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det var eviga natt, så länge hännes man levde, gick runt omkring huset. Med klokas jälp hade hon då lyckats förhindra
honom från att komma in i stugan, som han gjorde i början.
En kväll då hännes man kom hem från arbetet, trött ock
utasad, ville han genast lägga sig, ock hon skyndade då att
draga strumporna av honom. När hon hade gjort detta, kommer
hon att slå ett öga till fönstret, får se fästmannen ock ger till
ett skrik.
Mannen ser också, att gasten står ock tittar in genom rutan.
Han blir arg ock skriker: »Nu skall djävulen ta dig!» ock sätter
så ut ur stugan, ut på ljungen. Spöket före, han efter ända
hän till pilarna där borta. Där slog spöket till ett så lett, »felt»
{hemskt] skratt, att mannen blev haj ock vände om till hemmet.
En höst hade både mannen ock kvinnan varit ute till tämligen sent på kvällen ock plockat upp potatis, ock när de så
skulle gå hem, gick mannen något förut. Då passade spöket
på ock överföll kvinnan, ock for så illa med hänne, att då
mannen äntligen fick sökt upp hänne, låg hon tväbockad [hopböjd] inne bland pilarna. Ja, hon har fått tro på att hon svek
honom!
Här om året dog hännes man i rödsot, men spöket lemnar
hänne ändå inte i fred. Hon ville bort från Ljungen, ock
flyttade så till sin dotter på Limhamn vid Malmö. Men det
tjänade till ingenting, för spöket kom efter, ock detta kunde
dottern ej tåla, utan modern måste flytta in i sitt hus igän.
Nu är hon mycket försiktig ock passar sig väl för spöket.
Ja, ni kunde själv ha talat med hänne, men i sommar är hon
hos sin gifte son.
Gumman på Skanörs Ljung.

I Skytts härad finnes en backe som heter Minnesbärg, ock 651
där ligger en självspilling begraven. Han var i livstiden soldat
ock hette Saltsten. Han är stygg till att förvilla folk, ock han
kan därtill ta på sig vems skepnad han vill, det är det värsta.
En kvinna av mina bekanta skulle sent en kväll gå förbi
Ylinnesbärg, ock då såg hon en karl komma mot sig, han var
Sv. landatn. VIII. 3.
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så levande lik hännes man, att hon ropade hans namn, själaglad över att han, som hon trodde, gått för att möta hänne.
Karlen svarade inte, utan försvann, men hon skrattade ock
sade: »Jag finner dig nog, iläl [fastän] du har gömt dig!» Ock så
skulle hon just till att söka efter mannen, när hon till all lycka
kom att tänka på Saltstens hyss. Så tog hon till bens, allt vad
hon kunde.
Gumman på Skanörs Ljung.

652

Men i Trelleborg var det väl värre. Där hittade en kvinna
på att hänga sig, ock då det därefter blev fråga om att liket
skulle skäras upp, var där en man som sade, att det inte fick
ske där i närheten, utan hon borde skickas till doktorn eller
till Lund.
•
Han fick sin vilja fram. Men sedan fick han roligt, för
ibland kom där mitt på ljusa dagen liksom ett senapslod rullande
mellan hans fötter, ock alla förstodo, att det var den hängda,
som visade sig på detta sätt. Dessutom gick hon också igän
i mänsklig skepnad.
Prästen i Tomarps socken (Skytts härad) mötte hänne en
gång, ock ville då mana ner hänne. Men hon var så hundrans
stark, att han måste ta till hela sin makt för att kunna rå på.
hänne. Därefter blev hon stilla, där hon var kommen.
Gumman på Skanörs Ljung.

653

Men nu skall jag tala om, att det inte är mer än ett par år
sedan att det spökade hiskligt i närheten av Hässleholms järnvägsstation. Slutligen fick man reda på att en ung tjänstflicka
begravt en död fogel just på samma fläck, varest en stackars
självspilling utan bön ock välsignelse blivit nedstoppad. Men
flickan hade läst »Fader vår» över fogeln. Man hade nu inget
annat råd än att låta flickan resa därifrån. Ock när hon for
med tåget, syntes bredvid skenorna märken efter långa steg.
med djupa fotspår ett långt stycke utåt järnvägslinjen, så en
kunde förstå, att tösastackaren haft följe.
Men sedan blev där ro i huset, där hon tjänat.
Sk., Hönsgummans berått.
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I Glemminge socken (Ingelstads härad), nära Tosterups 654
härrgård, finnes en buske, som kallas Kitte-buske, ty därunder
ligger en självspilling vid namn Kitta [Kerstin] begraven. Hon
kallas vanligen Kitta-Purra ock säges ha varit barnmorska.
En natt gick en dräng, som hette Mårten ock som varit
bekant med Kitta ock ofta dansat med hänne på julstugorna
ock andra danser, förbi hännes grav. Han ropade då:
»God afton, Kitta-Purra! Skall vi två trå en dans?»
Hon kom som en pil, ock ban måste dansa med Kitta, kan
en tro, så han mente, han skulle mista både lever ock lunga.
Äntligen hörde Måns en hane gala, ock då ropade han:
»Nu galer hanen dän svorte!»
»0 här dansar ja mä Morten!» svarade Kitta; ock dansen
gick på nytt, tils han skrek:
»Nu galer hanen dän vide!»
»Dä ajter ja inte mer än fide!» svarade Kitta; ock alltjämt
gick dansen.
»Nu galer hanen dän röe!» flämtade Mårten.
»Han kallar på de döe», svarade hon, ock försvann. Men
han hade nu till print ock bit slitit upp sina skor, strumpor
ock skinnet under fotsulorna.
Sk., Hönsgummans berått.

Den som inte erfarit något, skulle inte tro, att där finns 655
farligt med skit ock mök [spöken o. d.] i Lund ock däromkring.
Tänk bara på den gruvlige Hothej, professorn jag vet, som
i sina levnadsdagar inte hade så stor smula samvete, som jag
kan lägga på min nagel! Hur titt har inte jag, ock flere med
mig, hört honom komma körande genom Lunds gator, ock det
så att husen darrat därvid! Han kör emellan Lund ock Gul!åra, skall ni veta.
Sk., Säljekvinnans berätt.

I Västra Alstads prästgård tjänte under den förre prästens 656
tid en vävpiga, som fick helsot ock dog i prästgården.
Vad ont denna Väv-Elnan i livstiden gjort, skall vara osagt.
Men nog är det, att hon gick illa igän. Mången natt såg byns
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smed hänne gå förbi, klädd i sin vanliga spetetröja ock livstycke.
En natt, just vid den tid Väv-Elnan brukade gå förbi
smedjan, säger smedens hustru så där på narri: »Elna tittade
så titt inom dörren, när hon levde. Nu kunde hon också titta in.»
Knappt hade hon ordet ur munnen, förrän hela stugan var
full med den hiskligaste liklukt, så att alla, som voro därinne,
fingo brått att be den osynliga gå sin väg.
Till sist fick prästen veta allt detta. Han sade ingenting,
men en vintermorgon såg man fotspår vid Väv-Elnans grav, ock
så förstod man, att prästen manat ner hänne. Sedan blev hon
också stilla i graven.
Gumman på Skanörs Ljung.

657

I Borreby socken (Ingelstads härad) finnes i ett kärr en
plats som kallas Sjunkastock, emedan där ännu i mannaminne
skall ha funnits en stock, som liksom gav sig ock gungade,
när man gick över den.
Det skall ha varit en gammal piga, som gjort så mycket
ont, att hon efter sin död inte fick ro i graven. Hon gick så illa
igän, att hon syntes mitt på ljusa dagen, ock kyrkoherden B.,
som var en riktig präst, måste kallas för att mana ned hänne
i kyrkogården.
Men när hon nu inte hade makt längre att stiga upp ur
graven där, arbetade hon sig under jorden fram till en av
Borrebys brunnar. Där steg hon så upp ock gick igän lika
galet. Detta var ju ett elände, ock därtill ville byns folk inte
hämta vatten ur den brunnen. Ock det kan ingen förtänka. Nu
måste prästen till igän ock mana, ock nu körde han hänne rakt
ner i det där kärret.
Men det var odöd att bli hänne kvitt. Hon kom också nu
mitt på dagen. Stundom bar hon ett vagnsjul, ock alltid småpratade hon för sig själv, så byns barn härmade hänne ock
hojtade, där hon gick fram.
Då slog kyrkoherden en påle tvärs igenom kroppen i
kärret, ock det är den som kallas Sjunkastock. Ännu gungar
1) Spedor = strumpstickor.
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det, när en går över stället, där hon ligger, ock stundom händer
det, att folk bli underliga i huvudet där.
Sk., Hönsgummans berätt.

En jul hände det, att ett par eller tre flickor, som kommo 658
från en dans, gingo mot Balingslöv längs järnbanan, ock då
ser en av dem liksom en liten igelkott rakt framför sin fot.
»Sicken en liten gris!» säger hon då, utan att tänka sig före,
ock puffar till det här djuret med tåspetsen. Men du tid, så
det lyste ock flammade till! Ock där blev icke sagt mera om
den grisen, det kan en lita på. Men dagen efter besinnade
flickorna sig på att det varit den gamla leda pigan Parnia som
gick igän i denna liknelse.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 19.

Vid L—m i W. dog frun, som varit mycket elak. Ock 659
det började strax spöka. Pigorna hade fått befallning att bära
upp blommor ock granris i likrummen. Men då de dröjde med
att fullgöra befallningen, kom den dödas vålnad ned i köket
ock sade till, att de skulle bära upp blommor ock granris, varpå
vålnaden försvann.
I ladugården syntes ofta ljussken.
I brygghusdörren tyckte en piga, som var inne i brygghuset, att hon såg något vitt skymta. Hon fäste sig ej vid det
att börja med. Men då hon skulle gå ut, kom hon inte ut,
fast dörren var öppen. Hon ropade då på en kamrat, som kom
dit, ock då gick det att komma ut. Båda sågo liksom att något
vitt igän skymtade till ock försvann.
Ibland stördes sömnen av buller ock väsen på nätterna.
Ibland bultade det i knutarna, ibland hördes kråk- ock skatläten ock alla möjliga oljud på nätterna.
En natt blev en piga kringklappad så, att hon blev både
blodig ock svullen.
När., Nyblin.

Det hände också en gång i Andrarums socken, att en far 660
ock son, som alltid levat i ovänskap med varandra, dogo nästan
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på sonens begravning hörde dem stå utanför fönsterna till stugan
ock trätas med varandra, det värsta de kunde.
Sk., Hönsgummans berätt.

661

Det är inte längre sedan, än då prosten Grönberg hade
kallet i Hyby (Bara härad), att där i socknen dog en gift kvinna,
som sedan gick igän, så där var ingen måtta med det. Men
det var häller inte att undra på, då man vet, att hon varit
mannen otrogen.
Var eviga natt kom hon hem till mannen, klädd i likdräkt.
Men i stället för de örringar hon bar, då hon levde, hade
hon nu stora järnstänger i öronen. Allt detta var så fasligt
för mannen ock hans husfolk att se, att prosten själv måste dit
ock mana ner hänne.
Gumman på Skanörs Ljung.

662

En gång kom min gubbe i slängskap med en livslevande
käring, ock de följdes åt ett stycke väg. Hon talade om, att
hon bonerat [bott] ihop med en så förgrymmat led gubbe, att hon
inte kunde nyta sig för honom, medan han levde, ock han var så
syndalöst elaker, att han lovade komma tillbaks, när han blev
död, för att krysta hänne, så hon skulle känna't. Ja, piratre,
höll gubbadäkerten ord!
Käringen hade sin egen gubbe i livet, ock han såg först
den döde, när denne kom in i stugan. »Där kommer gubben!»
illskrek han då ock kröp under dynan. I detsamma hugger
den döde käringen rakt i plattamillan, rev alla lasarna av hänne
ock dängde hänne sedan bortåt golvet, som om hon varit en
död fiskarinsliring ock inte en levande människa, stackarn!
Hon talade själv om det för min man, så det är ingen ljuga.
Blek., Hellgrenskans berått.

663

Av berättelser från skilda håll framgår, hurusom folkfantasien även föreställer sig, att gammal ovänskap ock gamla
strider fortsättas i dödsriket emellan de avlidnes andar, fastän
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de handgripliga scenerna då måste äga rum på jorden. Så
t. ex. förtäljes om ett avlidet äkta par, som om nätterna slogs
vilt invid sina gravar på kyrkogården, ock huru då mannen
drog ock slet i hustruns långa, utslagna hår. Dessa slagsmål
upphörde dock, då prästen en natt med handboken i handen
»manade dem att förbliva, där de skulle vara».
Samma medel måste en annan präst använda mot två av 664
sina avlidna sockenboar, som nattetid överföllo varandra ock
brottades så på platsen emellan deras gravar, att aldrig ett
enda grässtrå kunde gro därstädes.
Dödsrik. s. 316.

Vad somliga döda ska med pängar, är ej så lätt att förstå, 665
då andra däremot gärna vilja bli av med sina, när de gömt
undan dem. Här var ju Nisse, som i långa tider, efter det han
var död ock begraven, varje natt stod vid sin grind. Så var
här en piga, som slog vad med byns skomakare, att hon skulle
gå till Nisse, om hon fick ett par nya skor. Hon gick en natt.
Nisse stod vid grinden, ock då hon ville förbi, sade han: »Bjud
mig hänga på, så skall du få lön». — »Hur mycket får jag?»
sporde hon, som inte var för illa vid, som man säger. »Hur
mycket vill du ha?» frågade då gasten. »Tusen daler», sa hon,
som räknade på det gamla sättet. »Det skall du få», lovade
Nisse. Pigan tog honom då på sin rygg ock bar honom, tils
hon kom till en stor sten vid vägen. Där satte hon först ned
honom, som han bad hänne göra, ock där sysslade Nisse en
stund. Därpå tog hon åter upp honom ock bar honom, tils de
mötte en lykteman, ock med denne gast skulle då Nisse snacka
en stund. Nästa möte var en hund med glödande ögon, ock
den skulle Nisse också säga ett par ord. Men pigan förlorade
ändå inte modet, utan tog upp Nisse för fjärde gången ock bar
honom i en köra fram, dit han sagt hänne förut att han ville
komma. Det var ett litet hus med fönstret på taket, ock nu
bad Nisse, att pigan ville ställa sig så, att han från hännes
skuldra kunde stiga upp på taket. Pigan gjorde, som gasten
bad. Ock när denne kommit upp, ville han, att pigan skulle
gå in i stugan ock be gumman, som bodde där, att hon skulle
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öppna takfönstret ock ge Nisse sin förlåtelse; hon visste själv
varför. Även detta uträttade pigan. Gumman gav Nisse sin
förlåtelse, ock därpå bar pigan honom till kyrkogården ock gick
så hem. Skomakaren väntade på hänne för att få höra, hur
det gått. Men hon förtalde naturligtvis ingenting sådant, förrän
nästa dagsol var på himlen. Då grov hon upp skatten under
den där stenen ock fick mer än tusen daler, samt skorna av
skomakaren dessutom. Sedan var det i byn många som nattetid ställde sig vid Nisses grind för att vänta på honom. Men
nu syntes han aldrig mera.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 20f.

666

Sarramän, mina människor lilla, vad allt jag vet! Men jagfår till en begynnelse ta fatt på en småländing, medan jag
fundamenterar ut något bättre:
Det var en kroastinn karl, skall veta, ock Ståimej skälldes
han, för han kunde inte tala ett eveligans ord utan säga: »Stå
i mej!» — karlen. När han var i sin värsta välmakt, så var
där ingenting som tycktes honom för »knerpet» till hans käring,
ock när prästfrun fått sig en ogåtligt fin silkesjal, så, jeskanamej, skulle Ståimej ha en likavorden till käringen.
»Vad tar ni för en tocken en?» frågade han i boden.
»Tjugefäm krigare», svarade bokhållaren.
»Nej mejäcken skall den kosta sina fämtio!» skrek Ståimej.
Ock bokhållaren sa inte nej, utan tog emot med uppräckta
nävar, kan veta.
Med detsamma kom Ståimej till att tänka på prästfruns
fina klädning, ock så begärde han på »tadittladäng», ock spotta
mig i synen, om inte han fick'et! För nämn något, som inte
en bokhållare har att sälja, om det så vore skäggstrå av mannen
i månen, förgjordingen!
Detta var medan Ståimej hade sin gård. När hans käring
vänt näsan i vädret, lemnade han bort egendomen ock tog undantag av sonen. Men då för att inte tynga på honom, tog han
upp ett torp, skaffade sig brukare till det ock bodde så hos
denne man, till Ståimej inte längre stod, utan blev lagd i sin
likkista.
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Men han var, piroval, inte väl kommen i jorden, förrän
han rent syndalöst gick igän hemma i gården, både natt ock
dag. Men ogruveligast om dagen ute i bihuset.
Ess en har sett ett återgänge, så vet en också, hur skolmsen
en kan bli vid'et, ock när sonen rakt inte kunde bli denna
gasten bevorden, kallade han ihop några välförståndiga män, ock
de frågade Ståimej, vad i nådens tid han gick efter ock varför
han gick ock drinslade på en bikupa?
Då svarade återgänget, att Ståimej rakt ock redigtjförsvurit
sig för att lägga sig till en bikupa.1
Ja, det skall vara levande sanning utan ett ädeligt ord
ljuga ibland.
Blek., Hellgrenskans berätt.

En skollärare i närheten av Simrishamn berättade, att hans 667
fasters man hade stått i förbund med sådana, som jag inte vill
nämna. Han var så girig, att han, som hade hus ock jord,
vid sjuttio års ålder gick ock arbetade för bönderna. Han kunde
då skära upp grästorv på svedjeland lika mycket på en dag
som andra på tre, så en kunde förstå, att han hade osynliga
j älpare.
Sådana varelser gjorde också en del av hans arbete i hemmet,
så att hustrun kunde höra, hur där i ottemålet tröskades på
deras loge, medan mannen låg i sin säng.
När han blev sjuttio år, önskade han livligt att få leva
ännu fäm år, »för jag har det värsta igän», sade han. Men då
han blev sjuttiotre år, märkte han, att hans tid var ute. »Nu
kommer jag innerst vid gaveln i Hultamosa!» 2 mente gubben.
Ock säkert är, att han inte fick ro i graven på hela tre år.
Men så hade han också lovat att komma hem var natt ock se
till, hur de hushållade med stumparna.
Ja, hilledöd, kom han! Ock han gick ock stavrade i uthusen,
hunden skällde som han var galen, ock en kväll, just som
djuret gormade som värst, blev det av spöket taget i kaluven
ock smitet inåt stugugolvet, så det ven efter det.
D. v. s. låtit muta sig med en bikupa till att begå mened.
Hultamosa = hålvete.
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Drängen, som just inte hushållade för väl med fodret, blev
en kväll nedkastad från stänget, ock då hans efterträdare i
tjänsten satte sig till att läsa, innan han skulle dit upp efter
foder, rullade ett huvud med hiskligt röda ögon ned därifrån.
Galnast var det dock med en ko, som stod där till utfodring, emedan det var arrendejord, så intet foder finge säljas
eller bortföras. Vad nu den spökande gubben särskilt kunde
ha emot detta kreatur, kan ingen veta; men det säkra är, att
den arma kon, som stod bunden på logen, varje natt besade
runt, som om hon haft bromsar under svansen, ock som hon
hade en bjällra kring halsen, var där en musik, skall jag
lova!
Allt detta spordes i hela byn, kan tänka, ock så var där
på ett ställe en kaxe till dräng, som mente tro på, att han ville
se, vad det var som fick kon till att besa. Men som han öppnar
övre halvdörren, får han ett stort vitt huvud mitt för näsan på
sig, ock han blev så skrämd, att han dånade på eviga fläcken
ock måste bäras in i stugan. Det han såg, var dock ingenting
annat än kon, som var vitjälmig ock nu stod ock ville ut
genom dörren.
För att få nattro tog man sedan bjällran från kon. Men
det jälpte inte, för nu hade gubben fått vana att höra bjällran
skramla, ock därför ringde han med den, varlaälst hon blev lagd,
ända tils man fann på det rådet att gräva hänne ned i jorden.
Där fick han lemna hänne i fred.
Sk., Hönegmurnans berätt.

668

Har ni hört talas om spånekäringen, som nattetid sitter här
ute på Ljungen med spinnrocken för knä? Har ni aldrig förr
hört omtalas någon sådan spånekäring? Det var underligt!
Eljes vet ju varje kristen själ, att sådana kvinnor, som i
deras livstid varit oredliga med det lin eller den ull, de emottagit för att spinna, få efter döden sitta vid arbetsgivarens ägogräns ock spinna natt efter natt i många härrans år. Därvid
äro de så ondskefulla, att de antingen förvilla eller slå omkull
varje människa, som går över platsen, där de sitta.
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Emellan Skanör ock Falsterbo sitter en sådan käring. Hon 669
ock Albäcksfrun äro goda vänner, när det gäller att förvilla folk.
Gumman på Skanörs Ljung.

Nu skall jag också förtälja, hur min svåger i Västra Alstad 670
en natt kom ut för en spånkäring.
Han kom från kvarnen med en skäppa mäld, som han
skulle bära hem. När han nu med påsen på ryggen kom till
ett dike [vall], som skilde två ägor, satt där en spånekäring
ock spann. Han kunde höra rocken surra.
Men han var inte ängslig i lasarna, skall jag säga, utan
gick på. Som han då kommer intill diket, tar spånekäringen
först mjölpåsen ock »hott» [kastade] den över. Sen »hott» hon
mannen efter.
När han kom hem, ville min syster tända ljus, men han
förbjöd det kort ock tvärt.
»Varför var du så poss [tvär] i natt?» frågade min syster,
då mannen om morgonen vaknade.
»Du kan gå hän ock titta på mina skinnbyxor, så får du
se orsaken», svarade han.
Hon fick fatt i byxorna. De voro rent nersmorda av jord
ock ler, ock därtill voro de uppfläkta baktill, iläl [fastän] de
voro sprint språngande nya.
Harmligt var detta. Men min syster kunde inte ändå bärga
sig för att skratta. Hon tyckte sig just se mannen kastas över
diket av spånekäringen.
Gumman på Skanörs Ljung.

I Lilla Hammar (Skytts härad) satt i en ihålig alm en 671
spånekäring, som kallades Pälsa-Kistena. Hon var klädd i en
röd päls. Nu hör man inte längre till hänne, men hon hade
suttit där ock spunnit i många år.
Gumman på Skanörs Ljung.

Det är inte mer än ungefär fämtio år sedan, att där i 672
Skurups socken bodde en förmögen enka. Hon misstänktes för
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att ha förstört en del arvshandlingar för ett omyndigt barn,
vars arvdel hon sålunda roffat till sig. När hon var död, gick
hon så fasligt igän, att mannen måste resa fyrtio mil för att
hämta en präst, som kunde mana ned döda.
Sedan dess kom hon aldrig in i stugan, men hon visade
sig stundom utanför gården eller i någon annan del av huset,
ifall det gällde att näpsa någon oförvägen.
En skräddarepojke, som satt där ock sydde, sade en dag,
att om hon kom till honom, skulle han fråga hänne, vad hon
gick ock stökade efter. Nästa natt kom hon till hans säng,
pojken sade inte så mycket som hass en gång, ock så böjde
hon sig över honom ock nöp honom i näsan, så den blev både
röd ock svullen. Det är dock troligt, att detta skedde, innan
prästen varit där för att mana bort hänne.
Jag var god vän, om jag skall säga't, med hännes dotter,
ock hon talade om alltsammans för mig. Hon hade först frågat
mig en dag, pm jag trodde, att gengångare kunna bli saliga,
ock jag hade tröstat hänne, så gott jag i min enfaldighet förstod.
En natt då denna flicka skulle gå till ett kardegille ock
ingen av hännes bröder ville stiga upp ock följa hänne, stod
modern utanför porten med en lykta eller ett ljus. Dottern
vågade inte se åt den sidan, där hon hade ljuset tätt invid sig.
Därför visste hon inte, i vad gestalt den döda uppenbarade sig.
Men hon var under hela vägen övertygad om att det var modern
som följde hänne.
Flera kvinnor, som ämnade sig till samma gille, sågo ljusskenet. Det var så klart, att det upplyste gravstenarna på
Skurups kyrkogård, när tösen gick där förbi. Men alla trodde,
att det var någon av bröderna som lyste hänne med lykta.
Efter någon tid blev modern dock helt ock hållet borta.
Sk., Hönsgummans berätt.

