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andra hemligheter . Hännes moder påstod bestämt, att dagen
därpå syntes på kännes kropp märken , som skulle hon blivit sla-
gen med spön . Vid samma tid berättas två personer , som gingo
från kyrkan till Holsåker , ha sett mitt på landsvägen en blå eld

I ""iomkring vilken hopar av trollkäringar dansade,.
De gamla sägnerna om klockgnagning , ridande på djur,

nattliga kyrkbesök m. m. levde upp igän , ock en ock annan
gång kunde trollen t . o. m . rida på människor . Så berättas, att
två gummor en kväll sutto ock talade om att de om natten
skulle som ridtyg använda den enas man, varför han den kvällen
ej skulle få något bröd. Detta hörde mannen, som befann sig i
ett angränsande rum . Han uppsökte genast matskåpet ock fick
tag i en brödkant, som han »knarvade» i sig. Därmed var
trollens makt bruten . På många ställen i socknen rådde stor
oro, ock föräldrar uppsökte namngivna troll ock Ibrehöllo dem
deras brott. Inbördes hat, trätor , slagsmål ock misstroende rådde
länge mellan personer , som förut varit goda vänner ock trogna
grannar .

Så småningom avstannade dock oroligheterna utan något
särskilt ingripande av andliga eller världsliga myndigheter. En
ock annan efterdyning kunde dock märkas ända in på 1880-
talet. I Lövsjön bodde en tid en byttarbetare , Karl Johan
Andersson (f. 1855) . Han lär ännu leva fast på annan ört. Denne
man påstod sig bestämt kunna se av vissa kännetecken , som han
höll hemliga , om en person var med trollen eller ej , varför dessa
voro mycket förbittrade på honom . En julkväll på 1880-talet
fick han i sitt hem se tre personer .från den flere mil avlägsna
Syrholns hy . I nästa ögonblick voro de försvunna. Då' de
strax därefter visade sig utanför fönstret , gick han ut, men blev
då av dem överfallen ock misshandlad. De tre omnämnda per-
sonerna hade vid denna tid ej varit på trakten . Flere andra
berättelser hava anförts om samme man, som för övrigt gjort sig
känd för ett supigt ock oordentligt leverne .

Anders Värmes historier .
Sägner frän Vätterns kust (V. Tollstad i Lysings här.,

Östergötland) .

Ur minnet upptecknade av AUG . HaFFNER år 1878 .1

För några år sedan bodde i Hästholmens by en gammal ar-
betare vanligen kallad »Anders Värme» eller blott »Värmen» .
Han var barnfödd i Värmland ock tjänade i yngre år som lotslärling
på Vänern . Sedan tog han hyra på en i Hästholmen hemmahörande
galeas, som han även en tid förde som skeppare , till dess bolaget,,
som ägde skutan , blev oense inbördes ock lät hänne ruttna i
hamnen . Som äldre bodde Anders inne hos en gammal gumma,
Ann-Greta , på Västergårdens ägor .

Svår var gubben att förmå att förtälja sina äventyr , men jag
lyckades dock att lösa hans tungas band dels vid en »gökotta»
på Ombärg , dels under seglingsturer på Vättern .

Så gott jag minnes, Ur tag i följande berättelser sökt bi-
behålla gubbens egendomliga både föreställningssätt ock språk .
Men som hans mål var en blandning av östgöta- ock värmlands-
mål, kan det följande ej anses som något språkprov , utan blott
som ortsägner . om de hemlighetsfulla väsen , som driva sitt spel
i sjöar ock vattendrag , bärg ock skog.

Om sjöfrun .

På fämtitalet, började Anders , då ja ännu förde skuta, som
ruttve därinne i hamn - för si dän va inte byggd än då,
för dit börja kaftin på Alvastra å klokkar Svenerts må -- komm

ja en gågg frå Borghamn må skuta tomm å ble driven Runa ner

1) Ur Småländska landsmålsföreningens i Uppsala samlingar.
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te Jo, inna ja kunne ligge opp Hästholmen . Då va ett jävla-
vän, dä va dan foie iulafta., å då ä trolla alfri ute for ,å,
snappe uo~?_från m_annisketa_ nåra bita te halja , åu så jör de te
v~,~,år, it l,j. Då va ren skumt, dåå ja kömun ini vika mittför (lär
jenjörns nu bor, män kunne inte komme in te lann, för då va
is, utan lae fast skuta ve isbånne . Dän are ja hade må må,
han jekk in i byn å to må så ini lella kupperflaska, vi skulle
- hihihi - förstås ha lite brännvin te jula - bi, män si
när han jekk tebaks, yre då så, att han höll på å gå ner så
lågat frå skuta , å han te poe på må, så ja fekk ut å jälpe'n .
När vi komin in i skånken, kunne vi .int jör opp ell i spisen, för
hela rökfågge va fullt å is å snö, utan för å värme oss to vi oss .
ett par supa - hihihi - män - hihihi - va'ke då faen, inna
vi visste öre å, så va kupperflaska tomm å kamraten lå döfuller
på k~jytgolve .

