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Månsarpsmål 
(Tveta härad, Småland). 

Mina meddelare ha utgjorts av tre ålderstigna personer inom 
Månsarps socken, om vilka jag vill lemna några, om än högst ofull-
ständiga upplysningar. 

Den förnämsta av de tre är en »madam Sandberg», som vid 96 
års ålder avled år 1905. I sin krafts dagar var madam Sandberg en 
myndig bondhustru, ock hännes man, en i berättelserna ofta figurerande 
person, var ägare till en stor gård, Buluhammar, belägen strax söder 
om Tabärg. På denna gård tillbragte hon större delen av sitt liv 
ock har, så vitt jag vet, aldrig för någon längre tid lemnat socknen. 
Efter sin mans död lemnade hon egendomen Huluhammar ock inackorde-
rade sig i en genuin månsarpsfaruilj i torpet Hästbron under härrgården 
Tahe, beläget i en undanskymd obygd. Där vistades hon sedan de 20 
sista åren av sitt liv. 

I ett annat torp, Konungsbärget, under samma egendom bor den 
andre av berättarna, »Magnus i Konungsbärget» eller »kungen». Han är 
liksom sin hustru, Tilda, omkring 75 år gammal, var bärgbrytare, när 
bärgsarbete idkades i Tabärg, ock har under en tid av 20-30 år varit 
bosatt i Konungsbärget. 

Den tredje av mina meddelare är en gubbe på ungefär 80 år, som 
gemenligen kallas »Petter i fattigstugan». Han är född i socknen ock 
har även tillbringat sitt liv inom denna, med undantag av att han 
någon kortare tid varit dräng i angränsande socknar. Sedan ett tiotal 
år tillbaka bor han i Månsarps fattighus, men som jonen därstädes ej 
se varandra med blida ögon, håller Petter mästadels till i socknens vid-
sträckta skogar ock lever som en fullkomlig enstöring. 

Som dessa tre personer, madam Sandberg i Hästbron, Magnus i 
Konungsbärget ock Petter i fattigstugan, ständigt framhålla den gamla 
tidens förträfflighet ock als icke äro mottagliga för de främmande in-
flytelser, som eljest genom Jönköpings närhet gjort sig gällande i 
socknen, har jag funnit dem vara särdeles lämpliga meddelare. 



Om bärgfrun. 
Berättad av Petter i fattigstugan. 

fobdoontoima tomta clx spi avv aids voemamAcenat. 
mon no dr hada kbmat scestx ?alnar 	at, so kom biehx,afho46a 
fieehanas. »la bki da dde-  ha», icept,.9, »foh—x foddhva u mina 
seexyaståma». a doi fek lovan skifta mce h4la afchedti. dce 
vco la neka stök soni.,ada komat öp mde at, Aan x_co th966, 
dcbefoyma so bula clx3 stålahåelatl c 	dcbw. 

no' I:36 e dce vbnhcinvsat, mcexv46h vco dce alt spåboh.a &bo, 
em kwckla. 	4una hhoha, non—an x‘ eA foboi, hvc do ' ',tåga a 
måslja som ten hcest. • a dcke vco do i &ona.  bdhx‘ at, som h6x 
x klbpaha. a blciy...4una...n sot) an st9d6a, vota flce, sow.liglyg 
uttfia, staaheelatAotat »34a. da blé da alt x nbean som 
sl9 xhl se, celahan ån obloAa soökna. 

k.co ne6".-fah an åz soi na M4h, mows.f6h, no dx sphdxyda, 
feMeehx,abhoytaha töt o tdt soi na ht opa pa beehxakl6paha: 
hittxt sto66a Vd3U1 h9 a voita te fdhx,an. a döw hoöpa h9, so 
dce skobea eeta..t: »n6v!», sAhex A..9. da ble do åltx non ()blota 
clOw me. mcen xna 1066 hopa, vco d z h,eeda dopa. ico„w 
la nta so noöUcc Aba pow at, mom föh toba vesta clx hett 
ba56x em na. 

Berättad av Petter i fattigstugan. 
h9 toffla alt 6m meowsoöya, føi dt bicie kom 	fhcim 

stcowl mich. eg.,g& vco d 1066 a hcena Oh som kom 
tgxat a sula fosMa a jeeela setkan 'gåta. beeh,xafhotk6a h9 x‘et 
fhcim te meowso4an a toök e skopa mce 'oka, mcen noh.,9 sula 
te a smoita, so nafta h9 meowsmc'estan. »va) hetah...hcin?» sco h9. 
»x,co heta 5celva», sco manosmdstan. mcen döw hopa han skobpa 
xfh,6w na a snutta na h9:cnt a slcexyda igictat x håva pöw na. 
dopa h9 bheenda se fostowsa pa dce v.  kona joigat aSAIM: 

5dlva vdncla me, 
yelva bheenda me! 

1) Folketymologisk sammanblandning av gruvtiirmen »stoll» ock 



Om bärgfrun. 
Berättad av Petter i fattigstugan. 

Fordomtima tänkte de spränga en väg tvärs igenom bärget 
Men när de hade kommit säxti alnar inåt, så kom bärgfrun 
farande. »Låt bli det där», sa hon, »för ni fördärvar ju mina 
sängstammar». Ock de fick lov att sluta med hela affären. Det 
var väl några stollar som hade kommit upp med det, kan jag tro, ock 
därför så kallar de det Stollahåleti än i dag. 

Nu är det igänrasat, men förr var det allt spöken där 
om kvällarna. En kunde höra, när en gick förbi, hur det smackade ock 
smackade som till en häst. Det var de därinne i bärget som red 
i klipporna. Ock ibland kunde en se en stor, vit fläck, som flög 
utifrån Stollahålet bortåt kyrkan. Då blev det väl alltid någon som 
slog ijäl sig, eller en annan olycka i socknen. 

Ja nu får en aldrig se hänne mer, men förr, när de sprängde, 
fick bärgbrytarna titt ock tätt se hänne högt uppe på bärgklipporna: 
riktigt stor var hon ock vit till färgen. Ock då ropade hon, så 
det rungade efter det: »Nu!» skrek hon. Då blev det alltid någon olycka 
då med. Men innan hon ropade, var de aldrig rädda däruppe. Jag 
har väl inte så noga reda på det, men förr i tiden visste de riktigt 
besked om hänne. 

Berättad av Petter i fattigstugan. 
Hon tyckte allt om masugnarna, för allt ibland kom hon fram 

ock stal göte. En gång var det hon ock hännes gubbe som kom 
neråt ock skulle försöka stjäla sig en smula göte. Bärgfrun hon gick 
fram till masugnen ock tog en skopa med göte, men när hon skulle 
till att smita, mötte hon masmästarn. »Vad heter han?» sa hon. 
»Jag heter Själv», sa masmästarn. Men då ryckte han skopan 
ifrån hänne ock snurrade hänne runt ock slängde göten i baken på hänne. 
Gumman hon brände sig förstås på den varma göten ock skrek: 

Själv vände mig, 
ock Själv brände mig! 

ordet »stolle» = tok. 
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låja gåban.,ada ),et se öto 12ta lcbma b6tat a hOpa tabcfmkaS: 
Felva 3946...at, 
,felvark, hcbw at! 

3. Berättad av Magnus i Konungsbärget. 

hp vco la /Urna 	d92, la gåma, fort-a fckela bet a 
a ånt fa bc'en,Å.abhOtatia. dt hada e gnoitstitva z målabåkan. 

dcben,"..b•una h9 koma in om kweela cela netaita a lceena bh4y). 
ch som döw loutta se t4 a fa ta pow na, b'una tcowl 

», 9 st966 d a nåva a nåpal kånekaha. fo  s h9 vco la 
ti59bgan a teta 	om cl2 hada nepat 6.w not a dan, no 
ch kavla gåt kam/ca. a dt 24ada d °koda nta fp na. • a 
dce slyo da t flt, at.,9 fost9 se p6w nipma2. 

4. Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

benaft,06a h9 vco-nta te ålas mce, 129(56. mig4citi, va) pa 
hån2v2ean e kwel, a s6m an .,eh• fobei stblah6nlat, so sto4pa 
han a clhonsa 	da boha dce sbåta, so de skOga bcho- 
kkpaha. hdbleåja fostowsa a tgta: »shata lånenom, 40;46, 
dn lya», a so 5w96h,.. an /a e veks, On ,kco tho66. men de 
hada at vat libuixo a tja, fon—ceta dee ble han åldlas vilaha 
söw varb.an  te hygan—ela venstan—, utagn9oda pöw som an 
sala, et,,nta runka' han 114m pet hla ncita. men no; sola 
6p pet ma, kom s, an t4 se 2,6n, a döw vco hag koman hcke 
fidn hestabh966a a lagt ne pa 59ö6ulta eja. 

5. Berättad av Petter i fattigstugan. 

bcbnafh,o2:.46a h9 had.,ga fat tifb.a fort—ay-frdit, a vela loutta in an 
bch.pt. nem,- Q fe3 s9jj,. an clkko.  4tafOyha, so 49bpa h9 te an: 

2,2„:co hco fo mhoa 
blOytabhOy a sOya 

k6m ef, sa 2 fa mc k ow at!) 

1) Valde. 
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Den lede gubben hade gett sig av litet längre bortåt ock ropade tillbaka: 
Själv gjorde det, 
själv ha det! 

3. Berättad av Magnus i Konungsbärget. 

Hon var väl framme ibland, den leda gumman, för att stjäla både ett 
ock annat för bärgbrytarna. De hade en gruvstuga i Mjölnarebacken. 
Ock där kunde hon komma in om kvällarna eller nätterna ock låna bröd. 
De som då lurade sig till att få titta på hänne, kunde tala om, 
hur hon stod där ock nappade ock nappade' i kakorna. För se hon var väl 
tvungen att titta efter, om de hade nippat av något av degen, när 
de kavlade ut kakan. Ock de nippade de dugde inte för hänne. Ock 
det slog då aldrig fel, att hon förstod sig på nippingen 2. 

4. Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

Bärgfrun hon var inte till abbas med, hon. Min karl var på 
hemvägen en kväll, ock som han gick förbi Stollhålet, så stupade 
han ock drösade ikull. Då började det skratta, så att det rungade i 
klipporna. Han blev arg, förstås, ock tyckte: »Skratta lagom, du, 
din leding», ock så svor han väl en värs, kan jag tro. Men det 
hade allt varit likare att tiga, för efter det blev han alldeles vild ock 
såg varken till höger eller vänster, utan gnodde på som en 
stolle, ock inte råkade han hem på hela natten. Men när solen gick 
upp på morgonen, kom han till sig igän, ock då var han kommen här 
förbi Hästbron ock långt ner på Sjöhults ägor. 

5. Berättad av Petter i fattigstugan. 

Bärgfrun hon hade väl fått tycke för en karl, ock ville lura in honom 
bärget. När hon fick se honom därutanför, ropade hon till honom: 

»Jag har för mycket 
blött bröd ock spad, 

kom ni, skall ni få med av det»., 

2) Vilka som var »nippade!» 
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»ta sa x hcbw», jwcoha hcin, »men ham..x fo mOya, b•an 
x la 'hma tenåg-geig». 

»hada ,e,a) vest ett-4, hada ffe) vat libytha ktoåza, cen ,x,cr) 
no6 é, sbob....beenafhec6a a ble -so hå)wsAana ånah.a stnwlda 
xjöm...beenadhyha cbta se. 

sk tido e‘co åz dx hco st tåx na ?nöp,. 

Berättad av Petter i fattigstugan. 
jeetafågvt a thga d jeb• fhcim a vela fojdyha a vela byta 

se tåx bcfywn a gco sona xj4. dce VCO e potia som .keb. häva 
hada...tAcbzon, a so scin h9: onjOg•a dcem.-bhoöka, mygbyt 

don ghc'2w, e lga a dhbb.a, h96nat lögah..x bicsAan». a no dx 
hade j96t...crcte,,se pa kwcgag.-kom thrgat fhcim a vela tcbw oömt. 
men d6w kem poija a sula tco 4,0a pa set ...bcbwn. da kom 
thålat &im to na a vela hcfm at. ...I:ft° vienta tota», sa) h96,6. 
a se picsa h9 bcfmnat. a cl6to hade thgat nja mit ms q at. 

Om skogsfrun ock hännes son. 
Berättad av Petter i fattigstugan. 

de vco é serv,.vco pa sk96gan a h9ogda klav. a no 
dce l mot möda, so kemans hicsth.0 m mcbwt ten, a hån 
6wt, a sin se lco clx se a vela, a h966 ble mm-påyk (yta 
cic4. mcen dce vcbw xnta hans gicnt.a löl, fo de vco sk93ks-
ftoft0a, fast-9 hada .996t se sån. a noh,.-9 sula göw, se scbw 
h9, at.,9 vela hcbw hans its. »vco sa du me dcbn te?» sa) hån. 
»ka) hcbw la.-nta non ån ce-  n dcena ha, a dcbm....bahova bw». 
mcen h966 gcbw 	so hdrp,..feb. lovan jåx na åx, som an 
håda 	at ånt håga. a cetah,... e py'ov, non- 9 vco gligan, sa kbm 
dcen hittxa gizma nce mcbwt tåx an. »vm nork6sco hcin. »e du 
alt hdet. un?» — »me jcbw 	vut hcbeh"», sco h966. 
dO:io bohx„a han dit fundåxha, huvut.-dce vco fcit. 

a an åg.-geig, no sk9öksfh06a kåln pa scima vois, se bcbw 
h9, at an sula sceta stiempal pa ilb•sa. a hån sbev dt set 
ncim pa skåftat. 

ham...vco små mche, dcbm-boiman, a noh-am.-ble gal, so 
hada han inta ga ut pa sk96gan, utaxv,..vco hbma a smb2a. so..n 
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»Tack skall ni ha», svarade han, »men har ni för mycket, kan 
ni väl gömma till en annan gång». 

»Hade jag vetat det, hade jag varit likare kvinna, än jag 
nu är», skrek bärgfrun ock blev så rasande arg ock smällde 
igän bärgdörren efter sig. 

Sen tror jag aldrig de har sett till hänne mer. 