673

Gastar ock sådant kunna vissa sig i otaliga skepnader ock
ställa till allt möjligt.
Han Sven i torpet såg en gång, då han körde med sina
oxar förbi en galgbacke, hur två röda hundar drogos om en
kedja. Sven anade, att det var en spökande lantmätare, som
satt falsk rågång. Ock han fick också känna, att han var ute
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för sådant trask, ty julen ville ej på villkor bli på vagnen, så
ofta han än satte dit dem. Till sist spände han oxarna från,
lade sig själv över oket ock drev hem. Men andra dagen stod
hans vagn hel ock galant på galgbacken.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 19 f.

Enligt allmogens tro finnes det hos varje tjuvaktig människa 674
ett korn, som orsakar hännes begär efter nästans gods. Kan
någon klok person finna på, var detta korn sitter, ock få det
bortskuret, blir han fri från detta begär.
»Nunne» hade säkerligen fått detta tjuvkorn i sin kropp,
tör allt, som inte var hans, behagade honom bäst. Så kom
han en dag till att få lust till andras mark ock flyttade därför
råmärket, så han skulle få en hel del jord, som inte hörde
honom till.
Något straff härför fick han inte, för ingen kunde lemna
bevis att han gjort detta. Men efter döden fick han ingen ro,
utan alla nätter sprang han i skogen, där han flyttat råmärken,
ock ropade med jämmerlig röst: »Här är rätt, men här är orätt
— här är rätt, men där är orätt.» Många hundra år har Nunne
sprungit så, ock nu äro hans ben alldeles uppnötta, så det är
bara små stumpar igän. Vi skola hoppas ock tro, att tjuvkornet
sitter i dessa stumpar ock att han får ro, när det blir bortnött.
Smål., Friman.
På Oretorp vid Lommarp var där en tid så galet med 675
spökeri, så det var rent fasligt. Ibland var det fnysande hästar,
ibland gnistrade det som rena elden, när stalldrängarna bara
rörde vid höet på höskullen. Men så tog den ene drängen sig
till att fråga de där hästarna, som kommo till brunnen, ock då
svarades där, att det var en av gårdens forne jägare som fick
gå igän, emedan han varit friskytt. Nu fick han dock äntligen ro.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 19.

Sådana stora härrar, som i livstiden fört ett orättfärdigt 676
liv, få sällan ro i graven. Det få inte häller grymma inspektorer,
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ock ladufogdar. Men desse senare visa sig alltid som hundar,
kattor eller andra djurskepnader. De smyga sig nattetid kring
härregårdarna. Härremännen däremot komma åkande efter två
eller fyra eldfrustande hästar.
Så är det förhållandet med Bille, som i över hundra år for
emellan Rosendals härrgård i Luggude härad ock Helsingborgs
kyrka, ock varje natt låg han i sin säng på sitt gamla gods.
Det var en tjänstpiga som tjänte på Rosendal ock hade till
syssla att varje kväll bädda Billes säng. Men en gång hade
hon glömt detta, emedan hon skulle på ett dansnöje. Men
bäst hon dansade, kom hon ihåg sin försummelse ock bad
en dräng följa sig hem ock vara hos hänne, medan hon bäddade
till Bille, för nu var det så sent på natten, att hon var rädd
för att gå ensam.
Drängen bara gjorde narr av hänne ock ville inte gå med,
men i hemlighet smög han sig efter för att skrämma hänne.
Han blev dock så pass gastkramad på vägen, att han inte
dansade mer på länge.
Emellertid gick pigan hem till härrgården ock in i Billes
kammare, ock där fick hon då se honom själv gå ock spatsera
på golvet. Hon blev något rädd, kan en väl tänka, men ändå
inte värre, än att hon gav sig till att bädda sängen. Då hon
slutat detta arbete, ville Bille ge hänne drickspängar. Hon var
då så klok, att hon höll upp sitt förkläde åt honom, för de
mynt han slängde åt hänne voro så pass heta, att de brände
hål på förklädet ock föllo på golvet. Men då böjde han sig
själv ned ock tog upp dem. Nu kunde hon ta emot dem av
honom.
Sägnerna från Rosendal ock Engeltofta har jag hört av en bondhustru från Ausås socken.

677

För många år sedan fanns där på Andrarums alunbruk
(Albo härad) en tysk överuppsyningsman, som hette R. Han
var stygg i alla sina dar ock grym mot arbetarne, så var ock
en kunde veta, att han skulle få det så lagom bra i en annan
värld. Men det blev ändå värre, än någon tänkt sig.
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Han dog ock blev hederligt begraven. Men ändå satt han
var eviga dag på någon skifferhög vid bruket ock skrek: »Skopti,
skopti!» Ock det stod inte i någons makt att få honom bort.
Han hade haft en käresta, som kallades Svarta Bolla. Hon
var inte ett fnyk bättre än han. De hade också haft sitt ihop,
ock en häxa var hon. Men hur det nu var, så hatade han
häpne efter döden. Han gick varje natt till hännes bostad i
det ena magasinet, ock där dansade han med häpne, så hon slet
upp ett par hosor [strumpor] var natt, innan hanen gol.
Sk., Hönsgummans berätt.

Bland arbetarne fanns där en oförvägen kropp, som hette 678
Ingemansson. Han lovade skaffa bort den spökande överuppsyningsmannen. Vilka hemliga konster denne karlen förstod,
är inte gott att veta; men sant ock visst är det, att han lade en
järnkedja på spöket ock ledde av med det åt Barnahöl. Ock
då var R. så tam ock spak, att Ingemansson band honom vid
en grindstolpe ock sade: »Stå nu här, medan jag går in på
krogen ock tar mig en tår!»
När de så kommo fram till Barnahöl ock Ingemansson
körde R. fram till kanten, ropade det nere från djupet: »Vi
vilja inte ha honom, han är värre än vi!» Då slängde Ingemansson järnkedjan tvärs över den bottenlöse gölen, gick omkring den ock drog så ned gasten i Barnahöl. Ock så tänkte
han, att det var förbi med hans spökande.
Jo, pyttsan! När Ingemansson kom tillbaka till alunbruket,
satt R. på sin gamla plats ock grinade åt honom. Rasande blev
Ingemansson över detta, ock så tog han ock ledde R. till ett
kärr, som finnes just i gränsskillnaden emellan Andrarum ock
Kristinehov. Där störtade han ned R. ock slog en påle genom
honom.
Där har han visserligen fått hålla sig stilla. Men när
kärret är tillfruset ock barn eller vuxna binda kälkar vid
pålen för att åka runt, kan man få höra R. skrika: »Rocka.
bättre på, så kommer R. upp!» Man kan nog tro, att de akta.
sig för att lyda honom.
Sk., Hönsgummans berätt.
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Där var för många år sedan en inspektor på Spannarp i
Ausås socken (Södra Åsbo härad) som skötte gården bra, men
han var så sträng ock stygg mot folket, som om han varit
självaste den lede. Allt vad han företog sig lyckades, men så
kostade det honom också något, kunde en förstå, för han ägde
inte ett djur, som inte hade mistat sitt ena öga, alltifrån ridhästen ock hunden ned till det minsta småkräk. Ock slutligen
föll det ena ögat av honom själv en dag, då han satt ock skrev.
Det var klart, att hin betingat sig sådan betalning för den jälp
han lemnade.
Slutligen var tiden ute för inspektoren. Men han gick
hiskligt igän, kan en veta. Han kom hem på ljusa dagen,
klädd i sin vanlige styve päls. Den knarrade, när han gick,
så man kunde både höra ock se, när han satte sig i sin gamle
skrivstol vid sitt skrivbord ock när han steg upp därifrån ock
gick ut.
Han regerade även jordarbetet, sedan han var död, för alla
dragarna kände hans vissling ock lydde den ock togo sina
rastestunder på samma tider, som då han levde. Ock ingen
förmådde dem till att gå, förrän han ville.
En gång försökte en ladufogde att plöja en stund över den
vanliga tiden, men han fick sig en sådan sittopp, att han kom
till att spotta blod.
Detsamma hände stalldrängen. Han såg den döde inspektoren stå i en spilta ock sade otåligt: »Är du också här!»
Sedan fann man sig i hans spökeri, tils det upphörde av
sig självt.
Sk., Hönsgummans berätt.

680

På härrgården Kristinehov, Andrarurns socken (Albo härad),
fanns förr i tiden en inspektor, som fått öknamnet Rottingen.
Det var en ogudaktig själ, tålte varken gudstjänst eller kyrkor
ock sade om prästerna, att de förtjänte födan genom att stä i
kyrkan ock skälla som hundar.
Då var där i Andrarum en prost, en riktig andans man
var han, ock då han hörde, att Rottingen liknade honom vid en
bandhund, sade han: »Ja ja, han skall nog själv en gång komma
att skälla i kyrkan som en hund.»
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När så Rottingen en gång slutade sitt syndiga liv, spökade
han grymt. Han for emellan Kristinehov ock Lövestads kungsgård i Färs härad med hästar ock vagn ock med eldfiåsande
hundar i sitt följe. Men hur eller var han for, måste han dock
alltid stanna, när han kom förbi sockenkyrkan, hoppa ur vagnen
ock gå in i kyrkan ock skälla som en hund. Så nog blev det
som prosten sagt, det är säkert.
Sk., Hönsgummans berått.

Gastar äro rent farliga att möta, om en inte vet, hur en 681
skall umgås med sådant »tyale». Lång väg kunna de traska bara
för att försöka komma i vigd jord.
Jag vet, att det hände sig i Kropps socken, som ändå ligger
så högt ock så långt från sjön, att två vandrare en natt fingo
två rent regalt vita gastar efter sig.
»Se, hur vita vi äro!» skreko gastarna.
»Ja, se hur svarta vi äro!» svarade vandrarne. Ock det var
deras lycka, rör hade de bara tittat sig tillbaka, så hade de,
min fart, fått lov att ta dem på nacken ock bära dem till
kyrkogården.
Ja, det förstås, att det inte just behövde vara strandgastar.
Det kunde ju ha varit självspillingar, som blivit begravda i
markskäl [rågången emellan olika ägor]. Men lika lett var
det ändå.
Skåne.

X. prästgård ligger intill kyrkogårdsmuren, ock en afton 682
hände det, att prästens ena piga kom ut ock såg två karlar stå
sysslolösa ock hänga med armbågarna på nämnda mur.
»Det är drängarna våra, som åter stå ock lata sig, så de
rakt somnat», sade hon till sig själv. Så smög hon sig fram,
grep den ene karlen i benen ock hyvade honom in på kyrkogården. Ock då den andre ej rörde sig, fick han i blinken
samma skjuts över muren.
Men när så pigan inträdde i prästgårdens folkstuga, såg
hon båda drängarna sitta där ock slöjda. Då blev hon häpen
Sv. landsm. VIII. 3.
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ock rädd, för hon trodde, att hon råkat dräpa ett par främmande,
emedan där ej hördes ett knyst från kyrkogården. Men bon
vågade ej tala om, vad hon gjort.
Andra morgonen fann man två män, som omkommit på
sjön, ligga på kyrkogården, invid muren. Pigan, som velat
spela ett par levande karlar ett spratt, hade i stället jälpt ett
par döda in på vigd jord, ock där blevo de även begravna.
Gottland.

683

Men jag kommer ihåg, hur det gick med fiskar-Kallen, ni
vet, han som förr bodde på Tärnö. Det är en ogrundalös
skrytare den dag i dag, men han har, nu då, varit edder fämtans
värre, innan detta här hände honom.
Han ock några kamrater lågo en natt på Utklippan vid
Karlskrona, ock där är ogruveligt med gastar efter alla sjöfarande, som, nu då, seglat sig ikring. Karlarna lågo i en bod,
ock de började tala om ditt ock datt, tils talet, nu då, kom på
spöken. Då var Kalle, kan tänka, så ohångt modig, så han
skröt med hur han nog skulle »kri» gastarna, ess de komme.
Det dröjde, pinatre, inte länge, förrän där slogs i dörren
ock en grym röst ropade på Kalle, så det rakt lommade i boden.
Men Kalle ville tjyvingen inte ut, hur än gasten, nu då, illskrek
på honom.
»Det var då självaste sexagesima till karl som inte går!»
drogo de andra karlarna till. För de visste, att här inte gällde
långa fyndamenter. Därför hivade de, nu då, Kalle utom boddörren.
I blinken hade gasten slängt Kalle upp på sin rygg ock
gick på vattnet med honom till fasta landet. Men, nu då, blev
det Kalles tur att ta gasten på sin nacke ock drinsla av med
honom till närmaste kyrkogård. Ock återgånget var så tungt,
så, nu då, knäna rakt kneglade under Kalle, så ogruveligt stark
han ändå är.
Blek., Sömmerskans berätt.

684

Jag tjänte ett år tillsammans med en piga från Ausås socken.
Hon berättade, att hännes morbror en gång varit med några
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andra män ute på fiske. En storm bröt lös, ock alla, som voro
i båten, drunknade.
Alla liken utom hännes morbrors flöt° i land ock blevo
funna ett par dagar därefter. Men fåfängt letade de en hel
dag efter den saknade kamraten.
På hemvägen från stranden gingo männen — pigans far
var med bland dem — in på en krog ock togo sig något till
bästa. När de nu gingo därifrån, säger pigans far: »Kunde jag
nu träffa svåger Nils, så skulle jag fråga honom, var han ligger.»
Sista stycket av mannens väg hem gick han ensam ock
skulle gå över en fälad, ock när han kom halvvägs på denna,
hörde han en stark susning över sitt huvud.
Mannen stannade då ock frågade: »Nils, är det du?»
»Ja», svarade då en röst uppe i luften.
»Säg mig, var du ligger!» bad då svågern.
»Jag ligger i Skivakroken under tången vid en stor sten»,
svarade åter stämman.
Mannen gick nu hem, teg den kvällen med vad han upp-.
levat på hemvägen, men andra morgonen talade han om det
för sina naboar ock fick ett par av dem med sig till Skivakroken. Ock där fanns liket värkligen på den anvisade platsen.
Gumman på Skanörs Ljung.

En natt var jag ute på vandring. Jag hade hämtat mig 685
en spinnrock. När jag gick hemåt med den på axeln ock
skulle gå genom en grind, hördes på en gång ett underligt
vinande ljud fara igenom spinnrocken.
Jag trodde först, att det var vinden. Men luften var helt
stilla, ock det klagande ljudet fortfor ändå att följa mig. Så
gav jag mig till att vända ock sno rocken på alla håll för att
utröna orsaken till detta underliga vinande. Detta gjorde dock
ingen värkan, utan jag fick ha detta sällskap, tils jag kom
fram till bygrinden vid Väntlinge. Där försvann det. Andra
dagen hittades ett lik vid stranden.
Gumman från Öland.
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Stundom visa sig sjövrakl vid stränderna av Öland. Jag
minnes ett sådant sjövrak, som lät tala mycket om sig.
Det hände nämligen en dag, att en okänd karl, klädd i
blå sjömansdräkt, kom från några sjöbodar upp till ett hus.
Han ställde sig mittför en taktäckare, som arbetade där. Men
han sade inte ett ord, utan gick tillbaka samma väg, som han
kommit.
Taktäckaren tyckte, att detta var ett underligt sätt att
bete sig. Han följde därför efter främlingen, som bums försvann vid stranden. När täckaren nu nådde dit ner, såg han
där ett uppflutet lik, iklätt samma dräkt som den sjömannen
burit. Då förstod täckaren, att det varit en gast som varit
framme vid huset ock burit bud från sig själv, för han ville,
förstås, begravas i vigd jord.
Gumman från Öland.

687

En dräng på fiskeläget fick, nu då, besök av en gast, som
visade honom rent ogåtligt stora skärvor [skatter]. Han sade, att
drängen skulle få var eveliga fnyk av denna skatt, om han
ville bära gasten till en kyrkogård. Men drängen ville inte på
den vordnaden, ock så fick han häller ingenting.
Blek., Sömmerskans berått.

688

En gång hörde en fiskare vid Vitemölle fiskeläge (i Albo
härad) en gast skrika så ömkligt illa. »Jag skall kasta en
krok till dig», ropade fiskaren, ock gjorde det också. Andra
dagen såg han efter sin fiskkrok, ock då satt den i ett lik.
Det blev nu fört i land ock begravet i kristen jord.
Nu behöva dock de som drunknat inte jämra sig för den
saken, ty nu är havet invigt, ock de kunna vila där i ro.
Sk., Hönsgummans berått.

1) Sk. »strandvaskare»; också »sjögastar».
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En gammal gumma från Sandvik, nära Karlshamn, såg en 689
natt en gast hänga på en kyrkogårdsmur, ock hon var modig
ock stark nog att häva honom in på kyrkogården. Men därinne blev nu ett fasligt väsen, för de andra döde, som fått en
kristlig begravning, ville inte ha honom ibland sig. Gumman
— det var i hännes ungdom — sprang sin väg ock lät dem
enas, bäst de kunde.
Karlshamnstr.

I Mellby socken (Albo härad) hände det sig inte bättre, 690
än att en präst, som på en gång ville jordfästa två lik, läste
blott som om där varit ett. Ock detta hade till följd, att de
två döde var eviga natt slogos om vem som skulle ha jordfästningen, så prästen slutligen måste dit ock läsa en gång till.
Sk., Hönsgummans berätt.

Tycker ni, att det kan gå an att flytta liken till annan 691
plats i kyrkogården, i fall en ny gång skall läggas eller dylikt?
För min del har jag mycket emot alla sådana flyttningar, sedan
jag vet, hur svårt rådman Z:s barn i Härnösand fick det efter
döden.
Barnet var bara fyra år, när det dog. Men föräldrarna
höllo den lilla graven så prydlig, att man kunde se, att där
låg rikmans barn.
Efter någon tid dog en gammal krögerska i staden, ock
hur det nu var, så blev hon begraven sida om sida med rådmannens barn. Detta plågade detta barnets föräldrar, så att de
läto föra den lilla kistan till en annan kyrkogård.
Men från den stunden fick barnets mor inte en enda natt ro
för sin lilla döda flicka. Blek, hålögd ock sorgsen stod hon vid
moderns säng. Ock denna såg sin döda flicka både under
dröm ock vaka, så det var en gruvlig plåga för de arma föräldrarna.
Då fick rådmannens fru det råd, att hon borde tala med
prästen om detta. Det gjorde hon då slutligen. Ock prästen
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sade hänne, att hon skulle fråga den lilla, varför hon så där
kom hem. Frun gjorde så, ock den lilla flickan svarade:
»Mamma, jag vill tillbaka i min förra grav. Jag har ingen
ro i den nya.»
Tänk er bara, det sade den lilla döda flickan! Ock det var
ju klart, att föräldrarna genast läto flytta det lilla liket tillbaka i dess förra grav.
Norrländskans berätt.

692

En fru Gyllenskepp, som fått sin grav på gamla Skansens
kyrkogård, kom en natt till en välkänd gumma, som hette Sandströmskan, ock sade till hänne:
»Jag ligger i vatten, jälp mig därifrån!»
Sandströmskan talade dock ej om detta besök, inte häller
om flere andra, som följde därpå; men slutligen förtrodde hon
saken åt prästen. Han tog den nu om hand ock ställde om,
att den döda fick ro i graven.
Karlshamnstr.

693

Jag var vuxen, • då händelsen med härr 0., en av våra bekanta, inträffade.
0. köpte ett tvåvåningshus i staden, ock han fick det nog•
för gott pris, för alla visste, att husets övre våning var obeboelig,
emedan det spökade rent ohyggligt där.
0. trodde kanske inte stort på berättelserna därom, eller
kanske han ville visa sig orädd. Nog av, han tog sin bostad
i denna övra våning.
De första nätterna han låg där, hörde han ett buller i
rummet, som om där varit fullt med människor. Detta brydde
han sig inte om, utan lät spökena hållas. Men när så en natt
sängen drogs rent i sönder under honom, då blev det annat av.
Han for upp, grep en stol, öppnade dörren ock började svärjande att med stolen till vapen, jaga omkring i rummet. Ingenting såg han under denna jakt, men det hördes därunder, som
om en stor hop folk störtat nedför trappan. Själv svimmade
0. ute i korridoren efter den bataljen.
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Sedan rådgjorde han med en klok man, ock hur det var,
så blev det då upplyst, att fyllningen under huset var tagen
på en plats, där fallne krigare blivit begravna. Golven blevo
nu uppbrutna, en mängd ben fanns i fyllningen, den fördes tillbaka till platsen, varifrån den blivit tagen, ock nytt grus ock
nya golv lades i huset. Sedan blev där lugn ock fred.
Norrländskans berått.

En bonde hade lånt jord på tre gravar ock strött den över 694
sina åkrar för att få god gröda. Men då lånetidCn var förbi,
kommo varje midnattstimme tre gastar till honom, ock med dem
måste bonden dansa, så han trodde, att han skulle mista både
lever ock lunga. Han sökte råd ock jälp hos flere präster. Men
de förmådde inte freda mannen, utan han dog, rent ijäldansad
av de tre gastarna.
Gumman från Öland.

På N:r 17 Sandåkra, Skurups socken (Vemmenhögs härad), 695
hörde man alltid förr vid jultiden barnskrik om nätterna. Man
trodde, att det var jämmern från ett barn, som en tillkallad
läkare måste taga styckevis från modern. Kanske hade man
ej varit försiktigare, än att någon bit av den lilla kroppen
kommit att stanna i huset.
Sk., Hönsgummans berått.

En arbetskarl i Sandåkra hade av en snickare låtit locka 696
sig till att jälpa denne senare att stjäla bräder till en likkista.
Det lyckades, kistan blev gjord, ock liket, som skulle ligga
däri, begrovs.
Men från den stunden såg arbetskarlen alltid liksom en
»kirrande» [kringsvängande] sol vid sin ena sida. Ock karlen
fick ingen fred för denna syn, förrän där blev gjort en annan
kista, i vilken man i all stillhet flyttade liket. Därpå försvann
denna syn.
Sk Hönsgummans berått.
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Det hände också en gång, att en fattig kvinna, som bott
nära Ystad, blev som lik svept i ett stulet lakan. Hon kom
igän varje natt ock jämrade sig: »Det stulna lakanet bränner
mig!»
Slutligen tog man ett annat lakan ock hängde det utom
dörren. Det blev borta, men ett annat, fullt av mullfläckar,
hängde där i stället. Sedan kom ej den döda åter.
Sk., Hönsgumrnans berått.

698

I Spjutstorps socken (Ingelstads härad) bodde en gång två
bröder. Den ene hade grävt ned en skatt, som han ville hålla
hemlig för all världen. Men emellertid gick det honom inte
bättre, än att han dog ifrån hela sin rikedom ock utan att ens
för sin bror ha sagt, var den nedgrävda skatten låg.
Brodern visste råd. Innan liket blev begravet, hämtade
han kristnad jord från kyrkogården ock lade den på den döde,
gick så upp på loftet ock borrade ett hål, så han kunde ligga
ock titta ned till liket. Vid midnattstid måste det ju stiga upp
ock gå till skatten.
Ganska riktigt: vid tolvtiden reste sig den döde, gick ned
från bordet ock började gå mot dörren. Men då mullen låg lös
på honom, föll den ju av, ock med detsamma föll också liket
ock låg orörligt på golvet, så brodern måste ned ock lägga det
upp igän på bordet.
Nästa natt hade liket fått kyrkogårdsmull i en påse, bunden
kring halsen. Men nu sprang den döde så fort, att det inte
var tänkbart för brodern att följa honom.
Tredje natten hängde han också en bjällra kring likets
hals, ock så sprang han efter den döde. Han följde ljudet av
bjällran, ock så bar det av ända till Kronovalls gärde i Albo
härad. Där låg skatten i ett kopparkrus.
Men när nu den döde ville vända om mot hemmet, lossnade
bandet i jordpåsen. Den föll av honom, ock med detsamma
stupade också den döde platt ned till marken. Där blev han
liggande, så brodern måste hem efter skjuts åt liket. Men detta
lönade sig ju i alla fall.
Sk., Hönsgummans berätt.
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När gubben E. — som jag så väl kände
var död, gick 699
han igän, så att hans enka aldrig hade ro om nätterna. Stadsfiskalen var en gammal vän där i huset, ock till honom förtrodde sig enkan i detta bekymmer. »Gott», sade fiskalen, »jag
skall stanna i ert hus en natt ock spörja, vad vännen E går
efter.»
Fiskalen kom, satt uppe ock vakade till över midnatt, utan
att något märktes. Han ville just gå hem, när E. i detsamma
kom in i rummet.
»Vad i Guds namn söker du här?» frågade fiskalen.
»Jag har pänningar gömda här i brandmuren», svarade
den döde.
I samma ögonblick som E. försvann, företog fiskalen undersökning av muren. De gömda pänningarna kommo i dagen,
ock därefter fick gamle E. frid i sin grav.
Detta hände, sedan jag blivit vuxna människan.
Norrländskans berätt.

