
42. Klockar-Hans hos trollen. Han skulle följa brud-
hovet till Flahlllt 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.

K?D1men.. till Sv:~lelJärg~t~1.~Y.han där intagen av tr?Ilen.
De voro- myckef tålrika, förde oväs'en~'ock"-kokade kåli' 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 bröUops-
gården, innan bröllopsmåltiden var slut, ock fick berätta sitt även-
tyr for gästerna.

Ur L. Rääfs anteckningar.

43. ~Var är min mössa 1> På Sommenäs härregård i Tirse-
rums socken klagade folket över att de ej blevo mätta. Det
tycktes, som om de flngo »årdentlit», ock härrskapet var ej snålt
- men likaväl -

Nu hände sig, att en torpare, medan han gick åt hänoe-
gården, kom upp på DörabärK~tsamtidigt därmed att det ring-
des i matklockan frammevid gården.
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den för att därmed häva möjJigen inträffad förtl'olJning, men det
jälpte inte. Nu framförde den nyss inkomne ryttaren budskapet
från bärg'et:

»Vid-Våli ska gå hem, för Kålsupen har fallit i elden h
Då vart trollet synligt. Det bÖljade att jämra sig ock kröp

på händer ock fötter ut g'enorn 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 för-
stås, att det inte var gummans, utan trollens skuld, att allt förut
hade varit van packat ock avigt.

Liknande sägner berättas även om ÅlIe- ock Svalebärget.
Ur L. Rääfs anteckningar.

42. Klocka.r-Hans 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» (nattvar\dsmedlen)
med sig, då han äntligen blev färdig att gå åstad.

Komm~~ . till Svalebärget ~l~v, h~n _,,~~rintagen 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, 80m hette Kålsupen,
föll i elden ock brände upp sig. Hans passade sig under den
uppståndna förvirringen, kom ut ur bärget, anlände till bröUops~
gården, innan bröllopsmåltiden var slut, ock fick berätta sitt även-
tyr för gästerna.

Ur L. Rääfs anteckningar.

43. ~Var är min mössa 1» På Sommenäshärregård i Tirse-
rums socken klagade folket över att de ej blevo mätta. Det
tycktes, som om de flngo »årdentlit», ock härrskapet var ej snålt
- men likaväl -

Nu hände sig, att en torpare, medan han gick åt hän'e-
gården, kom upp på :Q~E::'~.~I,:K~tsamtidigt därmed att det ring-
des i matklockan framme vid gården.
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~ hörke O inmarie, 'som väHötte allti ä blann folk, sännamer då
bIann troll.

Nor di så hade komme i lann, f~~~~g!!1meå dom burdus
teklo~~~rn i Rokslöse, för di visste, att där hade vart barndG)p,
o sI-T~J~kdi-kI()kkern te fly sä d<i!.p,ya,Hne,som hade QI.~!t.~iet

-,{:t~hyJltiJönu.IIl.2-(i)pe,begrips. ~Hin vesst fekk di betale klokkern
för dän tjänsta! .

Mä väHöttetrolla höll på mä tokke uträtt~iger, hade trolla
i Qmbärj brått mä te jöre fint o grant ini bärje, o där i
Rögavels grott e hade di d!'.~.~ti~9P. eI1.förfa~~i~0P~L!l!3,tL som
~i .hade s~tQ!~f~~,"folk.. .
'" Nor di nu va församlate i bärje alla öSJöttetrolla o satt

runterikrigg bG)Ie, 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 stG)re på-t.
va di ändå, för si di va öSötte kantägke. .

Män nu stG)dä tjokkt mä väHöttetroll utaför o gIGdde ijönum
dörespriggera. -

En kann tägke, att så svoltne som väHötte ä för mästigen,
di sulle cänne sä sugne i maga, nor di så dän -möne gGe maten.
Klokkern i Rokslöse o flere RokslösebG)f o anna folk hade lakt
sällskap te bärje, för di tykkte, dä sulle bli rG)lit te si, hur
trolla levde. Di kasta unna trolla för te få en titt i döre-

spriggera di oj.
Män nu sRXa,ggdi

,=3,J!lle.iöja pA di are
spet3:ke!!
" "~"Y'~t~1l~.JQ.rY~n4esyna på trolla, så d,~slG)ijäl varara. Ja
dä ble ett väsen o ]evane i bärje, så "dä va rent för dant,

o där bIe inte mer kvar å hela dän stämma än ~J?::~nlel Cäl'g~
Möe hade hG) vart mä om, sa hG, för hG)va så "gammel,

så h(i) ba(le,~ittJu~k.e~~(j)je rgttne n(jJ.',",sa hG, män make te
rG)mGlane 0"JiäH0 hade hG inte SPGH.tförr, sa hG).

Men v~HQtt~tr9]I3, di fG)!,J y.ägluä. rnat~ll.te ara sia fönn
o va inte lite karie, nor di "komin 'hemm te sitt.