G. Berättad av Petter i fattigstugan. 
Jättefolket ock trollen de gick fram ock ville förgöra ock ville byta 

sig till barn ock gav sina igän. Det var en piga som gick ock harvade 
ock hade ett barn, ock så sa hon: »Mjölka den broka, mjölka 
den grå, ge lille att dricka, hornet ligger i busken». Ock när de 
hade gjort det, så på kvällen kom trollet fram ock ville ta ungen. 
Men då kom pigan ock skulle ta reda på sitt barn. Då kom 
trollet fram till hänne ock ville ha det. »Ja vänta lite», sa hon, 
ock så pussade hon barnet. Ock då hade trollet ingen makt med det. 

Om skogsfrun ock hännes son. 

7. Berättad av Petter i fattigstugan. 
Det var en som var på skogen ock högg kolaved. Ock när 

det led mot middag, så kom hans hustru med mat till honom, ock han 
åt, ock sen så la de sig ock vilade, ock hon blev med en pojk efter 
det. Men det var inte hans gumma ändå, för det var skogs-
frun, fast hon hade gjort sig sådan. Ock när hon skulle gå, så sa 
hon, att hon ville ha hans yxa. »Vad skall du med den till?» sa han. 
»Jag har väl inte någon annan än denna här, ock den behöver jag.» 
Men hon gav sig inte, så han fick lov att ge hänne en, som han 
hade i ett annat hygge. Ock efter en stund, när hon var gången, så kom 
den riktiga gumman med mat till honom. »Vad nu», sa han, »är du 
allt här igän.» — »Nej, jag har väl inte varit här», sa hon. Ock 
då började han allt fundera, hur det var fatt. 

Ock en annan gång, när skogsfrun kom på samma vis, så bad 
hon, att han skulle sätta stämpel på yxan. Ock han skrev dit sitt 
namn på skaftet. 

Han var smed med, den bonden, ock när han blev gammal, så 
rådde han inte gå ut på skogen, utan var hemma i Smedjan. Så en 
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clobw kom dce...m..,p6sette alv..., fok-an sula liowga e hts. a non,. 
hcixv...fet se i na, tbtta han: »skianyfun a mO ea..ta &sek mot).
es?» —19Cosa», sco pöytan, »skårvfun m6a eas.ta hcin min,fcbwh». 
-& dcbm p6se1jamAkuka da tåla pbtat6hpa hOlt.d. a <1(4 vco 

hd a 6n. da sula fela thcbe, a dancinha da fet lovan hooga 
utber, at a smetbata fota t mcbe at, men hån to6k hela thcbeat 
pa åksla, 	so took an 0 te, a 6n a p6y2ta sata se bpapa. 

neit....ag,,k6m pa gdwn, so kasta han 6w se bypha, so den 
cinha han kola n6an—a sl9 a se Nanat. »gosa eco ha-cla-m...bk6ms 
p6w, dv vesta ycbw anta», SCO hcin. a sa sula da tceta at tcbwk 
g..geig, a da vista inta, hu db sula bceena se te a fa 62) at, 

t6mtot 	stbtaha. »6w, lcowga ka at oi bcoha», totta hån-  , »so 
sa ycfne dit hm 6p ah. a hån t96k at a fågan hela hestalcis 
9isald a Kok 6p at, a sin aoda hcin at feedat pa..4 pcbw tia. 

g966a4.., a hocka eigt fo. d vco Osams 
0 tcbwk, a da sula ae se te a slhy an. mcen d6w sco 
beowka: »vcbsgo a key de fågt». a .  debe ble d heatyanas hela 
mima ve an. a sim.- fet -.di spjva, so da tung sloda 6p se. 
foh, hån topic 5946 mal a st6apt, so hcirv...vco »a&eta a hoa dom. 

han)...vco pa sk96gan an dån() a hobgda se...9u,veelciat st966.9 
b4n,1j a balt Um; men noh-an sula lesa 6w se...t, so kasta han 
stoökenan 	bålsan, so t6pan-arv-vespa te, so p6getan.,am.,foon, 
avel so låst, so håg...kom inta ay6m...pa 506 ömt.. a (Mu; hada 
hars.vut a banat ahop §Kånaka. s deada våt serovå-
la Fota foh6na, mcen håm..plaka la ah96p..ctom, so da sam x 
e bnda kloöea. 

so do vco oöbagrboipalat...iico hch v...vco skikta, fåst...am...vcbw 
so loitan. kam vco da so loitan a spbvtatatt—, a han ...acla •-nta 
sho66"...st6ha cen.,an...teenaticma. a danånno p6seta vco so ivtau 
pbw am...fostowsa, fo d hada b me koma öwt an. mcen so 
hada da komat ahobp fghahånnu foha slho an, mcen da hålv.., 
fet so i dom, so took...an a latta bOnaya 9.  heina, a döw ble da 
keda fostowsa, so da spre,cig satv...vei. a wt i06a han, den 
hehan: se mOya som da poyda te an mce.t pcv heta, do owt 
hån 6p. 
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dag kom det en pojk till honom, för han skulle laga en yxa. Ock när 
han fick se hänne, tyckte han: »Fan i mig är inte detta min 
yxa?» — »Jaså», sa pojken, »fan i mig är inte han min far». 

Ock den pojken brukade de kalla Pottetorps here. Ock det var 
en redig en. De skulle fälla träd, ock de andre de fick lov att hugga 
isär det i småbitar, för att rå med det, men han tog hela trädet 
på axeln, ock så tog han ett till, ock en av pojkarna satte sig uppepå. 
Ock när han kom på gården, så kastade han av sig bördan, så den 
andre han trillade ner ock slog av sig benet. »Jaså jag hade en broms 
på, det visste jag inte», sa han. Ock så skulle de täcka ett tak 
en gång, ock de visste inte, hur de skulle bära sig till att få upp det, 
timret ock stickorna. »Å, laga till det ni bara», tyckte han, »så 
skall jag allt ha upp det». Ock han tog det i famnen hela hästlass ock 
oxlass ock bar upp det, ock sen gjorde han det färdigt på ett par timmar. 

Men han var inte god att råka ut för. De var osams 
ett tag, ock de skulle ge sig till att slå honom. Men då sa han 
bara: »Var så god ock häng dig fast». Ock där blev de hängandes hela 
raden vid honom. Ock sen fick de springa, så de kunde slita upp sig. 
För han tog sju mil i steget, så han var nära att öda dem. 

Ock han var på skogen en dag ock högg sig en väldigt stor 
björk ock bar hem; men när han skulle lässa av sig det, så kastade han 
storänden i backen, så toppen han vispade till, så pojken han for 
iväg så långt, så han kom inte igän på sju år. Ock då hade 
han varit ock bundit ihop sjustjärnorna. Se de hade väl varit som van-
liga stjärnor förut, men han plockade väl ihop dem, så de sitter i 
en enda klunga. 

Så det var obegripligt vad han var stark, fast han var 
så liten. Han var då så liten ock spinkig, ock han hade inte 
skor större än en karltumme. Ock de andre pojkarna var så arga 
på honom förstås, för de rådde aldrig med komma åt honom. Men så 
hade de kommit ihop fyrahundra för att slå honom, men då han 
fick se dem, så tog han ock lyfte byggningen i handen, ock då blev de 
rädda förstås, så de sprang sin väg. Ock åt gjorde han, den 
heren: så mycket som de körde till honom med ett par hästar, det åt 
han upp. 

• 
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Om jättar. 
8. Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

fét 	teba, no jckta 	vco nta pifhAakleikaha 
nada, a ddefo se t9ok ålta clbudih4t v4 dem. d.de  la e klidsa 

mönsahpa j'6y, a hu maka de sem.aa fesdyb-t a tco ép na, 
vet 3w la.nta. men ch hcoh.in hat me a ta h4la tja, a 
MO se hcok„9 åtti gat 2fhöw dem. 

setmbeh, an) . vco mc e ee-gde a sula .ke 	peiw at, a di 
hada hat åp na eena j9ökbhet'Ana. em, Me la flOha som . co 
hat 6p na 86w lågt. mcen döw veo dce 6n som hopa tå?. de 
vw la.nta mhya han scbw, mceg.lclicka h9 hek ifhöw dem, se dce 
vco lhb-a,.nta yeeka fulda meee. 

se 1206 léga,dlt, clt,.9 16ga. e sån 	da beikum me. 

Berättad av Petter 1 fattigstugan. 
dcc vco.t stela di tala k9bgask9ogan neha ve vdtahan. a 

dde vco clee.t„beek,, som ch sebu) at.ctee b9oda jeetaf614 fOckon 
tegja. a icbto hetat 1260 a ob• in, a dee vco.t 	sen).vco 
se stot som 6e.gde tå dcv hdna. a de vabw som e becksta. 
a se vco dce som an Min, jwåtak.a lcijak. a 6n jeeta vet.jco da 
4m, som hel t4 dik, a dee vco hd n som lcbw 0,0. han st966". 
pa sthein & to6k e tétv& scbw: »de sa dce bh bab40». 

ddn jektan „an lbda 2  .nta, at klåkaha3  iåt. se  Up 40-
,900 slo n4 dem. a hån slc2 nå månsahpa kleika 2 56ga. haw. 
vm se ståta, se han kök an st4n se st966a som söw, 

Iktsta fha vcetahan a heit te theowanta jekeha. 

Om gastar ock spöken. 
Berättad av Petter i fattigstugan. 

jcbw la 4t vat keda fo gåsta 	mcen eg.g& ble 
eco da h4clit hdda. 

1) Visingsö. 	 2) Tålde. 
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Om jättar. 

8. Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 
Förr i tiden, när jättarna regerade, var inte kyrkoklockorna krist-

nade, ock därför så tog ofta dålighet vid dem. Det är väl en klocka 
Månsarps sjö, ock hur många det är som ha försökt att ta upp hänne, 

vet jag väl inte. Men de har aldrig rått med att tiga hela tiden, ock 
därför så har hon alltid gått ifrån dem. 

Sandberg han var med en gång ock skulle ge sig på det, ock de 
hade haft upp hänne ända i jordbrynet. Ja, det är väl fler som har 
haft upp hänne så långt. Men då var det en som ropade till. Det 
var väl inte mycket han sa, men klockan rök ifrån dem, så det 
var lycka, att inte karlarna följde med. 

Så hon ligger allt, där hon ligger. En sådan är det väl i Byarum med. 

Berättad av Petter i fattigstugan. 
Det var ett ställe de kallade Kungsskogen nere vid Vättern. Ock 

där var' det ett bärg som de sa att det bodde jättefolk i fordom 
tider. Ock jag hittade ett hål ock gick in, ock det var ett rum, som var 
så stort som en gång till det här. Ock det var som en bostad. 
Ock så var det som en hund, svart ock led. Ock en jätte vet jag då 
om, som höll till där, ock det var han som la ön 1. Han stod 
på stranden ock tog en torva ock sa: »Där skall det bli bebyggt». 

Ock den jätten han led 2  inte, att klockorna3  gick. Så han för-
sökte slå ner dem. Ock han slog ner Månsarps klocka i sjön. Han 
var så stark, så han tog en sten så stor som så, avlång, 
ock kastade från Vättern ock hit till Tranhults gärde. 

Om gastar ock spöken. 

Berättad av Petter i fattigstugan. 
Jag har väl aldrig varit rädd för gastar eljes, men en gång blev 

jag då riktigt rädd. 

3) Kyrkklockorna. 
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e,co hada åhbetat ghcbwnethpaskoöganat am-b9öna. hcin-ada 
et se QW fåyha, a jcbw sula la korna cktah-hint te an a ieeta. 

dce vco mcela tja a eva. dce vco so beb•ana m6h7jt, son söw 
inta neeevalv-fOy se. jcbw ghuna la-nta pa nbnat, men s4m t,co 
t,eb• foboi Oåsabdat, so kom dce stbActnas not a sbytba t4t me 
pet soba. f,C0 tok tobwk 09 -at me nJeevan, a da vcbw dce som 

me bbnathOja. mcen d6w hob•-dce böt so ktvg.t so kw«1 so. 
no 	eco kor -fhdm, sdnv ,e,a) åt at Oh,' fo dce -  e åt bhcbw 
tcowl-6m sånt sdma kw iil an soih at. men -giona h9 tObt-la, 
f,C0 sa ltta kånstt 944 a fhbwga: »vco e de mce 
peta?» da hada ,eco-nta båna me, so eco tcowla 6nt at. ,,d'a fo-
st9d6 dt, at-jco hada sit Wjagastn. doada sit an m&ea g&gart,-

b9önan 5cblva Ona soij am-pa joigsa dcbwn. 
eela e de-nta metect som ha me soi s4nt om da5wn. hcin 

scbw, ham-bhuka g6tv dt 	våeka, hcbt logah-an 4y445tvåt- 
kkedah-a mce st9Oha theesk9h-, a han scbw åt-nantty. hd22-ad-
la fostowsa flot W2ameth.v1ja, non,- aro -vco i lofvat, a biet aoöean 

g6w ddehy-sin. 
mcen at hada jcbw not 96nt ow at, at „ko tamda åm at pa 

kwdla. mon- ada .eco sakt not t4 an,- ada eap dlt f4t me n 
tåhvtyal. 

11. Berättad av Petter i fattigstugan. 
,e,co vco ditcey fbk 2. toba hos am - b9öna i såv,sha s9ökan. 

da vcbw dh an Isåhvb•ahdha, som-eta viesbcehj. a hdn-ada dit lita 
m&eyhyha mce dn Ona 'jan. harv vco mott ve hitsthua 
bcbwnci sina. jcbw had-la åt not 96nt ow an, dce lela jcbw hada 
191.ce an a Meta. 

a noh-cov.  -vco cl4ya, st9 han lo7j i såkhastoija. dt bhcenda 
yoås foton, men dw'vco st4_p a fow at a bhbna. idet )(kam pa 
kwdla *sletkna dt, a dce vco ijan  som t9oha ga in a tona pöto 
dom tj&t. da sco m0 hitsboona t4 me: »det6",-peta, toy la-nta 
go:tv a kloyva i yva-n a tema jot"tsa?) jcbw la t vat'hc'eda fo 
sphob•an, so jcbui sata 4p mceq an2, at-jco sula 34 yh,a-t. om  ,,co 
joaa-t, sula ,QCO f6w Vbötv heAsotcbwia; mwn hada e co-nta mcke at, 
sula jcbw e håmatv fopha. jcbw poyda t4 	,t,eb• in, a st?4- 

1) Örfil. 
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Jag hade arbetat i Granarpskogen åt en bonde. Han hade 
gett sig av före, ock jag skulle väl komma efter hem till honom ock äta. 
Det var mellan 10 ock 11. Det var så beckande mörkt, så en såg 
inte näven för sig. Jag grundade väl inte på något, men som jag 
gick förbi Körsbärget, kom det stickande något ock skubbade till mig 
på sidan. Jag tog tag i det med näven, ock då var det som 
en karl med bindtröja. Men då rök det bort så kvickt så kvickt så. 
När jag kom fram, sa jag aldrig ett ord, för det är aldrig bra att 
tala om sådant samme kväll en ser det. Men gumman hon tyckte väl. 
jag såg lite konstig ut, ock frågade: »Vad är det med dig i kväll, 
Petter?» Då rådde jag inte bärga mig, så jag talade om det. Då för-
stod de, att jag hade sett ägogasten. De hade sett honom många gånger, 
ock bonden själv kunde se honom på ljuse dagen. 

