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genast, vad det var, ock gick från trädet. Ock knappt en minut
därefter slog åskan ned i trädet.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 21.

Det är alltid farligt att slänga något klädesplagg över 272
huvudet på sig, när en är ute i åskväder, för då gömma sig
troll däri, ock så slår »dönnen» [åskan] ijäl människan.
En kvinna tog sig en gång före att slå sin kjortel upp
över huvudet, för att skydda detta mot tordönsrägn. Men så
hör hon en röst som ropar: »Keltja dej, min Una!» Då begrep
hon, att det var något troll som bad ett annat att gömma sig.
Kvinnan slog brått ner sin kjortel, ock då trillade ett stort
.»varpenögle» [varpnysta] ur kjortelvecken.
I detsamma. slog »dönnen» ner rakt bredvid hänne.
I sådant väder söka trollen också skydd inne i husen ock 273
krypa gärna in i köken genom va skehålet [vid diskbordet].
Sk., Ringarens berått.

En gång när det tordönade, kom en liten pojke med röd 274
toppmössa skalande in i en bondgård. Där mötte han en piga,
som såg, att den lille var omänskligt rädd. Hon trodde, att han
hörde till folk, ock gav honom lov att gå in i stugan.
»Jag kan inte för glafsen>>, ryade han sig.
Då förstod pigan, att det var ett troll, för där satt en sax
i dörren till skydd mot allt sådant. Ock nu fick hon brått att
till mera säkerhet stänga dörren. Men trollet gömde sig i vedstacken, ock »dönnen» slog ner där ock brände ned hela gården.
Sk., Ringarens berätt.

Som man vet, bruka troll, som äro ute i åskväder, förvandla 275
sig än till ett, än till annat, för att ej tordönan skall känna igän
dem. Ofta förskapa de sig till svarta kattor eller ock till stora
nystan. Sådana nystan kan man få se trilla längs taken på
hus, just som åskan slår ned däri.
Sv. landsm. VIII. 3
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När tordönan härom året slog ned i Skanör, sågo de ett
sådant nystan trilla längs ryggningarna [takåsarna] på hela den
husrad, som då brann ned.
Sådana nystan äro dock, så länge de hålla sig vid jorden,.
nödda till att rulla mittpå allfarsväg. Därför skall man, när
man under åskväder går på en väg, alltid hålla sig vid högra
vägkanten, så ha dessa troll ej makt att gömma sig i ens kläder.
En gång kom ett sådant nystan trillande efter mig ock
min syster ock följde oss ända upp till förstudörren ock ville
in för att gömma sig för tordönan, som körde starkt. Men vi
voro inte sena att fä tag i en kvast ock föste nystanet utåt gårdsplanen. Knappt var detta gjort, förrän tordönan slog ned p&
trollet, utan att göra gården den bittersta skada. När vi sedan
gingo ut för att titta efter trollet, låg det där som en annan
grötkladd, rälig att se på.
Sk., Hönsgummans berätt.

270

»Torspjäsko» är ett troll, som har allt att frukta av åskan
ock därför söker skydda sig genom att fly in bland människor.
Någon gång omskapar hon sig till en katt, en hund, fogel eller
hare, men vanligtvis till en gammal fattig gumma.
Så hände det t. ex. en gäng, att »torspjäsko» förskapat sig
till en skata ock flugit in på gården hos en bonde, just som
ett häftigt åskväder drog däröver. Hon röjde sin värkliga
natur genom att skratta häftigare ock gällare, i den mån åskan
dundrade starkare. Slutligen kom hon in i förstugan. DL
skyndade bonden ut för att driva bort trolltyget. Men på förstutrappan träffades mannen av blixten ock dog.
Gottland.

277

En annan gång hade »torspjäsko» i skepnad av en gås
sökt gömma sig undan åskan genom att krypa in under kjortlarna på en flock unga flickor. Men till all lycka anade de,
vad det var för ett slags gås, ock så befallde de hänne att gå
in i ett ihåligt träd, som stod i närheten.
Gåsen lydde, ock genast slog åskan ned i trädet.
Gottland.
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Det är inte längre sedan, än att nu levande personer minnas, 278
när Vamlingbo kyrka antändes av blixten. Denna olycka vålldes
av »torspjäsko».
Det var en lördagsafton, ock en flock ungdom gick muntert
sjungande vägen fram. Då sågo de en kvinna ränna förbi,
»Vad är du för en 'torspjäsko', som ej vill hålla lag med
oss!» ropade ungdomen. De trodde, att det var en människa.
»Jag skulle pjäska er jag, om jag inte måste springa till
kyrkan», skrek hon.
Ock i detsamma utbröt åskvädret, blixten slog ned ock antände kyrkan.
Gottland.

Samme gubbe — hans namn är Cederqvist — som berättade, 279
att han sett »skinnarehopo» ock havsfrun, förtäljde även följande.
En dag då hans mor klippt sina lam, blev det ett häftigt
åskväder. Då kom »torspjäsko» i skepnad av en fattig gumma,
genomblött intill skinnet av rägnet. Cederqvists mor stod i förstugan, då »torspjäsko» kom ock bad att få komma in.
»Jo, stig på», svarade kvinnan, som ej anade, vem vandrerskan var. Men då nu denna bad: »Tag bort klippo» — saxen,
som låg kvarglömd på dörrtröskeln — då förstod kvinnan med
ens, att det var »torspjäsko», som ej hade makt att gå över
stålet.
»Nej, gå du då i stället ut till den där stora tallen ock sök
skydd under den!» svarade kvinnan.
»Torspjäsko» måste lyda. Men hon hade inte väl kommit
dit, förrän blixten klöv tallen från topp till rot.
Samma sägen förtäljes från andra delar av ön om andra
personer. -- ,=•4iir
Gottland.

Det var en karl som åkte från kvarnen med ett mäldlass. 280
Åskan gick mycket skarpt. Då fick han se ett kvinnfolk, som
gick framför honom ock hade ett eldklot emellan fötterna. Det
var nämligen skogsrån, som förskapat sig till ett eldklot i förskräckelsen. Karlen tillrådde då kvinnan att lösa en kjortel
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ock släppa ned den. Slutligen gjorde också kvinnan detta, ock
då stannade eldklotet under kjorteln. Ögonblicket därpå
slog åskan ned på den.
När., Nyblin.

281

För att skydda hus ock hem mot troll under åskväder
sätter man en kvast i rännstenen.
Sk., Hönsgummans berätt.

282

Det hålles ännu för nödvändigt att, då man är ute i åskväder, stoppa fickorna fulla med ett eller annat, för att hindra
trollen att gömma sig i dem.
Karlshamnstr.

Vättar,
underjordiska, backarå, pysslingar, älvor, paddor.

283

Om Bro kyrka förtäljes, att den ägt en guldkalk, som de
små underjordiske tagit från någon präst ock hemfört till ett
stenrös i Bro socken.
Länge var det heliga kärlet i deras våld; men så N'-ar där
en dräng, han plöjde först korsfåror runt kring röset, sedan
klippte han svans ock man av sin häst ock red så en natt på samme
gångare upp till de smås bostad i stenröset. De kommo ut
ock bjödo honom välkomstdryck ur ett horn. Men han slog
ringaktande ut drycken bakom hästen. Då kommo de med en
silverbägare, drängen aktade ej den högre än nyss hornet; han
vägrade att dricka ur bägaren. Ock så kom äntligen guldkalken fram. • Drängen grep med hast det heliga altarkärlet
ock red raka vägen mot Bro kyrka. »De små under jorden»
efter honom. Men de voro tvungna att genomlöpa varje korsfåra, som drängen plöjt kring röset, ock han fick försprång.
Snart voro dock de främste inpå hästen, ock de andra, som
flåsande sprungo efter, ropade:
»Tag fast i lycka, tag fast i hank!»
Men ångestfullt svarade de främste:
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»Här finns ej lycka, här finns ej hank [varken hästsvans
eller man]».
Ock så undkom drängen genom att med kalken i hand
kasta sig från hästen över kyrkogårdsmuren. Men »de små»
sönderrev° gångaren.
Gottland.

Mor Svensson från Kardesjö (S. Villie s. i Ljunits), hon 284
vet också att tala om två barn från Örup (Ingelstads härad),
som blev° rent borta. De tros ha blivit tagna av de underjordiske.
Sk., Skollärarens berätt.

I närheten av Skanör finnes en lund, som kallas Aspet. 285
Där synas ofta konstiga ting, ock jag kunde — om jag ville —
nämna namnet på den ännu levande man, som fick sällskap
med två små vitklädda flickor. Han körde därigenom med ett
sandlass, ock flickorna dansade på sina bara fötter kring hans
vagn. Troligen var det vättar eller annat jordfolk.
Sk., Ringarens berätt.

Ock har kanske inte Spel-Olan, han som spelar till dans 286
ute vid Vägga, nu då, hört backaråen eller vården ropa: »Ola,
Ola, spela upp en kadrill!» Han blir, nu då, inte så lätt skolmsen. Därför har han spelat för dem, ock de ha dansat så bra,
så det inte varit vettigt.
Blek., Sömmerskans berätt.

En liten flicka skulle en afton gå ett stycke för att köpa 287
jäst åt sin mor. När då flickan kom till en korsväg, som hon
skulle gå över, såg hon där en hop små underjordiska dansa.
Då flickan blev stående ock såg på dem, toge de hänne med
sig in i dansen.
Lyckligtvis kom en man körande. När han såg, att där
bland de små var en varelse, som var dem mycket olik, förstod
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han, att det var ett människobarn. Så tog han flickan till sig
upp i vagnen, så att hon blev räddad.
Gottland.

288

Nej, vill en ha gagn av de underjordiske, så gäller det att
passa sig. Det visste också en gumma, hos vilken min hustru
i sin ungdom hade tjänst.
Där var alltid god lycka, fred ock trevnad i hännes hus.
Men så brukade hon också varje kväll sopa fint mittpå stugans
golv, så • vättarna där skulle kunna ha en bra dansplats. Ock
så satte hon in ett ämbar rent vatten ock ett öskar, så de kunde
dricka, när de voro törstiga.
Sk., Rive-Pärens berätt.

289

I byn Simris' backar (Jänestads härad) bo pysslingar den
dag i dag. En man av mina bekanta såg för inte så länge
sedan ett par pojkar med röda luvor sitta vid hans åkerren.
Mannen trodde, det var pojkar från byn, ock gick dit för att
se, vad de funno på. Men när han närmade sig dem, försvunno de.
Sk., Skollärarens berätt.

290

Det är inte bra att sitta eller ligga inom s. k. älvringar i
gräset, för därmed kan en förarga de små underjordiske, som
förr i världen bytte barn med människor.
Gottland.

291

Jag minnes grant, hur det habbade sig för ett par oförbegripligt okunniga däkor, som förolämpat vätten med att — ni
förstår. Det gick, nu då, så till, att två pigor — det var ändå
Bengtssons Lina ock Bergens Sofia — hade lagt sig till vila
inom en älvaring, de oaktsamma däkorna! Innan de gå därifrån, skulle, bevars, Lina —
Men ändå inte Sofia gjorde en åstymmelse till något tocket,
så blev inte både hon ock den andra lika sjuka! De blevo så
ogrundalöst dåliga, att de måtte nog vackert till ock offra
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pängar ock söt mjölk ock, nu då, be vätten vackert om förlåtelse, innan de fingo hälsan igän.
Blek., Sömmerskans berätt.

Det gick inte bättre för Nilssons Stina härom året. Hon 292
gjorde likavordet i en älvaring. Men hon kunde efter det behäftet inte resa sig själv upp på fötterna igän, utan måste, nu
då, skrika på jälp.
Blek., Sömmerskans berätt.

Ännu finnes här en ock annan gammal människa, som jul- 293
afton offrar till de goda vättarna genom att hälla öl under
matbordet.
Sk., Ringarens berätt.

Om vi offra till vättar ock sådant, frågar ni? Rolig fru, 294
-som kan narra gammalt folk till att snacka om allt vad en vet!
Jag vet, att i Simrishamnsnäjden har det brukats. ock
-somliga gamla bruka ännu en del sådant,- som kanske kan
kallas offer. Skärtorsdag kastas 'salt i brunnen. Julafton hälles
«öl i stugans vrår ock i fähusen. Detta senare kallas att vattna
goda vättar. Julafton ock juldagen slår man ej ut något vatten.
Sk., Hönsgummans berätt.

Har man vättljus i hemmet, så håller det vättarna borta. 295
Men tror man, att de ha sin gång ut ock in i huset, så offras
till dem söt mjölk av en svart ka. Mjölken hälles på marken
vid husknutarna ock inne i huset, där man tror att de hålla till.
Karlshamnstr.

Vättar bliva mycket lätt stötta, isynnerhet om någon slags 296
.orenlighet kommer dem för nära. Ock de bli mycket svårt
förolämpade, om det tvättvatten, som begagnas vid ett barns
födelse, hälles ut, där de ha sitt tillhåll. Då kunna de endast
blidkas genom mjölkoffer.
Karlshamnstr.
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På det bärg i Karlshamn, som sammanhänger med det s. k.
Hintsebärget, låg ännu 1883 en gård. 1 den skulle det ha hänt,
att en gammal gumma kom två gånger upp till husmodern ock
tillsade hänne, att när hon nu skulle föda barn, måste hon ge
akt på var vatten ock dylikt tömdes. Varningen hörsammades.
ejav hustiuns mor. Men natten efter det barnet var fött hördes.
där i huset så svåra skrik, som om det varit en kvinna i barnsnöd.
Ingen vågade gå in i den kammare, varifrån ropen hördes.
Men följande morgon kände mormodern sig sjuk, ock natten
därpå hördes åter samma skrik. Då tog vakhustrun ljuset ock
gick in till mormodern. Hon låg ock sov, men det hade dock
varit hon som jämrat sig. Hon blev nu väckt, men var då s&
sjuk, att hannes dotter ej varit värre däran, när barnet föddes.
Detta blev gummans straff för hännes vårdslöshet.
Hon offrade mjölk för att försona sig med vättarna, ock s&
blev hon kry igän.
Karlshamnstr.

298

Hij ja, en kan bli skolmsen, när en bara tänker på sådant!
Eller vad säger ni, kära järtans, om fru Olsson här nere i
gränden? Tosade inte hon till ock slog ut en hel liggande
[bräddfull] kopp med skedvatten på marken! Det råkade träffa
en jordvätte på det ena benet, kan en veta, för fru Olssons ena ben.
blev, nu då, så oförbegrundalöst svullet, så hon tog döden av det.
Blek., Sömmerskans berätt.

299

Är barnet kinkigt ock ej får god sömn, har någon oförsiktighet med vaggan ägt rum, så att kitsliga vältar ock dylika
osynliga väsen nypa barnet eller suga på dess tår ock fingrar.
Då måste man sätta en barnmössa eller tröja på en käpp eller
ett klappträd, ställa detta utanför dörren ock säga till de osynliga: »Roa er nu med detta pöcke [leksak], ock låt mitt barn.
vara i fred.»
Bli vättarna ändå svåra, har modern förolämpat dem ock
måste då offra söt mjölk i vaggan ock stugans fyra hörn samt
för övrigt aldrig sopa med en ny björkkvast, innan hon nupit
topparna av den.
Två blad, s. 290.
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Rå finnes i vart enda hus på hela jorden. Men somliga 300
av dem äro goda, andra kinkiga att komma till rätta med.
Liljas kvinna hade ofta 'otur med att gå dem i vägen ock
blev då alltid så brådsjuk, att det såg ut, som om döden satt hänne
på läpparna. Men så kom hon äntligen på det rådet att bära en
sisare [liten sax] i fickan. Sedan råkade hon aldrig mer ut för
ohäll [missöde].
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 22.

Var evelig människa, som fått någon upplysning, vet ju, 301
nu då, att grodor ock paddor varit människor före syndafloden.
Men de skola ha förargat Jungfru Maria ock därför, nu då,
blivit omskapade.
De ha ju ännu en åstymmelse till människoskepelse i sina
händer. Somliga av dem ha öppna händer, ock det gr den
farligaste jordvätten. Den skall man, nu då, hälst offra något
till, om allt skall gå en väl. Men vätten med de slutna händernal är det inte häller rådligt att göra skada, för bovätten 2
ock jordvätten lida, nu då, samma plågor, ock det som botar
en människa, det botar också en vätte.
Men dör en jordvätte genom en människas förvållande, då
får hon allt stryka med. Det kan man lita på.
Blek., Sömmerskans berätt.

Paddor äro förtrollade prinsessor, som svårt försyndat sig. 302
Man skall aldrig göra dem någon skada.
En kvinna knöt av okynne ett band hårt kring halsen på
en padda. Någon tid därefter födde samma kvinna ett barn.
Men det kom till världen strypt av band, som satt omkring
barnets hals.
Gottland.

Minnes ni, kära människor lilla, inte fru Lundström? Hon 303
råkade rent med oförakt skålla en padda, som var havande.
Denna jordvättens barn blevo, kan tänka, skadade liksom vätten
Groda med simhud,
»Bovätte» är benämning på en bosatt människa — ett slags ordlek.
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själv. Men, du levande 'tid, som fru Lundström själv kom till
att lida efter det!
Ja då, där fanns, nu då, inte en skinnfnyk till slut på hela
hännes kropp så stor som min nagel, det vet jag då visst, ock
hon dog en usling efter de svåraste plågor, fast där förstås
både offrades ock mer. Men jordvätten hade naturligtvis dött
på samma vis, det var orsaken.
Blek., Sömmerskans berått.

304

Varsgu nådeligt för att göra tocket! Jag vet, hur öm ock
god min mor var mot allt sådant. Var evelig gång hon fick
en padda i spannen, när hon, nu då, drog upp vatten, tog hon
den så innande fint med sina båda händer ock släppte hänne
ner igän, sen hon, nu då, först bett hänne förlåta, ifall hon
fått lida.
Blek., Sömmerskans berätt.

305

Somliga paddor ha varit kungliga personer, som, nu då,
blivit omskapade. Ja, det är evelig sanning, för jag vet, nu då,
att en fru — hännes namn vet jag inte — råkade, nu då, såra
en padda i det ena låret, ock hon blev därvid så innandes bedrövad, att hon förband ock vårdade denne vätten på allt sätt
ock vis.
När vätten då blev läkt, bjöd hon sig själv till fadder hos
frun, som, nu då, skulle ha ett; barn. Frun tackade för anbudet, kan veta. Till barndopet kom då en ogå,tligt fin fru,
rakt en prinsessa, med spann, betjänter ock allt. Men i faddergåva gav hon bara eveliga hyvelspånor. Dessa smet frun
sedan i ugnsvrån. Men när hon, nu då, skulle elda med dem,
var det ädeliga klara guldet.
Blek., Sömmerskans berått.

306

På ett annat ställe kom en padda upp i köket var eveliga
dag, så pigan var både led ock ked av dessa besök. Men frun
sa alltid, att hon skulle lemna denna paddan i fred. Pigan,
som varken var rädd eller »jejen» [försagd] av sig, sade då en
dag till paddan:
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»Du ser ut, som du, nu då, snart skulle ha vittjagille. Men
jag vill hälst komma till själva barndopet.»
Paddan teg. Men efter ett bete blev hon borta. Så en
dag kom där en liten kort gubbe ock ville hämta pigan till
barndopet.
Ja hon var, som sagt, inte »jejig», utan bad sig lov av frun
att, nu då, följa med denne korte gubben.
I stallet hade jordvätten en trappa, som, nu då, öppnade
sig för dem. Barndopet varade i fjorton dagar, ock lika länge
var pigan där nere under jorden. Där hade varit en liten kort
präst, som döpte barnet, ock allt gick, nu då, till som hos människor.
Samme korte gubbe, som hämtat pigan, följde hänne också
hem. Ock han, nu då, tackade frun, som tillåtit sin piga att
vara så länge borta.
Blek., Sömmerskans berätt.

Ja, inte för det jag, nu då, skulle ha varit på samma be- 307
häft, som hin pigan — varsgu! — som själv skulle ha ett
litet. Men aldrig skulle jag ändå velat göra som hon.
Vad hon gjorde? Jo då, hon tog av baraste stygghet ock
band en tråd tvärsomkring en padda ute på marken, ändå -pigan
skenbarligen såg, att paddan hade det lika vordet ställt för sig
som hon själv. Men hon fick tro på jordvätten!
Tror väl någon, att pigan, nu då, kunde föda sitt barn,
förr än hon, nu då, innande vackert bett jordvätten om förlåtelse? Nej då! Men när jordvätten var bliven försonad, kom
där en liten kvinna upp ur jorden ock jälpte pigan ur hännes nöd.
Blek.. Sömmerskans berätt.

Mor Nilsson hade en gift syster. En höst, då hon skulle 308
skära korn, råkade hon av oaktsamhet såra en padda i ryggen
med sin skära. Den unga hustrun fick kort därefter svåra
plågor i sin egen rygg, ock hur hon sökte bot ock hur hon
rådsporde, var allt förgäves. Hon fick bära sin plåga nära ett år.
Men när nu åter kornet var moget, hände det sig, att
mannen fann den sårade paddan. Då dräpte han hänne, för
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det är i denna näjd det enda säkra medel man känner mot
sjukdomar, som man på det sättet ådragit sig.
Det var mor Nilsson som talade om detta.
Karlshamnstr.

309

Sommaren 1883 låg en man i Karlshamn svårt sjuk till
straff för det han med en lie råkat skära en padda. Där söktes
då råd hos kloka mot denna sjukdom.
Denna övertro var stark ock levande samt allmän, så långt
mina forskningar i Karlshamnsnäjden sträckte sig.
Karlshamnstr.

310

För många härrans år sedan hände det, att dåvarande
grevinnan på Trolleholm i Torrlösa socken (Onsjö härad) en dag,
medan hon var heden [icke kyrktagen] gick ut i trädgården. Rätt
som hon går där, häller hon på att trampa på en hiskligt stor
»skrada».1 Ja det var just på ett hår att hon inte gjorde det.
»Flytt dej, tossa 2, eller bjud mig på barnsöl!» sade då grevinnan. Hon var rask ock munter av sig, kan en tycka.
En tid gick, ock så kom där ett troll till grevinnan ock
bad hänne genast gå med till hans hustru, för hon kunde inte
föda sitt barn, förr än grevinnan kom, sade han. Grevinnan
besinnade sig ej, utan följde med, som hon gick ock stod.
Då hon kom ned till trollen, sutto fyra av dem vid sängen
hos den sjuka, men de kunde inte jälpa hänne. Det gjorde i
stället grevinnan.
När nu trollungen kommit lyckligt ock väl till världen,
blev grevinnan bjuden fram till ett bord, som stod dukat med
vin ock kakor. Men över hännes stol hängde en kvarnsten på
en fin silketråd.
Hon frågade trollen, vad detta skulle betyda. »Jo», sade
barnsängskvinnan, »det betyder, att i lika stor fara svävade
mitt liv för din fot.»
Grevinnan ville inte äta av trollens välfägnad, för hon var
rädd att därigenom bli på något vis förtrollad. När barnsängsPadda; också kallad skradepogga eller blott pogga.
Da. tudse.
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kvinnan märkte det, sade hon till grevinnan, att hon skulle
sticka sin hand tre gånger under hännes huvudgärd ock taga
så mycket hon kunde gripa om.
Grevinnan gjorde så ock tog där tre grabbnävar guld ock
ädelstenar. Som hon inte hade andra kjortlar på sig än
sin styve stubb, lade hon ålla dyrbarheterna på framvåden ock
bar dem hem. Ock från denna trollens gåva härleder sig Trollesläktens stora rikedom. Det är lika sant, som det är visst.
Sk., Ringarens berätt.

På Hintsebärget i Karlshamn bodde för få år sedan 311
en i hela staden känd kakgumma, som hette Kerstin. Till
hänne kom dagligen en stor padda ock höll sig som ett husdjur till gumman, så länge hon bodde på bärget.
Hon flyttade därifrån ända ut till Surbrunn, ock hon var
inte väl kommen dit, förrän paddan kom efter ock höll sig
till Kerstin liksom i den gamla bostaden. Nu är det ju så,
att paddor hållas för att vara mera, än de se ut till. De äro
»underjordiska», som påtaga sig paddeskepnad. Därför började
värdinnan ock en annan kakgumma att snacka ock kälta om
Kerstin ock paddan, så att gumman ledsnade därvid ock flyttade
till en annan bostad.
Här tycktes paddan ej kunna finna hänne, för hon syntes
inte till. Men en dag, då Kerstin drog upp vatten ur brunnen,
fick hon paddan i ämbaret. Då vart gumman arg, tog djuret
ock slängde det långt från sig, så det flög bort under en fläderbuske. Kort därefter fick Kerstin ont i ena skuldran ock armen,
skinnet kom att likna huden 'på en padda; på samma gång blev
värken så svår, att hon inte kunde röra armen.
Kerstin trodde sig vara »förgjord» av onda människor ock
sökte råd mot trolldom. Hon kom då också till mor Nilsson,
den gumma som för upptecknarinnan omtalat detta, ock bad om
vitlök. Kerstin fick löken, men fick av denna gumma tillika rådet
att söka någon klok, som förstod konsten att »taga upp stenar».
Så skulle de fä veta, om den sjuka fått sitt onda i vattnet, på
åkeri' eller ängen.
Rådet följdes. Den kloka kom ock tog upp tre stenar —
en i vattnet, en på en åker ock en på en äng — ock satte
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noga märke både på dem ock den plats, där de legat. Dessa
stenar glödgades ock lades om aftonen under Kerstins säng.
Den sjuka tyckte sig jämt ligga på ett bolster, i vilket det
krälade ock rörde sig, ock hon sprätte flera gånger upp detta.
Följande morgon tog den kloka, fastande ock tigande,
stenarna undan sängen för att pröva dem i vatten. Den sten,
som så att säga är den rätta, skriker då, medan de två andra
äro moltysta.
Här var emellertid vattenstenen försvunnen, så hela stenupptagningen måste förnyas. Nu lyckades den, ock det visade
sig, att det just var den sten, som legat i vatten, som (efter
att ha varit glödgad ock avkyld) skrek, när den lades i ett
vattenämbar. Den sten, som så skriker eller sjunger, får ett
mjölkoffer, sedan han blivit lagd tillbaka på sin gamla plats.
Nu visste man, att Kerstin fått sin sjukdom i eller av
vattnet. Men denna i näjden kring Karlshamn liksom i själva
staden mycket anlitade ock ansedda undersökning, som på samma
gång innebär en ofelbar kur, gjorde ej Kerstin friskare.
Då sände hon bud till kloka Anna i Småland, ock denna
lät säga Kerstin, att hon gjorde orätt uti att tro människor
hava sänt hänne sjukdomen. Hon skulle i stället erinra sig
paddan, som hon misshandlat genom att kasta hänne från sig,
synnerligast som paddan just varit i barnsnöd. Detta förvd-ubblade Kerstins onda handling, som än ytterligare förvärrades
genom att förolämpningen stod i samband med flädern.
Allt detta onda kunde dock försonas, om Kerstin tre aftnar
å rad under flädern offrade mjölk, ärvt silver ock vita bröd åt
paddan.
Första aftonen, då detta offer skulle förrättas, var Kerstin
så sjuk, att hon inte själv kunde gå ut. Den andra kvällen
kände hon sig så stark, att hon kunde följa med ut till fläderbusken. Ock på den tredje offerstunden kunde hon själv utföra
handlingen.
Karlshamnstr.
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Skogsrå,
skogsnuva, skogsmannen.

Ofta hände det i forna tider, att skogsjungfrun blandade 312
sig i ungdomens lekar, då denna var ute på ängarna om sommaren. Hon var då alltid så fasligt fin, att ingen kunde mätas
med hänne. Men tittade en efter väl, så såg man ett vift, när
hon dansade, av hännes långa rumpa, för rumpa hade hon liksom
ett kreatur. Detta skulle förstås ingen låtsa om, för då blev
hon fasligt arg ock gjorde den alltid något ont, som anmärkte
därpå.
En kväll, när en hel del ungdom voro församlade ute i det
gröna,' kom skogsjungfrun ock var så förskräckligt fin ock
grann, att de hade aldrig sett maken. En utav flickorna, som
var litet avundsam av sig, tyckte, att hon gärna kunde ge hänne
litet grand för svansen, som hängde under den granna klädningen. Så sade hon skrattande: »Rumpa hänger ute». Skogsjungfrun vände sig om ock sade: »Jag skall ge dig för rumpa
jag». Litet efter kom en annan flicka till hänne ock sade helt
vänligt: »Mamsell lilla, fäst opp släpet, annars trampa de på
det.» — »Tack», sade skogsjungfrun, 5>det skall du inte ha gjort
för intet.»
Innan sommarens slut hade hon skaffat den snälla flickan
den bäste gossen, som fanns i näjden, till fåstman. Men från
flickan, som gäckades med hänne, tog hon fästmannen ock
kollrade så bort honom, så han gick bara i skogen ock sökte
efter skogsjungfrun.
Friman.

»Skogaråa» gick en gång på en marknad. Litet av svansen 313
syntes under överkjorteln. En dräng gick då stad ock sade åt
hänne: »Jungfrun ska vara så god ock fästa upp underkjolen.»
— »Tack ska du ha», sade hon då. »Köp, så mycket du vill, för
pänningarna ska nog räcka till åt dig».
Ock han köpte också mycket, utan att pänningarna ändock
togo slut.
När., Nyblin.
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En piga, som motade vall kreatur, såg »skogaråa» en
gång. Hon var mycket fin ock hade ett ståtligt släp.. Men
svansen syntes, ock hon viftade med den.
När., Nyblin.

315

En annan gång såg samma flicka »skogaråa». Flickan var
då i Binninge utläggor ock plockade nötter. Då fingo hon ock
de andra i hännes sällskap se en karl, som de tyckte sig känna
igän. Men när de kommo närmare för att bedja om jälp att böja
ned grenarna, sågo de, att han hade en lång svarthårig svans.
Då förstodo de, vem det var, - nämnde Guds namn ock sprungo
hals över huvud hem. Hon tordes dock inte tala om äventyret
samma dag för att inte bli sjuk.
När., Nyblin.

316

År 1883 visade skogsnuvan sig för en fru i Asarum. Hon
var klädd som en dam, gick dåligt — för hon har hästfot —
ock var grå i synen som en gråsten. Ögonen voro stela ock
orörliga, armarna hängde slappa nedåt sidorna.
Frun, som i början tog hänne för att vara en människa,
gick emot hänne. Men när hon närmare sett på hänne, blev
hon rädd ock ropade: »Vad i Jesu namn är detta?» Då försvann skogsnuvan.
Frun, som var ute för detta äventyr, har själv talat om
det för min sagesman.
Karlshamnstr.

317

En flicka såg »skogaråa» sitta på en gärdesgård i Tjäxleskogen ock skratta. Hon hade en kappa över sig.
När., Nyblin.

