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»Jag håller före, att det skulle vara ett artigt argument», säger 
Ubåt, »om någon af vidskepelse ville göra en ansenlig samling ock 
visa, hvarifrån byar ock en först kommit». Det landskap, som sett 
blomsterkonungen födas, har i nämde afseende lemnat de kanske rikaste 
samlingarne. Det är dock hufvudsakligen den del af Småland, hvilken hör 
till Jönköpings ock Kronobärgs län, som varit föremål för etnografisk 
behandling, förnämligast af HYLTÅN-CAVALLIUS. Det enda, som från Kalmar 
län finnes offentliggjordt, är hvad som finnes upptecknadt af M. G. CRELIIIS 
i Beskrfning öfver Tuna läns, Sefvedes och Aspelands härader, Calmar 
1774. Hvad som nu lemnas i allmänhetens händer, är en samling utan 
försök till vetenskaplig bearbetning af hvad som inhämtats under um-
gänge med folket i land ock stad inom båda Mörehäraderna, med en 
del tillägg ur Östra Smålands ock Ölands landsmålsförenings gömmor. 
Kanske skall det förunnas författaren tid ock tillfälle att framdeles 
lemna vidare bidrag till Möres folkbeskrifning. 

Författaren påstår icke, att alt som här anföres, tros eller trotts af 
alla. Någon olikhet kan finnas både efter orter ock personer. I det 
hela äro dock sådana föreställningar vidt utbredda ock gå ofta igen i 
skilda trakter af hela Sverige. Mycket kan visserligen vara under se-
naste tid försvunnet. Men ännu lefver med friskt lif vida mer, än hvad 
man kunde vänta, eller som vid en ytlig bekantskap med bygden synes. 
Det gömmes nämligen oftast med en viss ängslan undan för nyfikenheten. 

Men denna, så att säga, folkgömma är långt ifrån säker. En annan 
är af nöden. Till Mörebygdens befolkning ställer förf. därför en enträgen 
uppmaning att, medan ännu tid är, samla hvad samlas kan af sagor, 
sägner, visor, dansar, lekar, ordspråk ock. ordstäf, seder ock bruk, folktro 
eller med andra ord alt, som går ock gäller under benämningen »skrock». 
Ty hafva vi det så i behåll, skall måhända, andra skäl för denna sam-
ling att förtiga, en kommande tid, när den sätter sig till doms öfver 
vår ock öfver före oss svunna släktens kultur, i någon mån bevaras 
från att fälla skefva domslut. 

Uppsala i nov. 1880. 
FÖRFATTAREN. 



1. Om moder ock barn. 

Det är naturligt, att hvarje tillökning i familjekretsen 
genom ett barns födelse motses med spänd väntan, ock inga-
lunda få äro de försiktighetsmått, som den Ilifvande modren 
har att iakttaga för att ej genom sitt förvållande invärka menligt 
på sitt foster redan före dess födelse. Hon får ej gå öfver en 
kullfallen gärdesgård, ty då får barnet fallandesjukan. Af 
samma olycka hotas det, om modren får se en person be-
häftad med denna sjukdom ock ej kommer i tillfälle att strax 
taga på honom, likasom äfven i fall hon ser ett kreatur slaktas. 
Ser hon en person, som har ett (medfödt) fel, som t. ex. är 
enögd, så har hon att befara, att hännes barn kan få samma 
fel, i synnerhet om hon blir förskräkt vid åsynen. Något fel, 
hvilket har förf. sig ej bekant, får barnet äfven, i fall modren 
får se en väfsked sitta tom i ladet. Hon får ej se i en öppen 
graf, eller på ett årder, som man låtit stå kvar i jorden på 
åkern, ty då blir barnet harmynt. För samma orsaks skull får 
hon ej se ett harhufvud; ock somliga anse, att det är därför som 
jägarne alltid afskära en fäld hares hufvud, endast med kvarlem-
nande af öronen. Ser hon en yxa sitta fasthuggen i en hugg-
kubb eller en knif i en brödkaka, måste hon taga bort dem; 
ser hon en person bära en huggkubb med en däri inhuggen 
yxa, måste hon ej blott taga bort den, utan äfven gifva den 
bärande en örfil. Underlåter hon något, blir barnet harmynt. 
Ser hon en harmynt person, skall hon, i synnerhet om hon 
vid dess åsyn blir rädd, slå till honom för att bevara sitt eget 
barn för att blifva sådant. Genom en springa eller ett nyckel-
hål får hon ej se, enär barnet då blir vindögdt. Blir hon 
vittne till en eldsvåda, så får barnet eldsmärke (en fläck på 
huden, vanligen af högre färg än hudfärgen) på den kroppsdel, 
som motsvarar den modern på sin egen kropp först vidrörde. 
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En annan mening är, att barnet där får sår, som ha svårt att 
gro igen. Så vet förf. en kvinna, som vid åsynen af en 
eldsvåda korn att rifva sig i hufvudet, ock då barnet sedan fick 
svårläkta skrofler, var det en gifven följd af hännes handling, 
hettes det. Sår på en viss kroppsdel får barnet äfven, om modern 
sitter på en huggkubb. Blir hon slagen af en häst, så bör 
hon taga med handen på benet eller någon annan kroppsdel, 
där lytesmärke ej medför 'någon olägenhet. Råkar hon att 
trampa en katt, får barnet en sjukdom, hvarigenom dess hy blir 
alldeles gul ock förstörd; den botas genom att klippa en katt 
i örat ock ge barnet in af blodet. Modren får ej hålla sig 
för näsan, då hon känner någon obehaglig lukt, ty då får 
barnet elak andedräkt. Om hon suger på fiskhufvud, får 
barnet snyftande andedräkt. Råkar hon att af lystenhet olof-
ligt tillgripa något, så kommer barnet att i framtiden lida af 
tjufaktighet. — Alla dessa fel ock lyten kan ingen vara säker 
på att ej få, förr än man är 40 år gammal. Ty under det lef-
nadsår, som har samma nummer som den vecka af hafvande-
skapet, då orsaken uppträder, får man vanligen lytet. 

Ju mera tiden för fostrets framfödande närmar sig, desto 
nogare måste modren gifva akt på sina handlingar. En kvinna, 
som går hafvande med oäkta barn, tros ej kunna framföda det 
samma, förr än hon uppgifvit, hvem som är barnets fader. 
Äntligen är barnet kommet till värden. Hvad man nu först 
har att akta på, är att skydda barnet för förtrollning. Det 
är därför nödvändigt att lägga stål i det vatten, hvari barnet 
första gången tvättas. Detta tvättvatten får ej, så länge barnet 
ännu är odöpt, intagas, sedan solen gått ned, emedan necken 
tros kunna följa med ock få makt med barnet. Fins händelse-
vis ej vatten hemma, får man tvätta barnet i mjölk eller 
dricka. Ingen får komma in under tvättningen. När tvätt-
vattnet är begagnadt, får det ej utslås under bar himmel, åt 
minstone ej förr än solen gått ned igen, enär eljest vättar eller 
annat otyg kan göra barnet skada. Hälst bör det ej utslås, ty 
det duger till mycket; i synnerhet kunna därmed antingen genom 
bestrykning eller intagning botas utslag, fel ock lyten, hos en 
gosse med det vatten, i hvilket en flicka blifvit tvättad, hos en 
flicka med det, hvari man tvättat en gosse; i hvad fall som hälst 
dock gärna med vattnet efter ett förstfödt barn. Barnet själft 
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bör ock intaga något af sitt eget tvättvatten. När barnet 
är tvättadt, bör man särskildt doppa dess bänder ock fötter i 
en balja med iskall- vatten för att skydda barnet för att seder-
mera frysa om dessa kroppsdelar. Så länge barnet är odöpt, 
måste man låta eld förblifva brinnande i det rum, där barnet 
befinner sig. Underlåter man detta, har man att befara, att 
trollen komma ock byta bort det. För att förebygga detta 
lägger man emellertid alltid, så fort barnet är lindadt, stål i 
lindan, eller under • hufvudgärden i vaggan en ullsax, som får 
ligga kvar, tils barnet är döpt. - 

Så snart barnet kommit till värden, bör det vägas, så 
växer det till ock förökas fort i vikten. Innan det döpes, bör 
man låta solen skina på det för att skydda det för solbränna. 
Under denna tid måste också modern akta sig att röra vid 
äggjärn, enär barnet annars sedermera kommer att skära sig 
ofta. Barnet bör alltid först inhöljas i rent, men gammalt linne, 
ock tils det får tänder, skall det ej häller bära andra kläder, 
än som blifvit gjorda af gammalt, ty eljest blifver barnet 
ödslitet (sliter mycket kläder). Då det första gången skall 
bära ett plagg med ärmar, skall högra ärmen påtagas före 
den vänstra, för att ej barnet må blifva vä,nsterhändt. För 
att barnet må få lätt att läsa, lägges på den nyföddes läger 
en bok. 

