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Folksägner från Småland och Östergötland, 
upptecknade 

af 

Johan Vallman 
och ur hans efterlemnade papper meddelade af ARTUR HAZELIUS. 

Lektor Johan Vallman-född 1792 i Linköping, död 
1853 - hvars rika samlingar af folkvisor och folklekar
 blifvit använda af A. A. Afzelius i hans och Geijers Sven-
ska Folkvisor samt af A. J. Arvidsson i dennes Svenska 
Fornsånger, hade flitigt upptecknat äfven folksägner, af hvilka 
några här meddelas. Då de tydligen icke varit anordnade 
till tryckning, har det synts riktigast att här och hvar vidtaga 
ändringar med afseende på språket. 

1. 

Ön Jungfrun i Kalmar sund. *) 

Denna ö, som ligger emellan Misterhults skärgård och Öland, 
och är en god landkänning för fartyg, har ifrån gammalt varit 
beryktad för rå och trolleri, så väl som för sina hägringar och  
sitt föränderliga utseende, hvaraf sjöfarande och skärboar hafva 
märke för väderlek. Hon är på alla sidor omgifven af bråddjupa 
hafvet och är endast på ett eller ett par ställen tillgänglig. Sjelfva
ön består af ett högt, stelt och allenast med ringa småskog be-  
vuxet berg af rysligt och dystert utseende, men der sådant oak- 
tadt ibland klipporna en förtrollad, ljuflig och lustrik trädgård 
skall finnas. 

*) Samma berättelse nämner Olaus Magnus såsom uråldrig. 
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En gång skall vid denna ö i svårt väder ett fartyg hafva 
landat och fält ankar vid en osäkrare sida af klippan. Sjöfolket 
gjorde upp eld på ön och förfriskade sig. Under tiden gick nå-
gon af båtsmännen omkring på klippan och fann på ett ställe en 
vante liggande, bredvid hvilken han lade en dylik. Sedan han 
gått ett stycke, hörde han en röst ur bergen ropa: "Vantevän, 
lätt ankar och lägg öster under ö!" Båtsmannen lydde rådet och 
sökte en annan ankarplats på anvisad redd. Inom en liten 
stund uppväxte en så förfärlig storm och sjögång, att skeppet 
utan denna varning utan tvifvel gått till grund. 

2. 

Lebergs kulle. 
Östergötland. 

Vid Lebergs kyrka är en stor offerhög, Lebergs kulle kallad, 
der ungdomen ifrån urminnes tider anstält lekar och danser, och 
årligen midsommarstång klädes. Denna gamla, kanske från heden-
domen bibehållna sed har ibland allmogen vunnit en sådan helgd, 
att det allmänt tros, att om man något år underlåter den samma, 
blifver hela byn af pyske och rå oroad, och träden förhärjas af 
löfborrar. 

Kullen, som är af Upsala högars storlek, är på ena sidan 
utgräfven af en bonde, som kört mullen på åkern; och hafva vid 
gräfningen ofantliga lager af kol blifvit uppdagade, hvaraf en nära 
intill boende smed skall hafva begagnat en del i sin smedja. Bonden 
skall sedan aldrig hafva haft helsodag och litet derefter dött, och 
åkern, som förut var ganska bördig, skall, sedan den kolblandade 
mullen blifvit ditförd, aldrig riktigt gifvit någon afkastning. 

3. 

Fru Barbro på Brokind *). 
Östergötland. 

På Brokind bodde fordomdags en förnäm fru, som hette 

*) Efter berättelse af mamsell Follin, hvilken såsom barn vistades 
på Brokind, der hennes moster var inspektorsfru. 
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Barbro och var i slägtskap med den grefliga ätten derstädes. Hon 
var så elak emot sina underhafvande, att hon, när de felade, lät 
inkasta dem i en arrest och bakbinda dem. Hon lät ock fram-
sätta mat och dryck på bord framför dem; och när folket be-
klagade sig hos frun, att fångarne ledo hunger, plägade hon hä-
diskt svara: "De hafva både mat ock dryck: vilja de inte äta, 
så få de låta bli." - Stället, der "tjufkistan" stod, heter än i 
dag till en åminnelse Kisthagen. 