318

I flere av Gottlands skogsdungar finnas rå. De skydda
träden, men förvilla tillika varje människa, som går igenom en
sådan skog. Ock så hånskratta de så styggt, när en, som
gått vilse, ej kan hitta ut på fria fältet.
G-ottlan d .
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Gräve fick en karl sent en kväll se ett fint fruntimmer, 319
som låtsade plocka bär vid en stor sten. »Vad är du för ett
spöke? Inte kan du se några bär så här sent!» utbrast han.
Då försvann hon. Han fick sedan gå hela natten utan att hitta
hem. Han kom ständigt tillbaka till den där stenen.
se

När., Nyblin.

En bonde gick en gång vilse i skogen vid Brännebacken 320
i Edsbärg. Han kom på en bra väg, som han följde. Han kom
då till en präktig härregårdsbyggnad med två skorstenar. En
fin mamsell kom ut emot honom ock bjöd honom stiga in. Han
förstod då, att det var »skogaråa», ock vände om. Men han
visste inte alls, var han gick. Slutligen efter mycket gående
Ut ock dit kom han fram till en stuga, som kallas Jola, ock
då först kände han igän sig.
När., Nyblin.

Skogsfrun är rent farlig ännu till att förvilla folk ock locka 321
karlar i skogarna. Mångfaldiga människor både se ock höra
hänne skratta eller donas, som om hon vräkte ett helt lass sten
från en vagn.
Hon förvillar både män, kvinnor ock barn. Sven i Sandby
talar själv om, att han nästan en hel natt fick ränna runt för
hännes skull. Men så äntligen hittade han på att vända ut
ock in på sin ena ficka, ock så kom han genast på rätt väg.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 22 f.

Då »Sotarepetter» drog hem från kvarnen en gång, blev 322
han hungrig. Han fick då se ett par smörgåsar, som lågo på en
sten i västra Skansabacken. Dem tog han ock åt upp. Sen så
vart han »tokuger». Det var förstås »skogaråa» som lagt ut de
där smörgåsarna.
se

När., Nyblin..

Det var en gubbe som arbetade i Kvistbroskogen. Vid 323
middagstiden kom det en gumma ock bjöd honom på smörgås.
Sv. landem. VIII. 3.
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Men då han / läste till maten, fick han se, att det bara var en
koruka, som låg på en spån, ock gumman försvann. Då förstod han, att det var »skogaråa» som varit hos honom.
När., Nyblin.

324

I Önnarp (Vemmenhögs härad) hände det en gång, att en
kvinna, som hade till yrke att vårda sjuka, hade tagit sig före
att karda ull en lördagskväll ock en söndag. Skogsfrun kom
osynlig in i stugan ock kardade, så att alla, som voro därinne,
kunde höra det. Sjuksköterskan var dock inte ängslig av sig,
utan gav sig till att slå i bord ock bänkar ock skrek: »Sitter
du här ock kardar, så skall jag karda dig!» Då tystnade kardorna, ock skogsfrun kom aldrig dit mera.
Sk., Skollärarens berätt.

325

I närheten av Klintehamn finnes en hage, som kallas Korumpan. Över denne hage råder ett troll eller rå, som benämnes Korumpa-Kersti. Hon kom en gång till en fattig man,
soni höll på att samla sig torra kvistar till bränsle. Hon gav
honom då lov att ta så mycket bränsle, han orkade dra hem
på sin kärra. Men han skulle inte få se sig tillbaka, medan
han var i hagen, hända vad hända ville.
Mannen antog villkoret. Det var så lätt, tyckte han. Ock
så lassade han kärran, så tungt han orkade dra den. Sist
lade han en riktigt präktig vedstock på lasset ock drog av mot
sitt hem.
Det gick bra ett litet stycke genom hagen. Men så gled
den där präktige stocken av kärran ock föll till marken.
Mannen, som hade kärran bakom sig, märkte, att stocken föll,
ock så vände han sig om för att ta upp den. Detta lyckades
honom lätt nog, men sedan var han inte människa till att få
kärran ur fläcken.
Han gick till byn, lånte sig ett par oxar ock spände dem
för kärran. Nej, det gick inte ändå. Korumpa-Kersti började
hånskratta där inne emellan träden ock ropa sitt vanliga ordstäv: »Kallt om benen, kallt om benen!» Då gick mannen tomhänd därifrån.
Gottland.
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I Västerhäjde Allhage är där ett rå. En gång fällde en 326

bonde ett träd där, utan att veta att rået eller trollet bodde
däri. När han så skulle forsla hem trädet, kunde han inte
rubba det från platsen med sitt eget russ [häst]. Han gick då till
sina grannar ock fick låna deras hästar, så att flere par på en
gång spändes för trädet. Men i ett nu brusto alla draglinor,
som om de varit sytrådar. Trollets hånskratt genljöd i skogen,
ock det fällda trädet fick bliva, liggande, där det fallit.
Gottland.

- Det hände en gång, att en kamrat ock jag voro ute för att 327
skjuta tjäder. Vi sågo då en sådan fogel sitta rent orörlig i
ett träd. Vi sköto båda två, men ingen av oss träffade denne
tjädern, ock vi tyckte, att det var bra underligt.
Men , i detsamma såg jag en kvinna komma fram under
trädet, där fogeln satt. Då förstod jag, att det var skogsnuvan
som gycklade med oss. Min kamrat såg hänne inte.
Sk., Rive-Pärens berätt.

Det sades också, att skogsnuvan hade en snövit jort med 328
en silverbjällra kring halsen. Många skyttar hade skjutit bom
på den jorten. Slutligen var där en skytt som på något sätt
fått via, huru det skulle gå. Han skulle komma varken
kammad eller okammad, varken tvättad eller otvättad, varken
mätt eller fastande.
Skytten redde Sitt hår med fingrarna, tvättade sig i sitt
eget vatten ock åt en bit vitlök.
När han nu kom i s,kogen, hörde han en röst ropa: »Jort,
jort, akta dig för skytten! Han är litet kammad ock litet tvättad,
ock inte är han fastande.»
Han sköt ock träffade jorten.
Karlshamnstr.

Skogsnuvan finnes också på Öland. Där har hon även sin 329
egen jort, han är snövit ock bär en silverskälla kring halsen.
Många skyttar ha försökt att skjuta den jorten, men det lyckades
inte för någon, förrän en, som hette Jan — han var både en djärv
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ock klok skytt — tog sig an saken. Han laddade sin bössa
med en silverkula ock gav sig en morgon tidigt till skogen,
där jorten plägade hålla till.
När han kom in i skogen, hörde han en röst ropa: »Otvättad
ock okammad, du råkar inte!» Han skyndade att kamma sitt
hår med fingrarna, tog av sitt eget vatten ock tvättade sig, fick
se jorten, siktade ock träffade honom. Men silverskällan var
borta.
Gumman från Öland.

330

Vid Järsta i Längbro strax utanför Örebro fanns det en
inhägnad, kallad Järstafallet. Där gingo kor på bete. En
torsdag saknades en kvigko ock kunde trots ivrigt sökande ej
återfinnas, fast fallet var litet ock blott beväxt med småskog.
Gärdesgårdarna ikring voro i oskadat skick. En vallkulla
fick nu gå ock följa de kvarvarande korna flere dar, för att
om möjligt kunna få reda på kvigkon.
Frampå söndagsförmiddagen fick vallkullan se ett mycket
fint fruntimmer, som sprang ock hoppade mellan stenarna. Hon
hade röd klädning, utsirad med gula band o. s. v., ock hade
ett långt släp. Vallkullan undrade, vad det där kunde vara
för en grann människa, som »gned tocken där». Hon såg alldeles ut som en brud. Hon hade ingen huvudbonad, utan det
långa håret fladdrade fritt efter hänne. Hon visade sig tre
gånger för vallkullan, men försvann ur flickans åsyn, när Örebro
kyrkklockor började sammanringningen. Strax därpå kom kon,
som varit borta, fram, tilltovad, utmagrad ock så matt, att hon
raglade. Nu förstod flickan, att det var »skogaråa» hon sett,
ock att denna haft sitt spel med i affärn. Flickan blev så förskräckt, att hon var riktigt besynnerlig.
När., Nyblin.

331

För alla de eveliga gånger Sven Petter Olsson — för Amen
Amensens kristna namn var så vordet — för alla de gånger han
talat om detta ock hur han själv råkade ut för både skogsnuva
ock tomten! Ock ess ni ha lust, kan jag tala om det med ord
för ord, utan att ljuga ett solsens grand.
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Med skogsnuvan skulle han — Sven Petter Olsson — nog
vara för insniden [slug] till gå i slängskap. Men en dag gapade
hon efter honom, så det lommade [ekade] i bärgen:
»Sven, Sven, kom, skall du få mat!»
»Har du mer, än du själv tyar äta, så göm det till i morgon»,
svarade han rent oförskräckt.
»Tack, det visste jag inte förut», skrek hon. Ock därmed
var orationen ute.
Blek., Hellgrenskans berätt.

En gå-fig fick hon [skogsfrun] sin vilja med en dräng. 332
Men han visste, vem det granna fruntimret var. När hon hånskrek: »Såg du, att jag narrade kristet blod?» —svarade drängen:
»Såg du, att jag narrade djävulen?» Hon förmådde då ej göra
honom någon skada.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 23.

Många yngre karlar bli rent färdärvade av hänne [skogsfrun]. 333
Det är ju allmänt känt, att Jöns i Skogstorpet lät locka sig av
hänne ock fanns nästan halvdöd bakom ett stengärde. Han
kunde blott säga »ett fruntimmer» — så man fick reda på vem
som där varit framme.
När hon har lyckats i sin elakhet, skrattar hon, så det
skallar i skogen.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 23.

Om det inte är slätt så galet att råka i slängskap med 334
skogsnuvan som med den lede, så kan det förgjordinger vara
galet nog. Jag vet bara August Pettersson, kvastabindaren i
torpet härnere, ess ni känner honom — han har flere gånger på
senare tiden sett hänne stå rakt bredvid sig. Men han såg
hännes bästfot 1 ock visste akta sig. Likaså känner jag en
karl i Nättraby, som heter Petter; men han hade gett sig så i
slängskap med tockadära, att två skogsnuvor ledde honom hem
1) Skogsnuvans hästfot omnämnes av flere blekingsbor tillika med
den allbekanta ihåliga ryggsidan. Jfr nr 316.
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en natt, då han var bliven bra på horsen av brännvin, ock de
lyfte karlen över varje gärde.
335

En kan nog fundas, hur han hade det vordet med dem, när
en vet, hur det en gång gick med en dräng. Han hade råkat
ut för en tockendär, så att han rakt inte kunde flyta sig för
hännes vidhängsenhet. Han var till sist så medtagen ock »odoad»,
så han måste ty till en klok för att få råd mot hänne. Ja
han fick det rådet, att han skulle locka hänne till att säga, på
vad sätt en människa skulle kunna ta död på tocketdär fankens
tyg. Hur han sedan fick antas med hänne så, mefäcken, fick
han hänne till att ge honom underkunning om det. Om hon
skulle stupa för ett skott, så måste hon själv först ha laddat
bössan. Nu visste han det, ock nästa gång han inte kunde
bli hänne bevorden [kvitt], fick han hänne till att själv ladda
bössan.
»Det är väl inte för mig?» sade hon, för hon, kan veta,
agade sig för att ladda.
»Nej det är för att bli av med en annan», svarade drängen.
Då räckte hon honom den laddade bössan, ock han hade
hänne inte väl i näven, förrän han ropte: »Nu är du min!»
Då bad hon så innande väl för sitt liv. Ock hon lät honom
veta, att hon vore hågad köpa det genom att säga honom,
vilket som var den nyttigaste växt på hela jorden. Han stod
då ock hisalade ett litet lann, så hon trodde, han var bevekter;
men så lade han bössan till käken.
»Ackanamej, skjut inte!» illskrek hon. »Jag skall säga dig,
att bräken är den nyttigaste växten, ock du skall få veta alla
dess hemliga egenskaper, om du skonar mitt liv!» sade skogsnuvan.
Men drängen visste nog, att han aldrig blev hänne bevorden,
så länge hon fick leva. Han lät hännes underkunnighet fara ock
knäppte till hänne med skottet, så där inte syntes mer än en
våt fläck efter 'na. Ock därför så äro de också den dag i dag
lika kloka på bräkens hemliga egenskaper.
Blekingsbondens berätt.

336

Nedanstående sägen tillhör äldre tider.
En gift man, som bodde i Karlshamn, blev narrad av skogsnuvan, som påtagit sig hans hustrus gestalt. Slutligen upptäcktes
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dock olyckan, men nu var mannen så i hännes våld, att han
inte av egen kraft kunde komma lös.
Då hittade hans hustru på det rådet, att han skulle fråga
skogsnuvan, vad man skulle göra vid en tjur, som gick till
andras kor. Mannen framförde frågan, ock skogsnuvan svarade:
»Tibast, libbesticka ock vänderot !»
Mannen bar svaret hem till hustrun, ock genast band hon
de nämnda örterna på mannen. Nu förmådde han bliva borta
från mötesplatsen:
När skogsnuvan märkte detta, kom hon fram till huset ock
skrek: »Tibast, libbesticka ock vänderot, skam få mig, som
gav dig bot!»
Karlshamnstr.

Skogsfrun, som narrar skyttar till att gå vilse, kan man 337
allt skjuta. Men det skall gå till så, att man vänder kolven åt
hänne.
Det var en gång två jaktkarlar som fingo se hänne. Den
ena sköt som vanligt ock fick skottet själv. Den andra vände
om bössan ock sköt ock tog död på hänne.
Roslagen, Bergström.

Skogsmannen med fru ock barn höllo mycket till i ett 338
bränneri i St. Olofs socken. De brukade sitta där ock värma
sig. Under julhögtiden slogo de sig ned där ock lagade mat,
ock det hördes då ock luktade, som om de stekte salt fläsk.
Varje kväll satte bonden en sådan där provflaska, fylld med
brännvin, in till dessa sina gäster. Han visste, att de alltid
vilja visa gengäld igän, ock däri tog han inte fel. För hände
det någon gång, att bränneristen somnade från pannan, var det
skogsmannen som gav sig till att ringa med tratten, så att
karlen vaknade.
En gång hörde bonden, hur skogsmannen utanför gården
ropade: »Ko satt!» Bonden ut till sina betande kreatur ock fann
då sin ena ko sittande fast i ett kärr.
Sk., Skollärarens berätt.
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En gumma, som heter mor Svensson ock är ifrån Kadesp
gård, Södra Villie socken (Ljunits härad), såg flere gånger skogsmannen ock hans fru komma in i hännes stuga ock värma sig.
När det rustade sig till oväder, höggo de i skogens träd, så,
det gav genljud långa vägar.
Sk., Skollärarens berätt.

340

Min mormor, som var från Vanstad i Färs härad, trodde
fullt ock fast, att hon sett skogsmannen många gånger. Hon
tjänade hos en bonde, ock skogsmannen plägade komma in i
stugan ock lägga sig i stugobänken. Den första gången hon
såg den förfärligt långe karlen ligga där, blev hon rädd. Men
det övriga husfolket sade, att hon inte skulle bry sig därom.
Det hände ofta, att både skogsfrun ock skogsmannen komme
in ock värmde sig vid elden om kvällarna.
Sk., Skollärarens berätt.

341

I skogarna finnes en varelse som kallas »skogsmannen».
Ibland visar han sig ensam, ibland med sin käring. De äro
vänliga ock mycket glada vid spiselvärme.
Sk., Ringarens berätt.

342

Där bor den dag i dag i byn Aggarp, Stora Svedala socken
(Vemmenhögs härad) en gumma, som får all den ved hon behöver av skogsmannen. Han bär den hem till hänne. Sedan
går han in i hännes stuga ock värmer sig.
En gång såg hon honom stå i skogen ock skratta åt hänne,
då hon snodde omkring ock letade efter sin grissugga.
Sk., Ringarens berätt.

343

I Börringe (Vemmenhögs härad) bruka skogsmannen ock
skogskäringen gå in i fattigmans stugor ock värma sig. Sedan
komma de släpande med stora träd, som de kasta utanför
hyddorna.
Sk., Ringarens berätt.
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Det har hänt, att kolare ock tjärbrännare slängt eld på hänne 344
[skogsfrun], när hon varit för närgången, samt inbillat häpne,
att deras namn var »Själv». Då har hon ropat på sin man ock
sagt, att hon blivit bränd. Han har skrikit tillbaka ock frågat:
»Av vem?» — »Av Själv.» — »Själv göra, själv ha», får hon till
svar, ty mannen hännes tror, att hon gjort det själv.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 23.

En gång hände det, att en piga såg skogsmannen sitta ute 345
i skogen ock steka paddor. Hon ville nu riktigt uttrycka sitt
förakt för honom ock fann så på att visa honom sin bara eftermiddag. Men han gav hänne ett rapp just där, så hon trodde,
att den skulle ha farit från ryggtavlan på hänne. Ock hon
lovade sig själv att aldrig mera göra narr av skogsmannen.
Sk., Ringarens berätt.

En gång skulle en kvinna bära ett knippe garn genom 346
Vanstads skog. Kvinnan väntade, att hännes man där skulle
möta hänne ock jälpa hänne bära garnet. Rätt som hon då
går, kommer han, som hon tyckte. Hon grälade något över
dröjsmålet. Han teg, tog garnknippet ock bar det, till dess
de kommo till en grind. Hon öppnade den ock gick förut,
mannen blev stående ock räckte hänne garnknippet över grinden ock slog i detsamma till ett skratt, så det skrällde i
skogen. Ock därvid blev han så lång, att han nådde upp till
trädtopparna.
Då begrep hon, att det var skogsmannen som tagit hännes
mans skepnad. Rädd blev hon, men nu kom hännes egen gubbe
springande. Han hade hört skrattet ock anat fara.
Sk., Skollärarens berätt.

Det säges också, att skogsfrun lockat en härreman från 347
Dybäcks gård i Vemmenhögs härad ut i skogen. Då han dröjde
länge ute, blev där letat efter honom, ock han fanns då mållös
ock med kläderna i oordning liggande i en tätting [ett snår]. Det
antages, att skogsmannen av svartsjuka tilltygat honom så,
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att detta var anledningen till härremannens kort därefter
timade död.
Sk., Skollärarens berätt.

348

När för några år sedan skogen vid Månstorp skövlades,
hördes skogsmannen skrika så ömkligt, att det kunde skära in
i själen.
Sk., Ringarens berätt.

349

Bilder av skogsmannen ock skogsfrun sägas ha stått i St.
Olofs kyrka.
Sk., Skollärarens berätt.

Odens jakt,
Norskytten.

350

Mor Lind, som bor här borta, talar den dag i dag om, att
hon en natt såg Oden komma ridande på en ljusgul häst ock
med en likavordet färgad hund efter sig. Hästen tog språng så
ogåtligt långa som minstingen båda dessa rummen, ock hundens
tunga hängde minst en halv aln utom halsen på 'en. Det är
levande sanning, för mor Lind far, nu då, aldrig med ljuga.
Hon såg Oden fara in i Brudbärget. Där sköt han ett
5kott, så det lommade i hallarna.
Blek., Sömmerskans berätt.

351

Min far talade mång'ädeliga gånger om, att Oden, nu då,
kommit till en kvinna ock bett om natthärberge. Hon trodde,
det var en karl, ock sa att han kunde få sin begäran.
Han lade sig, men bad, att hon ändamåls ville väcka honom
före midnatt. Det lovade hon också. Men när klockan led mot
.tolv, sov han så innande sött ock gott, så hon inte nändes riva
upp honom. Som nu klockan just skall till, nu då, ock slå tolv,
for Oden upp så 9förfärligt rädd, att kvinnan rent kom till att
knegla i hasorna. Ock han satte ut, så både dörr ock dörrkarm nära följt med.
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Om ett bete kom han igän mycket vänlig ock beskedlig
ock sade, nu då, att om han inte kommit ut på ädliga momangen,
så hade kvinnan själv fått fara hans ärende.
Blek., Sömmerskans berätt.

Har ni hört Norskytten? — Ja inte jag häller, ock bäst 352
är det att inte komma ut för honom.
Han har ända från världens början farit genom luften på
sin jakt efter troll, ock han skall jaga dem ända till världens
slut.
En stackars skräddare skulle sent en natt gå till sitt hem.
Han hade julbröd, som han fått av bonden, där han för tillfället arbetade.
Rätt som han går, komma Norskyttens hundar rusande
mot honom. Elden stod dem ur gap ock ögon.
Skräddaren kastade sitt bröd till dem, ock i detsamma kom
Norskytten själv ock sade: »Det var din lycka, att du hade
bröd till mina hundar! Men annars kan du vandra om dagen,
natten är min tid.»
Sk., Ringarens berätt.

En annan nattvandrare såg först en kvinna med långa, 353
hängande bröst ränna framåt vägen. Efter kom Norskytten
ridande, så gnistorna flögo kring hästens hovar. Han höll stilla
ett ögonblick ock frågade, om mannen sett någon springa sig
förbi. Då han fått sannfärdigt svar, satte han av efter trollet,
ock det dröjde inte länge, förrän han kom tillbaka med kvinnan.
Hon hängde död ock slankig som en skinnsäck över hästens
länd.
Han rådde nu bonden, att inte på ett helt år beträda denna
del av sin skogsmark. Mannen följde rådet ända tils den trehundrasäxtiofämte dagen efter detta möte. Då trodde han faran
vara förbi, gick ut i samma mark ock blev där ijälriven av
trollen.
Sk., Ringarens berätt.

En piga i Västra Alstad var en natt ute ock hörde då, 354
hur skott på skott avlossades uppe i luften. Hon stannade för
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att bättre lyssna. Men då fick hon först se Norskyttens eldslågande hundar ock sedan honom själv komma susande fram
på sin häst.
Han stannade, steg av ock bad hänne hålla hästen. Det
gjorde hon. Då han om en stund kom tillbaka, varnade han
hänne för att hädanefter gå ut från klockan älva till ett om
nätterna.
Sk., Ringarens berätt.

355

Ett par drängar där i trakten hade även en natt på samma
sätt träffat honom. Men då hade han ett dött troll på ryggen,
när han kom tillbaka. Drängarna hade ookså nyss förut sett
samma troll springa förbi.
Sk., Ringarens berätt.

356

I Kristianstads närmaste bygd har det varit sed ända in i
vår tid att låta några ax stå kvar på varje teg, när skörden
bärgades. Dessa ax voro ämnade åt Noens häst.
Sk., Ringarens berätt.

357

Här nere på slätten har det förr varit brukligt att sätta ut
en julkärve it Noens häst.
Sk., Ringarens berätt.

Tor.
358

Har man fått Tor i skutan, kan man vara glad. Han visar
sig än som en liten pojke, än som ett ljus på masterna. Ock
alltid bådar han lyckosam färd.
Sk., Skepparens berätt.
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Näcken,
bäckamannen, älvkarlen, älven.

När det skall bli storm på 1Vlöckeln, uppenbarar sig alltid 359
näcken, ock han kan ta vad skepnad han vill. Än synes han
som två fruntimmer, som gå på vattnet, hand i hand; än som
en massa med stora granna »kritter» — röda kor ock kalvar,
ock så blanka ock feta, så de skina. De som då äro ute på
sjön, få skynda sig allt vad de kunna, eljest komma de om'et.
Smål., Friman.

Från sjön Möckeln har man en massa sägner om näcken 300
ock hans hovstat, ock jag vill återgiva dem så, som jag just nu
hört dessa sagor berättas.
Vid Taxås klint — det där stora bärget, som stupar rätt i
sjön — rodde en dag Ola Rik. När han var så nära stranden,
att han hade kunnat kasta öseskopan till land, ess han velat, så
såg han en käring så stor ock hög som en klockstapel komma ut
ur bärget för att hämta vatten, ock så skrek hon: »Skall jag,
lille stackare, som är den allra minsta, gå efter vatten!» — »Är
du den minsta», sa Ola, »hocken i häcklefjäll är då stor?» Men
med detsamma han sagt detta, blev där en storm ock ett oväder,
så karlen höll på att kunna bärga varken sig eller skeppet.
Smål., Friman.

En flicka säger sig ha sett näcken två gånger. Ena gången 361
hade han förskapat sig till en kvinna ock satt ock diade ett
barn på en liten holme i Hässlebyån. Andra gången han
syntes, var hon i sällskap. En i sällskapet sade plötsligt: »Se
här flyter en kråka, ta hit något att kasta på hänne med! Men
hur är det här fatt? Hon har ju inget huvud!» Men då flöt
kråkan över till andra sidan av ån tvärs över strömmen. Ock
på samma gång var det alldeles som om blanka metalltrissor
hade flutit på vattnet, de höjde ock sänkte sig växelvis. Ock
rätt som det var, höjde sig en stockända över vattenytan, ock
metalltrissorna sjönk° ned i vattnet på ömse sidor om stocken.
Av allt detta kunde de förstå, att det var näcken, ock sprungo
förskräckta därifrån.
När., Nyblin.
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Det är inte häller fritt för bäckahästen ock älven, för där
rinner en liten vatteuplurr [liten göl eller bäck], ock det är då
levande sanning, att Smörjekvinnan i Lund = hon som botar
folk för sensträckning ock ledvrickning -- aldrig den dag i dag
kan gå över denna plurren, utan att det smäller i hänne. Det
vållar skit ock mök, att hon har detta smäll [knäppning] i
höftleden.
Sk., Säljekvinnans berätt.

363

Det är likväl galet att, nu då, göra som trädgårdsmästaren
ute på Gustavsbärg, som sätter näckrosor i gravkransar. Det
är ju känt av var ädelig själ, att näckrosen förtager lukten
för den som luktar på dem.
Blek, Sömmerskans berätt.

364

Ett par fiskare från Baskemölle fiskeläge gingo en kväll
till en bäck för att fiska laxöring. Men när de kommo dit,
sågo de en gammal gubbe i lappade kläder sitta ock med bara
nävarna plocka fiskar ur bäcken ock stoppa dem i en kasse,
som stod bredvid honom. Fiskarena lade benen på ryggen ock
rände hem. Att fiska i hop med havs- eller bäckamannen hade
de ingen lust.
Sk., Skepparens berätt.

365

[Bäckahästen] är en gångare som ofta förer människan
vilse. Men stundom förekommer han som ljusbärande »bäckaman». Offrar man åt honom en slant, så lyser han den sene
vandraren hem till dennes dörr.
Sk.: Offerseder s. 278.

366

Bäckmannen eller bäckhästen är känd av alla. Hans lykta
får man ofta se om kvällarna. Men olycklig den människa,
som ber honom lysa, sig på sin väg, för ger man honom inte den
utlovade skillingen, kan det, kosta ens liv.
Men värre ändå är det att giva honom slanten, för på den
yttersta dagen framträder han då med' den inför vår Härre ock
säger: »Se, denne pänning har jag förtjänt av en kristen!» Ock
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då kan det hända, att denne arme kristne själ förlorat sin salighet på den handeln.
Gumman på Skanörs ljung.

Ett mycket vanligt offerbruk är, att då den badande ned- 367
stiger i vattnet, offra några brödsmulor eller i brist på annat
»binda näcken» genom att spotta i vattnet.
Spottandet, vilket så ofta förekommer, då allmogen »vill
, skydda sig», uttrycker ingalunda hån ock förakt, utan är tvärtom ett slags offergärd åt hemliga makter.
Sk.: Offerseder s. 278.
•

Förr i världen var det rent förskräckligt med näcken. Han 368.
tog små barn ock var så elak, att en vågade aldrig bada eller
löga sig utan att först kasta en kniv i sjön. Ock i all slags
skepnad var han. Nu är han inte på långt när så svår, bara
en ock annan gång kan folk se'n.
— Hur kommer det till?
— Jo, se kan tänka, åskan har slagit ijäl'en på många
ideliga ställen både i Möckeln ock annanstädes.
Smål., Friman.

Näcken finnes så visst ock säkert som aldrig det, ock aldrig 369
går väl någon ordentlig människa i sjön utan att, nu då, ha
bundit näcken först. Det kan ske på flere sätt; en kan bara
kasta ned en liten sten ock säga: »Näck, jag binder dig, medan
jag är nere». Eller spottar en tre tag ock säger: »Näck, näck,
bliv dn uppe, medan jag går ner!»
Blek., Sömmerskans berått.

En gång voro några gräbbor nere vid sjön ock klappade 370:
kläder. Det var så lugnt ock grant på sjön, han låg som en
spegel. Rätt vad det var, kom det något stort ock långt alldeles beckande mörkt ock rusade rakt emot dem ock mitt
ibland alla kläderna, så det rök efter. Gräbborna bleve förskräckta kantänka ock kastade ifrån sig klappträna ock till
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-att springa mot byn ock till matmodern. Men se hon var

gammal ock van vid näckens knep ock konster, så hon sa bara:
»Bry er inte om'et ock var inte rädda! Han förstör inte kläderna.»
Ock sä gingo de ner igän till sjön. Ock se, inte en enda
lase hade han rört, utan allt låg som det låg.
Smål., Friman.

371

Vi pläga kasta några brödsmulor i vattnet, när vi klappa
kläder, det är detsamma som: »Tack för vi ha fått stå här!»
Sk., Hönsgummans berått.

372

Nära bäcken låg förr i tiden en smula bondgård, ock där
hände det både titt ock tätt, att de blevo narrade av bäckahästen. Ibland omskapade han sig till en liten oskyldig kalv
eller ett litet föl, som gnäggade så ynkeligt utanför gården.
Så, hillemän! skulle folket ut ock ha in detta omyndiga djuret,
ock där blev ett spring, ett fäktande ock ett genande, tils äntligen djuret kommit in på gården.
Men där, skall en tro,. blev fölet till en otaribligt stor
häst. Han slog änden i vädret ock »fjättra» — skam att säga
till fint folk — så det rungade i hela gården.
Varför han alltid bär sig så illa åt på det viset, var han
drar fram? Kära folk, det är bara stygghet ock ledhet av
sådant mök, förstås.
Sk., Säljekvinnans berått.

373

Bäckahästen han har många galna konster för sig. Jag
skall bara tala om en, som han en gång i världen fann på
med min systers fästman.
Denne karlen hade klätt sig i sina nya skinnbyxor ock
nye skinnpäls för att gå ock hälsa på sin fästmö. När han då
kom till en vattenplurr vid vägen, såg han där en häst ligga
ock pusta så eländigt ock titta så ömkligt på honom. Han
skulle varit en sten, om han inte sökt jälpa djuret.
Han sprang fram till vattenpussen, fattade tag i hästen ock
lockade på honom. Men ju mera besvär drängen gjorde sig,
ju djupare sjönk hästen ned i dyn.

171II.' 3

NÄCKEN.

117

»Så ligg där då, din fan!» sade drängen otåligt. Ock i
blinken var hästen på alla fyra benen, gnäggade ock slog bakut,
så vatten ock lera stänkte upp på drängens kläder. Det fick
han för det han lät narra sig av bäckhästen.
Gumman på Skanörs Ljung.