I Balingslöv bodde för kort tid sedan en ogift karl, egen 700
ock krånglig på många vis. Han byggde sig ett stort hus, men
inredde det så illa, att då han kort därefter dog, var det huset
ej rätt lämpligt för den, som då köpte det. Denne nye ägare
började då förändra inredningen. Men blev där inte då varje
natt ett sådant larm ock spektakel, att man kunde se, att allt,
som fanns löst i huset, slogs i bitar! Där var ingenting annat
att göra än att låta huset vara sådant, som den döde krångelmakaren ville ha det. Därför står det med blindfönster på ena
väggen ock en lönndörr till ett mörkt rum den dag i dag.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 18.

Det är aldrig värt att göra något emot det, som en döende 701
människa förordnat eller velat, ty då går den döde igän.
I Sandby socken dog härom året Hanna-Sven-Pärs' svärmor. Men på sitt yttersta hade hon bett Hanna dela kvarlåtenskapen redligt med sin svägerska, gummans andra svärdotter. Hon hade också sagt, hur allt skulle delas dem emellan.
Ock Hanna uppfyllde alltihop, utom det att hon behöll en väv-
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sked, som var bestämd för svägerskan. Men gumman var inte
väl begraven, förrän där blev ett sådant väsen på vinden varje
natt, som om all bråten där revs ock slängdes omkring. »Hanna,
du har väl inte behållit något, så mor inte vinner få ro?» frågade
mannen. »Å det är bara den fina vävskeden, som Parnla ändå
inte kan begagna. Det måtte väl svärmor förstå», tyckte Hanna.
Men när då larmet för varje natt blev värre, sökte Hanna själv
upp vävskeden ock lemnade den åt svägerskan. Sedan blev
gumman borta från huset.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 17 f. (av Hanna själv berättat för uppteck.).

702

I Västra Göinge levde tils för några år sedan en rik bonddotter, som ej hade lust att ge sina pängar åt en man, utan
förblev ogift. När hon börjat bli något till åren, gifte hännes
ende bror sig med en känd sköka. Då blev systern så harmfull, att hon lovade, det brodern ej skulle få en styvers arv
efter hänne, ock så erbjöd hon en ny klocka åt socknens kyrka,
men med villkor att det med denna klocka bara skulle ringas
själringning efter gamla mör. Detta ville socknen ej gå in på,
ock så befallde flickan, att hännes sparbanksböcker skulle läggas
till hänne i likkistan. De som klädde hänne lik, vågade ej
göra hänne emot, utan hon fick sparbanksböckerna med sig i
graven. Sedan sökte brodern muta dödgrävaren till att ta upp
kistan. Men då denne ej ville gå in på den handeln, tillfrågades
prästen, om ej likkistan finge tagas upp. Prästen svarade nej
ock sade, att då finge den döda ingen ro. Ock så blev det
därvid. Men man kan veta, hur det är med hännes ro, som
det nu är. Ock man hör ofta av hänne.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 23.

703

För något över trättio år tillbaka avled en i vida kretsar
känd lantbrukare, prästson till börden ock till sitt väsen något
olik de flästa av dåtidens bönder, vadan han lät mycket tala
om sig. Svärsonen till den avlidne övertog egendomen, men
han var något trög av sig, så att arbetet icke gick med samma
fart söm i den gamles tid. Då hände det våren efter gubbens
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död, att en skata varje morgon infann sig i trädgården ock
väckte den nye husbonden med sitt gälla skratt, alldeles invid
sängkammarfönstret.
»Skatan var i sina rörelser så lik den gamle, att man nogsamt såg, vad det var för en fogel», lydde de många beskrivningarna över denna tilldragelse; »ock gårdens alla tjänare visste
nog, varför den fogeln kommit till gården.»
Emellertid harmade det husbonden, att man ansåg honom
stå under skatans uppsikt, ock han sköt hänne. Stor fasa grep
allt gårdens folk, ock det påstods, att den gamle lantmannens
dotter, den dåvarande husbondens hustru, blivit mycket förfärad
över detta mannens tilltag. Huruvida hon till mannen uttalat
profetian, att detta skott skulle båda honom ofärd, eller han
endast fått del av den i gård ock omnäjd rådande tanken därom,
är oavgjort. Men säkert är, att då den unge mannen kort därefter sjuknade samt dog innan årets utgång, ansågs det som en
följd av att han dristat skjuta ijäl sin — forne svärfar.
Denna händelse tilldrog sig i en folkrik slättbygd, ock där- 704
städes förtäljdes tjugo år senare om ett äkta par, som avlidit
nästan samtidigt ock sedan blivit sedda nattetid gå bredvid
varandra i skepnad av ett par större foglar på vägen från deras
forna hem till kyrkogården.
Dödsrik. s. 315.
En kvinna efterlemnade ett barn, som kom i vård hos en 705
fiskares hustru. Denna var mycket god mot barnet. Men de
nätter, hon måste syssla med not ock båt, nödgades hon anförtro den lilla åt en grannkvinna.
Då hände det natt efter natt, att en häst, som kom från
kyrkogården, gnäggande följde efter fiskarhustrun. Denna förstod slutligen, vad det betydde. Hon vände sig till hästen
ock sade: »Du skall inte vara ängslig för ditt lilla barn, det
skall aldrig fara illa hos mig». Då gick hästen — d. v. s. den
döda i en hästs skepnad — tillbaka till sin grav på kyrkogården.
Gottl.; jfr Dödsrik. s. 316.
Havande kvinnor få barnkläder ock en sax med sig i lik- 706
kistan, ty barnet skall födas till världen; ock sker det ej förr,
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så sker det, då moderns likkista bäres igenom kyrkogårdsporten.
Därför var det förr brukligt, att denna sattes ner där ett
ögonblick.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 17.

se
707

Inträffar det, att en moder dör, innan hon blir förlöst, måste
barnkläder, vattenflaska, sax, puderpåse ock offerpänningar
läggas till hänne i likkistan, ty i sinom tid behöver den döda
modern alla dessa saker. Ock det är ju förskräckligt att tvinga
hänne gå hem för att få dem eller också att nattetid sitta på
sin grav ock anropa förbifarande människor om jälp.
Två blad s. 289. Jfr Offers. s. 283.

708

Om vi här i Blekinge ännu lägga barntyg i likkistan till
fruktsamma kvinnor?
Kära människor lilla, det var en fråga! Om en inte gjorde
sin skyldighet på så vis, skulle, nu då, kvinnostackaren ju inte
ha något att klä på barnet, ock finge så ingen ro, vet jag.
Blek., Sömmerskans berätt.

709

Som en vet, får ingen olärd kvinna numera idka barnmorskekallet. Men det är inte så många år sedan, då här fanns
både lärda ock olärda barnmorskor, ock där var ofta strid dem
emellan.
Då hände det, att en av de olärda en natt blev kallad till
en sjuk, ock hon tog då i brådskan en genväg genom kyrkogården. Där satt då en död kvinna, som fött tvillingar, ock
nu bad hon barnmorskan om jälp ock om något att linda barnen
uti, för hon hade fått för litet barnkläder med sig i likkistan.
»Jag har litet till en, mindre till två.
Ge mig något, skall dig väl gå!» bad den döda.
Hon fick jälp samt något kläder av barnmorskan, som till
ock med gav hänne sina strumpband till barnlindor.
Från den natten hade jordgumman sådan lycka i sin gärning,
att icke ens de lärdaste vågade mucka mot hänne.
Sk., Ringarens berått.
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En gång gick en piga förbi Kempinge kyrkogård vid mid- 710
nattstid, ock hörde då, att därinne satt någon stackars död mor,
som inte fått barnkläder med sig i kistan till sitt ofödda barn.
Pigan rev då av sig sitt förkläde ock kastade det över
muren. Då blev där tyst med jämmern. Men en röst sade:
»Gå till Fuglevik, får du betalt för ditt kläde!»
Pigan gick följande dag till Fuglevik. Men hur hon såg
ock hur hon tittade, fann hon ingenting, som det kunde vara
värt att bocka ryggen för. Ja, där låg visst ett gammalt pannjärnsskaft, men det var rött av rost ock dugde till rakt ingenting. Därför lät hon det ligga, där det låg.
Men då hon om kvällen kom nära kyrkogårdsmuren — hon
tjänte helt nära kyrkan, skall en veta — hörde hon åter igän
rösten säga: »Gå till Fuglevik, får du betalt för ditt kläde!»
Hon gick dit igän, ock då hon inte häller nu fann annat
än det gamla järnskaftet, tog hon upp det. För att få det
någorlunda rent från jord ock lös rost, slog hon det mot en
sten. Då rullade där en hel mängd dukater ut på marken.
De hade troligen i krigstid blivit gömda i pannjärnsskaftet.
Sk., Ringarens berätt.

Det var en gång en hustru, som i hela två nätter ock dagar 711
låg i barnsnöd. Då nu andra natten kom ock det inte blev
bättre med hänne, bad hon sin vuxne son gå till kyrkan ock
låna mässkjortan åt hänne.
Han gick till kyrkvaktaren ock bar fram sitt ärende, ock
så gingo de båda till kyrkan för att hämta skjortan.
När de kommo ut, stodo där tre kvinnor vid kyrkodörren.
De två stödde den tredje, som tycktes vara mycket sjuk. Alla
tre bådo de om en flik av mässkjortan till jälp för den sjuka.
Kyrkvaktaren såg genast, att det var hädangångna som
visade sig. Han skar en flik av mässkjortan ock gav dem,
därpå stängde han kyrkan.
Men efter en handvändning öppnades den av osynliga händer.
De tre kvinnorna gingo in i kyrkan, ock den sjuka födde där
ett barn. Därefter försvann hela synen.
Sk., Ringarens berätt.
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På Gottland göras mångenstädes ännu vissa tillredelser för
att hindra en avliden att komma in i sitt forna hem, då han
tredje natten efter sin död återvänder till jorden.
Dödsrik. s. 316.

713

I Västra Göinge bygder brukas det ännu mångenstädes att
lägga en liten brännvinsflaska i likkistan till sådana, som gärna
tagit sig en tår. Somliga karlar be därom på sitt yttersta. En
fullt trovärdig kvinna, som anlitades för att kläda lik, omtalade
detta, ock hännes uppgifter bekräftades från andra håll. En
bit stål får även följa med i kistan, stundom också en gnidsten;
allt på det den döde ej skall gå igän.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 17.

714

Man har även exempel på att döende själva önskat att få
pängar m. m. med sig i kistan; ock det är en mycket vanlig
föreställning, att det som man uraktlåtit att giva den döde med
sig i likkistan, det måste ofördröjligen nedläggas på graven
eller ock utanför den dödes forna bostad, då gengångaren själv
avhämtar sakerna.

715

Det är ju en känd sak, att dödgrävare någon gång i gamla
kyrkogårdar finiia flaskor fyllda med vin eller brännvin, som
varit gåvor åt döda. Ännu oftare finnas kopparmynt i kyrkogårdsmull, ty det har ända in i våra dagar varit brukligt att
lägga säx- eller tolvstyvrar på den dödes ögonlock.
Sk.: Offerseder s. 283.

716

Bordet, på vilket ett lik legat, sättes genast efter den dödes
begravning utanför dörren ock får stå ute i tre nätter, på det
ej den bortgångne skall komma in i huset ock föra buller.
Pallarna, på vilka likkistan stått, vändas genast, då liket bäres
ut, upp ock ned. Sker ej detta, blir där åter snart nog lik i
huset; andra säga, för att ej den döde skall gå igän.
Gottland.
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År 1888 såg nedskrivaren av dessa rader senast, att man 717
iakttog — även i stad — det förr så allmänna bruket att utgjuta det vatten, vari liket blivit tvättat, utanför porten till den
avlidnes forna hem, just ögonblicket efter det liket burits ut
för att jordfästas. Det är ganska troligt, att denna sed ursprungligen varit ett offer, ty den innebär ännu ett uttryck av
vördnad för den avlidne, ock uraktlåtes denna handling eller
råkar någon händelsevis att slå ut detta vatten, vilket till begravningsdagen förvaras i likrummet, betraktas det som en förnärmelse mot den hädangångne, »som icke fick efter sig vad han
borde ha.»
Sk.: Offerseder s. 283 f.

När man vill rent bli av med en död från huset, slår man 718
alltid ut det vatten, vari liket blivit tvättat, efter likkistan, när
den bäres ut. Ock vill man gå någorlunda fredad för gastar ock
sådant nattetid, så håller man sig på vägens vänstra sida ock
lemnar den högra åt dem.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 26.

Den gamla seden att kasta eldglöder efter likkistan ut- 719
trycker ett avgjort misstroende mot den avlidnes lust eller förmåga att hålla sig i ro, »där han skall vara».
Därför blev denna sed antingen i hemlighet iakttagen av
den avlidnes närmare anhöriga, eller ock kastades elden som
ett uttryck av hån av någon ovän till den bortgångne ock hans
efterlemnade familj.
Sk.: Offerseder s. 284.

Kokande vatten eller eld kastas efter lik, på det de ej skola '729
gå igän.
Gottland.

Linets frö besitter makt över de av andevärldens invånare, 721.
som ej vilja hålla sig borta från jordlivet.
Växtvärlden s. 17.
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En kappe linfrö eller korngryn nämnes företrädesvis som
lämpliga offer till tidsfördriv åt sådana avlidna, vilka misstänkas
för lust att återvända till hemmet. Ty innan de kunna lemna sin
grav, måste de först ha räknat antalet av de frön eller gryn,
vilka finnas i kistan.
Sk.: Offerseder s. 283.

723

I Skanör har folket ända tils nu hållit fast vid det gamla
förståndiga bruket, att när ett lik är begravet, går likföljet
igenom kyrkan, på det ej den döde skall gå igän.
Gumman på Skanörs Ljung.

Skatter ock drakar.
Jfr »Naturväsen ock hednagudar».

724

Man har också hört om gastar, som själva velat ha sina
nedgrävda skatter, fast de aldrig få någon ro för dessa, utan
måste blossa över dem om nätterna.
En dräng lurade en sådan gast riktigt bra. Drängen tog
reda på var gasten hade sin gång, ock lade sig mitt i vägen
för honom med en bit brinnande fnöske ock några kopparslantar, som han gömt i litet kospillning. Gasten kom ock
tittade på detta. »Det är bara fnask du har att blossa över.
Följ med mig, så skall du se, vad jag har», sade han. »Jag
vinner inte fara så fort som du», svarade drängen. »Häng på!»
sa då gasten. Drängen gjorde så. Men då gasten burit drängen
ett stycke väg, sade han: »Du måste nyligen blivit död, ty du
luktar brödrök». — »Ja», svarade drängen. s Ock så bar det av till
den plats, där gasten hade sin skatt. Där satte drängen märke,
ock andra dagen grov han upp hela rikedomen. Vad gasten
tyckte om sprattet, vet man ju ej. Men det vissa är, att han
i alla fall aldrig rände ock blossade där mera.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 21.

725

En gång såg en dräng, hur en gast blossade, ock kom så
på den tanken att ta skatten genom ett knep.
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Han passade nu på nästa natt gasten blossade, tog flinta
ock stål, slängde ett lakan över sig, ställde sig ett stycke från
gasten ock började slå eld.
Efter en liten stund kom gasten bort till drängen ock sade:
»Du är visst fattig, du har väl inte mycket att blossa med, kan
jag se?»
»Nej, jag har inte mycket», svarade drängen.
»Vänta, skall du få av mig!» sade gasten ock gick efter en
hel hop pänningar, som han lade till drängen. »Så, nu blossa
vi på!» ropade gasten ock gav sig till att blossa högt mot trädtopparna. Drängen fick eld i något fnöske ock gick på, det
bästa han förstod, ända tils hanen gol.
»Nu galer hanen!» ropade gasten.
»A strunt, vi blossa lite till», svarade drängen. Ock så
böljade de på igän.
Då gol hanen andra gången, ock när inte drängen nu ville
bort, begrep gasten, att kamraten hade hemma på jorden. Så
tog han honom på ryggen ock flög av med honom genom luften,
så drängen tänkte, att det rent bar av till Hultamosa med
-honom.
Men så gol hanen tredje gången, ock då måste gasten släppa
drängen. Han andades genast i jorden, blev räddad ock fick
både de pängar, gasten gav honom att blossa med, ock därtill
hela den andra skatten.
Sk., Hönsgurumans berätt.

Om jag vet ännu mera sådant? Aja, men jag vet inte, var 726
det hänt; men går det an att höra det ändå, så skall jag förtälja ett par historier om gastar, som blossade för sina pängar.
Det hände en gång, att en dräng höll väl med en piga.
Men de voro båda så uselt fattiga, att det inte var lönt att
tänka på giftermål. Då såg han en natt ett stort pänningebloss
under ett träd ock satte sig genast före att där gräva efter
skatten.
Han talade med sin tös, om detta, ock då sade hon, att
gick han till det vågstycket, så gick hon med. Skulle han
våga livet för skatten, så ville hon också våga sitt. Detta ville
Sv. landsm. VIII. 3.
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han dock ej tillåta, ock så tvistade de en stund om det. Men
det blev till •sist, som hon ville. Dock måste hon lova att göra,
som han sade, då de kommo till trädet.
De gingo dit. Men nu fick hon finna sig uti att drängen
satte hänne upp i trädet ock band hanne fast vid en gren. För
se, han var rädd, att gasten skulle riva livet av häpne. Nu
kom gasten ock gav sig till att blossa, så det stod härliga till.
För han visste inte, att där var människor, kan tänka.
Men pigelivet uppe i trädet blev så rädd, att hon inte visste,
hur lett hon bar sig åt, stackaren. Men när sådant kom ovanifrån, blev gasten så förfimrad, att han la i väg ock rände ifrån
skatten. Den togs i gott förvar av den fattige drängen ock den
förskrämda pigan. Men hon ville aldrig höra talas om den del,
hon hade i att det hela gick så bra.
Sk., Hönsgummans berätt.

727

På gamle Skans vid Karlshamn syntes för några år sedan
under en längre tid en blossande gast. En mängd människor
sågo blosset natt efter. natt. Slutligen var där en oförvägen
sälle, som rodde dit ut ock sköt mitt i blosset. Det syntes aldrig
mera, men skytten blev svagsint.
Karlshamnstr.

728

För omkring nittio år sedan var det en fattig vaktetös, som
i en äng 'vid Lilla Hammar (Stora Hammars socken, Skytts
härad) sökte efter ett par får. Hon såg då pänningebloss i
samma äng.
Hon var inte värre vid det, än att hon kastade först sin
högra toffel mitt i blosset, ock satte sedan sin käpp där på
platsen.
När hon kom hem, talade hon om detta för sin husbonde.
Han tog dit med hästar ock vagn ock förde hem en hel gryta
full med pängar. För dessa köpte han tösen ett fjärndels
hemman i Lilla Hammar.
Sk., Ringarens berätt.
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Även som motvikt till den här starkt grasserande tron på 729
gastbloss, som visa sig över gömda skatter, har folkhumorn sina
sägner. Så till exempel förtäljes om en bonde, som jämt funderade på att komma över slikt gods. Men han var så snål,
att han varken ville dela skattgrävarearbetet eller dess lön med
sin dräng.
Då gömde drängen en tjärgryta i ett stenrös, där bonden
trodde guld ock silver vore nedgrävt, ock en julnatt tände
drängen eld på tjäran, så det blossade starkt i mörkret. Bonden
sprang dit, kastade stål i elden, flängde av sig tröjan ock tryckte
den tätt ock fast över grytan. Utan att säga ett ord bar han
hänne så hem ock läste ned hela skatten, som den befann sig,
i sin ock hustruns gemensamma klädkista. Juldagsmorgonen,
medan mannen ännu sov, öppnade hustrun kistan för att taga
fram hälgdagskläderna. När hon såg, huru den sotiga grytan
ock den heta tjäran tilltygat dem, var det allt mannen som fick
smaka på lönen för sin djärva bragd att ensam hemföra den
blossande skatten.
Gottland.

Seden att — i största hemlighet — nedgräva levande djur 730
står i indirekt samband med sägnerna om de offer, vilka blivit
förrättade vid nedgrävningen av pänningar ock andra dyrbarheter. Det säges ock tros, att sådana skatter blivit »fästa i
jorden» genom hemlighetsfulla offer ock villkor, samt att de djur,
som då blivit offrade, utgöra skattens »drakar». Ibland är det
visserligen en orm (drake), som ligger på skatten; men ännu
oftare har draken sällskap av en svart höna, en tupp o. s. v.
Skatten kan därför endast upptagas av personer, som förstå att
medelst liknande offer »binda» dess väktare.
Sk.: Offerseder s. 286.

Somliga nedgrävda skatter bevakas av en höna, ock i 731
Småland var där ett par skattgrävare som fått reda på var där
fanns en likkista fylld med dyrbarheter nedgrävd. Fastande
ock tigande grovo de, tils de fingo se kistan ock hönan liggande
på den. Hönan gav till ett skrik, karlarna sågo upp från sitt
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arbete, deras hem tycktes stå i brand. De sprungo för att
släcka elden. Ock när de märkte, att de blivit narrade, var
det för sent att ta kistan, ty nu var hon borta.
Sk., V. Göinge : Spök. s. 23.

732

Vid Månstorp finnes en stenhäll, som kallas Fruehäll. Där
i närheten skall också finnas en kycklinghöna, som vaktar en
gömd skatt.
Sk., Ringarens berätt.

733

Många av de stora förnäma härregårdarna äro enformiga
ock besvärliga [kusliga ock hemska]. Hur är det inte på Skarhult (Skarhults socken, Frosta härad) kanske? I en källare där
finnes en skatt, ock över den ligger en hund på en staty eller
fyrkantig låda, en vill säga. Ingen kan ta upp denna skatten,
för så snart en rör vid den fyrkantiga statyen, göer ock överljuder [skäller] hunden så hiskligt ock ogrundalöst, så folk,
som hör honom, blir antingen galna eller döva.
En dräng — det var fadern till ägaren av Sonessons tegelbruk — gick ned i denne källare för att ta skatten. Men
hunden gav hala, så att karlen inte visste till sig, utan måste
hissas upp igän med rep.
Sk., Säljekvinnans berätt.

734

I slottets ena torn (på Skarhult) finnes också en gammal skatt
gömd. Bland de många — både utländska karlar ock andra —
som försökt taga den skatten, kom en dag en särdeles klok ock
bad om förlov att stiga upp i detta tornet.
Ja, det fallerade inte med tillåtelsen. Men när den kloke,
som trabelerade omkring på murar ock golv, kom att röra vid
det rätta stället, flaxade en hane fram rakt i snaggen på'n.
Han visste, förstås, att det var något mök som vaktade
skatten, ock grep sig an med att ta ut en sten.
Men ett tu tre flaxar där nock en hane fram, ock dessa
två — som förstås båda var bara skit — ryka ihop ock slåss
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så förfårdeligt, att den kloke aldrig en momang kunde flytta
sina ögon från dessa omänskliga kreatursvarelser.
Ock där står han ock glor ock stirrar, tils han ser blodet
stiga sig över fotblad, smalben, ja hela underredet upp till
armarna. Då ger han anskri, ock gårdens drängar rände upp
ock asade ner honom i rappet.
Ja, mitt kära folk, varken rik eller fattig, klok eller enfaldig i sinnet går säker för skit ock mök i denna världen,
om inte den, som makt haver över allt, beskärmar sig över
människan.
Sk., Säljekvinnans berätt.

Ovanför Grön by skall i gamla tider ha stått ett slott, som 735
hette Havgård (Gustavs socken, Vemmenhögs härad). Där lära
ännu finnas nedgrävda skatter.
En präst, som hette Stefas, tog med sin dotters tilljälp upp
en del av dessa skatter ock fick dem lyckligt på sin vagn om
natten. Men när han skulle köra därifrån, kom en fasligt stor
tjur sättande efter vagnen. Dottern gav till ett skrik, ock borta
var skatten.
Sk., Ringarens berått.