Eljest är det inte många som rår med se sådant om dagen. Han 
sa, han brukade gå där ock vanka, rätt lik en annan karl, svart-
klädd ock med stora träskor, ock han sa aldrig ingenting. Han hade 
väl förstås flyttat ägomärken, när han var i livet, ock blivit tvungen 
att gå där sen. 

Men aldrig hade jag något ont av det, att jag talade om det på 
kvällen. Men hade jag sagt något till honom, hade jag nog fått mig en 
torving1. 

11. Berättad av Petter i fattigstugan. 
Jag var dräng förr i tiden hos en bonde i Sandseryds socken. 

Då var där en kyrkoherde, som hette Västberg. Ock han hade allt litet 
medgöra med den onde anden. Han var motig vid hustrun ock 
barnen sina. Jag hade väl aldrig något ont av honom, det lilla jag hade 
med honom att göra. 

Ock när han var död, stod han lik i sakristian. De brände 
ljus för honom, men det var stopp att få det att brinna. Långt fram på 
kvällen slocknade de, ock det var ingen som torde gå in ock tända på 
dem igän. Då sa min husbonde till mig: »Du, Petter, tör väl inte 
gå ock kliva över honom ock tända ljusen?» Jag har aldrig varit rädd för 
spöken, så jag satte upp med honom 2, att jag skulle göra det. Om jag 
gjorde det, skulle jag få två riksdaler; men rådde jag inte med det, 
skulle jag ge honom fyra. Jag körde till ock gick in, ock stall- 

2) Slog vad. 
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dhckman-an stielda se utafo 1§44adhoka. a >bu; sa naiihy 
mcen dce vco-t feowht-jOyha a fa 0 pa 'Osa. mcen no eco vco 
koman fåt iyön a hada last t.4 f 494hvAadhyka a iöl-36tat, so fe4 
ståldkc4nan st9i iphvAahcen Icblva koma sph4ana ieta me, a hobpa 
t4 me: »sphön, petak-, cela klövak-an de!» icbto ble latca fostowsa 

lco b6pia pa jgan. mcen inta söw eco not, a 3nat jab6a 
ham-me. 

mcen ina phcbstaw voo koman »öka, so ble dce åt nan 
ko66 pAsköwn. ch b.una da z pa ii6ikats fa &mita te a 
va) steemda, 1'0. d spkag 6p Og pa Og. & pheestafhoU6a a bcfmna 
ble alcyas blbwnopta. men nek- aw-va) blepin-beghcbwvaiv-, vco 
dce ål-yan som hoyda 6u) an. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

inig-b•dh-ada not a basta bot gheownakpaskoögan e kwckl, 
dce våm fyestan eiva jolafta. han took-dik,c4,nani-mcke se. mcen 
no d vco kbinna-t stop pa vckl, se IMni dk, at sto6t, lågt spOy)ta 
cela thål & sloo té chcbmam pa 4isla. hcin scbw kyat, & cln 
ånha sco nantm ha, mcen ch scjw at löl bckga ti56w. mcen no 
ch sula ga tabcbwka, so feA -ct so i dn, lelynan ien. da hpöpa 
clkckman: »si ddekl-k6ma d dceeka kbana ien!» mg„hvik, ble ai 
a SAhM': »hco eco-nta säkt,,ctu sa toba?» mcen dce vco fo söt, 

dhceman-am-ble cilt kaka. hcin-eta fyestaw-vcksbcihi.:,' &Åman. 

Berättad av madam Sandberg i Mistbron. 

ve noybogabho66 lega dce -Anala izighcowvan. s dce vco 
söw, attce vco ön som-eta öwman, sem„ada fot tcbtok oj an a 
819 ihchel an a tokans pcbmah,-a siv-ghavda han n6p, an 
mo66an. & eah so spOyb•cc dce &ben. om  kwcbla. a..n had-az fa 
'råm heesta fot» de skelat. tv._ va) tioan a )y se öw a 
l0 dom. 

a icbw-la hoyt däm, som co sit om ncbtaka, hah -an -b•dk, 
legah-a hdlah-an ån hdlsan, a di• s4k9i1jg feowld. dc-la dt 
not-Uwd, fostowsa. 
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drängen han ställde sig utanför kyrkodörren. Ock jag såg ingenting till. 
Men det var ett farligt göra att få eld på ljusen. Men när jag var 
kommen ut igän ock hade låst till kyrkdörren ock gick bortåt, så fick 
stalldrängen se kyrkhärren själv komma springande efter mig, ock ropade 
till mig: »Spring, Petter ,eljest klipper han dig!» Jag blev väl rädd förstår sig 
ock la benen på ryggen. Men inte såg jag något, ock inget gjorde 
han mig.  

Men innan prästen var kommen i jordenK  -blev. det aldrig någon 
ro i prästgården. De kunde då al.drig på något vis få dörrarna till att 
vara stängda, för de sprang upp gäng på gång. Ock prästfrun ock barnen 
blev alldeles blånupna. Men när han var bliven begraven, var 
det aldrig någen som hörde av honom. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

Min karl hade något att beställa borti Granarpsskogen en kväll, 
det var för rästen själva julafton. Han tog drängen med sig. Men 
när de var komna ett stycke på väg, så kom där ett stort, långt spöke 
eller troll ock slog till drängen på axeln. Han sa inget, ock den 
andre sa ingenting häller, men de såg det ändå bägge två. Men när 
de skulle gå tillbaka, så fick de se den ledingen igän. Då ropade 
drängen: »Se där kommer den där konan igän!» Min karl blev arg 
ock skrek: »Har jag inte sagt, du skall tiga?» Men det var för sent, 
ock drängen han blev allt sjuk. Han hette för rästen Vässbärg, drängen. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

Vid Nybyggebro ligger det en knalle nedgraven. Se det var 
så, att det var en som hette Åman, som hade fått tag i honom ock 
slog ijäl honom ock tog hans pängar, ock sen grävde han ner honom i 
mon. Ock alltid så spökade det där om kvällarna. Ock en rådde aldrig fä 
fram hästarna förbi det stället. En var tvungen att ge sig av ock 
leda dem. 

- Ock jag har väl hört dem, som har sett om nätterna, hur en karl 
ligger ock håller en annan i halsen, ock de skriker farligt. Det är väl allt 
någon vård, förstås. 

1445/ 08 Ka r /gr en , Folksägner. 	 2 
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14. Berättad av Magnus i Konungsbärget. 

dce fens fålii som On sef my en åma. a ch 7jan s spåytan 
thål a leiyckeha fhitmdh,cbwana, clIk  an an åt sub-at ghein. a 
Sephs., at-crt som e fa vice shaloUva, e måya viskaps-

om sånt er-vimba meens4ah. 
a 466 de bota hc'estabko66a had la y...th som -acla fo- 

möwgana te sånt. 	kwcbl, not,- an ,t,eb• hån mee-n dhcbm 
vitgka ova 5eb6ultajcbehat, so feb•-an si Höw sAutheowsana låga 
fkiatt4ma korna gana. dt vco $e lega, se dt gut bp 0129 fbha-
apa. sicpatv -mine harv -fostowsa, so kin; vco -nto 'Åda te a 
se2a-t fo dhcbman, a hdtt-ad-la fåt se lena hcin mcbe, se hcin 
keöpa: »dån?, sa vt tco a blada!) mcen dött; fe/jan si pa ånt, 
fon-aw-fg• sejn tåtbvtya, so dce vcbw som at-Nsas1c4t. a sim-
vco dce kin som ble se 5ot4a, so dt tkeöc_la, han åt sula tco se 
t41. a hz dcv kånt se, so ble han la 42 4,4dtt akahcbwt eta 
dc bn dcbwn. 

Om ormar. 
Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

no miy-Aån, såmber, låvda, so vco dc e -g-geig an fhoe64m 
åpkeman i ca. såmbeNk- an ,eb• a sb•t am-, fok hdt tcemta 

pa våte han jeb6a. & döw bona harv-vhet)-a viena pöw se 
hifyha se pa nuiga veis, se samben,,k- an teoka-nta hkyka vé 

an cicbn dånen. mcen nek-aw-våtkna pa ma, vco han Udlas 
geökah.-a svidan øvo h4la håpan. döw ,4eb•-an tabcbwka te 939-
96hman. da vco hcin ckyal ste46an.-a lck2a vcbw han, a hart-ala 
h&stamcbw pa kyla higan . & sambce4-an lcow an 4m se, a sin 
såmna han, a nok-atv-våkna, vco han sem-an sida, fo dce ,ke7j 
tabcbwka, & ecihntatv-vco blgan svan. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

m-påstaddne, no tei vco gagna te påhvb•ct a såmben,t, vco 
saman hma, kom an te a ta qtdat a feb• so, hu dce hilcda 

1) komma sig 
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14. Berättad av Magnus i Ronungsbärget. 

Det finns folk som kan se mer än andra. Ock de kan se spöken 
ock troll ock likfärder framdragande, där en annan aldrig ser ett grand. Ock 
de säger, att de som är födda med segerluva, är mycket vetenskaps-
rikare om sådant än vanliga människor. 

Ock hon där borta i Hästbron hade väl en karl som hade för-
måga till sådant. En kväll, när han gick hem med en dräng ock 
vankade över Sjöhultsgiirdet, så fick ban se två skuttrasande långa 
fruntimmer komma gångande. De var så långa, så de sköt upp över furu-
topparna. Supen var han förstås, så ban var inte rädd till att 
säga det för drängen, ock han hade väl fått sig litet han med, så han 
ropade: ›Dem skall vi • ta ock —!». Men då fick han se på annat, 
för han fick sig en torving, så det var som ett bösskott. Ock sen 
var det han som blev så sjuk, så de trodde, han aldrig skulle ta sig 

Ock hur det kom sig, så blev han väl aldrig riktigt ackurat efter 
den dagen. 

Om ormar. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

När min karl, Sandberg, levde, var det en gång en sjöorm 
uppkommen i ängen. Sandberg gick ock sköt honom, för han tänkte 
aldrig på vad han gjorde. Ock då började han vrida ock vända på sig 
ock röra sig på många via, så Sandberg han torde inte röra vid 
honom den dagen. Men när han vaknade på morgonen, var han alldeles 
tjock ock svullen över hele kroppen. Då gick han tillbaka till sjö-
ormen. Då var han död. Stor ock led var han, ock han hade 
hästman på hele ryggen. Ock Sandberg han la honom om sig, ock sen 
somnade han, ock när han vaknade, var han som han skulle, för det gick 
tillbaka, ock ormen var bliven svullen. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

En påskdag, när vi var gångna till kyrkan ock Sandberg var en-
sam hemma, kom han till att titta utåt ock fick se, hur det rörde 

1) komma sig 
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se nem,  bdna. hdn sphag &ta s bhsa a,t.eb• ctgft, a da vri)w 
an stg66a, 5w6tah-g6h.m. a såmbc-an s3-i_tt a sb-iftt, a sytt 
st, fo fo vånch-g6htrt- an sAtit, kem dce fhcim tja sthAna 

ngp ja. men neh-an-ada syttat tölv shit, fet-an lgvan leta 61gi, 
fot 	hadla h4la halahåtna biet falt. 

ja ChbQ la nta ant cen 5et altxhg0pa daheeha, som ?,co 
tcowlah é. 

17. Berättad av Petter i fattigstugan. 

som åltx clx gamla seldcbwtaha va) se gbfovekna, se vcbw 
dce-n seldcbtvt, a hcin SQW an Ohm, selv-vco se stg66a, «liktan ålna 
leigah-,a ha håda han sem at hitnahtåva. a ddn-ag-klemda 
xhl Ah4atet:thaa sou6a giA6 dem blg66an. se  sco d tO,  an, 
seldcbwtan, em-avv-vesta nen h6tv foy-n. fo  §c'elva hada dLnta 
mce jgitta -n. a hån 16w unah-at Stgöt hålabc'eNk, se leiet som 
cleta hiimat. a em-an hada mde at, sula han hcbw th4hånha 
h•hgöna fo dc. hcov-vco fVt a dgök.tx, dc n seldcbwtan, se hcin 
ob• -ctgit sgdlagdea a sata ut ...jitstha fibo-n. a sem g6hman 
stak gt:tt håvat, se tgok-an a hig an. a sim hgogda han håvat 
6w an. mcen ,kco sa sela, hcov-vcb 'da. foh-g6hman-an slg66"-, 
se han lhfta pa hcilan: a han h61 an x th4 temas tgf. j. a sin 
s1966 hån x th4 cljyn. 

Häxor ock kloka. 

18. Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

måtynxsa talas MQ6h-0 vco dit e petsbapcketan hg66. o h9-
hada tiSdw m.2613hcbwh,a, é stg66ah-ei é itan. fgb• sånt', h9-hada 
9,Q6t •-• dem a spbgastg.ah a sålvaltdekah, a lånvsa. clx myåka 
?Dinas kg6h-, a sin spilg clx hm a spod-6p myöga. h9-Itad-tt 
»cketal pet 19?)6an, a våm 17/01,ka vco hån fiklah-a mj6.14.. såm-
bcehan hgeka pcjw dem x skgdgan ag-g&&, a han sylt-bet dy, 
Ula a dtt stgiha hcbwhan. men th4 sk& fe h- -an sceta 	pa 
vcbn heowha. a lama, d plce la vela hoo sé 	incen sambces 
hitn-am-ble se hdda, se han tgoha-nta spheya fhcim. fo  tåhma 
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sig ner i bärgen. Han sprang efter sin bössa ock gick dit, ock då var 
där en stor, svart orm. Ock Sandberg han sköt ock sköt, ock sköt 
ock sköt, för för var orm han sköt, kom det fram tio stycken 
nya. Men när han hade skjutit tolv skott, fick han lov låta bli, 
för eljest hade väl hela Hulhamniar blivit fullt. 