Bäckhästen — »skinnarehopo», också »skonarvehoppe» — har 374
alldeles samma upptåg ock olater för sig på Gottland som i
Skåne, ock ännu lever folk som påstå sig ha sett honom.
En gubbe omtalade t. ex., att han sett »skinnarehopo» ligga
på ryggen i ett dike. Då han ock ett par kamrater sökt jälpa
»detta russ på benen), så betedde det sig mycket vanvördigt
mot karlarna.
Gottland.

I Sjörup hördes han en julafton härma en fattig familj, 375
som satt ock sjöng julpsalmer. Då han inte kunde få slut på
sången på annat vis, ställde han till ett sådant buller i skorstenen, att de trodde, den rakt skulle braka ner.
Gum man på Skanörs Ljung.

En gumma i Gislöv förtäljer med stolthet, att .hännes far 376
en gång ridit på bäckhästen. Gubben såg nämligen en vinterkväll en grå fet häst stå lös på en äng, som gubben,gick över.
Han skulle inte varit en rättskaffens skånsk slättbo, om han ej
känt lust att komma upp ock rida. Han ville låna djuret ock
rida ett stycke väg, sedan släppa det, viss om att det hittade
vägen hem. Men bäckhästen hade troligen något viktigare för
sig den kvällen, för han slängde ryttaren bortåt ängen, så han
såg sju solar på ,himlen.
Sk., Skollärarens berätt.
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Näcken gick en gång upp ur Velandasjön. Då var det
en piga som tog ock satte honom för en harv. Hon blev väl
liksom förvillad, för hon trodde, det var hästen.
Hon harvade med honom hela dagen. På eftermiddagen
bars det dit en hökorg, så att hästen skulle få litet att äta. För
att han ej skulle behöva äta med betslet på, gick hon stad ock
tog av detta. Hästen bet då av hänne armen ock sprang i
sjön, så att vattnet yrde kring honom. Ock då kunde hon
förstå, att det var näcken hon harvat med.
När., Nyblin.

378

Sådana nedstötta som älven, bäckhästen ock de underjordiska hava sina utgångar vid älvar ock annat rinnande
vatten.
Bäckhästen får en ofta se här i trakterna. Gamle Pugens1
släktingar försäkra, att Pugen på sin tid fångat honom ock
knappt begagnade någon annan häst för att bruka sin jord. Men
så lånte Pugen ut honom till en nabo, ock fastän denne fick
besked om att hästen varken skulle ha foder eller vatten; så
tyckte dock mannen, att det var synd om kreaturet, tog betslet
ur hästens mun ock — väck var han.
Sk., V. Göinge : Nedst. and. s. 22.

379

Månget skånskt åkerfält har blivit förf. förevisat såsom
varande just det, på vilket »bäckhästen tvingats att draga harv
eller plog».
Sk.: Offerseder s. 278.

380

I St. Olofs by hade en där boende bonde lyckats fånga
bäckhästen ock spände honom ensam för plogen. Den drog
han som ingenting. En av naboarna gjorde mannen uppmärksam på att hästen, då han fångades, hade en järnkedja kring
ena foten, något som lär vara ett säkert kännetecken på hans
värkliga natut, ock vilket tecken han ej har makt att avlägga.
Naboen rådde den djärve plöjaren att aldrig föra hästen till
vatten. Ock så gick det bra med arbetet en tid.
1) En berömd klok.
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Men så en dag ömkades bonden över hästen ock förde
honom till ån för att bada honom. Här försvann djuret, ock
kort därefter dog bonden.
Sk., Skollärarens berätt.

Min hustrus syster, som bor på Vik, ville vid det allmänna 381
vadstället nära hännes hem över ån, som flyter där. Som hon
står där, ser hon faderns brune häst komma. Hon sätter sig
upp på honom, ock det bär av ut i vattnet. Då först anade hon,
att det var bäckhästen. Hon nämnde ett heligt namn, ock så
gled hon av hästen ock kom lyckligt hem. Men när hon sedermera undersökte platsen, såg hon, att hästen satt hänne av lika
intill kanten av en djup göl.
Sk., Skepparens berätt.

Näcken hade i Karlshamnstrakten ungefär samma roi som 382
bäckmannen ock älven i Skåne. Så t. ex. berättades om en flicka,
som blivit så förvillad av näcken, att hon jämt ock ständigt
hade möte med honom, ock hans makt över hanne var så stor,
att då man stängde hänne inne för att hindra hänne att möta
honom, for hon rakt upp genom skorstenen ock ut till näcken.
Karlshamnstr.

Det är inte för det goda, skall jag säga, att råka ut för 383
näcken. Det är allmänt känt, hur det var med en änka i
Hällaröds socken för tjugo år sedan. Hon bodde vid Långa
hallar hos sin mor, ock, nu då, modern hade, efter som det
troddes, haft ett förbund med näcken, så en var inte rätt underkunnig om ifall hon inte haft dottern med honom. Dottern
hade, sedan hon, nu då, blivit änka, ett levande barn med
näcken, det är då ädeliga dagens sanning, ock han kom till
hänne var eveliga dag gud skapat, än i skepelse av en karl,
än som häst.
Men alltid susade ock brusade det rent °förfärligt i luften,
då han kom. Det hörde människor mång'ädeliga gånger, ock
där var, nu då, också de som kunde skenbarligen se honom.
Hij ja, det är så en rent kan bli skolmsen! Folk både
hörde, hur denne faslige kysste änkan, så det rakt smackade,
ock de såg o mer än det — varsgu från allt ont!
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Halvlärda präster från östan ock västan sökte fri hänne,
men det blev ljuga att det dugde. Men så kom Andrål i Asarum, han var man till'et.
Han tog änkan hem till sig ock antades med hänne, så
han fick hänne befriad. Men det sade han, att det varit, så
ogrundalöst illa med hänne, så han aldrig hade trott, det kunde
vara så.
Hon kom sig. Men barnet, som hon hade med näcken, det
dog, som väl var.
Ibland håller näcken till godo med sto. Man vet, att uppe
i Nättrakulla var näcken, nu då, far till en liten, men ogrundalöst stark häst, han levde ända tils han blev fyrtio år gammal.
Blek., Sömmerskans berått.

384

En gift kvinna i Villie (Ljunits härad) hade kommit i »ellens»
våld, så att hon måste gå ock möta honom i ett ihåligt träd
ute i en skog. Hon fick ett foster med honom var månad ock
var så gruvligt olycklig över allt detta elände.
Gumman på Skanörs Ljung.

385

Senare hän hände det i samma by, att en annan gift kvinna
råkade i »ellens» våld. Hon ville alltid vrida halsen av sina
nyfödda barn.
Äntligen kommo de båda kvinnorna sig före att söka kloka.
Dessa sade dem då, hur det hela förhöll sig, till print ock bit, ock
gåvo dem råd, så att de blevo befriade från »ellen».
Gumman på Skanörs Ljung.

386

Jag har känt en kvinna i Västra Alstad = bara för det hon,
innan hon var kyrktagen, gick tvärs över bygatan till den stora
avloppsgropen, kom hon ut för »ellen», så hon var rakt ursinnig
flere dagar. De måste söka kloka för hänne.
Gumman på Skanörs Ljung.

387

Vid samma grop kom en flicka i följe med »ellen». Han såg
ut som en karl, talade som en sådan ock hade en röd mössa
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på huvudet. Han följde hänne ända till hännes föräldrars dörr.
Där sade han hänne farväl.
Hon gick in i stugan, satte sig tyst vid ugnen ock somnade.
Men när hon då vaknade, var hon rakt från vettet ock blev
inte klok, förrän de sökt den kloka kvinnan i Torup.
Gumman på Skanörs Ljung.

För säx år sedan hände det, att en trolovad piga i Västra 388
Alstad kom ut för »ellen» en kväll. Han hade förskapat sig,
så han var alldeles lik hännes fästman, ock hon inlät sig mycket
förtroligt med honom.
Från den stunden var hon så helt ock hållet i »ellens» våld,
att hon varje kväll vid samma tid måste ut ock möta honom.
I början trodde hon fullt ock fast, att det var hännes fästman. Men efter någon tid tyckte hon dock, att han hade sådan
stygghet för sig, som hon inte kunde tilltro fästmannen. Hon blev
då ängslig, talade med folk om saken, ock så upptäcktes olyckan.
Fästmannen ville, kan en veta, efter detta inte längre veta
av hänne, för ingen kväll gick, utan att hon måste ut ock möta
»ellen». Ock så har det varit under alla dessa säx år, ock så
är det ännu.
Förra vintern träffade jag hänne hos mina bekanta i Alstad,
ock vi fingo då lust att pröva på, om vi inte kunde få hänne
till att stanna inne en enda kväll. Hon bjöds på kaffe, vi
pratade, berättade historier ock gjorde allt vad vi kunde för
att få hänfie till att glömma tiden. Ock det lyckades, tils det
led emot niotiden. Då började hon bli orolig; ville jämt upp
från stolen ock ut. Men vi pratade för hanne, att hon skulle sitta
ner ock' höra slut på historierna, ock så gick åter en halvtimme.
Men när nu klockan var närmare tio, sågo vi alla, hur
stolen lyftes under hänne ock drogs med hänne fram mot dörren.
»Ser ni», sade hon, »jag mås te ut. Jag kunde lika gärna ha gått
genast, för han släpper mig ändå aldrig».
Hon menade förstås »ellen», för allt ifrån den dag fästmannen sagt hänne, att han aldrig haft några möten med hänne,
vet hon, att hon är i »ellens» våld.
Gumman på Skanörs Ljung.
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I Sjörup kom »ellen» en natt efter barnmorskan, som skulle
gå till en sjuk hustru. Men lyckligtvis var den pigan, som
hämtade hänne, starkare än den värste karl. Hon tog' utan
vidare »ellen» ock slängde honom ut i vattnet, därifrån han var
kommen.
Gumman på Skanörs Ljung.

390

En gång skulle jag gå till Gylle. Då jag kom till en djup
grop, såg jag där en sill plaska i vattnet. Jag tyckte, detta
var konstigt, stannade ock tittade på detta djuret. Det simmade
bort till en buske. Där stack sillen upp huvudet, men nu hade
hon ett gap stort som den värsta gädda.
Då blev jag rädd. Jag hade en mjölkkruka i handen, men
jag lade ändå till bens, allt vad jag kunde.
Följande vecka blev jag illa sjuk, ock jag kan inte tro
annat, än att det var »ellen» som förskapat sig. För han är
stygg till att sno efter kvinnfolk här i dessa trakter.
Gumman på Skanörs Ljung.

391

Mor Svensson (från S. Villie) berättade om »ellen», att han
har hästfot. Det oaktat hade han lockat i sitt våld en piga,
som »ynglade» med honom en sådan mängd varelser, att de
trillade kring hänne som nystan. Men han tog dem alla, åtminstone blevo de aldrig synliga för världen.
Sk., Skollärarens berätt.

392

En gång var en piga på ett gärde ock harvade med en
häst nere vid sjöstranden. Bäst det var, kom där en så ovårdigt
grann ock snygg härre ock tilltalade hänne. Ock hon tyckte,
hon hade aldrig sett vackrare karl i all sin dag. Ock hon
förstås snackade lite med honom.
Men så hörde hon, det ropade uppifrån gården, att hon
skulle ta öket med sig ock komma upp ock äta. »Vill du inte
rida upp?» sa den främmande hann. Jo det ville hon. Ock
så skulle han jälpa hänne upp på hästryggen. Men hur vordet'
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det var, så ville det inte gå för hänne att kravla sig upp, så
hon sa: »Ja necker inte», det vill säga: »jag räcker inte». Ock
då — i — då bar det av med' en, så stickor ock strå fiögo
ikring'en. Ock bums i sjön, ock där blev det ett väsen ock
böljande ock blåsande, så en kunde tro, dommen kom.
Då fick gräbban se, vad det var för en grann here hon
hade talt vid. Det var för hon nämnde näcken, det tål han
inte höra.
Smål., Friman.

När vattnet sjönk undan i Teen, syntes en präktig båt stå 393
där, full med mycken grannlåt. Näcken såg man sitta i närheten ock spela, så att man kunde förstå, att det var han som
rådde om båten.
När., Nyblin.

Den som ville lära sig spela mycket bra, han satte sig i 394
en korsväg ock hade två fårbogar med sig; av dem användes
den ene som fiol, den andre som stråke. Man fick då inte skratta
eller tala, för då hade man ingenting för sitt försök.
En t. ex. fick se en gumma komma gående med kryckor.
Hon sade, att hon skulle vara i Rom tre timmar före dagningen. Han kunde inte tiga, utan utbrast: »Ja då får du allt
raska på bättre.» Så var hans spelskicklighet förbi.
Man fick aldrig tvinga en person, som lärt sig spela på
dylikt sätt, att spela längre, än han ville, för då gick vanligen
något på tok. Så förtäljes, att en sådan, som het Age, en gång
spelade på ett bröllop till långt in på natten. Han blev då trött
ock gick ock lade sig. Men som ungdomen ville dansa mera,
togo de Age ur sängen ock hade honom till att spela ännu
mera. Men då började de dansa, antingen de ville eller inte,
ock kunde inte sluta. Då de voro alldeles utmattade, kom
lyckligtvis en i sällskapet ihåg, att spelmannen kunde upphöra
med sin musik, om någon trampade honom på foten. Han
gjorde detta, ock musiken slutade då, ock dansen likaså. Men
då voro de dansande också som trasor.
När., Nyblin
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Älven håller till i Kevlinge å, ock jag känner en tös, som inte
var mer än tio år, när hon hörde honom spela den grannaste dansmusik. Barn är barn, var en gör av dem, ock denna »glöttasmulan»
ger sig till att dansa på bron efter älvastyggens spel. Men hon
fick sedan känna på annan dans, den lilla stackaren! Hon blev
så sjuk, så sjuk. Ock där hon låg i sin säng, hoppade hännes
kropp rakt opp, ackurat som levande ålbitar på ett pannjärn,
ock hon tog efter vädret [kippade efter- andan], så det sa
i bröstet på'na.
Sk., Säljekvinnans berätt.

396

Här i orten talas också om bäckjungfrur. De spela i
bäckarna. Men den som går närmare fdr att lyssna, blir först
vilse ock sedan sjuk.
Sk., Skepparens berätt.

397

Jag känner en spelman i Simris, som en gång i sin ungdom lovat spela på ett brytegille i Gladsax. På vägen dit mötte
han sin far. Denne varnade honom för att gå så sent till bäcken,
men han gick ändå. Han hade inte gått långt, förrän han
hörde älvaspelet så starkt, att det till ock med klang i hans
egen fiol. I ock med detsamma kände han sig dragen allt
närmare ock närmare Gladsaxbäcken. Hade han då ej haft
tankarna hos sig, så att han lagt armen över strängarna på sin
fiol ock tystat den, hade det burit ner i bäcken.
Sk., Skepparens berätt.

398

En bonde från Asarum berättade, att i Jämshögs socken
på en plats, som heter Boa, har ett brudpar blivit borttaget just
invid en bäck. Ock aldrig sågs det brudparet till sedan.

399

Samma förhållande var det med en allmänt känd spelman
från samma socken: han blev borta vid bäcken, just som han
stod där ock spelade älvaleken. Där syntes inte så mycket som
en blodsdroppe efter honom, försäkrade bonden.
Karlshamn str.
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Det som bäst jälper mot »ellen» är »ellekors» av silver eller 400
stål. Dock är silver det som mäst brukas. Det skall tiggas
av nio hustrur, vilkas förstfödda barn äro gossar, ock silvret
skola hustrurna hava ärvt.
Guldsmeden skall sedan av detta tiggesilver arbeta på »ellekorset» två torsdagsmorgnar ock en söndagsmorgon. Därefter
skall korset läggas under altarduken i kyrkan, så att prästen
kommer till att mässa över det tre söndagar. Då är det färdigt.
Men man skall bara akta sig, att korset inte faller i golvet eller
på marken, för sker detta, då förlorar det sin kraft ock får helt
ock hållet göras om.
Gumman på Skanörs Ljung.

Jag har i Trelleborg sett ock köpt »ellekors» av silver ock 401
stål. Dessa senare utbjödos till salu åt mig av en medelålders
man, som med bedrövelse omtalade, att han var i »ellens» våld.
Han hade trott — sade han — att många kors skulle skydda
honom bättre än ett. Han hade nu insett sitt miätag. Därför
ville han sälja dem. Inget hade fallit till golv eller mark. Det
sjätte sade han sig ej vilja sälja för 50 kronor, ty det höll »ellen»
på någorlunda avstånd från honom. Mannen föreföll att vara
ordentlig, men hans utseende var sorgset.
E. W—m.

Havsrå,
träskrå, sjörå, havsmannen, havsfrun.

Påskdagen är det gott att tvätta sig i träskets vatten. Men 402
man kan då komma att se ett rå, som håller till där. En dräng,
som ville taga vatten där, såg rået. Det hade skepnad av en fin
dam. Han knuffade ändå bort »geiskeriet» [trolltygen, men han
blev lam för det tilltaget.
Gottland.

Ute på landtungorna Stora Mellanhåven vid Skanör händer 403
stundom, att havsmannen kommer upp ock står ock kikar över
»dikena» [tångvallarna], som äro upplagda till skydd mot havet.
Gumman på Skanörs Ljung.
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För några år sedan strandade ett fartyg vid Limhamn.
Besättningen, sju man, bärgades. Men när räddningsbåten kom
in i hamnen, såg man, att en åttonde man, som ingen kändes
vid, hade blivit uppdragen ur sjön.
Det var, så att synas, en mycket lång karl, men när han
kom i land, blev han mycket orolig, ock när de frågade honom,
vad han önskade, bad han bara, att någon ville bära honom ut ,
till salt vatten. Då förstodo de, att det var ett sjörå, ock uppfyllde dess önskan.
Gumman på Skanörs Ljung.

405

För tre eller fyra år sedan flöt en riktig havsman i land
vid Gislövs flskeläge.1 -En förmögen bondson där på orten var
jämte en dräng nere vid stranden för att hämta sand, då havsmannen slängdes upp på stranden. Han var vit framtill, men
fjällig på baken, var helt naken, bara med ett bälte kring livet.
Han bad om några skillingar till en sup, men bondsonen
sade nej.
»Dig skall ej vederfaras något gott», sade då havsmannen.
Varpå drängen gav honom säx öre, ock skjutsade honom även,
enligt hans begäran, ut förbi sandreven. Där dök havsmannen
i vattnet, så det fräste omkring honom.
Bondsonen vart från den stunden tung ock konstig till
sinnes, men drängen går allting riktigt väl i händer.
Gumman på Skanörs Ljung.

406

Min ' bror såg en gång ett sjörå. Det växte, medan han
stod ock tittade på det, så det blev högt som en mast. Men
då hade det inte mera något huvud.
Gumman på Skanörs Ljung.

1) Denna berättelse om »havsmannen» hörde upptecknarinnan på tre
olika ställen, innan det blev upplyst, att det egentligen var en karl, som
rodde omkring i en själhudsbåt. Sägnen anföres blott för att visa, hur
folkfantasien ännu skapar sagor av dylik art.
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Min svärdotters föräldrar hade en ålbod vid Simrishamns 407
strand, ock där brukade havsfrun ofta hålla till om nätterna.
Där var emellertid ingen som hade ont av det.
Men så skulle folket bygga sig ett hus, ock därtill begagnades en del timmer från ålboden. Då blev havsfrun toppande
arg, kom ock höll sådant väsen kring huset om nätterna, att
där inte blev ro. Nästa hälg — ock sedan dess vid alla högtider — offrade kvinnan brännvin i havet ock sade: »Här är
litet till havsfrun!»
Ja, vad skulle de väl göra? Riva ner huset kunde de dock
inte, ock nu ha de ro.
Sk., Skepparens berätt.

I ett hus på fiskeläget brukade stundom ett havsrå gå ock 4.08
söka nattläger på vinden i en del halm. Det hördes nog, när
det lade sig, för då gav det en duns i loftet, så huset darrade.
Det kom alltid sådana nätter, då vädret var mycket »böst»[ont].
Gumman på Skanörs Ljung.

För några få år sedan sågs en havsfru ligga tvärs över 409
vägen vid Mörrums å. Hon hade mänsklig skepnad, men mycket
långa bröst. Då hon märkte, att där kom folk, sprang hon i
ån med en fart, så vattnet brusade som för en stormvind.
Karlshamnstr.

I Höllviken vid Skanör kom en gång en havsfru upp på 410
ett fartyg. Då sade styrmannen: »Gå du i Jesu namn!» — »Tack
ska du ha!» svarade hon ock försvann.
•

Gumman på Skanörs Ljung.

I Ystad såg en kvinna, som jag känner, en morgon vid 411
tretiden tre av havsfruns barn leka ett stycke från stranden vid
Ystad. Elsa — så heter kvinnan — skulle skölja kläder, men blev
rädd ock gick hem.
Sk., Skepparens berätt.
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Havsboskapen har förr ofta gått upp i gatorna på Viks
fiskeläge. Stundom ha de varit så många, att de fyllt en hel
gård, ock haft långa, skramlande järntjuder efter sig. Ock
ibland är där hästar med i flocken.
En natt sökte man fånga en sådan häst genom att stänga
grinden till gatan. Men hästen tog ett hopp ock gav till ett
ljud, som uttryckte hans förakt för alla sådana hinder, varpå
han for ner i sjön.
Sk., Skepparens berått.

413

Jag vet, att där för flere år sedan kom en havsko upp vid
Simrishamn ock blev tagen i förvar av en borgare. Kon trivdes
gott i hans stall ock mjölkade bra. Men så kom där en dag en
främmande kvinna till gården. Hon stod ock tittade på, när
kon vattnades, sade ett par ord till kreaturet, ock om natten
försvann det.
Sk., Skepparens berått.

414

I havet, liksom också i sjöar, åar ock bäckar finnas många
underliga varelser.
För det första vet man, att havsfrun har en mängd boskap, som är blå till färgen. Jag kände en man från Rå
fiskeläge vid Helsingborg, han sade, att när det där vid höeller sädesskörden blåser östanvind, tager havsfrun den mästa
kraften av fodret. Men råder västanvinden, »pålandsvind», så
har hon ingen makt över kreatursfodret.
Gumman på Skanörs Ljung.

415

En av. mina bekanta på Baskemölle fiskeläge, Järrestads
socken, såg en gång inne vid Bornholm ett huvud med höga,
spetsiga horn sticka upp ur vattnet. 'Han menar på, att det
var ett havsrå. Men det är min tro, att det bara var en havsko.
Sk., Skepparens berätt.

Två fiskare från Revhusen sysslade en afton med sina nät
416
' nära vid stranden. Då kom där en kalv fram till kanten av
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båten. Den ene fiskaren blev arg över besöket ock drog till
med en ed. Men han fick skjuts, så att han flög över relingen.
De rodde nu fram till en annan fiskdrätt. Men även där korn
kalven till dem. Nu befallde de sig Gud i våld, rodde till land
ock ging° hem, låtande fiskdrätterna sköta sig själva.
Många av våra gamla fiskare här på kusten blossa krut
över sina nät, innan de begagna dem.
Sk., Skepparens berått.

Här i mitt hus låg en längre tid en blå sjökalv varje natt 417
på logen. Han både kom ock gick genom gluggen på väggen.
Då hördes alltid ett stort dån. Men vi brydde oss aldrig om
honom.
Gumman på Skanörs Ljung.

Ibland ses havsfrun vid stranden av Viks fiskeläge stå ock 418
klappa sin tvätt. Ock där vid stranden såg jag själv en gång
en örn med förgyllt huvud. Jag tänker, att han stod i samband med havsfolket, som har allehanda kreatur.
Sk.. Skepparens berått.

Min brorson, skall en veta, har någon tid farit till sjös. 419
Skepparen på den ena skutan, som min brorson for med, plägade
alltid kasta pängar eller proviant i havet, när någon av havsfolket lät se eller höra av sig.
En gång hördes där från djupet en klagan, som när små
barn gråta. Då offrade skepparen en hel krona. Men så kom
också skutan i hamn juät som en förfärlig storm bröt ut.
Gumman på Skanörs Ljung.

En av mina brorsöner bor på Gislövs fiskeläge ock brukar 420
ibland följa med på fiske. En gång var där en hel flock båtar,
som på samma tid lade ut för att fiska sill. Men när de kommo
ut, blev det så stilla lugnt, att sjön låg i bleket. ock ingen
fångst var att få.
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Då tog min brorson, som inte hade pänningar på sig, ock
skar knapparna av sin tröja, kastade dem i havet ock sade:
»Se, där har du knappar till dina söner!»
Detta värkade så, att de i den båten fingo nio valar sill.
Men de fingo ej sillaliv i någon av de andra.
Gumman

421

Skanörs Ljung.

Havsfrun tycker, som jag nyss nämnde, mycket om offer.
Får hon sådana, ger hon vackert väder; men i motsatt fall
river hon upp storm.
Sk., Skepparens berått.

422

För några få år tillbaka blev en ännu levande fiskare
varnad av havsfrun ute i Battegat. Då stormen tog till, offrade
han sin ene ullvante åt häpne. Ock det är mannens fasta tro,
att han har detta offer att tacka för sin lyckliga räddning.
Sk.: Offerseder s. 279.

423

Gubben hade i sina yngre dagar sett havsfrun, då han en
gång var ute med ett segelfartyg. Hon höjde sig över böljorna,
skönare än någon kvinna på jorden ock med ett hår, som glänste
likt guld. Sjömännen tecknade till varandra, att de ej skulfe
tala, men de kastade sina näsdukar ut mot hänne, ock hon tog
emot dem.
Gubben slutade sin berättelse med den anmärkning, att
ingen kunde förstå, vad havsfrun skulle göra med dessa dukar.
Gottland.

424

Jojo män, kära människor lilla, finnes här mycket i sjön
ock i vattnet av de nedmanade!
Jag vet, här var en sjöman från Karlshamn, som, nu då,
själv förde en saltskuta. Just som han rätt en dag gick för
strykande vind, blev han stannad i en handvändning, utan att
skepparen anade, vad som var i vägen.
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Men han blev snart underkunnig om vem som gjort honom
det spravattet, för havsfrun kom upp på skutan ock bad få köpa
salt, för hon hade slakt för sig.
Skepparen mätte upp en skäppa salt i en säck, tog den på
nacken ock följde efter havsfrun ner i sjön. Där var fint ock
vackert hos hänne, sa. han, ock han fick bra betalt för saltet.
Men när han, nu då, skulle gå upp igän, var havsmannen efter
honom i hack ock häl, så det var i snut ock strut han tydde
komma över skutans reling.
Hade han, nu då, inte velat handla med hänne, skulle han
fått tro på hännes makt, för när hon sätter till, kan hon »åberta»
sig så hon vräker de största skepp omkull.
Blek., Sömmerskans berått.

När man vill bada i havet, bör man först offra något åt 425
havsfrun, sedan äta en bit badbröd ock inte glömma att spotta
i vattnet.
Gumman på Skanörs Ljung.

Vid Limhamn, där jag varit någon tid, bygger havsfrun 426
stora slott på havet. Man kan på dem alltid se, om det blir
oväder, för då bygger hon dem helt nära stranden.
Gumman på Skanörs Ljung.

Det hände för några år sedan, att ett par båtar från Baske- 427
mölle voro tillhopa på sjön ett par dagar före jul. Då kom där
en havsfru ock satte sig på den ene båtens reling ock sade:
»Vänta vind,,skynda dig hem, eljes får du en kall jul!» Skepparen
kastade sin vante åt hänne som tackoffer. Men folket på den
andra båten ville inte ge något. Stormen kom, ock havet tog
en man av den besättningen. Men den andre kom lyckligt i
land.
Sk., Skepparens berått.

En natt stod fiskaren vid stranden ock hörde då ett havsrå 428
ropa: »Bind båten, bind båten!» Det var lugnt ock stilla väder,
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men han lydde dock ock förtöjde båten fastare. Ock väl var
det, för fram mot morgonen blev det stark storm.
Sk., Skepparens berätt.

429

En havsman hade länge vana att komma in i huset till en
fiskare på Vik ock lägga sig hos honom i sängen. Fiskaren
visste gott, att han kom för att båda storm ock till tack få sig
sängvärme. Men en natt sade fiskaren: »Flytta dig, du är så
kall!» Då blev havsmannen så ond, att han for upp, ock det
hördes ackurat, som om han vält salthoen, så dånade det i
golvet. Men om morgonen stod ändå allt på sin plats.
Sk., Skepparens berätt.

430

Havsfrun kan, nu då, också sälja vind, eller »draning», som
en säger.
Jag känner en styrman, som en gång skulle segla från
Tärnö den lilla biten in till Karlshamn. Han drog till ock
köpte »draning» för en hel fämtiöring. Men, du tid, sådan storm
han fick .för den betalningen! Det blåste, så det sjöng emellan
klipporna, ock han var nära att segla sig \ikring [omkull].
Blek., Sömmerskans berätt.

431

Ibland förskapa havsmännen sig till riktiga karlar. Så kbm
där t. ex. för några år sedan en sådan in till en ogift kvinna i
Simrishamn ock bjöd ut sill. Hon anade ingenting ont, utan
köpte av hans sill. Men därmed var hon också såld till honom,
ock han besökte hänne varje natt.
Efter en tid blevo de, som bodde i samma' hus som det
stackars fruntimret, förundrade över att höra, huru förstugudörren varje natt öppnades, ock de ville veta orsaken. Då bekände hon sitt elände, ock så rådgjordes där med en klok
kvinna i staden, ock hon kom dit för att vaka nästa' natt.
Hon satt då med en stor käpp i handen. Men när det led
mot den timme, då havsmannen plägade komma, föll där en
sådan dvala över den kloka, att hon inte kunde riktigt röra
sig. Hon såg dock, att där kom liksom en liten tiggarpojke in
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genom dörren. Då tog hon sig så mycken makt, att hon med
käppen slog i golvet ock skrek på ljus. Den andra tände
lampan, men nu var havsmannen borta ock kom aldrig mer igän.
Sk., Skepparens berått.

Då jag som pojke for en liten resa med briggen »Augusta» 432
från Simrishamn, hade vi en havsfru ombord. Hon höll sig
jämt till en av matroserna ock låg hos honom i hans koj. Men
ibland visade hon sig också för oss i en mans skepnad.
En kväll då han satt ock spelade på däck, kom hon dansande fram på bogsprötet ock bjöd upp honom. Men han ville
inte dansa med hänne. Förargad häröver hoppade hon i sjön.
Men kort därpå — jag hade då lemnat skutan — förgicks
briggen.
Sk., Skepparens berått.