Ja lae må mä, män vakne på natta, ve då att nån kle opp
i retsen te må. Ja trodde - förstås - hihihi - att då va nån
å . pigera, som ja spagkulere lite för, å lät ' na hålles, å då dröjde
inte lång stunn , förrn vi va ihop förstås ; män då då va jort, så cänne
ja, ho va så slabbi å kål ], som om bo legat i fön. Då fräjde ja
hänne om ho jort, män ho svarte allri ett enna or, utan to bara tag
i må å velle häve sä ur bretsen . Då försto ja, att då va nåt jäkelsty
å färe , å beynnte ]åse alle böner ja kunne , män ho höll må
kvar ändå. Då komur ja ihå, att ja hadde fällekniven i bök-
sera , å ja va så sömnier, då ja lae må, att ja int to å må
däm, . utan bara dro å jakka å lae må som ja va . Ja som tusan
ner i böksefekka å fekk tag i kniven å släggde dän mot a, å si
då ble då liv i 'a. Ho på dörra som attan å - jäkeln anodra
mil! =- va ho int bak som en bygke vass å alldeles grön som
e granrisruska . Män si framro - hihihi - va ho skapt som e
rikti människe, för si dä, då bå så å cänne ja .

Sen dän tia bar ja allri vatt ute för a mer ; män rädder
va ja, för si, hadd ja int hatt nåt . stål å dänga ätter'a må, så
badd ho no draet må ner må så te töbotten , å då hadd allt vatt
e kusli jul för må då . Kamraten si han märte ingenting, utan
bara sov å påsto, att ja jög för'n, då ja talte om'et för'n på
månan .

SJÖFRUN. JÄTTEN RÖDGAVEL 4.3

Jätten Rödgavel.

På färd båtledes mellan Hästholmen ock Stocklycke far man
tätt under bärget, ock bland de många grottor, som finnas på de
släta bärgväggarna , tilldraga sig två, de s . k. Stora ~,ck . Lilla
Rödgavels grottor, synnerlig uppmärksamhet . v em ser man-
den astora4a till Hela sin utsträckning, men av den »lilla blott myn-
vingen Den senare skall — enl t folktron g ä.n aritt , , ä ge s
iiii heå tat eri Rodayele} r. F'öe honom är naturligt
vis denna gång alltför trång , ock han bar även till sitt förfogande
en annan , som mot Vättern slutar med den s . k. »Röd avels ~rts,
vilken dock jätten håller noga stängd för att s tl ppa människors
nyfikenhet . Huru man, oaktat jättens misstro öek ogäst vänlighet,
kan eller skulle kunna intränga ilnl ras underjordiska, av_
skatterlldaemak ,,., lär följande berättelse av Andeis

För många år sen komm ja å ett par pojka frå Hästholmen
- Olagus va må, som bor ull på åttigen å har unnantag där,
frå Älvarumm , där vi watt på dansjille hos Ekströmmen . DRr-
va natta före midsommardan , å dän va dä ,åre.,,på,en torsda, för
annars dde dö.,,tiiute , .gått,z soniF„~laået k. Då va straks finna sola
råan opp å va så töst , att inte fåjla sang ens, utan en höre väl
droppa som föll å årblaa, då man löfte däm ur vattne. Vi hadde
allt supet lite på uatta, för Ekströmmen då va en katier kär,
när han skulle te å bju på nåt, så vi vaa int riktit klare i
knoppen ; män se ro då jore vi rejält, å ja satt ve roret .

Vi satt å prate å tänte inte på nånting , män när vi komur
förbi Stokkelykke -ägga å vinne um te Hästholmen , så fekk ja
syn på Rögavels port å - faen ta må! - tökkte ja inte, ho
sto liksom lite på glänt. Då sae ja og te kamratyra, å då
tökkte de mö, män bae mä för Jessu skull hålfe bätter ifrå
bärjet , så faen inte kunne nå däm . Då jore ja, för ja va allt
lite kuslier må ; rädder va senfe f`or _ ja„ å födder en sön-
dasmåran , just som de beynnte å etage te eörka å söndasbarn har
såent faeusty aga makt må ._'