Några skattgrävare grovo en natt i en hög, där pängabloss 736
syntes. När de grävt en stund, sågo de fyra paddor med hiskligt stora ögon. Ock ju längre karlarna sågo på dessa djur,
ju större blevo de.
Då ville männen taga till bens ock skala därifrån. Men
en soldat, som deltog i grävningen, steg fram ock gjorde militärisk hälsning för paddorna, som han ansåg för att vara förnäma militärer. Ock när han så bevisat dem denne heder, tog
han dem alla fyra på sin spade ock satte dem varsamt åt sidan.
Då fick man genast syn på en stor kittel. Ock nu skulle de
andra karlarna fram ock jälpa soldaten med att ta upp skatten.
Men så kunde en av dem inte hålla sin mun. Ock så försvunno
både kittel ock paddor.
Sk., Ringarens berått.
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Somliga människor ha varit så galna i sina pänningar,
att de, när de grävt ner dem, fäst skatten genom att även där
gräva ned ett levande djur, för att detta skall sedermera vakta
rikedomen.
I Loshult (Östra Göinge härad) vet man flere ställen, där
det ännu blossar över skatter. För några år sedan överenskom
en gift karl från Västra Göingel med en bonde i Loshult att
gräva efter en skatt, som tros vara gömd utanför dennes gård.
Karlen skrev till Lund efter en klok gubbe, betalde resan ock
hela kosten i Loshult för honom samt legde folk till jälp för
att gräva. Den kloke drog cirklar ock gjorde platsen så till
vida säker, ock påsklördag skulle de gräva under hans skydd.
De grovo allt vad de orkade denna dag, ock man kunde nog
se, att där var något märkligt med platsen, ty jorden riktigt
krälade av stora maskar — till liknelse — men det var nog
helt annat, fast den kloke ej låtsade om något. Under tiden
stod bondens mor ock storgrät samt tiggde karlarna att upphöra med arbetet, då ju flere förr råkat illa ut där. Männen
ville dock ej ha gjort sig så stor möda för intet, utan gingo
på, ända tils de stötte på en stor stenhäll, som de ej vunno
bryta upp. Ock då blev även bonden haj, ty han hade förut
av , en röst blivit varnad från att röra vid denna häll. Ock då
den kloke också kunde se, att därunder blott funnos några
minnen efter munkar,2 såfingo skattgrävarne låta det yara.

738

Men karlen, som stod i spetsen för dem, talade vid
den kloke [från Lund], att han med sin slagruta skulle
söka efter Karl XII:s rövade krigskassa, som är gömd i de
trakterna [kring Loshult]. Den kloke for förut ock fann platsen
vid en sjö. Men här blev det nödvändigt att gräva under natten,
ty här hade blivit drake på skatten, hur det nu än hade gått
till därmed. När den kloke gjort platsen säker, börjades arbetet, ock det gick raskt, så att spadarna snart slogo emot
Denne, småländing till börden, har själv berättat tilldragelsen
för uppteckn.
Munkar ock nunnor äro i folktron mystiska varelser, om vilka
dock ingenting bestämt förtäljes.
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valvet, under vilket skatten ligger. Men just som de tänkte
bryta igenom valvet, kom där från sjön en stor vit häst ock
sprang över cirkeln, emedan den kloke rände sin väg i förskräckelsen, ock hästen gick rakt igenom valvet ock försvann.
När karlarna fått sansa sig ock den kloke kommit tillbaka till
platsen, sade han, att nu hade draken fått makt att flytta
skatten nio alnar åt vilket väderstreck han ville, så nu lönade
det sig ej att gräva mera den natten. Men, sade då den kloke,
OM karlen, som var huvudman för saken, bara kunde skaffa
sig ett stålvapen, som smakat människoblod, ock stötte detta
vapen ned igenom valvet, så bleve det omöjligt för draken att
flytta skatten, ock så vore det lätt att ta upp den. Karlen
hörde efter på några håll för att få ett sådant vapen, men det
är ju så länge sedan här var krig, så det ej stod till att uppfylla villkoret.
Sk., V. Göinge: Spök. s. 21-23.

Elmhult (Kronobärgs län) bodde en gång en bonde, som 739
aldrig fattades pänningar. När han då låg på sin sotsäng,
kallade han till sig sin son ock sade honom, hur det hängde
ihop med denna hans rikedom.
»Du vet», sade han, »att där på gårdsplatsen står en stång,
ock under denna ligger en skatt. När du behöver pängar, så
stick bara ned handen ock tag nätt ock jämt så mycket du
behöver. Men aldrig mer. Du får inte häller bry dig om att
veta, hur stor skatten är. Ock låter du dig fresta att taga allt
på en gång, så blir det din olycka.»
Gubben dog, ock sonen fick både gården ock den gömda
skatten. En tid följde han faderns råd. Men så tyckte han,
det var illa att låta ett sådant kapital ligga räntelöst i jorden,
ock så tog han hela skatten på en gång.
I samma stund han gjorde detta, syntes skattens drake i
skepnad av en lång eldstrimma. Ock det såg ut, som om hela
gården stod i eld ock lågor. Där skedde dock ingen sådan
skada, men från den stunden gick det jämt tillbaka för bonden,
så att han dog utfattig.
Sk., Rive-Pärens berätt.
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Lasse-Johannes' Hedda, som nu är gift med styrman Svensson,
har må,ng'ädeliga gånger talat om, att, nu då, hännes moster
tjänte hos en bonde, som byggt sin stuglänga med oförakt så,
att jordbänken i kom ackurat över en plats, där, nu då, en drake
vaktade en skatt. Pigorna hade mång'ädeliga gånger sett denne
drake. Han var till skepelse lik en vit höna.
»Det skulle då vara däkeren, om vi inte skulle kri med
att få ut det där ohångslet en gång!» sa Lasse-Johannes' Heddas
moster många gånger till sin kamrat. För hon, nu då, förstod,
att hönan låg på skärvor [gods].
Hon rådsporde sig med en gubbe, som var insnidig på
tocket, ock så en söndag, då bonden ock hans kvinna voro i
kyrkan, satte, nu då, pigorna luckor för alla stugfönsterna ock
sågo till, att de hade dörren nere vid jordbänken fri. För de
visste, att de satte livet till, om de inte foro ut som en pil.
De hade en stor liggande kittel med vassla över elden.
När den kokte, så den lekte på brädden, dängde pigorna den
över jordbänken ock så på dörren med dem i flygande rappet,
ock dörren i, så Jet lommade i knutarna.
Efter ett bete öppnade pigorna stugan, ock, mina kära
människor lilla, som där såg ut! Takstängerna voro fulla med,
nu då, tarmasliringar ock slankar [slarvor] av draken, så en kan
veta, hur han fick antas med'et, innan han tydde dö. Men så stod
där också en stor liggande kittel full till lekande brädd med
skärvor. Så efter den dagen hade, nu då, inte bonden mera
knalt om pängar.
Blek., Sömmerskans berätt.

740

I närheten av Loshults kyrka bodde för många år tillbaka
en man, som hette Sven Pärsson. Han såg en kväll en drake
flyga över kyrkan, så det lyste ock gnistrade kring tornet, ock
sedan slog draken ned på Stämmarebacken.
Sven Pärsson grov sedan där ock fann så mycket silver,
att han fyllde sina skinnbyxor med det. Slutligen kom draken
ock ville ha igän sin skatt, men Sven Pärsson flydde mot
hemmet. Draken efter mannen. Men han kom lyckligt in i
1) Väggfast stugbänk.
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sin stuga, fast draken var så nära efter honom, att han slog
ock dundrade på den stängda dörren. Men han hade inte makt
att komma in.
Sk., Rive-Pärens berätt.

De berättelser, som finnas om drakar, äro orimligt många 741
även här i bygderna ock alla nästan varandra lika.
Draken vet vanligen att på ett eller annat sätt bevara sin
skatt. Lika dum ock lätt lurad som den »fule», den »lede»,
»skam» är, lika listig är draken. Så berättas det om honom, att
när det är riktigt grant väder, brukar draken ta ut sitt silver
ock guld ock sola. Han hänger då opp'et på buskar ock i
trän ock sen lägger han sig i sjön att vakta. Ock stackare
den, som söker nypa sig till något!
Hur ser en drake ut?
Jo han har ett stort, stort huve med en orimeligt
långer man omkring, ock i den manen hänger fullt med smådrakar. Ock så har han ett ovårdigt grymt ock rött gap,
som det rinner eld ock blod ur. Ock så en stjärt, som räcker
långt ut i sjön ock som han slår med, så vattnet ,böljar ock
böljar jämt.
Det var en bonde som tagit reda på var en om änskeligt 742
stor skatt var nerlagd, ock han gick dit ock begynte gräva.
När det varit en stund, hörde han, hur det klingade, silvret ock
guldet emot vartannat. Ock bäst det var, kom han till en stor,
ovårdigt stor kopparkittel, som var översta full med bara silverock guldpängar. Men nu fick han bära sig väl åt för att kunna
ta opp'en. För se han var själver [ensam], karlen, så det var
inte så gott måtro. Men han tog i rediga tag, ock det så det
just knakade i ryggknotorna.
Då bäst det var ock han hade god utsikt att få opp'en,
så får han se, att hela hans stuva stod i ljusan låga, ock då
blev han förskräckter ock började springa, allt vad bena höll.
Men när han kom ett stycke, såg han, det var en synvilla, som
draken lurat på'n, för att han skulle släppa skatten. När han
så kom dit igän, såg han inte till en smul.
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En annan gång var det en präst — här i Virestad som
hette Pettersson — han sa till en bonde, var »drakaskatten»
låg. Ock bonden till att gräva ock fick upp en hel kopparkittel full med guld- ock silvermynt, som blivit gömda i ofredstider. Men prästen tog det mästa ock blev alldeles »ovårdigt»
riker.

744

En annan präst i samma församling var enligt folktron
allvetandes, han kallades allmänt »Mäster Nilsson». En söndag
ropade han, bäst han stod ock predikade: »Nu strider människan ock draken!» Han fortfor sen att predika vidare, men
stannade ibland ock liksom lyddes. Ock till sist ropade han
till: »Nu har människan segrat på djävulen!»
Folket undrade, vad han kunde mena. Men så fick de
veta, att det var en bonde i socknen som slogs med en drake,
just mäns prästen stod på predikstolen. Säkerligen skulle
draken örjt [dödat] honom, om han inte hittat på ock krängt
av sig sin rock ock hatt ock hängt på en enebuske. När
draken fick syn på det, trodde han, det var karlen själv, ock
rusade till ock bet i rocken. Ock då högg han ur sig giftet,
ock sen vant bonden ta ock hugga ryggen av honom.
Sen Alog åskan ner på samme karl ock gick igenom
samme hatt, så den alldeles flängdes sönder. För se åskan slår
alltid ner på dem, som slåss med drakar. Hatten finnes i dag
som dag är i Virestads kyrka. »För jag har ju själv sett den»,
slutade min närmaste granne, en gammal nämdeman.
Smål., Friman.

745

Drakskatter kan man knipa på följande sätt:
Ifrån det en får se drakelden, skall en inte blinka med
ögonen, utan gå direkt dit ock kasta stål — helt sonika en
fällkniv — på det, så är förtrollningen bruten, ock skatten kan
då tas av den som kastar.
Ingen i vår ort har kunnat låtit bli att blinka, ock därför
ruva ännu drakarna på sina förborgade skatter i våra småländska bärg.
Små!. (Lönnebärga), Weis.
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Det vita solblekta linnelärftet äger krafter, vilka betvinga 746
de hemlighetsfulla vidunder, som bevaka gömda skatter.
Växtvärlden s. 17.

Skatter försvinna också för litet nog. Jag har hört om en 747
skattgrävare, som nådde ned till skatten. Då såg han både
folk, hästar, ryttare ock råttor som drogo hölass, skrockhönor
ock annat mera, utan att bry sig det bittersta om det. Men
när där så syntes en glödande järnstång i gropen, drog han
handen till sig, ock då var skatten försvunnen.
Sk., Hönsgummans berätt.

Men vad som kan bliva till den enes lycka, kan bli till 748
den andres förtret. För en gång då ett par karlar grävde efter
en skatt ock just hade fått tag i en gryta, råkade den ene att
fyra av »melbössan», skam att säga. Men det var nog för att
fä hela grytan till att försvinna.
Sk., Hönsgummans berätt.

Se, kära människor, nedgrävda skatter ha också ett slags 749
vård eller sådant, som flyttar skärvorna från ett stenrös till ett
annat, ess de äro i fara.
Där var, nu då, på Varans fiskeläge vid Ronneby en pojke,
som inte var framläst [för prästen], ock han såg en skatt. Där
var hela kungens kök bland alla dessa ogrundalöst dyrbara
ting. Ock överst låg kungens värja. Men pojken kunde inte
ta något av dessa skärvor, för han var, nu då, inte framläst.
Blek., Sömmerskans berätt.

En man nedgrävde en skatt i sin loge ock fäste den med 750
orden: »Endast samma hand, som nedgräver denna kruka, skall
kunna upptaga den». Mannens son låg på höskullen ock var
hemligt vittne till ceremonien. Skatten fick stå i fred i faderns
livstid. Men då gubben låg lik, skar sonen av hans högra
hand ock betjänade sig av den, när han tog upp pänninge-
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krukan. Ock då den bokstavliga ordalydelsen därmed iakttogs,
gick allt efter önskan.
Sk.: Offers. s. 286.

751

En liknande sägen förtäljer, att en gubbe offrade en röd hund,
en röd katt ock en röd tupp vid skattens nedgrävning. Hans svärson såg det ock omtalade saken för sin hustru. Hon anskaffade
hastigt ock lustigt tre likadana djur, offrade dem, tog utan
hinder upp pänningekruset ock gjorde nu vid deras första barns
dop ett muntert kristnagille, vartill den gamle vägrat giva det
unga paret medel.
Sk.: Offers. s. 286.

752

En annan girig gubbe trodde sig göra skatten rent oåtkomlig genom att fästa den med orden: »Endast om sju lika
gamla bröder här bliva offrade, kan denna skatt upptagas.» Den
giriges son var också här vittne till ceremonien, ock genom att
offra sju — galtgrisar av samma kull uppfyllde han det fastställda villkoret.
Sk.: Offers. s. 286.

753

Dedekind hette en präst i Garda. Han önskade, att en ny
mur skulle uppföras omkring kyrkogården, för den gamla var
något förfallen. Men församlingens bönder satte sig emot denna
prästens önskan, menande, att den gamle kalkstensmuren gärna
kunde stå ännu längre. Dock lyckades det slutligen prästen att
i denna sak genomdriva sin vilja. Ock man började riva muren.
Första natten efter det en del av muren var riven, kom
en liten man till prästen ock hotade honom med stor olycka,
ifall detta nedrivningsarbete fortsattes. Men detta besök gjorde
blott prästen ännu ivrigare, ty nu satte han tillika sig i sinnet
att få veta, vad den gamle muren gömde.
En andra ock tredje natt kom samme lille1 man till prästen
ock uttalade samma hotelse. Men nu var prästen viss på att
1) Sägnen var mycket dunkel ock på skilda orter olika samt därtill så sammanvävd med andra fragment av sägner ock övertro, att jag
anser mig här blott böra taga den i dess enklaste grunddrag.
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muren måste gömma någon stor skatt, ock så gav han sig ingen
ro, förrän hela muren blev nedriven. Ock han kom ensam i
besittning av en mycket stor skatt, som legat gömd i muren.
Men från den dagen drogo sorger ock olyckor in i Dedekinds hus.
Gottland.

I Grebybärg finnes en guldvagn. Man vet, att den kan 754
dragas fram ur bärget med två rent enfärgade tvillingstjurkalvar,
som blivit uppfödda med moderns mjölk. Ingen människa eller
någon annan varelse, utom kons två kalvar, bör ha så mycket
som en enda droppe av mjölken.
När då ett par sådana tjurar blivit stora nog därtill, skulle
man med dem draga guldvagnen ut ur bärget ock in i Räpplinge kyrka.
Äntligen föddes på ön ett par enfärgade tvillingtjurar. De
uppföddes på sagda vis. Men sista dagen kon mjölkades, kom
en kvinna till pigan ock bad om litet mjölk till att bota en
sjuk med. Pigan nekade att giva hänne det begärda. Då bad
kvinnan slutligen så enträget, att pigan måtte vända kons
spenar så mycket, att ett par droppar mjölk kunde komma på
kvinnans kjortel. Ock denna sin önskan fick hon uppfylld.
Men detta var nog för att förstöra hela saken. För visserligen lyckades det tjurar ock folk att få guldvagnen ut ur
bärget ock in i kyrkans vapenhus. Men här togo trollen guldvagnen igän ock förde den tillbaka in i bärget. Där står
vagnen den dag i dag.
Gumman från Öland.

För flere år sedan for jag ett ärende till Lister ock, mitt 755
birk, sådan oförfärlig mängd med jättastenar där står på Hjorthammar! Då levde Amen Amensen ännu, ock ban kunde tala
om, hur en man en gång grov efter sand därute på udden ock
med rent °förakt fått tag i en kittel, full med skärvor [skatter].
Mannen tog hem kitteln, kan begripa. Men, jeskanamej,
kom där inte om natten ett återgänge, som rådde om skärvorna,

258

~STRÖM, FOLKTRO OCK SÄGNER.

VIII. 3

med det bud, att ess han ville behålla sitt endaste barn i livet,
så skulle han sätta kitteln tillbaka på sin plats.
Du store tid, vad tro ni mannen gjorde? Han behöll var
print ock bit av skärvorna, lita på det! Men barnet det dog,
ackanamej, så visst som jag står här en syndig käring.
Blek., Hellgrenskans berätt.

756

Om man alltid vore så klok ock påpasslig, som en borde
vara, så kunde man kanske bli bottenrik bara genom att bocka
sig ock taga upp ting, som ligga en mittför näsan, för som
en vet, ska gömda skatter nu ock då fram för att solas.
En gång stod en dräng ock grov grus från en grusgrav.
Då fick han en stor faslig padda på spaden.
»Sicken en djävul!» ropade han. Men nu var paddan förvandlad till en silverbägare.
Sk., Ringarens berätt.

757

I Hököping (Oxie härad) funno en gång några grusgrävare
först benen av en ofantlig jätte ock strax därefter riayllrade där
fram paddor, ock däribland en som var mycket större än de
andra.
»Sicka djävlar!» ropade då karlarna ock ryggade tillbaka.
Då försvunno paddorna i en blink. Men hade karlarna bara
kastat järn eller stål, till exempel en av spadarna, på dem, så
skulle en sett, att där hade varit dyrbarheter, så det förslagit
något.
Sk., Ringarens berätt.

758

Huru mycket bärgtrollen haft makt, ock dyra saker av
alla slag, ock gått ock lyst på dem med ljus om kvällar ock
morgnar, när allt varit upphängt i buskar ock trän vid vägarna
— hälst i Faxbärget i Rasbo — ock huru en stor silverring
länge syntes vid ett stort bärg i Vaksala vid Vittulvsbärg nära
dysjön —
Uppl., Carlsson.
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Som känt är, har slottet Brattingsborg sjunkit med alla 759
sina skatter ock står på Ifösjöns botten. Stundom flyta där
pänningar upp. Men de se mäst ut som tunna lerkakor ock
duga ej till något. Men kunde man komma ner till slottet, då
kunde man också ta skatterna, utan att de förvandlades. Här
var en karl som lät göra sig en läderdräkt med en fasligt lång
tratt, fick en båt, rodde ut, där man tror att slottet står, ock
försökte gå ner till sjöbottnen. Men det lyckades ej.
hk., V. Göinge: Spök. s. 23 f.

En stor del av allmogen häromkring i bygden tror ännu 760
på tillvaron av skatter, som tillhöra troll ock gastar.
En ännu levande man på Viks fiskeläge har för mig berättat, att hans första hustru en gång såg en grind helt behängd
med silverkedjor. Hon stannade ock såg på detta en stund.
Men då hon kom hem, kände hon sig illa sjuk, ock det blev
hännes helsot.
Sk., Skollärarens berått.

I Östra Göinge härad, i närheten av Torsebro, finnes en 761
ättehög, i vilken en guldhäst ligger begraven. Sägnen är urgammal, skattgrävare lockades av den att gräva i högen ock
lyckades, säges det, att få tag i en hästhov av rent guld.
Sk., Skollärarens berätt.

Ingen by i Skåne, sägs det, är rikare på nedgrävda skatter 762
än Onslunda, ock på en plats där, kallad Korset, lära två stora
kistor vara nedgrävda.
Sk., Skollärarens berått.

En man i Ystad grävde efter skatter i sin jordlott i Win- 763
grenska trädgården. Då det led mot morgonen, kom hans
nabokvinna ut, ock då hon såg mannen, hälsade hon god morgon
ock tillade: »Är du redan uppe?»
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Han svarade tack ock ja. Men därvid blev hans mun
vriden ända upp till hans ena öra.
Sk., Bingarens berått.

764

För att tillförsäkra sig besittningen över förvandlade skatter
skall man kasta sin vänstra sko över dem. Då visa de sig
genast i sin rätta form ock gestalt.
Gumman från Öland.

Maran.
765

Ni känner ju till, vad det är för stygga konster som vålla,
att folk bli varulvar ock maror?
Ja, det förstås, men jag kan förtälja om en inspektor i
Västra Torp (Lilla Isie socken, Vemmenhögs härad), han kom
just lagom för att hindra två nakna pigor från att krypa igenom
en fölhamn. Han drev hem dem med piskslängar, så det sved
i deras syndiga kroppar.
Sk., Ringarens berått.

766

Jag känner en gammal gumma i Ystad, som ofta fick besök
av maran. En kväll kom hon, men då låg katten i sängen
hos gumman, ock han ock maran började nu fräsa argt mot
varandra. Maran for dock ett tag upp i sängen. Men gumman,
skyddad av katten, kunde nu ropa: »Far du, din fan!» Ock så
måste hon bort.
Gumman tror sig veta, vem denna mara är, men vågar ej
säga åt hänne de frälsande orden. Gumman fruktar, att maran
skall svara: »Nu kan du vara mara i mitt ställe!»
Sk., Skollärarens berått.

767

Ett yngre fruntimmer i Ystad har talat om, att hon en
gång grep en mara (som brukade plåga hänne) i foten. Hon
kändes kall som is.
Sk., Skollärarens berått.
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Min syster tjänte på ett ställe i närheten av Skillinge fiske- 768
läge (Hovby socken, Järrestads härad) tillsammans med en piga,
som var mara. Då det blev hännes tid att fara ur kroppen,
visslade ock jämrade hon sig i sängen, så det var gruvligt
att höra.
En gång satt en västgöte i stuen ock hörde denne jämmern ifrån pigans kammare. Han blev så rädd, att han inte
vågade gå igenom för att komma till sin säng i sommarstugan.
Husmodern följde honom, ock de sågo då, att pigan låg liksom
en annan sovande; men de visste ju, att det bara var en skenbild, ock rörde ej vid den.
På ett annat ställe brukade husmodern hålla pigorna vid 769
spinnrockarna till midnatt. Då skedde det en gång, att en nykommen piga for ur kläderna ock ut. Men dräkten satt på
hännes plats, ock spinnrocken fortfor att gå.
Vädret var kallt ock ont en kväll, ock en stund innan midnatt sade då samma piga med sorgset mod:
»Värst för dem, som ska över trädtopparna!»
»Du är en mara!» sade då husmodern. Ock så var pigan
frälst.
Sk., Ringarens berått.

Jo-o, mina kära människor lilla, Lille-Nissen, som vi kalla'n, 770
är stygg, för han »åbärtar» sig på samma vis som maran. Han
kryper, nu då, uppåt kroppen, tutar en i öronen ock har sig
på alla de vis ock sätt.
Han kan fångas på det viset, att en slår yttersidorna av
händerna ihop, när en märker, att han kommer krypande.
Blek., Sömmerskans berått.

Bot mot maran, som rider hästar — dessa äro då på morg- 771
liarna genomsvettiga — är att hänga en lie eller ett marbo över
hästryggen.
När., Nyblin.