En sjökapten från Simrishamn hade under en resa sin fru 433
med sig på fartyget. Men det gick inte bättre, än att havsmannen tog på sig kaptenens gestalt ock bedrog hans hustru.
De upptäckte det inte, förrän hon sade sin man. , att han
kunde vänta sig en arvinge. Nu blev där ett elände. Det
slutades därmed, att när havsmannens barn såg dagen, kastade
de två makarna det ut till honom i sjön.
Sk., Skepparens berått.

Jag kände i min ungdom en dräng, som hade en svart- 434
konstbok. Han lade den till sist under en bro. Om han på
detta eller något annat sätt kommit i havsfruns våld, vet jag
inte. Men säkert är, att hon kom till honom vaije natt i skapnad
som hälften kvinna, hälften fisk. Han led rysligt av detta, men
fick dragas med hänne så länge, tils hon pinat livet av honom.
Gumman på Skanörs Ljung.

Havsfrun själv kom ibland upp till en gård, som ligger 435
nära stranden vid Limhamn nära Malmö. En natt kom hon in
Sv. landsm. VIII. .9.
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på logen, där både pigor ock drängar sovo. De hade där »pjättat»
råg om dagen ock skulle tidigt på morgonen åter ta ihop med
detta arbete. Den ena pigan var vaken ock såg, hur havsfrun
trampade på en sovande dräng ock sedan försökte kyssa honom.
Gumman på Skanörs Ljung.

436

En gång i mina yngre dagar var jag nära vid att råka
galet ut för en havsfru. Hon satt på ett stenblock ett stycke
ute i havet nära Simrishamn ock redde sitt länga hår. Men
rätt som det var, började hon ivrigt vinka, att jag skulle vada
ut till hänne. Jag trodde, att det var någon badande som på,
ett eller annat sätt behövde jälp, ock jag travade ner till stranden. Men nu såg jag, att fruntimret hade en svans så lång,
att den låg ett bra stycke upp på land. Det var nära efter att
hon nappat mig med svansen. Men jag ryggade ock kora
lyckligt undan.
Sk., Skepparens berått.

437

Ni kan tro mig, om ni vill, men säkert är, att en skeppare
av mina bekanta har åtta gånger haft besök av havsfrun. Hon
rakt av hänger efter karlen. Ock ni kan tro mig, om ni vill,
men säkert är, att här vid stranden får folket ofta nattliga lesök av både havsfruar ock havsmän.
Sk., Skepparens berått.

438

För några år sedan hände det, att en pojke, som vaktade
får därnere vid Gislövs fiskeläge, fann ett ägg. På det ägget
var ritat en man, som satt grensle över ägget. Ock från den
stund pojken tog upp detta ägg, måste havsfolket visst ha fått
någon makt över honom. För påföljande midsommarsnatt, då.
han gick hem från någon liten rolighet i det fria, såg han en
stor flock havsfolk dansa på en backe nära stranden. Ock då
han ville gå där förbi, sprang en gubbe ock en käring fram,
ställde sig i hans väg ock ville ta honom med in i dansen.

VIII. 3

HAVSRÅ.

135

Men han gav sig till att skrika ock springa ock kom undan,
men blev halt för hela sin livstid.
Gumman på Skanörs Ljung.

Kvinnan i Simrishamn har på fiskeläget Brantevik (Järre- 439
stads härad) en systerdotter, som är i havsfolkets våld. De ha
nog inte varit rätt aktsamma med allt vid hännes födelse. När
hon blev vuxen, kände hon sig jämt dragen mot stranden, ock
kom så vid en badning i orätt tid ännu värre i det, så hon
blev rent vilse i huvudet efter den stunden. Hon ropade jämt
på ojäst vört ock osyrat bröd, just sådant som havsfolket ock
alla de nedstötte önska sig. Så fick man visshet om olyckan.
Föräldrarna klippte då håret av hänne ock offrade det åt
havsfrun. Eljes skall man aldrig kasta hår i havet, för gör
man det, får man huvudvärk. Det jälpte något, så nu är flickan
redig. Men ännu, innan det blir oväder, kommer havsfrun ock
slår på stugans fönster.'
Sk., Skepparens berått.

[Mot skäver]. Har en lättfärdig kvinna beträtt husets 440
tröskel, går man till sjön ock sägef tre gånger till havsfrun
— hon har ej häller gott rykte --: »Jag skulle be om vatten till
botemedel för mitt sjuka barn för magskäver, ledskäver ock all
slags skäver.» Ty man bör ej till havsfrun säga något, som
kunde förarga hänne, förstås.
' När man fyllt sitt kärl, tackar man havsfrun, bär hem
vattnet ock låter barnet bada däri. [Man låter det också] taga
in nio droppar därav, om man ej är riktigt säker på vilket
slags skäver barnet fått.
I fall man ej sökt skydda barnet för följden av lättfärdiga
kvinnors besök genom att borra ett hål i en golvplanka nära
tröskeln ock däri hällt vatten, som man tiggt av havsfrun, så
gör man det sista gången man nu tigger vatten för skäver.
Ock i detta borrhål förvarar man så mycket av detta vatten,
att man därav kan giva barnet nio droppar tre gånger.
Två blad s. 290 f.
1) Upptecknarinnan sökte upp denna flicka 1883,, talade med hänne
ock fann, att både hon ock hännes mor levde i denna tro.
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Skeppsrå.
441

I ett fartyg, som låg i Ystads hamn, hörde man en natt
skeppsrå arbeta. Kaptenen lät därför undersöka skutan ock
fann då, att sju plankor voro ruttna. Sedan de blivit ersatta
med nya, hördes aldrig råen arbeta mera.
Gumman på Skanörs Ljung.

442

På ett fartyg från Malmö fanns en humla, som kaptenen
var mycket rädd om. Hon hade varit om bord i sju år, ock
under tiden hade fartyget gjort idel goda resor.
Gumman på Skanörs Ljung.

443

Min bror for flera resor med en brigg från Ystad. Ombord,
på den fanns alltid en humla. En av matroserna hatade hänne,
för han trodde, att hon stod i kaptenens tjänst. Matrosen hade
ingenting annat för sitt hat, än att humlan aldrig lät honom
sova i ro.
De andra matroserna lade märke till att när skutan låg i
utländsk hamn, gjorde kaptenen sig klar att gå ut, så snart
han såg humlan i sin hytt. Då visste han, att order från
rederiet skulle komma dagen därpå.
Men gubben hade dock flera djur än humlan, som buro
honom budskap om ett ock annat. Isynnerhet märkte man en
mus ock en fogel, som vi kalla »stenfidan» [stenskvättan].

444

En natt 'råkade min bror att nicka till, då han hade vakten.
Men han fick sig en »orre», så han trodde örat skulle ryka av,
ock blev fullt vaken. Då fick han se ett stort skepp segla emot
dem, så det var jämt ock nätt, att han i tid fick upp lantärnorna.

445

En natt hörde han, hur råen skurade kittlarna. Han väckte
styrmannen; de ging° för att se efter, vad som stod på. De
funno då, att kocken varit för lat till att skura grötkitteln, utan
hade slagit vatten ock gryn i den till nästa gröt, alldeles som
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den var efter förra koket. Nu måste han ur kojen fortare än
vanligt.
En annan gång när han kom ned för att krypa till kojs, 446
fick han av någon osynlig en »orre», för det han glömt sätta
svickan i vattentunnan.
Sk., Skepparens berätt.

Tomten,
goda vättar, »goanisse», vård.

Vid Skagershult ha de sett en tomtegubbe. Han var klädd 447
i grå kläder ock en spetsig, grå mössa.
När., Nyblin.

En karl såg tomtar komma in i en kvarn, utan att dörrarna 448
öppnades. Tomtarna voro alnshöga ock gråklädda. Det blev
ett stort larm i kvarnen, då de kommo. Mjölnaren tittade in
för att se efter, vad som var å färde. Han såg dock ingenting,
men slog ett slag med ett slagträ. Då såg karlen dem försvinna,
utan att någon dörr öppnades.
När., Nyblin.

Blekingsbon håller tomtenissar för goda väsenden. Somliga 449
fiskare i Blekinge sätta något av julmaten ned i sina båtar.
Karl shamnstr.

I mera avlägsna skogstrakter förekomma dessa offer [till 450
vättarna] jul-, nyårs- ock trättonafton. Då lägga husmödrar
något av högtidsmaten i en vrå vid ugn eller spis, på det att
hemmets gode vättar även framdeles måtte skydda husfreden.
Sk.: Offerseder s. 287.
Se
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Tomtarna äro omtyckta ock omhuldade även i dessa bygder.
De beskrivas klädda i gråa kläder med små röda toppmössor.
Att stöta sig med tomten är mycket illa ock oklokt, ty
blir han vred, gör han skada i stället för gagn. Därför finnas
de som både giva dem kläder ock mat ock alltid varje julkväll sätta fram julmat till tomten, som han ock riktigt förtär.
Smål., Friman.
Ie

452

I vårt landskap hållas tomtenissar för att vara goda varelser.
Jag tjänte i min ungdom hos en mamsell på Öland, ock
en dag skulle jag skura hännes kökshylla. Jag såg då med
mina egna lekamliga ögon en tomte komma ned från samma
hylla, bärande sin lilla säng i famnen.
Skola tomtenissar trivas i ett hus, måste där hållas rent
ock fint i varje vrå. Ock alla (stora) högtidskvällar skall det
sättas mat till dem.
Gumman från Öland.

453

När jag var barn ock var hemma, så var det två gårdar i
Ålem, som låg bredvid varandra, så att de var gårdboar. Den
ene han mådde så bra ock stod sig duktigt; men den andre ville
det aldrig fram för. De visste aldrig, hur det kunde vara det
där. De hade en hemkvarn, så på kvällarna bar de dit säd,
ock på morgnarna var det alltid malet. Det var hos den som
mådde bra, vill säga. Så tyckte hon, hustrun, hon hade lust
att gå dit ock se en natt, vem det var som mol. Ock då fick
hon se två små tomtar, som stod ock mol ock hade så brått.
Ock de var så trasiga ock dana. Ock då tyckte hon, att när
de var så snälla, så skulle de åtminstone få lite helt på sig.
Så lät hon sy ett par små klädningar ock la dit. , Ock klädningarna de försvann då. Men sen lät de aldrig höra av sig
mer där, utan sen flytte de till den andre bonden, ock så begynte det på att gå framåt för den.
Ja, de skulle ha sagt med, när de fick de nya kläderna,
tomtarna: »Grann, grann gosse, behöver inte mala». Ock på den
andre gården där tyckte de då, de skulle akta sig för att ge
dem några granna kläder, när det gick så.
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Den ene utav de där gårdarna han står på en bärgklint.
Det var alltid så oturligt ock sjukligt i den där gården. Två
söner hade de som var blinda. De brukte gå utanför ock talas
vid, de där bägge, men de ville aldrig, att några andra skulle
höra på. De gick bortom stora stenar ock vad de kunde. Men
alltid hade de sådana där saker att tala om. Det fanns något
i bärget, ock de såg en stor vit häst, som gick ikring, ock vad
det var allt.
Kalm. län, L11 (efter fru Krist. Andersson).

En bonde, som hade nissar i huset, mötte dem en gång, då 454
kommo flämtande ock pustande, släpande med vardera tre
sädesstrån. »Är det något att pusta för de tre usla strån, som
ni bära!» sade då bonden.
»Jaså, du tycker, att vi inte bära nog! Det skall bli mindre»,
svarade då den ene nissen. Från den dagen gick allting till- baka req• bonden.
Gumman från Öland.

Det var en gång en bonde som kom ut ock fik se en liten 455
tomte pusta ock stånka över några strån, som han drog till hans
ladugård. Bonden skrattade ock sade: »Det där är just inte
-mycket att stånka för, så litet gör varken till eller ifrån.» Då
kastade tomten sin »hyr» ock sade: »Gör det inte till, skall du få
se, vad det gör ifrån.» Ock detta fick bonden snart nog se, ty
fodret ville aldrig räcka till, ock hans kreatur blevo magra ock
-eländiga.
Smål., Friman.

En bonde — han bodde i Gohult, Virestads socken — som 456
var en supig bråkmakare, såg ofta tomtar ock vättar, huru de
hoppade ock dansade omkring ock till ock med sprungo, upp i
sängen till honom.
En natt hörde han, som ofta var händelsen, att de spunno
ock snurrade på förfärligt, tils han hörde, hur tråden gick av.
Då brast bonden ut med ett hånskratt: »Nu, min själ, brast det
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för dig!» Då skrek det argt: »Brast det, brast det, brast det!»
Men bonden sjuknade ock dog strax därefter.
I hans hus hördes sedan inga tomtar eller dylikt. Men hans
barn, som hade blivit uppfostrade i ett hem, där det övernaturliga
spelade en mäktig roll, trodde lika fast på troll, spöken, tomtar
ock dylikt som på solens ljus.
Smål., Friman.

457

»Goanissen» ha vi också i våra bygder. En äldre man nere.
från Simris berättade nyligen, att i håns ungdom hade en av
bönderna i nämnde by haft nissen. Min sagesman såg honom
en morgon sysselsatt med att moka [rengöra] bondens fähus.
Nissen hade en »röllebör» [skottkärra] så bred, att armarna stodo.
rakt ut på nissen, när han skulle skjuta den framför sig.
Det märktes nog på mer än ett sätt, vem bonden hade till
sin tjänare. Gick man igenom byns sädesfält på den tid säden
mognade, kunde man märka, hur all kärnen flög från naboarnas
gröda in på hans. Ock när de andra skördade, hade de bara
halmen att föra i ladorna. På samma sätt var det med brännvinet. Spriten drog från de andra bönderna in i det bränneri,
där nissen regerade, så att man kunde nog få lukta den i
luften. Men alla naboarna fingo nöja sig med bara lanken efter
varje mäsk.
Sk., Skollärarens berått.

458

En person (N. i Kil) hörde, huru tomtegubbar tröskade t om
nätterna på grannens loge. En natt såg han, huru grannen,
klädd i skjortan ock en skinnpäls, stack in huvudet genom logdörren ock liojade tre gånger. Om en stund fick han höra,
huru tomtarna började tröska. Allt gick också denne granne väl.
När., Nyblin.

459

Men inte är det värt till vara rädd för sånt där krånk
ändå inte, säger de, för gårdsrån är det, som vill jälpa till med
rusta ock fodra, fast en inte ser'n. Ock han brukar moka
dynga med ibland. De som har sett 'en, har sett, att han har
en röd pinkmössa på huvudet, de kallar.

x
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Ock så säges det, att gårdsrån skor hästarna om nätterna
med ibland, där'n är riktigt snäll, så att inte hästarna halka,
när det är halt ute.
Upp., Carlsson.

När Hans Ek, som nu är torpare under baron Anders, 460
tjänte på Kungsgården, fanns där fullt med rå i stallet. Om
nätterna hörde han ock stalldrängen, hur de ryktade hästarna
ock gingo på, som om de varit lejda. Ock ibland blev stalldrängen så förargad över deras buller, att han kastade strigel
ock borste ut till dem ock ropade: »Rykta bra!»
Hästarna trivdes ock voro så blanka, att det var en lust
åt. Men ett år utbröt där sjukdom bland dem, ock då hördes
aldrig råna till.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 22.

På Rydsgård, Södra Villie socken (Ljunits härad) funnos 461
— ock finnas troligen ännu — tre tomtar. Min nabokvinna,
mor Svensson, tjänade där några år som städerska. Hon ock
två andra av gårdens pigor gingo en kväll ned för att ta ekan
ock ro en stund. Men då de kommo dit, sågo de tre små
pojkar stå där, ock hur pigorna än strävade, förmådde de inte
lösa ekan, utan måste gå hem med oförrättat ärende.
Andra dagen talade de om händelsen för brygghuspigan.
Då svarade hon: »Bry er inte om det, det var mina pojkar.
Dem snackar jag väl med, så bära de ,både vatten ock bränsle
till Mig.» De" andra pigorna förstodo då, att det var tomtar,
som hörde till gården.
Sk., Hönsgummans berått.

Men kära människor lilla! Skulle en inte veta, att var 462
eveliga människa har sin vård ock vart hus sin?
En vård är, nu då, en liten tomte, som ser till, att där
hålles ordning i huset. Den som är »jejig» eller slarvig, kan, nu
då, fä sig en orre, så han ser sju solar på himlen vid'et.
Det är en evelig sanning, att då min egen far bara var en liten
»here», kom han, nu då, en dag i följe med en flock andra pojkar
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att plocka upp en ogrundalös hop ärter på vägen, som, nu då,
en bonde kört ock spillt ur sin säck. Bonden hade stort lass
med sina ärtsäckar ock bad barnen plocka upp ock behålla
de spillda. Där blev en stor liggande korg full, som barnen
buro till vårt hem. Men så, pinatre, voro icke ärterna andra
dagen så rent borta, som om alla Guds väder blåst dem bort!
Men det var, nu då, bondens vård som varit ock burit dän dem.
Blek., Sömmerskans berått.

463

Ock vill ni, nu då, veta mera, så kan jag också berätta,
att min egen mor en gång var på ett åtta dagars bröllop, där
de nog skulle fått knalt om maten till sist, om inte vården
skaffat så mycket som gästerna tydde äta.
Min mor märkte också, att bruden, nu då, vareveliga dag
gillet räckte, sysslade med något i en ask, som, nu då, stod i
en vrå i det ena rummet. Ock just som gästerna till ändamåls
började avresa, hörde mor, hur vården i asken skrattade.
Detta har, nu då, min mor berättat mång' ädeliga gånger,
så det vet jag är ingen ljuga.
Blek., Sömmerskans berätt.

464

En annan dräng kom att finna, att det var farligt att släppa
hårt väder i stallet, så att det hördes. För han fick en skjuts
han, så att han aldrig gör om det mer. Rättsom han inte visste
av 'et, så for'n ut ock satt själv i luften på dyngskoveln ock
damp ner på dynghögen ock vart riktigt dan, så att han rev
ok klöste sig ock jämrade sig nog.
Uppl., Carlsson.

465

En gång skulle han — Sven Petter Olsson — hämta vatten
vid en källa ock iddes inte dämma till 'na igän, som han rätt
skulle. När han nu 2drinsade» hemåt med sin vattenbytta, kommer
förgjordiuger en nisse med en käpp i näven ock 'går ackurat
bredvid Sven framåt vägen. »Du skall dämma till källan!» sa
nissen. Ock det var nog Sven som benade tillbaka igän ock
»vurnade» till källan, som hon skulle vara.
Blek., Hellgrenskans berätt.
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I fjor (1883) var jag mycket tillsammans med folk från 466
Simrishamnsorten ock fiskelägena där vid stranden. På Viks
fiskeläge blev jag då bekant med en fru, som sett många märkliga syner. En natt vakade hon hos en nabo över en sjuk.
Då såg hon i dagningen en hel flock små nissar ute på vägen,
ock hon fick en så säker förnimmelse av att de hade ärende
till hänne, att hon sprang från både kaffe ock frukost, bara för
att komma hem ock se, vad där stod på.
Hon hade inte tagit fel, ty mannen hade i fyllan ock villan
kört \deras pojkar ur både sängar ock stuga.
Sk., Hönsgummans berätt.

Emellan vårt boningshus ock värket [garveriet] flöt en bred 467
bäck. En dag när min mor rott över för att besöka vår trädgård, som låg intill värket, hörde hon ett väldigt brus inne i
den byggnad, där hudarna lågo i kalk, ock hon trodde, att
något rör eller kar därinne sprungit läck.
Hon rodde tillbaka, det fortaste hon orkade, ock sade åt
värkgesällen, att där var något i olag i kalkhuset. Han blev
dödligt förskräckt, för han visste genast, att hudarna redan dagen
förut skulle ha varit upptagna ur kalken. Det var tomten som
påminte om det. Värkgesällen tog ögonblickligen en dräng med
sig till kalkhuset. Vid dörren befallde han drängen att gå före
in, men denne gick åt sidan. Förmannen skulle ha försteget.
Där var intet val för värkgesällen, han måste in. Men just
som han stigit över tröskeln, fick han sig en orre, ock det så
att han tumlade bort i andra väggen.
»Ja se, jag aktade mig jag», sade drängen.
»Å, du hade nog ändå inte fått orren, för det var ju jag
som försummat mig. Här kunde ha skett en förlust på 15,000
kronor, om inte frun hört tomten väsnas», förklarade värkgesällen.
Själv har jag många gånger hört tomten arbeta ock gå på
inne i garveriet, när ingen människa var därinne.
Denne värkgesäll hade många gånger sett garveriets tomte.
Vanligtvis syntes han sittande på pannmuren, klädd i den vanliga grå tomtedräkten ock den röda toppluvan, rökande ur en
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kort tobakspipa. Men så fort värkgesällen kom in i pannrummet, gled tomten ned ock försvann.
Norrländskans berätt.

468

Jag hörde i min ungdom en man från Ausås tala om, att
han själv en gång på skryt sagt: »Ville bara goanissen komma
hit julafton, så skulle jag städja honom.»
När det blev julafton, kom där en liten pojke, som, efter
utseendet att dömma, kunde vara fyra år. Han kom frankt in
i stugan ock sporde mannen, em han nu ville städja honom.
Bonden tittade på pojkens röda toppluva, knäppte ihop
sina händer .ock bad Gud bevara sig från sådana pojkar. Då
for »goanissen» ut med ett dån, som om hela stugan ramlat över
ända.
Gumman på Skanörs Ljung.

469

Jag skall också tala om, mäns jag är på traden, att en
handlande i Skanör, som dog för några år sedan, hade en nisse
i sin trädgård. Varje natt stod där på gården en kalv ock
drack ur vattenhon, ock en svart hund låg i förstugan.
Affärerna gingo bra, det var ingen fråga om det. Men
till sist fick köpmannen tro på [lida för] att han haft sådana
jälpare. Då han låg i helsot, flöt blod ur både näsa ock mun,
ock hans kropp blev så tjock, att hans likkista inte kunde genom
dörren komma ut med honom. Dörrkarmen måste rivas, för att
man på skickligt sätt skulle kunna få liket ur huset.
Gumman på Skanörs Ljung.

470

Vad hände mig inte i mång' eveliga är, om inte det, att
en osynlig tomte, nu då, satte kritfläckar på mina kläder! Ja-a,
det vet jag, nu då, att jag inte väl fått en snygg klädning på
mig, förrän jag, nu då, hade några kritstreck rakt på framvåden, ock det så kvickt som en vänder en hand.
Du nådens tid som jag grät ock sörjde över att en sådan
varelse skulle ha makt att så göra narr av mig!
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Till sist, när jag inte kunde bli'en bevorden, sa jag: »Ja
jag vet, nu då, nog vem du är som gör det!» Ock tänk, att då
blev han på eveliga stunden borta. Aldrig har jag sedan fått
sådana pladaskor på mina bästa kläder.
Blek., Sömmerskans berätt.

För några år sedan drömde en piga i Visby, att en tomte 471
kom till hänne ock vinkade, att hon skulle följa med honom.
Andra natten hade hon samma dröm, men vaknade då ock såg
tomten stå ock -vinka på hänne. Då steg hon upp, kastade
några kläder på sig ock gick med tomten ut på gatan. Men
här greps hon av rädsla ock vände om igän.
Tredje natten kom tomten åter, ock nu följde pigan efter
, honom till en källare, som tillhörde det hus, varest hon tjänade.
I denna källare hade flickan varit många gånger tillförene
,ock aldrig märkt något ovanligt. Men nu gick tomten bort till
den ena väggen, rev bort några stenar ock blottade en järndörr.
Därvid uppstod dock en så ohygglig stank, att flickan sprang
i förskräckelse från källare, tomte ock alltsamman.
Senare gjorde man på hännes beskrivning undersökning i
samme källare. Men den stank, som spred sig, då den där väggen
rördes, skrämde alla ifrån vidare forskningar i denna sak.
Gottland.

- Kristen tro.
(Kristen mytologi).
Jfr »Spöken» samt »Häxeri ock kloka».

Guds ord.
472

Om man tappar en andlig bok, skall man taga upp den,
buga (niga) ock säga: »Gud välsigne Guds ord!»
ögötl., Engelke.

473

Psalmen 184, »Jälp mig, min Gud», säges vara diktad av
en piga, som varit på dans en lördagsnatt ock därför på söndagsmorgonen kom för sent till nattvarden. Hon satte sig då
ned på kyrkogården ock läste högt upp psalmen, sådan den
kom för hänne i hännes själanöd.
Sk., Skepparens berätt.

En egendomlig företeelse är tron på himlabrev, av vilka
ett par finnes i Stiby socken (Järrestads härad) ock här bifogas':
Människans efterrättelse ock bättring.
474

Människa, vänd om — begråt dina synder ock omvänd dig>
ty om enkor ock faderlösa barn hade icke varit, så hade varken
kommit rägn eller gröda på färla års tid. I människor, omvänder
eder! Jag själv, Jesus Kristus, har skrivit detta brev med min
egen hand. Ock om människan ville omvända sig, om hon så
vore hundra år gammal, skulle hon synas vara yngre, än om
hon vore fämtio är gammal — skulle hon vara såsom årsgammal
1) Stavsättet är tidskriftens (den lemnade avskriften företer ingenting folkligt i fråga om bokstavering); någon jämkning har skett i
bruket av skiljetecken.
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Omvänder eder med edra högfärdiga huvudtoppar ock edra,
brokiga band! Om I icke omvänden eder i livet, så sjunken i
neder i hälvetet. I äkta folk, omvänder eder! — Jag själv,
Jesus Kristus, har skrivit detta brev med min egen hand. Arma
människa, omvänd dig ock jälp den fattiga, så välsignas eder
mat ock dryck. I hören, huru uppenbarligen i Guds ord står
— ock på detta brev, som är skrivet av Gud i himmelen med
förgyllda bokstäver: I människor, (Använder eder med edert
svärjande ock bannsinde, hotande ock härjande emot varandra.
Omvänder eder med edert grova arbete om söndagen, vilken I
skullen helighålla. Gå till kyrkan att höra Guds ord ock förbarma sig över den fattige. Ilade icke de fattigas suck ock
rop varit, så huden I varit omstörtade i edra grova synder, som
gå i svang — för den stora högfärdighet, som människan lever
uti, så att hon storligen förtörnar Gudi. Sol ock måne gråter
över eder, I syndiga folk — förbannelsen är över eder! — Jag
själv, Jesus Kristus, har skrivit detta brev med min egen hand.
I människor, omvänder eder med edra grova synder. Ock du,
arma sodomitiska folk, upplyft dina mörka ögon ock skåda omkring dig, ty när du skall gå uti mitt hus ock tämpel, till att
avbedja dina stora synder, så haver du håg ock vilja till att
smycka ditt ansikte ock avmåla din förbannade höga topp, som
är en satans avmålning — ty satan får icke hava sitt eget horn
i pannan — näml. till att uppsvansa eder förbannade uppsvans. I människor, omvänder eder med edra grova synder!
— Den som döljer detta brev, han är förbannad av min gudomliga makt ock av min kristliga kyrka. Men den som detta
brev uppskriver ock förvarar, han skall få stor lycka ock välsignelse — honom skall allt gott vederfaras till kropp ock själ,
som håller mina bud. I människor, omvänder eder — eljes
skall här bliva sådan blodsutgjutelse ock hunger, så att den ena,
människan skall äta köttet ock dricka blodet av den andra. I
skolen äta barken av trän ock frukten av edert eget liv: edra
söner ock döttrar, som Gud eder givit haver — uti ångest ock
nöd skolen I äta detta. Därföre, om I icke omvänden eder,
skolen I alla förgås. I mån ej häller göra strumpor om söndagen, ty om I något arbete gören om söndagen, kommen I vår
härres Jesu Kristi sår till att blöda. Om I haden så många
synder, som löv på trän ock gräs på jorden, skola de varda
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tillgivna, om I tron. Men den som icke tror, han skall döden
clö ock pinas uti hälvetets eviga fördömmelse. I människor,
omvänder eder ock jälpen de fattige! Om de fattigas suck ock
rop hade icke varit, så haden I för länge sedan varit förgångna.
Omvänder eder — eljes skall här bliva sådan sjukdom, så att
den, som är frisk om aftonen, skall ligga död om morgonen,
ock I människor skolen sucka ock säga: var finna vi tröst uti
eländet, vi arma bedrövade folk?
Den detta brev haver uti sitt hus, honom skall varken eld
eller vatten göra någon skada. Detta brev det hänger uti vår
Karls stad, men det är ingen som vet, på vad ställe det hänger,
ty — när någon vill skriva av det, så lägger det sig neder på
jorden ock utbreder sig med sina blad. Det är skrivet med
förgyllda bokstäver; jag själv, Jesus Kristus, har skrivit detta
brev med min egen hand. Den som icke tror, han är förbannad
i hälvetets eld både till kropp ock själ; men den som detta
brev tror, han är Guds utkorade sons barn, han skall blomstras
i Jesu Kristi Immanuels himmelsbud ock brev, som är skrivet
av Gud i himlen ock Jesus Kristus.
Jag haver tagit mig före att tala med Härren, ändock jag
är stoft ock aska.
Truls Knutsson ock Ola Jönsson i Vårlalöfstad har sett,
när det kom ned av himmelen. Am en.