Då namn åt barnet skall utses, har man åtskilligt att 
lägga märke till. Namnet bör gärna vara ur släkten. Men 
väljer man namnet på någon ännu lefvande person, så tros 
det, att antingen denna eller barnet icke skall trifvas rätt 
godt; väljer man återigen namnet på något af förut döda 
syskon, så tror man, att barnet själft äfven snart skall dö. 
Aldrig förekommer häller, att flere syskon tilldelas samma namn. 

Nu skall barnet döpas. Gumorn eller den kvinna, som 
är ombedd att bära barnet till dopet, plägar då alltid begåfva 
det samma med någon del af dopklädnaden, vanligen »krist-
ningamössa» ock linne, i hvilket senare en silfverpenning är 
insydd, som skall hafva den kraft ock värkan med sig, att 
barnet i en framtid ej skall komma att vara utan penningar. 
På morgonen af dopdagen bör gumorn med barnet i famnen 
taga en kvast ock sopa golfvet, för att barnet må blifva 
renligt ock flitigt att städa ock hålla snygt omkring sig. 
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Sker dopet i kyrkan, bör hon, innan hon för barnet ur hemmet, 
lägga en penning i dess hand, att det må blifva rikt. Under 
själfva döpelseakten är det gumorns skyldighet att noga läsa 
efter de böner presten läser, på det att barnet må få godt 
minne. På somliga ställen anses, att detta tillhör alla faddrarne. 
För samma orsaks skull lägger man närmast barnets hufvud 
inom mössan ett blad af en psalmbok eller annan gudelig bok. 
Låter barnet under dopakten höra sin röst ock skriker, så 
anses det få god sångröst, desto bättre;  ju: högre det skriker. 
Döpes en flicka hemma, så skall man, för att hon må få långt 
hår, kasta ut dopvattnet på ett ställe, där det växer långt 
gräs, ock ju högre vattnet kastas, desto längre blifver äfven 
håret. Ett annat medel att förskaffa en flicka stark hårväxt 
är att i lindan inlägga ett halmstrå af hårets åstundade längd. 
Huru vida detta sker före, vid eller efter dopet, eller om det 
är likgiltigt, när det sker, är ej förf. bekant. — När gumorn 
kommer hem från kyrkan, skall hon, innan hon lemnar barnet 
ifrån sig, äta af all slags mat, som fins i huset, samt äfven 
stoppa något i barnets mun, för att det må äta af alt ock 
ej blifva »tyet» på mat. Innan det är döpt, får hon ej lemna 
bort det till någon annan person, enär denne då kunde vara 
ett troll, som förvandlat sig till utseende af någon bekant 
ock som lemnar sitt eget barn i stället. Sådana barn kallas 
bortbytingar. Har emellertid ett barn blifvit bortbytt, skall 
man elda upp ugnen duktigt ock bereda sig att kasta in barnet; 
då kommer trollet »insyande» med det rätta barnet ock tager 
sitt igen. 

Ej kyrktagen hustru får ej gå ut ur huset, ock för att ej 
onda makter skola göra hänne någon skada, bär hon, ända 
tils hon är kyrktagen, stål på sig. Härtill har förf. själf 
varit dagligt vittne i början af 1860-talet. 

Man vore frestad att tro, att så snart barnet är döpt 
ock sålunda ej längre är hedet, utan blifvit delaktigt af det 
skydd, namnet kristen förlänar, den ängsliga vaksamhet, man 
förut haft om det samma, skall upphöra. Så är dock ej för-
hållandet. Väl är det ej så mycket utsatt för trollens makt, 
men onda ögon kunna ännu invärka menligt på dess utveck-
ling. Den sjukdom, som det härigenom i synnerhet är utsatt 
för, kallas skerfvan. Den kan visserligen uppkomma af andra 
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orsaker, ock är till ock med af nio slag; men värst är den, 
om den uppkommit därigenom, att en brottsling, byars brott 
ej blifvit upptäkt, särdeles en kvinna, som i löndom brutit 
mot sjätte budet, sett på en kroppsdel af barnet, som vanligen 
ej är obetäkt. I senare fallet kan bot vinnas endast däri-
genom, att barnet får dricka ur en sådan kvinnas vänstra sko. 
Andra sätt att bota skerfvan äro: om man trär barnet omkring 
ett lik, öfver ock under; om man tvättar barnet i samma 
vatten, i hvilket ett lik blifvit upptvättadt; om man skär ett 
kors i barnets ena öra, hvaraf det sedan får förtära blodet; 
om barnet nio gånger stickes ut genom den ena fönsterluften, 
bäres »ansyls»(motsols) omkring huset ock sedan stickes in genom 
den andra; om barnet får förtära nio slags födoämnen, hälst 
sofvel, som af en person — som ej får tacka för något — 
blifvit sammantigda från nio särskilda personer; om barnet i nio 
veckor får bära på bröstet en påse, innehållande jord, som man 
hämtat från en graf på kyrkogården, alltid dock med bön till 
den döde om tillåtelse att få taga jorden; om sådan jord 
tages ur en nygräfd graf — i fall det sjuka barnet är en gosse, 
ur en graf, hvari en kvinna skall begrafvas, ock tvärtom — på 
3F-11  sätt närstående figur utvisar, cl. v. s. ur motsatta hörn på 
21 	14 grafven, ock sedan lägges i ett glas, hvarpå slås vatten, 
som det sjuka barnet nio morgnar får dricka utaf. 

Man får ej »hysta» barn, som sofver, ty då tager man bort 
sömnen ifrån det. Det samma sker ock, i fall man under den 
tid, barnet är så litet, att det måste söfvas, då man sopar 
under säng eller vagga, underlåter att taga ett tag bakåt 
med kvasten; underlåtes detta, sopar man bort sömnen för 
barnet. Vaggar man med tomma vaggan, så blir barnet 
skrikigt ock otåligt. Modren får ej äta öfver barnet, d. v. s. 
under det hon har det i skötet, ty då blir det storätet. För 
att det skall blifva gifmildt, bör det få gifva bort den första 
sak, som det kan riktigt hålla uti. Att det må blifva ärligt, 
eller enligt en annan åsikt få godt läkehull, bör det första 
djur, det får vidröra, vara en hund; kommer det först vid en 
katt, blir det falskt eller har svårt för att få sår att gro igen. 
Godt minne får det, om dess afvänjning sker då dagarne 
»längdas». Aldrig får man stiga öfver ett barn, som ligger 
eller kryper på golfvet, utan att gå samma väg till baka igen; 
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i annat fall tros barnet ej kunna växa mera, utan förblir vid 
samma storlek. Denna tro har äfven utbildat sig ända därhän, 
att man i allmänhet ej bör gå rundt omkring någon utan att 
gå till baka igen lika många hvarf, som man förut gått. 