Då hukse ja, män di are rodde, å ja sae int te dåm, utan
lae te å skrike : Rögavel! så möe ja orke må . Män nu ble då
ett jäkla liv å i bärjet . Då te knake som i en gammel dörr, som
int vatt öppnader på mågge år, å sen så skrek di , så då rågge
i bärjet. Ja vänne må um, för ja velie si, va dä va ; män ja
vänne må snart um ijänn, så rädder ble ja , för ja kuline int se
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n _ ået å hele bärjet, utan så bara liksom en stor kappe å grått
vamme) som fiakse Lör-vinven som nu be nte blå se i ett nu .

att di krupetKmråtra dämså ja lut te, för di va så rådde, att di krupet
unner toftera , å fälver va ja int stort likere . Män ja hae däm
för guds skull te ro, så vi komme hemm te Hästholmen, inna
Rögavel hann fatt oss, å satte må fälver te å ro må, . Vi rodde,
så skummet yre krigg oss, män teres int se opp , för då hadde vi
väl biett så rädde, att vi int kunne ro, um vi fått se på'n hele
tia, utan vi bare rodde å tores int öppne öjena, föra båten loj
opp på stranna ve fiskar-Jeans stuva. ,

Nu va vi glas å takke Gu för räddniga, å sen to vi oss ett
par duktia kfugka , för vi hadde rott , så vi va änna Svetta. Å då
häriga är rene sanniga, för då kann härrn nokk få hörs å Olagus .
Män han tökker int um, att man taler må, honren um'et, för han ä
kavatier nu å tökker , han va en fiter då, som int ble ärjer å så
ätter, va då va, utan . bare som en harakulsig lae i väj , tess han
komm utanföre stueknuten .

Rödgavel ock Omma.

Dän häriga Rögavel - si så kaller di'n, för'n sa ha låg
rutt - han bodde förr inte i grotta, utan i kalkh en _p
Siks äjer. Han komm en gågg fråi Jön å hadde feskat å jekk
då opp å Stokkel ky ke ångar, å där ble han ståenes, för han
fekk se dronnnin mmawva dårjma jlitt~fotk danse. Ho rådde
då om bärjet, o Rögavel ladde inte sett 'na forr, för han teres
förstås allri va ute i solfin, dän attan, för då hadde'n runnet ihop
te en sten rr di skull vatt ä omMän Omma si ndherå. ee g s,,,
bo int va kreste_n män da va ho nokk int, för Kristus va
la inte lödder an ve dän tia- ~f

Rögave''T Gav glodde på, hur di danse, å hadde allri sett så
möe granat förr på en gågg . Han lae å hemm å sammle sie
kära å komm över kvinnfolka som ett yrevär . De to var si
utå fröknera, män Rö avel to älva Omma å flöj in må'a i
gotta., Där beynte han te ha kolifäjj må a, män lio jämdes
förstås för å tökke om dän röe fuligen, å trolla då kunne ho
allt lite. så bo fi•idde sil ur klora på lejigen . Ho age, då va
så varmt i kola, å han jätten glytta lite på döra - så bo kunne

få lite fresker luft, å när han jore då, ~9 _ ho om_ sä te e

dimma, som råan ut över hele Hastholmsvika, tess h~ Bomal te
abi Ri tll föi k' rvasra erdMfva iii när st oppör. Alebältl~en,,,hoej~k ,

änna opp i ,_Tåkern,,, å kdar staute„ ho, för dit kunne Jätten int

komme , får han drugkne då i Dagsmosse.
Ho sörjer allt sitt granne bärj, för när då ätter en klar da

Solar te krigg Jässen, så kann en se på natta , hur då kommer
liksom folk opp ur Tåkern - då ä allt Omma å hännes frökner,
å di går_opp å barjet ve Höjel' ia å drar fram därifrå te Stokke-
~ .

1 y ke, föres å, _natta~tö" ho nit komme förbi Kögavels grotta, tör

å te han hänne nokkyljann Män på märonsia , då sola håller
på te tinne opp, då drar ho sä över fön förbi Hästholmen te

Tåkern, å då kann en se fullt tydelit, att då ä kvinnfolk som ä
ute å går på vattnet, för ödla släpe ätter däm .

Rödgavel ock Alvastra munkar.

Rögavel liksom alla tokka där spöken å fit tökkte int
möe om, när di böggde klostre i Alvastra—-, utan mugkeras fälleko
störde'n, å han fekk kantro int sovs i fre om daa, å då svarte
di i bå Tollsta å Heda mä sia klokker. E natt ste ban opp på
bärjet över si grotte, män Alvastra så han int, för bärjet fym e
för, män en fiskare från bygda fekk han tag i, å dän fekk lov
sia, var klostre lå. Han skulle då te å kaste sten, män fekk
bars tag i småsten, å di hann lut fram, utan staute i bakken
ovanför Jyllenbammars, Västra Let di kaller . Då skulle'n te å
drägke däm, män dän dummfan trodde la, att vattnet kunne
rinne oppför bakka, män han fekk nokk läre så aent .

