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Naturvättar.
Gränsen mellan naturliv ock människoliv är osäker. Kanske förvara t. ex. jättesagorna ock trollsagorna minnen av äldre folkslag. Vart
tomtarna höra, synes ovisst. Mycket kunde med lika skäl ställas under
olika rubriker.
Mellan naturvättar ock människoliv ställa vi en del sägner, vilkas
karakter vi ej närmare kunna angiva.

Hermelin, Sägner, seder ock sagor.

1

Om jättar.
1. Jättarna hava mera avgjort än de små bärgatrollen historisk
tillvaro, ock efter all sannolikhet har i forna dagar funnits gott
om jättar i våra svenska bygder, ty talet om dem höres än i
dag, var man far fram.
Jättarna voro troll — gott ock väl — Tor tyckte inte om
dem, men sagotidens jättar voro visa ock trollkunniga. Tor
hade svårt att reda sig med dem mången gång, ock fastän jättarna i olikhet med asagudarna älskade att dölja sig i töcken
ock mörker, så voro de icke helt ock hållet förkastliga, ock
sköna kvinnor funnos bland dem. Kommer sedan en tid, då jättarna stego ned från den älsta sagans värld ock blevo bofasta
här i norden. De fasthålla vid gamla åsikter, om de ock icke
ha någon utpräglad religiös åskådning; de äro fortfarande avgjorda fiender till ljuset, ock den över nordlanden inbrytande
kristendomen är dem förhatlig. Men därjämte finner man hos
dem vissa drag av godmodighet; de äro i likhet med Hobärgsgubben på Gottland ofta hedersamma ock dela med sig av sina
stora rikedomar, men småningom tyckes den forna visdomen
dunsta bort: de bliva dumma, ock det småväxta på dem inträngande nya släktet överlistar dem.
HyMn-Cavallius berättar om ett ordskifte emellan en »here»
(vallgosse) ock en jätte, då de vassa orden — »bannorna» — till
slut togo form av pilar, som gossen avsköt ock som träffade
jättens mage. Han, jätten, behövde många bannor, innan han
blev vred. Den tidens jätte var slapp ock slö. Många sagor
finnas som omtala, huru jättarna blevo lurade, stundom av små
pojkar.
Vad som emellertid väckte jätten ur hans dåsighet det var
ljudet av kyrkoklockorna, som skuro honom i örat ock störde
hans ro.
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Nu reste han sig, nu visade han än en gång, vad han
kunde förmå, ock han slungade stenar av oerhörd storlek ock
tyngd emot de förhatliga byggnaderna. Men den nye guden
var dem för stark. Sådana jättekast, som annars träffade målet,
gingo nu på sidan därom.
Ett annat sätt att hindra kristendomens tillväxt fanns. Den
gamle jätten satt kvar i bärget, men han sände sin son ut i
bygderna, ock denne erbjöd sig bygga kyrka. Detta föll sig
nämligen svårt för munkarna, vilka hade de små underjordiska
emot sig. Han gjorde det på villkor, som lämnade kristendomens
förkunnare värnlösa i hans händer. Som de små voro de stora
jättarnas bundsförvanter, måste i de flästa fall den kristlige
martyren underkasta sig ock gå in på ett sådant kontrakt, för
så vitt någon kyrkobyggnad skulle bli av. Sedan den i jättarnas ögon trollkunnige kristendomsläraren blivit dödad eller
bländad genom ögonens borttagande, skulle nog också jättekasten med sle stora stenarna ej vara gjorda förgäves.
Sägnerna omtala emellertid, huru dessa jättarnas försök att
hämma kristendomen avlupo. Allt var förgäves. Klockeklangen
ljuder nu över hela Svea ock Göta land, långt uppe i det ödsliga Lappland. De som ännu kunna vara kvar av jättesläktet,
sitta enligt folktron instängda i bärgen, vakta där sina med
guld fyllda kopparkittlar, de sova ock snarka för det mästa,
de ha blivit än slöare, än dummare, än de voro förr.
Men några av det jättesläkte, som var ungt vid tiden för
kristendomens införande, skilde sig från det instängda livet i
bärgen, kommo ut bland folk, gifte sig in bland dem. Ock än
i dag finnas spår efter en sådan förening.
2. Jätten i lialkuddeskans. Långt innan Gripsholms
slott blev byggt, bodde i den s. k. »Kalkuddeskans», belägen ett
stycke österut från Mariefred, en stor ock stark jätte. Hans bostad bestod av en vid kula, till vilken man kunde komma in
genom att trycka på en järnsprint, insatt i en av sten gjord
bärgadörr. Tyvärr har denna dörr ej på senare tider kunnat
återfinnas, vadan tillträdet till bärgets inre är omöjliggjort. Men
det går alltid så — när jättar eller andra troll dött ut, då utplånas ock alla spår, som kunde leda in till de rum, där deras
stora skatter förvaras.
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Jätten, som ligger begraven på Rarnsön, mitt emot skansen,
hade under sin levnad mycket besvär med att mota ock möta
till sjöss framträngande fiender. Han spände för sådant ändamål järnkedjor dels emellan sitt land ock Enhörnalandet, dels
ock till Hernön.
Att jätten hällre bodde inuti bärget än inom den däruppå
anlagda ringmuren, är betecknande ock karakteristiskt för en
urgammal hednisk jätte. Hans efterkommande däremot levde i
ljusan dag ock hade enligt sägen sitt tillhåll något längre söderut
på den egentliga »Kalkudden», varest synas radera efter vidsträckta, med människohand anlagda jordvallar. Här har efter
all sannolikhet funnits en medeltidsborg.
Sägnen vet omtala, att här på Kalkudden en rik man ämnade uppföra en stor borg, som skulle i prakt tävla med Gripsholms slott, men de »rådande» voro emot företaget ock revo ned
nattetid vad som uppfördes vid dagsljus.
Dunkla sägner förekomma om skatter, som av forna ägare
till Gripsholm blivit nedlagda här ock var i socknen. En Gripsholms-skatt är undangömd i ett bärg i närheten av Västra Ekeby.
Omkring Lobjörnsbärget, söder om Gripsholm, har en käjsare
spänt en guldkedja, som dock ej är synlig för vem som hälst.

Ett gott gubbamål. Nära vid ett av Sommens största
bärg satt en metare i sin båt. Bäst det var, öppnades bärget,
ock han såg in däri.
En jättegumma kokade fisk i en stor gryta. Jättefar, mera
ålderstigen än hon, satt hopkrupen på en bänk, så svag att han
ej förmådde föra maten till mun, knappast tugga den. Därför,
när koket var färdigt, lyfte gumman av hans huvud ock hällde
grytans varma innehåll i hans mage, därefter sattes huvudet
åter på. Nu började jättegubbens käkar långsamt röra sig.
3,Dä va ett skönt gubbamål!» sa han.
Enahanda sägen går om jätten i Helgaklint, men där kokades kål i grytan. Även den soppan blev väl omtyckt, ty den
värmde jättens buk.
Ur L. Räfs anteckningar.

Jättekvinnan, som bar sand i sitt förkläde. De
många grusåsarna, som under isperioden utlades över Mälardalen, t. ex. vid Stockholm, Strängnäs, Sundbyholm, Kvicksund,
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Köping, ock som sedan, genom den västerifrån frambrytande
floden, blevo genomskum, visa ännu mitt i vattendraget små
räster, som sticka upp över vattnet.
Här har folkfantasien varit värksam.
Jättefolket, som förr höll till här i trakten, »rogade» sig med
att bära sand ock grus från den ena stranden till den andra.
De där voro så stora, att de kunde vada över vattnet var som
hälst, ock när fötterna nådde bottnen, så räckte dem vattnet inte
högre än till knäna. Nu var det mäst jättebarn ock hälst jätteflickor, som höllo på med sådant robygge.
Ej långt från Strängnäs ock nordväst därom ligga i segelleden de s. k. Sandöarna. De äro ett minne från jättetiden.
Jätteflickan eller jättekvinnan bar sanden i sitt förkläde. Hon
halkade på någon å sjöbotten liggande hal sten, höll på att förlora jämvikten ock så — spillde hon ut en smula av sanden.
På så sätt bildades dessa öar.
Upptecknat av 0. H. i trakten av Strängnäs. Flera sägner från
andra mälarstränder likna den nu anförda.

5. När Överselö kyrka skulle byggas. Konung Olof
den helige var här, liksom annorstädes på många orter, den
som skulle bygga. Men det ville inte få någon framfård med
bygget, ock »de små underjordiske», som voro »rådande» på
byggnadsplatsen, revo som vanligt ned under nätterna vad som
blev uppbyggt under dagarna. De voro starka de där, fast de
voro små; de voro många, ock de stodo i förbund med jättetrollet, som bodde i »Långfotabärget».
Nu kom jätten ock lovade att bygga kyrkan för ingenting,
om konungen kunde gissa hans namn. Men annars skulle han
få konungens huvud. Det var ingen annan råd, tyckte han, Olof,
än att gå in på det där. Men — tänkte han — »vår härre
hjälper den, som vill göra en god gärning».
Kyrkan blev vacker ock till belåtenhet, men ingen visste
trollets namn, när bygget var så gott som färdigt.
Av en händelse kom konungen att gå förbi Långfotabärget
ock hörde en sång därinne:
Vyssa lulla, liten kind!
I måro kommer far din Skalle hem
mä sol o måne o Sankt Olofs huve.
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Det var jättesan som sjöng därinne i bärget, det förstod
konungen mer än väl ock blev glad förstås. Nu visste han,
vad han behövde veta för att få behålla huveknoppen.
Dagen därpå var mycket folk samlat vid kyrkan, jätten
satt på tornet ock skulle sätta upp torntuppen. Det var hans
sista göromål.
»Sätt hanen rätt, du Skalle!» skrek kungen, där han stod
nedanföre på kyrkbacken.
Då blev Skalle arg ock hoppade ner för att slåss med
kungen, men spräckte magen ock kunde ingenting uträtta.
Uppteckning av smeden Ericsson, kompletterad av 0. H. vid besök
i socknen genom meddelanden från folket.

6. När kyrka skulle byggas i Ytterselö socken, tillgick
på ungefär samma sätt, men där lät jättekvinnans sång så här:
Vyssa lulla, liten kind!
I måro kommer Skalle hem,
mä lårbaka kaka
fingernagga brö
mannablo te dricka.
En »lårbaka kaka» är en sådan, som genom ovårdsamhet
fallit ned på golvet, innan den blivit gräddad, som därvid förlorat sin form ock som husmodern eller pigan sökt återgiva
dess förra utseende genom att lägga den över knäet. Sådana
kakor, vilka även kallas »fingernaggade», anses höra trollen till.

I Överselö kyrka finnas två i trä skurna bilder, som
föreställa Olof den helige; den ena i ett altarskåp bredvid en
annan hälgonbild. Konungens bild håller ett korskrönt äpple i
ena handen. Det föremål, som funnits i den andra, en yxa, är
förlorat. Vidare förekommer hälgonbilden ensam i ett högt skåp.
Här har den naturlig, mänsklig storlek. Med äpplet ock yxan
i händerna, sittande på en tron, har han trollet Skalle under
sina fötter, liggande framstupa ock med ett band (järnband) om
magen. Detta av hänsyn till snyggheten, ty hälgonet kunde
annars inte vilja ha honom under sina fötter, sådan han såg ut
efter fallet från kyrktornet.
Över-Enhörna kyrka skall enligt sägen hava blivit
byggd av Olof den helige. Förloppet därvid, med de »rädandes»
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ock Skalles åtgörande,
omtalas på samma sätt
som vid byggandet av
kyrkorna på Selaön. 1
muren insatta stenskallar
representera enligt sägnen
folk av Skalles släkt, en
av dem kanske Skalle
själv. St. Olofs bild lärer
förr tillika med andra ha
t»• funnits i kyrkan, men en
4.1• kapten, som levde i socknen för en tid sedan, hade
ä' för sed att göra åkturer
rf med kyrkbilder uppsatta
vid sin sida. Förmodligen
har han till slut helt ock
hållet åkt bort med dem
alla (även två, som föreställde Adam ock Eva).
Upptecknat av 0. H. vid
besök i socknen under 1860talet. Då tecknades även de
bifogade bilderna, ›Stenskalo lama».

4.3

al▪

9. Axel Oxenstjerna,
g

Jäders kyrka ock trollet. Det var en gång
en hög härre, som hette
Oxenstjerna, ock han ville
bygga kyrka. Ja han försökte med det bygget på
många ställen, men det
lyckades inte, ty vad som
byggdes opp på dan, det
rev de »rådande» ned om
natten. Till slut hitta' han
på det rådet att spänna
två otama tvillingoxar för
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en kälke, lägga en sten därpå ock låta kräkena gå, vart de
ville. Jaha, de la i väg, ock när de kommo till backen, där
kyrkan nu står, törna' kälken mot en sten, ock den stenen, som
låg på kälken, föll av, ock där skulle kyrkan stå.
Men det gick inte stort bättre med bygget nu häller.
Så kom där en dag en storväxt karl ock bjöd sig till att
bygga kyrkan åt Oxenstjerna för ingenting, om han kunde gissa
hans namn. Kunde han inte det, så skulle han ha den höga
härrens huvud i betalning.
Det gick Oxenstjerna in på, för han tänkte som så, att om
hans tid var ute, så skulle han ändå dö, ock om hans tid inte
var ute, så skulle han nog få reda på namnet, ock då slapp
han dö så där i ett brådkast.
Ja bygget det gick med god fart, ock Oxenstjerna red var
dag för att se på, men byggmästarens namn visste han inte.
Så blev kyrkan färdig, ock Oxenstjerna red åter dit för att
antingen säga namnet eller mista huvet.
När han så i djupa tankar färdades förbi ett bärg, hörde
han en sång därinne, stannade ock lyssnade:
Ro, ro, litet barn!
Snart så kommer far din hem
med Oxenstjernas huvud.
»Så så», tänkte Oxenstjerna, »det är här byggmästarn är
hemma». Han satt så stilla på hästen. Nu hörde han, hur
trollungen skrek inne i bärget värre än förut. Jättekvinnan tog
till att sjunga ånyo, med högre röst än förut:
Ro, ro, litet barn!
I dag så kommer Skalle hem
med Oxenstjernas huvud.
Nu red den höga härren vidare, men han knäppte ihop sina
händer, där han satt på hästen, ock tackade Gud för vad han
nu fått höra.
Så kom han fram till kyrkan. Där var hela backen full
med folk, ock alla jämrade sig, kvinnfolken värst förstås, däröver att Oxenstjerna skulle mista huvet, för ingen trodde, att
han visste namnet.
Men han red frimodigt fram till kyrkan på sin store stridshäst, som kråmade sig, ock han hälsade hövligt ock vackert på
den församlade allmogen. Församlingens präst var där ock.
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Han räckte ut sin hand med välsignelse över honom, som vågat
sitt liv för kyrkans ock menighetens bästa.
Däruppe på tornet stod jätten för att sätta fast kyrktuppen.
Han hade en stor tung hammare i näven, lyfte den, men häjdade
sig, lutade sig nedåt, då han såg Oxenstierna, ock ropade:
»Nu slår jag in den sista spiken, du Oxenstierna!»
»Tack skall du ha, Skalle», blev svaret, »men slå rätt på
spikhuvet !»
Då blev Skalle huvudör i skallen, tumlade ned ock sprack.
Den första därpå följande julmorgonen red Oxenstierna
till julottan. Det var mörk natt ännu, ty gudstjänsten började
klockan tre på morgonen. I alla bostäder lyste ljus, facklor
buros på vägen av kyrkfolket, ock långt bort tindrade julljusen
fram genom de stora kyrkfönstren.
Oxenstierna tackade ånyo sin Gud ock fader för att allt
hade gått honom så väl i händer, både hemma ock borta i främmande land. Men nu kom han till bärget, där han hade hört
bärgakvinnan sjunga sin vaggvisa.
På en gång stod hon mitt framför honom, stor, grann ock
fager, med en guldkedja om halsen ock guldarmband om handlederna. Hon höll en förgylld silverbägare i ena handen ock
ett ljus i den andra:
»Drick, höge härre, ock smaka på mitt julöl !»
Oxenstierna bugade sig höviskt i -sadeln, tackade, tog emot
bägaren, låtsade dricka, men slog ut drycken bakom sig, i det
han satte sporrarna i hästen ock red så fort, att gnistorna sprakade omkring hästhovarna.
Några droppar av det, som varit i bägaren, kommo på hästens
länd, men de voro av en så skarp materia, att håret frättes bort,
där de hade fallit.
Detta är sanning, ty bägaren förvaras i Jäders kyrka än i dag.
Sägen upptecknad i socknen av skollärare Österberg.

Jätten på Skallerndsbärget. Grums kyrka ligger
fritt synlig från alla håll på en liten backe i den i Värmland
belägna socknen med samma namn. Den synes således också
tydligt från ett nordväst därom på 1/4 mils avstånd sig höjande
bärg, som heter Skallerudsbärget. Här bodde enligt sägnen en
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stor ock grym jätte vid den tiden, då kristendomen infördes i
landet.
När han så en dag satt däruppe på höjden ock såg ut över
slätten, där småfolket hade brutit bygd, märkte han, att de höllo
på med ett stort bygge därnere. Det blev större ock större.
När så därtill kom ett torn, så blev han arg ock allra värst —
när han fick höra kyrkoklockorna — då skalv han i hela sin
kropp, fast han var så stor ock stark. Vad kunde detta vara?
Nybyggarfolkets koskällor dem hade han hört ock förargat sig
över förut, men dessa »stora skällekor», av vad art ock beskaffenhet kunde de vara? Hela slätten, alla bärgen runt om fylldes
av detta läte, ock i luften omkring honom var det något ovanligt, något som for upp ock ned, något som rörde sig, sköt
undan den gamla unkna luften, som bärget utsände, ock där
kom en annan luft, som han ej var van att inandas. Ock dock
var det lugnt. Inte ett björklöv rörde sig. Han blev också yr
av detta starka, ihållande ljud. Ock han höll sig med båda
händerna om huvudet.
Men nej — så där kunde han inte sitta. Han drog fram
en stor ock grov järnkedja ur bärget ock slog häpne omkring
en två alnar lång ock 3/4 aln bred sten, låtande den ena ändan
av kedjan hänga bredvid.
Det var söndag, men det visste inte jätten. Han hade sett,
att allt folket gått in i kyrkan. Nu skulle både kyrkan ock
de små pysslingarna få känna hans makt. Kyrktornet skulle
trädas av stenen, falla ned över folket, ock alla skulle förgås.
Han reste sig upp ock fästade blicken stadigt på tornet,
händerna grepo i kedjan, det ven i luften, stenen beskrev en
krets ock flög —
Men jag lämnar ordet till gamla »Glas-Kajsa» på Agnhammar:
»Ja Mrktorne hadde han allt slejje ner, om inte Guss makt
hadde vore storre än jättens. Jättera di va store mästere te
slogge stener å te kunne träffe akkurat rätt på ho di ville träffe,
män dän gaggen ble jätten bet ända, för sten flög straks västersönna mä Mrktorne. Män tägk, hor stark dänne jätten va
ända! För sten stanna inte forr än en fjäligsväg östasönna
mä•c'örka oppe ve lansväjjen, sönna för Grönbärg, å där ligger
han än i da. Män Mrktorne dä står, å i sten kann alle männifer
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se märka ätter järnöäjja, som jätten klämt in i sten, å märke
ätter lägkera på öäjja syns änna klart.»
Meddelat av kapten Karl Linroth.

Jätten i Bogstensbärget. På kyrkogården utanför
till
Tumbo kyrka, belägen i Västerrekarna (Södermanporten
land), står en sten, som har märke efter en jättes fän fingrar.
De äro tämligen djupa ock antyda, att jätten snarare hade klor
än vanliga naglar på fingrarna.
De där märkena kommo dit, då jätten på Bogstensbärget
grep om stenen för att slunga den på ock krossa Tumbo kyrka,
i samma stund som han till sin förargelse hörde kyrkoklockornas ljud. Stenen stannade dock, genom vår härres makt, alldeles framför kyrkan. Men rätt hade jätten siktat, ty hade
stenen kommit några alnar längre fram, så hade kyrkan krossats.
Bogstensbärget ligger inom synhåll från kyrkan, är tämligen
högt ock omgivet av en ringmur, liknande de vanliga s. k.
»vikingaborgarnas». Därinne bor en jätte än i dag, men så
långt in att han inte kan höra klockeklangen.
Inuti kyrkans vapenhus, bredvid ingångsdörren, sitter en
stenplatta med en därå i basrelief skulpterad bild, föreställande
en mansfigur — enligt folksägnen just en bild av jätten. Han
sitter hopkrympt, sträcker upp händerna ock tyckes jämra sig —
så hårt går den nya »koskällans» oljud honom till sinnes.
Upptecknat av 0. H.

På Balsta borg i Stenkvista socken (Sörml.) hade forntidens jättar sitt rätta hem. Därifrån kastades av dem stenen,
som ligger i gärdet, ej långt från den gamla kyrkans plats.
Vid Rolunda på Ragnhildsbacken, vanligen kallad »Ranglabacken», ligger en jättedotter begraven, som är minst 7 alnar
lång — hännes huvud under en rest sten ock hännes fötter under en annan.
Upptecknat av 0. H.

Jättens tågstieka. Jätten hade två stora stenar på
en drög ock färdades fram ovan Hesterlid i N. Vedbo. På en
gång fick han höra klockeklang från såväl Sunds som Askeryds
nybyggda kyrkor. Då blev han arg, ryckte tågstickan ur dragstången, bröt av den ock kastade en bit mot vardera kyrkan
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för att tysta dem. Sunds kyrka ligger 11/2 mil från Hesterlid,
men stickan hann till Oppeby, där den står än (en känd ock
beskriven runsten). Den andra biten kom helt nära Askeryds
kyrka.
De två stora stenarna, som legat på drögen, synas ännu vid
Hesterlid.
Ur L. Rääfs anteckningar.

Jätten Tumme kunde icke hålla fred ock grannsämja
med andra jättar. Ett ordentligt gräl då ock då ock sedan ett
jättekast såsom avslutning därpå hörde visst till hans levnadsordning. Han steg då upp på sin kulle Högatoft, där han hade
utsikt över större delen av Ydre, ock kom där i ordbyte med
en jätte, som ömsom kallas Oden ock ömsom Herzen på Herzmåla. Detta var beläget 1/2 mil från Högatoft. När sedan
Tumme kastade stenen, använde han för stor styrka. Den flög
över målet ock slog ned väster om Tumbo i ängen nära en
gård, som heter Maljen.
Jättesan i Dörabärget slungade med sitt hårband en
stor sten mot Malexanders nybyggda kyrka, när klockorna började ljuda, men den nådde ej fram ock blev liggande på halva
vägen vid Landsnäs udde.
När bärgen voro mjuka. Emellan Omn unga ock
Asklanda socknar i Västergötland ligger en sjö, vid vars södra
strand reser sig ett bärg, Sjöbärg kallat. Där bodde förr en
jätte, innan Ornunga kyrka blivit byggd, men just vid den tiden
då Asklanda kyrka byggdes. Sistnämnda kyrka synes från
Sjöbärg norrut ock är 114-dels mil avlägsen därifrån.
Naturligtvis tyckte inte jätten om kyrkan, hälst sedan
klockorna börjat ljuda över näjden. Han gjorde sig därför i
ordning till att förstöra hänne, valde ut en stor sten, som han
lade in i ett starkt band, men som bärgsluttningen på norra
sidan, där han skulle stå med sin slunga, var glatt ock hal
ock det utrymme han hade att stå på var litet, så band han
med sitt strumpeband den ena foten fast vid bärget.
Allt var klart till handling, den stora stenen svingades upp
i luften ock fick fart, men då brast strumpebandet, jätten för-
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lorade balansen, tumlade om i luften, föll med en förfärligt
stark duns ock slog ryggen mot en utskjutande bärghäll, belägen längre ned mot sjön.
Det blev jättens död, men märke efter hans rygg ock bakdel synes än i dag i bärget, ty på den tiden hade bärgen inte
hunnit att bliva så hårda, som de äro nu för tiden.
Stenen nådde ej fram till kyrkan.
Meddelande av kyrkoherde Levander.

18. Jätten på Askarhällar. I Råby (Rekarne, Södermanl.) finnes ett bärg, som heter Askarhällar, ock där bodde för
länge sedan en jätte, som kastade ett stort klippblock mot Råby
kyrka. Det nådde icke halva vägen fram, men ligger alldeles
utmed vägen, ock märken efter jättens fingrar sy,Das däri.
Vägen är nu omlagd. Jättestenen ligger vid den gamla
vägen.
Anteckning av 0. H., medan han bodde i socknen.

