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Beskrifning,
Om

Allmogens
Sinnelag, Seder vid de årliga
Högtider, Frierier, Bröllop, Barndop, Begrafningar, Vidskeppelser,
Lefnadssätt i Mat och Dryck, Klädedrägt, Sjukdomar och Läkemedel
in. III.
i Jönköpings Lähn och Wässbo Härad
af

Kyrckoherden Gaslander i Burseryd.

Ny upplaga.

Uppsala 1895
Tryckt hos Harald Wretman.

•••• • ,'"; • •

'•

. 21k

4 .••;••:

•

•

•

C9jtazY tig An nya upda5bart.
Föreliggande arbete utgafs första gången 1774 af d. v. pagehofmästaren Frans Westerdahl under titel: Beskrifning, Om Svenska
Allmogens Sinnelag, Seder vid de årliga Högtider, Frierier,
Bröllop, Barndop, Begrafningar, Vidskeppelser, Lefnadssätt i Mat. och
Dryck, Klädedrägt, Sjukdomar och Läkemedel, Orternas Läge och
beskaffenhet m. in. , tryckt med fraktur hos Lars Wennberg i Stock-

holm, 2 bl. (titel och förord) samt 68 s. och 1 pl. på särskildt blad,
allt i qvart. På s. 1 fanns en öfverskrift så lydande: Första Stycket
öfver Småland, Jönköpings Lähn, Och Wässbo Härad. Af skäl, som
nedan angifvas, är boken sällsynt, och mycket få torde de enskilda
boksamlingar vara, som ega exemplar af denna upplaga. A0betet intogs, med genomgående modernisering icke blott i stafning och interpunktion, utan äfven i uttryckssätt, och utan planschen, i en af den
bekante boktryckaren P. G. Berg utgifven samling: Svenska folkets
seder, sådane de varit och till en del ännu äro, vid Högtider, Frierier,
Bröllop, Barndop, Begrafningar och Nöjen; jemte deras Skrock, Vidskepelser, Huskurer, Anekdoter, Sägner och Ordspråk m. m. Af Äldre
och nyare Svenska författare, Stockholm 1846, 3 bl. + 256 s. liten

8:o, och fyller där s. 1-96. Denna samling — som för öfrigt innehåller utdrag ur P. Kalms bohuslänska resa, Lenceus' Delsboa illustrata och en del mindre uppsatser — är numera äfven den tämligen
sällsynt.
Westerclahl uppgifver i sitt företal som författare »Kyrckoherden
Gust. Gaslander i Burseryd». Någon kyrkoherde Gust. Gaslander
har emellertid icke existerat, och författarens förnamn är otrifvelaktigt orätt angifvet. Två kyrkoherdar Gaslander ha lefvat i Burseryd
(se s. 317 ff.), nämligen Petrus Gaslander, f. 1680, kyrkoh. 1715, t 1758,
och sonen Johannes Gaslander, f. 1718, kyrkoh. 1759, t 1793. Af dem
uppgifves fadren Petrus G. som författare till föreliggande arbete i
Archivum Smoland. och Forsanders samlingar i V
- äxjö gymnasiebibliotek
(Arch. Smol., skänkt till bibl, af biskop Wallqvist, innehåller Gahm Perssons tidigare samlingar). 1 Wieselgrens Ny Smål. Beskrifning 3, s. 116
uppgifves däremot sonen Johan G. som förf. Wieselgren tillägger:
»Biskop 0. Osander förebrådde Johan Gaslander vid offentligt prästmöte denna boks utgifvcoule, som dock skett, förrän Osander blef biskop.
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Gaslander blef däröfver så förtörnad, att han uppbrände alla exemplar,
han kunde öfverkomma. Boken är därföre rar». Hvilken är nu arbetets författare?
Ett är tydligt: Westerdahl måste ha fått handskriften af Johan
G.; ty att gamle Petrus G. skulle före sin död (1758) ha lemnat ett
dylikt arbete för publikation till då ännu ej promoverade östgötastudenten Westerdahl, får väl anses otroligt. Å andra sidan kunde
boken väl (jämte en svartkonstbok, som nu eges af enskild person
inom orten) tänkas tillhöra de efterlemnade »manuskripten som han
— gamle prosten — genom trycket ärnat låta blifva allmänna».
Men i arbetet citeras icke blott Linnés Flora Svecica och Fauna Svecica
(visserligen i deras första upplagor från 1745 och 1746), utan äfven
på många ställen Linnés Genera Morborum, som utkom först 1763.
I den form, »beskrifningen» nu har, kan den alltså icke härstamma
från Petrus Gaslander. Antingen har Johan Gaslander författat det
hela, eller har han åtminstone underkastat sin fars anteckningar någon
öfverarbetning ; i alla händelser måste det vara han som lemnat arbetet till West erdahl.
Enär den Gaslanderska »beskrifningen» i fråga om däri omtalade ämnen är det utförligaste arbete vi hafva ifrån äldre tider,
har ett omtryck ansetts önskvärdt. Detta återgifver noga 1774 års
upplaga, äfven i fråga om stafning och interpunktion (den senare
hade visserligen, oregelbunden och siar fvig som den är, utan olägenhet kunnat ändras efter nutida bruk). Endast alldeles uppenbara tryckfel äro rättade (jfr s. 72=316). Frakturen är utbytt mot antiqva (schwaback mot egyptisk, antiqva och kursiv återgifvas i det nya aftrycket båda
med kursiv). I marginalen angifvas den äldre upplagans sidotal,
kolumnrubrikerna öfver sidorna äro nya. Figurerna, som i 1774 års
upplaga återgifvas på en särskild Tab: 1, ha nu inryckts i täxten.
I tanke att det skall intressera läsaren att se, huru man i lärdomsstaden Uppsala på den tiden förstod att uppskatta ett arbete sådant
som Gaslanders, aftrycka vi ur Upsala Tidningar 1776, n:r 13-14
en »med critisk penna» affattad recension. Här kan tilläggas, att
Crcelius' för sin tid förträffliga beskrifning om Tuna läns, Sevedes
och Aspelands härader (Calmar 1774) i n:r 4, 5, 12 af samma tidning
är föremål för en ej mindre ovettig anmälan (som emellertid i n:r 14
får en skarp tillrättavisning af »antisocialist»).
L11.
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är öfverlemnas början fil en B eskrifning om Svenska
Allmogen: et arbete som, oagtadt alt mitt bemödande och
använde kostnad i flere år, at samla något fullständigt, icke hunnit
vidare än med utgifvandet af detta stycket, såsom det fullkomligaste, hvilket Kyrckoherden Gust. Gaslander i Burseryd Församling uti Wexiö Stift, behagat på min begäran lemna mig
öfver Wässbo Härad i Småland; och hvilket nu utgifves, såsom
mönster at samla efter, för alla dem som behaga tjäna mig
härutinnan. I synnerhet väntar jag benägen beredvillighet hos
det vördige Prästerskapet, att i hvarje • Socken anmärka, hvad
som tjänar til detta verkets fullkomnande; hälst som Kongl.
Brefvet den 18 Dec. 1666, och Kongl. Brefvet af den 28 Novemb. samma år, påminna Prästerskapet om all möjelig hjelp
vid et sådant vercks utarbetande, som rörer Svenska invånares
Seder och Kläde-Drägt; hvilket dock hittils icke vunnit sin
fullbordan vidare, än hvad en eller annan uti förekommande
Skrifter styckevis vidrördt någon Orts beskaffenhet. Och på det,
vördige Prästerskapet, så mycket lättare må kunna efterkomma
min åstundan, så skola tillräckelige exemplar här af sändas till
Consistorierne i Riket, at utdelas gratis till alla Probsterier.
För öfrigt åstundas utdrag af Kyreko-böckerne, om Folkmängden från de äldsta tider: Ålderdoms minnesmärken: Merkvärdiga händelser, och det som rörer Folkets seder eller öfverens
kommelser; ty uti Kyrko-böckerne finnas mycket antecknat från
äldre tider, som gifver nyttig uplysning uti Rikets Antiqviteter
i
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och tidernas förändringar. E. gr. uti visitations Acterne 1668
den 12 Febr. vid Gladhammar, uti Calrnare Län och Södra
Tjust Härad. § 10. »Föredrog Pastor, jämväl en del af För»samlingen, huruledes et gammalt Capell, som fordom har varit
»vid Björnhufvud ut med Sjösidan är ruinerat (der likvist många
»tusende Menniskor äro begrafne) och Kyrcko-ägorne eller -gården
»borttagna till Äng under Helgerum. NB. Samma rum har varit
»så heligt, och för en slik helgedom hållit, att der så hände någon
»fånge kommo resandes der fram, skulle .han göras lös på en mil,
»innan som han dit kom, och en mil sedan, han kom tädan ifrån.
Dessutom erhindras, att de brukliga Landskaps ord och talesätt icke ändras, utan anföras sådana, som de brukas; emedan
det mycket bidrager til Svenska Språkets kännedom.
Emot hvar och en, som behagar bidraga till denna Beskrifnings fullständighet, och meddelar mig sina anmärkningar öfver
förevarande Ämne, förbindes jag till skyldigaste erkänsla, och
skall ej underlåta, vid Verkets utgifvande, att med tillbörlig heder
anteckna dess namn, och utmärcka dess berömvärda möda.

Stockholm den 19 November 1774.

FRANS WESTERDAHL.

CAP. 1.

Om Allmogens Humeur och Sinnelag.

S

åsom hvart och ett climat alstrar uti dess Inbyggare sine
egne och besynnerlige, så själs som kropps lynnen, tänkeoch lefnads-sätt samt seder, så är ock Folkets humeur och sinnelag ofta nog olikt uti ett Rikes landskaper, ja uti angränsande
Härader, och det som mer är, uti Socknar, ehuru folket ofta omgås med hvarandra. Så likt Allmogens humeur och sinnelag uti
Wässbo Härad, uti många mål är med sina medbröder ide öfrige
Rikets provincer, så olikt är det i flere mål.
Folket i Wässbo är i allmänhet af ett alfvarsamt sinnelag,
dygdigt, upriktigt, försiktigt, vaksamt, qvickt och läraktigt, samt
nitiskt uti Gudsdyrkan.
Försummar icke lätteligen Gudstjensten, och visar sig der
vid upmärksamt och andäktigt. Är höfligt mot förnämare, beskedeligit emot jämlikar, tjenstaktigt emot resande och främlingar,
hvilka på alt möjeligit sätt, utan egennytta betjenas, och gerna
herbergeras: är icke mindre hedersamt än hjelpsamt.
För alla grofva laster har det styggelse, och är ganska samvets-ömt. Resningar och upror, höres och spörjes ej från andra
orter, utan största leda och sinnes oro, och förklarar sig här
Allmogen häldre färdig, at med våld styra slike orolige, än vilja
begifva sig i deras flock och följe.
I de svåraste arbeten, med knapp föda, är den härdig och
tålig, samt derunder glad och munter.
Så väl i egna hus, som uti gästebud, är Allmogen sedig,
skickelig och nyckter, så at den som är osedig, oskickelig, flättjefull, 2
eller öfverlastar sig med fylleri, svär, vill träta och slåss, anses
med förakt, och blir hvar mans åtlöje.
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Den som beträdes Ined uppenbara laster, såsom snatteri,
hordom, tjufveri, falskhet' och bedrägeri, högfärd m. m. tåles ej
ibland dem i samqväm, utan föraktas och begabbas.
Husen hålles öfver alt snygga och städade, så at knapt en
höna som värper får vara i stugan, mindre grisar och kalfvar.
Matlagningen är renlig; och ehuru Allmogen mäst måste
bruka hafra ffi bröd, och för öfrigt mycket sparsamt omgå med
den öfriga födan i en mager ort, är dock allmogen i allmänhet
välmående, folket trifves väl, blir vigt och starkt, och är så förnögdt vid en knapp, mager och tarfvelig föda, som någon i de
bästa orter vid största öfverflöd, uti en vällustig lefnad.
Flit, omtanka, lust och drift, är med Allmogen likasom
medfödd. Så angelägne man-folken äro, at arbetet går fort utom
huset, så flitigt är ock qvin-könet med spinnande och väfvande
innom huset, så at man med förundran ser små flickor om sina
6 a 7 års ålder, sittja trägit vid spon-råcken och spinna det
vackraste garn, likasom man ser små gossar af samma ålder,
följa sina fäder på loge och vedkast, skog, åker och äng, at efter förmåga och krafter arbeta och bidraga til välmåga. Om
ej således trägen flit och arbetsamhet voro, skulle allmän nöd
och fattigdom så visst trycka, som nu genom arbete, tiltagsenhet och vana från barndomen, den magraste, och en med sten
bebunden jordmon, blir upbrukad och fruktbärande.
Genom väfnad, ost och smör, samt boskaps skötsel och afvel,
måste Pondgumman icke allenast förskaffa penningar til alla utskylder, utan ock til välmåga, emedan ingen säd kan här afyttras;
utan måste nästan öfveralt köpas, för hemmanens och ortens
magerhet skull: undantagandes i några få byar i västra delen
af Häradet, deräst jordmonen är bättre och utrymmet större, så
at någon säd kan säljas. Väf, valmar och oxar upköpes af Boråsboar; men smör och ost, talg och humla föres mäst til Göthe borg,
samt potaska, bräder, beck och tjära til Halmstad och Warberg.
Allmogen är ock mycket begifven på handa-slögder, så at
3
de bästa Timmermän, Snickare, Böckare (Tunbindare), så väl
Grof- som Klen-smeder, här til ymnoghet finnas: Svarfvare, som
förse icke allenast orten; utan ock andra orter, med goda sponråckar: Urmakare, som göra både många och goda vägg-ur af