Avskrift
475 av det brev, som Gud själv säges hava skrivit med förgyllda bokstäver ock hänger i Sankt Hans kyrka på
Mikaels bärg över dopstället.
Vem som vill gripa det, flyger det ifrån, ock för dem, som
det vilja avskriva, böjer det sig ock öppnar sig. På en mil
nära Asien hände det, att en man vid namn Just, som hade
hemma i Asien, mötte en dägelig ungkarl i bruna kläder, inga
knappar i sin kjortel ock med en stor mössa på sitt huvud.
Denne unge man lemnade brevet till Just, att han skulle giva
prästen det, men prästen sade: Det har varit ett spökelse. Så
kom den unge mannen andra gången till Just ock sade, att han
var en Guds ängel. Han slog sin kjortel till sidan, då var han
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så klar ock skinande som solen, att mannen icke kunde se på
honom för klarhets skull. Ängeln sade till honom: Frukta icke,
men gå till prästen ock förkunna det, att Gud icke har ro i
himmelen för de fattigas suckar ock rop; ty jorden är förbannad för de stora synder, som gå i svang ock bedrivas av
de fiästa människor, som missbruka kristenheten.
Brevet lyder som följer: »Vem som arbetar om söndagen är
icke lycklig, som Gud i himmelen själv säger: Denne min ängel
haver jag sänt till eder, att I skullen omvända eder från eder
syndiga väg, som är helt ock hållet emot mitt ord: förakt, hor,
mord, tjuveri, dryckenskap, bannor, skällsord, vrede ock hämd
ock annat mera, som är mig så gruvligt emot, varföre jag är
nödsakad till att låta hårda plågor komma över eder i mångahanda måtto, ock I ären själve . orsaken till att jordens gröda
förminskas ock dyr tid, pestilentia ock smittosamma sjukdomar
komma över eder. Men vänder om från edra synder ock bedjen
,Gud om förlåtelse den stund I haven tid! Låten världen icke
bedraga eder! Ändan är närmare, än I tänken. Avlägger där.
före edra syndiga ränkor ock gån fliteligen till kyrkan! Förtörnen icke Gud med edert arbete om söndagen. I haven säx
dagar om veckan att arbeta uti, men söndagen skolen I hålla
helig i Guds ord, med flit ock fröjd ock böner fliteligen att
bruka. Ock när I det gören ock tron fast, så hållen ut till
'ändan, då vill jag förbarma mig över eder ock giva eder glädje,
frid ock hälsa. Vem som icke tror detta, skall varda fördömd;
men den som tror detta mitt brev skall hava lycka ock välsignelse, ty jag haver med min gudomliga hand själv skrivit
det. Vem som detta brev haver i sitt hus ock uppenbarar det
icke, den är förbannad. En var skall avskriva det, den ene
-efter den andre; ock om I än haven synder som sanden i havet
ock som stjärnorna på himmelen ock gräs på jorden, så skola
de förlåtas dem, om de omvända sig ock tro fast; men vem som
icke tror, han skall dö; ock om I icke omvänden eder, så bliven
I förbannade.
Jag skall spörja eder på den yttersta dagen, ock I skolen
icke kunna svara mig ett ord till tusende för edra mångfaldiga
synders skull. Vem som detta brev haver i sitt hus, det skall
tordön ock ljungeld icke skada, men alltid vara befriad från
Sv. landsm. VIII. 3.
10
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eld ock vattens våda, ock allt gott skall vederfaras honom. Mitt
brev haver jag sänt med min ängel Mikael. Jag är Jesus
Kristus, tro fast på mig. Vem som icke omvänder sig, skall
hänvisas till hälvetet. Men varer barmhärtige mot de fattige,
ty hade deras suck ock rop icke varit, då hade där icke kommit
rägn eller gröda på jorden i am år, ock där skulle hava blivit
krig ock blodsutgjutelse, sådant elände med hunger ock dyr tid,
att modern skulle ätit sitt eget barn, ock de som voro friska
om morgonen, skulle ligga döda om aftonen i jämmer ock elände
ock ropa ve ock säga: Var finna vi arma ock bedrövade människor tröst? Men om I omvänden eder, då skall människornaslivstid förlängas med tusende år. Sådan glädje skall där då.
bliva på jorden. Så skall Härran, eder Gud, hava lust till
människorna. Den som detta brev haver ock döljer det, är
förbannad, men den som det förkunnar, skall blomstras av
HERRANS välsignelse.»
Sk.; meddel. av Oktava Sjöstedt i Stiby.

Aftonböner.
476

Jag lägger (mig) i vår Härres tröst, korsa gör jag för mitt
bröst, signe mig sol ock signe mig måne ock all den fröjd, som
jorden bär. Jorden är min brynja, ock himlen är min sköld,
ock jungfru Maria är mitt svärd. Amen.

477

Jag gör det hälga korstecknet för mig, som vår Härre
Krist själv gjorde för sig.

478

Nu går jag till sängje,
med mig har jag Guds ängle,
tolv te hand ock tolv te fot,
tolv te varje ledamot.
Sk., St. Olofs socken.
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JUL OCK PISK.

»Trosbekännelser.»
Inkom domen i dejom, påte på tömtom ärnom tärnom. Jesu 479
Christ, Karlevagn äro förvisst, Karle Christ, förutan brist, karlen
var en sångtor, inkom Nils i påttri. Amen.
Ärra tärne Gud tjäne, danma säd, armi nisi du ka den, 480
son a selsbroa. Amen.
Ärom tärnom Jesum Christ, inkom domen i näs, sköt i 481
vik, vik i kå, kå i Christ, sång i tårum, påt på tömtan, Gudi
tjena danmans son, duk i deras son, av vår salbroder. Amen.
Sk., St. Olofs socken.

Jul ock påsk.
Det var förr sed i Asarums socken att låta julmaten stå 482
kvar på bordet julnatten, ty då komma de avlidne familjemedlemmarna, »ock då skola de också ha något gott».
Karlshamnstr.

Här liksom i Skåne får ljuset ej tagas från bordet julafton, 483
ty om detta sker, får den onde makt att visa sig denna kväll.
Karlshamnstr.

Julnatten klockan 12 knäböja alla djur, som finnas i stall 484
ock bås.
I stugan sättes ett fat vatten ock ett brinnande ljus på
bordet. Ville man då vaka, kunde man kl. 12 julnatten se en
gloria kring ljuset, ock vattnet i fatet är då förvandlat till vin.
Sk., Hönsgummans berätt.

Det var på den 'tiden, då djuren kunde tala julnatten. En 485
bonde lade sig då i ladugården för att höra, vad kreaturen
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kunde ha att säga varandra. Klockan 12 på natten suckade
en ko. En annan ko frågade då, varför hon suckade. »Jo, i
år få vi nog svälta ijäl», svarade denna. »Å sucka ej för det,
det finnes 13 tunnor råg kvar i halmen», invände den andra.
Bonden tröskade om sin halm ock fick ur den 13 tunnor råg.
Men under årets lopp ströko alla hans kreatur med.
När., Nyblin.

486

Ni skall, nu då, få höra något, som Johanna — hon är gift
med skeppar Ringberg — hört av sin mor som levande sanning.
Det var en flicka som kom till en ny kyrka en julotta
före den rätta tiden ock fick sitta bland bara döda, som hade
mässa. Den som, nu då, satt tösen närmast, var hannes döda
moster, ock hon, nu då, sa, att hade flickan inte varit hännes
systerdotter, så skulle det redan varit förbi med hänne. Men
nu rådde mostern hänne att vid utgången kasta sina kläder
till de andra döda.
Ja-a, ni har kanske hört, hur det gick? I kyrkdörren ville
alla de döda riva ijäl tösen. Men hon var inte värre »jejig», än
att hon, nu då, kastade till dem sin kjortel ock kofta. Så fick
hon tid, medan de revos därom, att komma ut från kyrkogården.
Andra morgonen låg där .en bit av plaggen på vareveliga grav.
Så kan en tänka sig, hur det skulle ha gått med däkan.
Blek., Sömmerskans berätt.

487

De som är ute julottan för tideligt, de får också se mycket.
Det var en karl — jag kände honom fasliga väl, för han
bodde inte så långt från vårt — han gick till kyrkan en julanatt, men visste inte rätt, vad tiden led, för hans klocka hade
stannat för honom. Men när han kom ut, tyckte han, det var
tidligt, för han såg ingen människa, kan tänka. Men bäst det
var, kom där en stor röd häst. Ock när han tittade efter, satt
där ett litet litet kryp på hästaryggen, ock då tänkte han för
sig själver: »vad behöver den lilla uselheten så stor häst!» Ock
tänk, han hade knappt gått tie steg, förrän han blev så illa
sjuker, att han måste vända om, ock innan ett dygn hade gått,
var han döder!
Smål., Friman.
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En annan karl var det som också var tideligt ute en jul- 488
ottemorgon, ock när han gått ett stycke, kom det fullt med troll
ock gastar efter honom, ock en red på ett jul. Han skulle nog
kommit om'et, ess det inte varit någon bland gastarna som
skrikit:
Du vanta vän, du dåre,
ri å väjen den håre
å på åkern den korsåre!
Ock det gjorde han, ock gastarna efter. Men när de kom
på den korsårde åkern, hade de ingen makt med honom, utan
så kom han fram till kyrkan, ock därinne var så ryseliga ljust.
Men han såg inte till något folk utanför, ock inte var det ljust
i några fönster. Ändå grundade han inte på något stolligt,
utan gick in i kyrkan. Ock se där satt fullt med huvelösa, ock
på predikstolen stod en huvelöser präst.
Karlen skyndade sig, allt vad han vant, att bösta på i en
stuga, där var han, till tiden kom.
Smål., Friman.

Ha vi sett stenen i Simontorp? Ja den är märklig. En 489
ser där frälsarens bild ingrävd på båda halvorna. För se,
stenen är remnad mitt itu, ock detta skedde just samma påskdag, när frälsaren uppstod ur graven.
Sk., Rive-Pärens berått.

Anglar ock halgon.
Min syster — ni känna hänne ju alla ock veta, att hon 490
aldrig i sin levande dag farit med ljuga — hon skulle en dag
— det var, nu då, några år efter det koleran varit här — gå
till Pängabärget ock hämta vatten i källan där. För det hålles
ju, nu då, för att vara bra mot dåliga ögon, eftersom källans
bäck rinner mot norr. Men just som hon kommer ut till bärget,
blir det ett rent ogruveligt åskväder, så flickan, nu då, trodde,
att världen skulle förgås. Hon ville ändamåls hem, kan veta,
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ock gick, nu då, så fort hon kunde med sitt vattenkrus, ock,
du nådens tid, så rädd hon var!
Men rätt som hon går, kommer, nu då, en kvinna jämte
hänne på vägen ock säger: »Du skall inte vara rädd, barn!
Densamme härren, som styr allt, styr ovädret». Ock så gick
hon jämte flickan, tils de kommo till gångstigen, ni veta, vid
Pästbacken: där rakt försvann hon.
Ock det säger min syster mång ädelig gång, att hon skulle
kunna känna detta ansikte igän, var hon fick se det, men aldrig
har hon sedan sett en åstymmelse till samma kvinna.
Blek., Sömmerskans berätt.

491

En anteckning sedan 1847 uppgiver, efter utsago av en
rättare på en egendom i Södermanland, att lördagen den 17 juli
samma år på egendomen Årsta i Huddinge socken, 13/4 mil
från Stockholm, då folket var sysselsatt med höbärgning, hördes
av dem samtlige en kör av änglar, så vacker, att patronen ansåg, att arbetet borde upphöra ock folket bjudas på brännvin.
Bergströ m .

492

Legenden om St. David förtäljes sålunda:
Den fromme mannen kunde en söndag ej få sina vantar
upphängda på solstrålen, så som han ju eljes brukade göra.
Han förstod då, att han måste ha begått någon syndig handling,
ock när han drog sig allt till minnes, så stod synden klar för
honom: han hade skrämt upp vilande lam från en tuva.1
Gottlands vapen är, som bekant, lammet med korsfauan.
Gottland.

493

En som aldrig slutar att gå här förr än på yttersta dagen,
det är Jerusalems skomakare. För en tid sedan kom han till
en gård i Markaryds socken i Småland ock tiggde bröd. Han
såg rakt ut, som då en skugga rör sig. Brödet tog han, ock
1) Eljes säger legenden, att han trampat ned ett par kornax.
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man kunde se, hur det förminskades, fast det ej kunde urskiljas, att han åt.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 24.

I närheten av Falsterbo bor Jerusalems skomakare under 494
ett ensamt stående päronträd.
Han gör ingen förtret, när en bara inte »mess» med honom
eller rör de barnkläder, som ibland hänga till torkning på trädets
grenar.
Gumman på Skanörs Ljung.

Djävulen ock hälvetet.
I Lövestad levde en man, som hette Åke Vive. Han var 495
stark som en björn ock oförvägen som en »torbose» [tordyvel].
En kväll var han på besök hos ladufogden på kungsgården.
Då han blev där länge utpå natten, kommo de till att tala om
vilken väg Åke skulle gå hem. Han påstod sig vilja gå över
kyrkogården. Ladufogden följde honom, ock båda hörde de,
hur kyrkogårdsporten slogs igän med en stark skräll.
»Vill du ännu gå där igenom, Åke?» sporde ladufogden.
»Jag går, om jag så möter själva hin!» svarade Åke Vive.
Men först skulle han över ån, ock här på bron mötte han
den han nyss hade nämnt. Ladufogden stannade för att se, hur
det ville spänna av mellan de två. De röko genast ihop, ock
Åke kastade hin i ån, så det sa plums i vattnet. Men i blinken
var hin uppe igän ock på Åke. De togo tag, så bron knakade.
Men ännu en gång kom den lede i ån. Nu, när han ock Åke
tredje gången foro varandra i kaluven, blev ladufogden så rädd,
att han tog till bens ock rände hem.
Åke Vive ville aldrig tala om, hur det tredje nappataget
slutade. Men säkert är, att från den natten hade han ingen
hälsodag.
Sk., Hönsgummans berått.
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Hin ock hans leverne är det bäst att ej forska efter. En
målare hade målat hin ock hälvetet i en kyrka. Men den ledeblev så ilsken över att folk skulle få se, hur han hade det, att
då målaren skulle resa från orten, körde han ner sig med
hustru ock barn i en liten usel vattenpöl. Det ställde den
lede om.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 26.

497

Den elake regerade en gång en flicka. En präst måste di
driva ut honom. Den elake rusade på dörren, men kom inte
ut, utan måste springa omkring i rummet. Än antog han skapnaden av en gris, än av en hund, än av en katt, än av en orm.
o. s. v. Det jälpte dock ej. Han kom ändock ej ut.
Då tog prästen ock borrade ett hål med en syl i fönsterblyet. Då försvann den elake, ock de närvarande hörde bara,
huru han skrek, då han trängde sig ut genom det lilla hålet.
När., Nyblin.

498

I vår socken fanns det en stor, grov karl, Tok-Pälle de
kallade, som var stollig, ock ibland blev han alldeles vild ock
rasade, så det var hemskt att se ock höra.
Han skulle nog för länge sedan blivit förd till Nyköping,
till dårhuset, bara det funnits någon i grannlaget, som torts.
frakta honom, men det tordes ingen. Till sluts åtog sig fältväbel Nicander det. Han var en morsk karl ock hade varit
Med i tyska kriget. »Icke gör jag det gärna», sade han, »men
för att göra er en tjänst skall jag försöka det, med Guds jälp.»
Därmed så for han av med Tok-Pälle, ock allt gick bra,
tils de kommo till den mörka skogen mellan Faneby ock Nyköping. Där kom raseriet på Tok-Pälle, ock fältväbel Nicander
såg tydligt, hur djävlarna dansade kring honom, när han galnades som värst. Till sluts så blev fältväbeln ledsen ock gav
galningen en puff för bröstet ock skrek: »Regerar fan dig, så
styr Gud mig!» Ock därmed vart det lugnt, ock Tok-Pälle kom
i all stillhet in på dårhuset.
Bergström.
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I Glimminge socken (Järrestads härad) blev en man en 499
lille julafton bjuden hem till hin för att äta möljebröd [doppa
i grytan].
»Nej, tack skall du ha», svarade mannen. »Har du mer,
än du orkar äta upp i dag, kan du gömma det tils i morgon».
»Tack skall du själv ha», svarade då den lede; »där gjorde
du mig ändå en tjänst, för det har jag ej förstått mig på förr».
Sk., Skepparens berätt. (Jfr nr 331.)

I en socken inom Östra härad av Jönköpings län hade 500
läseriet stegrat sig till hart nära vanvett. En hederlig ock
snäll bondkvinna, som hette Stin-Karin, blev ock indragen i
denna virvelvind. Ifrån att vara en idog, huslig ock ordentlig
hustru, blev hon liknöjd för allt världsligt, gick städse på
»bibelstunder» ock ansåg skötandet av hus ock hem rent av
syndigt. Iiännes man var djupt bedrövad; men föreställningar,
böner, bannor — intet jälpte. Hon var rent av förlorad för man
ock barn.
En dag kom en välbekant sotare till hännes man för att
värkställa sotning. Efter slutat arbete frågade sotaren, då han
ej såg till hustrun, var hon var. Mannen talade då om sitt
stora bekymmer ock sin harm mot kolportören, som gjort denna
villa värre, än den varit. Han berättade ock, att han hört, det
de — läsarne — nu under sina sammankomster klädde av sig
nakna ock dansade ängladansen, i det de gåvo varandra broderock systerkyssen. »Det är under, att inte skam själv kommer
fram ock dansar med dem, då de bära sig så illa åt ock chikanera
Guds rena ord», sade bonden förtretad.
»Hör på I», sade sotaren, »vill I, så skall jag gå dit ock
dansa med dem en kväll, när de hålla på som värst, så kanske
jag kan skrämma hem eder hustru?»
Ja, det var klart, att bonden gärna ville det ock betala
sotaren till på köpet. »Nu är du svarter ock 'vuren', ock de
hålla på som värst i» — han nämnde gården. »Bäst du går dit
i kväll som kväll är».
Det ville sotarn. Han skulle bara ha sig två par horn:
två på knäna — två i huvudet — så var toaletten gjord.
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Kolportören ock hans församling hade läst ock sjungit,
tolkat ock vänt på bibeln på alla sätt. När alla voro, som han
kunde förstå, riktigt »skakade», föreslog han »en ljuv, ren ängladans ock ett avläggande av den usla beklädningen, de buro på
sin kropp, ett försök att även i yttre måtto varda änglar lika».
Sagt ock gjort, dansen börjades. Men ingen hörde till börja
med, att något rakade i skorstenen, eller såg, att elden började
ryka in. I ett nu, mitt bland eldgnistor ock rök, föll skam
ned ibland dem ock började under det hemskaste grin hoppa
ock dansa med långa horn på knän ock panna.
Det berättas ej, huru många minuter därefter stugan var
tom. Men fort gick det. Ock Stin-Karin lär ha förlorat all lust
för dylika sammankomster.
Då sotaren någon tid därefter hade arbete hemma hos mina
föräldrar, frågade man honom, om detta var sant. »Ja, nog var
det sant. Men det var en vådelig färd, för jag höll på att
kvävas av röken ock inte komma igenom spjället för de djävla
hornens skull, som rev stora hål på benen. Men roligt var det
ändå, så det förslog, ock bra fick jag betalt av bonden.»
Jönköpings län, Friman (sann händelse).

Straff.
501

En präst i Kempinge, Rengs socken (Skytts härad) blev
en gång så förargad över att där kom så litet folk till gudstjänsten, när han predikade, att han sade: »Jag önskar, att jag
aldrig mera finge se Kempinge kyrka!»
Det skedde, som han önskade, ty han blev blind.
Sk., Ringarens berätt.
Ss

502

En sergeants hustru var så fåfäng, att hon föraktade sitt
äldsta barn, en dotter, för det flickan visade lust för husliga
sysslor ock träget arbete.
En dag utbrast modern: »Jag önskar, att jag i stället fött
ett får, så hade jag åtminstone haft ullen!»
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Hännes yngsta barn blev ett missfoster, hälften lam, hälften
människa.
Namngiven person i östra Göinge härad.

En dotter till fattiga fciräldrar var ute ock tjänade. Trots 503
föräldrarnas bön om jälp, sände hon ej någon sådan till dem,
utan använde i stället lönen till granna kläder, ty hon var
förskräckligt högfärdig. Slutligen dog fadern. Då dottern skulle
gå på gravölet, skickade hännes husmoder med hänne bröd till
modern. Men som det var smutsigt, lade pigan brödet på
marken ock steg därpå. Till straff för detta sjönk hon ned i
4
jorden.
När., Nyblin.

I närheten av Bro kyrka finnas ett par märkliga 504
stenar. Två kvinnor tvistade med kyrkan om ett stycke
åker, som var givet till denna. Då saken skulle avdömmas på
den omtvistade platsen, lade kvinnorna mull från sina åkrar i
skorna ock gingo ed på »att de stodo på deras egen jord». Men
knappt var meneden över kvinnornas läppar, förrän deras
kroppar förvandlades till de två stenar, som ännu stå vid kyrkan.
»Ock», säger folket, »brottet var så mycket svårare, som den
ena kvinnan var fruktsam, som det ju tydligen kan ses på den
ena stenen».
Gottland.

Gottlands »träsk» ha också sina rån ock sina sägner. Ett av 505
dessa träsk har tillkommit sålunda:
Två käringar tvistade om ett stycke skog ock drogo slutligen till tinget för att få tvisten avgjord. Den ena käringen,
hon som hade orätt, lade då jord från den omtvistade skogen
i sina skor, ock så gick hon ed på att den jord, på vilken hon
stod (bodde), hörde hänne till. Men knappt hade meneden gått
över kännes läppar, förrän skogen sjönk, ock ett träsk uppkom
på platsen.
Gottland.
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Några karlar i Ausås (Södra Åsbo härad) lågo en söndag ock spelade kort på en äng. En av de spelande brukade
knep i spelet. Då kamraterna förebrådde honom detta, tog han
till att svärja ock förbanna sig på att han spelat ärligt. Men
de andra ropade, att han spelat falskt. Då bad han hin komma
ock taga honom livs levande, där han låg, om han vore skyldig.
Knappt hade han ordet ur munnen, förrän den ene av hans
armar drogs rakt upp i höjden, hans hår reste sig på ända ock
hans kropp lyftes en halv ab från marken, ock i denna ställning fördes han tämligen hastigt framåt.
En av kamraterna slängde genast korten i backen, for in
i stallet, tog en hingst, slängde sig upp på den, red i fyrsprång
efter den bortflygande menedaren ock lyckades slutligen få fatt
i hans tumme, nämnde så Jesu namn ock läste »Fader vår»,
tils den onde måste släppa sitt tag.
Nu var syndaren avsvimmad, så drängen måste lägga honom
på hästen ock föra honom hem. Där kvicknade han åter till,
men var okunnig om vad som hänt honom. Hans vänstre
tumme var dock bortvissnad ock blev det, så länge karlen levde.
Man trodde, att hin hållit i den, när han drog åstad med honom,
men att han nog ändå ej haft makt över mer av drängens kropp
än just detta finger. Därför måste han släppa sitt tag, när
Hånens namn nämndes.
Gumman på Skanörs Ljung.

507

Jag vet en man, som en gång for med en stor lögn ock
bad hin ta sig mellan vin ock bröd, om han ej nu talade
sanning.
Så hände det sig, att då han nästa gång ville gå till altars
ock hade fått brödet, föll han ned stendöd vid altaret, innan
prästen kom med vinet.
Sk., Ringarens berått.

508

Ja, jag vet en annan menedare, som ej förmådde få en
droppe vin av kalken på sin lögnaktiga tunga.
Sk., Ringarens berått.
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En kvinna, som skulle gå till nattvarden, vände om ock 509
tog på sig en lösfläta. Då hon kom fram till nattvardsbordet,
varseblev prästen i hännes huvud en orm, vartill flätan förvandlat sig. Prästen lyckades visserligen få bort den ett par
gånger, men den återtog genast sin plats igän. Förfrågan skedde
då hos kungen, om man ej skulle kunna få ta livet av den
olyckliga synderskan. Detta förvägrades dock. Hon skulle i
stället få visas andra till varnagel. Många ock långa resor
företogos av nyfikna för att se det gudomliga straffet.
När., Nyblin.

Det hände sig en gång, att en bonde, som hade ett ved- 510
lass att sälja, körde vilse ock kom till en avlägsen ödemark.
Där bodde blott en enda man invid en port, som förde ned i
jorden. Mannen kallade sig Pål Störje ock hade god lust att
köpa veden. Han betalte dubbelt pris för lasset, ock så gick
bonden in på handeln. Men han tänkte sin del både om den
svarte porten ock om Pål Störje.
Emellertid blevo de två ense om att bonden varje år ock
mot lika högt pris skulle komma med all den ved, han hade
att sälja, till den här porten. Vägen, som Pål Störje visade
honom, var genare ock bredare, än bonden förmodade.
Bonden höll ord ock avtal. Pål Störje likaså. Ock handeln
gick bra i hela tre år.
Men när bonden tredje året kom med sitt sista vedlass,
bad Pål Störje honom följa sig bort till en vall ock göra honom
en stor tjänst. Bonden gjorde så, ock nu bekräftade Pål Störje,
vad bonden alltid förmodat, att han höll vakt vid hälvetets
port ock att bonden själv sålt sin ved till den onde.
Pål Störje hade varit en stor syndare, ock till straff hade
han dömts att leva så länge som avgrundens portvakt, tils där
kom någon människa, som ville förlossa honom från livets börda
genom att slå honom tre gånger över ryggen med hans stav.
Bonden var villig att göra honom denna tjänst, men undrade,
hur det då skulle gå med Pål Stödes själ.
Ja, det visste denne inte, utan bad blott att få dö, ock att
bonden ville begrava honom där vid vallen. Ville han sedan
ha ett tecken på om Störje fått nåd eller ej, så skulle han
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sticka hang gamle vandringsstav ned i mullen på hans grav
ock så själv återkomma dit om ett år. Grönskade då staven,
så var Störjes synd förlåten. Var den torr, hade han det icke bra.
När detta var avtalt, slog bonden Störje tre slag över
ryggen, ock han föll genast ned död.
Bonden begrov honom, satte staven i mullen ock for hem,
med föresats att om ett år gå till Störjes grav ock se, om staven
grönskade.
Men bonden, som blivit rik på sin vedhandel, glömde denna
föresats, ock där gick lång tid, innan han med allvar tänkte
på Störje.
Äntligen kommo där dock dagar, då bonden böljade gruva
sig över det sätt, varpå han fått sin rikedom, ock över den
dom, som väntade honom. När dessa tankar blevo honom för
starka, begav han sig åstad för att se, hur det gått för Pål
Störje.
Det var en tung vandring, kan en tro. Men när han kom
fram till graven, stod den gamle staven förvandlad till ett
grönskande träd. Då blev bonden själaglad, ty när Pål Störje
hade fått nåd, så kunde även han hoppas på nåd, fast han
blivit rik genom att sälja ved till hälvete.
Sk., efter en gammal kvinna i Fjärdingslövs fattighus.

511

Det var en gång en flicka som gifte sig med en fattig präst,
ock för att nu ej få för många bekymmer kom hon överens
med den lede, att hon skulle tillhöra honom efter döden, bara
han här ställde så till, att hon slapp få några barn.
Pocker var villig, som han alltid är, när det är fråga om
stygghet. Prästens blevo barnlösa.
Men när nu frun började bli till åren, fick hon en gruvlig
längtan efter barn, ock varje gång hon såg en mor med en
»glött» på armen, skar det häpne i järtat. Slutligen kunde hon
inte stå ut med sina kval, synnerligast när hon tänkte på vad
som väntade hänne, sedan hon gått ur denna världen, ock så
bekände hon hela eländet för sin man.
Han var en präst som lärt så mycken svartkonst, att han
hade den makt, en präst bör ha över den lede, ock så lovade
han lösa hänne från förbundet med honom.
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Prästen förde hänne en kväll till kyrkogården, satte hänne
där på en stol ock skrev en cirkel omkring hänne. Så bad han
hänne nu sitta stilla, om hon ville bli frälst, evad hon än mätte
få se. Ty gick hon utom cirkeln, innan han kom tillbaka ock
tog hänne i sin famn, vore hon förlorad.
När det nu led framåt natten, såg hon först sina goda,
vänner komma ock kalla på hänne. Men hon blev sittande, ty
hon visste, att det blott var hins konster.
Sedan kommo hännes mans vänner, men hon aktade ej
häller på detta. Då kom den lede själv, rev ock sprätte i kyrkogårdsmullen, så den rök omkring, bara för att söka skrämma.
hänne ut ur cirkeln. Men så rädd hon än var, blev hon sittande
på stolen, ock så försvann hin.
Så gick där en liten stund, så kom där en skepnad, som
var alldeles lik hännes man. Han gick fram till cirkeln ock
räckte häpne handen. Då var det nära efter att hon rest sig
från stolen; men till all lycka drog hon »fare» på sig [anade
oråd], då hon såg, att han stod utanför cirkeln. Nu måste
frestaren vika, ock strax därpå kom prästen ock tog hänne i famn.
Men fastän han sålunda löst hänne från den lede, tvivlade
dock prästen på att hon kunde få nåd.
När hon var död, planterade han tre trädplantor under ett
stenbord i sin trädgård ock sade, att om något av dessa träd
kunde med sin krona växa igenom stenskivan, skulle det vara
honom ett tecken, att nådens dörr blivit öppnad för hans hustru.
Ock tänk: icke ett, utan alla tre träden växte igenom
stenskivan.
Sk., Ringarens berått.

En fru i Västra Alstads socken (Skytts härad) hade be- 512
gått samma synd ock vände sig slutligen i sin ångest till prästen.
Han förde hänne en kväll in i kyrkan, skrev cirkel kring hänne
ock bad hänne sitta där tils dager.
Hon fick då besök av råm unga män. Två voro präster,
ock de förebråjde hänne, att hon ej velat föda dem till världen,
ty de hade varit bestämda till att vara hännes barn. En kan
tänka sig, att det var straff nog för hänne att se sig ha så satt
sig emot Guds vilja.
Sk., Ringarens berätt.
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Jag har också hört berättas om ett äkta par, som kommit
överens om att mannen skulle vända hustrun ryggen i nio år,
ock hon sedan honom i nio.
När så, efter aderton års förlopp, mannen dog, gick hustrun
fram ock tog honom på huvudet, sägande: »Det är din skull,
att nio huvudlösa barn jämt förfölja mig.»
Sk., Ringarens berått.

Efter döden.
514

Där talades i vårt landskap om en hustru, som ställt det
så för sig, att hon skulle slippa få några barn. För denna
misstankes skull blev hon efter sin död bisatt i kyrkan, ljus
tändes på altaret, ock där hölls likvakt vid kistan.
Då såg man om natten först en gosse, så en flicka komma;
därpå kom ännu en gosse. De gingo alla tre runt omkring
kistan ock sade: »Ve dig, mor, som ej ville låta oss se dagsljuset!»
Gumman frän Öland.

515

I Espö kyrka (Vemmenhögs härad) hölls i min fars barndom aftonsång. Då hände det sig en vinterkväll, att en piga,
som min far kände, kom till kyrkan för tidigt. Men då hon
fann den upplyst, ville hon gå in. Mitt i kyrkdörren mötte hon
en likklädd gestalt, åtföljd av två små jämrande barn. De nedsjönko alla tre i en öppen grav.
Pigan talade om synen för prästan, ock han upplyste häpne
om att det var en kvinna som, då hännes dotter vart fruktsam,
två gånger fördrivit hännes foster. Därför förföljdes denna mormor av dotterbarnen efter döden.
Sk., Skollärarens berått.