O Roksl?~3,g(j)3,di va oj, inmarie. Mä trolla jG)le åv m~
varara .i~?~'~(~~lje, t<i!..1L4Q!.3-frå,svinstla'aeres, o säna så
s'älte~"'ai"hä!lne't~ ,.dQr,.i,sl<sör~f3. ' Så stG)r va svinhusdöra, så
hG;"pa'ssa "dit hG)komm; o där sitter hG)allt än, o så översta fuller

r,>"" . , . '

sli1å väJSöttetroll3:,tp: G)bone o s19.4G)P..

trolla. . O nu må' en trG) d~!..J?k. ett
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åv lea gubba o anna satety: ä hQ, så en kann. rakt Säm.s te

bBe"ii~~~::~"'"-'", ",.."" ..,..""M,"""" "-'-.,w""'"'''''''''' .,. """"-M', .,."

Så n~~_,,~,,?~.. sant~, ~~,t.,.?,~, ä k,o,~~~.".~I.:~~E,<?n~:
Sägen' uppteck~~d' av frökna~~ä-~"ingeborg ock Helena Holck, satt

på östgötam ål av O. H.' , ,. ' -" ""'*'

46. 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 »80åsafrun».

Pigan hade mycket besvär med »kritterna», ty de vara ibland
svåra att finna, ock än svårare var det att få dem hem. De voro
liksom förtrollade, tyckte hon.

En söndags,afton gick hon i sällskap. med sin lilla hund
utåt betesmarkerna för att få reda på de betande kok reat uren.
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 smör-
gås. De hade breda munnar ock stora huvuden ock såga trol-
ska ut.

Flickan hutade till hunden i alla fall ock bannade honom
för hans ilska mot de små.

Då hörde hon en röst ur skogen, 80m uttalade dessa orden:
»Tack för din barmhärtighet mot barnen! Hädanefter skall

du inte behöva leta efter era kor. Gå hem! De äro före dig
ifägatan.»,

Pigan gick ock fann djuren enligt löfte på anvisat
ställe.

Efter den dagen behövde hon aldrig mer gå till skogs,
korna komma hänne alltid till mötes vid »le'et».

Enligt den s. k. »Mormors»berättelse (Smålandsgumma,på annat
ställe citerad); aflemnades aYO. 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).
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D5. Förvillelser i skogen. Aven i Ydre händer det, att
folk bli va 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 er-
fara sådant; vid Travedal emellan 1YIofallock Olycksliden på
FundhuIts 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.

96. Eu inspektor på Österby gård i Råby socken (Söder-
manland), blev förvillad på sockentorp-moen. Han gick skogen
runt flera gånger ock kunde icke hitta ut.. Slutligen krängde
han på sig ytterroeken vrängd ock satte sig utmattad på en
sten. Då hördes i fjärran gårdens matkloeka, han steg upp,
gick efter ljudet ock kom fram.

Nr95-96ur L. Rääfs anteckningar.

97. Skogens rån i Kinda härad äro enligt A. R. AI'dus
uppgift av flera slag.

De som bo i lövträd, lövjerskor, äro i allmänhet litet små-
kitsliga. De skrämma hästar ock människor, de hoppa upp i
förbifarandes fordon, som då bliva tunga oek svåra att draga.
De egentliga skog'sråna 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 oek blåsa i ett horn,
sägande:

»Så långt detta [ljudet] hörs, ä dä mitt 1»
Då lade skogvaktaren an med sin bössa ock sade:
»Sä 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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98. Hulten ock hans vederlikar omtalas i »Värend och
virdarne» av Hylten-Cavallius. Han är skogens manlige härskare,
uppehåller sig, såsom namnet angiver, i Smålands lövskogar
eller »hult».

Aven i Södermanland har man sett någonting liknande,
men han håller till i barrskogen. Han är Såsom en skugge,
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.

99. Manligt skogsrå i Södermanland. På Nävrings-
bärget (Edeby ägor, Härads socken) har folk ofta sett en gubbe,
som vallar två getter.

Han har väl ingenting annat att livnära sig med, uJ-
lingen, 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.»

100. Den förtrollade granen på Ombärg. Jo det val'
så, att drängarna från härregården där;Iel-epå"slätten skulle
upp i bärget för att huggao.~_~J~lyya ~trinne» (g'ärdsel), för se
härregården hade anpartr-skogen därup~ m " ,..".

Jaha, de höggo både trinne ock )sta~,~]'»(§tö.!2för gårdens
behov, ock det redigt ändå, så att svetten lackade av dem. De
hade beting, ock de ämnade sig på aftonen till enlekestuga
i en av granngårdarna.

De voro högt uppe på »bärg~t» - det kallas endast så i
dagligt tal, ty något annat bärg~'finnes inte inom synhåll"-
oCk~sT3IIen~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 »blekab förut, d. v. s. med
yxan täljt av något av barken. Drängarna gingo efter ock »fällde».