9
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många slag: Skräddare och skomakare, som täfla med stadsmästare
uti allahanda så nätta, som starka arbeten. Ståltrå drages här, af
både godt och åtskilligt slag, hvilken dels säljes til andra orter,
dels arbetas up til Kardor, som afyttras til afiägsne orter. Allahanda
Mässings arbeten både gjutes och smides, såsom Dum-bjällror,
Klåckor til Lokarank, Spännen, Söljer &c. Med et ord, knapt finnes
något arbete, som icke här apas efter, och hvilket ej drifves ffi
tämmelig högd. En bonde, som ej lärdt något handtvärk, sliter
ondt at försörja sig. Antingen spinner han då om vinter-qvällarne,
eller brukar han någon slags handel, hvar med han något kan förtjena. Och är allmogen här å orten särdeles för handel hugfallen,
så at han svårligen kan afhålla sig från landthandel och samköp.
Deras handaslögder hindrar ej bonden från dess gårdsbruks
tilbörliga skötsel; ty han syslosätter sig allenast dermed de tider
och stunder, som dertil äro tjenlige, då gårdsbruket dess arbete
ej tarfvar. Man har blifvit varse, at de bönder som genom handaslögder och handel mäst sysslosätta sig, aldrabäst bruka åkren
och ängen, hvartil mäst bidrager deras idoghet och vana, at
altid halva något godt för händer. Bonden slår sig sällan til
lättja och försummelse.
Så mån Allmogen annars är, at blifva vid sina förfäders
bruk, seder och hushåldnings sätt, så angelägen och upmärksam
är han här, at antaga nya rön i hushåldning och åkerbruk, som
han finner och ser värkställas, dels hos angränsande Stånds-personer, dels på resor, och äfven af egen eftertanka, då han finner
dem vara gagnelige.
God och smaklig mat, godt dricka och brännevin lagar bondgumman til, i synnerhet til gästabud, och då någon förnäm skall
undfägnas.
Ganska angelägen är ock Allmogen om sina barns upfostran. 4
Barnen få ej upväxa i sjelfsvåld och lättja, läras straxt de kunna
tala sina böner utantil, sedan lärer, häldst modren, barnen på
6:te året gamla, at läsa redigt i bok och sedan Catechesen utantill, och
täfia Föräldrar inbördes mellan släkt och grannar, hvilkas barn må.
blifva bäst boklärde, sedigast i upförande och skickeligast i arbete.
Detta alt oaktadt, såsom i en liten skog finnes krokuta trän
ibland de räta, så finnes ock bland denna Allmoge många fel.
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Folket är mycket nyfiket at höra nytt, och är ingen brist
på dem, som ibland en godtrogen menighet upfinna, utsprida och
underhålla osanningar, hvadan förtal och sqvaller ej är sällsynt.
Trätor, oenighet och hämnd, med slagsmål spörjas undertiden;
men desse och flere laster äro ej så allmänna, som der fylleri
öfvas.
Lätt-trogenhet och räddhoga har ock alstrat af sig vidskeppelse, hvilken dock til mästa delen är afiagd, sedan Allmogen
blifvit bättre underrättad, och sjelf af egen förfarenhet lärdt, at
vid vidskeppelsens bruk intet varit någon nytta, och dess lemnande på intet sätt skadadt.
Högfärd i kläder och ombytelighet i moder finnes allestans;
undantagande i Unaryd socken, deräst ej främmande klädes-moder
tålas. Orsaken här til, är egenteligen ej folkets ostadiga sinnen;
utan drängar, och i synnerhet pigor, som icke allenast å landet
i Halland och Marks Härad i Wästergötland antaga tjenst, utan
ock i Götheborg, Borås, Warberg och Halmstad, deräst de måste
kläda sig efter ortens sätt, och hemföra med sig, så diverse-, som
yppige klädes-moder, dem de sedan bruka här i orten, och efterapas af andra.
Uti hvardags lefnad är allmogen ganska sparsam och tarfvelig, så at brännevin, änskönt det skulle finnas i hushällen, så brukas
det dock sällan, så framt ej någon god vän kommer som skall fägnas;
men der emot skall vid gästebud vanka den största yppighet
och öfverftöd; ehuruväl få ändå sig der af öfverlasta.
Ynglingar få ej bruka tobak, förrän de blifva fullkomlige
drängar, så framt de ej villja begabbas.
5

CAP. 2.
Om Sederna vid de årliga Högtider, Jul, Påsk,

Pingst, samt andra Högtideliga tilfällen.

J

ule-Högtid firas och begås med största högtidelighet, som kan

åstadkommas. Ingen gniare är så sparsam, at han ju icke
lagar väl til vid Jul, och ingen tiggare så usel, som icke då
skaffar sig alt hvad til väl-lefnad tjenar.

11
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Medan bonden Jula-afton lagar til Jula-veden med sina
söner eller dräng, är hustrun inne i huset sysslosatt med stugans
renskurande tu golf, tak och väggar, och alt hvad skuras och
tvättas kan. Under lång-bänken sättes väl sönderhuggen och
klufven ved litet på snedd, dels at dermed uplysa det annars
mörka rumet under bänken, dels ock at visa at bonden har tilräckelig Jula-ved, hvilken dock icke får tilgripas förrän efter
helgen, då denna torra veden brukas qvällar och otter, at lysa
på spisen.
Boskapen skall då tidigare, än annars, drifvas til vatten, och
vara middags-tiden i husen intagen; ty annars blir man efter, vid
bärgningen om hösten. Och emedan ingen kring-gjerning må
göras på Jule-dagen, hvilket sker då fodret vinglas (halmen svepes omkring höet), altså måste Alle-afton så mycket foder tillagas
at det räcker til öfver Jule-dagen.
I mörkningen eller litet förr, kläder gumman med sin dotter eller piga stugan i främsta gafvel-väggen fram för bordet,
samt lång-väggen med målade väfstycken (bonader), innehållandes
Frälsarens födelse, de tre vise Män, brölloppet i Cana eller något dylikt, hvilka förfärdigas af kring-resande qvinfolk från andra orter.
En duk slås upp i taket. Lång redig rog-halm lägges jämt
på golfvet. Hustruns, döttrarnas eller pigans, ja ock bondens
bästa kläder, hängas i ordning efter hvarandra på en stång långs
efter stugan, somt fram i gafvelen: äfven deras finaste lintyg.
Badstugan besökes i mörkningen, af alla i huset, hvilka då 6
böra bada, som sällan annars hela året igenom sker. Nu lägges,
när nedmörkt blifvit, en god brase (Jula-brase) på spisen, bordet
' dukas, Jul-osten framsättes med en hop stora kakor under och
på sidorne, samt Jula-galten (en •af-lång limpa) ofvanpå med
annan små mat. På bordet jämte osten, lägger bonden sina
hvita penningar och räknar dem, samt framsätter alt sitt silfver,
på det at Jula-ljuset må skina derpå, hvarigenom de tros bli lyckeliga och förmeras: likasom man tror at kläderna förvaras för mal,
om de af Jula-ljuset bestrålas, hvilket vid afton-måltiden uptändes, och måste til dagningen brinna.
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Tenn, mässing och koppar-käril väl skurade, upsättes på hyllor
i gafvelen tul prydnad, samt en af halm gjord Crona, med gröna,
röda och blå klutar, uphänges uti taket öfver bordet. Små knippor
rog-ax af Jul-halmen, sammanbindas af pigan i huset, hvarvid
lämnas et qvarter af halmen, hvilka upsättas på ömse sidor om
rygg-åsen i taket, som skola betekna huru många Belar (friare)
skola anmäla sig i helgen.
Til afton-måltid skall oumgängeligen vara blötfisk (lutfisk),
ärter och hvit gröt, utom andra rätter, öl ock brännevin til öfverflöd.
Til och från bords läses högt, och måltids-Psalm sjunges:
sedan sjunges några Jul-Psalmer, samt offenteligen Afton-bön
göres. Ljus måste brinna hela natten.
Jule-dagen, begynnes Gudstjensten mellan 3 a 4 om morgonen. Utom ljusen på altaret, predik-stolen och ljus-cronorna,
hafver hvar hederlig bonde och hustru hvar sitt ljus med sig,
så at Kyrkan är väl uplyst. Är det mörkt Jul-ottan, förena sig
flere i et byelag om et bloss af torr tjär-ved, så långt, at det
räcker hela milen at lysa folket. Slika bloss, då de framkomma
til Kyrkan, kastas de tilsammans i högar at upbrinna.
Kyrko-golfvet belades, likasom stugorna, fordom med halm,
som nu är aflagdt, men i stället beströs med fint hackadt granris.
Vid hemkomsten från Kyrkan, hvilket sker skyndsammare
7 än eljest; emedan hvar och en då löper eller rider fortast hem
han kan, lefver hvart hushåld i stillhet inom sig sjelft, och med
läsande och sjungande, samt oskyldigt tidsfördrif göra tiden kortt,
och må ingen då besöka den andra, ty- det anses som oanständigt.
An n a n -dagen, rides Staffan s- skie (skede) från Kyrkan, hvilket dock, likasom löpandet från Kyrkan Jula-dagen, nu mäst är aflagt.
Denna, så väl som de andre dagarna i helgen, besöker den
ena vännen och släktingen den andra, samt ungdomen i byelag
gå i leke-stugor tilsammans, brukandes, utom spel och dans, sine
vanlige Jula-lekar. Dessa leke-stugor äro mäst aflagde, emedan
mycken oskick der föröfvadts, som förorsakadt klagomål.
Kyndelmässo-dagen, kallas Lilla Jul, hålles i samma helgd
som Annan-dagen.
Under hela helgen brukas denna önskan, då man hälsar på
den andra: Gud gifve Eder en frögdefull Jul, godt nytt år,
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hälsa och sundhet, frid och rolighet, och alt hvad kärt är;
Här på svaras altid: Det samma tilbakas igen!
Påska-Afton, måste hård-kokta ägg och hvit gröt vanka, och
firas Påska-dagen likasom Jul, at icke någon gjerna får besöka
den andra, då ock Kyrkorna beströs med granris.
Den osed, som för 12 a 16 år tilbaka varit i bruk, at skjuta
Dömel-Onsdags och Påska-Afton; samt korss-görande på dörrar,
samt stora eldars uptändande desse nätter på högder, är nu så
aldeles aflagt, at icke et enda skott skall höras.
Christi-Himmelsfärds-dag, kallas Helig Thorsdag, är qvinkönet bäst klädt, häldst med röda kjortlar, hvilken drägt äfven
brukas Helga-Trefaldighets-Söndag, som kallas röda Söndag.
Pingst-Högtid firas ej med så stor ståt, som Jul och Påsk.
Golfvet i Kyrkan beströs då med löf och blomster, annars med
granris, om någon gäng denna högtid kommer så bittida, at ej
löf eller blomster ännu äro utkomna.
Midsommars-Afton klädes Maji-trä, hvartil utses de rätaste
och längste smala trän som finnas i skogen, med löf och blomster, samt på lika sätt beklädde bogar 3 a 4 öfver hvarandra, 8
samt öfverst en väder-hane med enkel eller dubbel vinge, som
af vädret omdrifves. Omkring detta Maji-trä, dansar och leker
ungdomen hela natten. Desse trän äro nu mästa delen aflagde,
samt dans och spel den natten.
Midsommars-dagen, prydas Kyrkorne med löf och blomster.
Vid Slåter-öl fägnas arbetarena tarfveligen om dagen; men
aftonen, när man ej längre ser arbeta, gifves tecken af den
budna spele-mannen på hautbois eller ock trompet, hvarvid arbets-folket förfogar sig i huset, och på bästa sättet undfägnas.
Efter måltid dansas tu l dager.
Skj ur-öl (då Säden upskäres) på samma sätt, allenast då
sällan dansas, förmodeligen i brist af manfolk, som då ej äro
många tilstädes.
Kjör-öl, är då flere grannar anmodas med sine ökar vara
behjelpelige, at hemskaffa timber eller ock ved från skogen.
Flytt-öl, då grannarne, dit någon flytter, med sina ökar
hämtadt den flyttande och alla hans saker, och hustrurna som
äro budna, eller vilja vara i byteslag (så kallas det om dem, som
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vid slika tilfällen, såsom Slåter-Skjur-Kjör-Flytt-Ärj-Timer-öl,
samt Bröllop, Barns-öl, Begrafning, Hemkom-öl, framkomma
med mat) mött med sina förningar, fägnas desse med deras barn
hela natten: Ärj-öl, då flere bjudas til hjelp höst eller vår at
upplöja åkren: Timber-öl, då någon timbring är slutad, då alla
i bytes-laget måste infinna sig, oCh med timberkarlarne fägnas
hela natten. Vid timbringar måste dageligen vanka hvit gröt
med pannkakor, lutfisk, och vid hvart mål, öl och brännevin.
Hustrurna i byteslaget förena sig, at byar sin dag någon inkommer, så at ständigt är ombyte med mat. Sällan tager timberkarlen af sin granne betalning för sitt arbete; emedan den ene
gör den andre samma tjenst igen.
Vid alla desse Arbets-öl, brukas ej ofta spel och dans; dock
sker det ibland då arbets-ölen äro stora.
Vid Handel skall han.dslås och de närvarande slå af, då
altid måste slås upföre och ej nedföre, at handelen må lyckas.
Här skall Köp-skål vanka, hvilken bestås så af köpare, som säljare, och bör vara efter handelens storlek. Alla som slagit af
och varit vittnen, få del af köpskålen.
Ref-köp, är då handelen ändras, måste gifvas af den som
9
rifver köpet, och inrättas efter handelens storlek.

CAP. 3.

Om Sederna vid Frieri, Förlofningar, Bröllop,
Barn-dop, Kyrko-gång och Begrafningar.