516

År 1838 åtalades ock bötfälldes vid Luggude häradsrätt i
Skåne en ungefär 19-årig torpardotter, för det hon medelst handpåläggning botade sjuka.
Ett egendomligt prov på hurusom lutersk rättrogenhet inför
offentligheten då skylde den gamla ärvda åsikten om ett mellan-
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tillstånd efter döden, utgör den bekännelse, som nämnda flicka
avlade inför domstolen, samt hännes förtroliga berättelse för
sina vänner.
Den förra innehåller en svävande beskrivning om himmel
ock hälvete; den senare detaljerade skildringar om »ett rum
mellan himmel ock jord», varest hon sett ock talat med flere
avlidnes andar, vilka voro dömda att sväva där en längre eller
kortare tid, till straff för den eller de'n synden.
Det var blott folkets egen uppfattning av tillståndet efter
döden som flickan där framställer, ock därför väckte dessa
hännes berättelser varken förundran eller misstro.
Av hundra spökhistorier, gamla ock nya, tala de nittionio
mer eller• mindre klart om ett övergående osällt tillstånd, vari
gengångarne befinna sig. Den girige får varje natt gå ock
»blossa på» sina nedgrävda skatter, ända tils någon levande tager
mod till sig ock frågar, vad som kan göras för att skaffa
honom ro. Den som i graven medtagit någon hemlighet, får
icke ro, förrän den blivit upptäckt. Modern, som först i andevärlden föder sitt barn, måste tillbaka till jorden för att hämta
barnkläder. Den hatfulles ande vankar omkring, sökande tillfälle att »gastkrama» sina ovänner. Vålnaderna efter dem, som
drunknat i havet, vanka på kyrkvägar ock hänga sig fast vid
nattliga vandrare för att bliva burna till kyrkogård ock kastade
in på den vigda mullen, varefter de få ro ock vila.
Lyssnar man med uppmärksamhet till vårt folks tal om de
avlidnas andar, så finner man lätt, att uttrycken: »de äro i
himlen, hos Gud, hos Frälsaren» endast användas vid mera
officiella tillfällen, t. ex. då något skall sägas som tröst för
en bortgångens närmaste släktingar. I dagligt tal användes
däremot det obestämda: »där de skola vara». Ock blott då det
är fråga om barn, begagnas med full övertygelse orden: »de äro
hos Gud.»
Dödsr. s. 313-314, 316.
Två bröder från Sandåkra begingo mened. Då de sedan 517
fingo sina betänkligheter över detta brott, lovade de varandra,
att den som först dog, skulle komma igän ock säga den andre,
hur han hade det.
Sv. landsm. VIII. 3.
11
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Nå, den ene dog, ock en kväll kort efter hans begravning
satt där en stor svart hund vid trappan till broderns stuga.
Husmodern såg djuret, anade ingenting, utan jagade bort hunden.
Andra kvällen satt han där igän, ock hon körde åter bort honom.
Men då samme hund satt där tredje kvällen, då sade hon det
till sin man.
Han gick genast ut — för han förstod, att det var den döde
brodern — ock sporde honom nu, hur han hade det i den andra
världen.
»Det som är en gång forsoret, är evigt forloret», svarade
hunden.
Brodern bekände sedan sin synd.
Sk., Hönsgumrnanå berått.

518

I Asarum bodde för några år sedan en elak man, ock han
dog. Då han låg i själtåget, sutto där flere stycken korpar på
taket till hans boningshus, så man behövde inte spönja, varthän
han skulle föras.
Blek., Sömmerskans berått.

519

För några år sedan dog i Ystad ett lättfärdigt fruntimmer.
Då hännes lik kom på likvagnen, blev - det så hiskligt tungt,
att hästarna drogo, så svetten rann nedåt dem.
Gumman på Skanörs Ljung.

520

En »väckt» kvinna bad ivrigt för en oomvänd man. Då
såg hon en natt en stor svart hund med glödande ögon gå förbi
hänne. I sitt gap bar han den man, för vilken hon just då låg
i bön ock åkallan.
Karlshamnstr.

521

Det var ett bröllop hos en nämdeman L. E. i lä. Under
detta fick en gubbe en köttbit i halsen ock dog. Vid detta
tillfålle hände mycket, som var g slet.
B:s hästar kunde omöjligen förmås att gå fram på vägen,
då de skulle köras hem.
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En som skulle åka till bröllopet, såg en hund, ur vars
gap elden lyste.
Kokerskan tittade in på dansen, men hon såg endast eld
ock lågor.
När den döde bars ut, var det en hustru som såg, att den
elake jälpte till att bära. Ock då dånade hon.
En som var på väg från bröllopet, såg något vitklätt föremål springa framför sig av ock an på landsvägen. Snart försvann det dock.
En annan hörde, huru någon eller något sprang framför
honom, men såg ingenting. 0. s. v.
När., Nyblin.

Många äldre personer säga till, när de ligga på dödsbädden, 522
att deras lik skall ha en bindel kring underlivet. Ty mer än
denna får ej en människa ha att skyla sig med vid den yttersta
dommen.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 17.

I närheten av Skanör hände det för många år sedan, att 523
en hustru på en gång födde trätton ofullgångna foster, vilka
blevo nedgrävda i hagen [trädgården]. Men varje jul hördes
därifrån späda röster sjunga julpsalmer. De små borde ju ha
fått en grav i vigd jord, kan en tänka.
Sk., Ringarens berätt.

Om, kyrkor.
Löften om offer till kyrkor förekomma ännu, ock löftena 524
hållas samvetsgrant. Jag talade bland andra även med en
äldre kvinna, som i sin ungdom lovat kyrkan »tolv styver», om
det barn, hon ålagts att vårda, ville hålla sig tyst ock snällt,
tils modern återkom från en liten resa. Barnet uppförde sig
väl, men flickan hade inga pänningar till offret, utan måste
vända sig till sin egen mor.
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»Löften till kyrkan skola hållas», sade denna ock gav sin
dotter myntet, tolvstyvern.
Gottland.

525

En kvinna gick förbi Hyby kyrka en natt. Så hälsade hon,
som brukligt var, på kyrkan, men sade: »God morgon, Guds
tämpel ock alla kristna!» Därvid hörde hon, hur en späd barnröst tog till att gråta jämmerligt. Då förstod hon, att det var
därför att hon icke tillagt orden: »ock °kristna». Kvinnan blev
så bedrövad, att hon sedan aldrig mer vågade hälsa på någon
kyrka. För hon var rädd att göra någon av de döda bedrövad.
Sk., Ringarens berätt.

526

Vid varje kyrkas grundläggning — hette det — offrades
den första levande varelse, som kom inom det till tämpel utsedda området, genom att levande nedgrävas under tämplets
grundmur. Att detta icke betraktades som någon godtycklig
handling, framgår bland annat därav att sägnen uppgiver, hurusom även barn »varit utsedda», d. v. s. råkat vara den första
varelse som kommit in på den utstakade tämpelplatsen. »Då
hade bygguadsfolket inte annat att göra, utan måste begrava
barnet levande».
Märkligt är, att just denna sägen, som är knuten till flere
kyrkor, alltid är lika. Alltid blir barnet lockat ned i offergraven, får där en stor smörgås ock klagar alltid med samma
ord, att där faller jord på den, när de offrande börja kasta igän
graven över barnet.
Den varelse, som på detta sätt blev offrad, säges bliv&
kyrkogrim, ock har uppgift att värna tämpel ock kyrkogård
mot nattliga besökare, som gå i olovliga ärenden. Ännu kan.
man få höra personer nämna de olika gestalterna på många
kyrkors kyrkogrimmar. Vanligtvis är det lam, kalv, vädur ock
tupp som 'sägas hava blivit offrade.
Sk., Offerseder s. 285 f.

527

Som en vet, har varje kyrka sin kyrkogrim. I Trelleborg
lär det vara en kalv, ock det säges, att ringaren — som där kallas

VIII. 3

OM KYRKOR.

169

»kuraren» — vade annandag påsk lägger ny halm upp till honom
i tornet. En gång hade han försummat detta ock blev då ned-sparkad genom torngluggen.
Besynnerligt nog synes denne kyrkogrim stundom i skepnad
av en gosse med röd huva stå i torngluggen. Detta bådar
alltid oväder.
Sk., Ringarens berätt.

I Skanörs kyrka är där en katt som är kyrkogrim. När 528
min systers man tjänte hos prästen, kom kyrkogrimmen ofta ock
lade sig hos honom i sängen. Men en gång hade mina systerbarn lagt sig i faderns säng. Då nu katten kom upp till dem,
började de klappa honom. Då blev han så fasligt stor, att
barnen sprungo upp, ock så försvann kyrkogrim men.
Sk., Ringarens berätt.
se

Om jag vet något om kyrkogriramen? Nej, honom har jag 529
då aldrig hört talas om. Men mång'ädeliga gånger om kyrkogårdsgrimmen, för han skall, nu då, övervaka, att inte lik begraves i smyg. Hur det eljes är »vurnat» med honom, det känner
nog ingen här.
Blek., Sömmerskans berätt.

Kring Asarums källa knyta sig en del sägner, liksom också 530
kring själva byn.
Byn Asarum har fått sitt namn därav, att, jättar »asade»
timret till den första kristna kyrkan bort från en väg, där
»jättestenar» stå uppresta, upp till backen, där kyrkan nu har
sin plats.
Karlshamn str.

Om Rasbo kyrka berättas, att man till en början ämnade 531
bygga den på annat ställe, än den nu står. Vid Ginhammarsbacken vid Årstad skulle kyrkan stått. Men de fick inte bygga
i fred, utan det revs ner igän om nätterna, det de byggde om
dagarna. Ock för råsten så synes det än i dag ett minne —
utom de myckna stenarna i backen där. Det är en gammal
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grind mitti högsta Ginhammarsbacken som är en mössa på, ock
det är två höga stolpar, men bara en bjälke tvärt över, som det
inte är annorstädes, mellan stolparna, utan bara här; men så
att de kan köra med stora lass.
Uppl., Carlsson.

532

Vid Skeke by står det en stor sten, som jättarna skulle
kasta på Rasbo kyrka, när hon vart. Men han var för tung, hann
bara dit. Han vänder sig var gång han hör, att kyrkklockan slår.
Uppl., Carlsson.

533

När de byggde Ålems kyrka, så for klockan ner i Alsterån.
Där är en virvel i vattnet, ock där sa de alltid, när jag var
barn, att där skulle storklockan ligga. Ock för till att ta upp
den skulle de ha två tvillingoxar, ock det hade de då hittat
ett par tvillingoxar. Men så var det det till också, att ingen
fick säga någonting, förrän det var gjort: Ock de hade fått
hänne så långt som upp till kanten. Då var det en som inte
kunde hålla sig, utan han tyckte, att nu var det gjort ändå.
Ock då trillade hon ner igän. Ock sen fick de aldrig se hänne
mer.
Kalmar län, L11 (efter Kristina Andersson).

534

De for fram med en stor kyrkklocka en gång uppe förbi
Hov ock Långbacken på Rundveden, där nu Klockbäcken är.
Så kom klockan till bli kullkörd i backen på något vis, ock
ramlade ner bredvid vägen, där det var riktigt lös mark, liksom vid Bokara på andra sidan. Ock så var det en stor bäck,
där klockan rullade ner.
Folk har flere gånger försökt jälpas åt få upp 'na, men det
har varit tocket tråtyg på vägen ock visat sig, så att de har
varit dana ock släppt tagen på klockan. De har haft hänne i
vattenbrynet ock sett, hur hon blänkt. För varendaste gång de
har hållit på med hänne ock tänkt få hänne nk> på land, så
har det kommit en höna ock hoppat på en fot ock dragit efter
sig ett stort halmlass.
Uppl., Carlsson.

Spökeri.
(Psykologi.)
Jfr Ort- ock personsägner.

Varjehanda otyg.
Man måste i minnet inskärpa veckodagen, då barnet föddes. 535
Ty är det en torsdag, äger det förmågan att se övernaturliga
varelser, troll ock gengångare, men är på samma gång befriat
från all fruktan för dylika ting.
Två blad s. 285.

Det är i Skåne en allmän tro, att hundar ock hästar kunna 536
se spöken. I Blekinge hette det, att alla djur, som födas blinda,
ha nämnda förmåga. Men till de blindfödda djuren räknades
av mina »källor» även hästen, ock av flere spökhistorier, som
berättades, framgick tydligt, att man tillade hästen förmåga att
kunna se övernaturliga varelser.
Karlshamnstr.

Gråbön (gråbrodd), plockad St.-Johannes-afton, bör man 537
bära vid barmen ock även sätta kvistar därav över dörrarna,
ty det skyddar bra mot allt »trössale».
Gumman på Skanörs Ljung.

Det är också bra mot allt slags »trössale» att bära rav 538
[bärnsten] på sig. Det måste alla skolbarnen i Västra Alstad
göra i fjor, ty de kommo jämt för något i skolträdgården.
Gumman på Skanörs Ljung.
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Man lägger armar ock ben i kors om nätterna för att slippa
maran; ock springa snett över korsfåror på åkrarna är fik något
»krånk» det ock.
Uppl., Carlsson.

540

Har man det så ställt, att man kan köra med en hingst,
eller man rider på en sådan, är man säker för allt slags »tyale».
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 23.

541

Spöken ock allt sådant har ingen makt med druckna personer.
Gumman på Skanörs Ljung.

542

Bäst är, om man kan få en frimurare till att tala vid spöken.
Ty frimurare de mana dem rakt ner i djupaste avgrunden. Men
det kan kanske vara synd, utom när en inte på annat sätt kan
få husfred.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 19.

543

Men för att återkomma till egna erfarenheter, så vill jag
fråga, om inte även ni stundom, när ni går ensam på en väg,
hastigt får lust att gå tvärs över den till andra sidan? Då kan
man vara viss på att det är för att undvika att komma rakt i
snaggen på en gast.
Sk., Ringarens berått.

544

Eljes ha spöken ock allt sådant förlorat sin makt sedan
1840. Vad här det året gjordes vid allt »trössale», känner jag
inte till; men efter den tiden få spöken ock sådant måst bli där
de ska vara, det har jag hört sägas för sanning.
Skåne.

545

Tydliga lemningar efter forntidens avgudaoffer finnas i den
ännu i avlägsnare bygder förekommande seden att offra sädesax
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.åt mystiska djur. Bland dessa senare spelar ett stort svin,
kallat glo- eller gluffesuggan, den mäst bemärkta rollen.
Denna varelse förekommer bland annat även i sägnerna om
årsgångare, d. ä. personer vilka efter vissa hemlighetsfulla för
beredelser under julnatten företaga ensliga vandringar, t. ex.
kring gränsorna på en by eller socken. På dessa vandringar
gäller det att besegra en del frestelser ock faror. Bland dessa
sehare står mötet med glosuggan vid tämpelporten i främsta
Tummet.
Vem denna varelse egentligen är, torde framgå därav att
det offer, som bringas hänne, består av tre eller nio mogna
sädesax, vilka jämte sina strån ryckas upp ur jorden, då en teg
är skördad. Varken liens eller skärans stål får vidröra denna
-offergåva, vilken sammanbindes ock nedlägges på åkerrenen
samt fästes med en liten sten. Offerhandlingen åtföljes av en
bön, att glosuggan ville hålla till godo med denna gåva julafton.
Sk.: Offerseder s. 277-278.

Min far var en gång illa ute, så det förslog. Han var ute 546
för att handla litet till barnsöl, för där fanns ett odöpt barn
hemma, ock det barnet var nog jag. Han hade fått en del till
bästa, så han var smått på hurren; men på en gång sätter det
i honom, att han skall hem, för han väntade barnets gudföräldrar.
Det var nu mitt i natten, ock man varnade honom. Men han
svor på att, om han så mötte själva gloson, skulle han hem.
Han hade inte gått länge, förrän han mötte gloson. Hon
syntes nog, för hon hade eld mellan varje revben, ock nu hade
han inte annat råd än att gå baklänges ända hem. För vände
han hänne ryggen, så rände hon genast mellan hans ben ock
fläkte honom. Han kom lyckligt in i stugan ock fick genast
tänt ljus på bordet ock eld i spisen ock nappat tag i bibeln
för att läsa. Men han hade varit för djärv, då han liksom
manat fram gloson. Ock därför rycktes nu dörren upp, ock en
karl ridande p& en vit bock kom in i stugan ock sökte släcka
både ljus ock eld. Men vann det inte för fars läsning, utan
måste rida ut igän. Under detta låg mor utan sans i sängen,
ock barnet var rent svartblått. Då satte far stål över dörren,
sprang till naboens ock fick hans kvinna till att ge barnet nöd-
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dop. Så kom både det ock modern sig, ,ock vi hörde inte till
gloson mera.
Sk., Rive-Pärens berätt.

547

I Myrhulta-skogen är det något besynnerligt, vad det nu
är. Jag blev alldeles vilsen där en gång ock visste inte alls,
var jag var. Ja till ock med, då jag slutligen kom fram till
landsvägen, kunde jag inte känna igän mig, förrän det kom
en gumma, som hälsade på mig. Ock det är flere det har
gått så med.
När., Nyblin.

548

En gång var jag med min far i skogen ock såg, nu då,
en tuva så oförbegrundalöst full med jordbär, röda som det
rödaste blod.
Jag till att skrika på far, att han skulle komma ock se.
Men han var inte väl där, förrän alla bären blevo eveliga
ormar. De krälade, så det rakt kryper i mig, ess jag tänker
på'et.
Vad kunde, nu då, det väl vara?
Blek., Sömmerskans berätt.

549

I utkanterna av Lunds stad är där ännu inte gott att vändas,
sedan det blivit mörkt. Jag vill nu inte tala om vad en sådan
fattig olärd säljekvinna som jag kan råka ut för på sin vandringsstig. Men jag känner en lärarinna i Lund, ock hon skulle
en kväll ensam gå genom de där »gyderna» [gränderna]. Hon
gick ock hon gick igenom en stor trädgård, tyckte hon. Men
bäst hon går, får denna människan en raspa tvärs över näsan,
rakt som om det varit av en trädgren. Men det var bara skit
som gjorde hänne detta hyss, för där fanns inte träd skapat i
den stadskanten.
Sk., Säljekviunans berätt.

550

År 1882 förtäljde mig en underofficer, som varit brännvinskontrollör på en bondgård i Sirnrishamnsnäjden, att där blev
ständigt »av osynliga händer» inkastat fräck i husets finaste
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rum. En klok gubbe, som blivit dithämtad för att läsa bort
spöket, fick sin rygg överhöljd med träck.
Min sagesman, som själv trollade så smått till husbehov,
kunde endast med tilljälp av saltsyra ock vitlök skydda sitt
rum för att bli nedsmutsat.
Karlshamnstr.

En spökhistoria omtalas från en icke namngiven plats i 551
Blekinge. Dit kom då en präst för att mana bort spöket ock
fick ett fyllt grötfat mitt i ryggen.
Karlshamnstr.

Min moster — hon lever den dag i dag — Var i yngre år 552
icke mera rädd för spöken, än att hon under en resa inom vårt
land tog natthärbärge i ett mycket beryktat spökrum på en
gästgivaregård, som för tillfället var överfull med resande. Det
enda villkor hon gjorde var, att gästgivarens piga skulle ligga
i samma rum.
Nå väl, moster lade sig ordentligt. Men hon blev så dunkad
under sina fotsulor, att hon måste Upp igän ur bädden. Sedan
lade hon sig ovanpå täcket, ock då fick hon vara i fred för
spöket. Var detta inte förunderligt?
Norrländskans berätt.

553
Jo, i Lund är mycket gammalt »mög» som visar sig.
När jag tjänte till fabrikörens, var där sådant i hans stall.
Jag såg det aldrig, för jag vändes [färdades] där aldrig nattetid. Men drängen såg ofta stora nystan med förfärdeliga »gloende»
röda [glödröda] ögon trilla omkring i stallet.
Sk., Siljekvinnans berätt.

Vid Risebärga har det spökat mycket. Ibland var det som 554
barnskrik i fölungarnas spilta. Ock detta hörde många. Då
Hedda-Majas pojke kom hem en gång, fick han höra detsamma.
Han hade blivit lärd, att han skulle ställa sig på tröskeln ock
bita ihop tänderna ock så fråga, vad det var. Han gjorde så,
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ock då vart det liksom ett sken, ock det svarades, att ingen
skulle få vissla i stallet.
När., Nyblin.

455

Det hålles eljes för, att i skogsbygden är där värst med
sådant där »trössale» ock trask. Men jag tror, där kan vara rätt
så lett på slätten. Allra värst är det på gamla härrgårdar.
Min son tjänte på Bjärsgård, i närheten av Klippans pappersbruk, ock där var långt ifrån fritt. Han satt en kväll med sin
fästmö, eller vad en skall kalla't, i en grotta i parken, ock rätt
som det var, gav det sig till att skratta därute emellan träden,
så både han ock hon lovade sin skapare, att de aldrig mera
skulle gå dit någon kväll.
Skåne.

.556

Det skall också någonstädes i vårt land ha hänt en underlig ting med en sådan där hemlighetsfull häst.
En dräng, som tjänte i en bondgård, var en natt ute på
färd från ett gille, där han med hästar ock vagn hade hämtat
sin husbondes dotter. Då de nu körde förbi en ättehög, stod
där en vacker sadlad häst, men ingen människa syntes till.
Drängen tog då hästen, band den vid sidan av vagnen ock
förde detta djuret till bondens gård. Han menade, att där väl
sedan kom ägare till hästen. Men där hördes ej av någon sådan.
Nu var det så beställt med drängen, att han fäst sin håg
vid husbondens dotter, ock varenda kväll hon gick i fähuset för
att mjölka, brukade han följa med hänne dit ock stanna hos
hänne under mjölkningen ock sedan jälpå hänne att bära mjölken
till köket.
En tid efter den natt, då hästen blev funnen vid högen,
kommo två karlar till gården ock ville bliva tröskemän hos
bonden. Ock som de kommo rätt till pass, så antog han dem.
Den ene av desse karlarna var både ung ock grann, ock
hur han ställde sig för husbondens dotter, vann han hännes
tycke ock föräldrarnas med, så att han fick flickan till fästmö.
När de nu voro trolovade, fick han en kväll lov att följa
hänne till fähuset. Men därifrån kom hon aldrig mera levande

VIII. 3

VARJEHANDA OTYG.

177

tillbaka, utan hon låg ijälriven. Ock både hästen ock de två
okände tröskemännen voro försvunna. '
Sk., Ringarens berått.

I trakterna grasserar ett troll — eller vad det är — 557
som kallas »Rockhöjsvären». Han är stygg till att förvilla
vandrare ock narrar dem till att ränna runt kring Rockhög, där
han har sitt egentliga tillhåll.
Det är bara några år sedan, att en ung präst kom en natt
körande högen förbi. Skjutspojken kände gott till »Rockhöjsvären», åtminstone efter folks tal. Därför lät han hästarna hala
ut. Men som han kör i fyrsprång, kommer där en stor svart
attanhalare till »vär» [bagge] med en lång järnkedja asande efter
sig, ock satte efter vagnen i fly fläng.
Pojken till att köra etter värre, ock prästen tog till att läsa,
det bästa han lärt. Men det är inte så bra bevänt med prästernas
läsning emot trolltyg ock spöken nu, som det var förr. Denne
prästen läste ock läste, men »Rockhöjsvären» rände lika bra efter
vagnen, så långt han ville. Ock både prästen ock pojken hade
när tappat allt sitt förstånd av bara rädsla.
Gumman på Skanörs Ljung.

Emellan Eskilstorp ock Gessie i Oxie härad huserar »Urna- 558.
mossevären», som är ingen bit bättre än »Rockhöjsvären». Detta
vet jag särskilt av Mätta, Täckare-Pärens kvinna.
Täckare-Pären har själv en gång burit »Rockhöjsvären» ock
trodde, att han skulle bli rent krokryggig av den bördan. Men
när Pär en gång fått »Urnamossevären» upp till sig i vagnen,
då måste Pär medge, att den var ett strå vassare.
Pär skjutsade honom ett stycke. Men hästarna drogo
ock sleto, som om de haft ett gråstenslass att knoga med. Det
tyckte Pär var för galet, därför tog han högra bakjulet av
vagnen ock huvudstolen av den högre hästen. Då måste det
leda ge sig ned från vagnen.
Gumman på Skanörs Ljung.
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Min far tjänte i Västra Grevie socken. Då han en natt
skulle köra hem — jag vet inte varifrån, ock lika gott kan det
vara — kom han ut för »Vattelavären». Om detta är ett troll
eller annat »trössale», vet jag inte, men det ser ut som en stor
bagge eller »vär» en vill säga. Far hade fått honom upp i
vagnen, ock tung var han, det kan en tro. Far körde ändå en
sträcka. Men när han tyckte, att det gick för hårt på öken,
gick han ur vagnen, tog huvudlaget av den högre hästen, tittade
i det ock bad med ett guds ord »Vattelavären» gå sin väg, för
nu hade han fått åka länge nog. Ock då måste denne ur vagnen
fortare än vanligt.
Gumman på Skanörs Ljung.

560

Somliga människor ärva en del »trössale», på samma gång
som de ärva en gård, ock det kan följa ägaren, även om han
flyttar.
Så var det i Fjärdingslöv (Gylle socken i Skytts härad). Där
lekte några kalvar på gården varje natt. De hoppade kring
hundarna ock lekte med dem, drogo strå ur sädesstackarna ock
voro nog så muntra. Så kom där en höst en ny brännerist i
gården, ock han sökte köra bort kalvarna. Men han fick sig
en sättare på örat, så han vände benen i vädret.
Detta »trössale» hade följt med bonden från hans fädernehem i Gylle. Det gjorde aldrig något ont, när det fick gå sin
egen gång. Men en dräng, som »meddes» [retades] med det, blev
en gång nedkastad från jällen [foderloftet].
Gumman på Skanörs Ljung.

561

Då en elak bonde i Binninge i Edsbärg en kväll kom hem,
vågade han ej väcka någon dräng, utan bad en piga jälpa sig.
Hon fick då se en stor grå so, som följde husbonden, när han
vattnade hästen ock då han gick in i stallet. »Vad är det här
för en ronnagalen so?» frågade hon. »Asch inte är det någon
so här», sa han, för han såg hänne inte. Då vart pigan rädd
ock sprang upp till hästen i spiltan. Ock hon såg, huru det
riktigt lågade ur halsen på son, då hon reste sig mot spiltan.
Pigan nämnde då Guds namn, ock suggan försvann.
När., Nyblin.
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Av fyra personer, som vandrade tillsammans en kväll, fingo 562
två se en hund, ur vars hals det lågade. De andra två sågo
ingenting.
När., Nyblin.

Tänken bara på Dalby hare! Mitt kära folk, den han I väl 563
sett? Han rände ock skuttade år ut, år in, vit som det skinande
silver ock skottfri. För det var, begrips, ingen rättvis [riktig]
hare, utan det var skit.
Till slut fick han gå i dukan [dö] för ett skott med silverkula. Ock nu är han att beskåda på ett museum som en ogrundalös märkvärdighet.
Sk., Säljekvinnans berått.

En man — han lever ännu, ock folk säger, att han är stark 564
läsare — körde en natt emellan Fru Alstad ock Västra Alstad
(Skytts härad), ock rätt som han körde, märkte han, att något
satte sig bredvid honom. Tungt var det där, för mannen tyckte,
att det »dön till» i vagnen, när det hoppade upp.
Han gav sig till att läsa, allt vad han mäktade. Men det
jälpte inte mer än spotta på en sten. Han fick ha den osynlige
kamraten hos sig, ända tils han kom förbi Västra Alstads gränsskäl. Där gick han bort.
Gumman på Skanörs Ljung.

Jag vet en man i Västra Alstad, som hade fått något »tyale» 565
att skjutsa ock fick ha det med sig ända till sin port. När
han kom in på gården, sade drängen, som tog emot hästarna:
»Kors, så svetta kräken är!» Mannen svarade: »Ja, jag har
kört själva fan till gården.» Därpå gick han in i stugan, där
ljus brann. Men han dog dagen efter.
Gumman på Skanörs Ljung.

Det hände en gång, att en man i Gylle socken en natt 566
måste med sina hästar ock vagn hålla undan för en brudfärd,
som han mötte.
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Han förstod nog, att det var en syn; men då han i brudfärdens sista led såg en hiskligt ful gubbe, kunde han inte tiga,
utan sade: »Det är sant, som ordspråket säger: där är icke en
brudstass så lång, att där icke är en rälig djävul bak!»
Men han hade inte kört många famnar, förrän vagnen rök
i tu. Han måste då in i en gård ock få skadan botad. Men
när han kört ett stycke väg, gick vagnen i tu igän. Ock nu
fick han gå bakefter hästarna hem.
Sk., Ringarens berätt.

567

Tidigt en morgon gick en bonde förbi Hardemo kyrka.
Han fick då se en gulmålad likkista stå där. Han stannade
ock beundrade hännes glans. Enligt vad han sedan fick höra,
hade det ej varit något lik den där dagen.
När., Nyblin.

568

När min syster var så där tolv år, gick hon i följe med en
lekkamrat hem en natt från ett julgille. Ock hur hon gick,
föll hon gång på gång utan att kunna begripa, vad som fällde
hänne, för den andra tösen teg med vad hon säg.
Hon följde min syster hem. Men då hon kom nära sitt
eget, ropade hon till sin mor, att hon inte måtte tända ljus
i stugan. Då begrep modern, att- tösen varit ute för något
konstigt. Ock om morgonen berättade denna, att de varit i
följe med en likfärd, ock att kamraten, som inte kunde se den,
rände in emellan lederna ock blev skuffad omkull.
Sk., Ringarens berätt.

569

Det var en karl vid Risebärga som brukade se mer än
andra människor. En gång hade han sällskap med en dräng.
Rätt som det var, började han utan att säga något dra drängen
i armen åt diket till. Men drängen gick kvar mitt på vägen
ock ville veta, varför han drog. Men karlen teg ock höll sig
på vägkanten. Efteråt talte han dock om, att han såg ett liktåg komma ock möta dem. Liktåget hade liksom vikit litet:
undan för drängen, som gick på vägen.
När., Nyblin.
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Det kan väl Vara fämton år sedan, att Nils-Jöns' Lina från 570
Ugglarp ock hännes fästman skulle gå hem till Jälmslund.
Då kom där från denne gård en stor vagn, förspänd med hästar,
ock de sprungo, så gnistorna flögo kring hovarna.
»Se, så de köra!» sa Nils-Jöns' Lina, i det vagnen rusade
förbi, så det var nära till att både hon ock fästmannen fäjats
ut i gropen. Men när de nu vände sig om för att titta på den
skjutsen, sågo de, att det var en likvagn, med en stor likkista
sackande bakut.
Då kan en veta, att de tänkte mer, än de talade den kvällen.
Skåne.

Vid Steglarebacken kunna somliga människor få se hals- 571
huggningar.
Gumman på Skanörs Ljung.

Jag gick själv en natt här över Ljungen, ock då kom jag 572
i sällskap med en, som var utan huvud. Skepnaden gick, när
jag gick, ock stannade, när jag stod, ock så hade vi följe med
varandra hem. Men jag sprang in i mitt hus ock lade mig,
utan att tända ljus, ock så undgick jag all skada.
Gumman på Skanörs Ljung.

En man från Västra Alstad körde för en tid sedan vägen 573
fram mot Skanör. Han mötte då en skepnad, som han tog för
en människa, ock hälsade »God kväll». Men i detsamma såg
han, att skepnaden var huvudlös.
»Vem hälsade du på?» sporde hustrun, som satt hos honom
i vagnen.
»Jaså, du såg ingen! Nå, det var bäst för dig», svarade
mannen. Ock där skedde dem ingen förtret.
Gumman på Skanörs Ljung.