Marulven är ogrundalöst svår vid hästar. För att freda en 772
häst, som plågades av marulven, tog en dräng en gång ock
a
Sv. landsm. VIII. 3.
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band en lie på kreaturets rygg. Men hade han, nu då, visst'
hur det var, skulle allt lien varit dän, för andra morgonen satt
själva husbonden ijälskuren av lien på hästryggen. Drängen
visste, nu då, inte, att det var han som var marulv.
Blek., Sömmerskans berätt.

773

Ock så var det en karl en gång som var husbonde, men
han hade en dräng då förstås. Drängen började på att se, att
en av hästarna vart så benig ock mager till sist ock inte ville
äta. Men den andra var tjock ock fet se. Ock så har'n hört
talas om både gårdsrån ock maran förstås. Så tän kte'n: »Var
föl nog, om inte jag skall försöka se, om maran är här nån
gång ock gör hästarna magra!»
Så fant han på råd han ock band fast en lie ändes ryggen
på en häst. Sen om morgonen satt husbonden kall ock blodig,
sönderskuren, ock hängde kvar på hästryggen ock vaknade
aldrig mera han.
Uppl., Carlsson.

774

Här på orten hänger bonden flinta i spiltan över sina hästar
för att skydda dem mot maran.
Sk., Hönsgummans berätt.

775

Stål är bra för maran ock, så att hon inte rider ner folk
ock kräk.
Uppl., Carlsson.

Varulvar.
776

Berättelser om varulvar finnas här nog av hela näjden från
Ystad till Simrishamn.
Så förtäljer min hustru, att till hännes gamla faster, som
bodde i Revhusen nära Ystad, kom en kväll en vandrare ock
bad att få vila en stund. Han fick sitta ned vid ugnen. Men
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efter en stund hörde gumman honom huttrande mumla: »Hu,
långt ock kallt till Nedraby!»
Då gick gumman fram till honom ock såg en lång svans
ligga framöver hans mage. Raskt slog hon honom i ansiktet,
så näsa ock mun sprungo i blod, ock sade: »Tvi dej, du är en
varulv!»
Nu var han frälst, tackade hänne med glädje ock sade
hanne, att han eljes den afton fått som varulv springa ända
till den nämnda byn.
Sk., Skollärarens berått.

En flicka var bekant med en yngling, som, nu då, var 777
marulv. Han plågade hänne ofta, när han var i det tillståndet,
ock till sist fick hon likasom en åstymmelse om vem det var.
Då tog hon en gång mod till sig, spottade honom i ansiktet ock sade: »Tvi dej, du är en marulv!»
Nu var han frälst, ock han tackade hänne så innande
järtligt därför. Ock han sade, att han, nu då, lidit värre än
hon, när han plågade hänne.
Blek., Sömmerskans berätt.

Nej, för fämtan! mara ock lille-Nisse kan vara ett. Men 778
marulv, se det är människor, som blivit förgjorda. Människor,
komma ni då inte ihåg, att här har varit en tullförvaltare som
var marulv? Han skulle ju en gång resa bort, ock som han,
nu då, satt sig i vagnen, säger han: »Akta er!» Ock inte väl
är han körd, förrän en ohångt stor hund kom ock sparkade på
dörren, men nu voro de varnade ock öppnade inte.
Blek., Sömmerskans berätt.

Vid Skanör låg för flera år sedan en kanonslup, vars be- 779
sättning stod mycket väl med Skanörsborna. Så hände det sig
en kväll, att de hade ett dansnöje tillhopa. Där var nog så
muntert, ända tils man blev varse, att en av besättningen for
rakt uppåt lerväggen i logen
där dansades i en loge, förstås
— ock hade ämnat fara ut genom gluggen. Då begrep Skanörs-
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ungdomen, att karlen var varulv, ock överföll honom med hugg
ock slag, så länge de sågo honom röra sig. Därefter flydde
hela hopen från logen. Men följande morgon fanns karlen
hängande död i gluggen till skepnad av halvt hund, halvt
människa.
Sk., Ringarens berätt.

780

Här finnes ännu gott om både bäckhästar ock varulvar,
ock mången kvinna går inte, till sina tider, ut om kvällarna,
utan att åtminstone ha en hund med sig. För hundar riva ijäl
varulvar.
Sk., Skepparens berätt.

781

Kommer en kvinna ut för en varulv, så kan hon lätt rädda
sig, bara hon kastar några klädesplagg till honom. För då
kan han inte komma ur fläcken, förrän han rivit alla trådarna
från varandra.
Man skall inte inbilla sig, att varulvar numera äro sällsynta. Jag känner flere. Två av dem bo i Västra Alstad.
Sk., Ringarens berätt.

782

I Haglösa (Lilla Slågarps socken, Skytts härad) gick en
fruktsam kvinna sent en kväll för att hämta sig en kruka mjölk
i en bondgård. Hännes man ville följa med, men hon tyckte,
det var onödigt att gå båda. Emellertid gick han senare ut
för att möta hänne. Men då fann han hänne ligga ijälriven
vid en vall. Fostret var borta, så det var klart, att hon kommit
ut för en varulv. Bredvid liket låg mjölkkrukan sönderslagen
i tusen bitar.

783

Det gick på samma sätt med en hustru i Vanstad (Färs
härad). Hon gick vid midnattstid för att baka hos grannens
ock bad sin man följa med. Men han nekade, ock så gick det
som det gick.

784

En tredje kvinna blev ijälriven i sitt eget kök.
Sk., Ringarens berätt.
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Här går en sägen, som man är oviss på om den rör ett 785
värkligt djur eller ett sagoväsende.
En kvinna från Gislöv (Nöbbelövs socken, Järrestads härad),
heter det, gick en kväll till en källa för att hämta vatten. Då
kom där en varg, slog häpne på skuldran, slängde hänne sedan
på sin rygg ock bar hanne till Gislövs stjärna (nu en liten
skogsdunge). Där släppte han hänne ock gick för att hämta
sina kamrater. Kvinnan tog nu av sig sin skinnkjortel ock
hängde den på en buske ock började sedan springa hemåt.
Men vargen kom snart ensam tillbaka, såg kjolen, rev- den
i små bitar ock satte sedan efter kvinnan. Hon ryckte av sig
sin list l ock lät den släpa efter sig, medan hon fortfor att
springa. Vargen började då att leka med listen, liksom en
katt. Men då kvinnan nådde fram till gårdens smuttelucka,
skulle han till att nappa tag i hänne. Då satte hon listen i
klämma i luckan, slog igän denna efter sig ock kom lyckligt
in i stugan.
Sk., Skollärarens berätt.
1) Långt bälte, som knytes kring 'midjan.

Person- ock ortsägner.
(Historia ock geografi.)
Jfr »Spöken» samt »Häxeri ock kloka».

Personsägner.
786

En gång när det var krig, se så var det en bonde som korn
på det rådet, att han kapade av rep ock kättingar av båtarna
för fienderna utmed landet. Somliga var förstås kring på landet
ock såg sig före — till komma över något — eller om de låg
i båtarna ock sov allihop, jag minns inte så noga precis. Men
båtarna de barkade av ut från landet, som tanka var. Han
skalade upp, där kungen var, ock fick se'n ock sa för'n, vad han
gjort för slag, att han gjort ett stort skälmstycke åt fienderna
med det där. »Ja, he var bra he», sa kungen då. Men se sen
en tid efteråt vart bonden där adlad till greve ock fick heta
Brahe.
Uppl., Carlsson.

787

Kvinnan från Ausås berättade, att Vegeholm (i Luggude
härad) under »frihetstiden» ägts av en adelsman vid namn Cederkrans. Han ägde tillika nästan hela Ausås socken, Strövelstorp, Rögla säteri ock en hel del av Välinge.
Vid en riksdag skulle han, som sades härstamma från en
skräddare, ha väckt förslag om livegenskapens införande i landet, så att adeln kunde få envåldsmakt över sina underlydande.
Detta hade väckt så stor harm hos de övriga stånden, att C.
måste fly från riksdagen.
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Sedermera hade han en gång rest för att möta Gustav III 788
ock kom så kungen till mötes åkande i en vagn förspänd med
säx vita hästar. »Ja så, du är kung över Kullen, då skall jag
kröna dig!» sade då kungen förargad. C. återvände hem ock
dog strax därefter.
Han efterlemnade en son ock två döttrar, som alla av kun- 789
gen dömdes till att leva ogifta, på det deras ätt måtte utdö.
Dessa syskon hyste ett bittert hat till kungafamiljen, ock det
var deras största nöje att motsätta sig alla de lagar, som konungarna utfärdade.
När lantvärnet skulle utskrivas, lemnade syskonen jord åt
alla de ynglingar, som ville bosätta sig på deras vidlyftiga område, så att kronan på detta sätt förlorade många skånska lautvärnsmän, medan Kullanäjden vann många duktiga bofasta jordbrukare.
Samma förhållande var det med lagen mot smuggleri. Vade
bonde eller annan arbetare, som drev smuggleri, kunde vänta
skydd ock jälp av dessa syskon. De inrättade säkra gömställen
för förbjudna varor, straffade med arrendets förlust sådana frälsebönder ock torpare, som trädde på kronans sida ock blevo angivare, ock gjorde för övrigt allt, vad som stod i deras makt för
att missleda tulltjänstemännen.
Hade fadern varit stolt mot de ringa, så stodo hans barn
däremot alltid på deras rätt. För ortens fattiga ock sjuka sörjde
de genom upprättandet av hospital, ock i hemmet hade de ett
husapotek, där medikamenter erhöllos gratis. Konungens dom
måste de dock underkasta sig, ock därför dogo de alla tre ogifta.
Sk., Ringarens berått.
Historier om Gummerus.1
En gång hade han fått en tjur på Kongsgårn 2, ock ett par 790
oxar tek han också på Horn, för han hade ingenting, då han kom
Henrik Johan Gummerus, f. i Finland 1774, studerade i Åbo,
tjänstgjorde som pastorsadjunkt, bataljonspredikant ock »fältprost» på Åland
1799-1809, anförde där med framgång allmogen mot ryssarna, fick
tapperhetsmedalj, kyrkoherde i Högby församling (regalt past.) på Öland
1813-36. Prostens uttal med finsk brytning.
Horns Kungsladugård på norra Öland (i Högby socken).
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hit till Högby. Tjuren växte opp, ock när han blev stor, så
lät han varken mänskor eller djur gå i fred. En gång kom
han mot prosten. »Jaså, du vill strida me fältprosten», sa han
ock tog så tjuren i hornen för att slå kull honom. När folk
kom dit, så låg han ock höll tjuren i hornet med ena handen
ock i undre bakbenet med den andra ock låg med kroppen på
honom. Förr än folk kom, tordes han inte släppa honom, men så
hade tjuren också rivit sönder byxorna på honom ända opp.
791

Inte ville han ha klena drängar, utan starka ock grova
skulle de vara. Svärfar min tjänte som dräng där, han hette
Olof Hallin. En gång hade prosten befallt honom uträtta något,
men prostinnan bett honom göra något annat i stället. Ock när
då prosten fick se, att han inte åtlytt hans befallning, tog han
med vänstra handen av honom mössan, tog med högra handen
i hans hår ock lyfte opp honom på rak arm ock sa: »Skall
du inte lyda, när fältprosten befaller?»

792

En gång hade han köpt mjöltunnor från ett strandat fartyg.
Då de blivit hemkörda ock ännu stodo på lasset, begynte det
å rägna, varför prostinnan bad, att de skulle skynda att bära
in tunnorna. Då gick prosten själv ut ock tog en tunna i vardera handen ock bar opp dem på loftet på det viset. Då han
kom ner, sa han till prostinnan: »Vi har visst blitt lurade, för
de känns, som tunnorna ä tommå». Prostinnan blev orolig ock
slog opp båda tunnorna, men de voro alldeles fulla, ock den
gången blev hon rädder för honom.

793

En gång kom han in på logen ock fick se, hur folket släpade undan säckarna på golvet. Det gick för klent, tyckte han,
så han tog en tunnsäck i vardera handen ock skulle kasta opp
dem på logbalken. Men det bar sig inte bättre, än han gav dem
för stark fart ock for ut huvudstupa genom gluggen.
Hildebrand (efter en Högbybondes berättelse).

794

Hän Holger på Härkebärga (Genarps socken i Bara här.) var
både rik ock mäktig. Därför fick han i sinnet, att han ville taga
både krona ock spira från kungen i Danmark.
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Holger förde stor ståt, hade guldsporrar på stövlarna, många
hästar ock tjänare. Därtill hade han en fru som var lika stolt
ock begärlig efter makt som han själv.
Så levde härr Holger nog så präktigt en tid. Men en gång,
då han med bara en tjänare kom till Köbenhavn, lät danske
kungen fängsla ock halshugga honom.
När detta var gjort, togo Holgers ovänner hans huvud ock
bundo det med snören fast vid hans skuldror. Så sattes han i
sin vagn, ock tjänaren rörde honom i denna ställning hem till
Härkebärga. Då vagnen svängde upp på gården, stod Holgers
fru i dörren. När hon kastat en blick på Holger, sade hon:
»Antingen är min härre drucken, eller är han vred, ty hans
huvud sitter på sned.» Men hon erfor snart, hur det var ställt
med Holgers huvud, ock så måste hon kläda sin stolte bärm i
likskrud.
Tredje natten han stod i likskrud, kom hans ande till hänne 795
ock sade, att han var i hälvete. Där var också för hänne en
stol beredd, om hon ej ville gottgöra hans orättvisa, giva var
man sin rätt, flytta gränspålarna på gårdens mark till deras
rätta platser ock för övrigt vara billig mot alla.
Men detta låg icke för hännes sinne, utan då han var begraven med stor ståt, sade hon: »Min husbonde har farit bort
som en hä,rre, jag vill fara så som han.» Därpå befallte hon
fram sin vagn, tog med sig kammarjungfru ock betjänt ock gav
kusken besked, vart han skulle styra färden. Lång var vägen,
men slutligen stannade vagnen vid ett stort slott. Frun steg ur
vagnen ock gick ensam in. Betjäningen väntade länge på hänne,
men när hon ej syntes till, bad hännes kammarjungfru betjänten gå in ock se, hur det förhöll sig med deras matmor.
»Nej, du stod hänne närmare i tjänsten än jag», svarade
han. Ock så måste jungfrun gå allena in genom porten.
Då hon kom på gården, hörde hon hiskliga jämmerrop från
ett av slottets rum. Ock då hon gick närmare, fick hon se,
hur några — en förstår väl, vad de kunde vara — brände fru
Holger med glödande tänger ock för övrigt pinade hänne. Kammarjungfrun satte av tillbaka ut till vagnen ock drog betjänten
med sig in i slottet, så de kunde bli två vittnen till vad här
skedde. Han såg då samma fasliga syn.
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När de två tjänarne nu ville bort från detta slott, kom där
en härre fram ock ville ge betjänten drickspänningar. Han
höll fram sin hatt, ock då han kom utom porten, såg han, att
det var glödande kol han fått i hatten.
Alla tre tjänarne fingo nu brått att komma bort med hästar
ock vagn. Men de erinrade sig snart, att frun sagt, att de, om
hon ej kom tillbaka, skulle köra till Floresjö.
De lydde befallningen. Men när de kommo till den sjön,
var det, som om någon med våld ock makt dragit hästarna ut
i djupet. Det var nätt ock jämt, att de tre människorna hunn°
rädda sig. Både spann ock vagn försvunno i avgrunden, så ej
det minsta fnyk syntes mera av den härligheten.
Fattighusgumman i Fjärdingslöv.

796

Lass-krians' i Störliuge (Gärdslösa socken på Öland).
»Lass-Ärlans» var bonde i Störlinge. En gång hade han
skräddare hos sig, ock då de sutto ock åto tillsammans, frågade
han skräddaren så här:
»Vill du ta dej jalv, eller ska ja lägg te dej?»
»Lägg te mej, ni!» svarade skräddaren, ock knappt hade
han fått ordet ur mun, förrän han fick en sittopp, så han föll
under bordet. »Varför slår ni mej, far?» sa skräddarn. .»Du ba
ju, att ja skull lägg te dej», svarte Lass-Ärlans.

797

Prosten MeMn föreslog en gång, att man skulle göra kyrkan större. Då steg Lass-Årlans opp ock sa: »Mej förlov, nådi
prost, me våer präster räcker den nog te.»

798

På den tiden skulle bönderna göra vissa dagsvärken i prästgården, ock så skulle Lass-Ärlans dit en dag ock harva åt prosten. Denne bad honom då harva väl ikring ett stenrör, som
„låg på åkern. Om kvällen, när han skulle fara hem, gick han
in till, prosten ock sa: »Ja tror, ja har harvat nog kring stenröret nu.» Ock då man såg efter, hade han hela dagen låtit
hästarna springa kring det där stenröret ock inte als harvat
på den övriga delen av åkern.
1) Lars Ärlandsson.
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En gång hade han varit inne hos prosten Sydow i Räpp- 799
linge. Denne bjöd honom på en sup i en mycket liten silvertumlare. »Va koster den?» frågade han. »Varför frågar du om
dä?» sa prosten. »Jo, ja viill hör ätter, ifall ja skull rååk te
svälj den.»
Öl., Hildebrand.

800
Om Påte i Dalby kyrka (Torna härad).1
I början av 1700-talet bodde på samma plats i Dalby, där
nu folkskolan ligger, en åbo ock kyrkovärd, som hette Hans
Eriksson. En gång vid jultiden hade de skräddare där i huset
för att sy kläder till familjen ock tjänstfolket. Skräddare höra
gärna historier, ock ännu hällre berätta de sådana, ock så en
kväll föll talet på Påte.
Påte hade varit död ock bisatt i många härrans år i Dalby
kyrkas härrebegravning, men han hade inte gott rykte om sig, där
han låg oförmultnad i sin kista. Han skulle i livstiden ha varit
en förnäm krigsman, ock med hans ro i graven var det, som
det kunde.
Hur där nu talades hit ock dit om detta i Hans Erikssons
stuga, menar tjänstpigan, att det väl inte var så farligt med
spöken, som ordet går. Hon hade inte sett eller hört några,
ock hon ville först se, innan hon trodde på sådant.
»Nå», säger så skräddaren, »vågar du gå ned i härrebegravningen — eller kryptan som det där kallas — julaftons natt ock
ta Påte ock bära honom hit in i stugan, så skall du få en sprint
sprängande ny klädning.»
Pigan tyckte väl, att det kunde vara försöket värt ock att
det inte kunde gå värre än galet. Hon fick kyrknyckeln av
husbonden ock skalade i väg till kyrkan, gick ned i kryptan,
tog Påte på ryggen, kom knekande med honom in i stugan ock
lade honom på stugobordet. »Där ä han», sa hon, »nu kan I
säl bära an om igän; de va en hugg, så togg 2!»
Denna sägen har uppteckn. utförligast fått av skolläraren i Dalby
ock begagnar här hans skriftliga uppsats.
En hund så tung.
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Där blev, kan veta, en förskräckelse i stugan bland alla,
som var därinne, inte minst bland skräddarne, ock de togo till
att be ock tigga hänne ock lova god vedergällning, bara hon
ville lägga Påte, där hon tagit honom. Pigan gick slutligen in
även på detta, tog den döde ock bar honom åter ned i kryptan,
ock där lade hon honom på sin plats.
Men vad händer? Jo, Påte grep med sin ena hand kring
hännes näve ock höll hänne fast, så hon fick vackert stå där,
ock så började han därtill att tala till hänne. En kan tro, att nu
skulle hon velat avstå från klädning ock alltihop, bara hon lyckligt ock väl varit hemma i stugan hos skräddarne ock de andra.
Påte uppmanade hänne att gå upp till altaret i kyrkan ock
där bedja tre gånger om hans synders förlåtelse, ock om hon då
finge svar, att hännes bön var hörd, skulle hon komma ned igän till
honom ock taga emot sin belöning. Pigan fick en sådan ynkedom med den stackars döde, att hon lovade uppfylla hans önskan.
Hon gick upp ock knäböjde framför altaret, men de två gångerna fick hon intet svar på sin bön. Då bad hon den tredje
bönen, ock det riktigt av järtat. Då hördes en röst svara, att
nu hade Påte fått sina synders förlåtelse.
Pigan blev själaglad över detta svar ock gick genast ned
att säga det till Påte, som nu var så nöjd ock lycklig över att
ha fått nåd, kan en tänka. Han sade nu till pigan, att på det
ock det stället vid kyrkogårdsmuren stod ett »pottekrus»1 fyllt
med silver- ock guldmynt, detta skulle hon ha till belöning.
Men bredvid kruset stod en kopparkittel, fylld med allehanda
dyrbarheter ock pänningar, samt ovanpå kitteln en värja. Denna
senare finge hon ta, dock med villkor att den stannade i hännes
husbondes släkt; men kitteln fick hon inte röra. Därtill rådde Påte
hänne även att lösa sitt förkläde, hålla det i ena bandet ock låta
det släpa efter sig, när hon nu gick ur kyrkan, samt låta det bli
liggande på det beskrivna stället invid kyrkogårdsmuren. Dessutom skulle hon akta sig för att se sig tillbaka, inte gå nära
något ljus ock inte den kvälln för någon tala om, vad som
hänt hänne, utan genast gå ock lägga sig.
Pigan löste förklädet ock lät det släpa efter sig, ock knappt
var hon kommen väl ut ur kyrkan, förrän där vimlade fram
1) Lerkrus om en dansk »pots» rymd.
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en hel här små onda andar. Men de hade inte makt över hänne,
så länge hon hade förklädet efter sig, ty över detta kunde de
ej komma. Hon kom sålunda lyckligt fram till det anvisade
stället vid kyrkogårdsmuren. Där släppte hon förklädet ock
sprang hem ock kröp ner i dynorna.
Följande morgon gick hon till kyrkogården för att hämta
den av Påte lovade belöningen, ock då fann hon på platsen
sitt förkläde hackat smått som grönkål. Hon hittade också
reda på skatterna, men hon rörde inte kopparkitteln, utan tog
bara pottekruset ock värjan med sig hem. Där var så pass
mycket i pottekruset, att pigan för dess innehåll köpte den
störste gård, som fanns i Önneslövs by (Bonderups socken i Torna
härad), så hon hade inte skäl att tycka illa om sin bekantskap
med Påte.
Men värjan stannade, som ämnat var, hos Hans Eriksson 801
ock hans släkt i Dalby, ock ännu den dag i dag finnes den i
behåll. Värjan ser nu ingenting ut för världen, ty hon är full
av rost, men Johan Johnssons1 i Dalby förvarar hänne dock
troget, ty hans hustru härstammar i fjärde led från kyrkovärden
Hans Eriksson.
Det är en sägen i släkten, att denna värja tillförsäkrar
ägaren lycka, ock att ofärd skulle inträffa, om värjan kom bort
från gården. Det säges också, att då krig i vårt eller andra
land är att vänta, klingar Påtes värja, ock händer något slagsmål eller ledsam blodsutgjutelse, så klingar också det gamla vapnet, liksom om det visste allt sådant på förhand.
Mången gång har den ene efter den andre av gårdens ägare 802
sett bloss på den plats, där pänningekitteln står. Men alla de,
som varit nog förvetna att gräva efter denne skatt, ha på ett eller
annat sätt råkat ut för olyckor.
Sk., Ringarens berått.

De här Rapparna de skall inte ha varit rika eljest. Men 803
gamle Rappen på Strömsrum han hade ju en sådan egendom.
1) Skolläraren har sägnen frän denne mans mun.
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Ock det säger de, att det var en som hetade Aminoff, som bodde
där, ock han dog, ock det var en kista som han hade så mycket
egendom i. Ock den där kistan den behöll Rappen. Ock sen
så håller de för, att det är därför som han har givit så mycket
till missionen ock så där, se han skulle gottgöra det där.
Ock de säger till ock med, att det har varit frågan om den
där kistan sen. Det har varit släktingar till den där, som dog,
ock sökt i kyrkböckerna ock skulle ha reda på det där.
Det förstås, det är bara ett tal ibland folket. Men vad som
kan vara sant, det vet inte jag.
Smål., L11 (efter fru A:s berått.).

804

Om Skytten1 har de så mycket tal däruppe i Ålem.
Han var så mycket ute ock jagade. Ock då brukade han
ha med sig en gubbe, som hetade Anders Pärsson. Så frågde
han honom en 'gång, om han trodde, han kunde locka till sig
så mänga foglar, han ville ha. De var ute på jakt. Så kastade
han en brödskiva i sjön, så kom det dit så mycket foglar, så
han fick skjuta så mycket de nånsin orkade bära hem.
I Skytte-valvet där har de varit ock grävt så mycket, men
de har aldrig hittat någonting. Men på Strömsrum där var det
ett rum i flygelen — vi tordes aldrig annat än bara titta in
genom dörrspringan. Där var så mycket ben ock dödskallar
därinne. De har visst varit där i alla tider, de härstammar väl
från den där Skytten.
Smål., L11 (efter fru A:s berått.).