Ja, det är väl inte annat än skit alltihop det här, som jag 
talar om. 

17. Berättad av Petter i fattigstugan. 

Som alltid de gamle soldaterna var så oförvägna, så var 
det en soldat, ock han såg en orm, som var så stor, sjutton alnar 
lång, ock huvud hade han som ett hundhuvud. Ock den han klämde 
ijäl kreaturen ock sög ur dem blodet. Så sa de till honom, 
soldaten, om han visste någon råd för honom. För själva rådde de inte 
med skjuta honom. Ock han låg under ett stort hallabärg, så långt som 
detta rummet. Ock om han rådde med det, skulle han ha trehundra 
kronor för det. Han var fintlig ock duktig, den soldaten, så han 
gick dit i soluppgången ock satte ut ljustret för honom. Ock som ormen 
stack ut huvudet, så tog han ock höll honom. Ock sen högg han huvudet 
av honom. Men jag skall säga, han var rädd. För ormen han slog, 
så han lyfte på hallen. Ock han höll honom i tre timmars tid. Ock sen 
slog han i tre dygn. 

Häxor ock kloka. 

18. Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

Magnus' Tildas mor hon var allt en påskkäring hon. Ock hon 
hade två mjölkharar, en stor ock en liten. Folk sa, hon hade 
gjort dem av spingestickor ock solvhankar ock lasar. De mjölkade 
andras kor, ock sen sprang de hem ock spydde upp mjölken. Hon hade en 
kittel på logen, ock var morgon var han full av mjölk. Sand-
berg han råkade på dem i skogen en gång, ock han sköt både den 
lille ock den store haren. Men tre skott fick han sätta till på 
var hare. Ock hundar, de plär väl vilja ha sitt eljes, men Sandbergs 
hund - har -blev så rädd, så han torde inte springa fram. För tarmarna 
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dt 
 

tam -b& t bits a som låja ()emma, so de s6w an la, -t de 
vco tholahob. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

ho66,-tb1fls moöh"-, sula hesa te blålsula tahoopa mcee-n åm- 
påskbdehty, a da took 	mde se phcestans poDa. men dde 
sula ho z hw yoöt, fo hohbspda dem sin. h9-vcia nta Aub-
In4hasda, buyvveta. pa  vca kéi dee -t pco hbdlta dhago6na 
hotiana. no yitinaha fe h• 80 dem, so sleepta clt set.Aåtan a pa 
påtv dom. doi ble lickepna fostowsa, aåt ow dem scbw: »hu 

debe Urna se, at-ctce hiemna ve mbwnoyoin?) — aia, de 
se dånat a pheowta om sona stblaståtan. — men no Omaka 
kor o-fAcim, so vco cldn la-nta håna, som clt sula vibrato. men 
noh-ag-kom hån ten a so'to tdrasa, so sh7t4b•-aw-: »vco sa t mce 
cldn scowtans bOttvan a jåyvhd? nu h4,2ah-p 	ro 119-e ju-nta 
blifani4hada!» a sin, no dt sula te a deta, feb•-ett bamh,a oöhmah-

tåsa, fast at-ctoi thoeda, dc e vco pöskcbwkah-a sbytoöst. de sow 
at inta, 971Celv-fUta hp söte at dt. 

men neio vco koman hån, so A.-ctce dit, som lepyan-ada 
st, fo .phdstan-arv-vela vbta, veoh-9 hada våt, a ho66"-teowla 
ion at foy -n. da fhövda how-, vco ho hada ldet se t blåkula. 
nco 	 sthiimpabana», sco flba.  »tco a m,,013-ci e k966"... 
fo lit4 da, Sa) phdstan. da geo h9 se t4 a bena fast set 
sthiimpaban stoölhbgan a boh,,ia mjafra. a neh,...9 hada mibeat 
e stått., so scbw h9: »nu vt,»39a eco-nta m44,, fo da cl,§g koö6a». 
— »åw, "loka pb.w, dø6, bcoh,a1» sco hcin. a dce yotha flba,  men 
no phdstag-kom bt t lågan, so vco ko66a 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

tam mo(jh-p ,ioda alt Nysta fo ptson t iinaha e påskadcos-
måt2i,ha. de hada falat nOsnby pa våta, so no fgfrat kom gåt 
pa mhita, so fej.d s spö.wh-‘ f9i26efasta cetah,...e 4(56, soin-ada 
gat gt'At a in. da fostoö6 dt, at 	veo h966", Mona, som 
ada vt t lågan ma soi ko66" foh- a tco mtistan a ptstaites 

kofo ChbQ ötchat. dee veo la-nta non ån höw f4-it en a 
ga té na, a vco hcin sco tå;  na, de vet-jcbw la-nta, *men-aiv. 
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de rann bort i bdskarna som leda ormar, så det såg en väl, att det 
var trolleri. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

Hon, Tildsts mor, skulle resa till Blåkulla tillhopa med en annan 
påskkäring, ock då tog hon med sig prästens piga. Men det 
skulle hon aldrig ha gjort, för hon röjde dem sen. Hon var inte konfir-
merad, kanveta. På vägen kom det ett par redliga dragoner 
ridande. När gummorna fick se dem, så släppte de sitt vatten ock pissade 
på dem. De blev häpna förstås, ock en av dem sa: »Hur 
kan det komma sig, att det rägnar vid månsken?» — Åja, det är 
så dumt att prata om sådana stollastycken. — Men när gummorna 
kom fram, så var den väl inte hemma, som de skulle möta. Men 
när han kom hem igän ock såg tösen, så skrek han: »Vad skall ni med 
den satans bytingen att göra? Nu röjer hon er, för hon är ju inte 
konfirmerad!» Ock sen, när de skulle till att äta, fick de bara ormar 
ock tossor, fast de trodde, att det var ostkakor ock sötost. De såg 
det inte, men flickan hon såg det allt. 

Men när hon var kommen hem, så gick det allt, som ledingen hade 
sagt, för prästen han ville veta, var hon hade varit, ock hon talade 
om det för honom. Då frågade hån, vad hon hade lärt sig i Blåkulla. 
»Jag kan mjölka i strumpebanden», sa flickan. »Tag ock mjölka en ko 
för mig då», sa prästen. Då gav hon sig till att binda fast sitt 
strumpeband i stolryggen ock började mjölka. Ock när hon hade mjölkat 
en stund, sa hon: »Nu mjölkar jag inte mer, för då dör kon». 
—\ »Å, mjölka på, du, bara!» sa han. Ock det gjorde flickan, men 
när prästen kom ut i ladugården, så var kon död. 

Berättad av Madam Sandberg i Hästbron. 

Tildas mor hon gjorde allt konster för Pettersson i Unnaryd en påskdags-
morgon. Det hade fallit nysnö på natten, så när folket kom ut 
på morgonen, så fick de se spår i foderförstun efter en ko, som hade 
gått ut ock in. Då förstod  de, att det var hon, käringen, som 
hade vänt i ladugården med sin ko för att ta musten av Petterssons 
kor för det året. Det var väl inte någon annan råd för honom än att 
gå till hänne, ock vad han sa till hänne, det vet jag väl inte, men han 



24 	 KARLGREN, FOLKSÄGNER. 

fbA na te a lceeta t a tebcbwkas ten, foh &fa hada han la 
nta fat nom-mjbk h4la dc be dunat. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

mcena dbmalvg-ct h&Ata, thooda d Pk, at mhya clöwlth4t 
co fithma. dc4f0 so bhitka d hozta kés fo te fåci,a se pa ala 

«ryka a veega me Ahoita ala kl cela vcfnv d håla. a utta 
doi dcbwha sulan åt tawla om lbpah-a 168 a hotah-et dit sent 
..ctebeha, som licov-fodcbhva, foh-om an hada -ma toa mce dcbe, 
so hada da åz-na Inåkt men unah-6what. 

pa feeetoöstas måt_tha, ena sola „te4 bp, sula n t.,e se 
glItt t lågan a tco bp dåya, som ada blbt pet ncita, a slietya 

"såyhvc'ega pa lcigan. a sin sulan tco dc be te ptilvah-, a de 
jeei_pta fo ba hna a ånha 5itkitkh4ta hos ko6ha. &la sulan 
le gåt-ctom scima dcbw, tna soöla var åpgeiean, a 5ceeha ép tåt, 
vaha hitnan g.ttn fåtaha a sceta dbm te a tbh"Aa pa jcsesgets-
tcbwvaha, a dc ke ble ltba bhcow p‘tiva die. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

dintalonstasmo:nha sula -n åkta se fo paskalsckehtpaha, fo 
dån; vco doii gitta a håda sina afebeda. dcbn ncita vco dce bcbst 

Angyta hå ya bein om hitnypaha pet kocka, om arv-vela ko not 
smdp, de 6what. fo  paskapcbertyaha bhuka tco mcbe se-tt »Ona 

,t,,e se 6w, ttsa soöla va åpgetean , te bånahas yåsalstålsa. 
cicke kladd dt 6w se nckeh•ata a took lågasd'hya a Lsbma. a so 
hoOpa dt: »so leiet som data hocjpat Ithyhas, e skat mbt». 

d-la, som dt vela haw at, fo dce vét3w da, at talas 
mo6h 9 hada tHw koc5h, a enda so såeka h9 ntbga pa what 
cen h4la pOwaSta göm 

men d ble dit kithada tbicin. b e - ge'te lcbtv se -m-bOna 
pa låt'th dan ncita, a no dce k4m e pckehty a klceda 6w se a 
49öPa: 

»so leiet som dceta hoOpat klykas, 
e såekat nte't», 

smörämnet, det osaltade smöret 
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fick hänne till att låta det gå tillbaka igän, för eljes hade han väl 
inte fått någon mjölk hela det året. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

Medan dymmelveckan räckte, trodde de förr, att mycken dålighet 
var framme. Därför så brukade de rita kors för till skydda sig på alla 
dörrar ock väggar med krita eller kol eller vad de hade. Ock under 
de dagarna skulle en aldrig tala om loppor ock löss ock råttor ock allt så-
dant där, som kat fördärva, för om en rådde med tiga med det, 
så hade det aldrig någon makt med en under året. 

Ock på skärtorsdags morgon, innan solen gick upp, skulle en ge sig 
ut i ladugården ock ta upp dyngan, som hade blivit på natten, ock slänga i 
söderväggen på ladugården. Ock sen skulle en ta det till pulver, ock det 
jälpte för både ena ock andra sjukligheten hos korna. Eljes skulle en 
leda ut dem samme dag, innan solen var uppgången, ock skära upp tor-
vorna runtikring fötterna ock sätta dem till att torka på gärdesgårds-
staverna, ock det blev lika bra pulver det. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

Dymmelonsdagsmorgonen skulle en akta sig för påskkäringarna, för 
då var de ute ock hade sina affärer. Den natten var det bäst 
att knyta röda band om rumporna på korna, om en ville ha något 
smör det året. För påskkäringarna brukade ta med sig en kärna 
ock ge sig av, innan solen var uppgången, till böndernas gödselstackar. Ock 
där klädde de av sig nakna ock tog ladugårsdynka ock kärnade. Ock så 
ropade de: »Så långt som detta ropet höres, är samketi mitt». Ock 
sen blev det väl, som de ville ha det, för det vet jag då, att Tildas 
mor hon hade två kor, ök tndå så samkade hon mera på året 
än hele Portshults gård. 

Men de blev allt lurade iblaRd. En gång la sig en bonde 
på lur den natten, ock när det kom en käring ock klädde av sig ock 
ropade: 

»Så långt som detta ropet höres, 
är samket mitt», 

1) smörämnet, det osaltade smöret 
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so sphag hcitv-fhcint a *tåg: 
»so leiet som &bu J‘sepan heta, 
so e dce da». 

fo s una ch fa-m-bloiadhåpa 6w dom, so vco dce 2ja mått 
mce tholahobat. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

f,a) 010 vco alt feowha fo k96ha. a noh-am„b9bna hada e 
466, som-ada tålvat, so sato dt beottaa oUt tobma påna pa stilva-
tåawkat, a clö.u, t;et hittnyålta don steelat, a gionaha fet pånaha 
Rik mce heilnjolspagkcbwk, a boiman an) fet åt at-ghein. 
dee& sa fet an åt mjötta ko66a fåsta gåvan, ettan at aw-föst 
-acla höyt-i,e hena joit, fo j9c6a-n dee, so fet paskalkeehtnaha 
bcoha sånt t pånaha. a-n sula &ha åkta se, fåsta gan an 
led-Ot e koc0, ceta dce h9 hada tålvat. 9p-fek-loevan tcena ep 
ål pa titalan a le na 4ova dee, a h9 fet i,nto koma pet 
bobwha jo6h oistan te a hco gat 4va, foh-eela took paskapckehtnaha 
våt na. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

jointsen-am-vco dt an håkaha hcin, & åbas mce håmatv-vco 
dce nta mo mcke', fo dv, tåla jeelpta n dit. jco hån,. -fostoo se 
da pet Jpgyvahof, hhdtt, a dc e fast-de vco 	såm-patho6n. dt 
scbw, han stcowl tåkjegn t månesoöea. hu  de vco nue dc, dce 
vet-jcbw la-nta, a de fet .d'  i nom-vbffiskcowp åm. ham-ble 
stemdah-ae-geie, a da vco d an dhem ho& an, som sula vbinct 
om idenat. mon åta ham-foohv-te Mvat, fet-an an sgåp ow an, 
a han d966"-pet- 	path96n-am-fogcbw an fostowsa, so dee 
ble inat me dee. mcen 506 ah ee4at-iico de e thoiapoila som 
kom te teowla om scbwka. a döw ghavda clt åp an. a fäst- an-
ada lågat so Vet:va, so va han akahcbwt sån, som no dt beghåvda 
-n, et-y -thhclaköst 2 , som thobp9ija hada t,et an t håna, vco al-
dias fhistah-, a-nta e ånda bloöma vco shmada. dce kosta alt 
pcbm-a mouta ng• dadckeha, la 

1) lönade ej mycket 
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så sprang han fram ock skrek: 
»Så långt som denne käppen räcker, 
så är det ditt». 