V

id Frierier är ej något besynnerligit at märka, utom det som
vid Förlofningar nu skall anföras. Desse ske gemenligen
uti Jul-, Påsk- och Pingst- Helgerne, eller Kyndelsmässo-dagen.
Belen (Friaren), som tilförne låtit anmäla sig och fått godt svar,
reser, beledsagad af Prästen samt sina anhöriga och vänner, eller
ock, om drängen är af mindre aktning, utan Präst, från Kyrkan
dit han utsedt sin tilkommande Brud; det ankomna sällskapet
sätter sig ej ned, eller.. lägger från sig hattarna, mindre smakar
något, förrän den Ordförande genom kortt tal sagdt sitt ärende;
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utan tvifvel efter Eleazars exempel. Gen: 24: 23; då de unge
Tu hand-slås, Fader-vår, och Välsignelsen läses, då ock vid
samma tilfälle alla närvarande anhörige och vittnen lägga sina
händer på deras händer, och änteligen sist taga dem i hand och
önska dem lycka.
Sedan detta är skedt bjudes brännevin, då ock; innan man
går til bords; Fästeman utdelar begåfningarna, hvarpå Friaregillet hålles vid lika med spel och dans flere dagar, efter omständigheterna.
De begåfningar Fästemannen då utdelar, äro olika efter
hvars ock ens förmögenhet, dock gifves merendels, som följer:
Tvenne mösse-tyg af Siden, Damast, eller Brocard det dyrbaraste,
nymodigste och raraste, som kan öfverkommas. En svart silkesoch en trå-spets at sätta titan på hvar mössa, neniligen silkesspetsen utan på, och trå-spetsen til stycke. En stor silkes-näsduk och en dito mindre, eller ock et rosigt eller utsydt Cammarduks-kläde i stället. Et par silfver-bägare, tvenne förgylte
tumlare, en liten silfver-sked, en silfver-kädja som räcker några 10
gängor om halsen, (hvarvid en förgyld silfver-penning, som är
ganska tunn, men mycket vid, ej präglader, utan drefven, måste
i Unaryd-Socken hänga vid kädjan), en kortare silfver-kädja, et
stort förgylt silfver-spänne med löf uti, et dito mindre förgylt,
hvaraf det första spännet sättes uti det yttersta silkes-klädet eller
näsduken, det andra i det mindre silkes-klädet, och det tredje i
lintyget. En förgyld silfver-ring, 2:ne par handskar med silke
rikt utsydda, det ena paret röda, blå eller gula, det andra paret
hvita. En Psalm-bok, mycket vacker och förgyld skal den vara.
Calmink eller Sattin til lifstycke. Caffe-brunt, ljusblått eller
meleradt-kläde, eller ock satan eller Camlott, hvad slags färg
som bäst tyckes om, til tröja och kjortel. Röda regarns- eller utsydda ull-strumpor. Toflor och skor. Cattun til et förkläde,
samt mångfärgade tvänne mösse-band.
Tilkommande Svär-fadren får en hatt eller foder-mössa,
bomulls-natt-mössa och et par klippings-handskar eller finger
ull-vantar.
Svär-modren undfår; undantagande ringen, spännen och
Psalm-boken, bägarne och tumlarne; enkelt emot alt hvad Fäste-
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möen bekommit, såsom et mösse-tyg, en spets af hvart slaget m. m.
Fästemöens-Bröder bekomma hvar sin bomulls-natt-mössa
och et par handskar.
Hennes Systrar få hvar sit mösse-tyg af siden, cattun til
förkläde och et par handskar.
Fästemöen infinner sig, en annan utsatt tid, hos Fästemannen med sina anhörige och utdelar sina begåfningar, som följer:
En skjorta, et par half-armar, en nattkappa, en bomulls nattmössa, en slissings hals-duk med spetsar före, et silkes-kläde fil
hals-duk, et par handskar, et par vantar med rödt, blått, grönt
och gult ullgarn utan på handen, tumen och fingrarne mycket utsydde: vantarne äro antingen blå- eller grön-färgade. Vidare får
han ull-strumpor af flere sorter, röda regarns band fil strumpeband, valmar til räck och väst, sattin eller calmink tu lifåtycke.
Hennes blifvande Svär-fader, får en skjorta, en hals-duk,
11
et par strumpor, et par vantar eller handskar.
Svär-modren, undfår lärft til et lintyg, cattun eller lärft
til förkläde, et lärfts eller cattuns armkläde, en randig verkens
(hem-väfvit tyg af ylle och linne) kjortel af åtskillige färgor;
och som Brud-gummorna färga ullgarn och väfva väl, så blifver
och kjortelen vacker.
Hennes tilkommande Svågrar, få hvar sin bomulls-mössa,
handskar eller vantar, blå eller hvita ull-strumpor med strumpeband.
Hennes tilkommande Svägerskor, få et siden mösse-tyg
och et par handskar, samt för öfrigt, Fäste-mannens närmaste
anhörige, et par hvita ull-strumpor och vantar med strumpeband,
så framt Fäste-möens föräldrar äro förmögne.
Sedan således friat, trolofvadt och begåfvadt är, räknar Allmogen, på åtskilliga ställen, för anständigt, at de unge fäste-folken skola samma natt sammanligga, och det sedermera så ofta
de råkas, antingen i föräldrars hus, eller annorstädes i gäste-bud,
hvilken osed så inrotat sig, at den icke lätteligen står at utrotas.
De undfågna begåfningar, börjar Fäste-mannen straxt at
bruka, dock sparsamt, eller då det skall vara ganska väl; men
Fäste-möen brukar ej de hon undfått på hela 4: dels året eller
längre, och sedan vid större högtidligheter, såsom då hon är
Fadder, Brud-piga, eller begår HERrans Nattvard.
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Om Hösten, förrän bröllopet sker, går Fäste-möen omkring
i soknen, der hon är född, samt i närmaste gårdar i de näst
belägna socknar, der hon är känd, anförd af en skickelig gumma,
som hennes ärende utförer, då hon merendels i hvart hus-håld
begärar och undfår något hampa, lin eller ull, såsom någon hjelp
til förestående giftermål.
Fäste-mannen gör en resa Jule-tiden, at på samma sätt
söka hjelp til Sädes-säd, då han begärar och undfår mäst hafra,
såsom Allmogens mästa bröd-säd. Den förra kallas Tona-tiggerska, (To betyder hampa och Lin), och den sednare Hafratiggare.
Denna sed är nu ej så allmänt i bruk, som fordom, i synnerhet åt västra kanten i Häradet. De som hafva begärt, och
fådt detta understöd, anses skyldige, at gifva andre igen, så länge 12
de sitta vid gårds-bruk; De åter, som hvarken velat eller behöft
här med besvära, äro frie för detta oblyga, men höfliga tiggeri.
Bröllop, firas häldst vid vårens slut, til midsommar, när ej
andra omständigheter tvinga, at de en annan tid måste hållas;
såsom at de unge skola oförmodadt emottaga gårds-bruk, Fästemöen befinner sig hafvande m. m., då bröllop alla tider om året
hållas.
Då Bröllops-dagen är utsatt, samlas dagen förut alla brudmän, der Brud-gumen är hemma; och allenast brudens grannar
och anhöriga, samt brud-sätan i bröllops-gården.
Brud-män kallas de, som af Brud-gumen äro kallade; så
väl hans närmaste anhörige, som andre bekante och vänner, dem
han antingen tilförene fölgt på deras heders-dag, eller är skyldig
at följa.
Spele-män, 2 a 3 stycken laga gerna, at de äro i följe
med Prästen til brud-gummens hemvisst, blåsandes på trompet
eller hautbois. Vid brud-männens ankomst, emottagas de och
fägnas på bästa sätt; men spel och dans är nu om aftonen aflagd.
Uti Bröllops-gården, infinner sig gerna någon af desse
spele-män, hvaräst ej heller om aftonen dansas. Emedlertid äro
Brud-stugan, der Bruden klädes, samt sjelfva Bröllops-stugan,
med dukar och lakan til tak och väggar öfver alt klädde, samt
om sommar-tiden med gröna Lillje-eonvalli blad; til utseendet

262

GASLANDER, WÄSSBO ALLMOGE.