Jättesagor i Hälsingland omtalas av Matilda Roos
i hennes bok »Helgsmålsklockan».
Jättarna voro fientliga mot St. Staffan ock hans kyrkor,
kastade stenar på de senare, men kyrkklockan har makt att
fördriva dem åtminstone till en viss grad.
På Kinneråsen fanns trollet Vässle. På Skäckbärget funnos
två jättesystrar, som voro osams ock som därför kluvo bärget
för att vara skilda. Men då Staffan kom, satte de en stenklyfta
i svalget för att komma över till varandra, ty nu hade de en
gemensam fiende.
Jätten på Odensbacken. Den backen ligger ungefär
l/4-dels mil från Lännäs kyrka i Närike. Jätten, som bodde där,
kastade en sten från sitt hem för att krossa kyrkan, men den
nådde inte fram ock ligger nu synlig för vem som drager fram
på vägen, som är utlagd emellan nyssnämnda backe ock kyrkan.
Där är »rådande» vid den stenen.
Några karlar, som hade varit på kalas ock som skulle gå
hem på natten, hade satt sig ned i närheten av stenen för »att
vila sig. Visst voro de lite lurviga. De hade blivit väl trakterade,
ock de somnade. Rätt som det var, vaknade de vid att något
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kom ut ur stenen. Det såg svart ut, det var långt, många
svarta figurer sutto därpå, ock intet ljud hördes, medan det
asade sig fram på vägen.
En av karlarna började tala. »Tyst, du gör dig olycklig,
om du säger något», varnade de andra.
Var det jätten, som spökade ock som hade svarta djävlar
på sin rygg? Somliga tro, att det var brukspatron Montgomery
på Segersjö, som åkte spann.
Meddelat av en närking; minns ej nu, vad han hette.

Om jätten Puke, som bodde i Pukebärget på Svinhults ägor i Lofta socken (Norra Tjust), berättas jämte många
äventyr, att han vid flykten från sitt hem lagt nyckeln till sitt
bärg »under den vänstra bakfoten till Lofta märr», såsom han
kallade den nybyggda kyrkan.
Ur L. Rääfs anteckningar.

Jätten på Lisjöborg. I en vild skogstrakt av Åkers
härad (Södermanland) finnes en s. k. »vikingaborg», d. v. s. ringmur kring krönet av ett ensamt stående bärg, det benämnes av
folket Lisjöborg. Vid denna borg är följande sägen fästad:
För låg-ge lågge sänä skulle jättegumma på Lisjöborg ut o
gå i marka någe.
Då fekk ho si en bonne, som va ute o plöjde förstås.
Gumma ho tog bonn o de unnliä, små jura o plog o helä
skrälldusen i förklä o bar hemm te lättä jätten si. Män han sa,
ho skulle bärä ut dom ijänn o inte jörä dom någe yllä, för di
där ska kommä i väla ätter oss, sa han.
Efter meddelande av en gubbe i Åsäng (Länna sn, Sörml.). En
liknande sägen finnes flerstädes.

Jättens spådom. Även i Ydre såväl som i Södermanland, Tyskland ock Finland förekommer sagan om jättegumman,
som varit ute på marken i något ärende ock som där funnit en
bonde med hästar ock plog. Hon plockade upp dem i sitt förkläde ock visade upp dem för jätten under utrop: »Sickna kryp
jag har hittat!» Då sade jättefar: »Dem ska du släppa! De äro
sådana, som ska komma efter oss.»
Ur L. Rääfs anteckningar.
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Jättarnas yxa ock nyckelstenen. Uti Ydre härad
bodde för längesedan tre jättar, Bule, Grave ock Hjälm. Den
förste på Bulsjö, söm förr kallades Bulåsa eller Bålåsa, den
andre på Gravby ock den tredje på Hjälmseryd, alla i Sunds
socken. Vackra ätteplatser äro belägna vid gårdarna, den
största vid Gravby, den minsta vid Hjälmseryd. Några tala om.
en fjärde jätte — Tång på Tångarp i Asby.
De tre ägde blott en yxa, den kastade de sig emellan att
skiftevis bruka, ända till dess Hjälm, då han en gång skulle
slunga den till Grave, kastade för svagt, så att hon föll ned i
den mellanliggande Sundsjön vid Hakehall. Där finnes hon ännu,
ock där har skaftet, stort som ett timmerträd, blivit sett av det
nu levande släktets föräldrar.
Hjälm säges hava blivit högad vid de stenar, som äro uppresta vid prästgården Hjähnseryd på ättebacken. Bule säges
hava beslutat låta döpa sig vid den nybyggda Vi kyrka. På
vägen dit medförde han guldnyckeln till sin spannmålsbod, men
gömde honom under en stor sten, som står på en bärgpall invid
vägen, mitt emot gårdens bästa åmad. Han tänkte att vid återfärden ta igän nyckeln ock med detsamma kasta stenen över
maden upp på Uvebärget.
Emellertid då Bule efter dopet kom till stenen, mäktade han
ej röra den. Han blev då sjuk av ilska ock måste föras på en
oxdrög till sitt hem. Där dog han genast ock blev begraven
vid de stenar, som äro resta vid Skarpenfält på ättebacken.
Guldnyckeln ligger kvar under »Nyckelstenen›, som den än
i dag benämnes.
Ur L. Rääfs anteckningar.

På Bulsjö i Ydre härad, Östergötland, finnes ett litet
museum av fornsaker, samlat av kammarjunkaren Leonard Rääf
ock hans son, som nu är död även han. Där finnas ock två gamla
bilder skurna i trä, uppställda av gamle L. Rääf.
De bilderna föreställa jätten Bule ock jättinnan Bula.
De bodde enligt sägnen på Bulsjö. De hade många grannar
i angränsande bärgåsar.
Runstenen ock bonden i Skyttinge. På Tumbo
kyrkogård är av mig rest en runsten, som hittades i vapenhuset,
där den låg upp- ock nedvänd, då kyrkan skulle repareras.
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Den bär namnet av en bonde, som bodde i Skyttinge gård,
belägen ett par stenkast ifrån fumbo kyrka. Gårdens namn
stavas på stenen Skytinki. Enligt sägen ha jättar bott på den
gården liksom i hela socknen.
.
27. En jättesläkt i Mälardalen. I Aspö socken, Nyköpings län, finnes en märklig runsten, försedd med en av runslingor omgiven figur, som å ömse sidor om eget huvud håller
ett ormhuvud i vardera handen. En liknande ristning, ehuru
mindre väl utförd, finnes å en runsten i Helgarö socken. Aspöstenens täxt talar om en Kislauk eller Gislög, som lät göra detta
märke efter Thord m. m.
I sammanhang härmed må omnämnas, att omkring 1840
avled uti Husby by, belägen några stenkast norr om runstenen,
en gammal gubbe, hörande till den s. k. Gisla-släkten, vilken
från urminnes tider bebott ock ägt del i denna by. Denne man,
som var mycket storväxt, ansåg sig i rätt nedstigande linje
härstamma från Gisla-gubben (Kislauk), som är uppritad på
stenen. Gisle var jätte. Personnamnet Gisle är annars ej använt
i orten, ock den gamles uppgift förtjänar följaktligen uppmärksamhet.
På ett bärg inom socknen, beläget vid en vik av Mälaren,
som märkligt nog kallas Gisle-viken, finnes — efter vad som
säges — ett märke efter en jätte som hette Gisle, ock han tillhörde samma släkt.
Uppteckning av 0. H.
28. Ett jätteben. I sätesgården Hestra, Torpa socken (Ydre)
finnes en benknota av en oformligt stor varelse. Så länge den
aktas ock förvaras väl, går det gården ock dess ägare väl; om
ej, illa — vilket av många exempel kan bevisas.
Knotan har kommit från en jätte, som byggt upp ock bebott gården, ock från honom härstamma ägarna intill nuvarande
tid, ehuru icke helt på manliga linjen. Dessa innehavare berömmas ock för ovanlig kroppsstyrka.
En ättling till jättarna i Hestra äger en rörkäpp med en
knapp, som förr var stor som en rova, men nu är avsvarvad,
så att den kan begagnas av vanliga människor.
ermelin. Sägner, seder ock sagor.
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En kvinna av denna jättesläkt blev, då hon »stinkade» —
skottade renarna av en besådd åker — överfallen av ett ur sjön
uppstigande sjörå eller näcken.
Ur L. Rääfs anteckningar.

Uti »Jättekyrkan», en s. k. vikingaborg i Härads socken,
bodde förr en stor ock stark jätte, som hette Pälle Rödskägg.
Det antyder, att han tillhörde en blond, förmodligen äkta germansk folkstam.
Tyvärr har folksägnen ingenting numera att förtälja angående hans levuadssaga. Endast namnet ock de ofantliga stenhoparna stå kvar. De äro förträffliga kastvapen att användas
av — en jätte, han må heta Rödskägg eller Gråskägg.
Sägnerna om dessa borgar eller skansar äro av mig upptecknade vid
mina besök i socknarna under 1860-talet.

Om jättestigar. Flerstädes i Södermanland, ja även
i Östergötland, finnas stensättningar, som löpa rakt fram i långa
sträckor. De peka vanligen åt andra stensättningar, vilka äro
forngravar av diverse former, fyrkantiga, runda ock trehörningar
med insvängda sidor.
Stenarna i de förstnämnda stensättningarna ligga jämt med
marken alldeles så som gravarnas, äro omsorgsfullt lagda av
valda stenar ock skilja sig således påtagligt från räster av gamla
stengärdesgårdar. De kallas av folket »jättestigar».
Huru ock av vad orsak har namnet uppkommit? Anser
man de forngravar, som hava karakter av stensättningar, vara
jättarnas gravar, ock tycker man därför, att dessa stenstigar, som
leda bort till dem, böra få ett sådant namn? Kanske! Eget är,
att i Norra Afrika finnas dylika stigar ock gravar. De.senare
äro, liksom pärlor trädas upp på en tråd, förlagda på stigen,
vilken binder dem samman till ett helt system.
Märken efter jättarnas fötter. Vid Gophusbärget,
där morakarlarna försvarade sig mot danskarna, ock vid Garbärget bodde enligt folksägnen jättar, som stundom besökte varandra. I Gophusbärget finnes en grotta, som var ingången till
jätteboningen. Vid klövjevägen emellan Velingsbjär ock Okbjär
finnes märke i en sten efter en stor människofot. Jätten har
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under sin vandring stått med ena foten på den stenen ock med
den andra på Okbjär.
Meddelande av Frök. 8. Lagerlöf.

På en liten klippa öster om Jäders kyrka i Södermanland
synes märke såväl efter en jättefot som efter en jätten tillhörig
häst, vars fot varit med sko försedd.
Jättegravar. På Spannarps ägor (i Skåne) finnes en
»jättegrav) som liknar en fotangel, d. v. s. hon har en trekantig
stensättning med insvängda sidor, en sådan anordning som ofta
förekommer i Södermanland. Egendomligt är, att även i sistnämnda landskap folksägnen ofta nog håller sådana forngravar
för att vara jättegravar.
Jättegrav säges vara i en klyfta nära Norrhult (Korssberg).
Den kallas Hällebärgs grav.

Om Bärgatroll.
34. Troll finnas av många slag. Men här gäller att få reda
på de troll, vilka liksom jättarna bo i bärg, som för det mästa
äro osynliga för människors ögon ock som flyga ock fara i
luften.
Det är ett »vanpakkib släkte, ett riktigt »rakkarbyke».
Tjuvaktiga äro de, så de leva av stulet gods hela sin tid,
ock när man tänker på huru länge ett troll kan leva — flera
hundra, ja tusen år — så förstår man väl; vad skada ett sådant
»åhälle» kan göra, innan det går åt.
Till storleken äro de mindre än en vanlig människa, men
starka ock »immaria» äro de. De kunna gå genom lykta dörrar
ock ta allt vad de se, mjöl, fläsk, smör ock ost. En stackars
bonde, som har det »knapet» mången gång, är aldrig säker för
dem. Medan han på sin teg sår ut den sparade vårsäden, går
ett fruntimmerstroll i osynlig måtto baklänges framför honom,
håller upp sitt förkläde ock samlar däri upp »såasäa». Därav
uppstå »missfäringar». Då såningsmannen märker, att trollen
äro på färde — det ser han, om små virvelvindar leka över
fältet — skall han spotta tre gånger framför sig ock kasta
stål, t. ex. en uppspänd fällkniv, i virveln. Då viker trollet
undan. En sådan »värvind» kallas i Småland »horvvinden». Trollen fara ock till städerna ock beskatta handelsmännen. Hos
rådman Hernlund i Eksjö lära de fordomdags hava huserat värre,
ock väl var, att denna »pålätta» träffade en så täter karl, annars
kunde trollen rakt ha ödelagt honom.
När kvinnfolkatroll äro unga, kunna de se skapligt bra ut,
men tvi för den eller den så de se ut, när de bli gamla! »Brea
munna ha di, näser som näbba, öjen som oggleöjen, kroketa i
röggen ä di som sprättebogar o ni raka i bena, fö knäa di stå
lågt fram, o föttera ä lågga o platta, häla di ä lågga på si sia
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om dän korte benastumpen, män magen han ä stor o trinn. Bäratrolla di si 'ute stort bätter ut.»' Att de ha stora magar, kommer
sig därav, att de äro så glupska till att »häva i se» allt de kunna
komma över. Så värst noga äro de inte, huru maten är lagad,
men mycket vilja de ha både av mat ock dryck. Aldrig läsa de
till bords, ock aldrig tacka de vår härre, all god gåvas givare,
för maten. Därför är det inte häller någon välsignelse med deras
ätande ock drickande. Ja — visst äro de bukiga, men armar
ock ben äro tunna. Att de i alla fall äro duktiga till att föra
ock bära ock fara, det beror på trolldom ock inte på armstyrka.
Att de föra ett ogudaktigt ock okristligt leverne inne i bärgen,
hälst då de ha kalas, det har mer än en hört ock förnummit.
»Di skrola o fogger o fwarjer o sloss o super se fulla, trella
ikull på golvet o räkker bena i väret — så mö vär ä dä då
inte därinne — o bär se te — ja, ja sulle la kanfe 'ute säjja't —
di bär se te som fulla o galna mänsker.»
Men sedan efteråt, när kalaset är slut ock de främmande
trollen, som varit bjudna, ha rest sin kos, då blir det så obegripligt ledsamt därinne i bärget. Då händer det, att unga troll,
som ännu icke blivit riktigt vana vid ett sådant där »svinaktigt»
levnadssätt, börja gråta. Om en ställer sig vid ett sådant trollbärg, lägger örat intill ock lyss riktigt noga, kan en få höra ett
läte, som kallas »bärjagråt». »Jojo män! Dä fenns la ett litet
samvete kvar i di där okkså. Di har inte allti vutt sånna, som di
nu ä. Förfädera deras va la mä en gån däroppe i hemmelens
höjder o spela på harpa o fogde tehopa mä Gass äggla; män
nu — ja nu — di ha fördarvat se fälve o blett allt leare o
leare, o redia rakkara o skojjara ä di, o nu ä dä kanfe
inte så lätt te å bota dom för alla di fukdomma te kropp o
fäl, som di ha draet över se. Män ändå — en sa la inte
tro, att dä ä rakt omöjlit för kräka te komma se opp ijänn.
Vi ha igga rättihet te dömma annra än oss fälve!»
Det är icke alldeles säkert ock avgjort, att alla bärgtrollen
ursprungligen ha tillhört naturvättarnas antal. I våra fäders
fornsagor omtalas dvärgarna såsom boende i bärg. De voro
små, mörka, ofta puckelryggiga, men i motsats till nutidstrollen
flitiga ock kunniga i mångt ock myCket, hälst i vapensmide.
1 Folkmål från norra Småland.
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Dvärgasmide var det yppersta av allt, som kunde fås i den vägen.
Enligt vad som redan ur folkets mun är anfört, har man tänkt
sig, att bärginvånarna under tidernas lopp försämrats till sin
karakter.
Att våra förfäders sagor så mycket ock så ofta tala om
dvärgarna ock anföra deras åsikter angående naturföreteelser
in. m. i jämbredd med asars, vaners ock alfers, tyder på att i
vårt land funnits en småvuxen, mörkhyad folkstam, varav spår
möjligen skulle kunnat uppletas under förflutna århundraden.
Holmberg tror sig i de s. k. »Malmöpyttarna» boende på Malmön
i bohuslänska skärgården, ha funnit en kvarleva av detta folk.
Hylt6a-Cavallius tror sig ock ha funnit sådana spår i Småland
ock i Lappland — där ha vi ju än i dag typiska dvärgfigurer,
som anses vara trollkunniga, mer än annat folk.
I följd av vad ovan är anfört ha bärgatrollen enligt folk
tron en tvåfaldig härstamning.
Vad som här anförts, är upptecknat av 0. H. från folkets mun,
måst i Småland.

Bärgatrollen i Ydre likna sina stamfränder på andra
orter. När de infinna sig vid riktiga människors gästabud för
att stjäla mat, äro de iklädda mössor, som göra dem osynliga.
Även vid vanliga sysslor, såsom vid bakning, smörkärning, ölbrygd etc. komma de för att bliva delaktiga av håvorna, de
kvarlämna ett sken därav som icke mättar.
De äga stora skatter, hänga under klara solskensdagar ut
sitt myckna silver på buskarna, vilket man kan ta ifrån dem,
om man bär sig rätt åt.
Någon gång visa de sig som goda grannar, belöna rikligen
tjänster, som närboende gjort dem, gifta till ock med bort sina
döttrar med kristna.
Alltid hedningar, strida de ofta inbördes, ock denna strid
bliver hetsig, i fall de komma i beröring med en kristen, vars
tro ock böner förarga dem. För övrigt kan allt vad som förut
är sagt om dem användas på trollen i Ydre. Fastän åskan slagit
ijäl otaliga troll, finnas ännu många kvar.
Man ser rök uppstiga vid Uvbärget i Svartorps kohage.
Det kommer från trollens kök, när de steka sitt fläsk.
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Man hör ock slammer av deras köksredskap från bärgen
på Bulsjö ägor.
Ur L. Rääfs anteckningar.

Trollboningar. Uti det höga Vabärget (i Ydre) sågs
en bärgsgubbe, som kallades Vabärgsgubben.
För en halv mansålder sedan syntes på »Urbärget» ett troll
eller rå. Han var liten ock hade mössa på huvudet.
Uti Djurbacken på Bulsjö ägor syntes ock en sådan gubbe.
Uti Gluggebo ägor, Svinhults socken (Ydre), finnes ett bärg,
Staffansbärget kallat efter en gubbe Staffan, som därstädes sedan
långliga tider visat sig. Han är klädd på bärgtrolls vanliga sätt,
med mössa på huvudet, ock pinglar med en fårskälla, varigenom
han lockar barn ock valljon att komma till sig. Han gör dem
dock ej något ont.
På Nycklebärgskulle uti V. Ryds socken visade sig för icke
länge sedan en alldeles utlevad gubbe, som ömsom satt, ömsom
'vandrade.
På ett bärg i Övestorps ägor syntes ofta skepnader av getter
ock andra djur. Även av människor, ehuru sådana ej bo i
trakten.
Uti Gruvby skog visar sig en gammal gumma, som spinner,
sittande på en viss sten. Den kallas därför »Spånstenen».
Emellan Gislekullen ock Pukebärget brukade trollen flytta
fram ock åter »efter sin bekvämlighet»; ävenså emellan Helgeklint ock Ållebärget.
Ur L. Rääfs anteckningar.

När trollen flyttade. Erik i Äng (Torpa sn) höll till
på sin loge, då en trollkvinna besökte honom ock bad att få
låna en öltunna, ty hon skulle hava flyttöl.
Antingen hon nu skulle flytta från Hattebärg till Ållebärg
eller tvärtom, kan ej nu bestämmas. Alltnog, hon fick som hon
ville, men bad Erik, att han en viss natt skulle hålla sina kreatur
inne, på det att de icke skulle blandas samman med hännes.
Liggande på logen hörde Erik pinglandet från trollens skälleko,
när deras fädrift tågade bort.
Efter en stund kom trollkvinnan med öltunnan ock en silverkanna, innehållande färsköl, samt tackade för god grannsämja.
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Vid en liknelse till dörr i Helgaklint hittade Eriks barn en
malmgryta, som länge tillhörde släkten.
Ur L. Rääfs anteckningar.

39. Den stora katten, som skrämde trollen. Under
katolska tiden började spöken att grassera i Norrhult, Rumskulla socken. Ingen kunde till slut hålla ut därstädes mer än
en gammal gubbe, ty han fick någorlunda vara i fred. Spökena
visade sig mäst såsom kattor, men andra synliga ock osynliga
spöken kastade husgeråd ock varjehanda andra saker huller om
buller inom stugan. Alla utom gubben flyttade därifrån.
En kväll fick han en oväntad gäst. Det var en djurtämjare, som hade en björn med sig.
Gubben ville gärna låta mannen ock björnen fä nattkvarter,
men förutsade, att de skulle få dålig nattaro, bara för spökenas
skull.
Frampå natten kommo en mängd troll eller spöken in. De
liknade människor, ehuru de just inte voro så vackra. Eld
gjordes upp i spisen, ock där kokades ormar, grodor m. m.
Sedan satte de sig till bords för att äta, kastade stycken av maten
till björnen under utrop: »Kisse, vill du ha fisk?» Sedan ock ett
par bitar till vandringsmannen: »Vill du smaka buskamat?» sa de.
Men nu hetsade denne sin björn på dem, ock de fingo skjuts
— måste ut ur stugan med stor hast.
Ett stort troll kom sedan ock tittade i dörren. Det var så
stort, att gapet fyllde dörröppningen, men björnen jagade bort
även detta.
Efter den dagen voro trollen ej vidare synliga, hälst som
där restes ett träkors vid byn ock läsning inristades i Korsbärget,
där trollen hade sin bostad.
Sju år därefter vandrade en norrhultabo till Norrköping för
att där hälsa på släktingar. När han var stadd på återväg,
träffade han i skumrasket på en man, som red vägen fram. De
började att språka, ock norrhultabon blev bjuden att sitta upp
bakpå hästen, sedan ryttaren fått veta, var han var hemma.
»Vi är närmsta grannar», sa han, som satt på hästen. Denne
travade undan duktiga tag. Efter en stund snavade han. »Det
var för väl, att han inte föll, för det var Linköpings kyrketorn
han snavade mot», sa ryttarn.
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»Förr hade ni en arg katt i Norrhult. Lever han än?»
»Ja det gör han visst», sa norrhultabon. Han förstod nu, vad
för en karl han lagt sällskap med.
Efter ytterligare en stunds färd böll trollet in hästen. »Nu
är du så gott som framme, nu kan du stiga av.»
Han som fått vara med på den resan, såg nu, att de voro
vid Korsbärget. Därifrån hade han, som sagt, inte långt hem.
Men ryttaren han behövde inte häller fara vidare den natten.
Ur L. Rääfs anteckningar.

Bullersam trollfäst. Stort gästabud i Horsnäsbärgen,
där trollen firade någon högtid — bröllop kanske. De förde ett
sådant väsen, att det hördes rätt över Sommen till det gentemot, på Torpön belägna Ållebärget. Där har alltid bott troll,
men för tillfället var nog endast en gammal trollgumma hemma.
Hon sa: »Ja ä nu så gammel tinta, så ja har sitt 700 vintra o
7 ekeskoga rottna på Horsnäsalann, män allri har ja hört ett
sånt väsen förr.»
Vid ett annat tillfälle sa hon — eller en annan: »Ja ä nu e
gammel pynta o har levat 3,000 vintra o har sitt Horsnäs eke'hinn rottna ner 7 gågRer, män allri har ja upplevat ett så starkt
krig som i år emella Alle- o Svalebäde.»
Ur L. Rääfs anteckningar.

Trollet måste komma hem. Svenningeby är ett
ryttaretorp. Där var ledsamheter, ty ingenting ville lyckas för
hustrun ock hännes man. Ryttaren var av den anledningen elak
emot hänne,' slog hänne till Ml med, ock grälade gjorde han
dag ut ock dag in.
En dag skulle bryggas öl. Det gick på vanliga viset, brygden ville inte hampa sig, ock rosten ville inte rinna.
Samma dag var ryttaren på Örsgänge ute på färd över isen
för att dela ut »åder» åt kamraterna. När han hade kommit så
långt som till Trettebärget — det ligger alldeles intill ock stupar rätt ned i Sommen — hörde han klagan ock jämmer inne
i bärget. Han häjdade sin skridskofärd för att lyssna. Då kom
en trollkvinna ut ur bärget. »Bed Vid-Våli komma hem!» sa
hon; »Kålsupen har fallit i elden.»
När ryttaren kom fram till Svenningeby, var kamraten hans
i tagena med att gräla på sin hustru. Han satte värjan i bryg-
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den för att därmed häva möjligen inträffad förtrollning, men det
jälpte inte. Nu framförde den nyss inkomne ryttaren budskapet
från bärget:
»Vid-Våli ska gå hem, för Kålsupen har fallit i elden!»
Då vart trollet synligt. Det böljade att jämra sig ock kröp
på händer ock fötter ut genom dörren. Så stort var det, att
ryggen nådde upp till dörrposten.
Men en stor grann kopparkittel, nästan full med vört, blev
kvar efter trollet.
Efter den dagen hade hustrun icke vidare någon otur med
sina sysslor, ock hännes man blev beskedlig. Han förstod förstås, att det inte var gummans, utan trollens skuld, att allt förut
hade varit vanpackat ock avigt.
Liknande sägner berättas även om Ålle- ock Svalebärget.
Ur L. Rääfs anteckningar.

KloekardElans hos trollen. Han skulle följa brud- •
hovet till Flahult från Torpa kyrka, där vigseln hade försiggått.
Han hade något att syssla med i kyrkan, som gjorde, att han
blev efter de andra, men hade »socknetygen» (nattvardsmedlen)
med sig, då han äntligen blev färdig att gå åstad.
Kommen till Svalebärget blev han där intagen av trollen.
De voro mycket talrika, förde oväsen ock kokade kål i en stor
kittel. Klockaren hällde något mässevin i koket, just som det
skulle förtäras. Trollen blevo därav så yra ock galna, att de
började slåss med varandra, ock ett troll, som hette Kålsupen,
föll i elden ock brände upp sig. Hans passade sig under den
uppståndna förvirringen, kom ut ur bärget, anlände till bröllopsgården, innan bröllopsmåltiden var slut, ock fick berätta sitt äventyr för gästerna.
Ur L. Rääfs anteckningar.