När denna omilda fru omsider dog, begrofs hon i sina för-
äldrars graf i Linköpings domkyrka, men förde der ett fasligt spö-
keri och slog ut fönstren, så att hon måste tagas dädan, och be-
grofs sedan i en annan kyrkogård, troligen Vårdnäs. Men icke 
heller der kunde hon ligga i ro, hvarföre hon ändtligen med ett 
par tvillingsoxar kördes ner i en mosse och en påle slogs ner på
kistan. Sedan, så snart det började skumma, hördes det flyga i 
luften och ropa: "Barbro påle! Barbro påle.'' 

Sedan kom hon icke vidare hem. Men på Brokind, liksom 
på alla "stora, förnäma" och gamla herregårdar, spökade det ända 
in i senare tider, och ofta syntes ljus upptändas om nätterna i 
den då obebodda stora bygningen. 

4. 

Sägner om kyrkobygnader. 

1. 
Östergötland. 

Då Tyrs i Vänge skulle bygga Kärna kyrka, spändes ett 
par tvillingsoxar för en stock, och der de stannade, skulle kyrkan 
byggas. De drogo stocken in i villande skogen och stannade på 
ett ställe, der ingen visste, huru de hade kunnat taga sig fram. 

2. Östergötland. 

Vallerstads kyrka skulle först byggas på Lunds backe, men 
hvad om dagen uppbygdes, nedrefs om natten. Då togo sockne-
boarne tvänne tvillingsoxar, "ukade" dem samman och läto dem gå,
hvart de ville. Der de stannade, bygdes kyrkan. 
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3. Östergötland. 

Samma tal är om Högby kyrka. Hon var ämnad att byg-
gas på skogen, men då bygnaden icke fick i fred fullbordas, spän-
des tvänne tvillingsoxar samman, hvilka gingo öfver ett sankt kärr, 
der förut inga kreatur kunnat gå öfver, och stodo om morgonen 
på en helt liten kulle, der kyrkan nu är bygd. 

5. 

Jätten Puke. 
Småland. 

Pukeberg är beläget i Lofta socken invid hafvet. lfrån land-
sidan går en lång bergskrefva in till ett stort hvalf eller sal inuti 
berget, der fordom bodde en jätte, kallad Puke, om hvilken många 
sagor ännu i dag äro gängse bland folket i orten. 

Puke plågades svårligen af klockorna i Lofta kyrka, som 
ligger på en knapp half mils afstånd ifrån berget, och af vatten-
ådrorna i berget, som der ständigt droppa och framsila vatten, 
varande dessa ådror upphofvet till en källa i ängen nedanför och 
strax norr om Lofta kyrka, kallad Kofrekälla, i hvilken det heliga 
dopet plägade förrättas, hvarföre vattnet var jättefolket vidrigt. 
Jätten plägade derföre säga, att han måste flytta derifrån för 

"Kofre källa 
och Lofta skälla." 

En stor högtidsdag harmades jätten väldeligen öfver det fli-
tiga klockringandet och sände sin dotter upp på berget, hvarifrån 
hon utur sitt strykband kastade en ofantlig sten emot kyrktornet. 
Stenen hann väl fram, men föll något söder om kyrkan, der han 
ännu ligger till ett tecken af sagans sanning, och är han ordent-
ligen formad, ungefär kubisk, stor som en liten torparstuga, högre 
än han är bred. 