18

som band-rosor; nog behageligen utsirade, samt vid alla dörrar,
portar och led, en gran på hvardera sidan upsatte. Alla i byteslag varande hustrur hafva lefvererat til bröllops-huset sina Förningar eller matsäckar, bestående i 4 stora kakor til Brudens
moder, samt et fat med någon slags pankaka på hvar kaka,
utom vafflor, kringlor, smörbakelse eller så kallade blad-kakor
på hvarje pankake-fat: (Blad-kakor brukar bond-gumman här så
allmänt, som Norrvidinge gumman sina stenkakor: De göras af
hvete- eller fint bjugg-mjöl, grädda och ägg, som slås på stora
blå-kåls-blad, til nästan en tvär-fingers tjocklek, och bakas i ugnen):
13 Vidare får Brudens Fader en dylik kaka, med en ost om 6 a
10 marker, Brud-folken en kaka med et bring-stycke, fläskasida eller aldraminst en söala-bog (får-bog) på. Desse kakor
göras til 8 a 16 markers vigt, af siktadt rogmjöl. Brudens
ogifta Systrar, tjenste-pigan ock, kokerskan, fä hvar sin mindre kaka.
Bröllops-dagen skyndar hvar Brud-man sig, at tillaga sin
häst, sedan förut blif vit frukosteradt. För detta, lefvererade hvar
brud-man til Brud-gumens moder sin lom-flaska, livilken fyltes
med brännvin; men nu mera aldeles aflagdt.
Sedan tal af medföljande Präst ordenteligen blifvit hållit,
och af Brud-gumens Föräldrar blif vit afsked tagit, stiges til häst,
då alla brud-männen måste vara försedde med kappor eller
kapp-råckar, som altid bindes på baken, upfästade råckskört,
krydde-qvastar uti hattarne, stora förtente sporrar, upsvansade
och med löf och blomster i hufvudet prydde hästar.
Resan til Bröllops-gården sker i följande ordning: Först
rida, 4, 5 a 6 par af Brud-gumens ypperste anhörige och raskaste
vänner, hvilka kallas För-ridare, dernäst spele-män, hvilka dock
ej hålla någon viss ordning; emedan de måste rida up på kullar
och högar, at ständigt låta höra af sig, på det allestans må förnimmas, hvad det lider med Bru-färan (Brudfärden). Sedan
rida Brud-gamen och Prästen, efter dem Brud-gumma-drängen,
som måste vara den raskaste dräng i hopen, och om så kan tilbära, brudens släktinge, samt jämte honom Prästa-drängen. Änteligen rider resten af brud-männen; om vägen ej är för trång; par om
par, samt sidst de af qvinkönet, såsom brud-gumens ogifta systrar,
eller andra pigor från den orten, som skola vara brud-pigor.
a
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När man kommit et stycke på vägen, resa tvänne par af
de förnämste För-ridare, eller ock allenast et par, i fullt galopp
til bröllops-gården, och med hälsningar från Brud-gumen och
hela hans medfölje, fråga: om Bruden är färdig? Desse undfägnas på hästarne med öl och bränne-vin, och resa i fullt språng
brud-männen til mötes, med hälsningar från Bruden, berättandes
all ting vara redo, och at alla äro välkomne. Med desse, pläga
då följa alla de gäster, samt Brudens spele-man, til häst, som i 14
bröllops-gården varit öfver natten, och göra brud-färden så mycket
talrikare. När desse stött til brud-färden, reser et annat par
för-ridare i galopp til bröllops-gården, så det följande paret, och
så vidare, så långt det räcker, och komma som de förste, efter
sin ordning tilbakas och bjuda den vara välkommen.
Vid framkomsten träda Brud-männen in i bröllops-stugan,
och få någon förfriskning, Brudgummen, Prästen och åtföljande
Stånds-personer gå i Brud-stugan, då efter kort vistande derstädes, marchen sker i följande ordning: 1. Brud-gume och Präst.
2. Alla Brud-pigorne, hvarvid de sämste, eller de som ej äro
släkt med brud-folken gå först, hvilka ofta mutas der til, emedan
det räknas vanhederligit gå före, och de hederligare efter, samt
de som äro närmast släkt med Brud-folken par-tals näst för Bruden. 3. Spele-männen millan Brud-pigorna och Bruden spelandes
på hautbois och Violin. 4. BrUden beledsagad af tvänne Brudledare, häldst af de i bröllopet varande Stånds-personer, eller af
tvänne Brud-folkens hederligare anförvanter, af hvilka tvenne af
hennes släkt leda henne i Kyrkan, och 2:ne af Brud-gumens
utur Kyrkan. Ibland anmodas 2:ne Stånds-personer vid Kyrkan,
som ej äro i brud-färden, vara Brud-ledare. 5. Brud-sätan. 6.
Brudens och brud-sätans tvänne pigor.
Vid inkommandet i bröllops-stugan, ställer sig Brud-paret
fram på golf vet, alle gästerne äro inne, då Brud-talet hålles.
Är Brud-gumen från annor församling, följer gemenligen hans
Präst med honom, som då först håller brud-tal, hvilket af Prästen
i den församling der Bruden är hemma besvaras. Den främmande Prästen predikar ock.
Resan til Kyrkan sker i följande ordning: 1. Förridare,
hvar vid för 20 år var brukeligit, at 4 a 5 par drängar skulle
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vara hyende-förare, hvilkas syssla var, at i bröllops-gården
emottaga hvar sitt hyende, och under armen föra tul Kyrkan,
ridandes i förväg tul Kyrkan, at dermed belägga Brud-stolen, på
sätet, ryggen och under fötterna, samt sedan i fullt galopp åter
15 möta Brud-färden. Sjelfva förridare corpsen blir ock förstärkt
med några par af brudens förnämste anhörige, hvilka rangeras
efter Brud-gumens godtfinande. 2. Brud-gume, Präst och Ståndspersoner. 3. Deras drängar. 4. Brud-männen par-tals. 5. Boshålkarne, eller Brudens sämre anhörige och grannar. 6. Brudpigorna. 7. Spele-männen, som dock ej hålla någon ordning.
8. Bruden, som uppassas af brud-drängen, en af brud-gurnens
ypperste anhörige. 9. Brud-sätan, och änteligen 10 R Efterst,
hustrur som höra tul suiten.
Vid framkomsten fil Kyrkan måste Bruden en stund stadna
och ständigt vända sig om at skåas (beskådas), af den ifrån alla
orter tillöpande förvetne allmoge, hvarpå intogandet sker i Kyrkan,
på samma sätt resan skedt från bröllops-gården, allenast med den
ändring, at alla förridare stadna i vapen-huset, formerandes en
haye, genom hvilken Brud-stassen går in i Kyrkan. Brud-pigorna
stadna i Choret hos Brud-paret, tul dess vigslen är förrättad, då
de gå i sina bänkar. När predikan är slutad sjunges Psalmen:
Så skön lyser den morgonstjern. Hvar vid musiceras på
hautbois, då Prästen vid nedgåendet af predik-stolen offrar, sedan
Brud-gumen, der näst stånds-personen, derpå förridare, brud-män
och alla bröllops-gäster af man-könet, och sidst så många utom
bröllops-laget, som äro anmodade at på detta sättet hedra Brudgamen.
Sedan Man-könet offrat, begynna brud-pigorna i sin faststälta ordning partals offra, der på Bruden beledsagad af sine
brud-ledare. Brud-pigorna vänta i Choret, tul dess Bruden offrat
och kommit i brud-stolen. Här på offrar brud-sätan, sedan Fruentimmer som ej äro i brud-stassen, men vilja hedra Bruden, så
de hustrur, som äro med i bröllops-laget, och sidst alla de som
Bruden anmodadt at med offrande pryda hennes heders-dag,
eller sjelfmante sig der tu infinna.
Uti Unaryd är här vid den åtskilnad, at både brud och
brud-säta, samt hela brud-färden aftonen för bröllops-dagen, infinna
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sig i Brud-gumens hemvisst, därest bruden klädd med krans och
brud-pige-granlåt spisar offenteligen vid bordet, och om morgonen klädd i brud-skrud, reser med hela brud-skaran fil Kyrkan, 16
och der ifrån til brudens hemvist, at fira bröllopet.
Brud-stolen, som i somliga Kyrkor är lös, sättes nedanför
disken, men allmännast brukas der fil et bänkerum fram i Choret
som prydes på hvarjehanda sätt, såsom med 2:ne granar vid
stols-dörren, hvilka med blomster, guld-papper eller annat dylikt
utsiras; en hvit himmel, fästes öfver sjelfva Brud-stolen, som ock
klädes, och med allehanda granlåt, som i allmogens ögon glimra,
utsmyckas.
Under det brud-mässan sjunges, hålles Pellen öfver Brudparet, antingen af närvarande ogifte stånds-personer, eller af tvänne
brud-ledare och brud-pigor.
Utgåendet ur Kyrkan sker på samma sätt, som ingåendet
i Kyrkan, allenast med den ändring, at förridarne nu gå alla
par-tals för Brud-gumen ur Kyrkan.
Här på måste Bruden åter hela timan låta skåda sig, på
samma sätt som vid ankomsten til Kyrkan skedde.
Resan fil bröllops-gården sker i samma ordning som fil
Kyrkan, och bete sig förridare på samma sätt, som om rirudgumens resa til bröllops-gården sagdt är.
Alla led och grindar genom hvilka resan sker, måste vara
löfvade af ägaren, annars tilägna sig förridare rättighet, at kasta
den öfverända.
Vid hemkomsten från Kyrkan är den första förrättningen
för värden, at skilja sig väl vid håtsta-folket, eller dem som
skola afhämta hästarne. Desse måste, så med öl och brännevin
plägas, at de kunna rosa bröllopet.
Brud-gumen brukar gärna den vackraste häst och sadelmundering som kan öfverkommas; då Bruden der emot får hålla
tål godo den sämsta, emedan man tror, at brud-hästen vantrifves.
Här på går Bruden i samma ordning, ur brud-huset in i
bröllops-stugan, som skedde förrän man reste til Kyrkan. Brudfolken ställa sig vid et par öfverklädda stolar med tvänne hyende
pålagda, och 2:ne dito på golfvet; då vidare förfares efter handboken.
Sv. landsm. Bih. 1.
18
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Sedan detta är förrättadt, tages stolarne bort, och Brud-paret
vänder sig emot gästerna, då värden framkommer med tvänne
små bägare med dricka uti, lefvererandes Brud-gumen den ena,
och Bruden den andra, hvilka dricka hvar-andra til, ut-drickandes
desse bägare två gånger hvardera. Här på håller åter Prästen
et tal, föreställandes desse 2:ne skålars betydelse: Danne-mansoch Danne-qvinnans skål; då ock Brud-gumen utfäster hvad
han Brud sin i morgon-gåfvo gifver.
Här på sätter man sig til bords, sedan alla gästerne tagit
Brud-folken i hand •och lyck-önskat dem; då Brud-sätan altid
sitter hos Bruden, och Prästen minan Brud-folken.
Under måltiden får ej Bruden byta om tallrickar, utan behåller på sin tallrick något af all slags mat som vankar, hvilken
skickas til någon fattig sjukling.
Efter måltiden, sedan bord-lexorne blifvit högt läste; hvilket
ock skedt då måltiden börjas; och en måltids Psalm blefvit
under music sjungen, drickas skålar, hvarpå, efter et af Prästen
hållit tal, af alle gästerna, äfven budna men ej ankomne, gifves
i Brud-skål, samt til spele-männen och soknens fattige; hvar
vid en sup bränne-vin presenteras, som kallas quittance, och et
stort sorl är med tackande af Brud-männen, som alla måste ropa
och tacka på en gång, för hvarje Brud-skänk som lefvereras.
Efter Brud-skänkens emottagande, och upstigandet från
bordet, börjas dansen; först Prästen med Bruden, sedan Brudgamen, så Brudens fader, och så i rad alla gästerna, i den ordning som Bruden tycker de böra rangeras. Sedan man-könet
dansat, börjar Bruden med Brud-pigorna, och andra pigor som
äro på bröllopet, sedan med Brud-sätan och alla hustrur, hvilka
alla til slut dansa i ring, sedan lång-dansen; hvarpå Brud-sätan
förer alla desse sist dansande ur Bröllops-stugan til Brud-stugan,
der hon då afklädes, och antager hustru kläder. Emedlertid,
medan så dansas med Bruden, är Brud-gumen sysslos att, at
gifva Hyss-öl. För detta brukades at hyssa Brud-gumen, hvilket
på det sättet skedde: et par af de starkaste drängarne togo fatt på Brud18 gammen och lyfte honom från gålfvet på armarna, då strax alla
närvarande drängar understödde och slogo ring omkring honom,
hvar vid han måste supa dem til och betacka dem för den tid
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han varit i deras samfund, hvar vid ofta mänga ledsamheter
förelupo; ty drängarne låtsade vilja behålla honom, och de gifte
ville slita honom lös, hvilket, då drängarne voro starka och envetne, slöts med klädernas sönderslitande på hvarandra, slags-mål
och oljud.
I dettas ställe, sättes ett bord på gården, der på upstiger
Brud-gumen och super alla drängarne til i allmänhet, och i
synnerhet til den yppersta drängen i laget, då stiger han up,
tackar Brud-gumen, och super en annan til, hvar med fortfares,
så länge en dräng är igen. Ordningen går här på til de gifta
män, på samma sätt, som om de ogifta sagdt är, hvilka antaga
honom i sit skrå. Dagen efter bröllops-dagen firas, så vida årstiden och väderlek tillåta, uti thet gröna med dansande och
andra lekar. Ibland uptages ej brudskänken förrän thenna dagen.
Då bröllopet slutas, hvilket ibland sker tis-dagen, eller tredje
bröllops-dagen, dock understundom räcker til 4:de, 5:te eller 6:te
dagen, beledsagas Brud-folken af brud-männen til den ort de
skola vistas; der de af sina grannar och bytes-lag emottagas,
och dricka hemkom-öl en eller annan dag, hvar vid någon af
spelemännen måste vara tilstädes.
Vid Barn-dop göres Bars-öl (Barns-öl), då matsäckar af
bytes-laget, lika som vid Bröllop, måste vanka; undantagandes
hvad Brudens Far och Kokerskan då få, som nu utelämnas.
Bära-gumman (den som vid Dopet håller fram Barnet) infinner
sig om morgonen, lägger någon silfver-penning på barnets bröst,
påkläder det ett nytt lintyg och en mössa, som hon förärar.
Vid hemkomsten från Kyrkan, sitter Bära-gumman i högsätet och spisar middag med de öfrige Fadrar och gäster, halvande
barnet i knäet, klädt i dess Christnings-kläder. Efter slutad måltid gifves Fadder-gåfva, samt til spele-man och soknens fattige,
hvarpå följer spel och dans; hvilken af bära-gumman begynnas;
som varar några dagar.
Ibland Faddrarne, skal vara en hustru, som gifver Barnet 19
di på vägen och i Kyrkan. Til gosse-barn bjudes altid flere
qvinfolks faddrar än manfolk,- och til flicke-barn tvärt om, på
det de ej skola få korgen i deras giftermål. Äro flere barn, som
på en gång Christnas, så stå väl Bära-gummorna efter som de
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äro fil, fil höger eller vänster; dock döpas altid gosse-barnen
före flicke-barnen, och måste Klåckaren ömsa om dope-vattn
för hvarje barn.
K örregängs-öl (Kyrko-gångs-öl) hålles då Hustru Kyrkotages. Då får hustrun, innan hon reser til Kyrkan, til sig sina
bytes-lags-qvinnor hvilka då äfven måste hafva någon mat-säck
med sig, då hon tager sitt barn, håller det i famnen och gör
sin bön, reser der på i följe med de andre hustrurna fil Kyrkan,
hvaräst hon i vapen huset mötes af andre hustrur, som äro henne
skylde och villja nu hedra henne vid hennes Kyrko-gång. Förnämare Fruer hedra henne ock med föllje vid detta tilfälle. För flere
år tilbakars brukades at hålla Kyrko-gångs-öl vid sjelf va Kyrkan,
då hustrun förde med sig bränne-vin, ost och bröd, vafior m. m.
samt understöddes af andre hennes, med matsäckar ankommande,
vänner, då hon, undertiden under bar himmel, då väderlek och
års-tid till åto, eller i något hus vid Kyrkan undfägnade sine
vänner af bägge könen; men som oordenteligheter, och der på
följande klagomål här öfver blifvit anmälte, äro de nu aldeles
aflagde at ske vid Kyrkan.
Då Barns-öl ej göras, pläga Fadder-penningar, spel och
dans hafvas för händer, då hustrun kyrko-tages.
Vid Döds-fall, själa-ringes strax, hvilken med klämtning
börjas och slutas.
Begrafningar ske på föllj ande sätt: dagen förut infinna sig
de som äro i bytes-laget, samt anhörige med förningar, lika
som vid barns-öl sker. Sjelfva begrafnings-dagen hel tidigt,
komma alla de som til Lik-ölet budne äro, bord-sättas och med
ordentelig måltid undfägnas, då alla som vilja se liket äga der
til frihet. Lik-kistorne svärtas, och skulle för 10 a 12 år sedan
20 på locket med krita ritas I H 8, samt en hel hop krims-krams,
som efter Allmogens smak var vackert. Äfven skulle af hasslekäppar göras trenne bogar, en vid hufvudet, den andra mitt på
och tredje vid fötterna, hvilke fästades uti båren öfver lik-kistan,
på hvilka bår-klädet lades och med nål och tråd fast-häftades,
at det ej skulle af vädret af-blåsas; men nu är både ritning och
bogar afiagde; utan lägges bår-klädet på sjelfva lik-kistan.
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Sedan Allmogen spisadt, bäres liket ut, Fader vår läses,
och de tilsatte fyra bärare uptaga båren, och begynna gå. Bärare
skola vara på något sätt, men ej närmare än tul och med syskonebarn, besläktade med den döde; dock blifva mågar ibland budne
tul bärare. De tvänne förnämste bära vid hufvudet, och de
yngre vid fötterna, hvilka måste hålla uti at bära, och ej skifta
om, så länge gårdsens ägor räcka, hvilket är nog besvärligt, då
ägorne äro vidsträkte.
Lik-processen (Lik-färan) går i följande ordning tul Kyrkan:
Först Qvin-könet, så Prästen, om han är närvarande, samt Ståndspersoner som vilja hedra processen; der näst liket, sedan Allmogen som med bärande omskiftar, och sist de sörjande. Så.
snart processen börjar synas vid Kyrkan, ringes annan gång,
och samman-ringningen sker då processen kommer fil Kyrkoporten, då en Psalm sjunges under det man går fil grafven,
samt en Psalm under det grafven fylles.
Lik-predikan hålles efter Evangelii predikan: vid utgående
af Kyrkan klämtas 3 gånger med hvar klåcka, samt ringes Testaments ringning, hvilken ock med klämtning slutas. Detta
ringande får ej ske, utan viss afgift fil Kyrkan.
Ifrån Kyrkan fil sorge-huset går man ej i process, och blif va
allenast bärare, anhöriga, och grannar hembudne.
Död-födda Barn begrafves ej gerna förrän modren Kyrkotages, och varda burne tul graf ven af gamla gubbar.
Grafvarne förvaras, dels med eke-syllar omkring och öfverbyggas, dels med höga och släta sten-hallar, eller Järn-korsa
med många prydnader på, samt Eke-korss, hvarpå den dödas
namn och döds-år uthuggas. Desse graf-vårdar sättas fast i jorden.
Och måste altid hufvudet vändas åt väster och fötterna åt öster.
CAP. 4.