Den första tand ett barn fäller, bör — antingen af det 
själft eller af någon annan person — kastas i elden med de 
orden: Låcke, Låcke, gif mig en bentand i stället för en gull-
tand. Fäller barn tidigt tänder eller går det tidigt, betyder 
det, att det snart får yngre syskon. När barnet hunnit till 
den åldern, att det kan läsa, bör det aldrig fä läsa ock äta 
på samma gång, ty då blir det glömskt. 

2. Om djur. 

Att bondens kreatur trifvas ock må väl, är ofta nog ett 
nödvändigt villkor för hans välstånd. Men god ock ordentlig 
skötsel är icke tillräcklig; det fins äfven andra faktorer, som 
härvidlag äro värksamma. Stundom äro dock de orsaker, 
som medföra tur eller otur med kräken, betydligt skiljaktiga, 
ja ibland rent af motsatta. Då det i Hossmo socken, omkring en 
mil söder om Kalmar, anses »ohälligt», i fall människoben äro 
nedgräfda i ladugården, har man i den en ock en half mil 
norr om Kalmar liggande Åby socken den meningen, att detta 
återigen bidrager till kreaturens trefnad. Det är äfven bra, om 
i en i tröskeln till ladugården befintlig, med lock försedd ur-
hålkning ligger en snok. 

Nyköpt kreatur bör, så snart det kommer till det nya hem-
met, äta hö ur spiseln eller på en jordfast sten, att det må 
trifvas. Blir något kreatur modstulet, så att det ej vill äta 
eller dricka, skall det gifvas in något, som är stulet ock hem-
buret, hälst silke, eller ock skall man skära det i rump-
tången, så att några bloddroppar utsippra, hvilka äfvenledes 
ingifvas det samma. Första gången kreaturen om våren ledas 
ut ur ladugården, skola de gå öfver en på tröskeln liggande stubb-
kvast, ock skällkon skall, då skällan påbindes, äta upp några 
höstrån, som man om hösten stoppat i skälla; »så skall», som 
meddelaren sade, »både ko ock skälla gärna komma hem om 
kvälla». 
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När ko kalfvat, skall hon gifvas stulet ock hemburet 
ibland ting af nio slag, som läggas i ämbaret, då hon skall 
dricka. Ibland dessa ting skall vara salt ock en bit stål, som 
äfven skall läggas i vattnet de tre första gångerna hon får 
att dricka, stålet ända tils man slutat att taga råmjölk, på det 
ingen skall kunna förgöra eller taga mjölken ifrån hänne. 
Kalfven bör alltid få slicka kon, ock då hon första gången, 
sedan hon burit, mjölkas, skall stål läggas i byttan. Afvenså 
bör kon få smaka den första råmjölkspannkakan ock den första 
smörgåsen, — så kan ingen skämma mjölken. 

Att beröfvas mjölklyckan eller, som man säger, att »någon 
tager mjölklyckan ifrån en», är man särdeles rädd för, ock man 
gör alt för att förebygga detta olycksöde. Det kan lätt hända, 
om man säljer någon mjölk, men kan förekommas, om man 
lägger tre saltkorn i mjölken, ock synnerligen nödigt är detta, 
om mjölken skall bäras öfver rinnande vatten. Skärtorsdags-
morgonen får man vara noga på sin vakt. Ty då äro påsk-
käringarne ute. Det berättas, att dessa då springa nakna ock 
med ett såll i handen till grannens gödselhög, upphämta där 
en kvantitet af gödselvattnet ock springa sedan hem med detta. 
Har då sållet så tät botten, att något af vattnet är kvar, när 
de efter hemkomsten till gödselhögen vid sin egen gård sprun-
git ett hvarf »ansyls» omkring denna, tror man, att mjölken 
från grannens kor kommer deras egna till godo. Blir emeller-
tid en sådan käring upptäkt, nog får hon sot för bot. Man 
vet omtala, att en bondgubbe nära nog slagit i hjäl sin grannes 
hustru, när han fick se !Anne bedrifva detta ofog för att draga 
mjölken ifrån hans kor. 

Ännu farligare är det dock, om korna råka ut för mjölk-
bjären; ty har mjölken förut blott minskats, så tager han bort 
all mjölken. Mjölkbjären är ett djur med skepnad af en hare, 
hvilket trollkäringarne — så kallar man de kvinnor, i hvilkas 
tjänst det ifrågavarande djuret arbetar — ha skapat af oupp-
skurna solfhankar, sölf på hvilka den del, hvarigenom tråden 
löpt, ännu är hel, ock utkastade spingstickor, hvilka varit 
brända i bägge ändarne, eller uppslitna kvastar, på hvilka, 
då de utkastades, banden ännu sutto kvar. Ännu i dag fast-
hålles därför den åsikten, att banden skola afskäras på kva-
starne ock sölfven uppskäras, innan de bortkastas såsom odug- 
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liga. — Mjölkbjären, som anses kunna »krypa in där intet 
hål fins», infinner sig om nätterna i grannarnes ladugårdar 
för att mjölka deras kor. Denna mjölkning tillgår på det sätt, 
att mjölkbjären ställer sig under kons buk med sina framfötter 
på kons bakfötter — på de ställen, där bjärens fötter stått, är håret 
liksom afsvedt, det bästa tecknet på, att mjölkbjären varit framme 
— ock utsuger därpå mjölken ur jufret. När han hållit på 
därmed, till dess han ej kan rymma mera mjölk, springer han 
hem ock utsprutar mjölken i ett enkom för detta ändamål 
stående kärl i ladugården, hvarpå han återgår till sin förrätt-
ning. Enda sättet att blifva detta plågoris kvitt är, att hus-
bonden i den gård, hvars kor äro utsatta för trollmjölkningen, 
passar på, när mjölkbjären kommer ut ur ladugården, ock 
då genast slår till honom med ett oxok, hvaraf han strax 
dör. I den blodblandade mjölk, som då utrinner, återfinnas 
sedan solfhankarne ock de uppslitna kvastarne eller sping-
stickorna, hvaraf man kan se, hur mjölkbjären har tillkommit. 
För att få veta, om ost eller smör är af sådan mjölk, som 
mjölkbjären anskaffat, skall den' person, som ämnar köpa 
dessa matvaror, sticka i dem med en knif, gjord af en värja, 
hvarmed någon i krig blifvit dödad. Blir knifven blodig, är 
osten eller smöret af bjärmjölk, för hvilken man bör akta sig. 

Händer det, att mjölken någon gång kokar .öfver, så har 
man att frukta för, att kon får ondt i juf'ret. Slår man ett 
kreatur med en vriden vidja, får det tarmlopp. Aldrig får 
den, som har kreatur, klippa naglarne på söndagsmorgonen; ty 
då få kreaturen »nageln i ögat», en sjukdom, som består där-
uti, att hornhinnan växer ut, så att den skyler en del af pupillen. 
Den botas därigenom, att man skär i en sticka tre gånger, 
för hvarje gång under de orden: »jag skär, jag skär», hvarpå 
djurets ägare frågar: »kvad skär du?» Svaras: »nageln ur ögat 
ock i trä.» Man får ej ynka (beklaga) ett kreatur, när det 
slaktas, ty då förlänges dess dödskamp. 

Om sina hästar är bonden nog icke mindre rädd; men 
hvilka föreställningar han gör sig om deras skydd, har ej kommit 
till författarens kännedom, med det undantag blott, att man för 
att bevara hästarne från att skämmas, bör lägga tiebast 
(daphne mezereum) i selen, tiebast ock venlerot (valeriana 
officinalis) i krubban. 