805

Tok-011e.
Tok-011e var i tjänst hos komministern i Viby. En torparehustru skulle kyrktagas ock gick för detta ändamål till komministern, som dock ej var hemma. Hon måste därför gå hem
igän med oförrättat ärende. Dagen därpå, en riktig yrvädersdag, åkte Tok-011e till skogen. Som vägen gick förbi torparehustruns bostad, gick han in till hänne ock sade: »Pastorn sa,
1) Syftar på Johan Skytte, Gustav II Adolfs lärare, som ägde
Strömsrum i Ålems socken.
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att ja skulle ta däj i kyrke, Britta.» — »Å dä kan le inte gå
an, du har ju varken kappa eller krave», sa Lasse, hännes man.
»Jo, pastorn sa så. 0 te kappa skulle ja ta Brittas förkläde,
o så skulle ja binna ullvantar på halsen o vinna tummarna
framåt te krave». Som de voro litet enfaldiga, fick det gå,
ock :Tok-011e läste ur psalmboken, alldeles som det skulle vara.
Sedan akten var över, sprang Lasse efter brännvin ock bjöd på.
För se sådant hade de.
När det led fram på hösten, sade komministern till torparehustrun, som var på arbete hos honom: »Hur ä dä fatt, att
du 'nte gått i kyrke?» — »Jo, pastorn sa ju it 011e, att han skulle
göra dä, för att ja skulle slipp å gå ut i ureväre.» Prästen
rusade nu till 011e för att höra, huru härmed förhöll sig. »Tokut, tokut», svarade 011e endast. Slutligen frågade prästen, om
allt gått riktigt till, så att han även fattat hännes hand. Ock
då detta befanns vara förhållandet, fick saken vara, ock hustrun
uppskrevs såsom kyrktagen.
En söndag sade komministern åt Tok-011e, som var hans 806
dräng: »1 afte ska du sätta för hästen o skjutsa mäj te stora
prästegårn.» — »Da blir'nte åv dä», sa 011e, »för i afte ska ja
köra råg».
»Dä går'nte an», sa prästen, »utan följ mä du!»
»Näj, ä dä så att pastorn ska te store prästegårn, så får han
gå. Men ja ska köra råg», sa 011e. »Näj dä får du'nte göra,
för då kunne ja få anmärkning för 'tjänstefel», sa prästen. Se
ifall prästerna gjorde några dumheter, så snubbades deras kappor. »Ja så får'nte ja dä då», sa 011e ock körde råg med
både häst ock oxar ock fick in alltsammans.
På måndagen rägnade det duktigt. Då stod 011e i stallet
ock ropade åt komministern, att han skulle komma till honom,
ock då han kom, tog 011e ock höll prästen under takdroppet
ock sade: »1 dag liknar dä, pastor, i dag rägnar dii, i går körde
ja råg.» — »Tyst, tyst!» sa komministern, »du ska få lite extra,
bara du ä lugn».
011e, som hade tjänat många år hos prästen, tog slutligen 807
städsel på ett annat ställe. Då prästen frågade, om han skulle
vara kvar, sade han, att han skulle ut ock väga. Prästen: »Vad
skall du väga för slag?» — 011e: »Följ mä, ska pastorn få si.»
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Då tog 011e en brädlapp ock lade den tvärs över en gärdesgård med en sten på vardera ändan. Vägde det utåt, skulle
han flytta, annars vara kvar. Den yttre ändan blev tyngst,
såsom 011e ville hava det.
808

»Många böner ä'nte Gudi behagliga, o dä säjer prästen og»,
sa Tok-011e, ock därmed svängde han hela bönsoppefatet över
prästfrun.

809

En annan gång frågade han prästfrun, huru mycket paltbröd han fick i månaden. Hon frågade då honom, om han
tyckte, han fick för litet. Tok-011e svarade då: »Inte dä, men
ja skulle vilja ha dä på en gång, så att ja kunne få bära dä
te Lars Svense o få byta ut dä mot potatis».
När., Nyblin.

Historiska sägner.
810

Den märkvärdigaste kyrka i hela denna näjden är St. Olofs
i Albo härad. Folksägnen uppgiver, att Olof Haraldsson i Norge
byggt den. Det säges vidare, att Olof gjort ett löfte att bygga
en kristen kyrka i Norge ock en i Skåne, ock då hade hans
bror svarat: »Ja, kan du det, så må jag bli förvandlad till ett
djur!»
Sedan slogo bröderna vad om Norge, det skulle tillfalla
den av dem, som först kunde segla dit: Olofs skepp »Flygande
fogeln» eller Haralds »Besande studen i». Harald var ej nöjd med
sitt, vadan Olof erbjöd honom »Flygande fogelm ock tog själv
»Besande studen». På den färden förvandlade han de smädande
bärgstrollen till sten ock hörde tillika en röst från himlen, som
varnade honom för Haralds anslag mot hans krona ock liv.
Olof kom först fram till Norge ock tog landet samt byggde
de utlovade kyrkorna. Sen bad han, att Harald enligt sina
egna ord måtte förvandlas till ett djur, så att Olof kunde få
sätta sin fot på hans länd. Detta skedde, ock därför sitter St.
Olof här i sin skånska kyrka avbildad i sittande ställning, med
1)

Oxen.
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silveryxa i handen ock trampar på ett djur, som har tigerkropp,
läjonramar, ormstjärt ock människohuvud.
Yxan säges ha varit mycket stor ock försedd med silver- 811
skaft, men »tyska frun» på Olofsborg rånade den ock lät därav
göra sig tolv matskedar. Från den stunden gick det baklänges
för hänne med både hälsa ock förmögenhet, ock det blev inte
bättre med hänne, förrän hon låtit göra en ny silveryxa åt St.
Olofs bild. Men då var frun så fattig, att hon inte mäktade
förse yxan med silverskaft. Därför är där nu blott ett skaft av
trä på densamma.
Denna bild har förmåga att bota mångahanda sjukdomar, 812
men i synnerhet hudutslag, bölder o. d., ock ännu' komma årligen på Olofsdagen 30-40 sjuklingar till kyrkan. Där offra
de, göra löften om kommande vallfärder dit ock söka under
bön till Olof samt genom att stryka med yxan över den sjuka
lemmen bot för sitt onda.
Om Olofs källa förtäljes, att hon förr varit belägen inne i 813
kyrkan, men i en vantrogen tid hade hon blivit igänkastad. Då
sprang hon fram i närheten av Olofs gård. Det har ända in i
våra dagar också varit sed att offra mynt i denna källa samt
att två sig däri ock även taga något av det hälsobringande vattnet med sig hem. Nu litar man endast på St. Olofs yxa ock
bryr sig mindre om hans källa.
Sk., Skollärarens berått.

Man kan ännu få höra sägner från danskarnas ock sven- 814
skarnas sista strider om Skåne.
Till Fredshög i Rengs socken (Skytts härad) kom en dag
en trupp av tvåhundrade danskar, som blivit avskuren från
huvudhären ock var halvt förgången av svält ock köld. Bondhustrun gick själv ut till dem med kavring2 ock annan mat, ock
Sommaren 1883.
Ett slags hårt, surt bröd.
Sv. landsm. VIII. 3.

18
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sade: »Jag skall mätta eder alla, men gören oss så ingen skada!»
Det ville de inte häller göra, ty de förstodo, att kvinnan räknade dem som landsmän, fast hon ingenting sade. Men då hon
såg, att en av soldaterna var barfotad, gav hon honom strumpor
ock skor.
»Giv mig nu också yxan där!» sade soldaten, ty han var
också vapenlös.
»Det kan jag inte, ty nu äro vi ju fiender, ock dem få vi
inte ge vapen i hand», svarade hon.
Då log soldaten, tog på sig en bister min ock ropade: »Giv
mig yxan, eljes ska ni få hela danska hären hit!» — »Då får
jag vika för övermakten», svarade gumman, ock så fick dansken
ett gott vapen, utan att svenskarna kunde skylla den skånska
kvinnan för att ha giv it honom det.

815

Under »Stenbockskriget» förde man — efter vad en bondkvinna från Ausås socken (Södra Åsbo härad) berättade — i
Hälsingborgs näjder gärna livsmedel till danskarna, ty dessa
plägade alltid säga: »Kommen I bara! Vi äro ju edra landsmän ock göra er ingen skada».

816

Däremot går sägnen, att svenskarna med list värvade
skånska bönder till soldater. De lade ett silvermynt i en bägare
brännvin, ock den bjöds åt den intet ont anande bonden. När
då denne tömt bägaren ock fått myntet, ropade svenskarna: »Nu
är du värvad!» ock så måste han med ens träda i tjänst.

817

Många av dessa fångade karlar rymde ock räddade sig,
andra blevo gripna ock skjutna. En sådan flykting infördes en
dag till Ausås' prästgård för att förvaras, tils han skulle skjutas.
Prästfrun bad svenskarna om att skona hans liv, men de avslogo hännes bön. Dock utvärkade hon slutligen, att han skulle
skjutas inne på gårdsplanen i prästgården. Nu var det så beskaffat med prästfrun, att hon hade lärt en del goda konster av
sin man, som var ordentligt bevandrad i svartkonst, som det
höves en rätt präst. Därför vållde hon, att ingen enda kula
träffade den fångne skåningen. Då blevo svenskarna häpna,
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gåvo bonden fri ock aktade sig väl för att sätta sig ut med
prästfolket i Ausås.
Sk., Skollärarens berätt.

818

Nr 46 Jöns Aktsam.

Under 1808-1809 års krig kommenderadas livbataljonen av
Västerbottens regemente (senare Norrbottens fältjägarekår) att
jämte andra trupper under generalmajor Bergenstråles befäl företaga en landstigning vid Vasa. Till förstnämnda bataljon hörde
Kalix kompani, ock ibland soldaterna vid detsamma var nr 46
Jöns Aktsam jämte tvänne bröder, som vanligen hade sin plats
bredvid varandra i första ledet.
Efter det misslyckade anfallet på Vasa betäckte Kalix kompani återtåget ock inskeppningen. Under det återtåget pågick
ock kompaniet emellanåt gjorde halt för att genom salvor tillbakavisa ryssarna, stupade Aktsams bröder, den ene efter den
andre, inom få ögonblick vid Aktsams sida. Denne som trodde,
att turen nu vore kommen till honom, ropade till närmaste kamrat: »Heels hörn till Kjölis å si, att 'n Aktsam äint va red»1. Men
ryssarna trängde på så häftigt, att eldgivningen upphörde ock
endast blanka vapen användes; av Aktsam med den ihärdighet,
att han på ryssar först sönderbröt sin bajonett, sedermera sönderslog gevärskolven, ock då han äntligen blev upptagen i båt,
ägde han av geväret endast pipan i behåll.
Till hans egenskaper hörde, att han själv aldrig talte om
sitt Välförhållande vid striderna, vilket däremot prisades av hans
kamrater. På tillfrågan av en ännu levande officer, som i sin
ungdom sporde veteranen, om han skjutit någon ryss, svarade
Aktsam: »Ja, no ha di djevlan stött till som smågrenan iblann,
å je ha håle mitt i houpen, så no kan he hint, att de ha råke
nan, men je vet äint sikkert».2
Nederkalix, 0. Wiklund 1881.
Hälsa hem till Kalix ock säg, att Aktsam inte var rädd.
Ja, nog har de djävlarna stött till som små granar ibland, ock
jag har hållit [siktat] mitt i hopen, så nog kan det hända, att det
råkat någön; men jag vet inte säkert.
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Ortstigmer.
819

Det var fråga om namn på socknen. En föreslog: »Grålusa
församling.» En röst svarade: »A(nnor)lunda skall den heta»
— så blev namnet Alunda.
Uppl., Carlsson.

820

Källan i Asarum har ända till år 1838 varit en offerkälla.
Nämnda år uppstod dock ett vilt slagsmål på platsen, då den
årliga midsommarsfästen firades ock där offrades till källan. Därefter upphörde folkfästerna därstädes ock därmed troligen också
seden att kasta mynt i källan.
Orsaken till källans stora rykte skulle vara den, att då
åsarne tågade genom landet, tvättade sig en av dem, som var
blind, i källan ock återfick sin syn. Åsarne hade med sig en
flicka, som sjönk på denna plats, ock så framsprang källan.
En kvinna med ett blint barn kom dit en gång, hon,tvättade först sig själv, sedan barnet, ock därvid fattade barnet tag
i en vid källan växande albuske ock sporde: »Mor, vad är detta?»
Barnet hade fått sin syn, ock modern offrade ett mynt i källan,
som sedan blev en offerkälla.
Karlshamnstrakten.

821

Klockaren hade en nära anhörig, som var uppfostrad hos
kammarjunkaren G. på Bjällerup, nära Lund. På den gården
var där inte fritt från spöken.
När G. som vanligt en kväll klockan nio höll aftonbön med
sitt husfolk, hörde alla salsdörren öppnas ock någon gå genom
rummet i knarrande stövlar. Betjänten, som stod vid dörren,
vek undan, när den osynlige gick förbi. Bleka som lik voro
alla de innevarande, ock G. höll upp med att läsa. Den osynlige gick tvärs över golvet, öppnade dörren till nästa rum, gick
dit in ock stängde efter sig. Därefter blev allt tyst, ock G.
fortsatte bönen.
På själva gårdsplanen var där vanligtvis väsen av osynliga
varelser varje kväll. Där trättes, pumpades ock fördes allehanda upptåg.

VIII. 3

ORTSÄGNER.

281

En gammal mamsell var hushållerska hos G., ock hos hänne 822
bodde en flicka, densamma som var anhörig till klockaren. Den
gamla mamsellen ville gärna, att denna flicka skulle få ärva
en del av G:s förmögenhet, ock därför brukade hon ofta om
kvällarna, sedan de båda lagt sig, göra upp planer, hur detta
bäst skulle kunna ske. En del av bordsilvret borde flickan ha,
tyckte mamsellen.
Rätt som hon sent en kväll ligger ock talar om detta, var
det som taket öppnat sig, ock de sågo båda en stor, faslig massa
silver komma nedstörtande ock med ett hiskligt buller falla ned
på kammargolvet.
De två fruntimmerna tystnade genast. Ock de samtalade
aldrig sedermera om arvet, utan varje kväll, då de lagt sig ock
mamsellen frestades att tala om saken, sade hon: »Så, nu läsa vi
Fader vår, ock sen sova vi!»
Gumman på Skanörs Ljung.

I Bälinge var man i början oense om vad socknen borde 823
heta. Somliga föreslog namn på -unge, andra på -linge. Fåren
låg omkring kyrkmurarna. Ett får bröt tystnaden med ett »bä»
— så lades -linge till, ock det vart Bälinge.
Uppl., Carlsson.

På Diö gård i Stenbrohults socken växte en gammal gam- 824
mal ek, som ingen vågade hugga ned, emedan folket jämt sett
en liten gubbe krypa in ock ut i eken. En dag kom gårdens
ägare, en mycket rik härre, ock befallte, att eken skulle huggas.
Vid första hugg sprang den lille gubben ut ock ropade: »Rör ej
vid mitt hus!» Kärlen, som skulle värkställa arbetet, blev rädd
ock berättade detta för sin husbonde. Men denne sade: »Hugg
ned eken — jag befaller det». Karlen måste lyda, ock nu kom
ock den lille gubben ut ock hotade med att, om de hugga ned
hans hus, skulle aldrig någon rik man mera komma att bo på
Diö, utan alla skulle bliva fattiga ock få kämpa med bekymmer. Men trots denna hotelse blev eken fälld.
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825

Den dåvarande ägaren var en mäkta rik man, så rik att
han ansåg sig aldrig kunna bliva fattig. Kort efter det eken
blivit nedhuggen, gick han en dag med en god vän ock talade
stolt om sina rikedomar ock huru de dagligen förökades, ock
så sade han till vännen: »Det är lika omöjligt för mig att bliva
fattig, som att jag kan återfå denna ring, som jag nu kastar
här i strömmen». Då skrattade det så hånfullt i skogen. Detta
var på hösten. Om våren, då man började fiska, hittade man i
en gädda den rike härrens ring, ock därefter blev han utfattig.
Från denna dag som i dag är har aldrig någon rik man
ägt Diö — Gemlas gamla leksaksfabrik är förlagd där — försäkrar sägnen, ock ingen bliver det häller.

826

Vid Stenbrohults kyrka fanns ock en liknande ek med
gubbe i, som de sågo krypa in ock ut tils för bara några år
sen. Åskan slog ned i trädet ock splittrade det sönder, »ty se
åskan slår alltid ned på tocket».
Smal., Friman.

827

En av härrgården Engeltoftas ägare, död många många
år innan Pål Skytt kom till världen, var illa beryktad för sin
grymhet mot underlydande. Bland andra sägner om honom är
även den, att han en gång i sin trädgård ertappade en fattig
gosse, stjälande äpplen. Härremannen lät sprätta upp hans mage,
tog ut en tarm, knöt den kring trädet ock drev med piskrapp
pojken att springa runt omkring trädet, tils han nedföll död.

828

När den grymme härremannen var död, blev han balsamerad ock nedsatt i kyrkans härrebegravning, ock när kyrkan i
Pål Skytts tid reparerades, sattes liken ut på kyrkogården, ock
många kommo ock tittade på dem. Pål gick också dit, ock
när han fick se den grymme härremannen ligga där så fin ock
grann i kistan ock så kom att tänka på vilken tyrann han varit,
blev han så arg, att han sade till den döde: »Har du förr druckit
mjöd ock vin, din djävul, så skall du nu få pröva på Skyttevin!» Ock så vill jag inte tala om, vad den oförvägne kroppen
gjorde i likets mun.
Emellertid gick Pål sent på natten hem den gången, ock
nu var det den skymfade härremannen som var efter honom,
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ock då var där »bud efter passla», som en säger, för hade gengångaren fått tag i Skytt, så hade han aldrig sett solen mer.
Men ml laddade han ock sköt skott på skott, ock varje gång
måste den döde vika så långt tillbaka, som ljudet av skottet
hördes. Men så stark fart, hade anden, att PM knappt hann
ladda ock skjuta så fort, att han kunde freda sig. Till lycka
för honom gol hanen, just som våndan var störst, ock Pål var
räddad.'
Sk., Ringarens berått.

Vid Fotevik (Stora Hammars socken i Skytts härad) såg en 829
gång en av våra sjömän en stor krigshär. Det säges, att i
gamla dagar skall där ha stått ett stort slag.
Gumman på Skanörs Ljung.

Vid ett röjningsarbete på en mark nära Fridhem stötte en 830
äldre arbetare samt en av gossarna från barnhemmet på en flat
stenhäll, vilken de bröto upp, ock funno så därunder en kruka
»bräddfull med dyrbarheter». Arbetaren 'täckte över platsen, förbjöd gossen att nänina ett ord om saken ock gick så genast till
»majoren» (ägaren av marken) för att anmäla fyndet. Men när
gossen kom in i skolan, kunde han ej tiga, utan omtalade saken
för två av skolans lärarinnor, varav följden blev, att då majoren
ock arbetaren komme till platsen, var krukan borta. Saken anmäldes för prinsessan, förhör följde. Lärarinnorna tillstodo, att
de tagit krukan, men att den blott varit fylld med aska ock ben.
Bevis på någon större brottslighet förelåg ej, lärarinnorna tillätos att stanna vid skolan till terminens slut, men därefter måste
de lemna ön.
Så förtäljer allmogen om en händelse, som skall ha timat
för tjugu år sedan, ock det tillägges naturligtvis, att lärarinnorna sedan hade nävtals med guld.
Gott!., ur Sv. Dagbl. 1889.
1) Denna sägen har uppteckn. fått utförligast av hustrun Kerstin
Månsson i Starby, som upptecknat den ur minnet.
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I Frisagården (Örsjö socken i Vem menhögs härad) säges
där vara ett rum med igänmurad dörr, ock ett gammalt brev
förbjuder ägaren att öppna rummet. Varje gång där i huset födes
ett barn, hör man alltid någon knacka på dörren till sängkammaren; men barnmorskan, som vet, att det är spökeri, förbjuder
dörrens öppnande.
Ordet går, att en av gårdens ägare i gamla tider tagit löfte
av sin dotter att leva ogift. Hon höll detta löfte, men lär dock
ha fått barn, ock man tror, att det igänmurade rummet döljer
stoftet av de mördade små.
Sk., Hönsgummans berätt.

832

Om Glimminge gård (Vallby socken, Järrestads härad),
särdeles om det s. k. stenhuset ock en därvarande bild, av allmogen kallad Jätten, gå många sägner.
Jätten lär vara avbildad med en ekegren i ena handen ock
en hare i den andra, ock det — säger folket -- skall betyda,
att han var så stark, att han med roten kunde rycka upp en
ek, ock han var så vig, att han fångade en hare i dess språng.

833

Sin stora rikedom. hade han samlat genom rov ock plundring, ock då hans hustru ville bygga ock bo i Skåne, slungade
hon i sitt hårband sten från Tyskland till Glimminge. Slutligen brast hårbandet, så att den siste stenen ej hann längre
fram än till »Glimminge stjärna», där den ligger ännu, om man
ej nyligen sprängt den.

834

Jätten dog utomlands, men hans ene tjänare visste, att han
gömt sina dyrbarheter i ett skrin, som var nedgrävt under jättens stenbild. Han tog det ock blev en rik man.

835

Denna bild får ej rubbas eller bortföras, ty då låter jätten
höra av sig. För några år sedan hittade en yrhätta till piga på
att slå av honom något som ej angick hänne, men hon fick
blodstörtning ock dog för besväret.
Sk., Skollärarens berätt.
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Glimminge gård är byggd av en jätte, eller rättare: det stora 836
stenhuset på gården är hans värk. Prästen skulle ha lovat
honom så mycken jord, han kunde gå omkring, medan prästen
predikade. Hur det egentligen var avtalt, har jag inte reda på,
men jättens bild, som ännu finnes i det gamla stenhuset, har
en hare i ena handen ock en ekerot, som han under den vandringen skall ha sparkat upp, i den andra.
Min hustru tjänade där på gärden ett år. Då var jättens
bild flyttad ut på gården. Men det måtte inte ha hehagat honom,
ty när tjänstfolket lekte i köket eller annars samlade sig 'där
om kvällarna, blevo både drängar ock pigor, den ene efter den
andre, av någon osynlig hand kastade ur köket, varefter dörren
slogs i.
Sk., Ringarens berätt.

Eljes kan jag tala om, att där i Hoffmansbygd (Asarums 837
socken) finnes ett minnesmärke, eller, nu då, liksom en offerhög, den ingen går förbi utan att lägga dit en sten eller en
kvist.
På den platsen skall för mång' eveliga år sedan en liten
flicka ha blivit offrad för att hämma en ogrundalöst svår päst.
Folket i bygden hade, nu då, utstakat en plats ock grävt
en grav där ock lockat barnet ned i graven med en smörgås.
När, nu då, den lilla flickan kommit ner i graven, började
karlarna skyffla mullen ned över hänne. »Ata 1 min smörgås!»
sade, nu då, det oskyldiga lilla livet. Men det jälpte, förstås,
inte en print eller bit.
Blek., Sömmerskans berätt.