En gäng gick en man från Västra Alstad till Månstorp, 574
ock då han kom till en mark, som kallas Harrisen,' gick han
1) Troligen av hareris = sparr (Spartium scoparium), en buskväxt.
Sv. landsm. VIII. 3.
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vilse. Då mötte han en fru. Hänne frågade han efter vägen
till Svedala, ock hon gav honom rätt besked. Men hon lyfte
inte ett ögonblick på den svarta slöja, hon hade för ansiktet.
Mannen tyckte, detta var besynnerligt, ock frågade hänne, varför hon bar en sådan slöja. »Den skall jag bära till dommedag,
då är jag fri, lika fri som du», svarade hon ock försvann.
Sk., Ringarens berätt.

575

Fältväbel Nicander åkte en gång i lag med några forbönder,
som skulle till Stockholm. En kväll hade han kommit ett stycke
efter de andra, ock bäst som det var, mötte han en liten liten
gubbe eller just som pyssling, ock den frågade, hur lång tid
han skulle behöva för att komma till Nyköping.
Å du får allt palta på, du», svarade fältväbeln, »innan du
hinner dit».
»Nå, vad säger du nu då?» frågade gubben ock riste på sig.
Ock i detsamma vart han så lång, att han räckte upp till trädtopparna, ock så satte han av med långa steg.
»Ja, går du på så där», skrek fältväbeln efter honom, »hinner
du snart fram.»
Det är märkvärdigt, vad en del kan vara orädda av sig.
Bergström.

576

En man mötte här i näj den en stor, fasligt tjock man, som
ställde sig mitt för hästarna. Mannen hälsade ändå hövligt,
ock så upplöstes hela skepnaden i en blå dimma.
Gumman på Skanörs Ljung.

577

En gång skulle jag själv färdas en natt genom Anderslövsdalen (i Vemmenhögs härad). Där vet man är styggt, ock rätt
som bonden körde, såg jag, bur en stor, tjock man ställde sig
framför hästarna, så de stannade. Men det var bara en handvändning, ty skepnaden upplöstes genast i ett vitt sken. Ock
den vagn, som kom efter — vi voro nämligen två ökar — hade
ingen olägenhet. Ej häller såg folket där någonting.
Sk., Ringarens berätt.
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Spannarps gård var illa hemsökt av spöken, men prästen 578
manade dem snart ur huset. Eftersom detta lyckades honom
så väl, blev han för dristig ock trotsade så mycket på sin konst,
att han följde efter andarna ut på gården, för att riktigt se,
hur de sågo ut.
Då fick han en gång se en man i ett par eldröda byxor
rida över den ena flygelbyggnadens takås. Ock benen voro så
långa, att de räckte ned till marken. Men därefter blev han
också svagsint.
Gumman på Skanörs Ljung.

Pär kom en natt på vägen emellan Fru Alstad ock Västra 579
Alstad i följe med en liten rödluvad pojke. Han hoppade jämk
ock samt upp ock ned ock ville nappa huvan av Pär, men hade
dock ingen riktig makt, för det att Pär gick i högra julspåret.
Det var i alla fulla fall inte roligt följe. Därför tänkte
Pär som så: »Jag skall gå igenom kyrkogården, så blir jag väl
fri för rödluvan». Han gjorde, som han tänkte. Men när han
kom utom andra kyrkogårdsporten, stod piramän pojken där
ock följde honom sedan, så länge han själv ville.
Gumman på Skanörs Ljung.

En soldat hade suttit en kväll i ett lag ock talat om hur 580
underligt han i slaget vid Leipzig blivit skyddad av två kvinnliga andeväsen. De hade även sedan därute i Tyskland avvänt mången fara för honom. När han nu skulle gå hem från
sällskapet, fick han åter följe med samma kvinnor. Men nu
voro de så till sinnes mot honom, att han i blinken kastade
sig ned ock andade i ett hål i jorden. Eljes hade de rivit
livet av den gamle pratmakaren.
Sk., Hönsgummans berått.

För några år sedan hördes varje afton jämmerliga skrik i 581
Hällaryds kyrka. Folk samlades utanför ock lyssnade med fasa
till spökeriet. Prästen anlitades för att läsa bort det, ock det
uppgavs som en oomtvistad sanning, att en präst värkligen kom
dit ock försökte driva bort anden genom läsning.
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Men då detta ej gjorde någon värkan, företog man en närmare undersökning i kyrkan ock fann då i något valv eller
någon vrå en förvirrad — uggla.
Karlshaumstr.

582

En allmänt känd borgare i Karlshamn hade en ko, som
hade det förståndet att skaffa sig själv föda genom att äta ur
forböndernas hö- ock halmlass ock för övrigt hålla sig framme
var där fanns något för hänne att få.
En kväll hade hon vandrat till prästgården, ock som landgången låg kvar från stallet upp till höskullen, gick hon dit
upp för att få sig ett gott nattfoder. Prästens piga kom in
stallet ock hörde prasslet på höskullen. Hon trodde, det var
ett spöke, ock for ut, skrämmande hela huset med denna underrättelse.
Lyckligtvis var prästen B. från Asarum tillstädes. Han var
så pass lärd i nödig svartkonst, att han kunde tvinga alla
varelser att tala sitt rätta modersmål. Nu gick han ut i stallet
ock besvor den spökande varelsen däruppe på höskullen, att
han skulle tala sitt modersmål ock säga, varifrån han kommit
ock vem han var.
»Bu-u!» svarade kon genast. Ock så visste man, vem man
hade att göra med. Ock prästen blev inte mindre ansedd för
det han tvungit K—s beryktade kossa till att tala sitt modersmål.
Karlshamnstr.

583

På Gottland, liksom annorstädes, har folkhumorn flätat in
sina ljusare trådar i folktron. Så t. ex. berättas om en bonde,
som alltid skröt av hur han manat bort spöken. Så beslöt°,
några skalkar att spela honom ett spratt, ock en av dem ställde
sig vitklädd utanför en grind.
Med grind menas dock på ön ett stängsel i »tunen» [gärdesgården], som måste tagas ned, stång efter stång, om man vill
igenom det; eljest måste man antingen krypa under eller klänga
över detsamma. Råkar man i närheten av en sådan ut för
spöken, måste man ovillkorligen krypa baklänges under nedra
stången för att undgå olycka.
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Detta visste den modige mannen mycket väl. Men då han
hade flere dödliga med sig den här gången, måste han för skams
skull draga till med en kraftig besvärjelse. Ock så började han:
»Johannes evangelist kunde driva djävlar för visst. Du
skall vika, ock jag skall stryka vägen fram!»
Men gasten vek ej. Ock så började mannen åter, nu helt
ängslig sitt: »Johannes evangelist», ock fortsatte darrande, utan
att gasten rörde sig. Han tog då i för tredje gången:
»Jo-han-nes e-van-ge-list kun-de dn-va djäv-lar för visst».
Men så tog skräcken karlen, så att han kastade sig på ryggen
ock kröp baklänges under grinden. Ock gasten gick sin väg.
Gottland.

Här på sydkusten berättas en lustig radänga om en piga, 584
som tjänte i en prästgård ock alltid sade, att hon ej var rädd
för spöken.
Prästen hade lust att se, om hon värklIgen var så modig,
eller hon bara skräppte [skröt], ock bad hänne sent en natt gå
in i kyrkan ock hämta hans handbok, som låg på altaret. Men
hon skulle gå in genom stora kyrkdörren.
Hon gick. Men prästen tog ett lakan över sig ock smög
sig efter. Pigan travade uppför hela gången, tog boken på
altaret ock vände sig om för att gå ut. Då stod den vita skepnaden mitt framför hänne i gången.
»Jag är apostelen Petrus. Kyss min fot!» sade han.
»Jag är prästens Karna. Kyss mig i röven!» svarade pigan,
ock gick frankt sin väg.
Sk., Ringarens berätt.

En bonde i Gohult (Virestad) hade en vacker dotter, som 585
han ville gifta bort med en gammal rik ungkarl omkring 60 år.
Men dottern höll sin fattige kusin kär, ock de hade det klart
sins emellan. Efter många rörmaningar ock föreställningar gav
flickan efter, ock den gamle lycklige ungkarlen fick resa till
prästen med den vackra flickan för att taga ut lysning.
På första lysningsdagen blevo hon ock hännes föräldrar
bjudna till fästmannens hem, »ett grant, nybyggt hus». Då
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kvällen kom ock hans gäster skulle gå hem, bad han enträget
att fästmön skulle få stanna till följande dag, ty han ville närmare visa hänne allt vad han hade i skåp ock kistor uppe på
vinden. Föräldrarna lovade, ock flickan, som börjat giva med
sig i allt, gav även nu sitt bifall.
Då hon om kvällen gått till sängs, erinrade hon sig, att
sägnen gick, att här spökade i huset. Då detta skulle byggas
ock man grävde till grundvalen, kom det fram en liten högst
besynnerlig tingest i dagen. Vad det var, visste ingen, ock
ingen kunde häller beskriva, hur det såg ut. Det var olikt allt,
som fanns på jorden. Man grävde det djupare ned ock lät det
vara. Av detta, som säkert tillhört något troll, kom det sig,
att man hade hört ock sett så mycket märkvärdigt där i huset.
Ju mera flickan tänkte på detta, ju mera svettades hon, ock
lyssnade efter, om ej något märkvärdigt skulle låta höra eller
se sig. Sova kunde hon inte, ock timme efter timme led. Med
förskräckelse tänkte hon nu på att i detta spökhus skulle hon
snart flytta in ock bo för allan tid. Det skulle bliva hännes
hem. Här skulle hon kanske få tillbringa tusentals nätter.
Klockan hade slagit 12, värsta spöktiden var inne, ock hon
lyssnade än skarpare, svettades än mera. Då hör hon, hur en
dörr sakta öppnas, ock tysta smygande steg nalkas hännes av
sparlakan omgivna säng. Hon vågade knappast andas. Hela
hännes kropp, som förut badat i svett, blev nu isande kall, som
om hon sjunkit ned i en snödriva.
Sparlakanet drages nu sakta åt sidan, ock den förskräckta
flickan såg i det klara månljuset ett stort, vitt ansikte titta
in till hänne. Ett vilt förtvivlat skrik — ock hon störtade
upp ur sängen, ut ur rummet — ut ur huset ock mot föräldrahemmet, som låg 1/4 mil därifrån. Det var på vintern, ock
vägarna voro isbeslagna. Men hon kände ingen köld, trots hon
var i blotta linnet; kände ej, att de bara fötterna skuros sönder
av isen. Hon bara sprang — sprang, tils hon med blödande
fötter ock nästan vanvettig anlände till hemmet ock bultade på
av alla krafter.
Föräldrarnas förskräckelse blev stor, då de sågo sin dotter
i detta tillstånd, ock efter en stund, när hon kunde tala, skrek
hon: »Jag flyttar aldrig i livet till det spökhuset — nej aldrig
i livet!»
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Föräldrarna, som ju visste, huru ledsamma ock fula troll
ock spöken kunna vara, undrade ej på hännes förfäran, då de
fingo höra, vad flickan sett ock hört i fästmannens hus. Dagen
därpå gick bonden till sin tillämnade måg, sade honom, att
fästmön hört ock sett spöken ock att hon blivit så »tagen» av
den hemska syn, hon sett, att hon i det närmaste tappat vettet.
Utan vett hade ej den gamle ungkarlen tänkt sig en hustru,
ock när han funderat litet, lovade han, att det fick bliva, som
flickan önskat, slut dem emellan. Lysningen skulle inställas,
blott brudens fader ville betala lysesedeln.
Sedan ville den stackars »tilltänkte» veta, hur spöket sett
ut, som hon sett, ock fadern beskrev, så gott han kunde,
styggelsen. Ungkarlen kastade en förstulen blick i en liten
spegel, suckade, strök med handen över sitt kala huvud, ock
så skildes de åt i godo.
Flickan var emellertid 'länge konstig ock kunde ej glömma
den vidriga synen. Men en dag sade fadern till hänne: »Gå
nu inte längre ock tänk på det där spökcriet, för jag har fått
reda på vad det var för slags tyg. Han har själv sagt mig
det». Nu berättade han, att den natt hon var där hos fästmannen, hade han legat ock tänkt på hänne ock undrat, hur hon
hade det där inom sparlakanet, om hon kunde sova, ock hur
hon såg ut, när hon sov. Lusten ock åtrån att se hänne blev
honom för stark. Han steg upp ock smög sig in till hänne.
Så följde den förfärliga katastrofen.
Flickan gifte sig sedan med sin kusin, som hon ville ha,
innan ungkarlen kom emellan.
Denna berättelse är fullkomligt sann.
Små!., Friman.

Förliden försommar dog ett gammalt gubbkräk ock blev 586
kristeligt begraven. Men frami slutet av augusti sa folk, att
han gick igän ock spökade alldeles förskräckligt. Än sågs han
här, än där i rätt oblyg kostym.
När allt kom omkring, var det en spjuver som roade sig
med detta påhitt för att ostörd kunna få plundra ortens fruktträd, vilket han ock gjorde.
&AL (Lönnebärga), Weis.
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Våren 1844 ådrog° sig de s. k. spökerierna hos garvaren
D. C. Lengqvist i Asarum ett ofantligt uppseende såväl i de
närmaste bygderna som ock i Karlshamn.
Att dömma efter den av Lengqvist själv till trycket befordrade berättelsen om detta oväsen, har varken han eller någon
annan sökt efter en naturlig orsak till dessa »spökerier»; ej häller
givit akt på de två tjänstpigor, som spela huvudrolerna i denna
grova komedi, utan hela saken har blivit outredd ock på god
tro antagen för att vara rent övernaturlig.
Följaktligen intager denna »värkligt sanna» spökhistoria ett
framstående rum framför äldre sägner. Då, som nyss nämndes,
berättelsen är tryckt som flygskrift, skall här dess innehåll blott
antydas.
Oväsendet, som oftast ägde rum under dagarna, någon gång
under kvällarna, men aldrig under nätterna, räckte ett par
månader ock bestod däri, att kärt husgeråd, kläder ock matvaror »av osynliga händer» slungades dels i kakelugnen, dels mot
golv, fönster ock väggar, så att de kastade föremålen dels slogos
sönder, dels sårade flera av husfolket. Barnen kastades ur vagga
ock bädd. Stora matgrytor, som stodo över elden, stjälptes kull.
Eldbränderna vräktes hit ock dit. Ock slutligen måste familjen
för en tid övergiva bostaden.
Saken får en tämligen klar belysning genom den omständighet, att spökena höllo sig stilla, när stadens borgmästare ock
flskalen jämte två präster infunno sig i spökhuset, medan »de
onda andarna» ej hade den minsta respekt för L:s släktingar eller
för de gamla jungfrur, som kommo dit för att åskåda förödelsen.
Den muntliga sägnen tillägger, att en vandrande garvaregesäll, som Lengqvist nekat skänka ett par stövlar, hade manat
de onda andarna över hans hem.
Karlshamn str.

588

Detta nyss nämnda, ryktbara spökeri — som, i förbigående
sagt, upphörde samma dag, som Lengqvist reste till en präst i
Lövsjö för att söka råd — alstrade flere år därefter ett dylikt
spökeri i ett hus i Karlshamn. Här ertappades dock en äldre
kvinna i färd med att spela spöke. Detta oaktat hålla många Karls-
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hamnsboar fast vid den åsikten, att det även här var »riktigt
spökeri, likasom i Asarum».
Karlshamnstr.

Då jag sommaren 1887 reste i Blekinge i ock för den be- 589
skrivning, jag åtagit mig att lemna till det illustrerade värket
»Vårt land», uppehöll jag mig i Karlskrona just under den tid,
då ett dylikt spökeri i en arbetares hem upprörde allas sinnen
ock gav anledningar till åtskilliga tidningsartiklar.
I sällskap med en av stadens aktade män begav jag mig
till spökhuset. Men vi blevo av husfadern — som kort därefter
hängde sig — vägrade inträde i spökrummet, under förklaring
att det hela troligen varit »jordelektricitet i förening med telegraftrådarna, vilka lågo dikt intill skorstenen, som värkat».
Mannen såg hemsk ut, då han märkte, att jag smått tvivlade
på att denna samvärkan var orsaken till att smärre värdelösa
föremål slungades från hyllor ock byråar utåt golvet, att kläder
revos från sina hängare ned på golvet i garderober, o. s. v.
Karlen var synbarligen illa till mods nu, då han ej längre fann
sig vara rent obetingat ansedd som martyr för elaka andar.
Blek.

Vid samma tid berättade mig en bildad kvinna i Lyckeby, 590
att hon i sin ungdom gjort slut på ett sådant spökeri genom
att på bar gärning gripa en liten tjänstflicka, som kastade ett
par tändsticksaskar utåt golvet. Men flickans husbondefolk
ville ej tro hänne vara skyldig till allt det °väsende, hon anställt, av pur ledsnad — utan det gamla paret låtsade fortfarande
tro, att det hade spökat hos dem.
Blek.

Då en dylik spökhistoria, som var mycket lätt att förklara, 591
blev tryckt i en av mina samlingar, erhöll jag ett förebrående
brev från en husfru (i Skåne), som haft stora olägenheter av en
ung flickas många upptåg. Den ifrågavarande husmodern hade
ej något emot att det förut vitt beryktade spökeriet blev allmänt bekant. Men hon ville nödvändigt anse det som »en pröv-
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ning från Gud», ock ej som konster av en i huset upptagen
flicka. Denna leddes troligen vid det enformiga livet därstädes
ock uppövade spökeriet till sport, när hon såg, att det förde
folk till huset ock skaffade hänne omväxling.
Skåne.

Gengångare.
Jfr »Efter döden» (s. 164 if.)

592

Offer till de döda förekomma i mer eller mindre förklädda
former. Ett dylikt är att låta matbordet vara dukat julnatten,
då husets avlidne släktingar samlas där ock fira jul. Mera
vanligt är dock att i likkistan nedlägga diverse ting, som de
avlidne dels tros kunna behöva, dels få med sig så att säga
till tidsfördriv, för att hindra dem från att gå igän.
Sk.: Offerseder s. 283.

593

En gång hände det här i Västra Göinge, att då ungdomen
gick hem från en dans en natt, kom där en blossande gast.
»Lys oss hem, skall du få en skilling!» sade en av drängarna.
Ja bevars, gasten lyste drängen hem i gården. Men då denne
ville gå in i stugan utan att betala, blev han dödssjuk. En
av de andre kastade då en slant till gasten, ock det blev ett
skrammel ock ett rammel, som om gården skulle fallit, innan
han fick fatt i skillingen.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 20.

594

Nils Pettersson omtalar, att han en gång fick följe med en
gast, som kom rakt upp från en skorsten liksom en eldkvast ock
lyste mannen en halv fjärdingsväg mot skogen. Nils är karl
till att känna en blossande gast från en elddrake, som flyger
under himlenl ock är av samma slag som den, med vilken St.
Göran kämpade.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 20.
1) Meteorer spela ännu mångenstädes en sådan roi i folktron.
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Ibland äro gastar liksom bara eld, ock många ha sett den 595,
gast, som går vid en kyrkby med en hel korg glöder i toppen.
Ock när han slänger den i marken, synes gasten utan huvud.
Sk., V. Göinge : Spök. s. 20.

Där var tre drängar, som påtogo sig att en julafton ta 596
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.
Den tredje drängen, som utan vidare gav sig i kast med
gasten', fick ingenting för sitt besvär. Ty väl nappade han
lakanet från Store Ture, men denne satte efter drängen, så han
måste rädda sig upp i kyrktornet. Dit upp kunde visserligen
icke gasten komma; men han hoppade rakt uppåt muren, så
drängen tyckte det vara klokast att slänga ned liklakanet ock
var nöjd, om han kom hem med livet i behåll.
Sk., V. Göinge: Nedst. and. s. 23 f.

Andar visa sig stundom iklädda djurhamn. De på detta sätt 597
omklädda andarna tänkas dock levande i dödsriket under mänskliga gestalter, ock endast då de återvända på besök hos de
levande, visa de sig i djurskepnader.
Dödsrik. s. 314.

Andar, vilka visa sig i fogelskepnader, anses icke ha det 598
alltför illa i den andra världen. Värre är det ställt för dem,
vilka visa sig som kolsvarta hundar. Ty i denna skepnad uppträder också stundom hin onde.2
Dödsrik. s. 315.

Andra sade, att han skulle rädda byns tjur från gasten. Men
sägnen är fragmentarisk ock har blott värde emedan man kan se, att
flere sägner hört samman med »Ljungby horn ock pipa».
Månne icke folkfantasiens hemska svarta hundar med det öppna
gapet äro en lemning av åsatrons Garm, Hels hund, liksom sägnerna
om korpar, som spå ofärd, av tron på Odins två korpar?
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Många människor spöka, utan att någon får veta, vad de
gå efter, ock medan somliga visa sig i olika skepnader, som vi
må nämna ryttmästaren på Vittskövle, ty han syntes en gång
tidigt en morgon i liknelse av en piga med en mugg i handen.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 24.

.600

Andra däremot visa sig, som då de fårdades livslevande.
Så gjorde Vittskövle präst. Han körde om nätterna med sina
svarta vitbläsiga hästar, så det susade efter. Ock han var inte
god att möta. Pär Svensson råkade möta honom en natt, då
de båda voro ute ock färdades. Pär var förveten, vände sig om
för att titta efter prästen, som körde över både diken ock gärdesgårdar. Men han skulle hälst låtit bli att glo, ty nu for hans
huvud rent på sned. Ock Pär måtte vända om hem ock söka
en klok för att få huvudet vridet rätt igän.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 24.

601

Min bror skulle en nyårsnatt köra posten mellan Trelleborg
ock jag vet ej rätt vilken annan plats det var, men nog av att
han skulle igenom flera byar härnere. Där går en sägen, att
Ehrenbusch 2 varje nyårsnatt kör igenom dessa byar, så gnistorna
flyga kring hästarnas hovar.
Nu ville min bror, som var en överdådig kropp, köra genom
byarna i galopp, så folket skulle tro, att det var själva Ehrenbusch. Men innan de — för han hade en pojke med sig —
kommo till den första byn, sågo de inne på en åker en gestalt,
som än skapade sig till krympling, än blev stor, än liten ock
hade allehanda akter för sig.
Pojken stötte min bror i sidan. Båda sågo de spöket, det
följde dem ett långt stycke. Min bror var ändå inte värre vid
det, än att han ändå körde som Ehrenbusch genom byarna, ock
I Västra Göinge nämner allmogen antingen blott en persons
titel eller dopnamn, när det gäller härremän.
E. var en värklig person, bekant för sin underbara räddning ur
dödsfara, då han på svag is körde från Riken till svenska stranden;
begraven i Trelleborgs kyrkas gravkor.
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det så folket fasade därvid, för de trodde, det var den döde
Men underligt nog tog min bror ingen skada av sitt överdåd,
Sk., Ringarens berått.

Det berättas om en man, som var i stor pänningeförlägen- 602
het, att han en natt mött en död hög härre, som kom med sina
eldfrustande hästar farande vägen fram.
Gengångaren hade då låtit hålla ock sporde, vad mannen
gruvade sig för. Mannen svarade, att han led brist på pänningar.
»Gå fram ock håll din hatt under hästarnas munnar!» sade
då den resande.
Mannen lydde. Men de mynt, hästarna släppte i hatten,
voro glödande, så att de föllo igenom hattkullen ned på vägen.
Mannen plockade upp dem, sedan den döde kört sin väg.
Sk., Ringarens berätt.

Jaa, ni få tro mig, om ni vilja, men det är ändå inte fritt 603:
att icke jag själv upplevat oförbesynnerliga ting.
När jag i min ungdom var i huset hos konsul X., så var
just fröken Emma bekant' med Vilhelm Y., som då for som
styrman. Jag bar i hemlighet mång'ädeliga brev emellan dem,
ock när Vilhelm sedan dog i Rio av gula febern, var jag aldrig
fri för att se honom. Rätt som jag kunde sitta vid mitt arbete,
såg jag hans blåklädda ben springa förbi mig — för jag, nu
då, såg aldrig hela karlen, utan bara hans ben.
Detta höll i en lång tid, ock jag grät mång'ädeliga tårar
för det. Konsulinnan märkte, nu då, att jag inte var som förr,
ock ville, nu då, åplamåls veta, varför jag var så ledsen. Då
bekände jag alltihop för hänne, ock efter den stunden blev jag
rakt fri för att se de blå benen.
Blek., Sömmerskans berått.

Det är inte länge sedan att en hustru på Viks fiskeläge 604
en natt såg sin far, som hon visste vara på sjön, stå drypande
våt vid sin säng. Hon skulle kanske sedan inbillat sig hava
1) »Bekanta» är det vanliga uttrycket för hemlig trolovning.
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drömt detta, om hon inte om morgonen sett våta fotspår på
golvet ock ett tydligt märke, där han vänt sig om på klacken
för att gå. Samma natt omkom fadern på sjön.
Sk., Hönsgummans berått.

605

I närheten av järnvägsstationen [vid Balingslöv] ser man
stundom en kvinna, som gått igän så lång tid, att ingen
numera vet, vem hon var i livstiden. En smed såg hänne en
afton i en liten skogsdunge. Ban trodde, att det var en grannhustru, ock ropade på hänne. Men hon teg ock bara tog upp
sin näsduk på samma sätt, som nu smeden tog upp sin, ock
snöt sig liksom han. Nabokvinnan var det inte, ty hon var
redan hemma då. Därför kunde det ej vara någon annan än
den okända, som går igän där.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 18.

606

Rådmanskan Z. var en mycket strävsam ock världsligt
sinnad människa, ock sedan hon blev enka, skötte hon sin avlidne mans repslageriaffär som en hel karl. Men ingen ro fick
hon i sin grav, då hon var död.
Hela staden talade om hur hon gick igän, ock många voro
de som mött hänne, där hon gick med sin nyckelknippa ock
stökade omkring i skjul ock bodar vid sitt forna hem.
Norrländskans berätt.

607

En afton hade vi i mitt föräldrahem besök av en ung man,
som i ock med sin studentmössa förvärvat sig stor fårdighet i
att förneka Guds tillvaro ock ett liv efter döden. Vi hade haft
en het dispyt med honom, men han ansåg sig dock som segrare,
när han gick.
Han skulle gå förbi repslagarebanan med dess bodar. Som
han då, stolt i hågen, kommer till hampboden, ser han fru Z.
stå där ock sätta nyckeln i dörrlåset. Det var det allra klaraste
månsken. Studenten såg inte allenast, att hon bar sin vanliga
vardagsdräkt ock hade sitt nyckelknippe vid sidan, utan han
kunde tydligt se, hur hännes långa framtänder lyste emellan
hännes läppar.
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Rent förbryllad över synen, kom studenten hem till sina
föräldrar. Hans far, som avskydde sonens skrävel om hur han
»vuxit från de bibliska sagorna», antog nu, när han berättade
sin spöksyn, att gossen druckit. Men då studenten även följande
dag vidhöll sin berättelse, talade hans far om saken för en av
våra präster. Ock då berättade denne, att han själv samma
kväll som studenten sett fru Z. på samma plats, i samma ställning ock med samma utseende. Prästen hade då bett hänne
fara i frid, ock så sjönk hon ned ock försvann.
Norrländskans berätt.

Men vad skall man säga därom, att folk, som ingen vetterligt 608
har gjort något ont, ändå inte kunna få ro i jorden under den
första tiden?
Jag känner en trovärdig man i Hyby, ock han har själv
för mig omtalat, att en mycket stillsam fru av hans bekanta
kom hem varje natt under de första fjorton dagarna efter det hon
var begraven.
Ingen såg hänne. Men varje natt skällde ock stredo bandhundarna mot någon för människor osynlig varelse. Ock varje
morgon var förstugan full av den hiskligaste liklukt. Efter ett
par veckor tog allt detta slut av sig självt.
Gumman på Skanörs Ljung.

Jag känner också en kvinna i Ystad — hon heter Else — 609
som har sett många gengångare. En natt såg hon på Ystads
kyrkogård tre små vitklädda barn gå i bredd. Else, som hade
ett par personer i sitt sällskap, vek av gångstigen för barnen.
Men de andra personerna, som ingenting sågo, kunde ej begripa, varför hon ej blev på gången.
Sk., Hönsgummans berått.

En natt gick Else hem från ett kalas, där hon passat upp. 610
Just som hon kom mittför Ystads kyrka, såg hon en lång
karl komma ut därifrån med ett stort nyckelknippe i handen.
Hon undrade över detta, ty hon såg på växten, att det inte var
klockaren. Så ökade hon stegen för att hinna upp karlen. Men
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just som hon var honom så nära, att hon i honom kände igän
en man, som för någon tid sedan gått ur världen, försvann(
gestalten vid ett gathörn.
Sk., Hönsgummans berätt.

611

Vid Systeräng i V. gick en gång en gumma igän. Map
såg, hur hon gick in i stugan, satte sig i spiseln ock rev
lågorna, under det hon såg på pigan. Därefter gick hon ut i
en lada, ock så försvann hon.
När., Nyblin.

612

En gosse ifrån Vallby i V. såg man gå igän. Han kröp.
på väggarna.
När., Nyblin.

613

Då jag var tolv år gammal, gick jag från ock till som,
jälptös i en professors hus. Till detta härrskap kom ofta en.
gammal dam, som de kallade »tant» eller »tanten». Men vad.
hon var i sig själv, vet jag inte.
Det föll ofta på min lott att följa hänne hem om kvällarna_
Ock då måste vi alltid gå över kyrkplatsen. Som vi då sent:
en natt komma gående däröver, möta vi en gestalt i en lång,
mörk klädning. Men det syntes, att det var en karl.
»Är det du, munkepräst? Gå du i Guds namn!» sade tanten.
utan att bli det minsta rädd. Ock så gick munken sin väg, ock
vi gingo vår.
Sk., Hönsgummans berätt.

614

Här i Rengs församling (Skytts härad) bodde en man, som,
hette Anders. Ingen sade något vidare ont om honom, medan
han levde. Men hur det var, så ville han inte bli stilla i jorden,
utan gick fasligt igän.
Han hade en god vän, som detta gick mycket till sinnes,
ock han föresatte sig att fråga den döde, vad han gick efter.
Han tyckte, att detta skulle vara lätt gjort.
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Nästa natt den döde kom, sade vännen till honom: »Anders,
käre vän, vad går du efter?»
Men den döde flög på honom ock dansade så om med den
stackars karlen, att han nära mist både vett ock förstånd. Ock
han lovade sig själv, att han aldrig mera skulle tala vid
en död.
Se han skulle ha frågat honom i Guds namn, men det var
detta han glömde.
Gumman på Skanörs Ljung.