II. 5 	 OM DJUR. 	 11 

Äfven om den öfriga djurvärden har folktron skapat sig 
vissa meningar, af hvilka en stor del ännu i dag fortlefver i 
folkets sinnen. Så anses beröring eller sammanträffande med 
vissa djur värka olycka, med andra lycka; men äfven detta 
olika under olika förhållanden. Det beror ofta mest på männi-
skans eget handlande. Att flå djur anses för mycket van-
hedrande ock »hör bara rackarn till». Förf. själf råkade en 
gång mycket illa ut, när han för zoologiska studier hade flått 
en ekorre, ock ännu värre blef det, när han var nog djärf att 
omtala, att han vid beredningen af kraniet hade smakat på 
det kokta köttet. Nästan hela den lägre djurvärden anses 
för ohällig, särdeles loppor ock andra smådjur. Råkar man 
att på nyårsdagen nämna sådan ohyra, är man säker om att 
blifva plågad däraf hela året. — Spindeln, som vanligen kallas 
låcke, får man ej röra, ty om han sprutar sitt etter på en, 
får man skabb. — Om paddan tros det ännu, att hon varit en 
människa, ja, att i hännes företeelse, »så otäck som den är», 
döljer sig en förtrollad prinsessa; gör man hänne något illa, 
kan man vara säker att råka ut för en olycka. I dessa båda 
föreställningar om spindeln ock paddan ligger dock må hända 
blott ett hälsosamt gif akt! att ej skada ett försvarslöst djur, 
som ej gör någon för när. — Ormar äro alltid lysta i bann. 
livar man träffar på en orm, bör man alltid slå i hjäl honom; 
men det måste ske fullständigt, ty annars söker hans maka 
upp honom ock blåser lif i honom. En annan tro är, att om 
han ej är riktigt dödad, han lefver upp igen, när solen gått 
ned, eller för så vidt han kan komma till något vatten. Ock 
då är man säker på, att han förr eller senare söker upp en 
för att hämnas. Ormar tros kunna krypa i folk. En sägen 
är, att en karl, som led af en invärtes svår sjukdom, en gång 
låg ock sof ute på marken, då en orm kom ock genom munnen 
kröp in i honom. Efter en stund kom ormen ut igen, full af 
slem ock orenlighet. Sedan han på något sätt gjort sig fri 
därifrån, kröp han å nyo in i mannen ock kom på samma sätt 
ut igen. Men då han gjorde sig redo att för tredje gången 
krypa in i mannen, passade en annan person på ock slog i hjäl 
ormen, ty »hade han kommit in tredje gången, så hade han blifvit 
kvar». Efter den betan vardt mannen fri från sin sjukdom, 
ock det hade han ormen att tacka för. — En liten vattenmask, 
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förmodligen larv till någon vatteninsekt, gul till färgen ock 
mycket liflig, anses för mycket farlig, ty af hans bett tros 
uppkomma en sjukdom med svår värk, kallad »onda betet», 
ett namn som äfven själfva det lilla djuret fått. Där det 
finnes i vattnet, törs man ej bada, ock efter badning plä-
gar man alltid med omsorg se efter ock plocka bort, i fall 
några dylika djur fäst sig på fötterna. — Tornbaggen (scara-
bfflus) är nästan det enda djur ur de lägre djurklasserna, som 
kan medföra någon lycka för den, som träffar på det. Ser 
man nämligen en tornbagge ligga på rygg ock hjälper honom 
på fötter igen, får man sju synder förlåtna. — Af Jungfru 
Mari x nyckelpiga (coccinella) hämtar man spådom om väder-
leken, i det man sätter hänne varligt på handen ock med orden: 

Jungfru Maria 
nyckelpiga, 
flyg, flyg! 
I mor'n blir det vackert väder, 
ock då får du nya kläder, 

uppmanar hänne att flyga. Flyger hon, så blir det vackert 
väder följande dag. 

Men äfven inom de högre djurklasserna träffas ohälliga 
djur. I synnerhet är detta förhållandet med råttor. Man får 
aldrig kasta ut på marken hår, som affallit, då man kammat 
sig, ej häller det man afskurit af naglarne; ty om någon rätta 
— eller fogel — begagnar det till sitt bo, uppstår däraf sjuk-
dom. Äfven af råttor hämtar man spådom. Det är alldeles 
säkert, att när under storm på hafvet råttorna komma fram ur 
fartygets skrof ock gifva sig ut i tacklingen, föga hopp fins 
för fartyg ock besättning att blifva räddade. — Kattor, äfven-
som ekorrar, svin ock skator, är det icke godt att möta eller 
se begifva sig öfver vägen, när man skall gå någonstädes; då 
är bäst att vända om så väl först som sist. — Tuppen tros 
kunna upptäcka stället, där en drunknads lik ligger. Man sätter • 
en tupp i en öfvertäkt korg ock ror af ock an i närheten af 
olycksstället; när man då kommer midt öfver den plats, där 
liket ligger, tillkännager tuppen det genom flaxande ock ga-
lande. — När man första gängen om året hör, göken gala, 
bör man taga noga reda på det väderstreck, hvari man hör 
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honom, så kan man däraf draga slutsats om hvad som under 
året kommer att hända, ty 

Norre gök — sorgegök; 
Söre gök — döegök; 
Östre gök — tröstegök; 
Västre gök — bäste gök. 

Af antalet gånger göken göken gal utan uppehåll, kan man 
ock få svar, antingen huru länge man får gå ogift, eller 
hur många år man har att lefva. — Uf- ock uggleskrik är 
ohälligt, ty det bebådar dödsfall. Samma bemärkelse bar 
det äfven, om en hund länge tjuter utanför ett vist bestämdt 
hus. Detta anses för ett så osvikligt tecken ock så vanligt, att 
när en persons död spörjes, man nästan alltid kan vara säker 
att få höra någon säga: ja, jag kunde just tro det jag hörde 
en hund tjuta där så illa i natt. 

I sammanhang härmed må omnämnas några egendomliga 
föreställningar om vissa djurs skapelse ock förvandling. När 
kattor blifva gamla, tros de blifva troll, ock göken påstås på 
sin ålderdom förvandlas till hök. Om svalan, som ännu af 
somliga tros öfvervintra på sjöbottnen, går en underlig sägen, 
huru hon blef skapad. En tjänstepiga beskyldes med skäl af 
sin fru för att hafva stulit ett silkesnystan ock en silfversax. 
Hon nekade, ock då frun blef vid sitt påstående, försökte hon 
bedyra sin oskuld med de orden: Om jag stulit nystat ock 
saxen, våndar jag, att jag vore skapt som en fogel! Strax 
förvandlades hon till en svala, som hade stjärten formad som 
en sax. Svalans läte tydes af folktron på följande sätt: Min 
fru sa', att jag stal silkesnystat ock silfversaxen, ,ag svor. 

3. Om öfversinnliga makter. 

Vi hafva redan i det föregående sett den betydande plats, 
som i folkets föreställningssätt intas 'af de meningar, det har 
om sitt beroende af makter, som till sitt väsen äro ett annat 
än sinnevärden. Denna ofrihet omfattar på en gång människans 
fysiska ock moraliska lif. Fruktan att förtörna dessa makter 
ock därigenom ådraga sig deras hämd binder vid snart sagdt 
alla hännes handlingar en uppmärksamhet, hvilken man kunde 
önska egnad viktigare ämnen. Förf. vill härmed icke hafva 
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sagt, att dessa, meningar upptaga folkets hela föreställnings-
värd; det fins äfven därjämte mycken sann ock värklig kristen-
dom. Denna lilla uppsats är icke platsen att framlägga funde-
ringar öfver hvad som kunnat vara orsaken till denna väfnad 
af de mest olikfärgade inslag, af allvarlig kristendom bredvid 
den gröfsta vidskePelse, som mannens af folket lif blef. Den 
vill sålunda endast framlägga de åsikter, till stor del bygda 
på heden tro, som hafva funnits ock ännu till en del lefva 
kvar bland folket i Möre. 

