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Föredragshållare: Sigrid Oldenburg.

Ordföranden Hans Wiberg hälsade en talrik publik på 52 personer välkomna. Han 
meddelade att buss till årets släktforskardagar i Nyköping är ordnad. Det är bara att anmäla 
sig till resan. Först till kvarn.

Hans Wiberg hälsade kvällens föreläsare Sigrid Oldenburg välkommen och överlämnade 
ordet till henne och hennes berättelser kring folktro och sägner från Småland. Hon kunde 
trollbinda sina åhörare med sina ofta kluriga berättelser som ofta hördes mörka kvällar i små 
låga hus med öppen eld.

Folktro och sägner från Småland
Sigrid tackade för förtroendet med att kort berätta om sig själv och att hon samlar på 

historier från förr. Muntlig tradition var förr enda sättet att förmedla hur det var förr i tiden då 
både radio, TV och framförallt riktigt lyse inte fanns. Det är bara att tänka tillbaka lite mer än 
100 år så var det bara dagsljuset som gällde. Annars var det små trästickor som i de små låga 
gråa husen som fick utgöra belysning.

Sant eller osant?

Berättartraditionen var mycket viktig långt före Jesu tid. T ex om Lucifers anhang, som 
bara ljög och hade hyss för sig. Men Gud fader själv slängde ut honom med alla sina drängar. 
När det var gjort så regnade det änglar från himmelen vilka hamnade både på land, hav, i berg 
och dalar, på snö och på is. De är kvar ännu i dag och ibland ser man dem om man är i rätt 
sinnesstämning.

Skogsrået är ett annat mycket känt fenomen
Hon lockar alla män till sig. Hur de än försöker hålla emot så segrar hon till slut, genom att 

låta de stackars männen besöka hennes rede där ute i skogen. En bondfru försökte övertala sin 
man att låta bli de ständiga besöken hos skogsrået. Till slut levde han bara med skogsrået. 
Bondfrun försökte med alla medel; god mat, kel och älskog, men mannen gick ändå ut i 
skogen. Till slut så beslutade bondfrun att nu får det vara nog, hon tog den äkta mannens 
mynningsladdare med sig, gick så ut i skogen och mötte så till slut skogsrået. Skogsrået och 
bondfrun stod nu öga mot öga. 

Bondfrun, som nu kallade sig gårdens piga, vädjade då till skogsrået att släppa på banden 
till bonden. Det går inte alls menar skogsrået. Du har ju med dig mynningsladdaren, men den 
måste ha varit under bondens rengöring. Vidare måste geväret laddas med krut och kula från 
skogsråmagasinet. Därefter ska avtryckaren skötas av en i kyrkan vigd kvinna, sikta just här, 
visar skogsrået. 

Allt det här stämde nu bra. Skogsrået laddade så mynningsladdaren efter alla konstens 
regler. Så var det så dags för en försmådd kvinna  att rikta mynningsladdaren mot skogsråets 
anvisade plats på hennes bröst.

Allt stämde nu för, pigan var ju bondfrun. Rätt bössa, försmådd och äkta vigd kvinna, 
laddad av skogsrået själv med rätt krut och kula. Nu siktade bondfrun på anvisad plats på 
skogsrået. Allt skedde snabbt och bonden befriades för alltid ur skogsråets klor.



Flickan i Kättilshult
Flickan som var  en mycket livlig  vacker ung mö, såg de fina rökmolnen över den mörka 

skogen och hon undrade så var röken kom ifrån. Hon vandrade då ut i skogen för att se var 
den kom ifrån. Hon kom till slut fram till en massa stora väldiga flyttblock, som hon måste 
krypa över och under. På ett ställe fan hon då en stor trave varma, gyllenbrunt fint gräddade 
pannkakor. De luktade också förföriskt gott, så hungern gjorde efter den långa promenaden, 
att hon inte tänkte sig för utan började knapra på den stora pannkakshögen.

Det skulle hon nog inte gjort. Det var trollen som hade lagat de förföriska pannkakorna. 
därför att det skulle ordnas med bröllop i den stora bergsalen.

Det var därför de eldat mycket för att locka till sig en ungmö, vilket de nu hade lyckats 
med. De kidnappade nu den vackra ungmön. Nu kunde ett stort troll bröllop förberedas uti 
den djupa skogen.

   

Byns alla människor letade nu febrilt efter den stackars ungmön, men hon fanns inte att 
finna. Alla förstod att hon lockats till trollberget. En fattig bonddräng gick så ut i skogen en 
månljus natt en vecka senare och hörde då en snyftande flicka vid ett större stenblocksröse. 
Jo, det var flickan som hade försvunnit han såg. Hon grät nu för hon ville absolut inte gifta sig 
med det fula äckliga trollet. Men följ med hem nu, sa den fattiga drängen.

”Nej jag är förtrollad, men på torsdag kväll när jag ska stå brud i stora bergrummet så 
måste jag kidnappas på rätt ställe, då månen är i nedan. Vid vadstället vid den stora grunda 
bäcken, måste det ske. När brudföljet skall över ån kommer jag att ge ett tecken och då måste 
du ensam lösa förtrollningen genom att dyka ner naken tillsammans med mig, vid den lilla 
flytande ön med näckrosorna. ”

Torsdag kväll kom, men inget hände. Den stackars bonddrängen fick en mycket lång 
väntan i den nu mörka natten, då månen stod som lägst. Hela natten satt han gömd, där vid 
vadstället helt naken och frös, men inget hände, först då solen just skulle över horisonten så 
ser han ett brokigt följe komma ridande över åkern fram mot vadstället. Alla de ruskigt fula 
trollen i sin förskräckliga utstyrsel syns nu mot den uppgående solen. Ett troll råkar vid den 
förut bestämda platsen hoppa av sin springare och falla ner i vattnet.