I äldre tider bodde på Klågerup två unga fröknar, som 838
voro systrar, ock på gamle Hyby gård bodde två generaler,
som voro ogifta. Dessa fyra personer fattade tycke för varandra, ock då allt var som det borde vara, trolovade de sig.
De båda paren voro en tid mycket lyckliga ock nöjda med
sin värld. Men hur det nu var eller inte var, så kom där beck
1) Akta.
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i vällingen, ock fröknarna blevo så missnöjda med sina fästmän, att de slogo upp trolovningen. Vad generalerna gjort dem
för ont, förtäljes inte längre, men en kan gissa, att det måste
ha varit något styggt svek som blivit övat mot fästmörna.
Då någon tid förgått, fingo emellertid generalerna brev från
dem, att de önskade försoning ock att allt skulle vara glömt, utom
den forna kärleken. Ock till bekräftelse på den förnyade trolovningen skulle de på en utsatt söckendag gå till nattvarden
i Hyby kyrka.
Generalerna gingo in på förslaget ock infunno sig på sagd
dag ock stund i kyrkan. Fröknarna kommo också, varpå båda
paren knäböjde vid altaret, där prästen väntade dem. Men just
som de skola mottaga det heliga, stöta båda fröknarna var sitt
mordvapen i gina fästmäns bröst, ock det med sådan kraft, att
blodet sprutade upp på prästen.
Den ene generalen dog, där han låg. Den andre, hårt sårad,
flydde till kyrkans utgång. Men utanför stodo fröknarnas tjänare, ock de höllo honom fast, medan hans fästmö nedstack
honom. Han hade, förstås, vapenlös ingått i tämplet.
Prästen stängde det skändade tämplet, som därefter ej öppnades på sju år, utan gudstjänsten förrättades på en backe, som
ännu kallas Kyrkbacken.
När sedermera tämplet öppnades ock renades, blev hela
den rysliga händelsen målad på blodröd grund uppe i koret.
Men allt efter som tiden gick, började folk tycka, att detta var
en stygg tavla i Guds hus. Så lät en präst kalka över målningen, ock därefter föll så småningom hela saken i glömska
hos folket. Endast i en ock annan släkt har händelsen blivit
ihågkommen.
Hur det gick med de förnäma fröknarna, förtäljes ej, ty i
den tiden hade ju storfolket sin frihet att göra, som det ville.
Ock ifall fröknarnas släkt känner till historien, så har den nog
aktat sig för att förtälja menig man något därom. Därför äro
alla namnen glömda. Men då för några år sedan åskan slog
ned ock brände upp den gamla kyrkan, såg man efter branden,
hur kalklagret styckvis fallit av uppe i koret, så en del av tavlan
ock dess blodröda grund syntes; dock ej så mycket att man
kunde se, vad den skulle föreställa.

VIII. 3

ORTSÄGNER.

287

Om samma Hyby kyrka förtäljes en annan historia. Kort 839
före kyrkans brand kom där till klockaren i Hyby en främmande härre ock bad att få kyrknyckeln, ty han ville bese den
gamla kyrkan. Klockaren hade inte nyckeln. Dessutom tyckte
han, att främlingen hade ett så konstigt sätt, att det inte var
rådligt låta honom gå ensam in i kyrkan, vilket han just ville.
När främlingen ej fick det, som han ville, förtrodde han
sig till klockaren ock berättade något, som jag nu skall förtälja.
Främlingen bodde vid Jordbärga (i Kjelltorps socken, Vemmenhögs härad), ock där på godset hade nyligen dött en gammal kvinna, som var född i Hyby, ock hon hade på sin dödssäng berättat följande:
En dag, då hon var barn, hade hon ensam lekt på kyrkogården, ock då hade hon sett prästen i följe med två främmande
härrar komma över kyrkogården ock gå in i kyrkan, vars dörr
prästen öppnade. Flickan hade gömt sig av blyghet, men när de
tre härrarna efter ett ögonblick åter kommo ut på kyrkogården
för att se på en minnesvård, fick hon sådan lust att komma in i
kyrkan, att hon smög sig därin ock kröp in ock gömde sig i en
av bänkarna bakom en pelare. Strax därefter inkommo de tre
härrarna. De gingo upp till altaret, där de läste något på främmande språk. Därefter lyfte prästen upp altarduken ock tryckte
med handen på altarbordet. Det öppnade sig, varefter prästen
tog upp ett skrin. Det tömdes på altarbordet, ock flickan såg,
att där nu låg en stor hög ringar ock andra dyrbarheter av
guld ock silver. Där lästes nu igän över skatten. Därpå drogo
de främmande härrarna var sin guldring från fingret, lade dem
till skatten, ock så lästes där igän. Slutligen lades alla dyrbarheterna tillbaka i skrinet, ock detta sattes åter ned i altarbordet, ock duken breddes över. Härrarna gick ur kyrkan, ock
prästen stängde dörren. Ock nu var flickan ensam i kyrkan.
Så länge det var ljust, höll hon sig tyst, men när det kvällades, började hon gråta ock skrika. Riugaren hörde detta ock
släppte ut hänne. Men hon sade varken för honom eller någon
annan människa, hur hon kommit in i kyrkan eller vad hon
sett där.
Först nu, då hon kände sig nära döden, hade hon yppat
hemligheten.
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Nu föreslog främlingen klockaren, att de två skulle ta upp
skatten ock dela den sins emellan. Klockarn tog först reda på
kvinnans dop- ock föräldranamn. I kyrkoboken fann han detta
ock att flickan på uppgivet år flyttat från socknen. Så fick
han lust att se, hur det förhöll sig med skatten. Kyrknyckeln
hämtades hos ångaren, ock klockaren ock den främmande undersökte altaret. Men där fanns varken något förvaringsrum eller
något skrin. Då kallade de på ringaren, ock han sade, att kyrkan hade för några år sedan blivit reparerad, ock då hade byggmästaren vid altarets borttagande funnit ett skrin, som han
skyndat sig att gömma under sin kappa, varpå han hastigt gått
ut ur kyrkan.
Ett par dagar därefter hade härremannen på Klågerup kommit till kyrkan för att vara tillstädes, när altaret togs bort, men
då kom han för sent.
Sk., Ringarens berätt.

840

Ingelstads by ock härad säges ha fått sitt namn efter en
kung Ingel, som ligger begraven i byn. Stundom visar han sig.
Min farbror påstår sig ha gått ett stycke väg sida om sida med
honom, ock ju längre de gick, ju längre blev kungen, tils han
försvann vid sin gravhög.
Sk., Skollärarens berätt.

841

I en by i St. Olofs socken har fordom bott folk, som till
stor del levde på röveri, så vi ha ännu det ordstäv här: »Alla
foglar glädja sig åt dagen, men i Naryd där löper var ock en
— av kvinnorna nämligen — med sin ljuspinn båd ut ock in
ock ropar i hoj ock spring: Jag är rädd, det dagas, jag är rädd,
det dagas!» De fruktade, förstås, att männen skulle bli gripna.
Sk., Hönsgummans berätt.

842

Eljes har jag nu inte något mer att förtälja, om det inte
skulle vara om Bengt Skalle, men han sitter i Nisterhults
kyrka i Småland.
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Det var så vordet med denne Bengt, att han skänkt ogrundalöst med pängar till kyrkan, ock så blev hans bild där uppsatt till ett skådespel för hela församlingen, men den bilden
blev med tiden kallad Bengt Skalle.
Nu habbade det sig så, att en flicka blev tagen av rövare
ock förd in i ett bärg vid Tjusköp 1 ock blev där rakt hållen
som en fånge. Men hur hon antats med rövarne, så hade hon
fått lov att gå till gudstjänst i Misterhults kyrka. Hon hade
likaväl först med hand ock mun lovat att icke tala med någon
människa.
Hon kunde dock ej låta bli att klaga sin nöd, om icke hännes
järta skulle brista. Ock så gick pinade däketrollet bort till
Bengt Skalle ock sa för honom, hur det var bevordnat för hänne.
Ock det habbade sig så väl, att där var folk i kyrkan, som
hörde det. Ock på det behäftet blevo rövarne tagna ock däkan
befriad.
Blekingsbondens berätt.

Vid kungsgården Månstorps gavlar 2 (Oxie härad) skall där 843
inte vara så rent fritt från »trössale», ock det kan ingen undra
på, ty det har nog ej alltid gått så väl till på den gamle gården.
Det förtäljes, att en bonde eller tjänare en gång blev
oskyldigt anklagad ock dömd till döden; men så fick han tillåtelse att lösa sitt liv därmed, att han gick igenom en löngång, som sades föra från Månstorp till en annan gård, som
låg långt därifrån.
Mannen ville våga försöket, men han skall ha vandrat under
jorden i hela tre år ock kom så slutligen till en strid älv, varest
varken fanns båt eller färja. Då bad han så innerligt, att Gud
måtte jälpa honom över, att han blev på ett underbart sätt förd
över vattnet ock kom fram till resans mål. Här fick han skriftligt på att han uppfyllt villkoret ock löst sitt liv.
Sk., Ringarens berätt.

I Misterhults s:n finnes en gård Tjurshult ock en by Tjustgöl.
»Månstorps gavlar» heta egentligen ruinerna efter ett gammalt
slott vid stora Månstorp.
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I Rörum (Albo härad) bor en bonde, vars förfäder sägas
ha, i ärlig strid mot en plundrande viking, från honom tagit
omätliga skatter, guld ock silver. Däribland skall ha varit
en fruntimmerssko av rent guld, ock denna dyrbarhet skall vara
det enda som hos släkten finnes kvar av hela härligheten. Den
förmente ägaren förnekade dock guldskons tillvaro. Men slutligen övertalades han att till en i St. Olofs socken bosatt samlare av fornsaker sälja en gammal dyrbar silversked, ock då
berättade han, att hans far hade till en kringresande lumpsamlare sålt två kappmått fulla av silver.
Sk., Skollärarens berätt.

845

Det är en sägen i Simrishamns-näjden, att de gamla gravhögar, i vilka askurnor finnas, ha tillkommit på följande sätt:
När en storman dött, antingen det var en krigare eller en
annan man, som ej ägde jord, bjödos hela ortens bönder på
»ärede».1 De kände avsikten med bjudningen, de skulle köra
jord till gravhögen. De gjorde efter önskan, ock så länge som
de ville köra jord ock sten till högen, så länge hade de riklig
välfägnad varje dag, så det berodde alltid på bönderna, hur stor
eller liten gravhög en fallen kämpe eller andra stormän fingo.
Sk., Skollärarens berätt.

846

Vid Steneby på Dalsland finnes ett bärg med talrika jättegrytor, större ock mindre, av vilka en liggande vid brädden
av den förbiflytande älven remnat, så att endast ena halvan
står kvar, under det den andra jämte en del stenmassor störtat
ned i strömmen. Den återstående nischen, som med sin halvrunda form ock sin bärgvägg skjuter fram över den igänfyllda
ock planerade bottnen, bär sedan gamla tider namnet »Ingegärds
kammare». Med stället ock namnet flätar sig en urgammal
sägen.
På det närbelägna godset Dingelvik hade i förgångna tider
en gammal grevlig familj residerat. Ende sonen därstädes hade
1)

Gravöl.
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häftigt förälskat sig •i en ung prästdotter på Steneby vid namn
Ingegärd, vilken var vitt beryktad för sin fägring. De ungas
känslor hade uppflammat efter ett tillfälligt möte under vandring
å stigarna i bärget. Sägnen berättar, att ett barn snart skulle
bliva frukten av denna förbindelse ock att förföraren, arvtagaren
till det grevliga namn" flytt ifrån sin älskade, så snart han
upptäckte, vad följden skulle bliva av deras kärlek.
Barnet föddes i hemlighet, ock man förtäljer, att den övergivna modern i förtvivlan släpat sig ut med detsamma till bärget, varest hon kvävde det ock jordade det i en gapande remna
uppe i bärgvalvet till den ovan omtalade jättegrytan. Men
fastän saken förblev hemlig, blev hännes samvete en så mycket
ihärdigare anklagare, ock snart irrade den stackars flickan svagsint sent ock tida omkring i bärget. En kväll, då månskenet
förlänade ett fantastiskt utseende åt lövvärket ock bärgets utsprång, tyckte hon sig se sitt barns vålnad vinkande hänne vid
övre kanten av grottan. Överväldigad av sin fantasi hade hon
skyndat fram — för att störta ned utför den 20 alnar höga
bärgväggen ock hamna på grottans botten, där hon livsfarligt
skadades. Hon kom dock att före sin död bekänna sitt brott.
Hon begrovs i samma skreva som hännes barn, ock jättegrytan
här alltsedan Ingegärds namn.
Ännu i dag visas den fläck, där den olyckliga nått marken,
en avlång sandbetäckt liten plätt, som ständigt vid rägnväder
träffas av de nedfallande dropparna från mossan vid bärgväggens övre kant. »Där växer», enligt folkets utsago, »aldrig gräs».
Ock än i dag, när vinden susar genom trädkronorna, hör man
Ingegärds kvalfulla suckar, ock när månskenet glittrar på bärghällarna, ser man tvänne vita skepnader uppe på branten ovanför Ingegärds kammare.
Dals1., T. H.

Om ruinerna på den lilla ön Stjärneholm i närheten av 847
Svaneholms härrgård (Vemmenhögs härad) förtäljes samma
sägen som om Bosgården 1 (i Norrviddinge socken, Harjagers
härad). Den till sägnen hörande »Jungfrukällan» finnes i Särs5 Se Folkdiktning 1880, s. 208.
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lövs by ock har ända till i våra dagar varit en offerkälla, i
vilken där midsommarsafton offrades för sjuklingar. Personer,
som ging° förbi denna källa, plägade vanligen kasta något föremål däri.
Hönsgummans berätt.

848

Om härrgården Svaneholm nere vid Ystad säges, att då
en svart katt där tredje gången visar sig, skall gården sjunka.
Katten har redan visat sig där två gånger.
Skåne.

849

Om Torups härrgård (Bara härad) pratas ännu mycket.
Där skall vara en hel hop »trössale», men en kan inte riktigt
komma underfund med vad det är för ena.
Somliga säga, att där i forna tider bott två ogifta systrar —
den ena kallas Barfota, den andra Gamlagumpa — som voro så
stridiga till sinnes, att de ej kunde förlikas så pass, att de
kunde besöka samma kyrka. Därför byggde Barfota HassleBösarps kyrka (i Vemmenhögs härad) för sitt eget ock sin betjänings behov.
Andra säga, att hon for vilse en gång i de då täta skogarna emellan Torsjö härrgård ock Skurups kyrka, då hon skulle
fara till denna.
Det påstås också, att böndernas hundar en gång vid denna
kyrka understodo sig till att slåss med hännes, som då bleve
illa skamferade, ock då lovade hon, att hon aldrig mera skulle
bevista mässan i Skurup. Ock så byggde hon Hassle-Bösarps
kapell.'
Här finnes också folk som säger, att det ej är Barfota, utan
en av komtesserna — vilka senare i tiden ägde Torsjö — som
byggt kyrkan i Hassle-Bösarp.

850

Hur det än hänger ihop med allt detta, så är det dock
visst, att det ännu i dag spökar på Torsjö.
1) Enligt ett brev av 1532 lärer Hassle-Bösarps kyrka som ett kapell
lytt under Dalby kloster. Uppteekn. anm.
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En gång i nyare tid firades där ett bröllop, ock då en av
betjänterna skulle hämta upp vin ur en källare, hörde han bakom sig någon sucka så tungt, så tungt. »Vem är där?» frågade
han. »Jag är Gamlagumpa, jag är Gamlagumpa !» svarade en
ömklig röst. Men betjänten såg ingen varelse.
Gamlagumpa skall ha byggt det gamla torn, som förr 851
stod i härrgårdens park. Hon skall ha hållit sin gudstjänst där. Detta torn blev nedrivet på befallning av hänne,
som man på godset ock på hela orten aldrig kallar för
annat än »gamla grevinnan». Men sedan fick hon aldrig ro för
spöken.
Det gick dock an, att hon ej hörde till dem, som äro
rädda, ty där kommo gengångare till hänne både natt ock
dag, ock bland dem, som oftast visade sig om dagen, var en
lång dam. Men då gamla grevinnan såg hänne, gick hon
alltid rakt emot hänne, ock då måste den döda vika undan ock
försvinna.
Stundom blev det dock svårt nog för gamla grevinnan, ty
där kunde komma hela flockar hundar kring hännes säng om
nätterna. Då ringde hon på betjäningen. Där undersöktes med
käppar ock vad man fick tag uti under sängen, men då förstås
syntes ingen ting. Hon skrek en natt, så kammarjungfrun vaknade ock ville springa in i hännes sängkammare,' men kom
inte längre än i dörren, ty där stod en osynlig varelse, som
tog hänne så hårt i famn, att hon trodde, andan skulle fara ur
hänne.
Stundom talade grevinnan med denna kammarjungfru om
allt detta oväsen ock sade, att bland annat hördes där varje
julnatt barnskrik utanför hännes fönster. Hon hade allt märkt en
del konstigt, innan hon lät riva tornet, men därefter blev det värre,
ock därtill blev hon själv illa sjuk. Hon sökte doktor, kan en
nog begripa, men han kunde ej jälpa detta onda, utan var han så
förståndig, att han rådde hänne söka kloka. Hon skickade då
bud efter en man, som kallades »kloke Sven». Han botade hänne;
men villkoret var, att hon skulle sätta de gamla saker, hon låtit
rubba, i samma skick de varit, samt uppföra en minnesvård,
Sv. landsm. VIII. 3.

19

294

MIGSTRÖM, FOLKTRO OCK SÄGNER.

VIII. 3

där det gamla tornet stått. Hon gjorde, som han sade, ock fick
nu behålla sin hälsa.
Sk., Hönsgummans berätt.

852

Det säges, att på Trelleborgs gamla kyrkogård funnits
en minnessten över sju syskon, som blivit födda på samma dag
ock stund. De voro ej större, än att de alla sju fingo plats på
ett gillesfat.
Sk., Ringarens berätt.

853

Vid vägen, som går till Vägga, nära Karlshamn, ni veta
ju, låg tils helt nyligen en sten, som, nu då, kallades offerstenen. Ock den gick ingen förbi utan att kasta stenar dit ock
säga: »En för far, en för mor, en för syster, en för bror, en för
mig själv ock för alla i mitt sällskap!»
Men ingen visste, nu då, vad där en gång i världen har
skett vid den stenen.
Blek., Sömmerskans berätt.

854

Örlösa heter första gränsskogen mellan Vaksala ock Rasbo,
för att de har mistat örona där, de som har blivit halshuggna.
Ock så har det varit farligt i den där backen neri Rasbo.
Uppl., Carlsson.

855

I Örups gård (Benestads socken, Ingelstads härad) säges
en abbedissa vara levande inmurad. Hon har visat sig i vår tid
ock det till ock med klockan två på eftermiddagen vid en
bröllopsfäst därstädes. Alla gästerna sågo hänne. Hon var klädd
i en snövit dräkt. Efter vigseln försvann hon.
I min barndom hände det en dag, att en sten föll ut i den
ene muren. Här fanns då ett Biet valv, i vilket lågo en del
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silversaker, däribland bägare. Örups dåvarande ägare lät mura
igän valvet ock ville ej anställa vidare undersökningar.
Sk., Hönsgummans berätt.

Östhammars stad ville ha ett stadsvapen, ett märke av 856
drottning Kersti. Då satte hon sig i snön ock gav den så det
märket; för att »ändan kröner värket».
Uppl., Carlsson.

Häxeri ock kloka.
(Magi.)
Jfr »Växter ock djur», »Kristen tro», »Spöked», »Person- ock ortsägner».

857

En stor del av de signerier, som s. k. kloka öva, bestå av
offer. Eldar upptändas under bar himmel, »på jordfast sten»
före solens uppgång. Små eldar »av nio slags fruktbärande
träd» uppgöras under framsägande av dels obegripliga ord, som
kanske en gång mumlats av munkar vid dödsmässor, dels utgöra lemningar av legender om Kristus, Jungfru Maria, Sankte
Pär o. s. v., eller ock bestå de av kristna bönformulär, icke
sällan lästa bakfram, så att t. ex. Fader vår börjas sålunda:
»Nema tehgive i entehgilreh».
Samma bön framsäges tre eller nio gånger i rad.
Sk., Offerseder s. 284.

858

I Everöd (Tryde socken, Ingelstads härad) bodde en ovanligt stark bonde, släkt med min släkt. Han stod i begrepp att
hålla bröllop med en rik flicka, som många avundades honom.
Någon av dessa avundsmän gjorde så mycket, att natten före
bröllopet kom där en varelse fram till brudgummens säng ock
kysste honom tre gånger.
Två år förgingo, Utan att något märkligt hände. Men det
tredje, på samma dato som det nattliga besöket, blev han så
från sina sinnen, att han varken kände igän sin hustru eller
någon annan. Ett band tatare uppehöll sig i trakten. Dit begav han sig, följde med tatarne ock var i hela två år deras
tjänare.
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Tredje året på samma märkliga dag somnade han in, sov
ett helt dygn, vaknade fullkomligt klok, men mindes ingenting
från sitt tatarliv, utan gick till sitt hem, som om han blott varit
borta ett par timmar. Tatarena kommo dit, men det var som
om han aldrig sett dem förr.
När åter två år voro förlidna, blev det igän samma elände.
Nu var han rent vild, sparkade upp dörrar, om man ville stänga
honom inne, ock betedde sig som en vansinnig. Detta varade
återigän i två år.
Så kommo två kloka år, ock därpå två, under vilka han
igän var vansinnig.
Då han vart frisk efter den tredje vansinnighetsperioden,
släppte han på orätt dag sin boskap på bete på byns allmänning. Häröver kom han i gräl med två andra bönder, far ock
son. Det kom till slagsmål ock de slogo ijäl honom med hötjugor. Det var den yngre som utförde dråpet, men fadern förklarade sig vara den ende skyldige. Han blev häktad, men
rymde ur fängelset ock blev aldrig synlig mera på denne orten.
På gamla dagar vidkändes sonen dråpet så till vida, att
han botade barn för »skäver»1 genom att med en rakkniv rista
ett kors på sitt bröst ock låta det sjuka barnet dricka tre droppar dråpareblod.
Sk., Skepparens berätt.

En knekt, som en gång skulle få spö, förvände syn, så att 859
vederbörande i stället för knekten slogo en katt, så att tarmarna
gingo ut ur kroppen. Misstaget upptäcktes först, sedan någon
frågat, varför de höllo på ock slogo ett oskäligt djur.
När., Nyblin.

Svartkonstboken.
Svartkonstböckerna innehålla många medel för att upp- 860
täcka ock straffa tjuvar, men de kloka gå nödigt till dessa
konster, ty de få då ge sig hin i våld under tjugufyra timmar.
Ock skulle det så hända, att livet var slut för en sådan män1) Engelska sjukan.
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niska just under det dygnet, så vet en ju, hur det ginge med
den arma själen.

861

Eljest har en fullständig svartkonstbok ett register, som består
av figurer liknande jul. När man så kommer till en klok med litet
hår eller fjäder av sjuka djur eller något föremål, som burits av
en sjuk människa, så lägger den kloke ett av dessa ting i sänder på detta register ock slår så ihop boken. När han då åter
öppnar den, ligger föremålet på det jul, som i boken motsvarar
det medel, han skall bruka, så han kan aldrig taga fel om vad
han skall göra.

862

Men sådana böcker äro farliga för den, som ej lärt att läsa
dem rätt, ock inte kan man bli av med dem ur det hus, där en
husbonde eller matmoder varit ägare till dem. De äro rakt
oförgängliga mot både eld ock vatten. Det enda sätt att bli
dem kvitt är att sälja dem till en obekant.

863

När Stoby gamla kyrka nedrevs, fanns där i en likkista
en konstig bok, som naturligtvis på detta sätt måste återkomma
till människor, hur väl hon blivit begraven. Prosten Jönsson,
som då levde, såg arbefarne ha denna bok ock sporde: »Är det
Er» — »Nej», svarade de. »Inte är den min häller, men jag tar
den i förvar», sade då prosten. Ock det kunde ej vara annat
än en svartkonstbok, det kan en då begripa; för många präster,
särdeles de riktige gudsmännen, ha studerat svartkonst för att
kunna rå på onda makter.
Göinge h.: Trolik. o. häx. s. 16.

864

Där var en karl som hette Skäkte-Bengt, han hade en riktig
svartkonstbok, men som han aldrig vågade läsa i den hemma,
så gömde han boken ute i marken. Bär hittades den av en man,
som hette Bommare-Sven, ock han gav boken i sin dumma okunnighet till en tredje person, som läste däri, men han läste inte
bättre, än att han miste sin näsa därvid.
Sk., Rive-Pärens berätt.
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Konster.
På många av öns bondgårdar är julkorset rest antingen på 865
taket eller på en stång inne på gårdsplanen. Det tycktes vara
ansett som ett skyddsmedel mot eldfara, men någon bestämd
uppgift härom lyckades det ej att erhålla.
Gottland.

I Stora Härrestad känner jag bönder, vilka julafton hälla 866
öl ock brännvin både i stall ock fähus, i kreaturens båsar samt
vid bordsändan — husbondens plats — i storstugan.
Sk., Hönsgummans berätt.