»Var är min mössa?» På Sommenäs härregård i Tirserums socken klagade folket över att de ej blevo mätta. Det
tycktes, som om de fingo »årdentlit», ock härrskapet var ej snålt
— men likaväl —
Nu hände sig, att en torpare, medan han gick åt härregården, kom upp på Dörabärget samtidigt därmed att det ringdes i matklockan framme vid gården.
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Då hörde han många rop inne i bärget. »Var ä mi myssa?
Var ä mi myssa!»
Torparen började springa fram ock tillbaka på bärget ock
ropade han också: »Var ä mi myssa? Var ä mi myssa?» Då
hörde han en röst: »Du kan få ta gamle fars myssa.» Ock med
detsamma kastades upp till honom en mössa. Den satte han på
sig ock sprang bland tuollen på isen, tils han kom fram. Då
såg han, huru trollen ställde sig bakom de ätande ock togo, osynliga som de voro, matbitarna ifrån både drängar ock pigor.
Det som de fingo i sig, såg ut som mat, men gav ingen näring.
Torparen gav mössan till husbonden, ock nu kunde han se
trollen han också.
Efter den dagen ringdes ej i matklockan, folket blev belåtet med kosten. Men i bärget hördes jämmer ock gråt. De
kunde numera ej passa på matstunderna ock fingo svälta.
Ur L. Räfs anteckningar.

Trollet i virvelvinden. En gumma, som såg en virvelvind fara fram, bannade trollet, som var däruti. Men detta
blev så förbittrat, att det blåste omkull ock bortförde en mängd
sädesskylar, de löstes upp ock snoddes in bland träd ock buskar.
Bäst därför att ständigt vara hövlig, även mot troll. Spotta kan
man ju alltid göra.
Ur Rääfs anteckningar.

När trollen hade kalas i Rödgavels grotta. En gågg
för lågge, lågge säna sulle trolla, som bodde i Rögavels grotte
te å hålle bröllop, o di bjö alle di troll, som fanns på hela
Öffötteslätta o frå skoböjda mä, o hele si släkt o alle sie vänner.
Män dän släkta, som bodde på ara sia lönn, dän höll di sä för
goe te bju.
Män si då ble väfföttetrolla, som var mänske kann begripe,
så arje, så di kunne sprekke, o så satte di sä te o grunne, hur
di Bulle kunne betale öfföttetrolla för bå nött o gammen.
Nor di så hade lakt opp rå, komm di draanes över fönn en
allmänskader skrälldus, bå smärrer o störrer. Somme å dom
va så gamle, så di mä nö kunne si hånna för sä, o annre va
syns kumne te i villa, män di mäste va i sin bäste åller, kvekke
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hörke o inmarie, som väffötte allti ä blann folk, sännamer då
blann troll.
Nor di så hade komme i lann, for somme å dom burdus
te klokkern i Rokslöse, för di visste, att där hade vart barndop,
så fekk di klokkern te fly sä dopvattne, som hade blett viet
helit ijönum dope, begrips. Män vesst fekk di betale klokkern
för dän tjänsta!
Mä väfföttetrolla höll på mä tokke uträttniger, hade trolla
i Ombärj brått mä te jöre fint o grant ini bärje, o där i
Rögavels grotte hade di draet ihop en förfasli hoper mat, som
di hade stole frå folk.
Nor di nu va församlate i bärje alla öfföttetrolla o satt
runterikrigg bole, så va di just inte så värst hävlie te si på,
fast di hade sie bäste klär. Män äte kunne di, o munne hade
di, som rakk frå ene öra te dä annre. Höjfärdie o store på-t
va di ändå, för si di va öfötte kantägke.
Män nu sto dä tjokkt mä väfföttetroll utaför o glodde ijönum
dörespriggera. —
En kann tägke, att så svoltne som väffötte ä för mästigen,
di sulle Unne sä sugne i maga, nor di så dän möne goe maten.
Klokkern i Rokslöse o flere Rokslösebor o anna folk hade lakt
sällskap te bärje, för di tykkte, dä sulle bli rolit te si, hur
trolla levde. Di kasta unna trolla för te få en titt i dörespriggera di oj.
Män nu spragg di små väfföttetrolla in obone o slo dopvattne i öja på di are trolla. 0 nu må en tro där ble ett
spetakel!
Vattne förvände syna på trolla, så di slo ijäl varara. Ja
dä ble ett väsen o levane i bärje, så dä va rent för dant,
där ble inte mer kvar å hela dän stämma än e gammel a
- rg.
Möe hade ho vart mä om, sa ho, för ho va så gammel,
så ho hade sitt Ju ekeskoje rottne ner, sa ho, män make te
romolane o hallo hade ho inte sport förr, sa ho.
Men väfföttetrolla di for i väg mä maten te ara sia fönn
va inte lite karie, nor di komm hemm te sitt.
0 Rokslösaboa di va oj inmarie. Mä trolla joie åv mä
varara inne i bärje, to di döra frå svinstia deres, o säna så
satte di hänne te dör i si Mrke. Så stor va svinhusdöra, så
ho passa dit ho komm, o där sitter ho allt än, o så översta fuller
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åv lea gubba o anna satety ä ho, så en kann rakt fäms te
blie på-a.
Så nog ä dä sant, att ho ä komma frå trolla.
Sägen upptecknad av fröknarna Ingeborg ock Helena Holck, satt
på östgötamål av 0. H.

Pigan ock trollets barn. I Eksjö tjänte i början
av århundradet hos en rådman en piga, som hade vård om hans
kreatur, vilka betade på den illa beryktade Soåsen. Där bodde
ett troll, som hade namn, heder ock värdighet såsom »Soåsafrun».
Pigan hade mycket besvär med »kritterna», ty de voro ibland
svåra att finna, ock än svårare var det att få dem hem. De voro
liksom förtrollade, tyckte hon.
En söndagsafton gick hon i sällskap med sin lilla hund
utåt betesmarkerna för att få reda på de betande kokreaturen.
Då började hunden att skälla häftigt, liksom hade han råkat
ut för något »ohemligt».
Pigan, som var djärv, skyndade fram ock fick se två små
barn, som sutto på en stock ock voro sysselsatta att äta smörgås. De hade breda munnar ock stora huvuden ock sågo trolska ut.
Flickan hutade till hunden i alla fall ock bannade honom
för hans ilska mot de små.
Då hörde hon en röst ur skogen, som uttalade dessa orden:
»Tack för din barmhärtighet mot barnen! Hädanefter skall
du inte behöva leta efter era kor. Gå hem! De äro före dig
i fägatan.»
Pigan gick ock fann djuren enligt löfte på anvisat
ställe.
Efter den dagen behövde hon aldrig mer gå till skogs,
korna kommo hänne alltid till mötes vid »le'et».
Enligt den s. k. »Mormors» berättelse (Smålandsgumma, på annat
ställe citerad); aflemnades av 0. H. 1878 till Red. av »Förr och Nu»,
som sålde den till H. Hofberg. Han införde den i sin samling av
»Svenska folksägner» (s. 39).

Änkan ock Soåsafrnn. Det var en gång en fattig
änka, som var nära att svälta ijäl.
Då mötte hänne en liten piga, som såg »konstbesynnerlig»
ut. Hon hade en stor bunt lin i handen ock frågade änkan, om
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hon ville spinna mot betalning. Ja det ville hon mer än gärna,
ock de blevo överens om lönen. Men den främmande pigan
sade, att »frun» hade föreskrivit, det änkan under spinnandet ej
fick begagna sin egen spott att väta tråden med, utan hon skulle
ha en skål med vatten bredvid sig för det ändamålet. På en
viss angiven grön plan inne i skogen skulle hon lemna spånaden, ock dagen därpå kunde hon på samma ställe hämta betalningen.
Änkan gjorde, som föreskrivet var, ock blev under loppet av
några år smått förmögen, men kom tillika i dåligt rykte. Det
gick tal om att hon stod i förbund med troll ock satetyg. Detta
förargade hänne, ock så beslöt hon att pröva trollet, om det var
så allvist, som det lät, ock »kristnade garnet» genom att väta
det med sin spott, då hon spann — för så mycken kristendom
trodde hon ha i sig, fast ont förtal gick om hänne.
Hon lade det spunna garnet på vanligt ställe, men då hon
kom dit dagen därpå, låg garnet kvar, ock när hon kom hem,
voro alla hännes pängar förvandlade till torra björklöv.
Hon slutade sina dagar på fattighuset.
»Mormors» berättelse.

Ett gott råd till trollen. Trollen äro inte alltid så
elaka, som folk tror.
Pär i Äng (Torpa socken) gick en dag förbi Helgaklint.
Då visade sig en kvinna, som bjöd honom på mjölk ock soppa.
»Hon hade så mycke, sa hon, »så hon kunde gärna dela med
sig något.»
»Tack ska du ha!» sa Pär. »Men göm tils i morgon, vad
som inte går åt i dag.»
Det tyckte trollet var ett bra råd. »Kom till mig, när tiden
för kornsådden är inne, så skall jag säga dig, vad dag du
skall så.»
Bonden hörde sig för hos trollet våren därpå, ock fick en
ovanligt god äring.
Ungefär detsamma berättas om en metare, som satt i
en båt på Sommen utmed ett bärg. En kvinna, som visade sig
utanför bärget, bjöd honom på traktering, men han tackade ock
gav hänne det rådet att gömma maten till dagen därpå.
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Det var mig ett pussa rå!
Du ska få fiskar bå stora ock små!
Han hade sedan god fiskelycka.
Men kanske var hon, som kunde så ställa med fisken, snarare ett sjörå än ett bärgatroll.
Ur L. Rääfs anteckningar.

Lön för lån. Emellan trollen i Ållebärg ock Helgaklint
har alltid varit god grannsämja, ock de besöka varandra flitigt.
Nu hände sig, att bonden på Slogebo en varm dag uppehöll sig på logen, kanske sov han middag där.
Då kom en trollkvinna från Helgaklint in till honom ock
bad att få låna en öltunna. Hon skulle ställa till bröllop, ock
hännes dotter skulle gifta sig med sonen i Ållebärg. Hon lovade
bonden, att han en viss natt skulle få smaka ölet.
Vid utsatt tid gick bonden till logen, ock dit kom kvinnan
med öltunnan ock bjöd bonden dricka ur en präktig silverkanna, fylld med färsköl.
Bonden tackade, behöll kannan, men vågade ej dricka ölet.
Ur L. Rääfs anteckningar.

Trollen ville taga barnet. F. d. korpralen Becker.
boende på Gripenbergs ägendom i Säby socken (Småland) ock
som nu är nära 80 år gammal, omtalade följande:
»Korpral Sköld, som likasåväl som jag ock min hustru
bodde i Lindefås socken (grannsocken till Säby), levde i umgänge
med trollen. De hade sitt tillhåll i de höga bärgen, som finnas
därborta. De lånade varandra bröd o. s. v. ock voro goda vänner. Men jag ock min hustru vi ville ej veta av dem.
Nu hände sig, att min hustru framfödde ett barn, ock ett
par nätter därefter, medan barnet ännu var odöpt, väcktes jag
av hänne, hon ropade: »Becker! Becker! Jälp mek! De ta barnet ifrå mek!»
Jag upp ock slog omkring mig ock ropade: »Jag förbehåller
mig att få vara i fred! Ut mä er, trollpack! Ut! —»
Därefter brände jag av krut på tröskeln, ock sedan kommo
de ej in. Gumman min hon kände, huru barnet, som låg på
hännes arm, drogs ifrån hänne ut över sängbalken, ock hon
hade ej makt att hålla det fast, förrän jag jälpte hänne.
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Jag har i all min tid haft en sådan välsignad förmån, att
inga gastar ock inga troll förmått något emot mig, men min
hustru hon kunde aldrig gå ut efter solnedgången utan att bliva
ofredad på något sätt. Därför måste hon alltid fullgöra sina
utesysslor före solnedgången.»
Becker sade sig hava sett en bortbyting i Råsa by, belägen
i Lommaryds socken. Han var manvuxen då, hade stort huvud,
gick ock »slabbade» ock danglade med benen, hans händer ock
fötter voro som ett barns, men kunde ej göra nytta. Han gick
ock gapade ock »hajade till» då ock då. En annan bortbyting
hade han sett i Frinnaryds socken. Han var nästan fulare än
den andra. Hans huvudhår stod rätt ut åt alla sidor. Han var
hemma i Lepparp.
De sätt, som på annat ställe äro omtalade, att utbyta trollungar mot egna barn, kände Becker till, nämligen att sopa ut
dem eller att sätta dem upp i spisen.
Upptecknat av 0. H. i september 1903.

Trollen i Röbärget ock Fnasken. Norr om sjön
Björken i Kinda härad reser sig »Röbärget», som förr var bebott
av troll. Som vanligt voro de tjuvaktiga ock togo från den
kristna befolkningen allt vad de kunde komma över, till ock
med nyfödda barn, innan de blivit kristnade.
Från en bonde, kallad Fnasken, som bodde i Barsunda,
hade de tagit hans barn ock givit honom ett trollbarn (en byting) i dess ställe. Det var »kvilligt», ock bonden, som var
missbelåten med bytet, tog det med sig i sin båt till Röbärget
ock kastade det i sjön. Med samma låg hans eget barn i båten,
ock det var alltid sedan ett snällt barn.
Fnasken ville åt trollens skatter ock tog sig för att
under kvällarna lyssna till trollens samtal inne i bärget.
»Vi ha ingenting att leva av nu, men hustrun i Barsunda
skall i morgon röra om maltet i bastun; då glömmer hon nog
att tvätta händerna, ock då är hälften av maltet vårt.»
Bonden varnade hustrun att gå till sin gärning otvättad.
Hon kom ihåg tillsägelsen, tvättade sig, ock trollen blevo lurade.
En annan gång hörde Fnasken detta: »1 morgon skall
Fnasken slakta sin tjur; då blir tjuren rädd, bonden kommer
att svära, ock så blir halva tjuren vår.»
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Följande dag när tjuren blev rädd, sade den varskodde
bonden i stället för att svära: »Gud välsigne dig, mulle!» Ock
så fingo trollen lång näsa.
Slutligen ville bonden helt göra av med trollen, gick
till kyrkvärdarna ock tiggde sig en flaska »mässvin», under förebärande att någon var sjuk i hans hem; gick sedan till trollen
ock bjöd dem dricka. Därav blevo de så yra ock galna, att de
slogo ijäl varandra.
Nu tyckte sig bonden ha fritt spel ock ämnade ta alla trollens skatter. Då hörde han en gammal trollkärring, som låg
nere i en bärgskreva, säga:
»Sju ekeskogar har jag sett växa upp, ock sju ruttna ner,
men ett sådant slag har jag aldrig förr sett i Röbärget.»
Då sade Fnasken: »Har du inte fått smaka Kristi vin, så ska
du få smaka Kristi flaska!» Slog den sedan i skallen på kärringen, så att hon dog, tog sedan famnen full av silverskatter,
jämt så mycket han orkade bära. Men när han kom tillbaka
för att hämta mer, var bärget stängt.
En avkomling av Fnasken är ännu ägare till en »silverkappe».
Meddelat av A. R. Alvin i Turistföreningens årsskrift 1905 (s. 267 f.).

Bärgatroll i Hälsingland. De se ut som andra dödliga, men äro mindre till kroppsbyggnaden. De äga i sina bärgbostäder stora skatter, husdjur, få barn ock hava ett slags familjeliv.
I Oppsjö i Delsbo voro en hop barn vid ett närliggande
bärg i färd med att leka, då de plötsligen fingo se andra barn
bland sig, som deltogo i leken. Några voro feta, andra magra.
Trollbarnen förklarade orsaken:
»De feta bodde i ett rum, där de fingo mat av en gumma,
som svor ock gormade, då elden ej ville brinna under grytan;
de magra i ett annat rum, där deras värdinna hela dagen satt
ock läste ock ritade kors i grytan, då veden ej brann.»
Trollen kunna ock någon gång visa sig tacksamma.
En bonde såg vid sin fäbovall en del feta ock stora kor
beta bland hans egna djur. Han lät dem gå ostörda utan att
Hermelin, Sägner, seder ock sagor.
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kasta stål över dem (för att få dem i sitt våld). Sista kvällen
han såg den gista kon försvinna bland buskarna, hörde han
en röst:
»Eftersom du låtit min boskap vara i fred, skall du få storoxen i stället.»
Nästa morgon låg en stor björn på stugubron, ock han begav sig sakta mot skogen. Bonden tog sin bössa ock sköt ned
honom. En sådan björn kallas »skänkbjörn».
Meddelat av dr I. A. Wistrand.

57. Kopparkittlarna i Trollbärget. 1 Grums socken
(Värmland) finnes en gammal härregård vid namn Agnhammar.
Invid ett av gårdens gärden ligger det s. k. »Trollbärget». Det
har från urminnes tider varit bebott av rika bärgtroll, som hade
många kopparkittlar fulla med gullpängar.
Det var just inte omöjligt att komma in i bärget, ty gick
man helt ensam till bärgets norra sida en torsdagsnatt ock höll
sig fullkomligt tyst, så fann man bärget öppet, ock därinne var
ljust, nästan så som mitt på dagen. Då var det bara att ta en
kittel ock bära ut honom. Men det lyckades aldrig fullkomligt.
Gamla Glas-Kajsa, som bodde på Agnhammar på 1820talet, talade om, att det var en gång en man som gick tre
torsdagsnätter å rad till bärget. Han hade kunnat tiga de två
första torsdagsnätterna, så länge tils han kom in i bärget, »män
nor han da fekk se all dänna grannlåten o alle disse skattera
änne in på hasera, så ble'n så förtrolla, så han inte kunne hålle
truten, o så ble'n utvist o fekk pallre säj hemm i mörkre uta noa
skatter. Dän trejje gagen han jekk, da trodde han säj om te
å tige, för da va han van. Dä jekk galant, han tog säj en
e'ettel o bar'n uttaför bärjöppniga, män da sa han: Nu har
ja däj!
Män da änne flög 'ettel ur nävera på'n å tebakers i Trollbärje. Dä komm se därå att han inte kunn tige, te han väl komm
utå b ärj r o ta. Hadde'n kunne tige, te han komm jömmen grinna
te Ustaa jale, hadde'n fäl blitt dän rikerste i sokkna.»
Sedan den dagen stod bärget aldrig öppet för någon. »För
trolla ble rädde, dä skulle komme nån som kunne tige.»
»Ja, dä va på dän tia, da trolla hade makt i väla!»
Meddelat av kapten Karl Linroth.
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58. Nyeklabärget. Statens järnvägståg kommer framdundrande på en hög jordvall, lagd över en vik av Säbysjön,
belägen i Säby socken (Norra Vedbo härad, Jönköpings län).
Sjön är omgiven av betydliga, lövrika höjder på södra ock östra
sidan, på den västra åkrar ock kyrkan. Men om den norrifrån
kommande passageraren ser ut genom kupéfönstret till höger,
just då han är på den omnämnda jordvallen, så finner han på föga
avstånd ett tämligen högt, brant nedstupande ock mörkt bärg.
Det är Nycklabärget.
Man kan ju redan på »utanskrefta» — dess yttre utseende —
se, att det är ett trollbärg, eller att det åtminstone varit ett tillhåll för troll. Järnvägens visselpipa har nog jagat bort vad
som kyrkklockorna lemnade i fred. Bärget är djupt, ock längst
in kunde jättefolket, som bodde där, fri sig för klockeklangen;
men visselpipan, som skär ock gnäller mitt för bärget, den är
svår — den kan ett mögligt ock ludet jätteöra omöjligt lida.
För länge sedan — ja för mer än hundra år sedan — bodde
i den närbelägna gården Katarp en bonde, som hade fått i sin
skalle, att han skulle lägga sig till något av de stora skatter,
som jättefolket inuti bärget ägde.
Han gick ock »vok» (vaktade) på bärget »allt stilla» (ofta),
»la öra te bärjvägga å lyddes te»., Ja nog hörde han ibland,
hur det bullrade, huru jätten ock jättesan taltes vid — hans röst
var grov ock hännes inte stort finare. Han hörde ock, huru
de gingo ock flyttade på sina kopparkittlar, ock huru gullpängarna skramlade, när kitteln sattes ned vid den inre bärgväggen.
Till sist kunde han inte sova om nätterna, bara för att han
tänkte så mycket på bärgaskatten. Så en torsdagsmorgon i
»solaglänten» var han där igän ock klättrade upp till en plats
på bärgväggen, där han stått många gånger förr. Där var
justament likasom en liten »altan» eller jämn »plattån, di kallar»,
som en kunde stå på, ock där hörde han bullret inne i bärget
allra bäst. Han hade ock förut märkt, att där var likasom en
liknehe till dörr ock ett nyckelhål däri. När han nu kom upp
på »plattanen» den där morgonen, blev han storögd kan tänka,
för där satt en rostig järnnyckel i hålet.
Bonden var inte sen till att dra ut nyckeln, stoppa honom
i fickan, spotta tre gånger ock sedan kasta sig ned på backen,
springa hem ock gömma nyckeln på ett säkert ställe. Allt
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lyckades så till vida, för ingen mötte han, ock ingen såg honom,
varken då han gick till eller från bärget, ock inte hade han
sagt ett ord under hela tiden. Men nu, sedan nyckeln låg i gömstället, kunde han inte låta bli att skratta, så glad var han.
Gumman hans hon tyckte, att kam hännes var likasom
»förgjorder» ock »bortbytt». Han var sig icke lik nu för tiden,
gick för sig själv ock småpratade. Men till hänne sa han inte
ett ord.
Nyckeln hittades i oktober månad, ock nu led det mot julen.
Slakt, byk ock bak gick sin gilla gång som vanligt, ock gubben var inte snål. Han släppte till julslakt den bästa stuten,
som annars slaktarn skulle haft, ock julgrisen var bra, riktigt
»vacker», d. v. s. fet, ock snart hängde i storstugans tak korvar
av många slag, förutom brödkakorna.
Julaftonen var inne. Drängen bredde julhalmen på golvet,
sedan han förut givit hästarna ett redigt höfoder; pigan satte
fram en stor balja, fylld med vatten, framför spisen, där björkvedsbrasan brann snällt ock tyst, medan mor själv gav korna
deras nattfoder, bestående även det av grönt hö. Ock nu sedan
hon åter kommit in i stugan, kläddes barnen av ock tvättades.
Även jonen tvättade sig framför brasan, dock mindre fullständigt
avklädda. Mor gjorde julbordet i ordning — vit duk, julefat, med
kokt fläsk, kokt salt bringa, julkorv, gröt med smörhåla mitt i,
mjölk, lutfisk, potatis, smält ock osmält smör, ost, en hög med
olika sorter bröd för var ock en — far, mor, barn ock jon —
samt brännvinsflaska ock ölstånka.
Far satt hela tiden tyst ock stilla på bänken vid sängstället
ock bara säg på, hur de andra rusta' ock ställde. Julpsalmen
sjöngs, innan de började äta, men far var mol tyst han. De
andre rimmade över gröten, drängen så här:
»Dänne gröten ä kokt er i e gryta o inte i ett tråg — när
Lisa ä blea stor, kann far få mek te måg» o. s. v. Men far sa
inte ett ord.
Supen tog han ock nicka' åt drängen, ock det var drängen
belåten med.
När allt var tyst ock stilla i gården, steg bonden upp ock
klädde sig. Han låg nattetid i en liten kammare i en stuga,
som var byggd sides med den stora. Gumman hans tyckte inte
om det där, men hon var förståndig ock lät sig nöja. Kanske
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hade hon ock fått »lite vär av»1 hans funderingar anbelangandes skatten, ty innan han flytta' till lillstugan, hade han talat
i sömnen nattetid om jättar ock troll, om kopparkittlar ock
gullpängar.
Bonden gick till stallet, selade på Brunte, tog ut honom
ock satte honom för en släde.
Kallt var det, ock stjärnklart. Snön låg tjock på marken
ock knarrade under medar ock hästhovar. En stjärna lyste
klarare än alla de andra.
Hade bondgubben varit, sådan han skulle varit, då hade
han tänkt på Betlehemsstjärnan, som lyste för de heliga tre
kon ungar, som voro ute ock vandrade för att finna den nyfödde
överkonungen; men det gjorde han inte, han tänkte bara på
skatten inne i bärget, ock snart var han framme invid detsamma.
Han höll med sin skjuts mitt under bärgadörren, band hästen
vid en tall ock började klättra uppåt. Detta var ett svårt göra,
ty hällarna voro slippriga av is ock snö, men med en kniv, vars
tånge gick igenom skaftet ock som hade den rätta sortens stål
i sig, högg han sig fast i isen ock kom till den lilla släta »plattan».
Nu tog han fram nyckeln, satte den i nyckelhålet, vred om, drog
ock si — bärgadörren vred sig sakta, ock bärget stod öppet.
En kvav, varm luft slog emot honom.
»Dän ä la tokka, som trolla har'a», tänkte bonden. För rästen
var den inte olik den, som bestods i hans egen storstuga.
Han gick framåt — mörkt till en början, men i mån som
hans ögon blevo vana, märkte han ett svagt rödaktigt ljus, som
strålade ut från bärgväggarna. Det tog till, ju längre han gick,
men några talgljus eller ljusstakar kunde han inte varsna.
Nu hörde han ett underligt läte. Han stannade. Vad skulle
det kunna vara? Jo det var jätten, jättesan ock barna deras,
som snarkade. Visst kunde gumman hans ock drängen ock
pigan snarka, men det var ett inte mot detta. Det lät, som om
alnstjocka timmerstockar blivit släpade fram ock tillbaka i
bärget.
»Om di nu vakkna, då ä dä förbi mä mek», tänkte han.
Men så kom han ihåg, att på julnätten, då alla kristna människor vilja vara tidigt vakna för att glädja sig åt frälsarens
1) någon kunskap om
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födelse, då sova trollen hårdare än annars, ty de hava ingen
del i den fröjden.
Ock så gick han dristeliga fram i bärgasaiarna. Snart fick
han se, var jättefolket låg i en rad på golvet: först jätten, så
jättesan, så den älste pojken, så en flicka ock sedan jättebarn
minst sju stycken. De lågo riktigt ordentligt med fötterna lika
långt fram, men huveskallarna bildade en sned linje från jättefar ock till den minste ungen, som var årsgammal, men i alla
fulla fall tre alnar lång. Det hela var som ett orgelvärk, för
det pep i dem alla, men tvi, tocka läten! Inte kunde en »gagna»
det spelevärket i en kyrka!
Nå — bonden han ville inte oroa dem ock började se sig
om efter skatterna. Jo — där vid bärgväggen stod en kopparkittel, ock längre bort flera. Han tittade ner i den förste. Jo
riktigt — den var nära halv med gullpängar. Han lyfte försiktigt i de båda silveröglorna, som voro fästade i kittelns överkant. Det var styv börda, »män nog ska jak la fresta lell te
få't mä mek keram», tänkte han ock började »konka» (bära tungt)
fram mot utgången. För att inte gå viller i bärget hade han
fäst ett snöre vid öppningen ock lagt ut det på bärgagolvet,
allt efter som han gick inåt. Det följde han nu, ock det var
för väl, att han hade varit så förståndig, ty där funnos många
gångar därinne. När han kom till Orren, drog han till sig
snöret, tog det mångdubbelt, fästade det i kittelns öglor ock
böljade att så sakta hala skatten rätt ner på släden. Därpå
kröp han själv efter, hållande sig vid repet, som han fästat vid
hålans öppning. Men så — just som han kom ner, råkade han
att sparka till kitteln. En underlig dov klang hördes, hästen
ryckte sig lös, bonden fick tag i tömmarna, piskan ven, ock det
bar av med god fart.
Men nu voro trollen vakna, kommo ut från bärget, ock inte
hade de svårt för att ta sig ned på marken. Det tissade ock
tassade bakom bonden i snön, han kunde vänta, att trollen höggo
honom i nacken när som hälst. Då kom han fram till en höstplöjd åker. Fastän snön låg därpå, kunde han dock se, att fårorna lupo tvärs för den riktning han färdades, ty snön hade
fallit jämt ock stilla ock visade noga den underliggande åkerns
höjningar ock sänkningar. Utpå åkern gick nu bondens färd
med samma goda fart, men trollen blevo efter. De måste löpa
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fram ock åter för var fåra, annars hade det blivit kors av, ock
sådana ville de inte göra för allt guld i hela vida världen.
»Håll ut, Brunte min!» tänkte bonden. Det rök av hästen, så
svett var han; men han tycktes förstå, att om han ock husbonden skulle slippa sätta livet till, så måste han ta säkra tag
med både bak- ock framben. Nu hade de lemnat åkern, hade en
uppförsbacke framför sig, den s. k. »Katarpeli» — den finns icke
mer, vägen är omlagd — ock fader Sven tyckte sig ånyo från
ett avstånd höra det där stygga tassandet i snön. Sen han
tordes icke se sig tillbaka, ty då hade allt »gått på förlor».
Äntligen var han nära nog hemma; gården låg framför
honom, det lyste från alla fönster, så som det skall göra på juldagsmorgonen, han hörde icke längre det där tassandet. Vägen
gick utmed Svartån, som ännu icke var fullt tillfrusen, ty det
»strekade» (strömmade) hårt på detta ställe, ock vattnet gjorde
skäl för namnet. Det såg alldeles svart ut.
Nu fick Brunte sakta farten en smula, bonden skrattade ock sa:
»Jak tror, trolla fekk Set i natt!»
Men det skulle han tegat med, ty släden halkade på sned,
kopparkitteln föll av släden ock for tillika med pängarna burdus ned i ån.
Då hörde han ett grovt ock försmädligt skratt bakom sig,
ock när han nu vände sig om, då stodo alla trollen i en rad
på vägen, i samma ordning som de legat inne i bärget.
Sven han spotta' åt dem, men de gapa' ock skratta' än värre.
I detsamma hördes den första klämtningen från kyrkan.
Först den lilla klockan. Dess ton flög fram över de snötäckta
markerna silverklar ock ren som en änglaröst. Sedan hördes
storklockan. Den bröt fram med sin djupa ton likt en domsbasun.
Nu slötos trollens hädiska munnar, det blev tyst bland dem,
de vände sig om ock började springa utför baken mot bärget
till. Jättemor tog den minste ungen under ena armen, medan
hon sprang; jättefar den därnäst i kragen. Snön yrde kring
fötterna på dem. De blevo mer ock mer otydliga för bondens
ögon, medan de sprungo. Då kom hemfolket med släde, bjällra
ock bloss ut från gården för att fara till kyrkan. »Står dn här,
far?» sa moran. »Men du vänder hästakräket åt galet håll?
Kom ock följ med oss till Guds hus nu!»
Efter berättelse av en stalldräng å Gripenberg.
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Från vägen den hårde, på åkern den årde! Ryttaren från Svenningeby kom ridande över isen på Sommen. Han
hade varit på »ådermöte» ock skulle hem. Kommen. till Dömabärget, höll han in hästen ock ropade:
»Komm ut!»
Ut kom en trollkvinna med dricka i ett träkärl.
»Fy tusan! bätter ö'ärl ska då va, om jak ska drekka!»
sa han.
Kvinnan gick in i bärget ock kom åter ut, bärande drycken
i en präktig silverpokal. Ryttaren teg emot den, låtsade dricka,
men kastade drycken bakom sig ock satte sporrarna i hästen.
Det bar av.
»Ut bå tvåfot o enfot!» ropade trollet.
Det blev en jakt. När ryttaren kom till Ågebärget, som
låg invid land på andra sidan sjön, varest bodde andra troll,
som voro i ovänskap med Dörabärgstrollen, så ropade de förra:
»Rid från vägen den hårde till åkern den korsårde!»
Så gjorde han. Glödande järnstänger, som trollen kastade
efter honom, förlorade sin riktning, fastän de flögo honom helt
nära till höger ock vänster.
Kalken skänkte han till N. Vi kyrka.
Hästen bar märke efter den resan. Några droppar av drycken föllo på länden, ock håren frättes bort.
Ur L. Rääfs anteckningar.