Nästan öfver alt i naturen finnas boplatser för dessa 
öfversinnliga makter, ock likaledes tänkas de nästan öfver 
alt drifva sitt spel, som vanligen går ut på att göra männi-
skorna skada; ty med få undantag äro dessa makter onda. 
I vattnet bor necken; öfver vattnet ock i luften kringsvärma 
älfvor, spöken; gastar m. m.; i elden fins ett dylikt öfversinn-
ligt väsen, som vi sett anropas, när barnen kasta den första 
fålda tanden i elden; i ock på jorden bo vättar, troll, tomtar, 
skogsnyfvan ock de aflidnes andar, som gå igen. Så viss förf. 
är, att om alla dessa väsen mångfaldiga föreställningar finnas, 
så mycket beklagar han, att om många hans kunskap är 
ganska ringa, till en del beroende därpå, att de personer, af 
hvilka han hämtat sina uppgifter, varit alt utom frikostiga 
därmed, ja, stundom till ock med nekat att förtälja hvad de 
viste om »sådant skräp, som ändå inte funnes till, ock som 
bara tjänte till att visa, hur dumt folket förr i tiden varit». 

Necken är här som annorstädes alltid hafvets kung, som 
bor på sjöbottnen i ett grant förgyldt slott. Han tycker mycket 
om människors sällskap där nere ock lockar därför gärna 
hvem han kan, men i synnerhet barn ock unga flickor, till sig. 
Fruktan för denna neckens sällskaplighet är väl upphofvet till 
den sed, som i flera orter finnes, att de badande, innan de gå 
i sjön, pläga binda necken, hvilket sker genom att sticka 
en knif eller annat stål i stranden. I författarens bygd finnes 
så väl denna sed som en annan med samma namn, men som 
enligt författarens kännedom blott förekommer som en vanlig 
pojklek. Att binda necken tillgår nämligen då på det sätt, 
att man kastar en sten, hälst liten ock rund, i vattnet; faller 
den ned utan att stänka vattnet omkring sig, hvilket blott 
kan ske, om. den med stark fart kommer rätt ned i vattnet, 



II. 5 	 om ÖFVERsINNLIGA MAKTER. 	 15 

så är necken bunden. Om detta bruk användts vid badning, 
så var det väl af medlidande med den stackars bundne necken, 
.som man löste honom genom att kasta en sten hur som hälst 
i vattnet, hvarvid då vanligen sker, att vattnet stänker högt 
upp, ock så är necken löst. — Necken är vidare en mästare 
i alla sorters strängaspel, särdeles på fiol, till följd hvaraf 
spelmän stundom bruka genom offer åt necken anhålla, att 
han ville stämma deras instrument. Man lägger för den skull 
på fiolen en fyrastyfver ock nedsänker den sedan i ett käll-
drag, där necken stämmer den samme mot fyrastyfvern som 
betalning. När nu spelmannen begynner spela den dans, till 
hvilken necken stämt fiolen, älfvadansen, är i den samma 
någonting så trolskt, att alla närvarande personer, ja, bord, 
stolar ock till sist kvasten börja dansa. Den vilda dansen 
upphör först, om strängarne på fiolen afskäras. Förf. har fått 
sig meddeladt, att ännu för några år sedan en person på fult 
allvar försäkrat, att en • viss Spel-Jon på ett uppgifvet ställe 
i Torsås spelat denna dans. Namnet älfvadansen anses hafva 
sin härledning af talet älfva, ty spelmannerl får ej spela dansen 
mera än älfva gånger; spelar han den tolfte gången, tar necken 
honom. Af necken fruktar man mångahanda annan förgörning. 

Vid neckens nattliga spel på sjöastrand tråda älfvorna 
dansen. Om den skepnad, under hvilken de te sig, har förf, ej 
hört någon uppgift. När nattdimman, jagad af aftonbrisen, 
börjar svepa kring på stranden eller på sanka ängar, heter 
det emellertid alltid: »Nu dansa älfvorna där nere». Om någon 
oroar dem, hämnas de genom att blåsa på honom. Häraf har 
man namnet älfveblåsten på en sjukdom, hvaraf i synnerhet 
vårtiden barn bruka lida. 

Om de naturväsen, som få namnet vättar, känner förf. 
endast den föreställningen, att i fall man råkar gå öfver ett 
ställe, där en vätt under jorden har sin boningsplats, råkar 
man ut för en svår sjukdom, särdeles' svulst i de nedre extre-
miteterna. Måhända är det också för att icke skada vättarne, 
som man såsom en varning eller också som ett skyddsmedel 
mot kommande vättehämd, spottar för sig, när man lägger sig 
på marken, eller när man slår ut orent, särdeles varmt, vatten. 

Besläktad med vätten, men af mera människovänligt sinne-
lag, är tomten. Han uppträder i oföränderligen samma gestalt, 
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alltid som en något ålderstigen man med storleken af ett fyra 
eller fem års barn ock klädd i grå kläder samt röd pinnmössa. 
Han är husets gode ande, ungefär motsvarande romarnes larer 
ock penater, ock det är honom som bonden har att tacka för, 
att alt går ordentligt till i stall, fähus, loge ock lada. Han är 
egensinnig, snarsticken ock fåfäng, men strängt ordningssam; 
ock händer det sig, att någon är försumlig, nog kan han vara 
viss om att få sin upptuktelse af tomten. För hans örfilar 
stupar den starkaste karl., Häller husbonden sig väl med honom, 
gör han mera tjänst än fyra drängar. Men stöter han tomten, 
far väl då med hans lycka! — Två bönder, en rik ock en fattig, 
bodde bredvid hvar andra. En natt såg den rike tomten 
komma dragande med ett halmstrå i riktningen till hans lada. 
»Det där lär inte förslå långt», hånade bonden den lille arbeta-
ren. »Du skall slippa min tjänst», svarade tomten, vände om 
ock drog sitt halmstrå till den fattige grannens lada. Efter 
den stunden förbyttes grannarnes förmögenhetsvillkor. Den rike 
blef fattigare med hvarje dag, under det den fattige snart kom 
till välstånd, ty nu drog tomten från den rike till den fattige. — 
Lika snarsticken är tomten, om man mästrar hans goda smak. 
En bonde, som hade sett sin tomte klädd i gamla, skröpliga 
kläder, hade för att belöna hans trägna tjänst låtit göra en 
ny dräkt ock lade den på ett ställe, där han viste tomten 
skulle upptäcka den. En tid förgick, ock bonden tykte sig 
märka, att allting blef så odrygt. Detta kunde han ej förstå, 
då han ju till ock med«  belönat tomten. En natt fick han 
mellertid syn på denne; men hvad tomten icke gjorde, det 
var arbeta. I stället gick han helt lugnt ock spatserade, stolt-
serande i sina nya kläder. På bondens fråga, hvarför han ej 
skötte sina sysslor som förut, gaf tomten då helt hånfult det 
svaret: »Finer gosse kan inte arbeta», ock härmed fick den 
häpne bonden nöja sig. — En belöning mottager dock tomten, 
ock det är, om man på högtidsaftnar låter honom smaka söt-
gröten. Man plägar därför alltid vid sådana tillfällen i logen 
eller på någon taksparre på vinden sätta en skål, fyld med 
gröt ock mjölk. 

I skogens dunkla gömmor har skogsnyfvan (skogsnipan) 
sin boning. Hon föreställes vanligen som en underskön jungfru, 
som med knapt emotståndlig makt lockar de unga männen, 
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kolare, jägare o. d. till älskog. Fager ock finhylt är skogsnyfvan 
till påseendes framifrån; men kommer man bakom hänne, så är 
hon »ihålig som ett baktråg». Denna sin skröplighet är hon 
dock så mån att dölja ock lyckas vanligen så väl, att den ej 
märkes, förr, än hon skrämmes på flykten. Ofta förvillar hon 
den, som vandrar i skogen, så att han hvarken hittar fram 
eller till baka. Enda medlet att slippa ur denna förhäxning är 
att vända ett klädesplagg, hälst tröjan. — Man har en sägen 
om skogsnyfvans förbindelse med en person. Det var en 
karl, som hade sådan tur att skjuta, att han blott behöfde gå 
utom stugknuten för att få skjuta en tjäder eller orre; ock 
det var därför att han drogs med skogsnyfvan. En gång, 
då han var borta, kom skogsnyfvan hem till hans hustru, som 
var sysselsatt med bakning, ock frågade efter honom. »Jag 
skall ge dig, ditt otäcka troll!» skrek käringen ock sprang efter 
skogsnyfvan med ugnsrakan. Skogsnyfvan ut, »tog an» luften 
ock skrattade. Men för hustruns ogenhet emot skogsnyfvan 
fick mannen ligga sjuk i 24 till '25 år, innan han dog, säges det. 