Allmogens vidskeppelser vid alla desse ofvan-nämnde tilfällen, samt deras grund-orsaker.
skal band-hunden lösas; ty det är illa låta honom
J ula-afton,
stä bunden, när folket har öfverflöd.
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Boskapen måste vid klåckan 8 om aftonen få hafra, at den
ock må få deltaga i Jula-glädjen.
På logan sättes af Jula-gröten och annan mat i små skålar
til Tomta-gubbens förplägning, at han må fortfara draga godt
til gården, samt en liten klädning; men denna stygga vidskeppelse
är länge sedan allagd. Dock talas om af Allmogen, at deras
förfäder viste om detta bruk.
Vid badningen får ej all elden utsläckas, eller värman ur
badstugan utsläppas, för spökens skuld, som vilja bada.
Syskon-säng bäddas på golf vet, der barn och tjenste-folk
ligga tilsammans i Jul-halmen. Om allas skor sättas tätt tilsamman Jul-natten, så blifva alla i huset eniga hela året.
Mat-modren i huset skall den aftonen sy något litet, hvarmed Jungfru Maria får hjelp at sy barna-kläder åt det nyfödda
barnet.
Om någor går ur sin stuga och lyssnar vid en annans dör
eller fönster, tros han få veta hvad det året hända skal. Den
som skal lyssna, skal stjäla sig så hemligen ur sin stuga at ingen
det märker eller vet hvart han går. Frågar sakteligen, at ingen
i det huset der han lyssnar det hörer, hvad han vill; Dör den
eller den i år? Sker det eller det? Då han afbidar det första
ja eller nej som han hörer, hvilket anses som Guda svar. Ser
denne luranten någons skugga antingen dubbel, eller til tyckandes utan hufvud, dör han, nemligen skugg-äganden, instundande år.
Jula-natten skal synas hvad hela året skall hända: om någon
22 Jula-afton för dagningen går til skogs, icke talar något ord, icke
ser sig til baka, icke ser någon eld, icke äter eller dricker, eller
hörer tuppen gala; när han då, sedan solen är i skog, går på
Kyrko-vägar synes så många lik-processer som skola komma det
året; då synes på åkrar och ängar hurudan årsväxten skal blifva,
om elds-vådor och hvad annat tima skal. Detta kallas års-gång.
Är länge sedan kommit utur bruk.
Om Jula-ljuset släcknar dör någon det året. Det öfverblefna af Jula-ljuset förvaras hela året och brukas såsom en
kostelig läkedom för sår på människor, spruckna händer, fötter
och läppar, samt spenar på kor.
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Om någon ett annat ljus af Jul-ljuset uptänder, eller det
vid snåppandet släcker, honom träffar stor olycka det året.
öfver Jula-natten sättes öl på bordet fil Änglarnes tjenst,
hvilket kallas Ängl-t51.
Jula-natten tros alla afledne besöka de hemvist hvaräst de
tilförene bodt eller vistats, samt at de sedermera mötas i Kyrkan,
hafva ljus uptände, och skola hålla en slags guds-tjenst, hvarföre
litet mull skal finnas i alla bänkerum, som desse döde skola lämnat
efter sig. Skulle någon lefvande, som föregifves ibland händt, då
komma i kyrkan, som i otid gått från sitt hem, blir han af denna
döds-församling strax dödad, om han ej strax skyndar ur Kyrkan
lämnandes något efter sig af kläderne qvar, hvilket de döde
rifva i stycken sönder.
Af det brödet, som varit Jula-natt på bordet, skal sädesmannen äta då han börjar först at så.
Jula-ljuset tros dela sig i tvänne lågar och dansa på den
stund Frälsaren föddes.
Om ogifta lägga sina lintyg i ladan, skall om morgonen,
på dem synas hvad ägarne det året hända skall. Äro armame
på lintyget lagda på bröstet, betyder det ägarens död: En arm
utlagd, giftas: Lintyget til neder-delen upviket, lägers-mål; men
om det befinnes orördt, blifver ingen ändring det året.
Et klart glas fylles med rent vattn, och der uti stjelpes en
ägge-hvita, då utaf formen samma ägge-hvita får til morgonen
skal kunna utrönas hvad enom innan följande årets slut vederfaras skal. Detta gyckleri skal ock brukas Ny-års samt Midsommars aftnar.
Skator böra af ungdomen jagas 'och drifvas ifrån en ert fil 23
annan, så blir en sådan jägare vig och lätt at löpa.
Om Jula-halmen strös på åkrarna, tror Allmogen at de
der af blifv a bördiga.
Den som först kommer Jule-dagen från Kyrkan tror sig först
få det året inbärgadt; derföre skyndar en hvar genom åkande, ridande eller löpande den dagen bäst han gitter, at vara först hemma.
Om någon utom-gårds besöker den andra Jule-dagen, har
värdinnan rättighet slå mat-såd (vattnet hvar uti köttet är kokadt)
öfver honom.
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Alt hvad enom händer Nyårs-dagen, tros hända hela året.
Får man penningar eller skänker, blir man der med hela året
öfverhopa.d. Måste man gifva ut penningar tros at utgifterna
det året blifva dryga.
Får man förtret den dagen, tror man at ledsamheter skola
räcka tul hela året.
Hvad man har för händer då Ny-års-nyet först synes, får
man mäst göra hela året.
Vill man veta sin lycka eller olycka uti instundande år,
tager man en Psalm-bok i handen, seendes på Nyet, henne på
trenne särskilta ställen öpnar, då de förekommande Psalmer
skola utvisa hvad det året hända skall, hvilket af Psalmernas
innehåld dömas kan: Man måste då hafva en penning i munnen
och ett stycke bröd i handen.
Så många dagar Ny-års-nyet döljes under molnen, så många
dagar skal ock säden ligga i jorden innan hon upkommer.
Om Afton-stjernan Venus går för Nyet, betecknar det god
års-växt, emedan Herren går efter drängen och tigger på honom
at blifva i tjensten, hvilket den högmodiga drängen nekar för den
goda tiden skull, emedan han har sin utkomst utan års-tjenst;
men går Nyet före och planeten efter, betyder det dyr tid, då
drängen tigger på Hus-bonden at han skal behålla honom längre
i sitt bröd.
Dymel-veckan tager sin början klåckan 12 om middagen
Dymel-ons-dag, och slutar sig klåckan 12 om middagen Påska-afton.
Denna tiden brukas många vid-skeppelser; men än flere
24
brukades förr.
Ingen får då vara längre uppe än til mörkningen, då hvar
och en måste vara i säng; ej heller får någon upstå för dager.
Ingen må då låta löska sig, eller låta taga löss, ja icke ens
nämna löss, loppor, flugor, möss, ormar m. m.; ty då blir en stor
öfverflöd der af hela året. Ej eller får skabb eller annat ondt
nämnas, så framt man vill blifva fri för denna olägenhet.
Om husen väl sopas och soporne bäras på en annars ägor,
får grannen alla de loppor man annars skulle få.
Alla dörrar tecknas med Korss af krita eller tjära, samt
ägg-järn sättes i dyngorne, at ej troll-packor må ha makt taga
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något Creatur at rida bort på, eller något förtrolla. Greslor,
raka, sopa, som til bak-ugnen höra, samt sope-qvastar, dynggrepor m. m. må ej lämnas ute, ty då tros detta pack rida der
på bort til sin mötes plats.
I Dymel-veckan må ej rök gå af någon skorsten sedan
solen gått ned; ty så långt röken går tros troll-packor hafva
makt at skada; derföre måste när solen går neder elden släckas
i spisarne, och ej förr uptändas, än solen upgår.
Inga väfvar få ligga til blekning utan intagas desse dagar,
annars kunna de förhexas tillika med lin-landen så at ej något
lin kan växa. Böstlarne måste ock intagas om man vill behålla
lin-lyckan. Inga lin-kläder få tvättas denna tiden. Intet bohagstyg får nu utlånas; ingen gerning göras som går omkring (kringgerning) såsom spinna, köra med vagn, och tröska, ty då får
boskapen kring-sjukan. Ej må någon mala på hem-qvarn för
samma orsak.
I Dymel-veckan må ej bryggas eller brännas.
Skär-thors-dag hämtas vatten at tvätta sig med förr än
foglarna qvittra, så blir man ej sol-bränd det året.
Så väl denna afton som Påsk-afton skal skjutas; ty om
troll-packorne höra smällen skola de falla ned.
Desse dagar sägas de kärna i brunnar och källor förrän
solen upgår, at der igenom draga til sig andras smör-lycka.
Lång-fred-dagen må ingen smaka mjölk eller någon mat,
som mjölk är uti, ej eller spena-ban di förän solen är nedre; 25
ty då få de skabb.
Innan solen upgår skal modren piska sina barn med ris,
så bli de hela året lydige.
Påske-dagen tros solen dansa då hon upgår. Man tror
alla hexor, som dymel-nätterna gjort sin olyckeliga resa, skola
nödvändigt denna dagen komma til Kyrkan, och af Prästen igenkännas.
Valborgs-mässo-dagen tros troll-käringar utskicka sina så
kallade di-harar, som di mjölk af andras kor; derföre hålles boskapen den dagen inne, samt rökes med svafvel och linneklutar.
Desse di- och troll-harar säges göras af trenne stickor, som
någon Thorsdags qväll blifvit brände i bägge ändar, och af et

274

GASLANDER, WÄSSBO ALLMOGE.

30

gammalt såll. Desse djur, som skola se ut som andra harar,
skola kunna di ut mjölken på andras kor, at blod kommer efter
när ägaren dem mjölkar, hvilken mjölk de skola sputa i der
til satta käril, som sedan af trollkonan skall användas til ost
och smör. Desse harar tros låta drifva sig af jagt-hundar;
men skola ej med vanlig laddning kunna skjutas, utan måste
silfver eller mässing blandas med blyet, eller ock en trä-pinna
brukas i stället för kula och hagel, hvar med om han träffas,
ej annat skall finnas der han tyckes falla än trenne brända
stickor, och under tiden en värkelig bara; men då han öpnas
skola tarmarna krypa och kräka såsom ormar, och af hundarne
ej ätas, som annars så glupskt äta innanmätet af harar.
Valborgsmässo dagen kärnar och ystar bonde gumman, på
thet hon må få god lycka dertil hela året
Midsommars afton skola åkrar löf vas, eller en löfqvist
sättas i hvarje åker, hvilket skall förorsaka god årsväxt.
Då bör allahanda löf och blomster plåckas och hopbindas
til Midsomars qvastar, hvilka uphängas i alla hus, och i synnerhet i ladugården, så kan ingen förtrolla boskapen.
Hypericon (S. Johannis gräs) tros hafva bästa verkan, och
bör för all ting vara med.
26
Alla örter och blomster, gom til läkedomar skola brukas
för menniskor och boskap, skola denna afton samlas, annars äro
de kraftlöse.
Befinnes säden af matkar nedfällas, sättes thenne afton en
rie (stör hvarpå den afskurna säden til torkning uphänges) med
smala ändan i åkren, eller en sopeqvast, eller ock en käpp
hvarmed en orm är slagen ihjäl, så fly alla matkarne bort.
Denna afton skall slagrutan skäras, til at upleta nedgrafvit
gods i jorden.
Helig Thorsdag (Christi Himelsfärdsdag), tros draken haf va
sina penningar uppe att vädras.
Om denna dagen metas från morgonen til aftonen tror man
sig få god lycka til at fiska det året, samt utröna på hvad stund
fisken bäst nappar på krok; ty samma stund på dagen han då
nappar, är hans tid hela året.
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Flytt-öl få ej ske på Mån- eller Thors-dagar; ty då blir ej
den nya tomten lyckelig; ej heller på någon Lördag; ty då blir
ej vistandet gamalt.
Om de flyttjande möta hvarandra, eller den ena flytter in
på den andra, betyder det olycka för endera.
Den flyttjande må ej komma in på tomt bord; utan måste
någon vara förut, som dukadt bordet, och möter den ankommande utom dören med bränvin och bröd, samt tager honom
mot som främande och bjuder vara välkomen.
Vid Timbrande må ej Timbermannen (Cerambyx Faun.
Svec. 470.) ofredas eller skadas; ty då tros någon olycka komma.
Då lysnas efter, om något hackande eller pickande höres
på huset som bygges på, hvilket tros vara af tomtegubben, som
tycker om arbetet och hjelper til, då alt skall gå lyckeligen til;
men höres ej något sådant af, tros tomtegubben vara sticknad,
då alt ej torde gå så lyckeligen.
Uti hus, som med gallarna stå i Norr och Söder, tror man
ej vara så lyckeligit at bo, som i dem som stå i öster och Väster.
Vid Handel märkes, at då et kreatur blif vit köpt tager 27
säljaren oförmärkt några hår af thet samma, hvarigenom then
öfriga boskapen ej skall vantrifvas. Säljaren må ej sjelf leda
bort det han såldt; ty då leder han bort all sin boskaps lycka.
Köparen måste sjelf låta hämtat, och då han kommer hem, leda
det in i stugan, gifva det hö eller hafra ur hustruns skiöte, låta
det se elden brinna i spisen eller i ugnen, taga några hår af
det samma och göma i fähuset, låta thet sedan stå i try dygn
utan vatten, samt viska thet i örat: Tu skalt icke trå, här får
tu bättre än hema, så skall thet icke trå eller vantrifvas.
Vid Frierier och Trolofningar har man ej märkt några
särdeles skråck och vidskepelser; men vid Bröllop blifva desto
flere.
När til Bröllop tillagas, får ej slamras med såstången; ty
då blir det oljud millan gästerne.
När borden dukas får ej talas, så blifva gästerne tystmone
och ej mycket prata.
Tvenne gossar ställas uti en grind, på gårdens ägoskilnad,
som hetsas ihop at slåss, så blir intet osämja millan gästerne.
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Bröllop böra ske i Nytänning, så blif-va the rika och välmående; äfven om the flyttja i Ny.
Om bruden vet sig ej vara mö, får ej hjässen vara bar i
Cronan; ty då får barnet skifver (skerfvan, Febris Lenta Gen:
Morb: 14).
När Bruden tager brud-skona på sig, bör hon strax gå i
fähuset och mjölka en ko, så får hon altid godt om mjölk.
Uti hvardera skon skall hon lägga en silfverpenning, så får
hon godt om penningar all sin tid; men desse penningar tukomma brud-drängen,
brud-drängen, när han om aftonen afdrager hennes skor.
Inga spännen eller remmar må sättas i brud-skona, utan
böra sko-snipparne vara lösa, så får hon ej någon svår barnsäng.
28
Om Brudfärden fölgs jämt åt til och från kyrkan, blir äktenskapet enigt.
Om Bruden är mö glänsar Cronan och den andra brudskruden, annars skall alt synas dånt och dunkelt.
När Bruden sätter sig ned i brudstolen, säges hon kunna
vålla så många barn hon skall hafva; ty så många fingrar hon
behagar sticka under länden på sig då hon sätter sig, så många
barn skall hon få.
Natten för än hon viges, skall hon hafva et gossebarn hos
sig i säng.
Hvilken af Brudfolken vid vigslen står något fram om den
andra, tros få råda; men stå de aldeles fil jämtes, få de råda
hälften hvar.
Iivilkendera af dem, som ser sig tilbakas vid vigslen, säges
lefva den andra öfver, och såleds se sig om efter en annan maka.
Den som blir sömnig i kyrkan, eller först somnar i brudsängen, dör först.
G-nägga llästarne i Brudstassen, säges bruden ej vara mö,
äfven om strängarne på Violen gå utaf.
Om Bruden först får se Brudgumen, innan han får se henne,
då han kommer fil bröllopsgården, blir han ej sträng emot henne.
Vid hemkomsten från kyrkan, hoppar Bruden hurtigt af
hästen, nappar betslet af, slår honom på nosen och upspänner
sadel-jordlarne, hvilket skall förordsaka lätt barnsäng.