Den bärgtagne drängen. I Ingatorps socken i S.
Vedbo finnas två höga bärg, som utav ålder varit tillhåll för
troll ock bärgafolk. Sockenborna hade, förr åtminstone, mycken skada ock ohäll genom dem.
På den tiden, då nedanstående »pasafa» ägde rum, fanns
det så kallad »resarv» i de småländska gästgivaregårdarna, d. v. s.
byar ock hemmansdelar voro skyldiga att skjutsa resande, när
»hållet var utgånget»; ock hållet var utgånget, när ett visst antal
på stall å gästgivaregården stående hästar blivit under dagens
lopp till skjuts använda. För att i byar ock gårdar tillkännagiva pågående skjutsskyldighet användes en träklubba, som i
en viss ordning bars från gård till gård, i mån som skjuts
blivit värkställd efter undfånget bud genom gästgivaregårdens
hållkarl.
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Nu var det så ställt, att klubban låg i Ingatorps by hos
kyrkvärden, ock drängen hans, Nisse, skulle till att skjutsa en
»främmater harre», som satt på gästgivaregården ock' väntade.
Jaha, Nisse han gick åt hagen för att ta opp hästarna —
»dän främmate åkte par» — men fålarna voro ovanligt nog »vanpackade» ock ville inte låta ta sig.
»Jak menar, trolla ner Bläsa o Brunte!» sa Nisse.
Nu var han kommen ända intill det ena av de där höga
bärgen, ock vid han ser sig om, får han se en flicka, som står
ett stycke uppe på bärgklacken.
Hon såg inte illa ut, hade ramsvart hår, som hon kammade
med en guldkam, ock håret var så långt, att det skylde det
mästa av hänne. För rästen hade hon inte så värst mycke kläder
på sig, men pärlor ock guldband om både hals ock armar.
Hon skratta' åt drängen ock vifta' åt honom ock lät honom
förstå, att han skulle komma upp till hänne.
Nisse tyckte, att bärget var bra nog »bratt» att klättra på;
men var inte det hundingen att, så fort han bjöd till aldrig
så litet, så var han bums oppe hos flickan! Ock det stod inte
länge om, förrän han glömde klubba, skjutskarl, Bläsa, Brunte
ock hela Ingatorps by.
Den resande blev otålig ock skrev klagomål i dagboken.
Kyrkvärden själv gick åt hagen för att se, vart drängen
tagit vägen.
Då gingo hästarna stilla ock spaka nedanför bärget ock
läto ta sig, men Nisse syntes inte till, ock hästgrimmorna lågo
alldeles bredvid bärgbranten.
Det gick dagar, veckor, månader, men Nisse var borta han,
kontant försvunnen.
Fader Sven hade nog sina stilla tankar, han. Att drängen
råkat ut för något, det trodde han, men sa inte ett ord därom.
Inte en dag ock inte en natt gick till ände, utan att han hade
sina fundamenter anbelangandes Nisse, ty han hade alltid varit
»regal» ock nyttig på alla de vis, ock han, Sven, hade svårt för
att undvara'n.
Det led mot påsken. Nisse hade varit borta mer än ett halvt år.
Då kom Sven att tänka på en sägen, att Ingatorps-trollen
vid påskatid hade för sed att fara på kalas till det andra bärget,
som ligger ovan Hesterlid invid sjön Östra Lägern.
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Gubben tänkte: »Jak ska fresta på te råka Nesse ensam
hemma i bärje». Han ställde sig, där han hittat grimmorna,
ock ropade uppåt:
»Nesse, komm ut! Nesse, komm ut!»
Ock var inte det märkvärdigt, att när han lyfte sina ögon
lite högre opp, så stod Nisse på bärgklacken. Blek ock dum
såg han ut, tittade rätt fram ock tycktes inte en gång varsna
husbonden sin. »Komm ner, Nesse! Komm ner!» skrek Sven.
»Kann inte», svarade drängen. »Kasta hit era vanta!»
Sven kastade vantarna ditupp, ock Nisse tog dem på, men
ännu hade han inte mycke krafter.
»Kasta hit era tröja!»
Ja, Sven han tog av sig tröjan ock kastade den upp på
klacken. Nisse krängde den på sig, ock nu blev han lite
kryare, böjde sig ner ock trevade med händerna efter nedgången.
Kom dock icke av stället.
Till slut, när bonden var nära på naken ock Nisse hade
dubbla omgångar av kläder på sig, kunde han krypa ner, men
föll framstupa på gräsvallen. Det jälpte honom, förstås, att han
fått kristna kläder på sig. Ock så gingo de hem.
Det blev en stor undran, när de kommo, far i bara skjortan
ock barbent, men Nisse var välklädd han. Tyst ock olustig var
han likväl.
Sedan han vistats hemma några dagar, kunde han tala om,
hur han haft det i bärget.
Inte hade • han legat på latbänken där häller. Han hade
varit likasom troll han också. Hade rest genom luften till Eksjö
för att stjäla sill, salt ock mjöl hos handelsman Hernlund. Trollen åto upp dessa varor på sina kalas. Så stark hade han varit
under sina resor, att han kunde ta en silltunna under ena armen
ock en rågmjölssäck under den andra. Han kunde också gå
genom lyckta dörrar, göra sig osynlig ock komma fram överallt. Därinne i bärget hade han inte häller haft någon riktig
»moro», för han blev snart led vid den där trollflickan, ock nu,
sedan han lyckligt ock väl kommit ut ifrån bärget, tyckte han,
att hon var aldrig för rar.
Drängen. levde sedan i många år, men var aldrig mer den
karl han varit t'örr — gick för sig själv, »moloken» ock tyst.
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Hade inte trollena varit vid Svalebärget den dagen, då Sven
tog ut Nils, så hade han visst aldrig kommit lös. Därför så —
nog är det bäst att hålla sig ifrån troll ock »opyske», så mycket
en kan, gå i kyrka ock läsa vackert Guds ord, för då ha trollen
ingen makt med människorna.
Därborta vid bärget, där kan en få höra något konstbesynnerligt, om en ställer sig där på kvällskvisten tätt intill ock lyss.
Det är ett läte inne i bärget, som kallas »bärggråten».
Sven, kyrkvärden, han sa:
»Dä va la ho bärjakvenna kantägka, som grät, för Nesse
hade flytt ifrå'a.»
Upptecknad i Småland av 0. H. efter »Mormor» (gumman Bolling),
förut tryckt i »Ord ock Bild» 1900, s. 661-665.

Brudar ock brudskaror bärgtagna. En brudskara
från Asby udde, med en brud som hette Maja, färdades fram
på en numera övergiven vinterväg genom »Majdalen» på Demshults ägor. Trollen fingo makt med bruden ock hela skaran,
togo dem in i bärget, men släppte efter någon tid åter ut dem.
Bärg ock dal fick namn efter bruden. Hurudant värdskapet var
därinne i bärget, förmäles numera ej. En liknelse till dörr synes
på bärget, ock spökerier förekomma där.
En sådan dörröppning kan jämväl iakttagas på ett bärg,
Brudhålet benämnt, som ligger vid vägen emellan Lövåsa ock
Börshult (i Ydre).
Ett brudhov säges även blivit bärgtaget uti ett bärg på
Ramfalls ägor ock ett annat på Kvarnkullas ägor, båda i Torpa
socken (Ydre). Vägen, som där, förbi Västra Ryd, löper fram,
kallas Brudmannastigen. Bärget vid Kvarnkulla kallas även
Rutahall. Där visar sig ofta »oknutt», ock skri höres av vägfarande inifrån bärget såsom av späda barn.
Ur L. Rääfs anteckningar.

Den lilla kom ihåg trollgubben. Det var i början
av 1670-talet som lilla Anna Martha von Schauv, dotter till
landshövdingen ock översten för Smålands kavalleri frihärre Axel
von Schauv ock hans frihärrinna Brita Horn till Ribbingshov,
satt utmed, stranden av Vassviken ej långt från nämnda sätesgård. Hon var emellan två ock tre år gammal ock hade sin skö-
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terska med sig, som sökte att roa barnet på bästa vis. Då flickan
tycktes få lust att äga några blommor, som växte vid sjöstranden, steg pigan upp för att hämta dem. Då hon kom åter, var
den lilla försvunnen. Allt letande efter hänne av hela godsets
personal blev fåfängt.
Omkring ett år efteråt, då härrskapet skulle företaga en
resa, gick stalldrängen förbi Vassviken för att ta upp hästarna.
Då fick ban se barnet sittande på en brant häll av bärget. Han
var icke sen att klättra ditupp, tog flickan på axeln ock skyndade hem till Ribbingshov med det kärkomna fyndet. Hon
hade icke ökat sin växt under det året, ock hännes kläder voro
ej slitna. Om allt vad som tilldragit sig gav hon endast till
svar: »Gubben! Gubben!»
Hon blev gift med sin styvmoders Anna Brita Prinzenskiölds
bror, ryttmästaren vid Smålands kavalleri Johan Johansson Prinzenskiöld, f. 1656, död 1720.
Hon genomgick sin första barnsäng hemma hos föräldrarna
på Ribbingshov ock bodde i en nu bortriven flygel med utsikt
åt Vassviken.
Plötsligen utropade hon, där hon låg: »Nu kommer gubben
för att ta mig igän!»
Uti riddarhusgenealogien finnes om hänne antecknat, att
hon blev förlovad vid 4 års ålder. Står detta i sammanhang
med det ovan anförda? Skulle hon frias från trollen på så sätt?
Ur L. Rääfe anteckningar.

65. Bärgtagen gosse. Uti ett torp på Asby udde fanns
en gubbe, om vilken sades, att han på 1770-talet blev bärgtagen, då han såsom liten gosse under gudstjänsten plockade
bär i skogen. Äldre syskon, som ock voro där, hade icke sett
ett ur bärget framkommande kvinnfolk, som lockade in pilten,
sedan hon tagit honom vid handen.
Mot aftonen lyckades modern att få ut barnet genom någon
besvärjelse, varvid bärggubben hördes säga: »Hav då ut bytingen!»
Gossen hade ingenting ätit av erbjudna rätter, men var en
tid bortåt halvtokig.
Ur L. Rääft3 anteckningar.
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66. En förälskad jätte. Väster om Morkarleby i Dalarna
ligger Reisbjär (Risbärget). Där bodde förr en jätte, som blev kär i
en kulla, vilken om somrarna uppehöll sig i en närbelägen fäbod.
Han passade på, när hännes fader på juldagsmorgonen reste
åt »julnåti» (julottan), ock infann sig tillika med sina fränder i
stugan. Kullan hade ännu icke hunnit med att sjunga sin julpsalm, ock därför fingo trollen makt med hänne, klädde hänne i
en kostbar brudståt ock satte guldkrona på hännes huvud, medan
ljus upplyste stugan, så att skenet därifrån lyste lång väg ut
över snön.
Emellertid hade kullans fader icke kommit fort fram på sin
väg till kyrkan, ty »rattjen» (hunden) hindrade hästen att löpa
fram, kastade sig emot honom, skällde ock visade sig mycket
orolig. Bonden förstod då till slut, att icke allt stod rätt till hemma,
vände hästen ock körde, så att snön yrde om hovar ock slädmedar.
Redan på avstånd såg han det starka skenet från stugan,
ock nu blev han än ivrigare i sinnet, ock hästen drevs hårdare på.
Framkommen till gården kastade han tömmarna ifrån sig
ock öppnade dörren.
Där satt hans dotter i full brudstass, omgiven av jättebrudfolket. Nu voro goda råd dyra. Han fann det rätta, tog en
yxa, som stod invid väggen ock kastade häpne med all makt, så
att hon fastnade i väggen, ovanom barnets huvud. Stål jälper!
Ock sedan kunde han föra den tillämnade jättebruden ut till
släden, satte hänne däri ock ställde sig själv bakpå. Det bar
nu ånyo av i fullt språng till kyrkan under bön till Guds moder
ock alla hälgon, att trollen icke skulle hinna honom fatt. Snart
syntes stockelden, som brann utanför kyrkan. Den foro de förbi.
Bonden tog sin dotter vid handen, gick in i kyrkan, där gudstjänsten ännu ej var börjad, men folket till det mästa 'bänkat.
Alla förundrade sig över den fagra synen, ty guldkronan
ock den övriga brudklädseln blänkte i ljusskenet.
Bonden ock hans dotter sågo varken till höger eller vänster,
utan gingo gången fram ock in i sakristian, där prästen uppehöll sig. Han fick nu besked om huru allt tilldragit sig, ock
kullan, som varit likasom i en dröm, blev åter vid sina fulla
sinnen, sedan prästen läst över hänne. Guldkronan skänkte
bonden till kyrkan.
Meddelande av författarinnan Selma Lagerlöf:
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gärgtagna kreatur. Uti Tirserums socken (Ydre
prosteri) tilldrog sig för 25 år sedan, säger Rääf, att en ko
från Linderyds gård blev bärgtagen.
Om kvällen sattes i hännes bås en kaka bröd jämte salt
på en tallrik med dessa ord: »Då du släpper min ko, skall jag
giva detta åt första hitkommande fattige!»
Klockan emellan 10 ock 11 väcktes det insomnade gårdsfolket av ett råmande vid stugudörren, ock kon stod där, oaktat
gårdsporten var för natten tillstängd.
Uti Nyhemsbärget på Norrby ägor hava troll bott ock
kreatur där intagits ock åter utsläppts.
Vid Vassbackabärget på Hästhagen i V. Ryd bliver boskapen förvillad, ock ett kvinnligt troll, benämt Vassbackafrun, har
förr visat sig där.
Ur L. Rääfs anteckningar.

Prästen gav hänne inte lov. Det hände sig som så,
för en färla mansåldrar sedan, att rusthållarmor i Södra Rakstorp
sade till sin dräng, att han skulle gå åt hagen för att ta upp •
en viss häst, för hon ämnade att på den rida till sin sockenkyrka, Asby. Ja drängen gick, men kunde ej finna hästen.
Kom tillbaka, fick bannor ock skickades ånyo till hagen.
Då såg han där en käring, som plockade kröson. »God
morgon, svärmor!» sa han.
»Vill du göra allvar av det, så ska du finna hästen», sa
gumman. »Där står han!»
Hon gjorde upp med drängen, att han på kvällen skulle
möta hänne ock dottern. Drängen tordes icke hålla sig undan
i farhåga att bliva skadad av trollena. Han kom till mötet ock
såg dottern. Gumman lovade drängen mycket gott ock stora
fördelar, om giftermålet blev av, men hotade att fördärva honom,
ifall han svek. Nytt möte i hagen utsattes till en torsdagskväll.
Då gjordes fullständigt avtal, lysning togs ut, ock de blevo
vigda.
Efter en tid blev drängens husbonde utfattig, ock drängen
köpte gården. Han blev mycket rik, men samtidigt grälaktig
ock svår mot hustrun.
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En dag skulle han sko en häst, ock hustrun höll upp hästfoten. Skon passade ej till hoven — den var för liten — karlen
vart arg ock misslynt.
»Den saken kan ju lätt jälpas», sade hustrun, släppte hästbenet, tog skon ock böjde med bara händerna ut den, så att
den blev lagom stor.
»Är du så stark? Varför slog du inte igän, när jag
slog dig?»
»Prästen gav mig inte lov till sådant, när han läste brudvigseln», svarade hustrun.
Ur L. Rääfs anteckningar.

70. Prästen ock bärgandarna. Det var en gång en
präst som -var mycket gudfruktig, men sträng var han både
mot sig själv ock andra.
Det var inte många söm kunde vara honom till lags, ock
straffpredikningar höll han, var han kom.
Nu hände sig som så, att han en afton var ute ock spatserade i en skog, ock så kom han till ett högt bärg. Att många
troll bodde därinne, det visste han förut, men nu stod dörren
öppen till trollstugan, ock han hörde en stark jämmer ock gråt
därifrån. Trolleua hade ledsnat vid sitt ogudaktiga leverne ock
tänkte på att deras förfäder voro komna från himmelen ock att
de nu hade blivit så försämrade ock fördärvade, så att det inte
längre fanns någon bot för dem, om inte Gud ville förbarma sig
över dem ock jälpa dem ur, deras elände.
Prästen hade nog hört talas om »bärggråt» förut, men det
här var värre, än han kunnat tänka sig. Att sådana där otäcka
troll skulle våga sig till att begära samma lycka ock sällhet
som människor, det tyckte han var förmätet av dem. Han steg
därför fram till den öppna dörren ock ropade inåt bärget:
»Så omöjligt, som att det skulle växa blommor ock blad på
mitt kammargolv, så omöjligt är det, att ni kunna bliva saliga!»
Därmed gick han ock hörde bakom sig en ökad jämmer.
Han kom hem, lade sig med tungt sinne att sova. Men då
han vaknade på morgonen — se, då växte vita blommor ock
gröna blad på hans golv!
Nu kom han ihåg, vad han sagt till bärgandarna, klädde
sig fort ock skyndade till bärget för att låta de förtvivlade
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trollen få det glada budskapet, men fann vid framkomsten dörren stängd.
Efter den dagen var prästen inte så sträng som förut.
Korporal Ihrstedt.

71. Om åskan ock trollen. »Goffar» (Tor) är, som alla
veta, en stor fiende till troll.
Nu, sedan jättetrollen äro nästan alldeles utrotade — de
visa sig åtminstone icke — nu har han bara småtrollen att
slänga efter med sina viggar. Dessa viggar se ut som stenar
ock äro formade på behändigt vis, somliga med ock somliga
utan hål. De där äro nyttiga att ha. Om man hänger dem i
skorstenen, så skydda de för nya torsviggar, som kunna komma
uppifrån. De läggas i sädesbingen ock mjölet, att det må bliva
drygt, att inte mask ock ohäll må komma däri ock att »tompissen» ej må draga bort något.
När goffar kastar sådana där viggar, komma de med en fart,
så att de krypa nio alnar ned i jorden, men höja sig sedan upp en
aln vart år. Ock då kunna de efter nio år ligga synliga å jordytan.
Småtrollen göra sig så små som möjligt, för att inte goffar
skall kunna se dem. De rulla ihop sig till små nystan ock gömma
sig i tuvor ock snår. De kunna till ock med krypa in i skorstenar. Men få de då se en torsvigg där, så töras de inte stanna
kvar. I alla fulla fall bör man, då åskan går, stänga både
spjäll ock fönster, ty om trollen komma in, så kommer torsviggen efter.
Skulle någon vara ute ock gå, medan åskväder regerar, så
bör han inte springa, för då komma trollen ock gömma sig i
hans kläder ock så — kan olyckan snart vara framme.
Trollen gömma sig ock stundom i träd, ock därför slå
goffars viggar ned i dem.
»Värilningar» eller »värvindar» sägas ömsom, såsom förut är
nämnt, vara skickade av bärgtroll, ock att dessa osynliga äro
med däri; ömsom sägas häxmästare hava sänt dem.
Åskan slår efter trollen, ock eftersom man vill undvika att
komma i misshugg, kastas stål, t. ex. en uppspänd fållkniv, i
virveln för att fördriva trollen.
Uppteckningar från folkets mun i Sörmland, Småland, Uppland ock
flere landskap.
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Ett vanmäktigt troll anträffades liggande på marken
med avslaget lår. Goffar hade gjort det. Grann var hon ock
fint utstyrd. Hon bad kristna att bära hänne till »Stora Näs»
(Pukabärget), men ingen ville göra hänne den tjänsten. Sedan
hon legat en god stund, upplöstes hon, ock där syntes endast
något slem efter hänne.
Ur L. Rääfs anteckningar.