Om de egentliga trollen äro föreställningarne, efter hvad 
som kommit till författarens kännedom, nästan alldeles de 
samma, som på de flesta andra orter. De bo i bärgen, så mycket 
vet man; i synnerhet var det så förr än kristendomen kom i 
landet. Men vid dess ankomst flyktade för klangen af de 
signade kyrkoklockorna största delen, efter vanmäktiga försök 
att genom väldiga stenar, slungade mot kyrkorna, krossa dessa, 
som störde deras hemfrid; blott en liten del blef kvar ock 
drog sig till baka in i bärgens innersta djup. Där bo de ännu, 
alt jämt .bibehållande sitt ursprungliga ondskefulla sinnelag 
mot människorna. Häraf alla de försiktighetsmått, som vi 
redan tillförn.e hafva hört brukas mot deras tilltag. Gärna 
vilja de byta bort sina egna barn, som alltid äro tröga ock 
dåsiga, mot de kristnes barn, naturligen alltid före dopet. 
Trollens föda tros människorna till .en del få släppa till, d. 
v. s. trollen taga själfva makten af maten, om de också 
lemna det yttre föremålet kvar att förtäras af människorna. 
Det är därför att taga sig till vara för att sjunga, när man mjölkar, 
för- att blåsa fradgan af öl, ock för att vid bakning, i fall något 
barr eller kol fastnat på undersidan af brödet, stryka af brödet 
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mot sig för att få bort detta. Det är nämligen en sägen, att per-
soner ur ett bärg på något ställe hade hört en trollkvinna sjunga: 

Hej, sjungande mjölk 
ock blåsande öl 
ock magstruket bröd 
fins här till öfverflöd! 

För solens strålar fly trollen; ock är ett åskväder i annal-
kande, så kan man vara lugn för att blifva ofredad af dem; 
då ha de tillräckligt att göra med att fly undan Tor, som 
jagar efter dem för att döda dem. 

Dessa föreställningar om trollen som naturväsen, stundom 
uppblandade med tron, att de äro rent mänskliga väsen, kvar-
lefvor af den folkstam, som till förna bott i landet, öfvergingo 
kanske småningom till föreställningar om människor, som i 
förbund med något högre ondt andeväsende hade förmåga att 
skada öfriga människor. Vi vilja endast påpeka folkets äfven 
här befintliga tro om trollpackornas resor till Blåkulla ock 
deras där vunna makt till all ond gärning. I synnerhet tros 
denna makt tillkomma gamla käringar, hälst i Finnland. Från 
dem kommer mycket ondt; ty när de icke själfva i den ena 
eller andra skepnaden äro ute, ha de sina sändebud att skicka. 
Får man på afstånd se en vädervilla (hvirfvelvind), måste man, 
innan den möter en, spotta tre gånger ock korsa sig. Ty 
sådana äro utsända af finska trollkäringar för att uppsamla 
alt, som annat folk förkastat såsom odugligt, men hvaraf troll-
käringarna begagna sig vid sina trollerier. Om man i en 
vädervilla kastar en knif, så fastnar den i kroppen på troll-
käringen. Härom går en sägen: En af landtvärnsmännen i 
sista finska kriget kom en dag i Finnland in i en stuga, där 
en sjuk käring låg. På hans fråga, kvad som gick åt hänne, 
svarade hon, att hon en gång varit nere i Småland för att 
samla ax, då en bonddräng kastat efter hänne en knif, som 
fastnat i låret ock som hon ej hade makt att draga därur. Landt-
värnsraannen, som just råkade vara denne bonddräng, hjälpte 
hänne att få bort knifven, som han på detta sätt fick igen. 
Att käringen ej hämnats, hade säkerligen sin grund i knifvens 
egenskap att vara af stål; ty fins stål mellan trollpaekorna 
ock den de ha att skaffa med, så äro alla deras konster 
fåfänga. Men råkar man händelsevis oaktadt alla försiktig- 
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hetsmått att af dem blifva förgjord, så fins dock, som väl är, 
bot att få hos någon klok gubbe eller gumma. 

Ifrån denna lilla utflykt från det egentliga ämnet, som 
dock kat hafva skäl för sig, då ju alla trollkäringarnes kon-
ster ha sin grund i deras förbund med en ond andemakt, 
öfvergå vi till framställningen af de uppenbarelser, som äro 
förbundna med det rent individuella personlifvet. Hit hör då 
först vården. Den är en ande, som följer människan, livar 
hon går, men som äfven kan aflägsnas från hänne ock då kan 
förnimmas till ock med af andra. Så uppenbarar den sig på 
många sätt. Om det »stundar; (kliar på näsan), så betyder 
det främmande; • är det på högra sidan af näsan, en karl; på 
vänstra, ett fruntimmer. Främmande kan man också vänta, om 
det kliar i högra handen; kliar det i vänstra, får man en 
gåfva. Hickar någon, talar man om honom på främmande 
ställe. Kommer han då att tänka på den person, som talar 
om honom, så går hickan öfver. Svår hicka stillas genom att 
förarga den hickande eller genom att göra honom förlägen 
eller förvånad. 

Oftast gör sig dock vården förnimbar på annat sätt, sär-
deles genom buller, fotsteg, ryckningar i dörrarne o. s. v. 
Somliga personer ha starkare vård än andra, ock det kan 
äfven hända, att den under vissa förhållanden är starkare än 
under andra. Hvarje fartyg tros hafva sin skyddsande, som 
sjömännen kalla vård, ock ofta ha de denne att tacka för und-
gåendet af stora faror. Författarens morfar, som under sin 
ungdom var sjöman, har omtalat, att han en natt råkat att 
somna vid rodret, då han plötsligt väktes af ett starkt slag i 
däcket framför honom. Ock det var med knapp nöd, som 
han hann att så mycket styra undan för ett mötande fartyg, 
att detta endast strök helt lätt emot sidan af det, där han 
själf befann sig. 

Med denna tro på människans vård sammanhänger äfven 
en möjligen yngre, under kristendomens medvärkan utbildad, 
uppfattning af ett människans ständiga beledsagande af väsenden, 
som i likhet 'med människans eget inre bestämmas såsom sed-
ligt goda eller sedligt onda. Den gode följeslagaren samman-
faller dock måhända oftast med vården, men den ondes uppen-
barelseform är vanligen en sådan, i hvilken man tänker sig 
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mörkrets furste själf uppträda. Ja, förf. tror till ock med, att 
han i folkets föreställning värkligen identifierats med denne. 
Han visar sig vanligen under skepnaden af en stor svart hund 
med brinnande ögon. Ännu för ett tiotal af år sedan påstod 
man i Kalmar om ett par personer, af hvilka den ene söp, den 
andre lefde illa på annat sätt, att bägge två vid sin hemkomst 
om nätterna föregingos af en stor hund, så beskaffad som ofvan-
för är sagdt, »ock det var den onde, som vaktade på dem». 

Alla dessa väsen, med undantag möjligen af vården, som 
kan uppträda äfven efter människans död, hänföra sig till ock 
stå i samband med människan såsom ännu lefvande. Men 
med människoväsendets öfvergång från kroppens tillfälliga 
uppenbarelseform till det hemlighetsfulla tillstånd, som döden 
betecknar, inträda andra föreställningar, stundom klart ock tyd-
ligt syftande till baka på den döde, stundom till sitt inne-
håll beherskade af den nya form, i hvilken den döde nu äfven 
kan uppträda under namn at' gast, spöke o. s. v. 