För se kunde de få en bloddroppe av dem, så var det ingen makt 
med trolleriet. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

Ja de var allt farliga för korna. Ock när en bonde hade en 
ko, som hade kalvat, så satte de bara ut tomma pannor på stug-
taket, ock då gick råmjölken dit i stället, ock gummorna fick pannorna 
fulla med råmjölkspannkaka, o'ck bonden han fick aldrig ett grand. Ock 
därför så fick en aldrig mjölka kon förste gången, utan .att en först 
hade rört vid hännes skit, för gjorde en det, så fick påskkäringarna 
bara sådant i pannorna. Ock en skulle 'också akta sig, förste gången en 
ledde ut en ko, efter det.hon hade kalvat. En fick lov tända upp 
eld på tröskeln ock leda hänne över där, ock hon fick inte komma på 
bar jord, utan till att ha gått över, för eljes tog påskkäringarna 
vid hänne. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

Jonsson han var allt en rackare han, ock abbas med honom var 
det inte mycket med', för den lede jälpte honom allt. Ja han förstod sig 
då på tjuveri riktigt, ock det fast det var en sådan patron. De 
sa, han stal tackjärn i masugnarna. Hur det var med det, det 
vet jag väl inte, ock det fick de aldrig någon vetenskap om. Han blev 
stämd en gång, ock då var där en dräng hos honom, som skulle vittna 
om järnet. Men innan han for till tinget, fick han en sup av honom, 
ock han dog på stund. Patron han förgav honom förstås, så det 
blev inget med det. Men sju år efteråt var det en krogpiga som 
kom till tala om saken. Ock då grävde de upp honom. Ock fast han 
hade legat så länge, så var han ackurat sådan, som när de begravde 
honom, ock en kryddkvast2, som krogpigan hade givit honom i handen, var 
alldeles frisk, ock inte en enda blomma var sörnad. Det kostade allt 
pängar att muta ner det där, ändå. 

2) blombukett 
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men hu mObca han- ada stålat, so ble ham-inOya jel54h, 
- netanvw bleay-gåmal. mon de ,,et åt a theveva-m-, fon,-

-an scbw, at-9p-fåsta, som komait,-a vel hco ,pcbma, den 5944 ,ecv. 
da jöt chl te., n ,4,aköst, sem- eta pötson, a fhic,da...n, em-an 
-ada dt te dc. »de blhtsta la, Ina dce joia'slöwk»2, sa) hdn. 

döw 	tO an. mein no ch köm pa Own, so vco dce alt 
hdn sen -fet skötat jelva, fo so sneowt-aw-feb• so i dom, so vev 
dce hcin som falda ne döp pa ficg•an. 

mcen noh-env-vco dpa, fet..cb töt som öfta sl våga poghanas 
623 pa göwn, a ch rikta hUnan 3iy gö.wn. a de vco t stot 
sphyb.a, som Lshoda m fwåta oök,sa, a ölan-an losta una klyva. 
sa  n-  oo fe b• fält kbp pa vco hcin jölj fo. 

2co, hdn hm la vön at, -cleeh-an noU6 	dee la schetat. 

25. Berättad madam Sandberg i Hästbron 

vco n dhek y- os mm) febwk, no id)w vco loitan. a de 
vco-n ItCh sicihvath, a clkoös yob6a ham-me fnizntöma, se dce va) 
hent riMaht. a dce vco-nta göt a koma gt foy-n, foh-an-ada 
alt-jcblp a do -gånda jelva. han-ada-n sph:tus — ce ve:g 
vev dee 6? — eo dee-n &na, som ch. hcbunt at-glcbws, som dhco 
te dom pema. han - ada fat e 5wåtkonsboök 6u2 an dissa, 
mce den laka hag - kwbffifolta t4 se. ham bhuka åhas mo 
ös, m sésta a m4, a scbw, at om hån) -våla, sula han dit fa 
és te a ga t4 an neetata om netaha, gåtan at-ä• vesta 6m at. 

voi vev feowht heeda foy-n,a fåvetna vw vi mcee fostowsa te 
a fa sot, e b4ta a ju;åtkonsboOka. 

so vcbw de-g-geig 9)i sat a spcin, sa söw 	at-etheman-ada 
glemt nåklan kivciwt a jepanön. voi hadånta mo h&la os, utan 
,2.;ek-a åpna, a dcee löw dce eötcea ståtat. /up vcbw som e stoc56a, 

sålmboök, a im ve dce ghdna, håico stogl, mce9v-vi• haci-mta 
kesa, fo sthölta vco a leeesa bånelcemas, fostöwsa. mow-m hada 
just lånenom last iyön a komat ta vana spånaibeika, se kom 
clitdvan feehanas a bloba so lcht pow os deesta i stava. fo  
si clewhhög-ada dit sakt-t& 

1) d. v. s. fordringsägarna 
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Men hur mycket han hade stulet, så blev han mycket gäldskyldig, 
när han var bliven gammal. Men det gick aldrig att kräva honom, för 
han sa, att »den förste, som kommer ock vill ha pängar, den skjuter jag». 
Då gick del till en jurist, som hette Pettersson, ock frågade honom, om han 
hade rätt till det. »Det blixtrar väl, innan det jordslår»2, sa han. 
Ock då gick de. till honom. Men när de kom på gården, var det allt 
han som fick skottet själv, för så snart han fick se dem, så var 
det han som föll ned död på fläcken. 

Men när han var död, fick de titt som ofta se vagnar körandes 
upp på gården, ock de åkte runt ikring gården. Ock det var ett stort 
spöke, som körde med svarta oxar, ock elden han lyste under klövarna. 
Så nog fick folk reda på vad han gick för. 

Ja, han har väl igän det, där han nu är, det är väl säkert. 

25. Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

Det var en dräng hos min far, när jag var liten. Ock det 
var en redig slarver, ock drogs gjorde han med fruntimmer, så det var 
rent rysligt. Ock det var inte gott att komma ut för honom, för han hade 
allt jälp av den gamle själv. Han hade en spiritus — det vet ni väl, 
vad det är? — jo'det är en ande, som de har i ett glas, som drar 
till dem pängar. Han hade fått en svartkonstbok av honom också, ock 
med den lockade han kvinnfolken till sig. Han brukade abbas med 
oss, min syster ock mig, ock sa, att om han ville, skulle han allt få 
oss till att gå till honom nakna om nätterna, utan att vi visste om det. 
Ock vi var farligt rädda för honom, ock förvetna var vi med förstås till 
att få se en beta i svartkonstboken. 

Så var det en gång vi satt ock spann, så såg vi, att drängen hade 
glömt nyckeln kvar i chiffoniern. Vi rådde inte med hålla oss, utan 
gick ock öppnade, ock där låg det otäcka stycket. Hon var som en stor, 
tjock salmbok, ock ini var det grann, röd stil, men vi rådde inte 
läsa, för skriften var att läsa baklänges, förstås. Men vi hade 
just lagom låst igän ock kommit till våra spinnrockar, så kom 
drängen farandes ock bligade så lett på oss ock bullrades i stugan. För 
se dålighet hade allt sagt honom till. 

2) innan åskan slår ned a) Översattes så av berätterskan. 
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Juin, dtAxyany-, fhotia sin tu-fh046 i stobamo. 466 vela 
-nta holm an, a döw toök an a fo399:6a na, so h9 ble hetlst 
xfh,öto se. 

,eco not:46 e haw-fo l&eastna dip, men 5wåtkons4öka sep 
dt e kwcbw pa hulahamah dn da5w. s h9 gah åt a fia, 
dn clbwlxMta, a-nta ha dx me a fostOyha na. d hco lakt na 

öl, men dce boitah-tnta pow na, a fal at..ctx ghcowva n4 na 
j96ha, so komah-9 åp xjön. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

no gamla leowgaghOlv-vco jpbh'taheha tåttha, stcowl clx båt 
-3oitsa7po6naha iph`ta. a dt had-xnta mdpa spowna åt) J? 
van. no46 va) de sdw, at-de vco j.‹,sifh,avceedan 5celva, sont-ac-la 
stitlat-ctem, a hcin-ada mouhat in clom.x spoismouhan. a se lema 
bobnan levda, feb • -di åt...yan hUa pötv at, fo dö.tv had-la dcv 
fodålda tya Inåkt. mcen no gitbaw-vco cliolca, so båhp de. 

påsd'an-an-eta nös, 	hcbv,vco ånsama.  n Ithvxya. hcim-vesta 
la-nta érnjoitsab.hoemaha, mcen no gitbarv-vco Osa, fe-an åt-
-yan ho66. dcv dh,966 an x h6what om netaha.  a dito ötv an 

	

teeh-at 	hopa: ngs, nös! ham-vesta se ijan lOvana how fo 
clbwlxhUta, a te set Aco han f§OhAahee-koma t4 se. lancga-
ghOn-am-vco-nta hceda fo sånt a bl d. ova ncita. d& hhbecla 
han,-a dce hopa: >x lat a stUn, lUha stOn!, a pa mta 
bona clx luta. a te såst Ula ch joicsaboönaha spoismouhan. 
a Lsbh"Aa fe b• xjån dom fostowsa. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

f‘co hdm-vco-nta lbsan ow se, hcin lerpwgaghOn. öy-gde, non, 
„an akta x s9blonab4, se kok lblajotilat 6w. &Åman aw..fek
kloyva 6w a sceta pöw at ten; men-an-ada-nta åkt lågt stea, 
fen dce floyg öto xen. da fosto66-an, at-die vco dn Mia som -
vela Absta-n, so hcin sco bcowha t4 dheman: »slem at x hcean!, 
dhcenlan-an lam at x vcivan, a sin poyda clx pötv, so dce bhco-  wka 
eta-t, a 100 bhcbw jöt„ctce. mcen no clx hada kåmat at stea, 
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Han, drängen, friade sen till en fru i Stigamo. Hon ville 
inte ha honom, ock då tog han ock förgjorde hänne, så hon blev rakt 
ifrån sig. 

Ja nu är han för längesen död, men svartkonstboken säger 
de är kvar på Hulhammar än i dag. Se hon går aldrig att flytta, 
den dåligheten, ock inte rår de med att förstöra hänne. De har lagt hänne 
i eld, men det biter inte på hänne, ock [i]fall att de gräver ner hänne 
i jorden, så kommer hon upp igän. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

När gamle Lagergren var kyrkohärre i Tofteryd, stal de bort 
ljuskronorna i kyrkan. Ock de rådde inte med spana upp tju-
ven. Nu var det så, att det var kyrkvärden själv som hade 
stulit dem, ock han hade murat in dem i spismuren. Ock så länge 
bonden levde, fick de aldrig någon reda på det, för då hade väl det 
fördolda ingen makt. Men när gubben var död, så började det. 

Pojken han hette Nils, ock han var ensam arvinge. Han visste 
väl inte om ljuskronorna, men när gubben var död, fick han aldrig 
någon ro. Det drog honom i håret om nätterna ock drog av honom 
täcket ock ropade: Nils, Nils! Han visste sig ingen levande råd för 
dåligheten, ock till sist bad han kyrkohärren komma till sig. Lager-
gren han var inte rädd för sådant ock blev där över natten. Då hörde 
ban, hur det ropade: »1 ler ock sten, i ler ock sten!» Ock på morgonen 
började de leta. Ock till sist hittade de ljuskronorna i spismuren. 
Ock kyrkan fick igän dem förstås. 

Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 

Ja han var inte ledsen av sig, han Lagergren. En gång, när 
han åkte i sockenbud, så rök lilljulet av. Drängen han fick 

.kliva av ock sätta på det igän; men han hade inte åkt långt stycke, 
förrän det flög av igän. Då förstod han, att det var den lede som 
ville fresta honom, så han sa bara till drängen: »Släng det i häcken!» 
Drängen la det i vagnen, ock sen körde de på, så det brakade 
efter det, ock lika bra gick det. Men när de hade kommit ett stycke, 
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so hma dce shoibu a tåstal. d vm dce dij phcbstan la som 
..ada hat„n leva 5c-blya te a bceha åkslan. a ngå6 vco sånetam... 
bien th6ta, so han göhvb.a...nta ldmah, a kowgaghen hada alt 
pöw an la. 

28. Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 
åg-geie vco cbj, ambobna hdesh soökna som sat a 6wt. 

da kenz..an te a ta una bonat, a da kw dy an sto669, fwåt, 
hån. a bgbnan..an spicehvAci te an, mcen dötv flOyg hånant.,p6w 
an a toök an a Ahemcgan a lått) an, so st966ah...a2V-vc5w, scbma. 
fø dce vcos.nta ncov,..vånla hån, utan såmvtan ylvah. a cickeh.,el 

v4åst an, a &e vco "iyan som hada fhgba...n. 5  phiestah—ada 
ch 4it, mcen l9i4a loaita yegAce. mon cldw 5e3-a d ceta leowga-
ghen, a da sliepta han Jt vela gåt. mon pöhvAahc'en-an2..vela 
pOna.,n hedat, a cldefo so bavezsa han gåt an a,oman nifkla-
h4lat. 

sbna stkéfj w såmtan a‘ göt,a lcbwgagi.éjn alv-vco fhestada 
'dm t, mon..an-  hbda se. 

Frimurare. 