Ringoxen i Pelarbärget. En jägare gick framom
Pelarbärget i Ydre ock såg då en mycket grann oxe, som hade
ringar av olika färger på sin kropp. Han var just i begrepp
att skjuta oxen, då en röst hördes från bärget:
»Akta dig, ringoxe! Där kommer en mätesman. Otvättad
är han. Han skjuter visst ijäl dig.»
Oxen försvann.
Ur L. Rääfs anteckningar.

Bönegudens bärg ock tronen på Helgslätts ägor.
På Helgslätts ägor i Västra Hargs socken finnes en skog, som
ännu i dag anses vara förtrollad. Uti densamma är en hög,
tämligen brant, rätt uppstående bärgsknalle, vars övre sida är
plan. Denna nämnes av folket: »Bönegudens bärg». Fordom
var sed, att ingen gick därförbi utan att lyfta på mössan till
hälsning — ock kvinnfolken nego helt vackert. Detta skedde
ännu för 25 år sedan. Numera torde endast en ock annan
gammal möjligen hälsa tyst ock i smyg; man liksom skäms
för gamla seder ock bruk.
Jag frågade en gång gamle Kalle, som bodde därinvid ock
vördnadsfullt hälsade på bärget, varföre han gjorde detta.
»Jo si, det lärde jag som liten gosse, att jag alltid skulle
göra. Där bor Böneguden, ock alla som gick förbi skulle visa
honom sin vördnad.»
»Ja, men varför?»
»Jo för han är Böneguden, ock annars får trollen, som bo
där borta i bärgen, makt med en.»
Så har Kalle inte sett trollen?»
»Nä, si jag hälsar alltid på Böneguden ock tittar inte efter
trollen».
»Ja om ni inte tittar efter dem, så har de väl visat sig
likafullt?»
Hermelin, Sägner, seder ock sagor.
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»Ja, många edeliga gånger. En gång var det en liten lyktegubbe eller ett sådant eldsken. Han hoppade ikring ock ville
nog, jag skulle följa efter, för han for fram ock tillbaka, men
jag tänkte på Böneguden, ock så försvann skenet. Trollen här
kan ta så många skepnader de vill för att locka en vilse, ock sen
hörs de bara, som om en skata skrattade, men det är nog trollen.»
Vi hade en gammal rättarehustru, som var ute ock gick
i skogen. Plötsligt fick hon se en hare, som såg så rädd ut.
»Den där är nog skadeskjuten», tänkte hon ock skulle taga den.
Men då hoppade den åt sidan ett bra stycke. Nå bättre lycka
nästa gång — men nu linkade den en bit på tre ben ock satte
sig igän. Alltjämt förföljde gumman haren, han lockade hänne
längre ock längre in i skogen, medan hon gick än hit ock än
dit. Slutligen fick hon se haren hoppa in bakom en bärgsklyfta. I detsamma skrattade trollen. Gumman kunde nu förstå,
att det var en trollhare hon hade gått efter. Men huru skulle
hon nu komma ut ur skogen? Jo, hon hade lärt eller hört, att
man kunde narra trollen med att vända ut ock in på tröjan '
ock vända kjolen avig. Hon gjorde så, ock se nu kom hon ut.
Nr 14-75 meddelat av friherrinnan A. von Rosen, f. Barnekow.

Kattor i Ydre. En resande kom till, Manhult i
Malgesanda socken ock begärde nattkvarter. Gärna skulle hån
det få, men de hade endast ett spökrum att avlåta åt honom.
Han sade sig vilja ligga där.
Han bad att få låna en stekpanna för att däri steka medhavt fläsk. När detta var tillagat, stod pannan på spishällen,
rör att fläsket skulle svalna något. Då framkom en katt, som
i flottet doppade sin tass ock slickade den.
»Kas katt! Du bränner dej!» ropade den resande. Katten
försvann. På natten blev stort oväsen i rummet. Nattgästens
säng drogs av osynliga händer mitt ut på golvet. Små varelser
(kattor) gingo runt om sängen sjungande eller jamande dessa ord:
Den resande härrn han sa så till mej:
Kas katt, du bränner dej!
Den resande etc.
Så där höllo de på, tils dager vart ljus.
L. Rääfs anteekninPr•
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77. Kattorna på fäboden. I Långhedbyn, Alfta, socken
(Hälsingland) bodde en skomakare, som kallades »Abbarrafar».
Hur han fått detta besynnerliga namn, är ej bekant. Han var
en karl som ej beständigt satt vid skpmakarebordet. Fiska
ock jaga var hans största lust, ock dessutom besökte han många
dansgillen.
Nu hände sig, att han flera dagar bevistat ett bröllopp, ock
när han kom hem, kände han sig olustig för skoarbete, gjorde
i ordning en matsäck, krängde på sig jaktväskan, tog bössa
ock fiskedon på axeln ock gav sig av.
Hans vandring gick västerut, bra långt, tils han kom till
Röksbo fäbodstuga.
Här skulle han ha sitt stamhåll, här skulle han skjuta
harar, tjädrar, kanske en älg, här skulle han fiska abborrar ock
laxöring. Han kunde aldrig få det bättre än så, som han nu
hade ställt det för sig, ock litet var som varit i hans kläder
kunde tycka detsamma. Men ingen är förslug. Ohäll kan
komma, när en minst väntar därpå. Det led fram på hösten,
kreaturen ock fåbodjäntorna hade dragit hem, han var ensam
härre därborta, ock väderleken var vacker.
Till fäboden kom han, medan skuggorna från bärgåsen
blevo långa ock sträckte sig vitt ut 'över underliggande skogar.
Bruset från älvens vattenfall hördes upp till fäboden.
Därinne gjordes upp eld. Ur väskan framtogs rått kött,
som han fått med sig från brölloppsgården, ock när brasan
brunnit ned, lades det att stekas på ett över kolen lagt järngaller.
Då hoppade plötsligen en stor svart katt in ock försökte
nappa köttstycket till sig, men Abbarrafar var inte sen att med
eldgaffeln jaga bort den objudne matgästen, i det han skrek:
»Kys katta!» Ja katten måtte fly med oförrättat ärende. Men
det dröjde inte länge, förrän en hel rad av kattor kommo in,
beto varandra i svansarna, bildade ring ock dansade runt på
golvet, i det att en sorts jamande sång hördes:
Kys katta, sade skomaren!
Kys katta, sade skomaren!
Nu förstod Abbarrafar, att det var trollkärringar som han
såg, ty sådana kunna förvandla sig till kattor. Men huru de
kunde veta, att han var skomakare, det var svårt att förstå.
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Emellertid — sedan kattorna avlägsnat sig, ock sedan han
ätit, lade han sig att sova, men drömde hela natten om kattor
ock tyckte sig även i sömnen höra detta: »Kys katta, sade
skomaren!»
På morgonen var han i god tid ute. Tjäderspel hördes.
Han smög sig fram så där stötvis, som man brukar göra, medan
tjädern är dövad av sina ansträngningar att med spelet behaga
hönorna. Han kom inom håll, höjde bössan, men då strök sig
ett lodjur alldeles intill honom, bössan ändrade riktning, skottet
small, tjädern flög, men bet var försvunnet.
Då hörde han ett försmädligt skratt bland buskarna.
Skytten förstod nu, att han var omgiven av trollkärringar
på alla sidor. De kunna förvandla sig till lodjur också, ock
då äro de farliga, om man länge retas med dem.
När jäntorna ock boskapen lemna fäboden på hösten, så
är det vanligt, att de små underjordiska flytta därin, åtminstone
så länge det är milt i luften. Men om trollkärringagastar fått
inrota sig på en fäbod, då vilja de vara allena rådande.
Han gick hem ock började halvsula stövlar. Men ännu
hade han det där försmädliga: »Sys katta, sade skomaren» i
öronen.
Hade han låtit den först inkomna katten ta köttstycket, så
hade nog jakten blivit mera lyckosam, än som nu blev fallet.
Meddelande av Betty.

Skogsfrun ock andra skogens väsen.
78. Skogens vättar äro av olika art. Älvorna, skogsfrun
(skogsnuvan), hulten (skogsmannen), vättar som bo i träd, ja
även de små underjordiska höra delvis dit, ock eftersom bärgen
för det mästa äro omgivna av skog, kunde man vara frestad
att även taga bärgtrollen in under samma rubrik. Strängt taget
få vi dock endast räkna de fyra förstnämnda arterna såsom
skogsvättar.
Medan vi hålla till i skogen, låtom oss höja blicken en
smula upp till träden.
Däruppe bland träden ock i träden rör sig, bor ock lever
en hel mängd varelser, som vi inte fä glömma bort.
När yxa ock såg på ett obarmhärtigt ock oförståndigt sätt
härja i skogarna, då fly dessa vättar sin kos under jämmer ock
gråt, då komma kalla frost- ock kastvindar, som välta kull
många av de återstående träden, då kommer »jätten torka» ock
gör åkrarna ofruktbara.
»Skogen är en god fattigmans tröja», säger ordspråket. Ute
på slätten biter vinden i skinnet under vintertalet; inne i
skogen rör man sig lätt ock ledigt utan att hindras av blåsten,
medan lungorna fyllas av barrdoft. Däruppe bland de täta
grenarna sitta vänliga vättår ock se ned på vandraren.
Men det är icke endast gynnsamma vättar som råda i
skogen.
Den enslige nybyggaren långt inne i ödemarken får känna
skogens makter på ett sätt, som inger honom bävan. Mörka
ock långa falla skuggorna från de skogklädda bärgsluttningarna
ut över hans små åkerlappar ock hindra växten därå. Telningar
av alla slag ränna upp i hans med svett ock möda uppgrävda
åkerdiken. De måste avlägsnas, annars återtager skogen sitt
välde på de fläckar, där brödet skulle hämtas. De vättar ock

54

HERMELIN, NATURVÄTTAR.

troll, , som råda här borta i ödemarkerna, äro ovana vid ock
fientliga mot människor, de ligga på lur överallt i skogen, ock
det är ej så lätt att alltid kunna reda sig ock försvara sig
emot dem.
I närheten av hemmen därnere i bygderna, där äro naturmakterna människorna underdåniga, där finnas träd t. ex. som
i sig äro villiga att emottaga sjukdomar. Men uppe i storskogen kunna träden utsända sjukdomar; där i skogen kan man
få höra Odens hundar eller än värre hälveteshundar gläfsa;
dit kommer sedan Odens vilda jakt, ock visst är djävulen själv
med på den jakten, ty där fara trollpackor, som hojta ock
skrika; där medföras olyckliga kvinnor ock barn, som snyfta
ock gråta. Då brytas trädtoppar, ock hundraåra furor falla;
då är bäst att hålla sig stilla inne i stugan, ty annars kan
man bliva insvept bland detta följet ock gå evinnerligen förlorad.
Folktro ock folksägner i Småland, Värmland, Dalarna, Södermanland
ock flerestädes enligt anteckningar från folkets mun av 0. H. ock flera.
Jfr Selma Lagerlöfs berättelse i 1:a delen av >Jerusalem».

79. Vacker är hon, skogsfrun, det kan icke nekas, obegripligt vacker. En stackars kolargubbe, som sotig, svettig ock
trött efter arbetet vid milan har gjort upp en brasa inne i kojan
ock tänker slå sig litet till ro för natten, nog blir han storögd
kantänka, när han får se en sådan där komma in till sig.
Har han inte bibel eller psalmbok med: sig, eller har han
glömt att titta i de böckerna under flera dagar, då kan han
snart bliva »dårad» av trollet, då kan han snart göra sig olycklig
för hela sitt liv.
Gamman därhemma, hon är just inte fager, kanske inte
alltid så snäll håller, ock nu när han får se en sådan
grannlåt — — —
Väl oni han har vett att spotta åt hiinne ock ge hänne
sådana namn, som hon förtjänar att ha.
Djurklou omtalar ett samtal emellan en skogsfru ock en
bonde. Hon, frun, försökte locka honom på alla de sätt, ock när
inte detta jälpte, tala illa om hans hustru o. s. v. Men bonden
lät sig icke lura. »När rompa syns, då ä trolle röjt», sa han
till sist.

SKOGSFRUN OCK ANDRA SKOGENS VÄSEN.

55

Ja detta är skogsfruns svaga sida, hon har en svans!
Den döljer hon nog för de flästa, med sin ljusgröna, fladdrande
kjol, men han finnes där, ock den som sett den, han ledsnar
snart vid: bekantskapen.
Jägare tycker hon om mer än kolare. Jägaren kan hon
ock vara till stor nytta, ty liksom finnarnas skogsfru Mielikki
råder hon över skogens villebråd ock skickar fram det till den,
som icke försmår hännes sällskap.
Sägner därom finnas många, i alla trakter av vårt land.

Lövjerskan ock skogsnuvan. Den förra tyckes ha sitt
rätta hem i Småland ock omtalas där mera än i andra orter,
den senare i Skåne. De äro varandra lika. Stundom äro de
identiska med skogsfrun, vilken i så fall kännetecknas på
samma sätt som lövjerskan genom en ihålig rygg, liknande ett
baktråg.
Denna ihålighet är betecknande för ett kvinnligt skogsrå.
Häjdlös sinnlighet, ytlig prakt, ingen kärna, intet andligt innehåll, lättja, planlöst kringfladdrande — se där egenskaper som
måhända kunna anträffas även utanför skogen — till ock med
i en stad — bland människor.
Den skånska skogsnuvan synes mera tam ock förtrolig med
människor än kännes syster längre nordpå.
Skogsfrun ock skogsrået, sådant det visar sig i Ydre,
skiljer sig ej mycket i sitt uppförande från andra fruar av
samma art i andra landskap. Hon besöker kolaren vid milan
ock jägaren vid hans vakteld, blåser i hans bösspipa ock giver
honom stor framgång i yrket, ifall han håller till godo med
hännes sällskap. Bäst är dock att genast avvisa hänne med
en bösskula, när hon kommer första gången, ty jägarens hälsa
bliver vacklande, sedan han givit sig skogsfrun i våld.
Emellertid — bäst att vara hövlig mot hänne, så länge hon
ej visar sig. Man lägger en säxstyversslant jämte något mat
på en sten eller stubbe såsom offer åt hänne, då man ämnar
sig på jakt. Ävenså bör man lemna en av snarorna ovittjad
ock vid utsättandet av densamma giva tillkänna, att den är
för skogsfruns räkning.
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Orren på urberget. Visst lär det vara så, att somliga
djur ock somliga fåglar på ett alldeles särskilt sätt höra skogsfrun till. De kunna icke dödas så lätt.
En jägare sköt en orre på Urbärget i Ydre, stoppade den i
sin väska ock gick hemåt. Då började orren att kuttra ock
blåsa, där han låg i väskan, denna höjde sig ock lyfte slutligen jägaren upp i luften. Han skar då av remmen ock lät
väska ock orre fara.
Ur L. Rääls anteckningar.

Skogsrået ock Mårten. Mårten hade varit hos en
granne ock gick hem genom bokskogen. Rätt som det var, snavade han över en trädrot ock föll omkull. När han sedan reste
sig upp, såg han skogsrået stå där ett stycke längre bort. Hon
skrattade åt honom ock gjorde sig till för honom, men Mårten
var förståndig han, gick baklänges ifrån hänne ock kom
lyckligt hem.
Meddelande av artisten S. Nilson.

I Halland uppträder skogsfrun eller skogsrået oklätt,
men skyler sig åtminstone på baksidan med sitt länga hår. Hon
har samma orsak att dölja baken som hännes systrar i andra
landskap. Mycket långt ock ymnigt hår har hon, ock vacker är
hon — på framsidan.
Meddelande av artisten S. Nilson.

Skogsrået ock mössen. Hos Mårten i Storsjö, Asige
socken i Halland, växer en stor alm ett stycke från gården.
Där brukar skogsrået hålla till. Mårten gick där förbi en gång,
då »vyssla» rået uppe i trädet, ock strax kom där fram så
många »Mia» möss, så att det var alldeles svart på marken.
Han stod kvar ock såg på dem, tils att de alla hade sprungit
honom förbi, ock sedan gick han hem, inte lite bekymrad över
det han sett.
Meddelande av artisten S. Nilson.

Magafina kallades en skogsfru eller lövjerska, som förr
höll till ock stundom visade sig på Vallsnäs ägor i Nykils
socken (Östergötland). En gammal gubbe, boende på ägorna,
berättade nyligen vid ett slåtteröl följande:
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»Vi höllo på med höslåttern en gång för längesen här på
gården, ock den där ängen inuti skogen hade vi slagit i det
nogaste, när det var tid på att spisa aftonvard. Då kom
Magafina på tal. Hon lät sig se för den, som ropade på hänne,
hälst då en ställde sig på en viss plats uti skogen helt nära
denna ängen. Det där var dock ett vådligt företag, ty man
kunde bliva olycklig genom hänne. Hon dårade folk, ock den
som en gång kom i hännes våld, blev vurmig sedan i all
sin tid.
Nå — nu var där bland slåtterfolket en ung dräng, som
inte var blyg eller rädd av sig, ock han utlät sig, att han
skulle gå åstad ock kalla hänne till sig. Men den drängen var
listig — han. En eld var uppgjord för att därvid koka kaffe.
Han tog med sig en brand ur elden ock skyndade därmed inåt skogen, hållande samma eldbrand bakom sig. Framkommen
till den av de gamle slåtterkarlarna angivna platsen stannade han
ock ropade ljudeligen: Magafina — ock detta tre gånger. Strax
visade hon sig, kom emot honom så grann ock så fager, att
drängen i all sin tid aldrig sett något så fint. Men nu tog han
fram eldbranden, stack den åt Kinne, Ock nu måste hon vända
på sig. Då såg han, att hon var ihålig ock led på baksidan.
Han spottade åt hänne ock slapp att komma i hännes våld.
Meddelat av baron Ernst Hermelin, ägare till Vallsnäs.

87. Jägaren ock skogstrollet. Det var en gång en skogvaktare som tjänade vid. Rinkesta härregård, belägen i Ärla
socken (Nyköpings län). Han tjänade länge ock väl ock fick
till belöning ock »donation» under livstiden ett torp, som heter
Nyckelbro, beläget på Rinkesta ägor.
Dagligen var han ute ock jagade ock hade god framgång
med skyttet. Detta kom sig därav, att i eller vid Kammarbärget bodde ett skogstroll, eller en skogsfru, som han blivit
bekant med, ock hon jälpte honom, så att allahanda villebråd
»kom före», ty hon var rådande i skogen.
Trollet besökte honom ofta, ock han hänne. Slutligen
ledsnade han dock vid hännes efterhängsenhet ock beslöt att
göra sig av med hänne.
Efter att ha berett sig — han tog ett hår av hänne ock
virade det om bösskulan — lade han sig i försåt.
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Hemma på Nyckelbro skulle bliva slåtterkalas. Trollet var
bjudet. Skogvaktaren låg bakom en buske ock väntade. Trollet
kom så sakta gående den lilla trampade stigen, som ledde fram till
torpet från Bammarbärget. Bösskolven lades till jägarens kindben,
skottet small, trollet slog upp med armarna, föll omkull ock ropade:
»Din död skall bli som min!»
Några dagar därefter avlossades bössan av våda, då jägaren
skulle skjuta ut sin ekstock i sjön, skottet gick honom genom
livet, ock han dog i stora plågor.
På det ställe, där trollet föll, är än i dag ett »röse», varpå
alla förbigående kasta stenar ock kvistar. Dessa senare antändas stundom. Här återfinnes ett urgammalt bruk ått rena
oheliga platser med bålbränning. Platsen, där mordet skedde,
blev obälgad på två sätt: genom trollets blod som där utgöts,
men också genom jägarens sviksamhet ock mordlust.
Upptecknat av 0. H. vid besök i socknen på 1860-talet.

88. Isak Bön ock skogsfrun. På Braås, i Drevs socken
(Kronobärgs län), bodde en jägare ock fiskare, som hette Isak
Bön. Han hade tur med jakt mer än andra, emedan han var i
förbund ock god vän med skogsfrun.
Men i längden kan en karl inte gärna hålla ut med en
sådan fästekvinna, ock därför ville han göra sig av med hänne,
det fick sedan gå med jakten hur det kunde.
Ock så en kväll, när han gick i Braås-parken, såg han
hänne gå framför sig. Det var bra nog mörkt, men ändå —
på vissa tecken var han säker, att det var hon. Kanske såg
han, hur den långa rumpan halkade över en trädrot, i det hon
vek åt sidan, där den skumma halvdagern silade sig ned.
Bössan till ögat — pang!
Skottet dånade onaturligt starkt. Men i detsamma var skogstrollet över honom, tryckte honom till marken ock kramade
honom, så att han miste sansen. Huru länge han låg där i
skogen, visste han inte, men då han kom fram till häKregården,
fick han krut, som han tog i sig vått (förmedelst — egen
vattentillgång). Krut jälper bra mot allt trolleri. Ägaren till
stället lemnade ut krutet, ty jägarens hade tagit slut, ock det
är han, Böns husbonde, som berättat händelsen.
Meddelat av jägmästare Schantz.

SKOGSFRUN OCK ANDRA SKOGENS VÄSEN.

59

Pär Andersson i Brinna (Härads socken) var friskytt.
Sades vara bekant med skogsfrun. Sköt en tjäder på taket av
Eksågs gästgivargård enligt vadslagning med sina supkamrater.
De skjutgevär, som tillhört honom, hava inskärningar i stocken.
Ett av smeden Ericsson undersökt gevär hade i sig insatta:
ormagadd, fyrväpplitig, vådudd, dyvelsträck. Sådana gevär betalades högre än andra. Pär levde för ungefär 90 år sedan.
En bössa, som dödat 3 karlar, köptes av en fanjunkare för
stora pännitigar på en auktion efter en soldat, som skjutit
ijäl sig.
Meddelande av stneden G. Ericsson.