Heddas mor tjänte hos en bonde i Asarums socken, ock 867
denne karlen tog var evelig midsommarsafton sitt husfolk till
jälp, så att där, nu då, blev lagt ett halmkors i alla de ädeliga rum, stall, uthus ock loft, han hade i hela gården. Sen
skulle de ut ock sätta en alekvist i vareveliga åkerbit. Men
allt detta skulle, för död ock pina, vara färdigt före klockan
tolv på middagen, om det skulle gälla för något.
Blek., Sömmerskans berätt.

När soldater i orten skulla draga i krig ock någon av dem 868
var rädd om livhanken, fick han av kloka det rådet att på
kyrkogården låna ett ben av något lik.
Han skulle då säga till den döde: »Låna mig detta ben till
att skydda mig med i striden! Lever jag, skall du få det igän;
dör jag, får du ta det, där jag är.»
Den döde, som naturligtvis gärna ville ha igän sitt ben,
utan att själv behöva gå ock hämta det, skyddade då låntagarens liv.
Sk., Ringarens berätt.
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Om den bekante Åkerhjelm, som med sådan tapperhet deltog i dansk-tyska kriget, säges här (han var ju gottländing),
att han lånt en dödskalle, vilken han bar på sig i alla träffningar. Därför var han så omänskligt djärv. Det samma säges
även om Ernst von Vegesack, till förklaring av hans oförvägna
tapperhet i det amerikanska kriget.
Gottland.

870

Människoben, lånta från gravar på kyrkogården, tillskrives
stor makt. Om en namngiven fiskare berättas, att han haft ett
fingerben i flötet på sitt nät, ock därmed förskaffade han sig en
rent omänsklig tur vid sitt fiske. Men hans grannar togo reda
på orsaken, varför han alltid fick fisk ock de ingen. Han måste
då tillstå sitt stygga knep ock fick till straff sitta på »strandstenen» (en skamplats), ock fingerbenet måste han återlemna
till graven, där han lånat detsamma.
Gottland.

871

När man skall stöpa bly över någon, som kommit för något,
skall man taga nio slags bly ock stöpa det genom en sax, tre
gånger genom spetsarna ock tre gånger genom varje ögla, men
alltid korsviEi varje gång.
Gumman på Skanörs Ljung.

872

Många sjukdomar botades genom att stöpa bly över den
sjuke. Denne satt då på en stol, ock ett kärl med vatten hölls
över honom. I detta vatten hälldes då smält bly genom hålet
i en brödkaka. Ju starkare det fräste, desto större var faran.

873

Ett annat botemedel var att ta eld mellan kläderna. Ett
eldkol bars ikring patienten, som stod i bara linnet, ock släpptes därpå ned mellan linnet ock kroppen. Detta upprepades tre
gånger å rad. Det skulle ske på kvällen, ock sedan fick ingen
dörr öppnas.
När., Nyblin.
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Lappskott kallas här, liksom i Östra Göinge härad, »villar- 874
paskott», ock fruktades mycket. Men där var folk nog som
kunde »skjuta bort» dem igän.
Villarpaskott äro av nio slag ock kunna komma från alla
väderstrecken. Därför måste de botas genom att »skjuta i öster,
väster, norr ock söder»; men det är vanligt, att bössan klickar,
när den riktas mot det rätta väderstrecket.
Villarpaskott skjutes också bort på så sätt, att en videpil
kastades igenom nio ringar av videkvistar.
Stundom skjutes även med en bössa, vars förladdning består
av nio slags små kvistar, tagna av vilda fruktbärande träd.
Karlshamnstrakten.

Trollkarlen (eller häxan) stiger i demonfurstens oheliga namn 875
en söndags- eller torsdagsmorgon före solens uppgång ur sin bädd,
kläder sig ock går ut i den sovande skogen. Här skär han
nio kvistar av olika slags träd, men rör ej eken; gör så upp
eld på en jordfast sten ock bränner upp kvistarna, samlar upp
askan ock laddar därmed en bössa, allt i samma fördärvbringande namn. Därpå företagas nödiga försiktighetsmått, innan
trollkarlen närmar sig den ek, han utvalt. Denna stam avbarkas, en människofigur uppritas på det nakna trädet, ock emot
)denna bild skall nu skottet avlossas. I detta ögonblick synes
demonfursten stå livs levande framför trädet, ock ve den som
då tvekar att skjuta tvärsigenom honom på den uppritade bilden!
Men det demoniska är alltid av tvåfaldig värkan på de själar,
som söka beröring därmed: det skrämmer ock lockar. Skottet
brinner av, ock den människa, som bilden representerar, träffas
därav. Men även ekens innersta liv är träffat. Stora blanka
myror infinna sig ock suga ekens märg. Trädet ock människan
avtyna samt vissna samtidigt bort.
Växtlifvet s. 15.

Om något bliver stulet från en, behöver man bara skära en 876
vit hane i kammen ock stryka av blodet på den spik, krok eller
vad eljes det stulna har hängt på, så kommer det stulna snart
tillbaka till ägaren.
Gumman på Skanörs Ljung.
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877

Många smeder förstå att smida ut ögonen på oupptäckta
tjuvar. En spik eller ett hästskosöm smides under fasta ock
tystnad tre torsdagsmorgnar före soluppgången, ock den tredje
morgonen skall det klippas av, just som solen visar sig. Då
flyger det rakt mot ögat på tjuven, vore han än aldrig så långt
borta. Det är ej länge sedan, att en ännu levande smed i Västra
Göinge härad gjorde denna konst för att straffa den, som tagit
ett garnnystan från en bondhustru. Men här var det en gås
som dragit till sig garnet i sitt näste, ock nu miste hon sitt
ena öga för besväret.
Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 15.

878

Av hasseltelningar snidas de trollspön, varmed magiska
cirklar ritas vid andebesvärjelser ock dylikt.
Växtlifvet s. 14.

879

Vill en karl vara säker på att fä ja av en flicka, som ej
bryr sig stort om honom, skall han, om det är möjligt, passa
på att skicka hänne f'riarebud, då det ringer själringning för
någon av hännes föräldrar. Hon låter då nog bli att säga nej,
utan säger vackert ja.
Sk., Hönsgummans berätt.

880

— — — att fria till en flicka eller änka, under det att
kyrkklockorna ringa själaringning för någon av flickans föräldrar eller för änkans man. Under de år jag samlade folklore, påträffade jag personer, vilka ingått äktenskap i följd av
denna senare hos dem väckta tvångsföreställning.
Två blad s. 278 f.

881

Mot alla dessa konster är det, som sagt, svårt att skydda sig,
men man får naturligtvis ej låta bjuda sig något av misstänkta
personer eller låta dem komma sig nära. Änkor måste också
se till, vad för manfolk de träffa, under det deras män ligga
lik, ty om det faller en karl in att fria till en änka, innan
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maken blivit begraven, måste hon säga ja, antingen det är väl
eller illa.1
Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 14.

Svårast av allt för en flicka är att skydda sig mot elaka 882
karlars kärlekskonster. En sådan där karl rycker tungan av en
levande snok, gömmer denna tunga i sin mun, rövar en kyss
från en flicka, ock hon blir rent tokig efter honom sedan.2
Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 13.

Bär man på sin kropp tungan av en räv, får man ja till 883
allt, vad man begär av sin nästa.
Två blad s. 277.

Om man nedgräver en levande groda midsommarnatten det 884
ena året ock tager upp benen av hänne på samma timme året
efter, åå är där en liten krok, med vilken man blott behöver
vidröra den man vill vinna för att så genast få hännes tycke.
Men man får, under det grodan multnar i jorden, akta sig för
att gå till den plats, där hon ligger, ty kommer man dit, får
man höra hännes skrik ock blir så obotligt stendöv.
Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 14.

Om en levande groda lägges i en ask med genombor- 885
rat lock ock så nedgräves i en myrstack, att myrorna kunna
äta upp hänne, finner man i grodans skelett tvänne ting, en
krok ock en gaffel. Med den förre behöver man bara snudda
vid den person, man vill vinna. Ock med den senare kan man
på samma sätt stöta bort en persons kärlek, om denna blir till
besvär.
I en av ifrågavarande socknar namugavs en gammal man, som
påskdagen föregåendey friat under dessa förhållanden till en ung namngiven änka ock fått ja.
Jfr Två blad
277.
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Även i fladdermusen finnas två ben, som besitta samma
magiska krafter.
Två blad s. 278.

887

En fattig dräng i Osby ville vinna ortens rikaste bonddotter, ock då hon ej kunde tåla honom för sina ögon, tog han
till elaka konster. Vad han brukade, vet man ej. Inte var det
varken snoktunga, äpple, röksvampsmjöl i kaffe eller något, som
han kunde bjuda hänne. Men kanske det var blod av en fladdermus, som han tagit i sin näsduk ock låtit hänne vidröra, eller
kanske han rörde vid hänne med grodben. Något riktigt styggt
har det varit, ty då han vunnit hänne till hustru ock giftermålet
blev olyckligt — som det alltid blir, när sådana konster brukas
— förtrodde han en vän, att han trodde sig aldrig kunna återfå
Guds nåd, för det han på detta sätt dragit till sig en flicka
ock gjort hänne olycklig ock fattig.
Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 14.

888

»Tag en solsvärta» — svarte hackspetten, Piens martius —
heter det i ett gammalt recept, »öppna hännes mage. Där finner
du då två stenar, en gul ock en röd. Om du bär den röde i
en linnepåse under vänstra armen, är du skyddad mot trollfolk. Tager du den gule stenen ock förvarar den hos dig samt
tager den i munnen, när du kysser en flicka, så blir hon så förälskad i dig, att hon ej kan lemna dig, förrä.n du lägger
stenen i hännes dryck, då hon svettas ut kärleken, som dockgenom samma medel kan efter behag väckas på nytt.»
Två blad s. 277.

889

Den del av rå äggvita, som allmänt kallas »älsken», äger
även förmåga att väcka kärlek.

890

Ömsesidig kärlek uppstår, om den ene parten giver den
andre ovetande en av de två sockerbitar, som den älskande personen burit under sin vänstra arm.
Två blad s. 278.

VIII. 3

KONSTER.

305

En karl kan också hitta på att lägga ett äpple i sin 891
vänstra armhåla ock låta svetten tränga in i frukten. Bjuder
han sedan en flicka att äta detta äpple ock hon är tanklös nog
att göra det, så är hon i hans våld.
En namngiven flicka hade en käraste, men tog sig efter 892
någon tids förlopp före att hålla väl med en annan yngling.
Den svikne greps då av hämdlystnad, ock på ett dansnöje
gjorde han stygga konster vid ett äpple, som han gav hänne.
Men dessa konster hade den värkan, att hon fick slag.' Man
brände genast upp alla de kläder, hon haft på sig vid det första
anfallet, ock gav hänne askan som invärtes läkemedel, såsom
bruk är, ock hon blev bra. Men den hatfulle karlen förföll i
last ock elände.
Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 13 f.

Ett äpple, som först blivit prickat med en nål ock sedan 893
en natt fått ligga i vänstra armhålan, innan det gives åt vederbörande person, är ett av de mera allmänna medlen [att vinna
kärlek]; liksom också ett äpple prickat med en borst, ryckt ur
en fargalt under parning. En stjärtpänna, vid liknande tillfälle ryckt ur en tupp, ersätter stundom i föreskrifterna svinborsten.
Äpplen voro för en mansålder sedan -- ock äro troligen
ännu — en misstänkt gåva från en mansperson, ock det var ej
ovanligt att få se emottagarinnan smyga sig till att omintetgöra
den möjligen förekommande magiska kraften genom att låta
äpplet falla till marken, innan hon bet däri. Ock mången gång
sökte hon erbjuda givaren första biten, när han ej själv för att
bevisa sitt ärliga sinne först åt av äpplet, innan han erbjöd det
som gåva.
Två blad s. 276.

Ofta nämnes »tyckefrö» (Lemivil psylli), som köptes på apo- 894
teken, men vanligen tillhandahölls kunder av »kloka gubbar ock
Fallandesot, även konvulsioner.
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gummor», vilka först läste över detta medel samt tillika övade
besvärjelser över något klädesplagg, vilket tillhörde mannen eller
kvinnan, som skulle vinnas.
895

Det förekom även fall, då den av kontrahenterna, som mot
sin böjelse ingått trolovning, sände någon av sina klädespersedlar till en klok för att få dem signade ock på samma gång
få tyekefrö, som paret gemensamt förtärde. Dylika kurer företogos företrädesvis då en av parterna önskade bliva befriad från
sin kärlek till någon underordnad, fattig eller mindre aktningsvärd individ, en kärlek som alltid var misstänkt för att ha
blivit väckt genom magiska medel.

896

Boletus cervimes, som egentligen användes för husdjur,
tjurar, baggar o. s. v., intager ett framstående rum i berättelserna om kärleksmedel. Dock användes nämnde svamp, som
köpes på apoteken, endast ock allenast i avsikt att åstadkomma
skandal. Det var ett medel till hämd, som för alltid brännmärkte utövarne samt försedde dem med öknamn, vilka förtäljde
om denna deras gärning. Svampen, som stöttes till pulver, gavs
— ock gives ännu — i vatten åt djuren. I människor säges
det vanligen ha blivit smugglat under uppgift, att det vore peppar.
Två blad s. 276 f.

897

Men ha ni hört, vad som nu 2 hänt en dräng i Nyteboda?
Jo, han hade lånt ett människoben på kyrkogården i Orkened
ock slagit vatten på benet samt givit en flicka in därav, på det
hon måtte fatta kärlek till honom.
Drycken gjorde nog sin värkan, men i glädjen däröver förstörde eller förlade drängen benet, så han ej kunde finna det,
när lånetiden var ute. Därför kommer nu den döde var natt ock
kramar både drängen ock hans fästmö, så att de nu söka en
klok. Man får väl se, vad han förmår göra vid den döde, ifall
de ej lyckas hitta benet.
Sk., Rive-Pärens berätt.

2)

Sommaren 1885.
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Om en man framträder till nattvardsbordet, tänkande på 898
den kvinna, han önskar äga, ock så ställer till, att han kommer hänne så nära, att han före nattvardens begående med samlad viljekraft trampar på en av hännes fötter, kan hon aldrig
mera få honom ur sina tankar.
Två blad s. 278.

Icke ens tron på vissa runors makt att väcka kärlek är ut- 899,
död, fastän skrivtecknen i »de klokes» handskrifter i det närmaste övergått till vanliga bokstäver.. Som exempel anföras
nedanstående tre anvisningar:
1 K ./. Zr pr y uQQ2 2 S. Dessa skrivas i högra
handen, som därefter räckes till hälsning åt den person, som
man önskar vinna.
EiPf a b bi X i kif — skrives i ena handen, ock med 900
denna stryker man över det utsedda föremålets ansikte.
Följande tecken, ristade på ett äpple, som skänkes åt den 901
utvalda, är ett säkert medel: Udk m Remade k n m rrh.
Två blad s. 275f.

Svårast är det dock med karlar, som kunna göra så mycket, 902
att vilken flicka som hälst ger sig i ett nu till att springa efter
dem. I dessa bygder var Purken en karl som var riktigt stygg
med sådant, ock på ett dansnöje, där den förnämsta flickan
ej velat dansa med honom, låtsade han sig vilja vara en av
de första, som ville gå hem fram mot morgonen. Men då han började gå, stod det ej till att hålla flickan tillbaka, utan hon sprang
efter honom, medan andra följde efter hänne för att se, om hon
ej vände om. Purken lät hänne lunka efter sig, så länge han
hade lust. Så vände han sig om ock sade till hänne: »Nu kan
du gå din väg, jag vill dig ingen ting.» Då kom hon till sig
igän, men skämdes, kan man begripa.
Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 14 f. Jfr Två blad s. 275.
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Kvinnan från Ausås hade även reda på en del småkonster
från sin hembygd. Hon upplyste mig om att, då man ville
»viga någon» vid träd, skulle man blott läsa den vanliga brudvigseln framför trädet samt nämna de personers namn, som man
önskade otur i giftermål. Men man skulle tillika ha något blod
av denna människa med sig på en näsduk eller lapp samt efter
slutad vigsel gräva ned den vid trädets fot.
Detta skulle ske en lördagsmorgon före solens uppgång.
Kom så personen slutligen underfund med, att han var trädvigd, hämtades en klok, som uppsökte trädet, varefter det nedhöggs, ock så blev dmi vigde fri.
Sk., Ringarens berätt.

904

Det är en bekant sak, att en mängd kvinnor hysa fruktan
rör att något av deras avkammade hår skall kastas ut under
öppen himmel. Någon gång förskriver sig försiktigheten från
fruktan att bliva vigd vid elden, ty därtill behöves, utom besvärjelser, hår som lindas kring ett papper eller en sticka, varpå
personens namn är skrivet ock som kastas i elden. En vigsel
vid elden, heter det, kan aldrig lösas, utan får människan leva
ogift i alla sina dagar.

905

Även då någon viges vid en källa eller ett träd, behöves
nödvändigt något hår av den man eller kvinna, som blir offret
för denna magiska konst. Men då ristas, namnet på en kavel,
som, när det sker vid en källa, nedsättes i vattnet eller, då vigsel
sker vid ett träd, vid dettas rot, ock i båda fallen undgå kaveln
ock håret en tämligen lång tid fullständig förintelse. En skilsmässa kan åvägabringas, när personen i fråga märker, att han
har ständig otur i sina giftermålsplaner.
Det är naturligtvis endast »kloka gubbar eller gummor» som
förmå upptäcka trädet eller källan, där den olycklige blivit
»nedsatt». Trädet kännes därpå, att det ej fäller sina vissna
löv under vintern. Kaveln upptages, ock den »kloke» läser
någon del av brudvigseln baklänges framför människan ock det
naturföremål, varvid hon förmenas vara vigd.
Två blad s. 279 f.

1888 : 31 h. VIII. 1. Vandringar i Skåne ock Bleking, af E. WIGSTRÖM. .{VI. 3. Lule-socknarnas person- ock ortnamn, af E. 0. NoRD4INDER.
h . VI. 5. Folketymologier, af A. NOREEN.
i vi. 6. Degerforsmålets ljudlära, af P. ÅSTRÖM.
33 h
Smärre meddelanden, s. 101-220.
' 1VI.
VII. 1. Lefna,dsteckningar, s. 3-40.
34 h. {VII. 5. Lapparnas sommarlif, af 0. P. PETTERSSON.
32

1889:

35 h. VI. 7. Fört. öfver svenska dopnamn af K. ock S. NORRMAN.
36 h. VII. 8. Småplock, af J. NORDLANDER.
37 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E. S. 5-196.
X. 1. Ordlista öfver Vätömålet, af A. SCHAGERSTRÖM. •
) X. 3. Bidr. till svensk ordforskning, af A. KOCK.
38 h. X. 4. Växlingen 1: e i forngutniskan, af A. KOCK.
X. 5. Sprogkårt over Sonderjylland, af H. V. CLAUSEN.

1890: 39 h. X.

2. Åsbotnålets ljudlära, af G. BILLING.
VII. 6. Visor upptecknade i Bleking, af S. TEomassoN.
40 h.VII.
1
9. Åländsk folktro, af L. T. RENVALL.
VII. 11. Härjedalens fäbodar, af S. ÖBERG.

6. Medeltidsberättelser, af G. CEDERSCHIÖLD, s. 97-155.
1891: 41h.{V.
v. .
'i_Bkirgsmanslif i början af 1800-talet, af E. BORE.
42 h. VIII. 2. Allmogeseder i Rönnebärgs härad, af E. WIGSTRÖM.
FIL 1. Burträsknaålets grammatik, av J. V. LINDGREN. H. 1.
43 b. U. 2. Gamla Kailebymålet, av K. J. HAGFORS.
IXII. 7. U-omljudet i fornsvenskan, av A. KOCK.

1892:

im. 1. Lefnadsteckningar, s. 41-57 med tit.
44 h. VII. 7. Visor ock melodier, af V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD.
VII. 10. Hälsingesägner, av V. ENGELKE. 2:a saml.
45 h. X. 6. Personnamn från medeltiden, af M. F. LUNDGREN, s. 3-86.
46 h. XII. 3. Kökarsmålets ljud- ock formlära, av A. KARSTEN.

1893: 47 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E., s. 197-308.
{XII. 5. Om polskemelodiernas härkomst, av ADOLF LINDGREN.
6. Alundamålets formlära, av G. BERGMAN.
2. Degerforsmålets formlära, av P. ÅSTRÖM.
XIII. 3. Sekundära nasalvokaler, av N. BECKMAN.
49 h' XIII. 4. Om behandl. av a framför rt, av E. WADSTEIN.
XIII. 5. Till läran OM u-omljudet, av E. WADSTEIN.
50 h. XIII. 6. Sverges sista häxprocess, av E. FRIES.

48 h.

1894:

1.
XIII. 7.
1 XIII. 8.
51 h. XIII. 9.
XIII. 10.
XIII. 11.
Pih. II. 3.
52 h.
IM. II. 4.

Lidmål, av K. H. WALTMA N.
Bohuslänska folkmålsdikter samlade av FRANS BUSCK.
Om några svenska ord, av AXEL Kom
De östskand. folknamnen hos Jordanes, av L. F. LiFFLER
Kardegille. Av Eva WIGSTRÖM.
Akcentueringens invärkan på sv. vokalisation, av A. KOCK.
Barbro Baners visbok.
Per Brahes visbok.

1895: 53 h. Bih. I. 3. Om Allmogen i Wäsabo härad, af GASLANDER.
XI. 1. Om folksagorna, av A. AHLSTRÖM.
54 h.{xi. 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAxAN, s. 5-100.
55 h. XIV. 1 & 2. Skånska melodier, musik ock danser, av N. ANDERSSON,
S. 5-132 ock 1-34.

1896: 56 h. X. 6. Personnamn fr. medeltiden, af M.F. LUNDGREN, S. 87-166.
I XI. 2. Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt, av E. H. LIND.
XI. 5. Smålandslagens ljudlära, av E. BJÖRKMAN.
XI. 6. Medeltidsordspråk, av E. WADSTEIN.
57 h. XI. 7. En folksägen från n. Skåne. Af A. STILLE.
XI. 8. Studier i svensk grammatik, av A. KOCK.
XI. 9. Allmogespråkets ordförråd, av A. SMEDBERG.
1X. 10. Skogsbyggarlivet i Edsveden, av A. XULLANDER.
{XI. 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAXEN, S. 101-278.
1897:
58 h. XI, 4. Från Delsbo, av A. HJELMSTRÖM.
.
59 h. XV. 3. Alfabet för Jämtland och Härjedalen, av H. WESTIN.
60 h. XVIII. 2. Skuttungemålets akcentuering, av K. P. LEFFLER.

1898: 61 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. WIGISTRÖM, s. 5-84.
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ELLQUIST.
62 h. iXV.
X . 6..
- XV. 7. Om folkets hushållning i Bollebygd, av A. E.
63 h. XVI. 1. Enstrofig nordisk folklyrik, av R. STEFFEN.
64 h. XVII. 1. Relation om Lapparnes Lefwarne, aff SAMUELE BHEEN

1899: 65 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. WIGSTRÖM, s. 85-212.
IXV. 1. Norska stev, saml. av R. STEFFEN.
66 h.XV. 2. Jämtländska ortnamn, av J. NORDLANDER.
(XV. 8. Svenska etymologier, av A. KOCK.
67 h. XVII. 2. Om Lapparnas Lefwernes Förehållande, utaf 0. GRAAN.

1900: 68 h. XV. 4. Pargasmålet, av J. THURMAN.
69 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E., s. 309-372.
{XVIII. 3. Skuttunge- ock Björklingemål, av E. GRIP.
70 h.
XVIII. 8. Skolpojks- ock studentslang, av R. BERG.
71 h. Bih. III. 1. K. Bibliotekets visbok i 16:o.

1901: 72 h. XVII. 3. J. Torncei Berättelse om Lapinarckerna73 .{XVIII. 6. Skuttungemålets ljudlära, av E. GRIP.
n
9. Levnadsbeskrivning av G. ANDERSSON.
2. Härjedalens ortnamn ock bygdesägner, av E. MODIN,
S. 1-128.
XIX. 3. Från Härjedalen, av S. ÖBERG.
74 h. XIX. 4. När blev Sverges befolkning i egentlig mening bofast?
I
Av R. NORRBY.
XIX. 5. Fåleberg. Av S. LAMPA.

Stockholm 1902. Kungl. Boktryckeriet.