29. Berättad av Petter i fattigstugan. 
fitgimi_tha hada alt jtil fo fåncla clinvlahht f6h t9tja, a e 

kbnsta bafcitnay håda d mcbe. efo hcoh ?dta blet sAhAmda fo fh9i-
måka, a ma n96h...9 vco ålta /ca, no fdmvh vco ana a '<basa-
pay, fo do vbst z la, t „cto fosetta laka fab• te se. da ,2;e3 
abiy pa geowtaha om ncbtaha 2,  4ya klcheah, a kom an d6w fo 
nceeha, so 42tep4a an dit. a da hada p90a, som kom te dom 
mce smhoh. a no da vco komna in te dom, so vco ch mogna, 
fo ch len't 	tabcbwka. dån tQok d' do pa fostowsa a jebyt 
6w te hbuyaha, fo ch c:feta jznta ånt .T22;1910,490. a dce 5eta 
da 6w hela löwda mce s6nt. 

phcbstan biownåep.,a2v.,vco fhOmitha hån, so phcbst..a222.,vcbw. 
a sans-an e3 n a ble fhOmitha, so hada han ålta pdiv se fh9i-
mahascowbal a Ulmar, a slev. a seowbal /låda d fostowsa te a 

1) flåsa 
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så började det skrika ock tåsta i. Då var det allt prästen ändå som 
hade haft den lede själv till att bära axeln. Ock nu var satan 
bliven trött, så han orkade inte längre, ock Lagergren rådde allt 
på honom ändå. 

28. Berättad av madam Sandberg i Hästbron. 
En annan gång var där en bonde här i socknen som satt ock åt. 

Då kom han till att titta under bordet, ock då låg där en stor, svart 
hund. Ock bonden han sparkade till honom, men då flög hunden på 
honom ock tog honom i kragen ock la honom, så stor han var, i sängen. 
För det var inte någon vanlig hund, utan satan själv. Ock där höll 
han fast honom, ock det var ingen som rådde fria honom. Sju präster hade 
de dit, men lika lite gick det. Men då skickade de efter Lager-
gren, ock då släppte hunden ock ville, ut. Men kyrkohärren han ville 
pina honom redigt, ock därför så bevisade han ut honom genom nyckel-
hålet. 

Sådana streck har satan gjort, ock Lagergren han var frestad 
jämt, men han redde sig. 

Frimurare. 
29. Berättad av Petter i fattigstugan. 

Frimurarna hade allt skuld för farlig dålighet förr i tiden, ock en 
konstig befattning hade de med. Jag har alltid blivit skrämd för fri-
murare, ock min mor hon var alltid rädd, när far var inne i Jönkö-
ping, för det visste en väl, att de försökte locka folk till sig. De gick 
ikring på gatorna om nätterna i röda kläder, ock kom en då för 
nära, så knep de en allt. Ock de hade pigor, som kom till dem 
med smör. Ock när de var komna in till dem, så var de mogna, 
för de kom aldrig tillbaka. Dem tog de död på förstår sig ock skickade 
av till hedningarna, för de äter ju inte annat än folkkött. Ock det skickar 
de av hela lådor med sådant. 

Prästen i Barnarp han var frimurare han, så präst han var. 
Ock sen han gick in ock blev frimurare, så hade han alltid på sig fri-
murarsabel ock hammar ock slev. Ock sabel hade de förstår sig till att 

1) flåsa 
Karlgren, Folksligner. 	 3 
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hpoga sima m&nsfraha mce, a hånian te a spotAa vön lbwdaka; 
mcebv-vco sl4vatv-vebw te, vet-jcbw la-nta. a fo &ms a ön sov-
vco mcbe se hada d} e tavla, a om-an hOyda dom a vco åm:dta, 
so bahovda d}neinha beoha stbb•cb me e n6wl fhoimuhatecvla, 
da dp66-am-pa flebb•an. a no nOlon ow clobv-vco djya, so lasta 
d} Ina se mcke-n. dce vco klebwt, at-ch hada not stålasthAa fkg _ 	. 
se, a at-eke vco nbf.tat-eh sula heo h0a pa. 

bl'AsAan-ps hOman, »ifhvb•ahcbn,- cov feA alt sofy,...n de vcbw, 
hcin. han /soda phdsk te stebwn ag-Og a sula veenta utafo 
hot2sat,-erce db hel ti. hchv-vco-nta lan 6w se, so nce jpiihvta-
hcbm-ble kwcbw, so klev hcim-p6w. han 2:e3. vbemabv-fåsta 'daltat 

ånka mimat, a nok-ag-kom in } titta wvimat, so vco han Ina 
hps fhoimlika. a tåvlaha ch hcbbyda hunan }kav vcbga, a möt pa 
gölvat vco de-t stp6t hl. dche slopa ch n.0 fök, fostowsa. mcen 
-cov-veo 312cipt igkeman, so kom de tw a ch hitkaha a hpogda 
tcbwk ofj an a sula te a stopa nö}k an. men hcin, dhcbmatv,,vco 
alt} ivaka bahbobivsk, so han t96k-ctom beega t256w, a såta dom me 
håvat hön,z,lat. men döw kom ch fkcim fka ala hcl, so elhAbyan 

-fek-lovan spheya giki-yomay-fönsthat. se  dcbg-geigabv-feb• 
hbyoyaha 3yanhy. 

men te såt feA-ct} alt sloitta 9710E afcbeclan }na } jOnsap}y, 
a no ch Sta, so h,bsta d} pa ncita; men dce d2 hada våt, lpökta 
dee eeta dom, so de vco tent feowl}t. 

Skam ock pigan. 

30. Berättad av Petter i fattigstugan. 

a an tig- geig vco de e poija, som-ada fat-båten, a h9 vela 
kasta in at } o6gan. s dce vw sh.cim som-ada lakat na, at-p 
sula jhboha c/dg. men so vco de-n dkcey som sebw: »ndo, sw 
halv-, ;v} sa påsa beown96eabv föst». a dö.w ja h9 peasan. 

s6n}-9 ipb6a dde, so kom s4cim a slp töb so feowht betsta-
vckya, fo ng46 hada hcin }ya mat möbh. 
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hugga sönder mänskorna med, ock hammarn till att spika igän lådorna; 
men vad sleven var till, vet jag väl inte. Ock för var ock en som 
var med så hade de en tavla, ock om han röjde dem ock var anmäld, 
så behövde de andre bara sticka med en nål i frimurartavlan, ock 
då dog han på fläcken. Ock när någon av dem var död, så låste 
de inne sig med honom. Det var klart, att de hade något stollastycke för 
sig, ock att det var något de skulle ha reda på. 

Busken hos honom, kyrkohärren, han fick allt se hur det var, 
han. Han körde prästen till stan en gång ock skulle vänta utanför 
huset, där de höll till. Han var inte ledsen av sig, så när kyrko-
härren blev kvar, så klev han på. Han gick igenom första rummet 
ock andra rummet, ock när han kom in i tredje rummet, så var han inne 
hos frimurarna. Ock tavlorna de hängde runt ikring väggarna, ock mitt på 
golvet var det ett stort hål. Där stoppade de ner folk, förstår sig. Men 
han var knappt inkommen, så kom det två av de rackarna ock högg 
tag i honom ock skulle till att stoppa ner honom. Men han, drängen, var 
alltid ivrig ock barbarisk, så han tog dem bägge två, ock satte dem med 
huvudet i hålet. Men då kom de fram från alla håll, så drängen 
han fick lov springa ut genom fönstret. Så den gången fick 
hedningarna ingenting. 

Men till sist fick de allt sluta med affären inne i Jönköping, 
ock när de flyttade, så reste de på natten; men där de hade varit, luktade 
det efter dem, så det var rent farligt. 

Skam ock pigan. 

30. Berättad av Petter i fattigstugan. 

Ock en annan gång var det en piga, som hade fått barn, ock hon ville 
kasta in det i ugnen. Se det var skam som hade lockat hänne, att hon 
skulle göra det. Men så var det en dräng som sa: »Nej», sa 
han, »vi skall pussa barnungen först». Ock då kysste hon ungen. 
Ock som hon gjorde det, så kom skam ock slog till så farligt i bastu-
väggen, för nu hade han ingen makt mer. 
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Angerdshestramål 
(Mo härad, Småland). 

Meddelare: 
Johannes Jansson, född den 15 april 1822 i Bondstorps socken 

(strax söder om Angerdshestra), är sedan ett 50-tal år tillbaka bosatt i 
Angerdshestra ock äger där gården Kullen, Arvidabo. 

Nils Svensson, född den 28 juni 1816 i Bottnaryd (vartill 
Angerdshestra utgör annex), har tillbragt större delen av sitt liv på 
gården Harphult i Angerdshestra socken. 



Om bärgtroll. 

31. Berättad av Johannes Jansson i Arvidabo. 

necti ,,kirrvta &ter 	årtbastra e dce.3...bc'erb.,, som db tala 
trabc'enat. a iåw a nels...Ostaiisolv 	foboi &ber Ofta ft3h. 

dce legar an st966ar hcihgar brev. a håhan-an..ada ktniat 
foboi dcer égeie forna, a da såw dccb titlan: »hot:t6, ja frOsar». 
a da hada han la peiw set pa våta, for hcin tåtta: »Mer 
håw du vånta», sa hån. 

a sim va de ...n 4., gåe som an sula kova te joitl96ta. 
nor.-ag...k6rv..fobb trblbcbrkat, so hel doi ptftw te a drbta, a db 

hada.,t stgöt sOlvarh96n. mcen ch va la.,nta klgela. a so hoöpa 
t4 an: »446" som e so hoita, j.4 os at ... grdn!» da tot ta 

han taktwkas te dce lcbmsta tr6lat: »dot16",..som e so kofta, 5cem3' 
oi da!» a da gåw ch an. a han t96k sålvarhgånat a hOydas,t, 
mcen da yet4ce.nta War, cen aLan slgo6 at hova se, se dce 
stc'emta nora drbpa pa Una pa &Utan. mcen deiw foscita db 
an mce h.hylada std?var a str4t a jet ån, so dce va se Rakt 
so. mcen da va dce cldn, sem..anada et„iiånta, a hån tott...1a 
dce va 4n om an, se hcin s7jr4t: 

clou6 våntavgn cletwra, 
hobj..et vcb2am,f0 dn håwra 
impa cleeg.,kbseiwda åkan! 

a no db k6m mce sina hbylada jeenstc4na fo te håra v4 an, 
so k6m dnta lcOvar cen te h4na. a hån sula hesa te >l-

mcen hcirv...fet..bloi pet åkan te dåw. fo  dåw fet ch lovan 
se eiw. 

32. Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

va som e scbgat...erce 4 da, at.,beenatrOla ch hada stroitva-
neip, ss ch. tuna strouva åw se håvat. so  va 464..0e...sov., 
va jea mcen s6n, fo ch vela Ofta se mce f6lt. a so eiwt hu 
åt, so hån itnra, hu dc be k6m se. mcen 	nor„an sula get 
ta sk96gan, se ),et an tabåwkas mg såma, a da hada hu 
strouvat åw håvat. a se hada hu hat frcim am...bobska mce 



Om bärgtroll. 

31. Berättad av Johannes Jansson i Arvidabo. 

Neråt kyrkan här i Angerdshestra är det ett bärg, som de kallar 
Trollbärget. Ock jag ock Nils Gustavsson for förbi där ofta förr. 
Ock det ligger en stor härrgård bredvid. Ock härren han hade ridit 
förbi där en gång förinnan, ock då sa det i kullen: »Hu, jag fryser». 
Ock då hade han väl på sig ett par vantar, för han tyckte: »Där 
har du vantar», sa han. 

Ock sen var det en annan gång som han skulle rida till julottan. 
Ock när han kom förbi Trollbärget, så höll de på till att dricka, ock de 
hade ett stort silverhorn. Men de var väl inte klädda. Ock så ropade 
de till honom: »Du som är så rik, ge oss ett grand!» Då tyckte 
han tillbaka till det längsta trollet: »Du som är så rik, skänk 
i då!» Ock då gav de honom. Ock han tog silverhornet ock höjde det, 
men då gick det inte bättre, än att han slog det över sig, så det 
stänkte några droppar på länden på hästen. Men då försatte de 
honom med rödeldade stänger ock skrek ock gick an, så det var så elakt 
så. Men då var det den, som han hade gett vantarna, ock han tyckte väl 
det var synd om honom, så han skrek: 

Du vantavän dåre, 
rid av vägen för den hårde 
in på den korsårde åkern! 

Ock när de kom med sina rödeldade järnstänger för till röra vid honom, 
så kom de inte längre än till renen. Ock han skulle resa till jul-
ottan, men han fick bli på åkern till dag. För då fick de lov 
ge sig av. 

32. Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

Vad som är säkert det är då, att bärgatrollen de hade skruv-
nacke, så de kunde skruva av sig huvudet. Så var det en karl som 
var gift med en sådan, för de ville gifta sig med folk. Ock så åt hon 
aldrig, så han undrade, hur det kom sig. Men en gång, när han skulle 
gå till skogen, så gick han tillbakes med samma, ock då hade hon 
skruvat av huvudet. Ock så hade hon haft fram en bunke med 
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mitsie u tigfav kawka br4y a sopat 2hop a sula hcela o s7 fr4vat 
pa ek...geig. a hisnat,. ctie.  st9 bravå. pa  loc_Srat. a hu dce ket 
s. vöt.Idie inta, men dce va la klciwt, at...an f.).yvagdw na. 

33. Berättad av Johannes Jansson i Arvidabo. 

dce va ån som sula j2twga, a jeA a sytt i an sk96g utat 
mItr3ara. a da kNoda han ini sk96gan, 
notjcat. a hcims.va fåvetan a vela so, va dce våw. u nor.,a2v... 
va koman, fråm, so feb•-an s2 not hg« mcela trea. a dcke 
hada vitt e »årta, som tråla hada foståyt, for u va la nta 
idt vtoidar, Aan a tr966v. a witnan 242-iv va de 2ffivve3'sat, 
so dce va...nta got a koma frcim. 

34. Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

dce va so låt mce trål hcke hitnan iÅriy u sphy4a ueiwkl 
sont...ctdera, so de va b 196et. a de va bienatrål, serv496r 

mela nisabdila låwbcbn em ncbtara. a no dritwkag....köm, so 
våw dce som 0 2 ag...kåst. a ch som iåb• neat eiwa om nara, 

ble da åldlas fosb•rc'emda, so ch vesta..nta tO, se. fo Mer va 
trål icbmt, som plizmsa a bidra. a ch. va ;laka u fotr4tlia ve 
fåg• mcee. 

dce va ån som j jshyda te n st966a måsa a h9bgda...y... 
gamal fir. a nor..an...ada lest peiw, so jeb•-.crcenta a lora 
u ståw. dce yåb• nita, fon ag,,kasta eiw gröna. a dde... la 
scbeAat, at.,crce va not göt9pf...som hål. men stInt...ctce star inta 

cltp heha s4råft, so dce fet lovatv...va båtlakt no246fo t9fja. 