Svarte Petter ock trollet i Sknrugata. Därnere i
Småland bodde för en rum tid sedan en jägare med namnet
Svarte Petter. Han hade svart hår, mörk hy ock »villsinta»
ögon. Det sades, att han hade ett sådant gevär, som aldrig
bommade, ock mänga sorter ock saker voro inborrade i bössans
stock, såsom t. ex. ormagadd m. in., för att hon skulle »slå på».
Det gick ett styggt tal om att han också hade skjutit på en oblat,
som var stulen från nattvardsbordet. Han kunde genom att röra
vid andras bössor förtrolla dem, så att de blevo odugliga, ock
det lär inte varit fritt för att han också var bekant med ett
skogstroll, som gav honom lycka på jakten ock skickade fram
det vilda, både fågel ock hare ock räv, så att han fick tillfälle
att skjuta.
Om karlen var så elak, som folk sa, det är inte så gott att
veta, förstås, men »inte var han av mors bästa barn, inte».
Som han hade gott om pängar för jämnan, så levde han
friskt undan. Brännvin tyckte han om ock var inte så sällan
en gäst på krogarna, som vid den tiden voro flere än nu.
Till allas förvåning blev han emellertid gift med en flicka,
som var fager ock fin; men det dröjde inte länge, förrän hon
blev blek ock glåmig ock fick mörka ringar under ögonen. Ett
enda barn, en flicka, kom till i detta äktenskap. Hon Var ljushårig ock blåögd som modren ock var ett älskligt barn. Fadreu
var, ofta full, när han kom hem; men märkligt var att, så oregerlig han annars kunde vara, så blev han alltid stilla, när han
kom i flickans närhet. Hustrun, som förut varit rädd om både
liv ock lem, fann, att hon i flickan hade ett skydd, som hon
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kunde lita på. Både hon ock mannen tycktes anse hänne för
en liten gudsängel, som var för god för denna världen.
Hustrun blev annars med tiden grälsjuk ock elak hon också, ock när Petter sovit ruset av sig ock drogs med »kopparslagareämbetet», då var det hännes tid ock stund. På så sätt
blev oenigheten makarna emellan värre ock värre. Hade inte
flickan varit, så hade Petter kanske i fyllan ock villan slagit
ijäl gumman sin. På sista tiden hade emellertid Petters jaktlycka varit dålig.
En grå höstmorgon låg Svarte Petter halvvaken till sängs,
ock hustruns arga ord haglade över honom. Flickan skrek i
vaggan. Petter fick tag i ett snöre fästat vid »Man) ock började, utan att svara hustrun, vagga den lilla, så att hon åter blev
tyst. Därpå steg han upp, klädde sig, åt något som hustrun
satte fram, tog bössa ock skjutväska, såg ett ögonblick stillatigande på flickan ock gick. Längre ock längre bort gick han
under loppet av hela dagen, utan att tänka på vart det bar.
Hans ögon voro fästade på marken. Slutligen såg han upp.
Han fann då, att han kommit in emellan två brant nedstupande
bärg eller snarare i en klyfta av ett bärg. Om detta, Skurugata
benämnt, beläget ej långt från Ränneslätt (exercisplatsen), går
följande sägen:
Ett troll försökte att gömma sig för »gofar» (åskan, Tor),
som förföljde det. Trollet rullade ihop sig som ett garnnystan
ock kröp ned i mossan på bärghällen. Men gofar kastade en
»kil» (åskvigg) efter trollet, ock den kilen hade en sådan styrka,
att den klöv hela bärget ända ned till botten ock slog ijäl trollet
med detsamma.
För att riktigt järtskrämma trollena, om de ännu skulle
vilja hålla sig kvar vid det där bärget, hava de överdådiga
Smålandsgrenadjärerna tagit sig för att med trummor ock spel
av alla slag tåga igenom »klovan» med hela bataljonen.
Men vi återgå till Svarte Petter, som nyss kommit in i samma
klova. Han stod med fingret på trycket, ty där brukade finnas
villebråd också därnere. En sägen gick, att det kvinnfolkatroll,
som Petter var bekant med, också hade sin bostad där. Rätt
som han så stod, kom ett »pyske» fram, som bar på något ludet,
som i skumrasket såg ut som en hund.
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»Frun — skogsfrun förmodligen — bad hälsa, att du skulle
skjuta ijäl den här hunden!» sade pysket.
»Dä kann ja fäll jöra. Binn kräket ve trät!»
Skottet small, men när krutröken skingrade sig, såg jägaren i stället för den döda hunden sin egen lilla flicka med ett
blödande sår mitt i järtat. Flickans gula hår låg utbrett över
mossan, ock aldrig hade hon varit fagrare att skåda.
»Här har du betalt för skottet!» sa pysket,, stack ett plåtstycke i jägafens hand ock försvann bakom en buske. Petter
stoppade myntet i fickan, utan att tänka på vad han gjorde, ock
stirrade på barnet, tils att det kom likasom en sky över hans
ögon ock han miste sansen.
När han kom till sig igän, hade han legat där i bärget
hela natten. Det dagades på morgonkulan, ock han tyckte, att
han hörde ett försmädligt skratt längre bort, där det ännu var
mörkt under den framhängande klippan. Den döda flickan
syntes icke längre till, ock han började tro, att han drömt alltsammans. Han steg upp för att gå hem, men den vandringen
blev lång. Han var såsom förgjord ock gick vilse. Slutligen,
sedan han vrängt rocken — det gör åt i dylika fall — kom
han hem.
Där satt hustrun hans ock grät. Flickan låg död i vaggan
ock hade en blå fläck på bröstet.
Petter sade ingenting, men skalv av frossa ock lade sig
till sängs.
Länge varade den sjukdomen, ock nära var det, att han
med ens följt flickan i graven. Så bra hade det varit.
Småningom blev han åter frisk, stöpte silverkula, lade sig
på lur vid Skurugata ock lyckades, som han trodde, att få livet
av trollet, ty han hörde ett högt skri, när skottet small.
Därpå gick han till krogen. Hem ville han inte gå just nu.
Pängar att betala brännvinet med hade han ej för tillfället, men
han var så gammal kund på stället, att han nog skulle få borga
några supar.
Det misslyckades emellertid. Krögerskan hade en fordran
förut, ock hon tillvitade honom både ett ock annat — att han
hade försvurit sig både till hin ock skogstroll, ock att hon inte
kunde hålla honom för att vara en riktigt kristen människa,
som var värd att få en sup.
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Jägaren satt såsom i en dröm tog icke mycket åt sig av
vad kärringen sa, men stack av en händelse tummen ned i
västfickan. Där låg plåtstycket, som han mottagit av trollets
tjänstejon.
»Duger dä där?» sa han.
Krögerskan synade myntet, kunde icke finna något fel på
det, ock Petter fick brännvin. Sedan dess var fickan aldrig tom.
Så ofta som fingrarna stuckos ned däri, vidrörde han slanten
som låg där. Petter levde sedan mäst på kroken, ock hans
hustru fick svälta.
En dag hördes ett skott utanför stuguknuten. Svarte Petter
låg där. En kula hade gått igenom hans huvud,
»Hans ti va la ute», sa grannarna.
»Skam hade vatt hos'en o fått'en te futa sek.»
Meddelande av den s. k. »Mormor» (Bolling), småländska.

91. Skogskarin kallas skogsfrun oftast i Hälsingland. Hon
visar sig stundom klädd såsom Delsbostinta, men har då en
trasig »pösluva» (mössa med stycke, i Delsbo utan stycke).
Stundom är hon klädd som fint härskap. Tyvärr är hon även
med en sådan utstyrsel försedd med kosvans dessutom.
Två delboar hade begivit sig upp på det höga Blacksås-,
bärget för• att hålla mfdsommarvaka. Bäst det var, stod hon
framför dem så fin ock grann med pärlor, glitter ock bladgull i
alla sömmar av hännes kläder.
De blevo rädda ock sprungo ned över bärget. Då sågo de
den breda kopparådran, som de så mycket hört talas om ock
som de även sökt. De sågo hänne ligga ock blänka klart ock
grant i öppen dag.
När de sedan gingo tillbaka en alumn gång för att sätta
märke vid ådran, stod hon ej till att finna.
Skogskarin brukar besöka karlarna, då de vintertiden ligga
på fäbodarna för att avVärka timmerskog. Rätt som de ligga
där i sina med granris bäddade britsar, märka de, att det blir
trångt ock att någon makar dem åt sidan. Det är Skogskarin
som smugit sig in till dem.
Meddelat av fru Gavell-Blumenthal.
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Skogskarins getter ock boskap. Fäbodjäntan Maja
i Ramsjö socken såg stora getter, sådana som ej annars finnas i
orten, beta bland fäbodens boskap. Det var skogsfruns getter
förstås.
Uti det häfte av Helsinge-sånger ock låtar, som av fru
Gavell-Blumenthal är utgivet, finnes ock en vacker sång, som
kallas trollkärringens, då hon lockar på sina kor, som hon namngiver. Det är snarare skogsfrun, som 'sjunger vallvisan. Många
säga sig ha hört hänne sjunga. Namnen på hännes kor äro
egendomliga ock icke i bruk bland kristet folk.
Meddelat av fru Gavell-Blumenthal.

Beckkokaren ock skogsfrun. Hon besökte honom,
där han satt vid tjärdalen, ock gjorde sig så behaglig hon kunde,
noga aktande sig att visa sin rygg. Hon frågade honom om
hans namn, ock han sade sig heta »Själver».
När det blev skumt, skulle hon till att gå bort, men då
passade gubben på ock kastade en skopa varm tjära i den
öppna ryggen. Ock nu skrek ock jämrade hon sig, medan en
stark vind kastade kull träden. En röst hördes: »Vad går åt dig?»
Hon svavade: »Själver brände mig!»
»Har du själver bränt dig, så får du väl lida skadan», sade
rösten.
Var det möjligen hulten som talade?
[Jr L. Rääfs anteckningar.

Skogsrået i Kalmar län kallas också »skogstippan».
En gumma — »Karl-Pärsa-mor» — boende i Döderhults socken,
sade sig hava råkat ut för hänne ock blifvit »förvänd».
En gubbe i samma socken, som brände tjära i skogen, fick
besök av skogstippan. Hon var närgången ock frågvis. Slutligen ville hon veta, vad gubben hette. »Själver», svarade han.
Därefter kastade han en skopa tjära på hännes rygg, i det hon
vände sig om. Ryggen brändes, så att den blev ihålig. Hon
skrek ock jämrade sig: »Själver har bränt mig!»
Den skogstippan var liten till växten.
Meddelat av fröken Frida Wistrand, bördig från gården Hammarsbo
i Döderhults socken.
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Förvillelser i skogen. Även i Ydre händer det, att
folk bliva förvillade i skogen, ock detta särskilt på vissa platser
ock trakter. Det är skogsrået som förorsakar sådant.
I hästhagen vid Bostorp (Sunds socken) har man fått erfara sådant; vid Travedal emellan Mofall ock Olyeksliden på
Fundhults ägor m. fl. ställen.
Det enda sättet att komma ut från sådant består däri, att
man vänder ut ock in på kläderna, tröjan, mössan o. s. v.
En inspektor på Österby gård i Råby socken (Södermanland), blev förvillad på sockentorp-moen. Han gick skogen
runt flera gånger ock kunde icke hitta ut. Slutligen krängde
han på sig ytterrocken vrängd ock satte sig utmattad på en
sten. Då hördes i fjärran gårdens matklocka, han steg upp,
gick efter ljudet ock kom fram.
Nr 95-96 ur L. Rääfs anteckningar.

Skogens rån i Kinda härad äro enligt A. R. Alvins
uppgift av flera slag.
De som bo i lövträd, lövjerskor, äro i allmänhet litet småkitsliga. De skrämma hästar ock människor, de hoppa upp i
förbifarandes fordon, som då bliva tunga ock svåra att draga.
De egentliga skogsråna bo i barrträd, äro vänligare ock hava
vart sitt område i skogen; de uppenbara sig dels som små
gubbar med tomtmössor, dels såsom sköna flickor. Den jägare,
som ställer sig väl med dem, kan skjuta vad han vill, till ock
med andra rån.
En gång fick en skogvaktare norr om Björken (en sjö), när
han var ute för att skjuta »toppä» (tjädertuppar), se en liten
gubbe med tomtemössa gå i mossen ock blåsa i ett horn,
sägande:
»Så långt detta [ljudet] hörs, ä dä mitt!»
Då lade skogvaktaren an med sin bössa ock sade:
»Så långt det här räcker, ä dä också ditt!»
Han sköt, ock gubben stöp. Si han stod i kompakt med
skogsjungfrun.
Turistför. årsskrift 1905, s. 269.
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Hulten ock hans vederlikar omtalas i »Värend och
virdarne» av HyltU-Cavallius. Han är skogens manlige härskare,
uppehåller sig, såsom namnet angiver, i Smålands lövskogar
eller »hult».
Även i Södermanland har man sett någonting liknande,
men han håller till i barrskogen. Han är såsom en skngge,
liknar vid hastig anblick en avbruten gran med slokande
grenar, från vilka skäggartad mossa hänger ned. Han är slankig
i benen ock pallrar sig i väg, då man kommer inpå honom,
glor argt ock försvinner snart.
Manligt skogsrå i Södermanland. På Nävringsbärget (Edeby ägor, Härads socken) har folk ofta sett en gubbe,
som vallar två getter.
Han har väl ingenting annat att livnära sig med, uflingen, så vida han inte äter skogsbär. Kommer någon honom
nära, så försvinner han. Han är god till att göra sig osynlig,
när han så vill. Bäst att inte bry sig om honom. »Han får
leva, som han har råd till.»
Den förtrollade granen på Ombärg. Jo det var
så, att drängarna från härregården därnere på slätten skulle
upp i bärget för att hugga ock klyva »trinne» (gärdsel), för se
härregården hade anpart i skogen däruppe.
Jaha, de höggo både tinne ock »stavar» (stör) för gårdens
behov, ock det redigt ändå, så att svetten lackade av dem. De
hade beting, ock de ämnade sig på aftonen till en lekestuga
i en av grann gårdarna.
De voro högt uppe på »bärget» — det kallas endast så i
dagligt tal, ty något annat bärg finnes inte inom synhåll —
ock slätten låg som en karta under dem å ena sidan, medan de
emellan träden hade en skymt av Vätterns blå yta å den andra.
Rättaren gick före ock »slog på», d. v. s. märkte träden med
gårdens hammarstämpel, sedan han »blekat» förut, d. v. s. med
yxan täljt av något av barken. Drängarna gingo efter ock »fällde».
Nu kom rättarn till en stor gran med långa, yviga grenar.
Den växte högst upp på en bärgklyfta ock såg just likasom
»apart° konstbesynuerlig» ut.
Hermelin, Sägner, seder ock sagor.
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toppen satt tre ugglor ock bligade på honom. Men det
gjorde honom ingenting, tyckte han, utan han högg undan
några grenar, så att han kom åt granen ock började bleka.
Då kom där fram tre små harar, de tittade på honom, de
också.
Nu hade rättarn en bror, som hette Gustav. Han var en
styv ock stark karl, han som bror hans, ock inte var han häller
rädd av sig. Allt skulle vika för honom, tyckte han, genom
»tjockt ock tunt» skulle han gå, i »hete eller kyla».
Rättarn han gick längre fram, ock näst efter honom kom
Gustav ock skulle till att fälla den där konstiga granen. Han
gick in under grenarna ock såg uppåt stammen. Den var likasom »vreen» (vriden) nerifrån ock ända upp. Ock så började
han att hugga.
Men vid första hugget kom de små hararna fram igän
ock tittade på honom. Ugglorna ville ej häller lemna trädet,
de tittade på honom fortfarande. Då blev Gustav likasom »förgjord», ty han började att springa efter hararna, gläfste ock
skällde som en hund. Hararna de sprungo rätt fram i skogen,
ock allt emellan så vände de sig om ock tittade på honom, men
följdes åt gjorde de ock sprungo tätt tillhopa, jämte varandra.
Gustav fällde trädet han. Men sedan det var gjort, började
han frysa, fast det var en varm dag, ock han blev tvungen att
gå ner ock lägga sig i en stuga därnere i bärgslänten. Där
bodde en illa känd gubbe, som hette Täcktström, far till den
Täcktström för rästen som blev avrättad för ett mord, som han
begick i Södermanland.
Om gubben, som hade namn om sig att kunna trolla ock
förgöra folk, hade gjort något åt Gustav, är inte så gott att
säga, men när rättarn, bror hans, kom ner till honom frampå
aftonen, så var pojken rakt från vettet.
Han fördes hem till sist, ock där låg han i flere veckors
tid ock bara prata' tok om granen, om hararna ock om uggleboet.
En gång sprang han opp ur sängen ock skrek åt far sin,
som hette Gurmen:
»Sir I inte, far, att ja ä vreen som e gran nerifrå o
änna opp?»
Ock så drog han av sig skjortan med detsamma.
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Men så stark var han, fast han hade varit sjuk så länge,
att han tog hela vattenämbaret fullt med vatten, som det var,
ock drack därur.
En gång kom en av kamraterna till honom ock frågade:
»Känner du ijänn me?»
Ja det gjorde han nog.
»Nå, vem ä ja då?»
Jo, du ä dän Elake!» — »Män du ska tro», tillade han,
sen han tegat en stund, »att ja fikk be (bud) över slättmesen»».
»Hur då?»
»Jo där va tre trinner 2 som skrämde me, o ja måtte gnia3
över mesen, så ja tappa' allt håre.»
»Hur ska du få ijänn dä?»
»Ja sa la gå ätter't, när brodden 4 kommer opp», sa han.
En annan gång, när kamraten satt hos honom, sa han:
»Ja ä i Ugglebo var natt på kalas.»
»Va får du då te äta?»
»Ägg o fläsk o påkaslängar», sa han.
En annan gång sa han, att han fick oskalade potatis, men
dem måste han äta oskalade.
»Varför dä då?»
»Jo, för dä va löss i däm», sa han.
De där lössen hade han väl i minnet, sedan han låg hos
gubben i bärget.
Ja, Gustav kom upp igän ock arbetade som förr, men sitt
förra humör fick han inte igän.
Där var rådande i granen, ock han fick straff för att han
högg hänne.
Meddelande av f. d. rättaren Jonsson, numera torpare i Södermanland.

101: Den stora granen vid landsvägen. Det skulle
rödjas på lagenligt sätt invid en landsväg i Ydre härad (Östergötland). Då skogen ligger över vägen, kan denna icke hållas
ordentligt, ock den torkar icke efter rägn. Solstrålarna nå
icke dit.
Så kallas i dagligt tal »Dags mosse».
gärdselstänger
3)) springa fort
4) sädesbrodden
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Arbetet pågick. Där höggs rubb ock stubb, stort ock smått
efter mätning från landsvägskanten till den stadgade bredden.
Men nu kom den förste av karlarna till en stor, lurvig gran.
Den stod alldeles invid vägen ock höjde sig över hela den
övriga skogen — ett ståtligt träd, en stammoder i skogen, som
alltid var fullsatt med kpttar.
Karlen stannade framför trädet, såg upp på dess yviga
grenar, lyfte på mössan, gick till dess andra sida ock fortsatte
sitt arbete med att fälla småskog.
Nästa karl betedde sig på samma sätt. Den tredje likaså.
En befallningsman från härregårdeu — han var kommen
från ett annat härad — sade till karlarna att hugga ned den
stora granen såväl som det övriga. Ingen svarade på uppmaningen. Vände han sig till någon särskilt, så skakade denne
på huvudet ock fortsatte sitt arbete så långt bort från granen
som möjligt.
Slutligen kom torparen i Örbo, Johan Pärsson, fram ock
lovade att hugga ner granen. Han var inte rädd, menade han.
»Lä bli, Johan! Du jör dej olökkli!» ropade ett par av
hans kamrater.
»Va ä dä här för dumheter? Hugg du, Johan!» sa befallningsman.
Ja Johan högg, trädet föll med ett starkt brak, ock även
Johan föll samtidigt baklänges. Då han undersöktes, befanns
han vara död.
Han hade burit hand på ett heligt träd. De som bodde
däri, hade hämnats på våldsvärkaren.
Meddelat av frihärrinnan M. Hermelin född Rääf, sonsonsdotter till
fornforskaren L. Rääf, uppvuxen ock född i Ydre.

102. Om tallen på Sköldby skog. På Sköldby gård i
Torpa socken (Västmanlands län) bodde för en 60-70 år sedan
en bonde, som hette Lars. Han ock hans förfäder hade i århundraden ägt gården far efter son, men Lars var barnlös.
Han var en konstig figur, gubben, envis i allt vad han tog
sig för ock arbetsam med, men hade på gamla dar börjat att
för ofta »kröka armen» borta vid hörnskåpet. Det tyckte både
hustrun hans, pigan ock de två drängarna, som han hade i sin
tjänst.
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Nu skulle han ock drängarna på senhösten, sedan säden
var bärgad ock höstplöjningen hade blivit gjord, gå upp i
skogen ock hugga timmer till en ny bod, som skulle byggas
sommaren därpå.
Jaha, »di knalla' sej i väg». Det var lite gråkallt på
morgonkvisten, ock det sjöng i tallarnas barr över karlarnas
huvuden, så där vasst ock envist som det gör, när sommaren
är förbi ock vintern stundar. Men det gjorde dem ingenting,
ty de voro väl klädda, ock ingen var frusen av sig.
Gubben gick före på gångstigen ock drängarna efter i en
rad. Han,- gubben, var klädd på gammalt vis med vita långstrumpor, skinnbyxor som gingo till knäs, grå vadmalströja ock
röd pinnhätta. Språksam var han, för han hade varit i skåpet
ock »broddat med en pinne eller par».
De kommo till ort ock ställe, ock snart låg en hel mängd
tallar härs ock tvärs på marken.
Under tiden språkades, ock drängarna, som ville ställa sig
väl ock måhända ville smaka på, vad som var i buteljen — den
låg i fickan på den nu bortlagda tröjan — började att skryta
med husbonden sin, att han var så katig ock djärver till att
hugga, fast han var gammal ock grå — emellan 60 ock 70
vid pass. »Djärver ä I, far», sade en av dem, »män dän där
största talla, som står där bortnase på bakken, dän tör I inte
hugga ner, för si dä ä rådande ra».
»Tör ja inte?» sa gubben, gick med ens dit bort ock började
hugga.
Drängarna förskräcktes ock följde med för att se, hur det
skulle gå.
Gubben högg som en karl, ock för vart hugg vickade ock
nickade den röda hättan, som om det hade varit liv i hänne, ock
det var det förstås, för gubbarackarn hade sitt huve i'na.
Drängarna stodo ock tittade uppåt, för där var ett så konstbesynnerligt läte däruppe, likasom om små barn hade suttit ock gråtit.
»Lä bli, far! Lä bli!» ropade de.
Men gubben bara högg ock högg.
Nu kom tallen med ett väldigt brak ock drog i mark.
Drängarna hade med nöd tid att springa undan för att icke få
hänne på sig, men medan de sprungo, hörde de ånyo en ynkelig
jämmerlåt i tallen.
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»Toles ja inte? Säjj! Toles ja inte, pojkar»? sa gubben ock
torka' sig i pamfletten med hättan.
Därpå tog han upp tröjan, krängde hänne på sig, tog
korken ur buteljen ock söp — en redig sup var det — vände sig
om ock gick bortåt backen med tämligen stadiga ben.
Drängarna stodo kvar ock sågo efter gubben en lång stund.
Han blev mindre ock mindre, buskarna skymde bort honom,
snart syntes bara den röda luvan; ock slutligen var även den
försvunnen.
Drängarna tittade på varandra, ock bägge voro de bleka i
»fyflamiken». »Du kunne lat bli å fresta far mä- talla», sa
den ene.
»Ja nu går dit allri väl reken», svarade den andre.
Gubben gick emellertid fram till ett tämligen högt ock
enastående bärg, på vilket än i dag å de minst branta sidorna
finnes en av grova, ohuggna stenar uppförd ringmur. Sådana
äro talrika i Mälardalen, hälst i närheten av vattendrag, ock de
kallas i allmänhet »vikingaborgar». Framkommen till bärget, på
den sidan där bärgväggen stupar lodrätt ner, fann gubben till
sin förvåning bärget öppet, ock han gick in.
- Till en början var där mörkt, men Lars var aldrig rädd,
han klev på. Småningom vidgade sig gången ock blev ljusare.
Det glimmade av bärgväggarna som guld ock silver. Slutligen
kom han in i en stor bärgsal. Där satt många gubbar omkring
ett stenbord.
Lars blev lite häpen i förstningen, men steg fram:
»Go dag på er, gubbar!» sa han.
Längst bort sutto några, som sågo mycket konstbesynnerliga
ut. De hade stålhattar på skallarna ock »stålharniskar» på
bröst ock axlar. Längre fram blevo de lite mer lika vanligt
folk, men besynnerliga kläder hade de i alla fall. Ock nu fick
han, närmast sig själv, syn på gubben far sin, sådan han gick
ock stod i tiden. Alla gubbarna tego. De hade dryckeskärl
framför sig. De som sutto därborta, hade stora oxhorn att
dricka ur, andra stånkor; men far hans hade sin vita flaska
ock ett stort brännvinsglas.
»Sitter du här, far? sa Lars.
»Jo, säkert!» sa gubben på bänken.
»Ä du själader än?) sporde han sedan. •
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»Nääj, inte dä ja vet. Ä dä här förfådera mina?»
»Så ii dä. 0 du ä fälle öen te komma te oss nu. Dä ble
btidat för dej nyss.)
»Ska fäll dä, när min ti ä ute», svarade Lars ock vände
sig om för att gå. Men nu reste sig alla gubbarna — Lars till
att springa utåt gången, ock gastarna efter.
Men under tiden krängde han tröjan av sig, för han visste,
att gastar vid sådana tillfällen nöja sig med rocken. Hur
gick det? — Ja det få vi veta sedan.
När det led frampå kvällen, ja in på natten, vart Larses
gumma just som lite otrygg för att gubbastuten inte kom hem.
Hon med drängarna ock pigan ock ett par av grannfolket
gåvo sig ut med lykta ock bloss för att leta efter'n. Fram på
morgonen funno de gubben sovande utanför bärget, ock alldeles
invid bärgväggen en del av hans tröja sönderriven i små bitar.
De väckte gubben, ock han gick hem. Frampå eftermiddagen skulle han promt ut med en ung märr, som ännu inte
var inkörd. Det gick inte bättre, än hon kom i sken, det ena
julet törnade mot en grindstolpe, vagnen välte mitt i grindhålet,
ock gubben slog huvudet mot den andra grindstolpen. Stolpen
höll, men gubbskallen sprack, ock så kom Lars till fäderna sina.
Men det hade han för att han inte kunde låta bli den där
stora tallen, som stod på backen, för där var »rådande» i häpne.
Somliga inbilla sig, att gubben drömt allt det där, men den
sönderrivna tröjan vittnade, att han varit i lag med gastarna,
ock vad fel gubben annars hade, ljugare var han inte.
Upptecknat av 0. Il. i Torps socken.

