmenhögs härad). Där hade ett bondfolk en sådan
byting i hela tjugo år. Han växte inte, talade aldrig, bara låg
i vaggan ock åt.
En söndag gick allt husfolket till kyrkan, endast en piga
blev hemma för att passa på bytingen. Men hon hade inte väl
blivit ensam med honom, förrän han klev ur vaggan, blev stor som
den värste karl ock närgången därefter, så pigan trodde rakt, han
skulle begå våld mot hänne, ock det var justament trollets mening.
När pigan sansat sig efter den första skräcken, fann hon
på räd. Hon började snacka gott för bytingen, sade att de nog
skulle bli goda vänner. Nu skulle han bara först hugga litet
bränsle åt hänne, så hon kunde kölna upp under matgrytan.
Trollet ut på gården. Där låg en stor hög gagnsvirke1,
ock det högg han i en blink till spint.
Så kom han in ock ville ta pigan i famn.
»Bär nu vatten till mig först», sade hon.
Han ut till brunnen ock tömde den, så vattnet flöt över
hela gården. Det var gjort i en handvändning.
»Vad skall jag nu hitta på?» sade pigstackaren till sig själv.
»Jo nu vet jag! Hör», sade hon så till trollet, »tag två halmstrån
ock lägg i kors på en sten på gården.»
Han stint 2 ut igän. Men se lägga kors det går inte för
troll. Ock där satt han ock fiddrade med halmstråna, tils folk
började komma från kyrkan.
Virke till husgeråd ock redskap.
»Stint» eller »stank» omkring = flög eller for omkring. »Jag skall
klå dej, så du ska stinta kring väggarna.» Uppteckn. anm.
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Då skapade han om sig i en fart ock låg tyst ock stilla i
vaggan, när husbondefolket kom in i stugan.
Där blev nu sport pigan, varför vattnet flöt så över gårdens
»stenlår» [stensättning]. Då talade hon om, i vilken nöd hon varit,
ock satte så igenom, att trollbytingen skulle kokas.
Bykkitteln kom nu över elden, ock då vattnet kokade, grep
hustrun bytingen i vingbenet ock ville slänga honom i grytan.
Men i detsamma kom genom skorstenen deras egen vuxne tjugoårige son ock klev med det ena benet rakt ned i det skållheta
vattnet.
Där blev ett alarm! Trollungen for sin kos, ock alla de
närvarande fingo brått med att jälpa den återkomne sonen. Men
hans ben var så illa skållat, att han blev en krympling i alla
sina dar.
Sk., Ringarens berätt.

I Trelleborg lever ännu (1883) en »bobba» [vanskaplig flicka], 261
som helt visst hör trollen till. Moderns nyfödda barn var vackert
ock välskapat, ända tils hon en natt vaknade ock såg något
stort, oformligt skymma över sängen.
Det var ett troll som förbytte barnen, det slår aldrig fel,
för från den stunden var barnet sig olikt. Det är klart, att
prästen råkat stappla på orden vid döpelsen. Eljes hade inte
trollen haft makt med ett döpt barn.
Sk., Ringarens berätt.

Förr i tiden långt allmännare än nu höll man dövstumma 262
eller vanskapade barn för trollbytingar. Därför fingo de, när
de gingo ur världen, ej ligga i kyrkogården, utan begrovos de
i markaskäl,' ock en påle slogs igenom kroppen.
Men då hände det sig, att där en vår växte liljekonvaljeblad på en sådan grav, ock på ett av dessa blad stod skrivet
dessa ord: »Gud ske lov, att jag fick mat, ock Gud ske lov att
jag blev mätt! Ock denna varder salig.»
1) Gränsmärket emellan jordegendomarna.
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Detta blev bekant. Ock så avskaffades lagen om bortbytingars begravning i ovigd jord ock att de skulle hållas nere
av en påle genom kroppen.
Sk., Hönsgummans berått.

263

Här går en sägen, att i Sjöbofors i Färs härad levde där
en trollbyting, som alltid följde med i köpet, när gården såldes
eller på annat sätt överläts åt ny ägare, så det såg ut, som om
den bytingen alltid skulle bli ett tillbehör till gården. Bytingen
låtsade sig varken kunna tala eller gå.
Men så hände det slutligen ej bättre, än att han en gång
fick lust att bli käraste med gårdens piga. Hon, som inte hörde
till de dumma, lockade ur honom villkoren för att bli av med
honom från gården. »Jag skall ha min föda här», sade han,
»ända tils jag får en blodpölsa, som har både huvud, ben ock
rumpa, ock tils husmodern byter sin klut [huvudbonad] bort
mot bröd», sade trollbytingen.
Nu slaktades ock flåddes grisen, ock i skinnet östes blodet till
korv. Då utbrast bytingen: »Nu har jag sett Sjöbo oral tre gånger
skog ock tre gånger plog. Men aldrig förr har jag sett en
pölsa, som har både huvud, ben ock rumpa.»
Han gick dock ej bort för det. Men följande söndag lade
husmodern, då hon kom från kyrkan, sin klut på sängen ock
sade: »Nu får jag gå ock byta bort kluten mot bröd!» ock då
försvann bytingen.
Sk., Skollärarens berått.