Det torde vara nödigt att här förutskicka några meningar 
om förebud ock annat närmast före ock vid dödsfallet. Mänga 
anses först ock främst de tecken vara, af hvilka man kan sluta, 
om ett dödsfall snart förestår, Vi hafva redan i föregående at 
delning sett den betydelse, som fästes vid vissa djur. Andra tecken 
äro: om det ringer eller susar för öronen; om barn börja leka 
begrafning; om de gräfva gropar i marken utanför huset; om 
en fogel sätter sig utanför fönstret på fönsterbrädet ock hackar 
med näbben på rutan; om vid bakning en kaka vänder sig i 
ugnen (om man t. ex. tappar hänne af grisseln). Om vid 
förbön för en sjuk en ljudlös tystnad råder i kyrkan, så be-
tyder det, att den sjuke icke tillfrisknar. Om man kommer 
in i ett sjukrum ock den sjuke först rör på fötterna, dör han. 
Så anses det ock, att på den plats likvagnen står kan man af 
buller från vagnshuset få förebud om när vagnen kommer att 
användas, d. v. s. om något dödsfall snart sker. 

När den sjuke ligger på sin dödsbädd, är det åtskilligt, 
som kan förlänga hans dödskamp, ock i synnerhet om han 
ligger på hönstjädrar. Man är därför mycket mån om att 
undanskaffa alla fjäderkläder, på det att man ej härutinnan 
må hafva något att förebrå sig. När man ser, att dödskampen 
är slut, skall klockan stannas. 
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Så snart anden lemnat sitt jordiska hölje, kroppen, anses 
denne för • oskär. Ej får en hafvande kvinna se ett lik, ty 
då får barnet likhy, för så vidt ej modren tar i liket. För-
modligen hyllar man därvid den grundsatsen: »ondt skall med 
ondt fördrifvas», likasom äfven vid det förhållandet, att utslag, 
spasmer, lyten o. d. kan botas därigenom, att den sjukes moder 
med ett liks hand far tre gånger »ansyls» öfver hans ansikte. 
Går man öfver en graf ock har ett öppet sår, läkes det aldrig. 
Själfspillingars lik vill ingen ärlig man begrafva, utan öfver-
lemnas det åt rackaren. För att rena huset ock förekomma, 
att den döde går igen, plägar man, sedan liket blifvit utburet, 
afbränna krut på tröskeln eller kasta eldkol efter likfärden. 

Vid begrafning håller man före, att den person, som 
kommer att dö närmast efter den, som begrafves, blir af samma 
kön, som de flesta åskådarne af likprocessionen äro, eller ock 
som den af åskådarne, som går närmast efter processionen. 
Äfvenså om likkistan lutar åt höger, blir det en karl; åt 
vänster, ett fruntimmer. På samma förhållande tyder äfven, 
om liket har någotdera ögat öppet. Vanligtvis plägar man 
dock tillsluta ögonen genom att på hvartdera lägga en sex-
styfversslant. 

Har en person fört ett ogudaktigt lefnadssätt, är hans 
ande fridlös; han får ingen ro i sin graf ock är dömd att 
evinnerligen irra omkring de ställen, som varit vittnen till hans 
lifs onda gärning. Det namn, som folktron gifver en sådan 
gengångare, är mycket växlande; oftast är det väl blott spöke, 
i synnerhet om hans uppträdande ej blir för synsinnet förnim-
bart; feen tager han bestämd gestalt, så får han vanligen 
namnet gast. Om dessa irrande, människofientliga andar har 
folktron otaliga sägner. Det är förenadt med den största fara 
för icke mindre lit än hälsa att råka ut för dem. Omtalar 
man åsynen af en gast, förr än solen följande dag gått upp, 
har man sjukdom att vänta. Förf, har sig bekant en sägen 
härom, som är ett godt bevis på- inbillningens makt. Det be-
rättas, att i klapphuset i Kalmar stundom nattetid visar sig en 
hvitklädd kvinna, gasten af en, som förmodas hafva dränkt 
sig där. En kvinna, som en natt vid tolftiden höll på att 
klappa kläder, fick se denna gast; men som hon icke var så 
rädd af sig, brydde hon sig icke därom, särdeles som synen 
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snart försvann. När hon kom hem, talade hon om händel-
sen, men varnades då af någon enfaldig person 'hed ofvan-
nämda skäl. Förmodligen hade hon under natten tänkt på 
varningen ock denna så uppjagat hännes fantasi,. att den 
bringat organismen i oordning; hon vaknade om morgonen 
svårt sjuk ock fick sedermera ligga till sängs en lång tid. 

Den allmänt bekanta sägnen, att gastarne fira sin guds-
tjänst julnatten, finnes äfven på flere ställen i hela Möre. Det 
synes dock förf., som om i denna gastarnes gudstjänst, fastän 
sägnen oftast ger den detta speciella namn, deltaga alla de 
aflidnes andar, som mellertid samtliga äro människofientliga. 

Vanligast tror man ännu, att gasten håller sig omkring 
vägar ock stigar samt skrämmer ock oroar folk, som nattetid 
färdas där fram. Han hänger sig då bak på vagnen ock är 
så tung, att hästen knapt förmår draga ock slutligen utmattad, 
svettig ock skälfvande i alla leder stannar. Körkarlen har 
då ej annat att göra än att stiga af, taga af hästen »betteln» 
ock spotta däri tre gånger; tittar han på samma gång genom 
betslet, får han se gasten som ett stort rundt nystan eller en 
stor säck rulla af vagnen, men får vanligtvis också på samma 
gång en örfil, så att han står på hufvudet. Gasten tros eljest, 
om han kommer åt någon, krama honom, hvilket heter att 
blifva gastkramad. Härför kan man dock utsätta sig på 
många sätt, äfven om man ej händelsevis kommer i beröring 
med gasten, såsom väl vanligast sker, utan rent af förskyldt. 
Om man t. ex. för något ändamål tager eller lånar hem ben 
eller jord från någon graf .på kyrkogården, utan att lemna 
det till baka, så är man säker om att blifva gastkramad, 
tils man fullgjort sin skyldighet. Kan man mellertid komma 
öfver skallen af någon lifdömd person, kan man godt behålla 
den; ty en sådan person, som förvärkat sitt lif, har ej rättighet 
att fordra till baka sin skalle, utan måste tjäna den nye ägaren 
ock skydda hans tillhörigheter. 

Orätträdiga landtntiätare, som vid uppmätning af. rågångar 
öfvat mannamån, sägas vara dömda att efter döden gå om-
kring på de sålunda uppmätta fälten ock mäta om igen. De 
springa då af ock an, ropande: »här är rätt, där är orätt». 
Den fruktansvärdaste skepnad, under hvilken förf. hört någon 
gast uppträda, är den, under hvilken två sådana gastar en 
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gäng tedde sig. De förestäldes som två lågande benrangel 
med brinnande kedjor, som från hvardera sidan af ett fält 
sprungo emot hvarandra. Midt på fältet stötte de till samman, 
under upphäfvande af det gräsligaste skri, hvarefter de åter 
skyndade till motsatta sidor af fältet, börjande å nyo sin 
hemska förrättning. 

Giriga eller i allmänhet sådana, som haft sin uteslutande 
lust till något jordiskt, tros efter döden gå igen ock besöka 
de ställen, där de möjligen gömt sina skatter eller där de 
haft sin jordiska lust fästad. 

Stundom är mellertid förvandlingen till gast endast bunden 
vid en viss tid. Om man till ex_empel brustit i någon kärleks-
plikt mot en död person, får han ej ro i sin graf, förr än denna 
plikt är uppfyld. En oskyldigt dräpt får ej frid, förr än hans 
jordiska kvarlefvor få hvila i vigd jord. 