103. Råndan i Gragnev. Nära Grönkuv-mors fädernegård
bodde en fiskare vid namn Mats. En gång, då han var ute
ock fiskade, fick han på kroken en orimeligt stor ock grann fisk.
Men då han skulle hala den upp i båten, höjde sig råndan ur
sjön; hon var klädd som en Gagnevbrud, mycket grann, ock
hon ropade:
»Släpp mi bjällko, så ska du få så myttje fisk du vell i
all din dar!»
Mats släppte fisken, ock sen hade han en orimlig tur att
få fisk i hela sitt liv.
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Gröntuv-mors pojke såg också råndan en gång. Han
var då på älfte året, hölls med att »geta» (valla) fåren, fick se
råndan höja sig över myren, blev förskräckt, men kunde icke,
efter hon var så vacker, låta bli följa hänne ett stycke ut på
myren. På en gång säg han »ass inte».
Han kom hem skälvande ock talade om synen för sin mor.
Gröntuv-mor beskriver en misslyckad skallgång efter
vargar ock björnar, varvid hon själv var närvarande. Orsaken
till misslyckandet tillskrevs den omständigheten, att det hade
blivit »liosi» (pålyst) i kyrkan om skallgång, ock som råndan,
besynnerligt nog, har för sed att under beklädnad som en vanlig
människa gå i kyrkan, så hade hon underrättat vargarna ock
björnarna om saken ock sålunda räddat dem från undergång.
Gröntuv-mor tycktes vara mycket förundrad däröver, att hännes
åhörare icke visste, att ett sådant samband ock en sådan
gemenskap rådde mellan råndan ock de vilda djuren. En björn
bröt igenom kedjan, medan skallfolket för en kort stund satte
sig ned att vila, ock därpå slog han en Audda» (ko).
Råndan kan taga människor. Därpå finns många
exempel. En karl kom bort, medan han gick emellan gården
ock ladan, ock han vände aldrig åter. Ock så många »livar»
(kreatur) som hon kan ta! En kan inte se hänne, men det
märkes på kritterua, när hon är där: de bli så skälvande. Men
»kan en komma åt att kasta stål bortom'na, så kan hon inte ta
nånting. Har hon tatt ett kritter, så kan en nog si't o lokka
på't, män får int tag i't».
Om en »hos» efter livet i tre kyrkor, så får en igän'et — ett
nytt bevis därpå att råndan besöker kyrkor. En grannkarl till
Gröntuv-mor fick efter en sådan lysning igän sitt kritter, men
det var då mycket magert.
»Korn-Pär» bodde på ara sidan älven i ara socknen.
När han var på älfte året, gick han i skogen ock lette efter
kritter, ock då kom råndan ock sa: »Följ mej, så ska du få
ijänn dina livar!» Men inte fick han det, ock han kom in
bärget. Där var trollen.
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De voro klädda som annat folk, ock deras mat var som
annat folks mat. Medan han var där i bärget, fick han lära
mycket, ock »när han kom ut därifrån, var han så slug, så han
visste allt. Folk kom till honom, ock han visste råd, kunde
säga, var borttappade eller stulna saker voro, ock återskaffade
dem. Så skedde med pängar, som jag lagt i mitt stolphäbbre,
ock med rågen, som en grannkar hade mistat. Fast Korn-Pär
bodde på ara sidan älven, kunde han tala om, hur ock var jag
lagt pängarna.»
Han kunde ock bota sjukdomar, ock därför var han inte tåld
av doktorn, utan de satte honom i häktelse. Men var inte det
märkvärdigt, att låsena föllo av, så han gick ut, ock de kunde
int hålla'n.
All sin lärdom ock alla sina konster hade han fått av
råndan ock hännes släkt, medan han var inne i bärget. Huru
många år han var i lära, talade inte Gröntuv-mor om, men nog
var ban fullvuxen, när han kom ut av bärget.
Nr 103-107 efter meddelande av Anna Maria Roos i Stockh.
Dagbl. den 7 jan. 1905, alla berättade av »Gröntuv-mor».

Råanden utdelar byte. Långt upp i Dalarna sammantränges Dalälven på ett ställe ock bliver helt smal. En hög
ock brant klippa skjuter sig in i den strida strömmen, liksom
ville hon hämma dess lopp.
Här står på vårsidan, när boskapen släppes ut på bete, den
mäktiga »råanden) (skogsfrun) ock pekar ut för de hänne omgivande vargarna, vilka »kyner» (kreatur) som under året skola
tillfalla dem. Något skola de få, men icke mer ock icke fler,
än hon bestämmer.
Tanken föres ovillkorligen till finnarnas Mielikki, som också
med oinskränkt makt råder i skogarna ock utdelar deras håvor.
»Svenskt konversationslexikon» jämfört med meddelande av fröken
S. Lagerlöf.

En kulla i Rättvik såg råanden för icke så värst
länge sedan. Anden var stor ock högväxt som ungskogeu. Hännes
ljusgröna klädning fladdrade ock fläktade för luftdraget, medan
hon gick framför flickan. Plötsligen var hon försvunnen. Kullan
var förmodligen ett söndagsbarn — »i syne».
Meddelat av fröken Selma Lagerlöf.
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På holmen Skratten, som ligger i Trälhavet (Stockholms skärgård), bor ett illasinnat skogsrå, som även håller till
vid sjön. Ovisst är, om icke detta rå står i släktskap med
sjörån, ifall man skall bedämma det efter dess gärningar.
Det tål absolut icke, att man lägger till med båt vid ön, ty
om båten är kvar under natten, ligger rået ock skaver ock
filar därpå hela tiden från solnedgången ock till solglänten, så
att båten blir oduglig med ens.
Meddelat av en stockholmare, som vistats i skärgården.

Frun i Falu gruva är god ock vänlig mot människor,
har ifrån början ägt gruvan vid Falun med alla dess »fyndigheter», men har upplåtit ock skänkt alltsammans åt människobarnen. Hon tycker om att höra dem arbeta därnere. De äro
för hänne vad tomtarna äro för oss: de äro små, små som myror,
där de gå nere i schakten ock borra ock hamra, ock hon sitter
djupt inne i bärget ock lyssnar. Nu är det så, att hon känner
i sin själ, denna fru, bärgets alla egenskaper, hon är så att säga
nästan ett med bärget, ock emedan hon vill människorna väl,
bliver tyngden i bärget såväl hänne som människorna övermäktig. Då uppenbarar hon sig tör arbetarna ock varnar dem,
ty då stundar bär gras.
Brorslotten. Det finns en annan fru som är fientligt stämd emot människor. Hon råder över gruvor ock fyndigheter, som äro värdefullare än både Falu gruva ock andra
hittils kända gruvor. Hännes gruva kallas därför »brorslotten»,
ty om den upptäcktes, så skulle den stå i värde såsom förr,
innan den nya lagen kom till, en brorslott till en systerlott.
Många ha sökt »brorslotten», många ha även funnit den, men
den elaka frun har tagit livet av dem, de ha försvunnit helt
ock hållet. Var hon gömt dem, det kan ingen säga.
Nr 111-112 efter meddelande av fröken S. Lagerlöf.

Syster min i Blacksåsen. En delsbokarl steg en
gång ned i Falu gruva ock hörde då en röst från djupet: »Nog
är jag rik, men syster min i Blacksåsen är rikare.»
Blacksåsen ligger, såsom bekant är, i Delsbo socken, ock
rykten om kopparmalmfyndigheter därstädes ha länge varit i
svang.
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Möjligen står denna sägen om dels bokarlen ock frun i Falu
gruva i sammanhang med sägnen om »brorslotten ock systerlotten».
Meddelat av fru Gavell-Blumenthal.

Älvor ock underjordiska.
114. De hava sitt tillhåll i skogen, äro små ock fagra samt
mycket roade av dans, som de utföra dels i gräset, dels på s. k.
älvkvarnar. De äro lättretliga ock tillföra människor, som på
något sätt förolämpat dem, sjukdomar. Den vanligaste äro så
kallad »älvablåst», röda blemmor som slå upp på kroppen,
vidare »fulslag», värk i en lem, t. ex. handen, samt febersjukdomar.
Liksom andra naturvättar hava de dock en längtan att
komma i gemenskap med människor, ock därför närma de sig
barnen — naturligt nog efter de själva äro små. De tyckas vilja
tillägna sig något av barnens egenskaper genom att suga dem
på fingrar ock tår. Detta märks därav, att barnen på dessa
sina extremiteter få s. k. »disär» (skinnet drages ut till röda
tappar). Härav hava barnen olägenhet, bliva modstulna o. s. v.
Nu måste älvorna på något sätt förmås att avstå från en sådan
påhälsning i stugorna. För att på förhand göra sig älvorna
bevågna smörjer man, såsom sagt, älvkvarnarna. Vanligen
finns en eller två sådana i var Sörmlands-socken. De smörjas
med osaltat smör eller ister. Varan skall vara god ock ren, ty
älvorna äro noga. Sedan går dansen på älvkvarnen lätt ock
lustigt, ock älvorna trivas i skogen. Älvkvarnarna bestå ömsom
av mindre flata stenar, som hava ett eller flera »ögon» eller
hålor, ömsom av större flyttblock, som hava många hålor. Den
märkligaste stenen av den sorten är »Ballerstenen» nära Rantens
station i Västergötland.
Skulle så illa vara, att älvorna redan »kommit åt husa»,
så måste andra åtgärder vidtagas. Ett av de enklaste, men
därför icke det säkraste medlet, är att hänga ut barnets linne
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i förstugan. När nu älvorna komma från skogen, få de se den
lilla skjortan, börja att leka därmed ock låta måhända barnet
vara i fred. Jälper ej detta, är bäst att smörja barnets tår
med dyvelsträck ock bävergäll, ty älvorna, som äro mycket
renliga ock noga, kunna inte tåla den elaka lukten.
Jälper ej detta, så måste älvorna piskas ock brännas. Man
antager då, att de i osynlig måtto inrotat sig i barnets linne
ock natt ock dag kvälja barnet. Under sådana förhållanden
klippes linnet sönder i remsor, dessa,indränkas i feta ock brännbara ämnen, såsom beck, tjära, talg, kåda, svavel, flott, ister
ock sprit. Sedan vridas dessa remsor ihop till vekar, de bindas
på en käpp, vilken åter bindes vid två stolskarmar. Emellan
stolarna ställes en kittel, fylld med vatten. Vekarna tändas på,
käppen vrides om något, elden blossar upp, ock det feta ämnet
dryper ned i vattnet under ett egendomligt läte — u-u-ut! u-u-t!
säger det. Ja det är älvorna som måste ge sig ut. Ock för
att riktigt ge dem skjuts ock sätta fart i dem slår husfadern
med ett spö i den drypande elden.
Men det är icke ensamt barn som ha men av älvorna.
Även vuxna kunna, såsom antytt är, »råka för», t. ex. genom
att på något sätt orena deras tillhåll, genom att slå ut hett
vatten där de äro o. s. v.
Upptecknat från folkets mun, dels av mig, dels av smeden Ericsson i
Södermanland. Liknande meddelanden ha erhållits i Uppland ock flerstädes.

115. I älvornas hage. Mälardalens hagmarker hava ett
eget skaplynne, som tilltalar — kanske icke alla, men i alla fall
dem, som äro vanda vid att vandra däri, som äro födda ock
uppfödda i deras närhet.
I en sådan hage satt jag i min ungdom. Den är belägen
i Torpa socken av Västerås län, alldeles invid Sörmlandsgränsen.
Jag var sysselsatt att rita av en »älvkvarn». Den har legat på
denna plats i århundraden, i årtusenden kanske, ock de som på
gångstigen gått den förbi, hava sett den ock offrat därpå.
En ung flicka kom gående ock sjöng, där hon gick. Buskar
skymde bort hänne för mig, tils hon kom mig helt nära. Då
stannade hon helt häpen.
Jag hade funnit åtskilliga späda skott av enbuskar nedlagda i »älvkvarnens öga», en skålformig fördjupning (se teckn.),
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jämte ett par slantar. Stenen var dessutom nyligen smord.
Jag frågade flickan:
»Brukar ni smörja här på stenen?»
»Nej vi smörjer hemma», blev svaret.
Detta svar föreföll mig då dunkelt, men senare forskningar
ha givit mig ingående kännedom om en offerkult, som till
min ock andras överraskning utövats i vårt land så sent som
under det förflutna århundradet, men som efter all sannolikhet
skall försvinna under detta.
Denna kult ock därmed sammanhängande föreställningar
om de redan omnämnda naturvättarna har överlevat asakulten,

Älvkvarnens öga.

har funnits jämsides med kristendomen i mer än åtta hundra
år ock är icke försvunnen än.
Skogen stod hög ock tät förr omkring vårt svenska folk,
kampen för tillvaron var hård; det ljus, som kristendomen spred,
var sparsamt nog under långa tider. Ock den gamla fäderneärvda tron på naturmakterna var från början fast rotad.
Min ritning var så gott som fullbordad, då jag bakom mig
hörde en djup karlröst:
»Ä härrn naturfuskare på sten?»
»Å ja — lite.»
Vi språkade om »älvo»1 ock annat »rådande». Min nye vän
— han var skomakare — trodde ej på sådant där, »för vi är
1)

älvorna — best. plur.
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allt lite mer upplysta nu för tiden, o en ska inte fästa sej ve't
så mykkä. Män va inte dä besynnerlit, att när ja to opp ett
lite paket där bortnase ve korsvägen — dä va offrat te älvo —
så fikk ja så ont i min högra tumma, så ja måste gå bakländes o offra ja åg en torsdasmåro på dän där korsvägen,
sen blev ja bra. Men inte tror ja annars på sådana där
dumheter».
Alldenstund jag tillbragt största delen av min levnad i Mälardalen, särskilt i Södermanland, härstamma de flästa anteckningarna från
denna ock angränsande provins.

116. Ett älvarum. Beckers fader var stensprängare. Han
arbetade såsom sådan, när Oskar-Fredriks kyrka i Linköpings
län skulle byggas. Becker berättar:
Han fick syn på en stor vacker sten, som låg i en gärdesgårdssträng. Den var flat ock slät ock hade en cirkelrund inhuggning på sin yta. »Han bar på'n alldeles oförsynt» ock
började borra. Då kom en gumma, som han aldrig sett förr,
dit ock sa: »Ä du steelter, kar? Sir du inte, att stenen ligger
i älvadansen?» Stensprängaren märkte då, att i gräset syntes en
ring av mörkare gräs, som gick in på stenen, men han svarade:
»Dä har ja inte mä te jöra. Sten ska komma te nytta,
ja tänker gagna honom.»
Gumman vände sig om ock gick därifrån sägande: »Skyll
dig själv!»
Hålet blev färdigt, ock far hade en av sina pojkar, min
bror, att jälpa till, när han laddade. Pojken plockade in små
tegelstensbitar, ock far slog ner dem genom att bulta på järnladdstaken med sin hammare. Då sprang skottet. Far föll
»viöppen» baklänges med en sten över sig, som skavde skinnet
ock senorna av bena, ock pojken hans flög långt bort. Gubben
var god till att häva stenen av sig ock »fastän skonna va fulla
å blolevra, jikk han o fraska, tiss han kom te pojken o bar
hornen hem m».
»En sån pålätta fekk han, för han ofrea älvarummet.»
Korporal Beckers meddelande. Han bor i Säby socken i Småland.

117. Munken ock offerstenen. Uti Ytterselö kyrka under
själva predikstolen ligger en rund sten, något mer än en halv
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meter i genomskärning, som är prydd med vackra slingor,
liknande dem som förekomma å runstenar, ock i 'övrigt påminnande om av människohand bearbetade stenar, vilka blivit
funna i ock på ättehögar ock vid gravplatser, stenar som efter
all sannolikhet varit använda att mottaga offer genom smörjning
med feta varor eller genom begjutning med offers blod. Stenen
har utom slingorna även en sådan skålformig fördjupning som
älvkvarnarna.
Enligt en folksägen på Selaön har denna sten legat på
Ekbacken ock där tjänstgjort som »offersten». Men en munk
läste över stenen ock signade honom. Därefter kunde han
flyttas in i kyrkan, ock där ligger den nu i gott förvar.
En bra munk den där! Han liknade ej reformationens
bildstormare. Han hade aktning för skön konst, ock den som
bearbetade stenen, var en konstnär.
Anteckning av 0. IT. vid besök i socknen på 1860-talet.

Torpargumma, som måste offra. Hon bodde på
Mälsåkers ägor å Selaön. Hade skållhett vatten i ett ämbar,
som hon slog ut invid ett träd, där älvorna höllo till. Fick
älvabläst mycket svårt, så att hon var röd på hela kroppen.
Måste offra ock blev sedan frisk.
Älvdans i stugan. Vanligen hör man tal därom, att
de små underjordiska dansa inomhus på golvet, när folk sover,
men i Toresunds socken (Sörml.) omtalade en äldre man för mig,
att en bekant till honom, boende på Lundby, sett älvorna dansa
inne på stugugolvet. »Älvkarlen», som var med dem, steg upp
på sängbrädet för att se efter, om folk sov eller inte. Åsynavittnet låtsade sova, ock därpå fortsattes dansen.
Fina Greta uppgavs såsom väl förfaren i konsten
att smörja älvkvarnar inom Toresunds socken. Där finns inte
mindre än tre kvarnar, en vid Gesta, en vid Ulriksbärg ock en
vid Norrby. Då jag på 1860-talet var i socknen, började nämligen kunskapen om dylika gärningar att minskas, ock då var
det ju gott, att någon var erfaren.
Älvorna i norra delen av Östergötland tyckas numera vara mindre uppmärksammade ock kända än i Söderman-
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land ock Uppland. Två åldriga män, den ene inhysesmannen
Johannes Herman ock den andre f. d. smeden Karl Aug. Jansson,
båda boende på Kättorp i Tjällmo socken, blevo tillfrågade
därom år 1903. Den förre kom ihåg, att det under hans ungdom
var tal om att älvorna »kom in i husa för te suge barn, o då
ble dit liksom en pappe (klar blåsa) på -fingra o på tåra».
Han talade också om, att han minnes, huru en gubbe däruppe i bärgslagen letade efter en älvkvarn för att smörja hänne,
emedan barnen hemma i hans stuga voro besvärade av älvorna.
Smeden däremot, som sin mästa tid hållit till inomhus,
visste stort ingenting om älvorna.

Ett fynd gjordes av »en sivliserad» skräddare i Västmanland, bestående av ett litet knyte, som låg på en korsväg. Han
spottade tre gånger, tog det hem med sig ock lade det i vittnes
närvaro upp på ett bord, där det undersöktes. Knytet var hopfästat med tre knappnålar i det omgivande papperet ock innehöll 9 sorter, nämligen naglar av fingrar eller tår, hår, guld-,
silver- ock järnfilspån, solvknutar, ullgarn, knappnålar ock en
liten kopparslant. Men detta vidrörande av vad som var ämnat
åt de rådande förorsakade en sjukdom i hans hand, som icke
kunde hävas med mindre, än att även han offrade till älvorna
på samma ställe.
Offring till älvorna. En gumma boende i samma
socken talade om, att hon »råkat före» ute på marken, ock då
slog en mängd röda blemmor upp på hela kroppen. Sjukdomen blev slutligen ganska svår, ock hon måste därför offra
på samma ställe, där hon förlbrdelat älvorna. Offringen bestod av hännes huvudhår samt naglar av händer ock fötter,
allt invirat i linne, som hon burit på sig.
Upptecknat av 0. H. i Torpa socken.

Älvkvarnar i Uppland. I Uppland har offring åt
älvorna pågått intill sista tider ock har måhända icke upphört
ännu.
Vid Torsvi gård (Torsvi socken) finns två mindre älvkvarnar. De hava båda legat i en beteshage, ock en av dem
har för icke så längesedan befunnits vara smord.
Hermelin, Sägner, seder ock sagor.

6
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Den andra är framförd till gårdens manbyggnad.
0. H. har sett älvkvarnarna, ock friherre Kärl Hermelin på Torsvi
gård har sett den ena stenen smord för ungefär 15 år sedan.

Korpral Irstedt berättar, att på hans faders gård fanns
älvkvarn, som smordes.
En ingående undersökning av hithörande förhållanden skulle
kanske visa, att älvorna haft lika talrika dyrkare i Uppland
som i Södermanland.
Vid Bremersberg i Skuttunge socken finnes en älvkvarn, som säges hava varit smord under sista decenniet.
Uppgift av arrendatorn till Bremersberg, R. Hegardt.

Nyttigt att ha stål med sig. Jag skulle leta rätt på
en i Oja socken befintlig älvkvarn. En äldre kvinna, som var
min ledsagerska, trodde, att det skulle vara omöjligt hitta
kvarnen, därför att vi ej hade stål med oss. Jag visade hänue
min pännkniv. Nu fick hon bättre hopp om framgång, ock det
gick också i fullbordan.
Uppt. av 0. H.

»Alvera» eller »alvmyrorna» tyckas i Döderhults socken
(N. Kalmar län) vara representanter i synlig måtto för älvorna.
Befolkningen är därför mycket noga med att icke på något sätt
göra dem skada ock försöker så mycket som möjligt undvika
att komma i deras närhet.
Om någon oförvarandes trampar i en rutten stubbe, där de
flygande myrorna hålla till, får han utslag över hela kroppen,
röda blemmor ock en svår klåda — samma sjukdom som i
Sörmland kallas »älvabläst» ock som tillkommer under liknande
förhållanden. Här i Döderhults socken benämnes åkomman med
samma namn som dess upphov — »alvera».
Har man fått sjukdomen, får man ej gå under bar himmel,
förrän solen gått ned.
Meddelat av fröken F. Wistrand.

De små underjordiska äro mycket talrika. De finnas
överallt i skogarna, ute på slätterna, under bostäderna. Man är
utsatt för att »råka för dem», var man går ock var man står.
Skall en kyrka byggas, så äro de där ock sätta sig till motvärn;
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skall en bostad eller en ladugård uppföras, så är bäst att göra
sig till god vän med dem först. Om man slår ut hett vatten,
så kan man mot sin vilja »skålla dem».
De röda blemmorna, som visa sig på människokroppen i
följd av en sådan där skållning, sägas komma från älvorna, det
är »älvabläst». Men oftast är det snarare de små, mörkhyade
underjordiska som sända denna plåga, ty det varma, våta tränger
ned i jorden, ock det är där de bo. De små underjordiska
kallas stundom i Uppland »gålrå» ock »lagålsrå». Även tomten
får ett sådant namn. I några sörmländska låsningar ock besvärjelser talas ock om »gålrå».
Eftersom vår moder jorden ifrån början var oodlad, eftersom de små måtte hava blivit ganska jämt fördelade på dess
yta, ock slutligen eftersom de tyckas vara mycket konservativa
med avseende å sina boningsplatser — de flytta icke undan,
fastän människor bo mitt över dem — så är det ju icke att
undra på att man så ofta kommer i beröring med dem.
Flertalet av dem torde bo ute i skogsmarkerna. Till storlek
äro de att likna vid ock troligen släkt med älvorna. För
övrigt äro de till sin karaktär icke avgjort elaka, utan tvärtom
ofta ganska välvilliga mot människor.
När det lider mot hösten, märker man, då solen går upp
ock det artar sig att bliva en vacker dag, huru såsom genom
trolleri all mark, så långt ögat når, är betäckt av spindelvävar.
De hava kommit dit, innan solen gick upp. I många svenska
landsdelar kallas dessa vävar »dvärgsnät». Huru skola vi finna
den tankegång, som föranlett en sådan benämning?
De små underjordiska äro miniatyr-dvärgar, hava samma
skapnad ock utseende som sagans flitiga dvärgar, vilka också
huvudsakligast höllo till, där solens strålar ej nådde dem.
Enligt fru Gavell-Blumenthals utsago kallas spindlar i
Helsingland »dörgar» (dvärgar). Vi skola återfinna de små i
många sägner, som icke äro i denna avdelning upptagna. I
nästan alla sagor om kyrkobyggnader förekomma de små i
troget förbund med jättarna.
130. De små grannarnas ring. För längesedan bodde på
Katrineholms härregård i Småland ett nygift par, som beslöt,
att en ny mangårdsbyggnad skulle uppföras.
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Nu borde de ha hört sig för hos de rådande förstås, om de
hade lov att bygga, men det gjorde de inte.1 Snart var det
granna huset färdigt, ock glädjen var stor. Men så är det med
människan — hon vet inte sitt öde på förhand.
De nygifta levde lyckligt tillhopa, ock deras äktenskap
välsignades med två söner.
En dag, då frun satt ensam i sitt rum, inträdde till hänne
ett mycket litet kvinnfolk, som hade mörk hy ock svarta ögon.
Hon neg ock hälsade från sin fru ock bad från hänne om ett
besök. Godshärrns fru blev högeligen förvånad, men som hon
icke var rädd av sig, följde hon den lilla pigan åt. Då de hade
gått utför trappan, som ledde till bottenvåningen, syntes under
samma trappa en öppning. Den lilla gick före ock frun efter,
först genom dunkla gångar, men sedan in i rymliga salar,
sparsamt upplysta av blåaktiga små ljus, som voro nedsatta här
ock där vid väggarna ock glimmade som matt silver. Kommen
längre in, såg hon en helt liten man, som i stor ängslan gick
fram ock åter, ock när frun gick honom förbi, sträckte han
likasom bönfallande ut sina händer emot hänne.
Därpå kom frun in i ett rum, som var väl sirat ock beprytt, dock icke på sätt som vi vilja hava det, utan på jordfolkets sätt. Där låg jordvättens hustru till sängs ock var
mycket sjuk i barnsnöd. Den kristna kvinnans närvaro ock
beröring skaffade emellertid den sjuka lindring ock förlossning.
Så talade hon:
»Mycken jälp ock lisa har du, kristnade kvinna, gjort
mig, ock fastän I haven byggt på ock tillvällat eder vår tomt,
så vilja vi tillgiva eder detta ock icke göra eder någon skada.
Tag denna ring ock sätt den på ditt namnlösa finger. Så länge
du bär den ock icke säger något till någon, varifrån den är
kommen, skall allt gå dig, din man ock dina barn väl i händer
ock intet ont bita på eder. Ock nu farväl!»
Frun satte ringen på sitt finger, lemnade jordkvinnan ock
hännes lilla barn. När hon kom i den yttre salen, var det
1) I Hyltki-Cavallius' avhandling om »Värend och virdarne» får man
veta, huru detta går till: en yxa lägges ut på platsen, där bygget är
tillärnnat, under tillsägelse åt de und erjordiske, att man har sådant i
tankarna. Får yxan ligga orörd, hoppas man att få lov till att bygga.
Detta kallas att »ljusa på», lysa på för do rådande.
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underbart att se, huru glad jordvätten var. Hans mun räckte.
från det ena örat till det andra, ock han bugade sig ned till
golvet. Pigan följde frun till trappan, ock nedgången till de
underjordiska syntes icke mer. Frun tyckte, att hon vaknade
från en underlig dröm, men då ringen satt där på fingret, måste
hon tro, att hon värkligen varit hos de små underjordiska.
Nåväl, dagar gingo, dagar kommo, allt var gott ock väl,
allt lyckades för frun ock hännes man. Kreaturen trivdes ock
blevo feta, åkern gav dubbel äring, ock om någon för härrskapets
räkning kastade ut en not i sjön, blev den full av fisk.
Men denna sjön är en konstig sjö. I den har tid efter
annan visat sig en ö, som ett tu tre flutit upp ock lika hastigt
försvunnit. Frun tyckte inte om den där svarta, otäcka ön ock
ville aldrig fara ock bese den.
Hon sökte i det längsta att dölja ringen ock nyttjade därför
vanligen handskar. Mannen blev emellertid uppmärksam därpå
ock upptäckte ringen.
»Vem har givit dig den?» frågade han.
»Det kan jag omöjligt säga», svarade frun i stor förvirring
ock ängslan.
Mannen blev nu mot vanligheten nästan oregerlig ock ville
promt veta, varifrån hon fått den vackra ringen. Frun tiggde
ock bad att slippa säga det, men då han blev allt värre ock
slutligen hotade med skilsmässa, måste hon upptäcka hemligheten. »Men liten båtnad lära du ock jag hava härav», tilllade hon.
1 detsamma kom en tjänare in ock berättade, att nu hade
den förtrollade ön åter flutit upp ur sjön,
Godshärren var helt upprymd, sedan han fått vetskap om
sin hustrus oskuld, ock föreslog hänne, att hela familjen skulle
följas åt ut på sjön för att bese den underbara ön.
Frun anade oråd ock bad sin man låta bli, men han var
envis ock trodde ej på skrock, sade han. Det jälpte inte, att
frun föll på knä, han lade från land med båda gossarna i båten;
frun blev kvar på strand.
Då båten stötte mot strand, hoppade gossarna yra ock glada
i land, men med detsamma sjönk ön åter i djupet, ock med
den de unga arvingarna till Katrineholms härregård. Modern,
som åsåg detta, sprang i yrsel ock förtvivlan ut i sjön ock
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drunknade även hon. Hännes man dog ej långt därefter av
sorg ock grämelse.
Den som upptecknat denna sägen efter den gamlas berättelse, har sett Katrineholms härregårdsbyggnad. Den är
vackert belägen ej långt ifrån det ståtliga vattenfall, som Svartån
tillställer ock som benämnes Stalpet; men ingen har numera
någon trevnad på gården, säges det. Fönstren på byggningen
äro tillspikade med bräder, ock det hela ser förfallet ut.
Upp teckning efter berättelse av en gammal småländska, vanligen
»mormor> kallad.