33

VIDSIMPPELSER (BRÖLLOP, BARN).

277

Om Bruden kryper genom en sela, får hon barn utan möda,
hvilka dock skola blifva Maror.
Innan hon går in, löper hon tul boden och dricker mjölk,
och äter något af hvad som förekommer, så skall hon få godt
om mjölk och mat all sin tid.
Om Bruden äter braf vid bordet, blir hon ej nisk.
Smakar hon på all maten som kommer på bordet, samt
biter i duken, så blir hon ej lysten.
Blås den som dukar under duken, eller lägger en dynge- 29
grep under bordet, eller strör lin-frö under duken, skola gästerne
ej förmå mycket förtära.
Sparar man i Gästabud, så går mycket mer åt.
Regnar det i Cronan på Bruden, så blir hon rik.
Skall lik begrafvas bröllopsdagen, så må ej Brudfolken gå
i kyrkan, förän liket är begrafvet. Gå de in på tom graf, bli
the fattige.
Christnas barn bröllops-dagen, blifva Brudfolken mycket
barnlagde.
Viges flere par på en gång, blir thet olyckeligit för somlige af dem.
Hafvande Hustrur få ej gå med blott huf vud; ty då få
barnen skifver; en sjukdom som Allmogen tror mödrarne skaffa
sina barn på flere sätt: Såsom då hustrun ser någon död, och
ej rörer vid honom med handen: Ser en lik-kista under botten,
då hon går med i lik-processen, och liket bäres up och ned
öfver branta backar, då snart kan hända henne, at hon får se
detta: likaledes om modren ser en tom graf.
Ser et spädt barn någon mördare, lönda-hora som begådt,
men icke pliktat för lönskaläge, eller någon som gjordt något
ondt, som ej blifvit uppenbaradt, så får thet ock skifver; men
om det får röra vid dem, får det ej denna sjukdom.
Om en hafvande hustru kommer in medan väftrådarna upbindas, går ut innan the äro nedlöste, sedan väfven är nedklipt,
eller om hon sjelf upbundit trådarna, och barnsnöden påkommer
innan väfven blir nedväfven, måste hon sjelf, innan hon föder,
nedlösa trådarna, annars tros barnet få fallande sot. Hon måste
ändå sjelf tre gångor, innan barnet christnas, sticka det genom

278

GABLANDER, WÄSSBO ALLMOGE.