264

Det förtäljes ännu som sanning, att i Skipparps by, Brösarps
socken (Albo härad), ett bondfolk fått sitt barn bortbytt.
Trollungen åt fasligt, växte inte ock lärde sig varken tala
eller gå. Då rådfrågades en klok gubbe, ock enligt hans anvisning östes vid nästa slakt tillrett svinblod i ett sammansytt
kattskinn. Bytingen låg stilla ock tittade på dessa tillredelser.
Men då hustrun skulle lägga denna blodkorv i grytan, utbrast
han: »Nu är jag så gammal, att jag sett Skipparps ora två
gånger skog ock två gånger plog, men aldrig såg jag sådan
pölsa!»
1) Ora = större plantering av barrträd.
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Nu var saken röjd, ock trollen måste ta sin unge ock lemna
bondfolket det rätta barnet.
Sk., Skollärarens berätt.

På ett ställe i Karlshamnsnäjden (socken ock by icke upp- 265
given) fanns en bortbyting, som i många år låg i ett smalt tråg
med ett bräde tvärs över sig.
Den gumma, som för mig berättade detta, hade till slut
rått föräldrarna att två torsdagsmorgnar ock en söndagsmorgon,
före soluppgången, bära trollbytingen till kyrkan, ställa sig
utanför ock hälsa:
»God morgon, du heliga Guds tämpel, du Kristi brud! Tag
denne gästen eller hela mig detta fläsket!»
Bytingen bars då till kyrkan de två morgnarna. Den tredje
var han död, så att man ju kunde se, att medlet värkade.
Karlshamnstr.

Det hände också, att trollen bytte barn med folket. En 266
bonde fick sin pojke förbytt, ock det är inte längre sedan, än
att pojken lever ännu (1887). Förmodligen blev där gjort något,
så att föräldrarna fingo sitt barn igän. Men det barnet de hade
den första tiden, var nu då karl för att bära en skäppa salt,
när det var säx år gammalt. Så kan en veta, vad han var;
ock stark är han ännu, det har jag hört av mång ädeliga
människor.
Blek., Sömmerskans berätt.

Byting återbyttes, ifall man sopade golvet tre torsdags- 267
kvällar med honom. Tredje gången skulle man dessutom koka
en höna med hull ock hår. Då kom en trollkvinna ock lemnade igän det riktiga barnet ock tog bytingen med de orden:
»Du har skött mitt barn illa, men jag har skött ditt barn bra».
När., Nyblin.
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För att man skall återfå sitt eget barn, som blivit bortbytt
mot en s. k. byting — dessa hava vanligen stora huvuden eller
annan vanskapnad — bör bytingen sopas till stugudörren. Då
kommer bytingens moder ock gör återbyte.
När., Nyblin.

Åskan slår trollen.

269

Åskan [är] en avsvuren fiende till troll ock jättar, vilka
numera sägas blott visa sig förklädda antingen som svarta
kattor eller gamla bräckliga gummor. Under åskväder söka
dylika varelser härbärge ock skydd mot den förföljande tordönan, ock man kan ännu få höra personer försäkra sig ha
sett såväl dessa till djur ock människor förklädda troll, liksom
även troll förklädda till brinnande nystan (klotblixtar), vilka
sprungit längs någon takås, då åskan »varit det i hälarna».
Tordönan är avgjort vänligt sinnad mot människan, ock
det är blott då troll smugit sig in i husen eller dolt sig i vägfarandes vagnar eller i gående personers kläder som åskan slår
ned ock skadar folk ock egendom.
Sk., V. Göinge: Offerseder s. 277.

270

Det är ej länge sedan att en svart katt under ett åskväder
kom sättande i vild fart från Balingslövs sjö ock smet in i
Petter Svens stuga. Folket där fick brått med att jaga ut
»tyalet». Ock knappt kom det ut under bar himmel, förrän
tordönan knäppte till det. Ock där syntes ej annat efter det
än lite fra [fradga].
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 22.

271

Han Elna Pärs morbror stod en gång i skogen under en
bok. Då kom en stor sugga — till skepnaden förstås — för
att hos människan söka skydd mot totdönet. Men han förstod
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