För att förekomma spökande eller uppträdandet af gastar, 
har man, såsom vi redan förut sett, åtskilliga mått ock steg 
att taga. Utom det nämda må anföras: den rakknif, med 
hvilken en död rakats, tillkommer ovillkorligen den, som värk-
stält rakningen; likaså den aflidnas kängor ock linne det frun-
timmer, som tvättat upp ett dödt sådant. Den som vådligen 
omkommit eller blifvit mördad vid någon väg, söker man 
genom offer hindra från att oroa de vägfarande. Detta offer 
består då vanligen af någon riskvist, sten eller annat hvad 
som hälst, som man kastar på den plats, där händelsen skett, 
hvarigenom på vissa ställen till slut bildar sig en väldig hög 
(riskast), som förtäljer så väl om händelsen som om de lefvandes 
ödmjuka anhållan till den döde. 

4. Sjukdomar ock deras bot. 

Nästan hvade hastigt påkommen sjukdom eller krämpa tros 
härröra från inflytelsen af de onda andemakter, af hvilka 
människan öNer alt är omgifven, ock kan också botas endast 
genom tillintetgörande af denna inflytelse. Stundom är det 
för förtagandet af denna skadliga invärkan nog att genast 
spotta, när man får se eller råkar ut för något sådant otyg. 
Ser, man t. ex. en upp ock nedvänd stol ock ej spottar därpå, 



24 	 JONSSON, FOLKTRO 1 MÖRE. 	 H. 5 

får man stolsteget (vagel på ögonlocket). Denna sjukdom 
botas genom att borra bort den, ock brukas så allmänt ännu i dag. 
Det tillgår på följande sätt. En person tager en trefot, vrider 
med dess fötter tre gånger, en gång med hvardera foten, »ansyls» 
på det sjuka ögonlocket, under det han för hvarje gång säger: 
»jag borrar, jag borrar». »Hvad borrar du?» frågar den sjuke. 
»Stolsteget ur ögat ock i trefoten», svaras. Efter hvarje borr-
ning med trefoten på ögat borras mot spiselmuren, hvarvid 
säges på samma sätt som förut, utom det att den borrandes 
sista yttrande alla tre gångerna nu blir: »stolsteget ur trefoten 
ock i muren». Sista gången borrningen mot muren sker, fil-
lägges: »ock där skall det sitta», hvarvid man till yttermera 
visso hårdt stöter till mot muren med den fot, hvarmed sist 
borrades. 

Bölder vitas bort därigenom, att man stryker af varet på 
någonting, en lapp, en trästicka eller dylikt ock kastar det 
ifrån sig, hvarefter den, som tager upp detta, får bölden. Med 
detta åtgörande sammanhänger antagligen den seden att alltid 
spotta, innan man tager upp någonting från marken. På 
Kalmar gamla kyrkogård finnes ett träd, i hvilket sitta in-
stuckna hundratals knappnålar. De hafva ditkommit på det 
sätt, att personer, som haft bölder, stuckit i dessa med en 
knappnål ock sedan, förmodligen under någon läsning, något 
som förf, dock ej har sig bekant, instuckit nålen i det antag-
ligen heligt ansedda trädet, i den tron att därigenom blifva af 
med bölden. Bölder botas äfven genom läsning. Man väter 
med tungan på högra handens ringfinger, stryker därmed tre 
gånger ansyls omkring bölden, hvilken strykning sker så 
långsamt, att man för hvarje gång hinner läsa följande: »Du, 
skit, skall försvinna som dagg för sol, som 4sol med dag bort-
rinner, som snö för varmt vatten, som ungersvens hand i vigd 
jord!» Efter hvarje strykning spottas tre gånger. Läsningen 
afslutas med orden: »1 Guds faders, sons ock den helige andes 
namn. Amen». 	fl  

Flen eller kallsvulst (så väl hos människor SOM djur) 
botas antingen därigenom, att man låter en, som är född med 
tänder, bita öfver utväxten, eller ock genom läsning. Man 
drager då med ett eldstål nio gånger omkring det sjuka stället, 
under det att för hvarje gång läses följande: »Du stygge flen, 
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du fule flen, i morgon skall du dö; sätt dig djupt i en sjö, 
där ingen ror, där ingen bor; sätt dig djupt under jordfast 
sten ock var ej människan till men. Far nio östan ock nio 
västan ock nio till Jordans flod. Du [flen] skall taga af ock 
du [den sjuke] skall taga te, ock din kropp ock lem skall vara 
i fre». För hvarje strykning spottas nio gånger åt öster ock 
nio gånger åt väster. Alt beseglas med treenighetens namn. 
För att ej glömma sig vid räkningen bryter man nio kvast-
grenar, af hvilka en bortkastas för hvarje strykning. 

Vårtor borttagas genom att med en tråd slå knutar om-
kring dem ock sedan nedgräfva tråden, hvarvid, när tråden 
förmultnat, vårtorna äro borta. Samma förhållande äger rum, 
om man bestryker vårtorna med en fläsksvål, som sedan ned-
gräfves under en jordfast sten. Ännu ett annat sätt är att 
taga en ärta för hvarje vårta, rulla dem ansyls kring vår-
torna, sedan kasta dem i en brunn ock så hastigt som möjligt 
söka komma under tak. Hinner man det, innan ärtorna nått 
bottnen af brunnen, blir man fri från vårtorna, huru snart är 
dock förf. obekant. 
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Förteckning öfver den svenska landsmålsliteraturen, Bröllops- ock andra 
kväden på folkmål från 1600- ock 1700-talen ointrykta med kommen-
toner. I en särskild serie skola som bihang till tidskriften lemnas äldre 
blott i handskrift eller sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om 
folkmål, ock hoppas vi under år 1881 kunna göra början med PRYTZ' 
komedi Gustaf Vasa från 1622, i hvilken dalkarlarne tala dalmål. 

I språkläror ock ordböcker brukas för dialektorden det af landsmåls-
föreningarne antagna gemensamma alfabetet; sagor, visor o. d. meddelas 
på högsvenska eller i landsmålsalfabetet med motstående högsvensk om-
skrifning. I den publikation af sagor, sägner ock folklifsskildringar på 
landsmål, ur Föreningarnes samlingar, som under året skall börja, kommer 
ett lättare beteckningssätt att användas, i hvilket utom det vanliga alfa-
betets bokstäfver ur landsmålsalfabetet blott tecknen E, f ock 0 intagas. 
Genom dessa olika åtgärder torde hvarje farhåga för att tidskriftens inne-
håll skall vara för den olärde mindre njutbart, vara förebygd. 

Från ock med 1881 ändras tidskriftens utgifningssätt därhän att 
de större uppsatserna utlemnas byar för sig, i den mon de blifva från 
tryckeriet färdiga. Smärre meddelanden utgif vas tid efter annan i 
mindre häften. Priset för årgång är, då subskription sker hos utg,ifvaren, 
3 kronor med tillägg af postporto, ock betalningen sker genom postför-
skott vid mottagande af årets första nummer. Prenumeration kan ske 
genom närmaste postanstalt, hvarvid tillkommer postarvode. Till förhöjdt 
pris är tidskriften äfven tillgänglig i bokhandeln. 

Tidskriften kan icke fylla sin uppgift utan deltagande ock under-
stöd i mycket stort omfång af hela svenska folket ;liven med det 
understöd, som från statsvärket beviljats ock framdeles kan komma att 
beviljas, måste tidskriften söka få en vidsträkt spridning både för att 
kunna betäcka de betydliga utgifningskostnaderna ock för 'att utbreda 
intresset för sin sak. Priset är därför satt mycket lågt. Vi måste göra 
alt hvad göras kan för att åt den fosterländska odlingen ock vetenskapen 
rädda de skatter, som gömmas i våra folkmål, folkvisor, folksagor ock 
folklifvets öfriga sidor, innan det är för sent. 

Uppsala, Helsingfors, Lund. 
Utgifvarne. 

Stockholm, 1881. Kongl. Boktryckeriet. 