34

väf stolen, om hon skall tro sig vara säker, at barnet ej får
denna sjukdom.
Känner hafvande hustru lik-lukt, så får barnet ond anda.
Spjernar hon eller rörer vid svin, så får barnet svin-koppor,
eller talar det genom näsan, så framt ej svin-hår lägges i första
löje-vattnet.
30
Ser hon en sadelbruten häst, får barnet öppet sår på det
ställe, hon först rörer sig med handen.
Ser hon eldsvåda, får barnet vådels märke, der modren sig
först röror.
Går modren under ludna skinn och rörer vid dem, får
barnet massel.
Ser hon genom en springa eller nafver-hål på en vägg,
blir barnet vind-ögdt.
Går hon öfver grafvar, och lik-kistan är förmultnad, at hon
faller undan, får barnet fallande sot. Ser hon något slaktas,
får barnet fallande sot, och samma affecter då det faller, som
det slaktade kreaturet hade i dödsnöden.
Hörer hon, eller ser en brottfälling (Epilepticus), bör hon
taga på honom, och taga något af hans kläder, at lägga i första
löjen, annars får barnet samma sjukdom.
Allmogen tror, at deras hafvande hustrur ej må gå fil kyrkan på någon Trettingsdag; nemligen Jule- Marice BebodelseMidsomars- och Michadis-dag, för samma sjukdom skull.
Äter hon orr-höne-ägg, blir barnet fräknigt.
Äter hon Hönse-kött, blir barnet noppigt i skinnet öfver
hela kroppen, lika som plåckade höns se ut.
Dörarne skola vara väl tilslutne, då barn födas, annars
kunna de af bärgs-troll förbytas.
Är ej löje-vatten inne i huset, så får det ej hämtas, utan
man måste i det fall taga mjölk eller dricka at löja barnet uti,
häldre än at hämta vatten, sedan barnet är födt; emedan näcken
tros kunna då följa in med vattnet.
Löje-vattnet får ej slås ut på marken under bar himel, ej
heller hvad af barnsängs hustrun kommer; utan grafvas ned
under en tilja (gålf-bräde) i huset, annars kunna älfvar och vättar, och jag vet ej hvad för odens-tyg, göra hustrun skada, at
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hon antingen aldrig kommer frisk af sängen, eller blir vanvetig,
samt at barnet aldrig får någon trefnad.
När barnet först uptages efter födslen, skall det ske i en 31
skjorta, om det är et flicke-barn, och i en särk, om det är en
gosse, så få de ej korgen vid sina frierier.
Nyfödda barn skola uptagas med nytt linne, så slita de ej
fort kläder.
I första löjen skall läggas vigslo-ringen, silfver-penningar,
ärft silfver, så blir barnet rikt: et färskt ägg, så blir thet hvitskinnadt: en röd klut, så blir det rödblommigt: vådelds-kol, om
modren sedt vådeld: svina-hår, om hon rört vid svin: korteligen,
alt hvad hon kan påminna sig sedt, hördt eller rört vid, hvar
af hon kan frukta att barnet kan få någon skada: härmedelst
tros barnet blif va botadt för alla slags moders-mälen.
Ingen må komma in på Hajet (Hedet, odöpt) barn, utan
att lösa igen hatten, eller gifva det penningar, hvilka läggas på
barnets bröst
öfver barn måste vakas och brinna ljus, eller åtminstone
på spisen, så länge det är odöpt, annars skall det kunna af
troll bortbytas.
Medan barn äro odöpte, må ej modren äta eller dricka, då
hon har det i skiötet; ty då blir det aldrig mätt eller otörstigt.
Ingen får komma in medan barn löjas; ty då vantrifs det.
När barn gespa, göres kors på munnen, äfven då de läggas
i vaggan.
Odöpta barn må ej läggas i vagga; ty då bli de olåtige.
Det första djur et odöpt barn bör röra vid med handen,
är en hund, så får det godt kött at läka.
Röra de vid hästar och annan boskap, så få de god lycka
dertil.
Sättas de på hästar at rida, så kunna de endast med vidrörandet, när de bli äldre, bota deras sjukdomar.
De måste bäras under bar himel med oskyldt ansikte, samt
tvättas i månen (ställas rot månen), så blifva de ej solbrände.
Läggas de ned i en kista och låcket smälles i lås, hvar på 32
modren sätter sig at äta, så får ej barnet kiste-knappar (små
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spetsiga boldar öfver kroppen), hvilka tros komma der af, at
modren, medan hon varit haf vande, sutit på en kista och ätit.
Om en katt löper under en lik-kista, och sedan under et
odöpt barn, så blir det en Mara.
Lägges spånor af en hugge-kubb i första löje-vatnet, så
tros barnet ej komma på stupe-stocken, eller under bödels-yxan.
Odöpta barn måste ligga på bordet, insvepte i en röd klädes
kjortel, hafva jämte sig en Psalmbok, och i lindan silfverpen ningar.
Om modren rörer vid ägg-järn, så lenge barnet är odöpt,
tros barnet blifva olyckeligit, at det med knif eller yx sig ofta
skadar.
När barnet skall til kyrkan föras och döpas, bör modren,
om hon är så stark, eller någon annan som menes unna barnet
godt, möta uti förstugu-dören, så tros barnet blifva lyckeligt.
Söndags barn (de som på Söndagen födas) kunna se spöken och förgöra drakar, som ligga på skatter.
Om Bära-gumman först stöter barnets hufvud, och sedan
fötterna mot kyrko-dören, då hon bär det i kyrkan, så får det
inga kyrko-knappar, hvilka se ut som kiste-knappar; men skola
förorsakas der af, at en hafvande hustru vid in- eller ut-gåendet
ur kyrkan kommer at röra vid en spik i kyrko-dören.
Glömmer Bära-gumman något, eller tappar, när barnet skall
döpas, tros barnet blifva glömskt.
Läs hon sakta efter bönerna, då det christnas, samt en öpen
bok hålles för et odöpt barn, så får det godt minne, och godt
vid at läsa.
Skriker barnet under döpelse-acten, så får det god röst at
sjunga.
Döpes flicke-barn i samma vatten, som et gosse-barn förut
blif vit döpt, så blir det skäggot om hakan, och blir karla-vulit.
33
Ej må Bära-gumma låta någon gå eller rida om sig, då
hon reser tul Kyrkan; ty då låter barnet undertrycka sig i framtiden.
Hon måste springa eller gå lätt, så blir barnet qvickt och
vigt: bärat högt, så blir det ej blygt: dansa med barnet i barns-
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ölet, så blir det hurtigt. Barnen skola mycket arta sig efter
Bära-gumman, och den det nämnes efter.
Kallas en up som ej lefvat länge, så dör barnet snart: kallas någon lefvande up, så skall en dera vantrifvas eller dö, antingen barnet, eller den som blifvit upkallad.
Vid utgåendet utur Kyrkan, skall Barnet af alla synas, då
skal det ej blifva blygt, utan djerft.
Det första lintyg Barnet sliter, skall vara gjort af slitit
linne, så sliter det ej sedan mycket kläder.
Ingen haf vande qvinna må frambära barn fil Christendomen;
ty då vantrifvas et dera.
Man eller hustru, eller tvenne fäste-hjon må ej vara Fadder tillika; ty då tros äktenskapet ej blifva lyckeligit.
Om Barn bittida få tänder, begynna bittida gå eller tala,
betyder det at et syskon snart kommer efter, som drifver detta
frän patten och vagga.
Innan Bära-gumma lefvererar ifrån sig Barnet, sedan det
är Christnadt, bör hon äta, så får Barnet godt om mat.
Barnet bör sofva hos modren i Christninga kläderna.
Barn må ej löjas någon Söndag, utan häldst någon Lördag,
om det skal trifvas.
Förrän Hustru är Kyrko-tagen, må hon ej gå utom gården, eller uti en annans stuga.
När hon reser til Kyrkan skal hon rökas med en linneklut,
och en elds-glöd kastas för henne ut genom dörren, den hon
bör stiga öfver, på det ingen må kunna förgöra henne.
Skyndar sig Kyrko-gångs Hustru från Kyrkan, är tecken
til, at snart åter komma på samma vägar.
Stiger hon öfver Kyrko-tröskelen med högra foten före, så
får hon en Gosse der näst; om med den vänstra, en Flicka.
Så snart någon dör tvättas han, tages rent lintyg på, och 34
lägges på något bord i et uthus, til dess kistan blir färdig: men
ej i sädes boden; ty då blir ej säden frö til såning.
Bonden måste hafva sin tobaks-pipa och tobaks-dosa med
sig i lik-kistan, eller hvad den döde rast älskat, om han ej skall
gå gast.
En penning lägges ock hos den döde.
19
Sv. landsm. Bih. 1
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Om en Hustru dör oförlossad, måste ock kläder tu l det ofödda Barnet läggas i kistan; ty det hålles före, at hon i grafven
skall framföda Barnet, då hon fil dess svepning skall behöfva
kläder.
Lutar den döde med hufvudet tu höger, betyder det någon
Mans-person i släckten skall snart dö; lutas tu l vänster, en
Qvins-person.
Styfnar eller stelnar den döde, inbillar man sig at någon
i släckten skall snart dö. Äfven då mullen faller af sig sjelft
ned i grafven.
Ingen må gå genom dören då någon dör; ty då tros han
få fallande-soten.
Om någon då bullrar, skriker eller högt gråter, kan" den
half-döde åter upväckas, då han måste lefva et så uselt lif,
som hvarken lefvande eller död.
Om någon har knäband på sig, eller ligger i en säng, som
är höns-fjäder uti, tros han ej kunna dö, förän knä-banden äro
aftagna, och den döende flyttes på et annat ställe.
Har den sjuke bedrif vit någon miss-gerning, som ej blifvit
uppenbarad, menar man at han ej kan dö, förän eld lägges under honom, om han förtjent bål: yxa eller rep, eller ris och spö,
om han det förtjent.
När någon håller på at dö, sättes et brinnande ljus i handen på den samma, så utsläckes dess lif som et ljus.
Knarrar lik-båren, håller man före at någon skall dö i socknen.
När det händer at flere, än vanligt är, komma i följe på
Kyrko-vägen, tros at innan kort någon död skall bäras den vägen.
35
Skjuter Mull-vaden högar vid Kyrko-vägen, kommer något
lik innan kort den vägen; äro högarne på högra sidan blir det
en Mans-person: tul vänster et Qvin-folk.
Gå klåckorne lätt vid själa-ringningen, tros den döde väl
dödt.
Är det oväder när den döde begrafves, inbillar man sig at
han ej väl dödt, i synnerhet om korpar låta höra sig.
Har den döde varit i lifs-tiden hurtig, går ock processen fort
och hurtigt: har han varit sölaktig och senfärdig, så tros ock
lik-processen så gå.
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Har han varit tystlåten, stilla och nyckter, så blifva gästerna
sådana vid begrafningen; men har den döde varit annorledes,
bli ock så gästerna sådana.
Brännes säng-halmen up, som någon dödt på, sättes en yxa
eller ägg-järn öfver dören, strös aska, salt eller lin-frö kring
gården, hviskas den döde i örat at han ej skall gå igen, så
spökar han intet.
Hästar, som dragit en lik-vagn, tros bli blinde.
Bäres lik öfver åkrar och sjöar, bli de ofruktsamma.
Bära Smeder lik, kunna de ej göra goda ägg-järn.
Vidskeppelser vid andra tilfällen.
Ingen resa må begynnas på en måndag, ej heller fänad
säljas eller någon flytta; ty det hålles före vara olyckeligit.
På Thors- och Lör-dagar må ej något gå omkring; ty då
får boskapen kring-sjukan.
Hvad som hafves för händer Thors-dags-afton, måste ske
ganska tyst: Ingen får hugga, bulta, ropa, ja icke ens tala högt,
utan hviska, annars kommer olycka på boskapen.
Mån- Ons- och Lör-dagar villja somliga bond-folk ej vigas.
Sön- och Fre-dagar hållas före vara der tul lyckeligast.
Mån- och Fre-dagar må man ej antända Kåla-milor, det
anses för olyckeligit.
Har man bröd hos sig och svafvel, så kan man ej ofredas
af gastar.
Blir man förvillad i skogen af spöken eller skogs-rån, skall
man vränga något af kläderna, så råkar man väl til byss.
Om man oförmodeligen kan fånga en större gädda än man
plägar, skall någon oxe, ko eller häst derföre dö; ty samma 36
gädda tros försvaras af sjö-rån, och desse hämnas gäddans död.
Om något Creatur vantrifves, bör det säljas, så tros det
trifvas i en annans hand.
Det som varit stulit och igenburit, säges duga at bota Koer
med, som äro mjölk-stulna, samt mod-stulna.
Komma svin i Lin-åkren, förloras all Lin-lycka.
Drunknar get, får eller svin, måste något kött tagas af det
drunknade och ingifvas de andre, eller ock måste alla igenblefne
antingen slagtas eller sälljas, i annor händelse dö de alla ut.
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Om man sparar Får och Bi, och ej årligen slaktar deraf,
inbillar man sig de vantrifvas.
Ökas desse och trifvas öfver vanligheten, tror man at deras
vantrefnad ej är fjerran.
Om hundar tjuta, spörs någon död.
Kommer mjölk at spillas i rinnande vatten, säges hon blifva
sjuk, och tros blifva botat, om man tager tre klimpar sur mjölk,
och släpper 3 gångor i samma vattn, samt 3 gångor den åter
uptager.
Om ej Kalfvarne vilja lefva, stickes kalf-örat genom et öra
på en koppar kjättil och afskäres, samt låter kalfven få något
in af bloden, så skall han lef va.
Uptages en nyburen kalf med et häst-täcke, så blir han
slät-härad.
När man vill fiska eller jaga, må man ej låta veta när eller
hvart man ärnar gå, så lyckas det väl.
Om fisk säljes eller bortgifves, bör antingen fisken upskäras
och ränsas, eller något tagas af fenorne, som blir qvart vid gården, så framt man vill behålla sin fiska-lycka.
Om utur fiske-don stjäles, eller af fruktbärande trän, tros de
ej mer lyckas, så vida de ,ej rökas med qvistar, som äro tagne
af 9 fruktbärande trän.
Om någon fiske-don bortstjälas, tros tjufven få god lycka
at fiska, men ägaren förlora all fiske lycka.
Bössor säjas kunna förgöras, om den som hörer skottet
37 kastar sig på jorden och skriar; men tros ock kunna botas på
flere sätt, såsom om skytten hörer skriandet och strax tager af
sig råcken, hänger honom på et trä, och med en god käpp basar
råcken, så skall hvart slag träffa den som förgiordt bössan, så
at han blir både brun och blå slagen, men bössan blifva god
igen: Om skytten finner en orm, retar honom at lägga sig i
ring at huggas, skjuter så ormen strax ihjäl samt smörjer bössan
af den skutna ormens ister inuti, eller låter en orm krypa in i
bössan, eller lägger den förgjorda bössan vid fårhus tröskelen
och låter fåren löpa öfver henne ur och i huset igen.
Om et ormahufvud inskäres i bösse-ståcken under krutkammaren, skall ingen kunna förgöra bössan.
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Rökas bössor, boskap, fiskedon med gnid-eld så förvaras
de från förgöring. Gnid-eld fås då man med en eke-pinne borar ifrigt ansörs [mot solen] emot et annat trä, El dess det
tager eld. En sådan eld räknar en vidskepelig Allmoge. för en
stor skatt.
Om en trollpacka slås på munnen, at blod går ut, tros hon
bli oförmögen at göra skada. Item om man spottar henne i
ansiktet.
Om et hål båras i fä- får- svin-hus och stalls-tröskelen, samt
en lefvande orm der uti stjelpes, och med en plugg täppes, tros
förvara från förgöring.
Bak-ugnen får ej vara tom, utan et trä eller sticka altid,
sedan han blifvit brukad, inläggas, så kan han ej förgöras: Så
skall ej bröd tryta.
Hörer man någon ropa på sig i skogen, skall man ej svara
ja; utan hoj, så kan ej skogs-rån få magt öfver honom.
Då jäst lägges i öl-karet, skall gumman ropa hej lustig, så
gör det lustiga gäster. Rörer hon väl och hurtigt omkring vörten
at den fradgas, samt mystrar då jästen lägges uti, så blir ölet
intet dufvet.
Om Rosten vill surna eller ej rinna, sättes en värja eller
ägg-jern uti honom, och om vörten börjar surna, skall en färsk
björke-pinne och silfver iläggas, tros kunna hjelpa.
Rökas karen med svafvel och krut, eller sättes stål uti, samt
en brödbeta och bok lägges på karet, frias brygg- och tilmäskning från förgöring.
Är det förtrolladt eller förgjordt, skall en bössa lossas i 38
karet, så tros det hjelpa.
Hvitlök tror man hjelpa mot förgjörning på all ting, så
qvickt, som dödt.
Et korss af halm, lagdt under rosten, skall fria från förgjörning.
Ofver deg-trog och matgrytor gjöres korss med handen, så
skola ej hin-ondas anhang kunna bort skjäla kraften ther af.
Lyftes en gosse tre gångor ansörs kring en ko, som ej vil
blifva fruktsam, eller kring en häst som har flug (Colik), hjelper.
Om klafven, hvar med tjuren står bunden är igenknäpt,
tå han släppes tul en ko, blir hon ofruktsam.
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Går någon fastande i fähuset, eller äter der, blir boskapen
modstulen.
Om mjölken pöser öfver i elden, får kon ondt i spenarna,
om. ej litet vatten och salt kastas dit.
Hugges höga eller gamla trä ned vid gårdar, hvilka tros
försvaras af älfvar och vättar, tros den som huggit trädet ned,
få en obotelig sjukdom.
Kläder skola vädras klarci-dag, så växer intet mal i dem.
Skogs-rån, som ock kallas skogs-frun, skogs-snufva, tros sig
tilägna vissa hjortar, rådjur, harar, tjädrar, at ingen kan skjuta
them, utan af en särdeles hendelse, och om så sker, blir bössan
f ö rgj ord.
När någon menniska blir sinnes svag eller mjält-sjuk och
söker enslighet, tros hon hafva beställa med skogs-rån.
Såsom skator, tåssor, kattor, och ormar tros vara af påckers
följe, så må the ej hatas eller dödas, utan at få någon olycka igen.
Om skator skjutas, så tros hästarne misslyckas; men om
hästen vantrifves, är ruggot och svettig om mornarna, säges han
ridas af Maran, tå hänges en död skata eller brändt bagga horn
öfver hästen i spiltet.
Olofs-mässo-tid tros skator fara tul häcken-fjäll, då påcker
skall plåcka fjädrarna af them.
Om skator skria, kommer främmande.
Rifver någon ned skate-bo, då blir then som det gjordt
39
skabbot.
Tåssor få ej hatas; ty då di de koerna, eller såra deras
spenar, som svårligen läkas.
Tåssor tros vara af någon trollpacka til en sådan skapnad
förvandlade Kon gs-döttrar.
Elacka frätsår på boskap, håller allmogen före vara förorsakade af en förtörnad tåssa, och botas om en lefvande tåssa
rörer der vid.
Svår värk i händer och fötter föregifves ibland vara tåsse
bet, hvilket med en pålagd öpnat tåssa skall kunna botas.