Det var tecknet den fattige bonddrängen hade väntat på. Naken som han var hoppade han 
efter, för att rädda den nyss ramlade kvinnokroppen i bäcken. Nu gällde det att hålla sig under 
vattenytan vid näckrosön, tills solens strålar träffade vattenytan och förtrollningen var därmed 
bruten. Den fattiga drängen och den befriade trollflickan levde sedan lyckliga i alla sina år.

De små under jorden
Småfolket fanns det gott om ute i byarna förr. Här gällde det att hålla sig väl med dessa 

små knytt. De skulle vårdas ömt och fick under inga omständigheter kallas med elaka ord, 
eller bli utan mat. Särskilt viktigt var det, den längsta natten på året, det vill säga julafton, för 
då skulle varm gröt serveras på förstubron.



Älvaleken

       

Dans vänlig musik hörs i torp, vid vägs ände Det är fiolhalaren som spelar och spelar. Han 
slutar aldrig, han nöter ut både strängar och båge. Gamla unga samlas på logen och dansar och 
dansar. Far, mor, gamla böjda, fattiga utan tänder blir till slut med i den vilda dansen. Spelman 
han bara spelar alla följer med i dansen. 

Dansen blir allt vildare och på ett långt led, med spelmannen i spetsen, så drar de sig ner 
mot forsen. Spelman går först ner i det svarta vattnet och följet vandrar efter utan att inse den 
stora faran. När vattnet når över deras skallar är det bar en massa kranier som nu slutat 
vandra.

Ingen i byn överlever.

Ättestupan
Gamla och sjuka hade ingen framtid. De kunde inte försörja sig själva längre, hjärnan var 

skadad (demens heter det idag). Ingen av folket i den gamla fattiga byn ville ha med dem att 
göra längre. Framtiden med de små och nyfödda barnen var förr en egen, garanti till 
försörjning på äldre dagar. 

Då gällde det att spara på maten till den äldre befolkningen i svåra tider. Då lät man den 
stora äldsta pojkdrängen leda sin gamla blinde farfar ut till ättestupan. Drängen lurade då sin 
farfar att han skulle hoppa över ett dike. Nu springer vi farfar, sade drängen och när jag säger 
hopp så hoppar vi över älva.

Verkligheten var att det var uppe på det höga berget, som var många meter högt med ett 
väldigt stenröse nedanför.

Drängen och farfar springer så fram för att hoppa, men inget dike finns utan stackars farfar 
blir en blöt fläck nere i stenröset. 

Drängen går så hem och får då uppskattning för att farfar nu fått vila från allt kommande 
elände som gammal och orkeslös.

Foto och text: Hans Wilensjö.

Läs sångtexten om dansen i Fiskareboden:



Dans i Fiskareboden
Så upplevdes en dans vid Bråvikens strand 
av ungdomar i slutet av 1800 talet.

Det var dans uti boden hos fiskare Pelle
Ibland skötar och nät gamla ryssjor o skrälle
Det var tjo det var hopp det var hej
Spelman August han drog sina handklavars 
drillar
Det var gossar och flickor som packade sillar
Och det skreks det och här har du mej

Det var Hjalmar den osnutne fiskare grabben
Visst en jänta han tog sig med vardera labben
Stod så bredbent och bonddryg och stel
Det var Henning en fiskarepojke så kärlig
Det var Oskar och Kurre vete Jonatan Ärlig

Spelman August han drog på sitt spel
Det var Rickard den listige fiskarepågen
Han hos Karlsson i Smedstorp sig ämnar bli 
mågen
Blott så snart han får packningen klar 
Det var Albert som kallades Bellman föresten
Och Mirrian Sjöflink i farten som prästen
Han har viljan och skämtet åt envar

Det var Jonte den lustige fiskaredrängen
Han var kuku för laget i fiskebodsvängen
Och så Malmkvist och Axel och Stål
Spelman August han drog så det fräste som 
bälgen
Handklaveret det lät så som orgeln om 
helgen
Uppå turerna var han ej snål

Det var Anna den långa och Anna den korta
Och Lina och Tilda var ej heller borta
Och Emma så sprittande glad
Och Tina så fräknig och röd uti skallen
Och Stina så krokig som gastberga tallen 
Och så Dagsberga töser i rad

Det var polka galopp och Utflygare valsen
Varje gosse han höll der en flicka om halsen
Ibland hördes en kyss med en smäll
Uppå fjärdens blåa våg hörs Storlommen 
skria
Inne i boden hörs Malmkvist till stor Anna 
fria
Det är mången som frias i kväll.
--
Upplevt av Axel under sin tid som "såld 
dräng" på Svinnerön i Bråviken åren 1895 till 
1900.
Nedtecknat av Axel Söderholm 5/1 1923   

Sigrid Oldenburg berättade skrönor från förr. Sigrid Oldenburg tackades av Hans Wiberg 
med en bukett tulpaner för en intressant kväll 
om berättelser kring gamla skrönor.