Nu kom rättarn till en ~!2!:_m~~!!","!!l~(LJ!!!g!!l.yytg,~,.gE~.!l:lT.:.
Den Näxte högst upP.. på en ._~.~rg.klyft.aock såg just li.!~~or!l
»aparto kO~~~l~-~l~~.dJ~~~--~!~"-- . .. '.'

H e"1nelin, Sägner, sede,'ock sago1'. 5
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.-

I toppen sat~ tre ugglor ock bligade på honom. Men det
gjorde honom ingenting, tyckte ban, utan ~~!1.._,.!!2g.Kundan
n,~g~g~_~_I?:~r,så att han kom åt granen ock. började bleka.
Dä' kom där fram tre små harar, de tittade på honom, de
ocksä~-~- ~ -' ,

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 f'äIJa den där konstiga g'ral1en. Han
gick in under grenarna ock såg uppåt stammen. ~.~,r Jika-
som »vreen» (v~:i9:~qt,p:~!,!frå"n9C~ ända upp. Ock så började
han att hugga.

Men vid första hugget kom de små hararna. fram igän
ock tittadepf-hmiöm: tIiglorna v~~.rhi!~~E_-'!~~~==tr~~,~t,
de tittade på honom fortfarande. Då blev Gustav likasom ?f6r-
gJ'ol;d';"~-ty'-'-'1iaii""b(h:Jade.att spri~ga efter _~!!!"!1.D}a,.~!~fst~ ock

\.;\"" skällde som en hund~Häiarna "de-"sprungorätt fram i skogen;
o~;litemeIlä~-sävänd~ de sig om ock tittade på honom, men

följdes åt gjorde de ock ~!~~.~.~g,~~t~,!!~~~~,~~!jämte varandra.
Gust~~ll~~_~~~~~e~- han. Men s_~-~~~-~~~__yar~ort, började

1!,~E-fry~a, f~st det.var'en,varll1~ag, ock han blev tvungen att
gå ner ock iH:g'gå"sIg--1'-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 någöt--ät-<1usfav;--är'lnfe sdgött-;tf

~,,--, ~--'--"""""-''''''"'''''''''--~'--~'---'''''"'~'''~

säga, men när r~~t~l:n,.b~9E_.,!1.,~1!~J_.~omner till honom frampå
aftonen, så var poJkenrakt från vettet.

Han. fördes hem-'-tlH--~is(- oCK'illlr .1~g__4ilPi ~~~~~~cJ~Qrs
tid ock bara Rr3J!!~tQ...If_Q,!!lgTaIl~n, om E~ra..!!!~ ock om ~g:gJ.~-~~~,t.

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 dets~mma.

.~

...,J
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Men så stark var ha~ -fast han hade varit siuk så länge,
att han tog hela vatteni~baret fuffi med vatten, som det var,
ock dråck därur. ---~-----

En iing kom _~~lav ~,,~~l'a~ernatill honom ock fråg:l~~:
»Kän~~,,!,,~~)J~I:l~,,-_m~?'?--" -,- --- --".- , > ~-

~""---Jadet gjorde han nog.
»Nå, vem ä ja då?» "

»Jo, du äJ dän illakeb - »Män du ska tro», tillade han,
sen han tegat en--siuiid~att ja fikk ~~_C1?t~,,~1.?ve!_slättmesen»l.

»Hur då?» ,,- --- "'"

»Jo där va-~_!~~~~~!,,~_,,~~m_skrä~a.e lI!~, o .J~---~~~!~~.g~i~_3
över~Q§~}!, så ja tappa' allt håre:;>---"-- - "
'---»Hur ska du få ijänndä?~

1!Ja sa la gå ätter't, när brodden4 kommer opp», sa han.
En ann~!.!$ång, när k3:mr:l!~J)satt hos honom, sa han:
)Ja" ä --r UggI~_o--vai:"naiCpå "l~aläs.» "",----------
»Va1Ii: du-- då te -äla?;;--"' :"'...".."""......-

»Ägg-'o'Häs'k o"'plJiaslängar», ,sa han.
En' annäii-gång"sa«'han:"att han fick oskalade

dem måste han äta oskalade.
»Varför dä då?»

,,»Jo, för dä va löss i däm», sa han.
De där Jössen hade han väl i minnet, sedan han låg hos

gubben i bärget. "

Ja, G~..~~,.~_O_Dl,!!PPigän ock arbetade som förr, men sitt
förra humör fick han inte igän. .

" ,~ ,,,,,,,,,._,,,,-,,--- -' -

Där iii: rådande i granen, ock ~~_~~",~~l~-straff för att han

~~K_~~,~J}~,' .~..-------.--
Medde~ande ay f~ d. rättaren Jons~~~, numera torpare i Söder-

manland "" """" "...,,--"--" -"

;' ';;',

; ,