Han grävde å grävde, å rässom då va, hadde han grävt en
kanal änna jenom bärjet te öärrpöln ve Alvastra trä-år. Å dän
gåggen träffte kaftin på, då han skulle te å ränse opp bola för
te å plantere krabber älla nån ann sorts fisk där, för vattnet
sprute opp ur bolet, å han ble rädder å lät täppe te't ijänn, å nu
ii iggen kropp te å hitte't mer .

Mugka di va allt vakne å unnee, va då va för väsen i bärjet .
Män när vattnet beynnte te å rinne, grävde di gåggar frå kola
ner te sälla, di har än, för di va slua di å täggte, då va bätter å
få gott vatten änna in på näsa på så än te drikke dyvatten ur



Alebäkken älla behöve gå te fön ätter varevelia droppe. Gälla
dän dänner härrn 'la . te, å då ä gott vatten i'a, å likere finns
int i hela bygda, så Rögavel badd int miie för han skulle te å
drägke mugka, utan han jore däm bara en go dänst i stället .
Då ble'n ärjer å brydde så int mer om däm å krop allt lägger
in i bärjet för te slippe höre piggle på de tre store döa .

Om skogsfrun . .

Män notarien än hadde gårn,, som härrus svåger nu har,
skulle ja en gågg gå te bärje å ]etc rede på ett par dör, som
hade gått ner sa . Män jädrigen go nåen får må mer te å gå
över bärje, sen sola runnet ner, för så rädder ble ja då .

Ja jekk opp ve Nordströmmens, ve dän store linna där
står, å komm te Bene-strete, di kaller, för då streter i bena å
gå opp där - män när ja komor oppför lia, fekk ja höre lik-
som barnskrik nerifrån öärret, där ä mella Jässen o Hoje. Ja
tökkte, då va synu te låte stakkarn rope på jälp så länge, å ja
ga må å å lete äfter-at. . Män ju lägger ja komm, dess lägger
tökkte ja skriket va ifrå må, å så jekk ja å lette, tess ja kommet
riktit vilse, å ble änne förfaslit rädder, för då beynute te å storme
å: gny i skogen, fast dä inte röre så ett löv, då ja lae å från
Hästholmen . .

Då täggte ja, att då va la skogsfrua, som velle mä nået, å
ja som tusan å må rokken å västen å to däm avia på må ijänn,
å då fekk ho inga makt må må mer, å ja Lände straks ijänn mäl
att ja va kommen änne ner te Surmossen, emella Hoje å
rumm, i stället för te Stokkelykke, L ke va då, att ja krängde
västen, som ja jore, annars hadde ja nokk stannet först i Jälve
mossen, för där tökkte ja ja så'a liksom ett lite barn som vinsle
å; ga så. Män då va bare dän dära duvkona, skogsfrua, ska ja
säjje .

Om Germunds stall.

Intia patron på Hovgården fått Svartsvald åsönnrat frå kron-
parken, bodde där en, bonne, en rikti duvstryker, som di kallte

1) Hskr. har igena = ijänn-a .
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Järmund, å han hadde en farli lykke mä , kritter, å te sist hadde
lian knappt rumm må däm. Män si sia mågge kritter fekk han
bare Inä öuvkonster .

Melle hans bite å de ares lå en mosslagg , som bärrn nokk
sett mella Heje å Västra Väggar . På si sia hadde han en
dur bunnen å framför dän e ko, å öurn beynnte förstås te å lukte
på'na å råme. När ööra på are sia höre då, ble di topprasane
å velle te'n förstås ; män då fastne di i mossen . Då passte Jer-
mund på å dro opp däm, å sen sae han te bönnera, att - ä va e

å~ Åjätte' som bodde unner mossen , å han dro ner däm te sa . da
roä7lc di; didui>tm jåv7a; iuänJermund han ble riken på'et han .

Män tro int , han fekk si lön för 'et? Joo då. En gågg ga
han så ut för å dra opp e ko, som han allri sett liken te, söni
hadde fastne r da vårste hole i hele mossen . Män när han korom

j., t , v avel71 a skapt e te `
' han Ven,o ner'en DÅ så, å sen har ålvei _to. it V sen har en allrid

hört äller sett Jerm --d mer .
Män alle di öör han stulet frå bönnera, di lac å hemm var

te sitt, å då kann en tro, bönnera ble glae, å di påstår, att
när en dur_ höler på , barfe å e ko svarer hornen, så Bukkar
då liksom å en uranni a i hole, s där Jermund ble' nerdragen å.
jätten. kritter_, tor en allrl slappe dit utan ..te å ha_ vallare
m i. lör då drar jätten ner däm te så ..