Puken flyttade slutligen till Gotland, der en skeppare träffade 
honom, åt hvilken han gaf en ask, med begäran att skepparen 
skulle offra den samma på Lofta altare, medan folket var i kyrkan, 
men med varning att ej öppna honom. "Om du detta gör", til-
lade jätten, "så må du under venstra framfoten af "Loftanas" hvita 
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märr*) taga en nyckel, gå till Pukeberget och in i grottan, hvar-
est du då finner en dörr, som du skall öppna. Der inom stå 
två svarta hundar, en på hvar sida ; men för dem må du ej frukta. 
Stig fram i rummet, så finner du på ett bord många sköna silfver-
kärl. Den största kannan får du taga, men tager du mera, så
är du olycklig." - Skepparen lade detta på sinnet, och då han 
under hemresan nalkades Pukeberget, föll talet ibland skeppsfolket 
på asken ; och beslöto de efter många öfverläggningar att kasta 
honom öfver bord in på en holme, hvilket ock skedde, och stod 
straxt hela holmen i låga, varande än i dag kal, öde och såsom 
förbränd. 

Annars ser man, att stora rikedomar måste vara i berget, 
deraf att de manter **)  växa der utanpå; och finnes väl ännu folk, 
som någon söndag, sedan de iakttagit vissa ceremonier, funnit dör-
ren i grottan, förmenande historien, att en och annan jämväl der 
fått några håfvor af guld och andra dyrbarheter. 

Puken skall en gång åkande på vattnet hafva kört ned, och 
är guldvagnen, som dervid stannade på bottnen, ännu vid myc-
ket klart väder synlig i ett sund. 

6. 

Ombergs jätte. 
Östergötland. 

En sommar, när höet bergades in, gick en karl ute på än-
gen nära Ramshäll vid Söderköping och såg ett litet brudhof komma 
tågande. Vagnen var helt liten och drogs af en myckenhet möss 
och råttor, och uti honom satt en liten liten brud med guldkrona 
på hufvudet. Rundt omkring foro en mängd "småpyttingar". Kar-
len frågade en af tåget, hvad detta hade att betyda, och fick 
till svar: 

"Jätten från Om berg 
hemtar sin brud från Rams häll."

Mannen tog då upp ett stål och kastade midt i brudhofvet, som 
genast försvann och lemnade efter sig den lilla kronan, som nu 
var så stor och tung, att karlen knapt orkade lyfta henne. 

*) Kyrkan. **) Qvartskristaller. 
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7. 

Marstensgubben. 
Östergötland. 

I Linghems äng i Törnevalla socken är en skogbevuxen berg-
backe, kallad Marsten. Der bor en berggubbe, som villar van-
drare och håller undan boskapen, som der går på bet. De, som 
gå der fram, blifva derföre ofta varnade: "Hvad ni gör, så gå
inte till Marstensgubben !"

8. 

Jungfru Ena i Hofbyberg. 
Östergötland . 

Om Hofbyberg berättas, att en jungfru Ena derstädes bott. 
Hon har ock bygt Vestra Eneby kyrka och har deraf ansett sig 
såsom en patronessa för orten. Derföre skall hon också, då hon 
vid ett bröllop i Öfre Killingevid blef förbigången och icke bjuden, 
hafva så förbittrats, att hon på sitt berg upptagit en ofantlig sten 
och med sitt hårband slungat honom emot brudhofvet, när det 
for från kyrkan och just var kommet i Långelid. Men hårbandet 
brast, och stenen stannade på halfva vägen midt på ladugården vid 
Näs. Efter stenen är en håla på berget, som oftast är full af 
vatten. 

Efter denna jungfru Ena skall länge bakom altaret i Eneby 
kyrka förvarats ett ben, hvaraf allmogen skafvit för sjukdomar. 
Om detta ben har den sägen varit, att om det komme från kyr-
kan, skulle hon remna, hvilket också skall hafva händt en gäng. 
Vid kyrkans nybygnad l780  lät gamle prosten Juringius uttaga 
och nedgräfva benet, på det allmogen icke längre dermed skulle 
öfva någon vidskepelse. 