De små på Gottland. Det tyckes, som om de små
underjordiska i sin ordning skulle hava makt att lätta ock
lindra kristna kvinnors barnsängsnöd.
På en bondgård å Gottland inträdde en dag en liten svarthårig man. Han bad att få kvarter där över natten. Någon
sängplats fanns ej att få, ock på golvet var för tillfället smutsigt.
De inneboende ville ej lägga honom direkt därpå, utan lyfte av
en dörr ock bäddade sedan där åt den främmande.
När den lille mannen frampå morgonen skulle gå sin väg,
frågade han värdinnan, om hon var i välsignat tillstånd.
Hon tyckte, att frågan var näsvis, ock ville icke svara.
»Lika gott», sade den lille, »kommer du i nöd, så lägg dig
på denna dörr, ock då skall din plåga försvinna.»
En tid därefter, då kvinnan skulle bliva moder, hade hon
stora svårigheter; varken läkare eller barnmorska kunde därvidlag
jälpa hänne. Men så kom hon ihåg, vad den lille sagt, lade sig
på dörren ock fick sedan utan svårighet framföda sitt barn.
Han som varit folkets gäst, var en av »de små underjordiske».
Upptecknat av T. Hansson.

De små såsom barnavänner. Att dessa pysslingar,
då de äro människors vänner, visa detta genom stor godhet mot små
barn, därpå har man många exempel. En dräng, hemma på en
bondgård i Härads socken (Sörmland), vaknade en natt. Det var
månljust ute, ock skenet föll in genom fönstret, som ej hade
någon gardin nedfälld. Då såg han, huru de små dansade på
golvet. Det minsta barnet, som ännu ej kunde tala, var också
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vaket. Jordvättarna »antura' sej»1 för barnet, gjorde krumsprång
ock lekte med det, så att barnet skrattade åt dem ock var storförnöjt åt sällskapet.
Mången gång då barn äro instängda ock föräldrarna ej ha
tid med dem, komma de små underjordiska fram ock hålla dem
sällskap. De se efter, att icke bränder, som kunde tända eld
på stugan, falla ut ur spisen, ock de äro således, fastän till
färgen svartalfer, ljusalfer till sin gärning ock göra skyddsänglars tjänst.
133. Lars Janssons änka, boende på Hormesta gård,
Biskopskulla socken (Uppland), »kunde lite mer» än annat folk i
trakten.
En statkarl på gården hade råkat ut för »råa». Om det
nu var skogsrå, gårdrå, lagårdsrå eller vad det var för rå, det
var ju inte så gott att veta — allt nog, sjuk var han. Men
änkan hon visste råd för saken, hon kunde utröna, var han fått
sjukdomen, genom stöpning av bly i vatten. Blyet visade sådana
underliga skapnader, då det i smältande tillstånd kom i vattnet,
att hon därav kunde sluta sig till vad hon ville veta.
Ock nu, sedan hon fått denna kunskap — gårdrå, de underjordiske var det — ålåg det häpne att försona »råa», så att de
icke vidare skulle plåga karlen. Hon gick därför en torsdagsmorgon på fastande mage för att offra, ock offergåvan var just
det vatten, vari blyet blivit stöpt. Detta skulle spillas ut, där
som olyckan träffat den sjuke. Olyckligtvis mötte hon kaptenen,
gårdens ägare. Han såg hänne, såg också hännes egendomliga
smygande gång, hännes skygghet — ty hon ville undvika
honom — ock detta förmådde honom att närma sig hänne ock
fråga hänne, vad som gick åt hänne. Nu var hännes gärning
så gott som alldeles tillintetgjord, ty man får ej tala vid någon
under sådana förhållanden. Emellertid — hon neg för kapten
ock bad så vackert om att få lov till att tiga. »Jag menar, alla
kärringar bliva galna här på gården», sa kapten, när han kom
hem. Det fanns en gumma förut på gården, som var »svag».
Si kapten, han förstod sig inte på sådana där gärningar, han.
Meddelat av f. d. korpralen vid Upplands dragoner Ihrstedt.
1) Antura sej — göra sig konstig, lustig.
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När Leksbårgs kyrka skulle byggas. Det gick där
till på vanligt sätt: de rådande revo ned om nätterna vad som
byggdes om dagen vid en gård, som heter Kaleby i Västergötland. Tvillingoxar spändes för en stendrög med sten på. De
fingo gå, vart de ville, gingo då upp på en hög backe ock blevo
där tvungna att stanna med stenen. Kyrkan uppfördes där ock
står där än i dag.
Meddelat av resepredikant Hedström.

Om kyrkobyggnader i Halland. Även där uppträda
de små underjordiska ock hindra uppförandet av kyrkor, varvid
jälp av jättar måste anlitas. Vad namn jätten bar, då han
uppträdde såsom kyrkobyggare i Halland, är numera glömt.
Sättet för utrönandet av byggnadsplats är detsamma som i
andra landskap. Dock omtalas även ett annat: sten ar slungas,
ock där de falla, där skall kyrkan stå.
Detta påminner i någon mån om Olof Haraldsons sätt att
bestämma Ytter-Sela kyrkas läge.
Meddelat av artisten Severin Nilson.

Kyrkobyggnad vid Kangsör. Non' om sundet vid
Kungsör, alldeles invid »Drottning Kristinas Trögborg» (»Tröjenborg»), högst upp på sandåsen, visar sig grundgrävningen till en
byggnad, i samma utsträckning ock i korsform, såsom den på
södra sidan sundet uppförda kyrkans plan. Även här hava de
små underjordiska, enligt sägen, varit fientliga emot byggnadsföretaget, ock den rätta, lovgivna platsen blev vintertid, då
tvillingoxarna kunde gå över isen, utforskad.
Upptecknat av 0. H. vid besök i socknen på 1860-talet.

Fru Helgas kyrkobyggnad. I Helgarö socken (Nyköpings län) bodde för längesedan en fru, som hette Helga.
Hon var mycket from ock gudfruktig, men var ej i gunsten hos
de små underjordiska.
När hon skulle bygga kyrka, gick hänne därför på det
vanliga viset. De små revo ned, vad hon på dagen lät bygga upp.
Kyrkan skulle enligt hännes önskan uppföras på en hög ås, där
som Åsby gård nu ligger. Stora stenhopar, vilka hon ditfört,
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äro ännu synliga där. Till all lycka hade hon i sin ladugård
ett par otama tvillingoxar. Dessa spändes för en kälke eller
drög, en sten lades därpå, ock oxarna fingo gå, vart de ville.
De följde åsen åt på västra sidan ock gingo stadigt rätt fram,
alldeles som om någon hade kört dem. När de kommit dit,
där kyrkan nu står, föll stenen av, ock där fick fru Helga lov
att bygga kyrkan. Där hade de små ingen makt att skada
hänne.
Kanske har socknen sitt namn efter den frun.
Sägnen upptecknades på 1860-talet i socknen av 0. H. efter en
innevånare i socknen.

Ludgo kyrka ock de små. Den är belägen i Nyköpings län, Rönö härad. När den för mycket längesedan skulle
byggas, tyckte socknemännen, att den borde stå ungefär mitt i
socknen, ock sammanförde sten vid ett torp, som heter Mariebärg, på Väster-Malma ägor. Byggandet begynte, men hade
ingen framfärd, ty det var »starkt rådande» på platsen. Vad som
byggdes upp på dagen, revs ned därpå följande natt av »de små»
Huru den rätta platsen slutligen uppletades — i ett hörn
av socknen — det hade sagesmannen sig ej bekant.
Ännu synes en stor stenhop vid Mariebärg. Det vackra
namnet liar icke förtagit de rådandes makt.
Meddelat av trädgårdsmästare Hagman på Öster-Malma.

Tynnelsö slott ock de små underjordiska. En
mormor till bonden Erik Anderson i Åsby (Helgarö socken, Södermanland) hade varit tillstädes på Selaön, då hela godset var
uppbådat för att riva ner Tynnelsö slott. Men vad arbetsfolket
hade förstört på första dagen, befanns morgonen därpå vara
åter uppbyggt, ock inte en lösriven sten låg på marken. Sedan
fick slottet stå.
Därav kan ses, att de små äro i stånd att bevara det de
tycka om, såväl som att förstöra vad de icke tycka om.
Slottet lärer för närvarande — år 1904 — vara under
reparation. Människor ock de små samvärka för dess bibehållande, ock det skall således ännu under lång tid synas högt
över björk ock gran för dem, som segla på Mälaren.
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Småfolket i Ilelsingland. Med småfolket menas i
denna landsdel egentligen de små underjordiska, men de sammanblandas ock förväxlas ofta med älvorna, vilka icke omnämnas.
Men väl talas om »vittrer» (vättar), vilka äro synonyma med
småfolket.
Vid Haskanäs by i Ramsjö socken sågo innevånarna dem
ofta röra sig på golvet, sedan allt var stilla efter läggedags.
De makade tillhopa eldbränderna på spisen ock lade tändveden
till rätta.
Vid Klättgården, i Delsbo socken, kom ut småfolk
från ett bärg, som kallas »Klätthålet», för att leka med gårdens
barn. Dessa bjödo dem mat på trästickor, efter barnens nävar
voro kristnade. Att bjuda dem maten med kniv, gaffel eller sked
av järn gick ej häller an.
Tittervägar. Småfolket har sina vägar här ock var,
utom i skogarna, även i ladugårdar ock boningshus. De kallas
vittror. I somliga bås i ladugården äro vittervägar, ock där
kunna ej kreatur bindas, emedan de ej få vara i fred på en
sådan plats.
Ett hörn i en stuga kan också vara en sådan vitterväg, ock
där må ej barnets vagga stå.
Meddelande av fru Gardell-Erikson.

Småfolk på besök i stugorna. De komma även i
Helsingland in till folk ock suga barnens tår ock fingrar. För
att hindra sådant använder man smörjning med illaluktande
ämnen å sådana kroppsdelar. Älvkvarnar ute i skogarna omtalas ej.
I Elelsingland kan man icke, såsom å annat ställe är antytt, med säkerhet avgöra, huruvida man har med älvor eller
»underjordiska» att göra.
Meddelande av fru Gavell-Blumenthal.

På Bäckskogs fäbodvall i Ramsjö socken (Hälsingland) hade .fäbodjäntan ej kommit sig i väg hemåt på den vanliga
tiden, nämligen efter säx veckors uppehåll. Som alla veta, är
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›skogsfolket» (vittrorna,1 älvorna) otåliga att efter den tidens
förlopp få taga fäboden i besittning. Jäntan hade nog märkt
detta, ty kreaturen löstes oupphörligen. Men hon kunde ej
jälpa saken, ty en av hännes kor hade kalvat ock kunde därför
ej genast tillika med kalven föras nedåt bygden.
Då hon nu gick åt en närbelägen äng eller myr för att slå
gräs åt den i fäladan stående kon, skar hon sig med lien i
foten, vilket aldrig förr hänt hänne vid en sådan gärning. Då
hörde hon runt om, huru vittrorna skrattade åt hänne. Nu voro
de ondskefulla, det kunde hon väl förstå. Den andra fäbodjäntan
måste påkalla jälp nerifrån bygden för att föra hem både
kamraten hännes ock djuren.
Meddelat av fru Gavell-Blumenthal.
1) Det synes, som om de små benämndes ömsom »vittjor» ock ömsom
zvittror».

Om vattenandarna.
145. De tyckas i olikhet med andra naturvättar vara enligt
vårt begrepp fullväxta, d. v. s. ungefär lika stora som människor.
De .ha också för det mästa gott utrymme i sjöarna. Somliga,
t. ex. medlemmar av näck-släktet, tycka om att krypa upp även
i små vattendrag. Under broar, under pilbuskar ock alar, som
luta sig över vattnet, hålla de till, ock där ha de väl inte stort
annat göromål än att av vass göra kransar ock gördlar åt sig.
Andra näckar finnas emellertid som äro vana vid ett annat
liv under andra förhållanden, än dem som råda i Mälardalen, i
Småland, Halland, Blekinge ock Skåne. Jag menar de som
hålla till nordpå, de som älska att bada sig i forsarnas ock
vattenfallens fräsande skum.
Om harpospelet eller fiolspelet låter milt ock lockande sydpå,
i de trakter jag nu nämnt, så blir. det vilt brusande ock
medrivande däruppe i höga norden. Där är det den häftige,
vilde »strömkarlen», som råder i vattnet; där blandas forsens
dån med starka, underliga toner, som väcka oro hos dem, som
lyssna därtill. Sägner omtala, huru näcken eller strömkarlen
lärt unga karlar att spela, huru bedårande detta spel var för
dem, som hörde det, ock huru ödesdigert det blev, ity att spelmannen kunde spela en hel brudskara ned i strömmen.
Om då någon har varit nog försiktig att täppa till sina öron
med något ämne, t. ex. vax, då kan han i sista stunden rädda
de dansande, som äro så gott som sanslösa, genom att taga
från spelmannen fiolen, slå den i stycken eller slita av dess
strängar. Då stannar den flåsande hopen på en gång ock
vaknar liksom ur en dröm. Sinnena börja åter att göra tjänst,
bröllopsgästerna kunna se avgrunden, som gapar emot dem, ock
de få kraft att draga sig därifrån.
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Av manliga vattenandar omtalas i nästan hela landet näcken,
norrut strömkarlen, söderut ellen eller älven, flod- ock
havmannen, gölamannen ock damma-pågen, förutom
bäckahästen, som är en näck, förvandlad på så sätt att han
gör skäl för namnet.
Av kvinnliga vattenandar omtalas sjöjungfrun.
Salnäcke. Ej långt från Örsundsbro (i Uppland), där
ett vattendrag faller ut i Mälaren, ligger ett fideikomiss, som
tillhör ätten Gyllenadler ock heter Palnäcke. Manbyggnaden
är hög som ett torn med fyra våningar ock synes långt ifrån.
Namnet? — ja det låter besynnerligt. Emellertid — allting
har sin orsak.
För länge, länge sedan bodde här en riddersman. Han
hade en fager dotter, yr ock glad ock icke rädd för något här i
världen. Hon gick en dag att spatsera i trädgården, som sträckte
sig ett stycke nedåt den förbiflytande floden. Huru stor blev
icke hännes förvåning, då hon där mötte en häst, vacker ock
fin. Han kråmade sig, lät hänne klappa ock stryka sig, gned
sitt fina huvud mot hännes axel. Hon blev högeligen intagen
av det härliga djuret ock bad sin fader att få lägga en sadel
på hästen. Så skedde, hon satte sig upp ock nu — — som en
pil flög hästen över trädgårdsmuren, ut på ängen ock sedan
bort mot sjön. Där försvunno både häst ock ryttarinna. Det
var näcken! Han hade, förvandlad till häst, bortrövat den
sköna fröken. Gårdens namn kan nu förklaras. Här var det
som näcken fick sadel på sig. Gott, om han ej hade fått mer.
Sägen om huru hon, flickan, en gång fick lov att besöka sitt
gamla hem finnes, men huru därvid tillgick ock huru besöket
avlopp,. därom har jag ingen kunskap. Riddersmannen sörjde
djupt ock länge.
Att näcken förvandlar sig till häst, är en mycket vanlig
folkföreställning. Man har sett näcken såsom häst med en
förfärlig fart springa över nattgammal is ock därefter störta
sig i vattnet, så att skummet står högt upp över honom, i det
han dyker ned.
Bäckahästen. Såväl i Blekinge som i Göinge härad
(Skåne) säges om bäckahästen, att han lockar barn ock ungdom
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till sig genom att sjunga. Denna hans förmåga tyckes bekräfta,
att han är en av de former, vari näcken uppenbarar sig.
Sången måtte vara förförisk, eftersom de, vilka bliva av
bäckahästen dårade, tvingas att i yrsel sätta sig upp på hans
rygg. Gå de då icke alldeles förlorade, utan lyckas att tumla
utav ock hamna på en ängstuva t. ex., så äro de dock därefter förvillade ock konstiga, ja stundom rent av vansinniga.
Detta berättades för en vän till sagesmannen, han hade
hört sägnen i början av 1880-talet.
Mesldelande av kand. Sven Edv. Lovål.

148. Näshulta-näcken. Näshulta socken (i Österrekarne
härad, Nyköpings län) är, i motsats till det övriga Rekarne, känd
för sin naturskönhet. Därinne mellan lummiga stränder smyger
sig Näshultasjön fram i mångfaldiga bukter ock vikar. Där på
stränderna hava älvorna sin dans — man kan se det av de
ringar med blågrönt gräs, som finnas i det övriga ljusgröna.
Där vandrar skogsfrun, bedårande fager i lundarna, ock i vattnet
får man stundom se en rörelse, som icke härrör från fiskarna:
det är näcken som försiktigt tittar upp ur vågen, när det lider
mot kvällningen. De som hört honom spela ock sjunga, säga,
att det låter ljuvligt.
För längesedan var det så ställt, att näcken i Öljaren ville
spela husbonde ock tyrann över den, som rådde i Näshulta-sjön.
Sjön Öljaren ligger i en rikare trakt än Näshultasjön.
Visst finns det vackra härregårdar kring den sistnämnde, såsom
t. ex. Hedensö ock Hanebärg, men ändå fetare gods i närheten
av Öljaren: Forsby, Julita, Fågelsta, As ock Gimmersta t. ex.
Troligt är, att Öljarenäcken var högfärdig över ett sådant
grannskap ock därför ville vara härre över grannsjönäcken.
Den sistnämnde ville emellertid inte ge sig i första taget.
Han tog drängtjänst i en bondgård ock tjänade väl ock redligt.
Folket i gården visste inte, varifrån han kommit; svarthårig
var han, ock svarta ögon hade han. Inte häller hade han något
prästbetyg att visa fram, gick aldrig med åt kyrkan ock sjöng
inte häller någon salmvärs tillhopa med de andre, när far gjorde
husandakt. Nej, då gick han hälst bort ock lade sig i »tuppnäbben», där han hade utsikt åt sjön.

OM VATTENANDARNA.
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Någon överenskommelse om årslön var icke uppgjord. När
året var slut, ville han gå.
»Va ska du ha i lön?» sa bonden.
»Lien, som ja har nöttjat i sommar», sa drängen.
Lien fick han ock gick.
Sedan tilldrog sig underliga ting. Öljarenäcken hade som
sagt tagit sig för att gå upp i Näshulta-sjön. Han tyckte, han
ville råda i två sjöar, ock kanske ville han ha Näshultasjön
till sommarnöje.
Emellertid — nu var sjöns rätte härre stark. Den av
kristna mänskor smidda lien, som han så ärligt förtjänt, den
gjorde honom oövervinnelig. Det fick den andre näcken erfara.
Det blev ett romor i sjön, som man förr aldrig hört maken
till. Det skvalpade ock fräste i vattnet, som om hundra pundgäddor hade hoppat bock med varandra i vattenbrynet, men så
— efter tre dagars ock nätters strid var allt tyst. Seger var
vunnen, Näshulta-näcken fick vila sig. Våren ock sommaren
därpå kunde han ta fram sitt strängaspel. Han återföll kanhända i det trånande, vemodiga tillstånd, som är så vanligt
hos insjövattnens andar.
En av de små älvorna, som stodo vid stranden under
alarna ock lyssnade till sången, sade till en annan:
»Stackare! Nu är han ledsen igän, fast han är ensam härre
i sjön.»
»Jaja», svarade den andre, »det är just därför att han är
ensam.»
149. Tvi för mej! Det är vanligt, att barn, innan de bada,
söka att »binda näcken» genom att sätta stål i stranden. Han
kan då ej skada dem, medan de äro i vattnet. Men efter badet
anser man sig på somliga orter ej behöva vara rädd fr dem
som råda i vattnet.
En flicka boende i Tjällmo socken (Östergötland) talade om,
att den som först har fullbordat sin klädsel, kastar en sten i
vattnet under utrop: »Tvi för mej! Jag blev först!»
Om näcken eller andra vattenandar taga detta som en
förolämpning — det gör nu ingenting, sedan man väl har
kommit upp på det torra.
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150. Sjöjungfrun i Noen. Noen är en sjö i Norra Vedbo
härad av småländska landskapet ock omgives av Linderås ock
Adelövs socknar. Sjön har vackra, lövrika stränder ock bakom
dem icke obetydliga höjder, som förtona sig längs sjön i mjuka,
behagliga linjer.
Från vägen, som löper fram på en höjd söder om sjön,
synes långt bort, då solen skiner, en vit prick utmed vattnet.
Det är ruinerna av ett jaktslott, uppfört av greve Per Brahe,
ungefär samtidigt därmed att han lät bygga Brahus vid Grenna.
Denna bors. vid Noen heter Brahälla ock är uppförd på en
tvärbrant häll eller bärg, som stupar ned i sjön.
Sägen går, att Adelövsboarna hade gjort sig misshagliga
för greven ock att de därför blevo ålagda att bygga, varvid en
eller annan trillade ned utför branten.
Alldeles framför bärghällen synes en låg, helt liten ö, även
den en klippa, som endast giver näring åt några tallbuskar.
Här har sjöjungfrun av ålder haft sitt tillhåll: där sitter hon,
när hon tröttnat vid det våta; där kammar hon med guldkam
sitt gulgröna hår, ock där sjunger hon också.
På Södraholms härregård levde under första hälften av förra
århundradet, så där på trättiotalet, en fiskare, som hette LillAnders, till skillnad från Stor-Anders, som var fördräng. Han
hade fiskerätt för såväl Södraholm som Näs, på vars ägor
Brahälla är beläget.
Folk påstod, att han stod väl hos sjöjungfrun, eftersom han
fick så bra med fisk. Men folk pratar så mycket. Det mästa
som säges, är icke att rätta sig efter.
Emellertid uppehöll sig Anders ofta därborta vid Brahällabärget, nedanföre detsamma, på en liten grön plan bakom några
täta albuskar. Han låg där ock »vok» (vakade, vaktade) för att
få syn på sjöjungfrun ute Fä den lilla holmen.
Han hade hört, att hon ägde en skatt — guldpängar -som voro förvarade i en stor grön »putäll». Lill-Anders var
»gerier» ock ville gärna ha de där pängarna. Ibland hörde han
hänne sjunga, ock det lät som det finaste strängaspel. Vit ock
fager var hon, ock han såg, hur hon lutade sig fram över hällen
ock tittade ned i vattnet.
»Dä-dä ä där du har dia pänga, di-di-ditt le-lea troll!» —
han stammade, han Anders.
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