Steglarpa-Jäppan är inte häller god att råka ut för. Han 615
lär visst vara en gengångare, men stark är han som en jätte.
En gång kom en målare i möte med honom, ock då såg
han ut som en gammal usel gubbe, ock målaren slängde ett
struntord efter honom.
»Ska vi ta ett nävatag?» sporde då Steglarpa-Jäppan.
Nå, det hade målaren lust till, ock så röko de ihop. Men
målaren kom i backen, innan han fick tid att säga hass, ock
det så att skrotten [kroppen] knakade.
Han var dock ingen klen karl, ock rädd var han inte
häller; men han tyckte nu, att det var klokast att hålla sig för
sig själv. Därför luskade han sig bort i det högra julspåret
på vägen, för där hade Jäppa inte makt att nå honom. Men han
gick länge i det vänstra julspåret jämt bredvid målaren.
Steglarpa-Jäppan kommer stundom i en av byns gårdar, 616
ock går då alltid till »mansed» [kostallen], ock då är han så
stygg till att »mess» [retas] med folk, så att han sätter sig på
dynggrepen för dem, som moka ut gödseln.
En kväll skulle en av gårdens pojkar ut ock flytta de 617
tjudrade hästarna ock gav sig då till att svärja med Jäppa,
som gick hos öken. Men pojken han fick sig nog inte några
sättare så varma, att han nära mist både mun ock mäle.
Gumman på Skanörs Ljung.
landern. VIII. 3.

13

198

618

WIGSTRÖM, FOLKTRO OCK SÄGNER.

3

Det hände en gång i Östra Härrestad (Ingelstads härad),
att en soldat, som hette Hjort, i sällskap med en kamrat gick
förbi kyrkan en natt.
»Kom med in på kyrkogården. Jag skall kräva en gammal
bekant för ett kvarter brännvin, som han är mig skyldig, där
han ligger», sade Hjort, som fått en del i hättan.
Den andre ville inte vara med på sådant, utan stannade
utanför, medan Hjort gick in till graven ock krävde den döde.
Men denne ville ej veta av sådant narri, utan han — eller
kanske det var kyrkogrimmen? — »hott» [kastade] Hjort över
kyrkogårdsmuren, som om han varit ett »negla» [nystan].
Sk., Hönsgummans berått.

619

Ja, nu skall jag bara tala om för er en sak, som jag hört
i Bårslöv.
I Raus socken (Luggude härad) hade de för några år sedan
en sjungare [kyrkosångare], som inte var rädd för illa vid. En
natt då han gick över Raus kyrkogård, skrek han till en död
god vän:
»Bunke, kom upp, skall vi slå en tolva!»
Ja Bunke han kom värkligen sättande efter sjungaren, så
det pep efter, ock denne måste in i närmaste hus. Där fanns
lyckligtvis en kvinna, som ännu låg inom kyrke [ej var kyrktagen], ock sjungaren lade sig innanför hänne i sängen. Då
kunde gasten ej skada honom.
Gumman på Skanörs Ljung.

620

I Lövestads socken (Färs härad) hände det en gång, att en
oförvägen sälle, som kom förbi kyrkogården ridande på en hingst,
ropade på en död, som hette Pär Listersson: »Sitt opp, Lister,
ock sälj mig ett pund ister!» Genast svarade den döde: »Rid
du före som en man, jag kommer efter som jag kan!»
Nå jag skall säga, att där blev brått! Mannen före på
hästen, Lister efter. Men han kunde ta till bens, så det tydde
något. Mannen begrep genast, att detta gällde hans liv, ock
så red han bums ned i ån, för han visste, att den döde ej kunde
komma ut i vattnet.
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Några personer, som hört det hela, stodo på avstånd ock
tittade på; men de sade, att ineligarel syn kan ingen själ få
se, än när mannen red i ån ock den döde Lister hoppade från
den ena åbrädden över till den andra ock så dix omigän för
att hugga mannen i kaluven, när han kom i land.
Mannen måste slutligen våga försöket. Men ån var farligt
djup på sina ställen, ock som han kommer upp på det torra,
hugger Lister honom i nacken ock slänger honom ned från
hästen. Denne sätter av mot hemmet, så det ven efter honom.
Men andra morgonen fanns han ligga död nära gården, ock
mannen låg ufan en livgnista i kroppen ett stycke från ån.
Sk., Hönsgummans berått.

I vår ort går en sägen om en häxa, som kallas Brambo- 621
Kittan. Hon lär ligga begraven här någonstans i Simrishamnsnäjden, men var kan jag ej säga. Många förväxla hännes gravställe med »Kitte buske», för sägnerna likna varandra.
Här är det dock en bonde som kommer körande ock ropar
på Brambo-Kittan. Hon kommer ock dansar med honom; bryr
sig ej om, att de två hanarna gala, men vid det tredje hangället bryter hon bondens rygg ock slänger honom upp på hans
vagn. Hon har i dansen slitit upp hans ben ända upp till
knäna.
Sk., Skollärarens berätt.

I Kvarnby, nära Skillinge fiskeläge (Ingelstads härad) ligger 622
en stor sten, som kallas Brambo-Kittan. Den är stygg att fårdas
förbi nattetid, för där syns då alltid något strunttyg.
Stundom springer en stor sugga med sina grisar kring
stenen; ibland är det ett lam, ock ibland sitter där en käring:
det är Brambo-Kittan själv.
Det är inte så länge sedan att en man, som en kväll kom
körande förbi stenen, såg käringen sitta där. Han hälsade: »God
kväll, Brambo-Kitta!» Men han fick, för det han »meddes» med
hänne! Han hade inte kört många alnar, förrän vagnen gick i
tu ock han måste söka folk för att få den lagad. När han
1)

Ina hisna.
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så skulle ge sig av, fick han Brambo-Kittan upp att åka, ock
det blev lass, så öken när slitit ijäl sig.
Gumman på Skanörs Ljung.

623

Har ni hört talas om »Röepäng?» Ja jag kan, min sann
ock tro, inte säga, var han just har sitt tillhåll; men det skall
vara här på kusten. Han är led att komma ut för.
Det hände en gång, att en pojke, som fått sig ett par nya
skor, blev , så stor i kroen [krävan] över dem, att han ropade.
»Nu skall jag dansa med själva Röepäng till ljuaan dag.»
Om lördagskvällen gick han för att vara med på en julstuga. Men på vägen mötte han nog den han först hade bjudit
upp, Röepäng kan veta. Ock pojken fick dansa med honom,
ock det så både sulor ock överläder foro för raggen i våld.
Ock sen gick det på strumpsockarna.
Vid det första hanegället sade Röepäng:
»Nu galer hanen dän vide, den ajtar ja ente mer än som
fide!»
När hanen gol andra gången, sade han:
»Nu galer hanen dän röe, te joren ska alla de döe!» Men
han dansade än en stund med pojken.
När då hanen gol tredje gången, sade han:
»Nu galer hanen dän svorte, nu öppnas himmelriges porte!»
Ock då måste han släppa pojkstackaren. Men då var det
också Musan dag.
Gumman på Skanörs Ljung.

624

I vårt landskap gick för många är sedan mycket tal om
Årsvika gast. Han höll ett förskräckligt väsen i en gård på
Årsvik, slog isönder kärl, kastade klädespersedlar i elden ock
gjorde stor skada, ock detta mitt på ljusa dagen.
En gång hade husmodern låtit folket salta sill en söndagsförmiddag, innan de alla gingo till kyrkan. Men när de återkommo därifrån, låg all sillen kringströdd på gården, ock en
röst ropade: »Maja lilla, ja har lövat!»
En annan gäng ropade gasten till barnfiickan, som sagt upp
sig ur tjänsten: »Karin lilla, tjän året ut, det är så vackert!»
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En gång hade spöket nära skrämt livet ur en skomakare,
som arbetade i huset, genom att rakt under hans trefot ropa:
»Här är jag!»
Ock en dag, då husmodern var i källaren för att tappa öl,
ryckte gasten tunntappen ur hännes hand, ropade därpå genom
stugdörren in till pigorna: »Maja sitter i källaren, har tummen
i hålet!»
Det är ej bekant, hur det slutligen lyckades att få fred för
spöket.
Gumman från Öland.

Där är iligen välsignelse med att vara för grisk efter det 625
jordiska eller att taga sig något före i otid.
Jag kände till exempels två bröder här nere i Skanörstrakten. De gingo en trättonafton på jakt från en plats, som
kallas Krösen, till Flodegraven, där en prins lär ligga begraven;
men det hade när gått dem illa.
Först hörde de tre starka dån. Därpå sågs en hare springa
fram vid en sten, på vilken där syntes ett tänt ljus. I detsamma tyckte de, att vallen, som de låg°. bakom, vek undan,
ock i stället för änderna, som de lågo ock lurade på, kom där
en hel svärm »pernackerser»1, ock efter den en flock korpar. Så
hördes där starka rop frän slussarna. Sedan kom något osynligt
flygande förbi dem med skurrande ljud, ock Haraldsbackar vid
Skanör syntes stå i ljus låga.
Till slut blevo båda bröderna omringade av en stor krigshär. Då ropade den av bröderna, som hela tiden legat stilla
med bössan i hand:
»Vik, fan, eller skjuter jag!»
Då vek det bort. Men han var sjuk i hela tre dagar därefter ock hade stark tyngd för bröstet.
Sk., Ringarens berätt.

I en stad, som heter Landskrona, hördes en gång från ett 626
gravvalv de allra hiskligaste jämmerrop. Varje kväll samlades
1) Småtärnor (Stema minuta).
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där folk för att höra på detta elände. Slutligen bröt man upp
kistan. Då satt i den en korp, som hackade i en människolever.
En kan begripa, att här inte var annat att ta sig till än att
skjutsa den likkistan till Barnahöl. Där blev den också nedsänkt.
Men från den stunden var där varje natt stor oro i »hölen»,
ock kom någon stackars människa körande där förbi nattetid,
så kunde en vara viss på att hästarna lade till att skena där.
Sådant kunde ju inte gå an, därför blev kistan åter uppfiskad ock
begraven i ett markaskäl, ock då blev allt tyst.
Sk., Hönsgummans berätt.

627

Ja, skulle en tala om allt, vad galna pigor, nu då, finna på,
blev det sju lång ock tu lång. Men jag skall bara förtälja om
hin prästen, som hade en piga, som häller inte var »jejig» av
sig, antingen det var mörkt eller ljust.
Nu hade hon mång'ädeliga gånger skrutit av att hon aldrig
var rädd för några världsens spöken. Därför, nu då, säger
prästen till hänne:
»Gå upp på gglgbacken ock hämta hit den hängde missdådaren, så skall jag, nu då, ge dig en ny klädning.»
Ja, det slog inte klick! Hon gick, tog syndaren på nacken
ock drinslade av med honom både fram ock tillbaka. Men en
kan veta, att den bördan lämde bra nog.
Emellertid hängde, nu då, pigan upp den döde igän, för
se han skulle hänga, tils han multnade. Ock när hon så skall
till ock gå, hör hon en grym röst, som säger:
»Har du sett mitt röa yva?»1
»Har du sett min röa — flytta er närmare, så jag kan
viska — röv?» svarar då pigan.
Ock detta frälste hänne, för hade hon sett sig tillbaka,
skulle hon ha blivit riven i små smulor.
Men hon hade gjort den döde en stor tjänst, för andra
morgonen var han rent fallen till stoft, så han slapp att hänga
där längre till ett varnagel.
Blek., Sömmerskans berätt.
1) röda öga.
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Det är lett att se sådant, antingen Man har något med det 628
att göra eller inte.
Jag vet bara, hur skollärarens morbror blev illa vid'et, när
han en natt gick emellan Klagstorp (i Vemmenhögs) ock Tygelsjö (i Oxie härad). Utan att han visste ordet av, fick han följe
med en kvinna. Han trodde först, att det var en levande människa, ock ville till att tala med hänne. Men då försvann hon.
Ock så förstod han, att det var hon, som för flere år sedan
blev mördad på denne vägen.
Gumman på Skanörs Ljung.

Ja, du tid ock stund, så mycket människan kan få uppleva! 629
Min man hade mång'ädeliga gånger hört Dalens dräng tala
om, att när han en natt skulle köra till Strömma, såg han två
vita sköve, som inte hade åstymmelse till hhvud, usla sig fram
jämte hästarna. Drängen sa ingenting, ock de två klyvde häller
inte bäbben, utan följde bara med till Strömma å. Där försvunno de.
Ett bra bete därefter såg, meläck, min man samma två
återgänge, ock det var inte så underligt, att de visade sig, för
det var två karlar -som blivit mördade ock vräkta ned i ån.
Blek., Hellgrenskans berått.

Bland nutidsspökerier berättades om ett hus i Sölvesborg, 030
varest man antager att ett mord blivit begånget av en man ock
hustru, som fordom ägt ifrågavarande hus. Man tycktes ej ha
anat tillvaron av detta brott, när hustrun dog. Men kort därefter blev mannen svagsint.
Han satt många år i en stol, vaggande ock vridande överkroppen, ideligen upprepande samma ord: »Läs aftonbönen!»
Efter hans död såldes huset, ock då blev där ett oväsen,
liksom i Asarum. Slutligen tog en man mod till sig ock sade
till det larmande spöket: »Giv oss ett tecken, var du är, så här
kan bli fred igän!» Då svarades där genast nedifrån med ett
hårt slag mot golvet. Här brötos nu plankorna upp, ock man
fann då ett skelett nedgrävt under golvet.
Karlshamnstr.
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På en skånsk gästgivargård — jag har aldrig hört, vilken
det var — försvann hustrun en natt, ock det sades, att hon
rymt med någon karl. Men efter den natten spökade det så
hiskligt i det ena rummet, att man aldrig ville låta någon gäst
ligga där.
Då tio år voro förlidna, hände det sig, att där skulle vara
en stor fäst på en närbelägen härrgård, ock så många gäster
drogo dit, att gästgivargården fick hysa en stor del av dem.
Den siste av dessa, som begärde husrum på gästgivargården,
var en trolovad flicka. Men då intet annat rum än spökkammaren var ledigt, sade gästgivaren nej till hännes begäran
ock tillade, att det var farligt att ligga där.
Damen befallde dock, att där skulle bäddas åt hänne, för
hon hade ingen orsak att frukta för andar. Det blev som hon
ville, ock då det vart midnatt, kom där en kvinna med långt,
ljust hår fram till hännes säng. Flickan fattade genast sin
rene linnenäsduk, lade den över sin mun ock frågade så, vad
anden ville — för se flickan kände till, att de döda alltid måste
svara, då de spörjas genom rent linne'.
Den döda sade nu, att hon i livstiden varit gästgivarens
hustru, ock att hon blivit mördad av honom. ock en piga, samt
blivit begraven under golvet i detta rum. Då knöt flickan sin
trolovningsring i kvinnans långa hår ock bad hänne vila i frid,
för nu skulle rättvisa bli skipad.
Det blev där också, ty damen lät bryta upp golvet, benranglet fanns där, ock vid huvudskålen låg förlovningsringen
knuten vid en hårlock. Gästgivaren ock pigan straffades till
livet.
Sk., Hönsgummans berått.

632

Jag har också hört berättas, att i Fjelie, nära Lund, bodde
en ung man, som var gift med en äldre kvinna. En dag sågo
alla grannarna, att han körde bort med sina två vita hästar,
ock av hans kvinna hörde de sedan, att han skulle bli borta i
två dagar.
1) Uppteckn. har endast på detta ställe (i Gärds härad) funnit denna
egendomliga folktro.
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Men andra natten såg byns skräddare, som händelsevis gick
ut ur sin stuga, mannens vita hästar ock hans vagn hålla helt
nära vid gården. Han undrade något över detta; men då mannen
andra morgonen ännu icke var hemkommen, trodde skräddaren,
att han sett fel.
Mannen kom hem på sagd tid, men fann då huset stängt,
ty tjänarne voro på mossen, då han for hemifrån.
Han gick till naborna ock frågade efter sin kvinna, men
ingen hade sett hänne gå bort. Då bröt han sig in i stugan,
där var ingen, men i köket framför spisen låg hustrun död med
den tunga bakugnsluckan nedstörtad över sig. Alla trodde, att
hon blivit ijälslagen av denna.
Hon begrovs ock fick en ullsax med sig i sin kista, för hon
inte skulle gå igän. Dessutom gjorde mannen vad han kunde
för att hindra hänne att komma hem.
Men den döda grävde sig en gång fram till klockarens
brunn. Här gick hon upp ock kom till skräddarens, ock då
kom han till att tänka på att han den där natten sett mannens
vita hästar. Hon kom nu dit natt efter natt, ock till sist tyckte
skräddaren, att detta blev ledsamt ock att där borde göras något
för att få reda på vad hon gick efter.
Därför bad han klockaren ock kyrkovärden vaka hos honom
en natt. De gjorde så. Hon kom, skräddaren såg hänne som
vanligt, men de andra två sågo ingenting. Skräddaren frågade
hänne nu i Guds namn, varför hon gick igän, ock då hörde de
alla tre en svag, späd röst svara: »För horan.» Klockaren ock
kyrkovärden skrattade, men blev° på eviga fläcken gripna i
håret ock lyftade upp till taket i stugan.
Därefter blev hännes dödsorsak närmare undersökt, ock så
uppdagades det, att mannen hade en syndig förbindelse med
ett fruntimmer ock att de två mördat hustrun.
En nu levande klockare, barnfödd i Fjelie, har talat om
detta för mig. Han har ofta hört berättelsen i sin barndom,
ock på sina äldre dagar har han läst rättegångshandlingarna
om denna sak.
Gumman på Skanörs Ljung.
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Jag kan tala om flere av mina bekanta, som upplevat ännu
märkligare ting just i Härnösand.
Där var gumman T—n, som under en längre tid varje afton
förföljdes av en gast. Han visade sig för hänne än med, än
utan huvud.
Hon visste mycket väl, att det var anden efter en arbetskarl, som spårlöst försvunnit ock som troddes vara mördad.
Men hon kom sig inte före att tilltala gasten.
Till slut tröttnade dock gumman på denna förföljelse ock
rådgjorde med prästen. Han sade, att hon måste fråga anden,
vad han ville.
Nästa kväll tog hon mod till sig ock frågade honom, vem
han var, vad han hade gjort ock vad han ville.
Då svarade gasten med att säga sitt namn — han var den
försvunne arbetskarlen -- ock räckte hänne en psalmbok, som
han sade sig ha stulit i en kyrka. En kamrat, som han namngav, var hans mördare. Den halshuggna kroppen, jämte mördarens blodiga tröja, var gömd i en väggpanelning, som gasten
utvisade.
Gumman T—n talade om detta för prästen, undersökning
skedde, ock allt befanns vara så, som den döde uppgivit.
Mördaren bekände ock straffades.
Norrlandskans berätt.

634

Jo, det är säkert, att döda kunna låta höra av sig, om de
fattas något, som ger dem ro i graven.
Jag har hört en av de allra främsta kvinnorna i Loshult
förtälja, att hon själv en kväll hörde en röst nere vid en källa
ropa ock skrika: »Härre Jesus jälp!»
Kvinnan visste grant, att på den platsen hade en hustru
mördat sin man ock stoppat liket ned i »hölen» [gölen] vid källan,
där det fått ligga. Nu fördes där vigd jord från kyrkogården
till »hölen». Sedan fick den döde ro.
Sk., Rive-Pärens berätt.

635

Jo jo män, de döda kunna nog ge tecken ifrån sig både
på ett ock annat sätt, när det gäller. Jag skall bara förtälja,
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vad som för många år sedan skedde på en gästgivaregård i
Gärds härad.
En piga, som tjänte på gästgivaregården, var misstänkt för
att i hemlighet ha fött ett barn ock mördat det. Hon blev
häktad, men nekade ihärdigt till allt; ock då fostret ingenstädes
kunde upptäckas, voro både dommare ock nämd i stor förlägenhet.
Men så händer det, att dommaren är på en resa inom
häradet ock kommer sent en natt till denne här gästgivaregården, där han vill ligga. Gästgivaren står själv på trappan,
bjuder dommaren välkommen ock följer honom till en kammare,
där en säng står bäddad.
»Nå, härr häradshövding», säger så gästgivaren, »nu är då
äntligen barnamordet upptäckt. Barnet var nedgrävt under
päronträdet i min trädgård. Men nu, god natt, sov gott, tils
pigan kommer ock hämtar stövlarna!»
Dommaren låg tils långt fram på morgonen ock väntade
på att få någon uppassning. Långt om länge kom en piga in
i rummet, ock då hon fick se dommaren ligga i sängen, gav
hon till ett skrik ock frågade, när han kommit.
»Mitt i natten. Gästgivaren tog själv emot mig ock lovade
säga till uppasserskan. Men han måste ha glömt bort mig.»
»Gästgivaren? Men han står ju lik, vet jag!» svarade pigan.
Då begrep dommaren, att den döde hade fått till ärende
att gå igän för att upptäcka brottet. Där grovs under trädet,
barnliket fanns, ock modern blev dömd ock straffad.
Sk., Hönsgummans berätt.

I Balingslövsjön är där många »myringar» [folk som blivit 636
mördade]. Stundom skrika de så illa, så en kan rent hisna
därvid.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 18.

I det hus, som smeden bebodde [i Balingslöv] före sin 637
senaste flyttning, var där fullt med spöken, som om nätterna
höllo ett väsen, så ingen fick nattro. Man sökte råd hos kloka,
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ock de menade, att där var något mördat barn begravet. Men
hur man än sökte, fanns ingenting.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 18 f.

638

Jag talade en gång med en man från Västra Göinge härad,
ock då berättade han något, som skall ha hänt i hans hemort,
men han kunde inte angiva socknen.
En fattig man kom till en gästgivargård för att få husrum
över natten. Om där ej var plats, eller det var för att pröva
hans mod, vet man inte; men säkert är, att han åtog sig att
sova i ett rum, där det spökade, ock att han blev lovad en ko,
om han gick i land med den saken.
Han gick ock lade sig. Vid midnattstid kom där ett spöke,
som såg ut som ett barn, ock började dansa på golvet. Mannen
blev rädd, reste på sig ock ville ur sängen, men barnet sade:
Ligg du i ro
ock förtjäna dig en ko,
för här dansar Mårten Mickelssons dotterson
i strumpehosorna.
De slog mig på pannan
ock stoppa' mig i kannan
ock la mig ner i kalvabänken.
Mannen blev i sängen till dager. Då steg han upp, talade
om, vad han hört ock sett, ock så blev golvet under kalvtiljanl
uppbrutet, ock där fanns benranglet av ett barn.
En man, som hette Mårten Mickelsson, hade fordom ägt
gästgivargården. Emellertid blev det nu slut med spökeriet,
ock den fattige mannen fick en ko.
Sk., Hönsgummans berätt.

639

En gång så var det en »mjöling» ock, som låg ock pet ock
gnällde, så att kvinnfolken fick höra av'et. Ock modern låg
ock skurade golvet ock förstod, att barnet, som hon lagt under
golvet, har blivit en »mjöling» av nu. Men hon var nyfiken
1) En vrå närmast spisen i de gamla bondstugorna i Västra ock
östra Göinge härader.
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ändå ock tog ock lyfte på en golvplanka aldrig så litet. Ock
då fick hon se'n, att han svällt ock växt ändå, fast hon lagt
en stor sax på'n. Men hon vart allt bra till sig. »Om inte gassa
vore, så skulle ja opp o dassa me mora», sa'n. Ock de brukar
dansa med mödrarna, s'att bloden skvalar.
Ock så brukar de häva sig på uppför backarna på lassen 640
åt körare. Sen kastar de sig av sen, när det bär av utför
backarna, ock skrattar efteråt, när de fått pinat hästarna för
karlarna. De får se dem ibland, säger de som är gamla. Det
är allt »mjölingen» eller maran som är framme, när hästarna
pinas, s'att såplöddret kommer. Men det skall vara bara silver
eller stål till förta dem med, eller till skjuta ijäl dem med, om
man har någon bössa till ladda.
Uppl., Carlsson

En varg ock en »mjöling» träffades ute på kärret vårt, där- 641
borta mot grannens äng till, en kväll sent. Men det var lite
månljust, ock det var medan kräken kunde tala se. Ock så
barkar de av efter varann se. Ock »mjölingen» vet ni, vad han
var för sorts djur? Jo, det har blivit tocka efter barn, som
jäntorna gjort av med livet av. Så har dem kastat dem ovärdigt
under logbottnar eller se så där, ock sen har det blivit »mjölingar»
av dem. Mjölingen ser ut på håll som en stoppad påse, som
rör sig då. Men skulle en skjuta'n, då skall det vara silver
som skall ta på'n. Ock då de bär säcken, som det vore aska
i'n ock far ihop, syns inte ett tecken mer sen. Men sen spökar
han inte mer ock ragastar om nätterna häller.
Vargen sprang efter »mjölingen» ja en kväll, ock så närapå
hant han fatt'en. »Mjölingen» damp ikull han en gång förstås;
var lycka, om det inte var två, fatt han var ovig se, men hann
undan ändå. Så skalade han upp i ladan vår på kärret där,
som jag sa ijåns, ock vargen efter. Men »mjölingen» hann upp
i rappet då ändå, så ovig som han var i ryggen till kliva.
Ock så stack han ut en skank ur gluggen uppepå ner mot
vargen ock skulle exta med'en. Så sa'n så här: »Tasse, tasse,
ta fot! Hinner du åt, så ta mot!»
Uppl., Carlsson.
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Nu säges det allmänt, att det är mördade barn som, när
deras lik ej komma i vigd jord, bli gravsör eller glosör,' ock
bland allt vad jag hört om detta, är där ock en sägen, som
lyder så:
En piga mördade sitt barn ock lade det i en bytta under
golvet, där sängen stod. Men en natt, många år därefter, hördes
därifrån en röst säga:
Natten är lång,
byttan är trång,
upp ock dansa än en gång!
Dagen därpå grovs där under sängen. Byttan fanns, ock
i den låg något, som såg ut som en borstig gris.
Andra säga, att glo- eller gravson visar sig där, varest andra
mord blivit begångna. Men alla äro ense om att hon är grym
att råka ut för.
Sk., Ringarens berått.

643

Men nu skall ni höra något, som är värt att ge akt på.
Min nabokvinnas syster bor på Skanörs Ljung. Gammal är hon,
men klok ock redig, ock hon säger, att hon i sin barndom
hört, att det är barnamörderskor som bliva gravsör, om ej
deras brott blir upptäckt ock straffat här i tiden.
Hon sade också, att gravson skriker tre gånger liksom ett
litet barn, då hon vill upp ur jorden.
Gravso blir dock blott den mor, som mördat sitt flickebarn.
Men har hon mördat sitt gossebarn, blir hon nattramn.2
Sk., Ringarens berått.

644

På Viks fiskeläge förtäljdes, att en man i någon av byarna
däromkring en natt först hörde ett hiskligt skrik, ock när han
Sör, plural. av 80 sugga; allmänt språkbruk i skånskt
bygdemål.
2) En gammal redig gumma på Skanörs Ljung har för uppt. bekräftat denna utsago, ock hon gjorde mig uppmärksam på det orättvisa
uti att de oskyldiga barnen skulle straffas så.
Eljes råder den uppfattning, att det mördade barnet får lida, emedan
det gått hädan odöpt, ock att denna omständighet i hög grad försvårar
moderns brott.
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kom till sin dörr, såg han en nattramn stä där ock skaka mull
av sig. I samma nu kastade mannen sig näsgrus ner ock grävde
med händerna ett hål i jorden ock andades däri, för hade han
inte gjort detta, så skulle nattramnen ha tagit andan ur honom.
Sk., Hönsgummans berätt.

En nattramn kan ej sätta sig till vila annorstädes än på 645
en kringbyggd gård, vars alla fyra längor äro hopsvinglade.
Därför har man gärna en öppning emellan de två längorna, ty
man vill ej ha något att skaffa med nattramnen.
Sk., Ringarens berått.

Bland de många mystiska föreställningar, som här i bygderna 646
ännu finnas bland allmogen, nämnas stundom Noas hundar i
samma betydelse, som man på andra orter talar om Odins hundar,
samt om nattramnen, om vilken jag dock blott har hört följande sägen:
En dräng, som hette Klaus, skulle sent en kväll skjutsa
hem prästen i Kverrestad (Ingelstads härad). Men för att själv
kunna komma på ett dansnöje låtsade han sig ha kört vilse.
Han bad prästen hålla hästarna, medan han sökte något hus,
där han kunde spörja om vägen. Ock så gick han till lekstugan, ock lät prästen sitta i släden ute i skogen.
Prästen började tycka, att drängen blev för länge borta,
ock så tog han till att ropa: »Klaus, Klaus!» så det genljöd i
skogen. Drängen hörde det, men då han ej ville från lekstugan ock ej vågade säga, hur han kommit dit, fann han på
det råd att be all ungdomen komma ut ock lyssna till hur illa
nattramnen skrek, när han flög mot Kristi grav.
Alla hörde nu skriken; alla blevo rädda ock sprungo in
ock ropade på musik. Dansen började ånyo, ock prästen fick
sitta i släden, tils dag blev ljus.
Sk., Skollärarens berått.

Ledvagnen eller ledharven (= skånska »nattravnen») är stygg 647
att höra. Det rasslar ock skramlar, när han kommer flygande,
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ock ser man då uppåt, så att man kommer att se igenom lederna
på honom, blir man illa sjuk.
Karlshamnstr.

648

När Hans Svensson för några år sedan tjänte hos en man,
som misstänktes för att ha förgiftat sin första hustru för att
kunna gifta sig med den han sedan hade, säger Hans, att
mannen aldrig vågade släcka sitt ljus någon natt. Ock tittade
man in genom fönstret, kunde man se ett annat ljus med en
vit ring stå vid hans säng. Det var den första hustrun.
Mannen hade i många år sin likkista stående på vinden.
Men när han slutligen kom att ligga i den, blev det smått med
hans ro, ty ännu händer det mången natt vid lugnt ock dimmigt
väder, att dörrarna till huset flyga upp på vid gavel, så där
är hemskt att bo.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 19.

649

En kvinna i Kumla gick igän. Då hon tillfrågades om
orsaken, sade hon sig ha mördat ett barn ock anvisade platsen,
där det blivit lagt. Vid undersökning lär man också funnit
ben på det stället.
När., Nyblin.

650

Nu skall jag tala om ett redigt spöke här ute från Ljungen.
Det är en sak som är känd i hela nabolaget — ja, huset
syns där borta till vänster — ja, detta är en stygg redlighet
[tilldragelse]. Kvinnan, som rår om det där huset, trolovade
sig i sin ungdom med en hygglig dräng. Men efter någon tid
svek hon honom ock gifte sig med en annan.
Den stackars drängen tog sig detta så nära till järtat, att
han gick ock stod på huvudet i sjön, blev buren död hem ock
begrovs som en självspilling.
Men de som kommit så ur livet ock på sådant sätt i jorden,
de bli aldrig, där de skola vara, utan gå igän. Vad tro då
denne karl, som det skett en sådan orätt?
Jag kan inte tala om tjugofjärdedelen av allt vad detta
spöke gjort kvinnan. En kan ju tänka sig det, när en vet, att
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