35. Berättad av Johannes Jansson i Arvidabo. 

dce dceera trålat ner t trålberkat sula mc ke pa at fådaActlåws 
Incen so fe/jan håyra, at prcestan..an sula va mcke. 

deiw va dce alt hån son inta vela ie se ckit. men uta dce 
ham...va biizda, se sula han .2.,e fådageiwva, fostawsa. da ,febyt 

5 spöldikfärder 
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mjölk ock två kakor bröd ock soppat ihop ock skull ehälla i skrovet 
på en gång. Ock huvudet det stod bredvid på bordet. Ock hur det gick 
sen, vet jag inte, men det var väl klart, att han övergav hänne. 

33. Berättad av Johannes Jansson i Arvidabo. 

Det var en som skulle jaga, ock gick ock sköt i en skog utåt 
markerna. Ock då hörde han ini skogen, hur en kula slog på 
något gällt. Ock han var förveten ock ville se, vad det var. Ock när han 
var kommen fram, så fick han se något högt mellan träden. Ock det 
hade varit en kyrka, som trollen hade förstört, för hon var väl inte 
redigt vigd, kan jag tro. Ock runt ikring var det igänvuxet, 
så det var inte gott att komma fram. 

34. Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

Det var så lett med troll här runt ikring ock spöken ock åk 1  
ock sådant där, så det var aldrig lugnt. Ock det var bärgatroll, som for 
mellan Nissabärg ock Tabärg om nätterna. Ock när draken kom, så 
var det som eld i en kvast. Ock de som gick neråt ån om nätterna, 
de blev då alldeles förskrämda, så de visste inte till sig. För där var 
troll jämt, som plumsade ock bullrade. Ock de var elaka ock förtretliga 
vid folk med. 

Ock det var en som körde till en stor mosse ock högg en 
gammal fur. Ock när han hade lassat på, så gick det inte att köra 
ur stad. Det gick inte, förrän han kastade av grenarna. Ock det är väl 
säkert, att det var -något otyg som höll. Men sådant det står inte 
i den heliga skrift, så det får lov vara bortlagt nu för tiden. 

35. Berättad av Johannes Jansson i Arvidabo. 

Det där trollet neri Trollbärget skulle med på ett fadderkalas 
en gång, men så fick han höra, att prästen han skulle vara med. Ock 
då var det allt han som inte ville ge sig dit. Men utav det 
han var bjuden, så skulle han ge faddergåva,. förstår sig. Då skickade 

1) spöklikfärder 
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kam bå, at et» sula koma t4 an mc e n sn. & hcin ada e 
/pta fålar a wita pcbma, a so Osta han cltt hna gan &ta 
dn ånra. te Mst so tO,41a han: 

»ha du sd -yes m6g?» 
»cc,ka clde haw ja alt, fostawsa», sa hcin. 

jdio sa la...nta va dta  sckmsta», sa trblgaban, a so osta 
hant,,peiw »en. a seiw 	k..gefte t6», tes - ct» feh• h4la påsan 
fålar-a paa. 

Gölfrun. 

Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

om do fens ~ra 5,yatr4l? ,ko nbb'a Mns &e la, a cl9i, 
setar & sphla pa böl»am:..blå.w. & dce va n yl hr opat 
s9ölsna, de dce -nta M• a ta now 	fo dce va jOylafr946a 
som 	m9i2ta. da sula d» ga doft a sei.w ',åttan gny' jOya mce 
llypfr4 non Andasmka, ana sgla va bpgdean. fo  sa 4,46 
hada inta We ga bova cider. a no dce ble ddiv, so k6m hu a 
såw: »lemna me «bi 1» sa hu. mcen h946"..,feA alt st4w dcer. 

jeb 	bråw a ta NÅ. 

Näcken. 

Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

pa at ånt skela va dce,..n jOsol, & dde va dce e k966',,som 
drckmta se. a do va ntan som ada drat né na. & båwra 
h96na stak 6p. da kasta d» ne pcbma ci spbta, for anta n4b•an 
sula ta flOr. -  ci Me da scbeAat, at åsAa hu e bawra te a sk 
»hel beenatrg ci pyaheiw a sona &ber. 
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han bud, att de skulle komma till honom med en säck. Ock han hade en 
kista full av vita pängar, ock så öste han den ene gången efter 
den andre. Till sist så tyckte han: 

»Har du sett ges mer?» 
»Åja det har jag allt, förstår sig», sa han. 
»Ja jag skall väl inte vara den sämste», sa trollgubben, ock så öste 

han på igän. Ock så gick det en gång till, tils de fick bele påsen 
full av pängar. 

Gölfrun. 

Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

Om det finns några sjötroll? Jo näckar finns det väl, ock de 
sitter ock spelar på böljan blå. Ock det var en göl här uppåt 
socknen, där det inte gick att ta någon fisk, för det var gölfrun 
som motade. Då skulle de gå dit ock så runt ikring sjön med 
linfrö någon söndagsmorgon, innan solen var uppgången. För se hon 
rådde inte med gå över där. Ock när det blev dag, så kom hon ock 
sa: »Lemna mig väg!» sa hon. Men hon fick allt stå där. Ock 
sen gick det bra att ta fisk. 

Näcken. 

Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

Ock på ett annat ställe var det en göl, ock där var det en ko som 
dränkte sig. Ock det var näcken som hade dragit ner hänne. Ock bara 
hornen stack upp. Då kastade de ner pängar ock spottade, för inte näcken 
skulle ta fler. Ock det är då säkert, att åskan hon är bara till att slå 
ijäl bärgtroll ock sjörån ock sådana där. 
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Om tomten. 

38. Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

bahcbta, dce våw pa at stcbla neat„brOna, dce van htan 
tita som wb•& bdwr. a han hada b4wra 4 åts, ner...ag...Uni. 
da sa eeegan t4 an: 

»dcte fo bita bOda». 
da fwara hcin: »vcb,lans lc'emd jø Nyck t96gar. a ne ydw 

ha tåt so mkya, sem a ha burat het, so bh 446 få», sa hån 
ble ånar. 

hcim...bl4 alt fith sin, lel. sena dra ch bruka håla se 
te ä stiela. & ch bruka ke dom gryt pa joigakw&la. & dce 

t an 	at 6.22...grilytalv...10 fiftwtat ia alt t96mt pa måra. 
so  de e alt sårny. 

Gast. 

39. Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

dce va...m...pc43., som gt bota pa, son sula ga te e kwåwn 
kwdl, & ner..,ag.,k6m te at l, so kOm dce é tiicks 

sen).-va so låga, so 	Op ova sk96gan, a klgiAvarv.,våw 
han h4t Opat. a se *Og...an: 

»obhcbt, 96hc'et». 
dce va...g,..gåst, som geiw te dobmadaw, a har jana voila 

f6h. se  dcen serv...flota håmckrvb.a, dce bh agåst & dc. fast 
la åltArdw grhmt. 

Om kloka. 

40. Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

dce van tråla, som bobola hce'er neeerh4ta, a hån hada dt 
mce mr cen åra. ch stawl an ht ne pa okyiws, a da kem 
ch& shAta „ n. a hån såw : »hc'estan an e pa 5ckn}ya måra 
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Om tomten. 

Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

De berättar, det var på ett ställe neråt Bryna, det var en liten 
tomte som gick ock bar. Ock han hade bara ett ax, när han kom. 
Då sa ägarn till honom: 

»Det är för liten börda». 
Då svarade han: »Vägens längd gör bördan tung. Ock när jag 

har tagit så mycket, som jag har burit hit, så blir du fattig», sa han 
ock blev arg. 

Ock han blev allt fattig sen, ändå. Sådana där de brukar hålla sig 
till ett ställe. ,Ock de brukar ge dem gröt på julkvällen. Ock det 
vet en väl, att de åt upp gröten, för fatet var alltid tomt på morgonen. 
Så det är allt sanning. 

Gast. 

Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

Det var en pojk, som jag litar på, som skulle gå till en kvarn 
en kväll, ock när han kom till ett led, så kom det en tvärs över vägen, 
som var så lång, så huvudet var upp över skogen, ock kluven var 
han högt uppåt. Ock så skrek han: 

»Orätt, orätt». 
Det var en gast, som går till dommedag, ock har ingen vila 

förr. Så den som flyttar råmärken, det blir en gast av den. Fast 
det är väl allt bra grymt. 

Om kloka. 

Berättad av Nils Svensson i Harphult. 

Det var en trolle, som bodde här i närheten, ock han rådde allt 
med mer än andra. De stal en häst ner på Yås, ock då kom 
de ock sökte honom. Ock han sa: »Hästen är på Skänuinge i morgon 
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klet/ca åta, a da sc'els-an, so tan dgit6 va dcbe klaka åta, so 
sa jåw hala kwåwr an, tes-d'u köntar. a delta sa haw-va so 
ii&gra, se clgti,t6'-ban hoyra-n neg, a nckga». a hcie-köm, 
hcbstan-aw-va-nta seildar, utan dgi tg6k 

mcen-an i_o6a åt not 96nt,-4"chn trål». a han-ada-n lega-
öbgeig, a hån a hans-drc'em ch trasif hög. a da sata di› 

4p, 	at -ei ånra sula jeeela-n slat hk, men drctinan-cov-vbsta, 
at dejg inta. a hcie -Ugn pet nåta. dce jet -bråw a tåw 
hkan, tes-an sula klgyva 4yva lgö6atrhs.b.alan. men Mer ble 
han sötanas pa högan a hada var'tan tårna-n cela ga cichen. 

klaka f&m vakna gåban a såw: »de setar-an 5ciwta ne pet 
l9ö6an mctst ihgfråsa9v.; vi fa lovan celpan dcben». men-an 
,ko69 se inta breit, for-an tgok sen stip föst. so  såw han: »va 
seta clgit6"-hcber ceta?» so feb.-ag-ga mden .cetar an s(tp, a se 
fet-ag-ga höm. 

våga våw dce pet dc bn tgfja hr skgöga. a da va de 
båtkönign e kg66"-pa at skela, a di Auna inta höta na pa nöat 

)seb....ch t4 an, a hån såw: »våga ha tåt na. a sa 
føla mcbqa grawva n.4 na». a no di hada komat in i sk96gan, 
so köm de -n litan spivb• a flyg gHpi 2fra gr4n, tes 	k4m 
pa st&lat,-die k966a våw. 

so dce va-nta gittan, at-aw-va jeelpsamar-eiw se. 
h4ta-ii de jöt inta, han satan kölahffis pa vd,ian 

gåe, a so köm dce åt, som tob.ta dce va hgölit & veelta-n. 
keh...bretw, mcen sie-kom-an inta dcben, so haw-fafri.ts neeesa, 

ffi de va e vintanåt. 
han adla fot e 5wåtkensb961c a dn göna 	mcen an 

,ko6a åt not ilt, fri de van ha jcbela bår. 
a pet dcbit tgi.ja sula-n fora te veestayhlan cetar hcilm, 

nor håns göksa kbm te-m-båta, va de-n ån trbla, sow-fajgb6a 
dom, so di kom inta u ståw. a åla dincinra jpda 1490. a 
nor-ag-k4m ålra cbtast, so jg.-ctce. mcen no di sula kåta pa 
at stcela a sin sula Myra ien, so ble dcen ånra trams osa 
stinta a la eiw i sk96.g & mår7j sa lågt, so di såta dem inta. 
cleiw feb•-ctinånra jcelpa-n te heetas. mcen no di deitv feb. «tick 
gi dom, so såw det stgö6a trål»: »de jeb. la  ån, du håkta den 
du Akta, mcen j0.yr i seiw mce n4n mcbilsta mg». 
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klockan åtta, ock då säljs han, så kan du vara där klockan åtta, så 
skall jag hålla kvar honom, tils du kommer. Ock då skall han vara så 
nära, så du kan höra honom gny ock gnägga». Ock han kom, ock 
hästen han var inte såld, utan de tog tjuven. 

Men han gjorde aldrig något ont, den trollen. Ock han hade en lego-
karl en gång, ock han ock hans dräng de trask råg. Ock då satte de 
upp, att den andre skulle stjäla en slatt råg, men drängen han visste, 
att det gick inte. Ock han kom på natten. Det gick bra att ta 
rågen, tils han skulle kliva över logtröskeln. Men där blev 
han sittande på rågen ock rådde varken tömma den eller gå dän. 
Ock klockan fäin vaknade gubben ock sa: »Det sitter en sjåte ner på 
logen måst ijälfrusen; vi får lov jälpa honom dän». Men han 
gjorde sig inte brått, för han tog sig en sup först. Så sa han: »Vad 
sitter du här efter?» Så fick han gå med in efter en sup, ock så 
fick han gå hem. 

Vargar var det på den tiden här i skogarna. Ock då var det 
bortkommen en ko på ett ställe, ock de kunde inte hitta hänne på något 
vis. Då gick de till honom, ock han sa: »Vargarna har tagit hänne. Jagskall 
följa med ock grava ner hänne). Ock när de hade kommit in i skogen, 
så kom det en liten spink ock flög gren ifrån gren, tils de kom 
på stället, där kon var. 

Så det var: inte utan, att han var jälpsam av sig. 
Ock reta honom det gick inte. Han satte en kolryss på vägen en 

gång, ock så kom det en, som tyckte det var roligt att välta honom. Ock 
det gick bra, men sen kom han inte dän, så han förfrös näsan, 
för det var en vinternatt. 

Han hade väl fått en svartkonstbok av den onde anden, men han 
gjorde aldrig något illt, för det var en rejäl karl. 

Ock på den tiden skulle en köra till Västergyllen efter halm, ock 
när hans oxar kom till en backe, var det en annan trolle, som förgjorde 
dem, så de kom inte ur stad. Ock alla de andre körde förbi. Ock 
när han kom allra efterst, så gick det. Men när de skulle rasta på 
ett ställe ock sen skulle köra igän, så blev den andre trollens oxar 
stolliga ock la av i skog ock mark så långt, så de såg dem inte. 
De fick de andre jälpa honom till rättes. Men när de då fick tag 
i dem, så sa den store trollen: »Det gick väl an, du råkte den 
du råkte, men gör aldrig så med någon mänska mer». 
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Berättad av Johannes Jansson i Arvidabo. 

dce va ligastna b9bda de ön Mer sina, som jusa 
faga te Onsapty. a de van h4dtt slgiAar ön, dc4 mcke. dt 
hada ?att blåka peiw dom, fo clnta sula koma tv4 dce våw 
la trök cela fgPra, som., an Myda ög.,geig. a no clt va kåmna 
hr uta pa sk96gan, so y g•A"ce •seiw, at hcin tgok åw dom blåkara 

clt fe b• seta fra. da 6ah4wga dce döm a smgita a gn9 eiw 
tnat sk96gan. mcen dåw feb....etts pa ånt, fo d ble tV9ögna 
spreya ieta vågan, a clt såla a språe, a såla a språg, 
hgöpa, at an inta sula 1,0yra tfreiw dom. håada vöst stopat 
non sots tråkrckes t mån, *som y9ö6a, so dce ig• såw. 

våtetskåwpan dcey 	ga lågt, a dce:, nta se dit f0 
dom, som a mcke at. 

Berättad av Johannes Jansson i Arvidabo. 

dce va ök, d ljala  spåkåta. a dcby..gårna hu va scbeb•ar 
åw se. hu hada ince spa k96. vt va h964 na e sbndaskwc'el, 
yåw a ön tök. vt va la fåvetna paw at Acoveta. a dcbQ sulan 
tåw at k96. a sitv...va dce te lcega th96p at ken a blåna k9öt-
14Am. a cldq feb•Jt yåyra yelva fo te va sebra. a dce såw 

praois -.n de sula.  gåw foyr os. a yaw vt la, ha möt 
ltsylv...a våt, so dce vökt„ja da, at' ho46"..sa åldlås som &e våw. 

cbla va hu hdlar Inta dåntar eho se. hu hada mce sea 
so grånt,i5a b•r4atehra våw, a ta h4a påw dem. v9iy„ada 
båka fbh, a ög...geig va clt båta at påw dåwr. dce va pa vöntan, 
a clt va la a awt eiw bårvAam...pa trcbga. ayåw Jet tök na 
fråna, våwpalawan clt våw. »t fa la vekta eiw dom t m.åra», 
sa ho'h6. a dåwn eetarat so kom clt fråm te såvdab9b6. 

a nor at lcis-sVcNta pa /Ana «bis., so va dce in, at...ctt hada 
mce koma åp ken a ke se båt, tna ho» kem dt. 

a ön, som sula jckela pa 19ö6an,..am.-ble ståwana a Aunanta 
hyra se, tes hiyA6",,kom t4 an. 

hcena sån ad-4a bölar ceta gåma, mcen on t., an hada mce 
gåena dom, dce v4t4a.-nta. 
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Berättad av Johannes Jansson i Arvidabo. 
Det Var längesen bodde det en här i socknen, som skjutsade 

fångar till Jönköping. Ock det var en redigt slug en, det med. De 
hade alltid block på dem, för de inte skulle komma i väg. Det var 
väl tre eller fyra, som han körde en gång. Ock när de var komna 
bär ute på skogen, så gick det så, att han tog av dem blocken 
ock de fick sitta fria. Då behagade det dem att smita ock gno av 
inåt skogen. Men då fick de se på annat, för de blev tvungna att 
springa efter vagnen, ock de sorladel ock sprang, ock sorlade ock sprang, ock 
ropade, att han inte skulle köra ifrån dem. Han hade visst stoppat 
någon sorts trollgräs i munnen, som gjorde, så det gick så. 

Se vetenskapen den kan gå långt, ock det är inte så dumt rör 
dem, som rår med det. 

Berättad av Johannes Jansson i Arvidabo. 
Det var en, de kallade Spåbritta. Ock den gumman hon var säker 

av sig. Hon rådde med spå i kort. Vi var hos hänne en söndagskväll, 
jag ock en till. Vi var väl förvetna på det kanveta. Ock det skulle en 
ta ett kort. Ock sen var det till lägga ihop det igän ock blanda kort-
leken. Ock det fick vi göra själva för till vara säkra. Ock det sa 
hon precis, hur det skulle gå för oss. Ock jag vet väl, hur mitt 
liv har varit, så det vet jag då, att hon sa alldeles som det var. 

Ock eljes var hon häller inte dum av sig, Hon rådde med säga 
så grant, var kreaturen var, ock ta reda på dem. Vi hade 
bockar förr, ock en gång var de borta ett par dar. Det var på vintern, 
ock de var väl ock åt av barken på träden. Ock jag gick till hänne ock 
frågade, varpålagen de var. »1 får väl veta av dem i morgon», 
sa hon. Ock dagen efteråt så kom de fram till Sevdabo. 

Ock när ett lass välte på hännes väg, så var det lögn, att de rådde 
med komma upp igän ock ge sig bort, innan hon kom dit. 

Ock en, som skulle stjäla på logen, han blev stående ock kunde inte 
röra sig, tils hon kom till honom. 

Hännes son hade väl böcker efter gumman, men om han rådde med 
gagna dem, det vet jag inte. 

1) Form ock betydelse osäkra. 

Karlgren, Folksägner. 	 4 
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43. Berättad av Johannes Jansson i Arvidaho. 
dce vt - ja la, at d h& mo treda. som opat n4riat, no 

b•nitta va gitta, a de va é hderifråw, som ada 4 dropa, 
som an hål se te. a no di sula te a ha?sa, so sa 1106, at...0 
vela ha at håwr åw an. mon si hcilv.,va so 3slpada, so hag., 
gåw na at h4wr u heensalan. a no di hada ,i,et se r_iw et 
va kåntna mét pa 5a, se) 'tok heensalan a påsan sin,...vdj. 
de la sc_keb•at, at om u hada fbt at a Urnan, so hada hån 
dit hukat eiw. fo  di e Mia mc e st5nt..,dropa. 

44. Berättad av Nils Svensson i Harphult. 
g...geig va dce..n drcbm som trcefa peiw an hoopar..a p&sb•a-

Merinar. a da fwpr.,an t4 a såw: 
»do va..t fobånat peeeriyanidyta i» 

dcbe sa 446 bli våwr"...», sa dof,y. 
a da hada hcirv.,vut a Mpt se tvåw snitstråta, bi i våw 

fabn. a doi took a It4 paw an so lågt, so hår v vesta 
vdw..arv.„våw. a so slce_pta di n4r am...pa at ånt skela. mom., 
pa isa hada di vut jai an lågar, a dcber...ada han ktwat 
snitstråta. a sin poyda di Itbn mcee an. a pa niara hata 
di dom i lågan. 

so dche..la dit sånip. 

45. Berättad av Johannes Jansson i Arvidabo. 
dce va e gitma hce neri fpr3abrypia, som db sdio va e 

p&stalyckeriy. a hu hada e fobstadoötar, a Uni bruka hu ta 
me se. a i så,ma gåwr boåda do bi, SOW *AML jét. a hcim,va 
uta pa jåkt e måra for,.et lofgas ota titpa. so  feh•-• n sgi dem 
korna feeerana i lect, a da bahåwga dce hinnan a fgigta peiw 
dom. 0 hada sopa a ,9(3 dtwka, som di 	pa, a hån sblkt 
ne dom. a foöstadoötara hu tawla öm, huvuti..dce vciu: blet-
bula. dce va so fint so veeldit so. a dt spoisa, a ho46 laws 
te 	måwtan. a so kon t...0 te a neemna ihsa ndmn. a do sa 
so veeldit gt:tt forbta, mon deiw ble dce frhyar 2  a tokar åw at 
ciltihoöp. 

1) huru vordet 
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43. Berättad av Johannes Jansson i Arvidabo. 
Det vet jag väl, att de rår med trolla. Som uppåt Norget, när 

knektarna var ute, ock det var en härifrån, som hade en däroppe, 
som han höll sig till. Ock när de skulle till att resa, så sa hon, att hon 
ville ha ett hår av honom. Men se han var så illslipad, så han 
gav häpne ett hår ur ränseln. Ock när de hade gett sig av ock 
var komna mitt på sjön, så rök ränseln ock påsen sin väg. Ock 
det är väl säkert, att orn hon hade fått det av honom, så hade han 
allt rukit av. För de är leda med sådant däruppe. 

44. Berättad av Nils Svensson i Harphult. 
En gång var det en dräng, som träffade på en hoper av påsk-

käringar. Ock då svor han till ock sa: 
»Det var ett förbannat käringamöte!» 
»Ja det skall du bli var», sa de. 
Ock då hade han varit ock köpt sig två snusstrutar, en i var 

ficka. Ock de tog ock red på honom så långt, så han visste inte, 
var han var. Ock så släppte de ner honom på ett annat ställe. Men 
på resan hade de varit inne i en ladugård, ock där hade han tappat 
snusstrutarna. Ock sen körde de hem med honom. Ock på morgonen hit-
tade de dem i ladugården. 

Så det är väl allt sanning. 

45. Berättad av Johannes Jansson i Arvidabo. 
Det var en gumma här neri kyrkbyn, som de sa var en 

påskkäring. Ock hon hade en fosterdotter, ock den brukade hon ta 
med sig. Ock i samme gård bodde det en, som var skytt. Ock han var 
ute på jakt en morgon för att lyss efter tuppar. Så fick han se dem 
komma farande i luften, ock då behagade det honom att skjuta på 
dem. •De hade sopa ock så raka, som de red på, ock han sköt 
ner dem. Ock fosterdottern hon talade om, huru» det var i Blå-
kulla. Det var så fint så väldigt så. Ock de spisade, ock hon las 
till maten. Ock så kom hon till att nämna Jesu namn. Ock det såg 
så väldigt ut förinnan, men då blev det fröor 2  ock tossor av det 
alltihop. 

2) grodor 



Msume. 

Weits mythiques (de tradition populaire) recueillis dans 
les deux parofsses Mån sarp du district Tveta et Angerds-
hestra du district Mo au nord de la province Småland (präs 
de Jönköping). 

P. 5-35 dialecte de Månsar p, dialecte de transition entre 
le groupe central et le groupe meridional de parlers scandi-
naves: r partout grasseye, 1 partout ordinaire; subst. fem. sing. 
et  neutr. plur. dans la forme definie en -a (perte de n final), 
p. ex. Cörka, trolla; neutr. sing. avec -t, p. ex. bäriet, kommet; 
impf kasta etc. 

Nr 1-6 sur la dame de la montagne. Elle ne permet 
pas de faire un chemin å travers la montagne; vole du fer de fonte, 
le contre-maitre la bråle (le conte de Polypheme: Moi-mänre » 
m'a 	bråle); vole du pain aux ouvriers; a egare le man i de la 
narratrice; vent entrainer un autre homrne dans la montagne 
(en lui offrant du pain et de la soupe, dont elle a trop). Les 
lutins prennent en echange des enfants. 

Nr 7. La fee des bois couche avec un bircheron, leur 
fils a des forces surhumaines (divers exploits racontes). 

Nr 8-9. Geants: cloche non-baptizee noyee dans le lac; 
demeure dans la montagne; Visingsö (ile) fondee. 

Nr 10-14. Revenants: bornes deplacees; le care V. est 
mort, les bougies ne brålent pas, le valet les allume; femme-
spectre rencontree au bois; colporteur tue, les chevaux ne passent 
pas, on voit deux personnes qui se chamaillent; deux femmes 
hautes comme les pins, souffiet comme coup de fusil. 

Nr 15-17. Serpent de mer tue, homme tout entle, gueri 
par le cadavre; on tire sur un serpent noir, pour chaque ser-
pent tue dix autres apparaissent. Grand serpent (long de 12 
mätres) å täte de chien ecrase le betail et en boit le sang, 
harponne enfin et tue par un soldat. 

Nr 18-28. Sorciers et sorcires: Lievre magique tire 
le lait des vaches d'autrui; sorcires visitent le diable 4 Blå-

trahies par une fille non-confirmee; la sainte semaine: 
divers arts des sorcires pour prendre le lait d'autrui, divers 
rnoyens contre leurs artifices. Sorcier voleur, tue le ternoin, 
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attelage de boeufs noirs apres sa mort; aide-esprit et livre de 
rnagie noire. Cure magicien L. decouvre lustres voles, force le 
diable å suppleer la roue arraehee. Chien noir saisit paysan, 
sept pretres ne peuvent pas le delivrer, le cure L. seul a le 
pouvoir. 

Franc-maeons: tuent des hommes et vendent 
Ja chair au ture (å tete de chien). 

Le diable fait jeter å une fille son enfant dans le 
fourneau, elle baise l'enfant et le diable perd jeu. 

Dialecte de Angerdshestra, egalement dialecte de tran-
sition: r apical et k dorsal alternent suivant la regle des pro-
vinces gotiques; 1 partout ordinaire; la flexion ne differe pas de 
eelle de Månsarp. 

Nr 31-35. « Troll » de monta gn e: Timbale prise, l'homme 
s'en va å travers les sillons, se sauve. Con fait en vis, la nour-
riture est prise å tete detachee. Eglise ruinee par les « trolls ». 
Le « troll» vole entre deux montagnes comme dragon de feu. 
Troll invite au bapteme donne de l'argent (« je ne veux point 
etre le pire»). 

La dame de la mare empUhe de pecher, dupee 
(elle ne peut passer sur les grains de lin). 

Le genie ondin a noye une vaehe. 
Le gnome se fäche quand le paysan dit que son 

fardeau est trop petit. 
Revenant qui a deplace les bornes. 

Nr 40-45. Sorciers et sorcieres: Le sorcier trouve 
cheval vole; arrete ouvrier qui a vole du ble; trouve vaehe prise 
par les loups• boeufs arretes, boeufs s'emportent. Prisonniers 
s'evadent, forCes å courir apres la voiture. Sorciere tire les 
eartes, trouve le betail egare, arrete un voleur. Sorciere vent 
un eheveu du soldat pour le faire revenir chez elle, il donne un 
poil de son sae, le sac s'envole. Injures contre les femmes qui 
vont chez le diable, elles le prennent pour cheval. Chasseur 
tire sur une femme qui avec sa belle-fille va chez le diable, la 
fille lit une priere: lorsqu'elle nomme Jesus, tout disparait; des 
crapauds pour nourriture. 
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