Om kattor hatas, tros det vara olyckeligit uti ladugården:
De tros hafva bekantskap i bergen hos berg-troll, och der som
oftast göra besök.
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Är Pigan god vid katten, väntar hon sig vackert bröllops
väder på sin heders dag.
Om ormar lemnas oskadda, inbillar man sig at the ej heller
skola skada: Fåss inte ve mek å mia, så ska inte jak fåssa
ve dek å dia. Rör intet vid mig och mina, så skall intet jag
röra vid dig och dina, säga vidskeppeliga människor, när de få
sé en orm, och låta honom gå sin väg, görandes således en förening, som ej är at bygga på.
Om en slår efter en orm, och ej träffar honom, utan ormen
kommer undan, tros han i 7 år vaka efter menniskan at hämnas.
Om ej ormen väl nedgrafves, så at flugor sätta sig på en
död orm, tänker man, at om samma fluga sätter sig sedan på en
menniska, skall lik-masken, eller kräfvetan komma deraf: om ej
ormen väl krossas tul hufvud och stjert, inbillar man sig at ormslåer skola blåsa lif i honom: Är hufvudet allenast sönderslagit
tros desse kunna sätta hufvud i stjerten, och då skall ormen söka
hämnd på sin banemann.
Spindlar skola ock vara olyckelige at döda.
Vislan må ej hatas, om thet ock voro ytterst i skogen och
utmarken; ty då skall hon innom få dagar upsöka, och med sit 40
bitande kunna döda bondens bästa ko eller oxe, då det skadde
Creaturet strax rökes med visla-skin och ingifves dess kjött, som
förmenes hjelpa om det sker genast. Hon får ej kallas visla
(hermelin), utan den lilla, så vida hon ej skal skada.
Varg får ej kallas varg utan Tasse eller de grå; Räf måste
kallas bållfot, eller han som i skogen går, at de ej må skada.
Den som äter på Kyrkjo-vägen eller sjunger, blir ej gift det året.
Faller någon på Kyrko-vägar, eller på Kyrko-gården, tros
han dö snart.
Ärnar man sig tul Kyrkan och är kyrko-klädd, men ej blir
utaf, tros han aldrig komma dit mer.
Sjuknar nogon i Kyrkan, tros han aldrig komma dit mer.
Yppar sig fallande-sot i kyrkan, eller tå man är på vatten,
tros sjukdomen blifva obotelig.
Lägger man stål på den som Maran rider, eller ropar honom
i namn, så skall han befrias. Så löjelig sägen är om Marans
ursprung, så tok-rolig och galen är ock hennes beskrifning.
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Maran säges vara Foemina semper impubis, hvilken ej skall
veta at hon är Mara, utan ondast af detta tecknet. Hon skall
aldrig hafva någon natt-ro, utan så snart hon somnar ryckes hon,
jag vet ej på hvad sätt, bort, och är endast gjord at qvälja och
oroa sofvande, fastän hon ej vet deraf sjelf. Hon skall kunna
komma in genom en nafvar-bora på väggen in tul den hon skall
plåga, och om thetta hål, medan hon är inne, igen-täppes, eller
den hon qväljer kan sansa sig at taga henne fast, skall hon förvandlas i flere slags djurs skapelse, och om hon så qvarhålles
til dager, skall hon slippa detta omak, och blifva sedan som en
annan menniska; men om hon kommer sin väg, blir hon sig
altid lik, och då hon vaknar skall hon vara trött och matt, och
ej veta hvad med henne händt.
Ifrån sina förfäder har ock Allmogen löjelig efterrättelse
om skogs- och sjö-rån bergs-troll, necken, älfvar, vättar, tomtegubbar m. m., den de tyckas hafva fått från Hedentima, men
blefvit upspädd af påvisk vidskepelse och mörker.
41
Den säger: Då Änglarne föllo och blefvo nedkastade af
Himmelen, hafva intet alla blif vit kastade til helfvetet, utan såsom de kommit at falla på jorden, äro de blefne ansedde; de
som föllo i vattnet äro blefne dels näckar, dels sjö-rån; de som
blifvit kastade i strömar äro blefne älf var; på berg, berg-tråll;
i skogar, skogs-rån; på gröna marken eller lundar, vättar (lysgubbar); på de ställen der hus och gårdar blif vit sedermera
bygde, tomtegubbar, och skola en hop af desåe fortplanta sit
slägte, och aldrahälst då det kan ske med menniskor, dem de
gjerna bortsnappa och tul sina hemvist föra. Nu mera har Allmogen fått bättre uplysning, och tror at all slags spökelse, den
må komma under namn af älf, neck, skogs-rån m. m. icke annat
är än satans gyckleri, samt at han söker förleda eller skrämma
menniskor på flere sätt.
Desse kallar Allmogen Lusfers (Lucifers) anhang. Om
nätterne höres ibland tvenne foglar, af hvilka den ena skriker
gröfre, den andra finare; desse kallas Oens (Odens) jagt; ty de
låta som jagthundar.
Stark colique som oförmodeligen påkommer, tros vara en
plåga, som någon barn-sängs-hustru genom hexseri vitat eller
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trollat från sig på en annan menniska, och tros ej gå förr öfv er,
än barnaföderskan skolat naturligt vis haft sina värkar, och skall
botas, om den så oskyldigt plågade tager sina byxor eller kjortel,
om det är en qvins-person, och knäpper dem om hngge-kubben
samt hugger i kubben en yx, då kubben skal ristas och skakas,
lika som hade han barna-värkar, men eoliquen aldeles uphöra.
Något skafvet af vigsel-ringen och intagit skall hjelpa för många
sjukdomar.
Fordom dags har mässe-vin blifvit brukat för örna-sting,
tandvärk och andra sådana plågor.
Tandvärk sättes bort med häst-sko-söm, hvarmed tand-kjöttet
blifvit rifvit at det blöder: med en splittra eller sticka af något
fruktbärande träd, hvar med tand-kjöttet rifves til blödning,
hvilken sticka straxt sättes i sitt förra ställe, och trädet väl omknytes. Den som tager något af samma träd, tros få samma
tandvärk.
För örna-sting blåses med en örna-penne uti örat, så skall 42
den plågan försvinna.
Kik-hostan skall botas, om den sjuke dricker ur Kyrkonyckelen, eller dricker vatten, som drupit af et qvarn-hjul som
går ansörs, eller mjölk ur en häst-hof, eller ur et qveck-horn.
Qveck-horn kallas de horn, som stångas af; men det får ej
falla til jorden; ty då skall det förlora all sin kraft. Blåses i
qveck-horn skall varg fly bort.
Rygg-värk botas således, at någon oförvarandes stjäl sig til
at slå patienten et duktigt slag med sope-qvasten, hvar med
ryggen uti den hastiga rörelse skall komma til rätta: äfven om
en qvinna som födt tvillingar tråder den sjuke på ryggen, hvilken
måste lägga sig på ansiktet til jorden, då skal den sjuke 3 gångor
fråga: hvarföre trår du mig? hvarpå qvinnan skall äfven så ofta
svara: Efter jag är bättre än du. Den sjuke frågar: hvarföre äst
du bättre än jag? Svar. Efter jag burit under mitt hjerta, 2
hjertan, 2 lungor, 2 lefrar, 2 tungor, 4 öron, 4 ögon, 4 händer
&c. det har intet du gjordt.
Stol-steg (små piggar eller blemmor som sätta sig på ögnalåcken och ögna-fästen, Hordeolum gen. morb. 276) kommer,
efter Allmogens tancka deraf, at man får se en up och ned
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vänd stol, och ej spottar der på. Detta botas om man med et
stol-steg borar ansörs på ögat, då de skola försvinna.
Sten-vred, (säjes komma när någon barfotad stiger på en
sten hvarpå en orm blifvit ihjälslagen, begynnas med otroligt
kliande i häl-fötet under foten, börjar sedan värka, foten svalna,
och en böld visa sig som är svår at läka. Stenvred botas om
man vrider den kliande foten på samma ställe 3 gångor ansörs omkring emot en hvass sten. Sten-vred skall ock komma, om man
låter en stol snurra omkring på gefvet, och någon barfotad
stiger der på.
Boldar säges vitas bort, om det utkommande varet kastas
43 i en ström, som flyter i norr, eller varet strykes på en penning,
som kastas på en korssväg, så skall den som hittar penningen
få boldar.
Blir någon sömnig ute på marken, inbillar han sig af en
orm söfvas, som vill krypa i honom.
Skifver (Skerfvan) skall botas på samma sätt, som den kommit.
Har moder eller barn sedt en dråpare, skall en krigsman, eller
någon som dödadt en menniska, med en nål sticka hål på fingret,
näst lill-fingern, at barnet deraf kan få 3 droppar blod at taga
in. En lönda hore-sko skall barnet dricka ur, om det fådt skifver af en sådan. Är skifvern förorsakad på annat sätt, tages
en torfva up på en kors-väg, som lägges på barnet.
Om barn ej få sofva om nätterna, tros de oroas af spöken,
af någon som velat blifva upkallad, då lägges stål, svafvel och krut i
vaggan, samt deras lintyg hängas i förstugan, så inbillar man
sig, spöket uppehålla sig hos lintyget och glöma barnet.
Om goda barn föras bort, tros de sedan blifva olåtige och onde.
Agas barn om Söndagen, eller äro föräldrarne närvarande
då de Christnas, inbillar man sig de skola blifva olydige.
När barn, som redan begynt at gå, börja krypa på golfvet;
då det tyckes ringa för öronen; då spjället af sig sjelft dallrar
i skorstenen eller slamrar; då det knäpper i bordet nattetid;
då man utan at tänka derpå börjar nuna eller sjunga på en LikPsalm; då 2 stickor finnas ligga i korss, som ingen vetterligen
eller vettandes så lagdt; då en arfd gryta som sättes på elden at
koka, gifter något slags ljud ifrån sig, så skall någon död spörjas.
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Den som blir hastigt sjuk, får rysningar, upkastning, blodspottning, säjes blifvit gast-krammad, hvilket skall botas, om den
sjuke tager in svafvel eller krut, röker sig der med, eller låter
någon smälta bly och gjuta öfver sig i vatten, eller släpper en
eld-glöd millan lintyget och kroppen.
När gastar synas, får man ej tala der om förrän dagen
efter, annars om strax talas der om, blir man gasta-kramad.
Up-dagad gast (den som ej innan tuppen gal hint tul grafven, 44
utan blifvit ståendes) skola vara farligare at råka ut före, än
andra spöken.
Kommer en ut ifrån, må man ej tala något ord, der späda
barn äro inne, förrän man rördt vid elden.
Talar man om Trållpacka, bör man nämna eld och vatten
samt sokne-kyrkans namn der man bor, eljest skall hon haf va
magt at skada.
Hästar säjas ridas af necken, likaledes kor och oxar, då de
få någon invärtes krämpa eller ref; då laddas en bössa utan
kula, och pekas åt det sjuka creaturet, då skytten skall säja i
det han lägger an: Nu skall I000 - - taga dig, hvarvid han
lossar bössan, då necken måste vika.
Hölges ej sängen igen då man stiger up, och en gul-spink
(Sparf) flyger öfver sängen, får man gul-soten, hvilken botas då
man äter en stekt sparf.
Gal tuppen om qvällen, tros intet godt betyda: är tuppen
kall om fötterna, dör någon i huset: är han het är fara för
eldsvåda: är han efter vanligheten, äro spöken å färde.
För tuppar röda, springa de döda;
Men• i de hvita, månde de sk - - ta.
Vänder sig tuppen, då han om aftonnen flyger up, ut åt
dören i bondens förstuga, så väntas främmande: vänder han sig
införe, dör någon i huset.
Hörer man Gjök första gång fastande (gjöken dårar), sker
honom olycka det året: gal han på bar qvist, födas många
oäkta barn det året: gal han långt in på slåter-hösten, betyder
dyr tid. Härmar någon gjöken, tros han sputa ut sit hjerte-blod,
hvaraf de röda fläckar skola vara, som finnas på löfven. Om 2:ne
gjökar sitta i et träd och gala, och någon kan smyga sig dit
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och omfamna samma träd, innan de uphöra gala, och medan de
ännu sitta qvar, får han den kraften, at om han famntager en
i barnsnöd varande hustru, som ej får förlossning, skall hon strax
blif va qvitt sin börda. Likaledes om man skiljer en orm och en
frö åt, at de bägge få lefva.
Höres gjöken först om våren i väster, skall det betyda glädje,
45
gläa-gjök; i öster, nöd, nöa-gjök; i norr, död, döa-gjök; i söder,
god tid, säa-gjök. Alii aliter.
Höras Uglor skrika vid gårdar, dör någon i huset, eller
skall någon derifrån flytta, hvilket Uglan af olika slags läte skall
gifva tilkänna.
Skjuter mull-vaden up högar in i husen, skall någon flytta
der ifrån. Då säges surken skjuta ut någon. .
Höres Berg-ufven eller Här-fogelen i skogen, skall det betyda krig.
Skriar Spel-kråkan (Hacke-spätten) då man är på resor, betyder det intet godt.
Giertrucl-foglen (en art Hackespätt) må ingen skjuta; ty
det förer olycka med sig. Likaledes om någon skjuter korpar.
Höras korpar på Kyrko-vägen, spörs någon död.
Om Hästarne frusta när man reser bort, måste ryttaren
mystra, så blir han välkommen dit man reser, och hästen skall
trif vas.
Slår hästen ned hufvudet, då Prästen stiger af hästen, när
han kommer i socknebud, skall den sjuke dö: äfven om den
sjuke ser öfver sig, plåckar omkring sig: ömsar ofta sängställen,
vill ej gjerna dö.
Om någon ser på, då en annan arbetar och det misslyckas,
säjes den andre vara olyckelig, hafva onda ögon.
Berömer eller falkar någor på en annans Creatur, tror man
at det vantrifves, hvilket, at förekomma, ägaren eller hans folk
sakta säja: kyss det i gumpen.
Om en piga ej blir så snart gift, som hon vill, inbillar hon
sig vara nedsatt, eller förgjord, då bot måste sökas hos de kloka.
Om Fåra- och Geta-Hjorden är udde, trifs den bäst.
Svin böra vara antingen 3, 6, 9, eller et sådant udda-tal i
hvilket 3 går jämt up, hvilket endast en viskepelig Allmoge,
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men ingen annan som känner någorlunda naturen och dess verkningar i akt tager, lika som alt annat skråck.
Blir någon hastigt hes, säges en Varg sedt honom, och han
ej Vargen tilbakas. Ropar man i en rofve-graf eller i bakugnen 46
3 gängor det högsta man kan: Gif mig mit mål igen, så tror
man hesheten skall öfvergå med det första.
Äfven om man dricker vatten i en ström, som flyter i norr.
Barn må ej löskas eller kammas någon Söndag; ty då blir
det lusfullt.
Sön- och Torsdags mornar skola Creaturen botas och ingifvas läkedomar för Solenes upgång, äfven på Ny och Nedanet,
om det skall hjelpa.
Samma dagar må man ej afslära sig naglarna, ej heller på
den dagen i veckan man är född: När det skedt skall med knifven eller saxen göras korss på handen och foten, samt med samma
knif eller sax klippa eller skära i något, annars skall man kunna
förgjöras.
De afskurna naglar skola sorgfälligt förvaras och upbrännas;
ty om boskapen kommer at gå öfver en afskuren nagel, skall
den fästa sig i ögat, hvaraf Creaturen säges få nagelen i ögat.
Skällor böra bindas på boskapen Söndags morgon för än
-Solen upgår, så skola ej odjur skada boskapen.
Skabb säjes ibland annat komma der af, at en oförvarandes
tager en stake, hvar med en orm är slagen.
En skabbot tror sig blifva ren, om han Midsommars afton
först dricker, och sedan tvättar sig i en offerkälla, samt ofrar
der uti penningar eller åtminstone en nål. Sådana offer-källor
voro fordom Runne-källa här i Burseryd och Sanct Oicilice
(Sissela) källa uti Bosebo Socken, hvilka äfven för sjukdomar
på boskapen besöktes, men nu intet mer'. För öfrigt har jag ej
spordt til någon källa i hela Häradet som offrats til, utom dessa;
men i Halland är en offerkälla i Kinnareds Socken vid gården
Ämot, och en sådan vid Sibbarp, hvilka mycket besökas.
Stjäl någor utur offerkällor, tros han få en obotelig sjukdom.
För sjukdomar och förestående olyckor lofvas, och gifves
något til vissa så kallade offer-kyrkor. Uti Wässbo Härad äro
Femsjö, Sandvik och Kållerstad, kvilka föregifvas af S:t Sigfrid 47
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vara funderade: Af desse Kyrkor skall Femsjö vara lyckeligast
at gifva til, sedan Sandvik och sämst Kållerstad, ehuru i en
så uplyst tid, ej gifves som förr tul dessa Kyrkor.
Det hålles före, at Creatur, som komma från norr tul söder,
skola vara tarlligare, än de som från söder komma tul norr. Älven
at säd, som kommer från norr tul söder skall växa väl.
Vid Kol-mila och tjäru-bränning må ej eld nämnas, utan
heta och varme, hvilket ock Allmogen vid alla tilfällen gjör, så
at man får sällan höra nämnas eld. E. Gr. Skaffa mig tobaksvarme, låna mig varme, varmen är lös (Elds-våda). Vid bryggande kallas vatten, lag; Vid beck-kokning kallas tjära, det
svarta; vid blod-gång kallas blod, kraften, magten, det bålla.
E. Gr. kraftan, magtan, det bålla förgår honom, eller förlöper
honom.
Om någon ifrigt sinnad tänder på en fälla, blir elden ifrig
och svår at släcka. Ropar någon och springer någon vid eldsvåda, så tros elden blifva desto häftigare.
Kliar högra ögat på någon, betyder det glädje; om det
vänstra kliar, sorg.
Kliar näsan eller sticker det i henne, betyder näsevist folk,
på högra sidan man, på vänstra qvinfolk.
Kliar högra handen får man handtag af främmande, den
vänstra, skänkor.
Kliar hakan, spörs någon gammal man död.
Nys man fastande, får man rus eller förtret den dagen,
eller får man veta särdeles nytt.
Nys man sedan man lagdt sig om aftonen, skall nästa natt
antingen en vara borta i huset, eller en vara tilkommen.
Nys man då något omtalas, så tros det bli sant, ehuru orimeligit det ock är.
Blöder näsan allenast några droppar, spörjes något nytt,
sällan godt.
Får man blädra på läppen, kallas det Mare-kyss, eller maran
kyst honom: kysses spisen så läkes det.
48
Får man blädror på tungan, råkar man ut för förtal: spottar
man 3 gångor i elden, så blir tungan hel igen.
Spottande brukas preeservative för mycket.
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Ser man gastar, och man spottar åt dem, har man ej ondt
af dem.
Spottar man i vattnet förrän man dricker, så kan ej någodt
ondt komma deraf.
Spottar man i vattnet då man reser der öfver, eller hästen
vill dricka, kan ej necken skada.
Spottar man i en säng, förrän man lägger sig der, eller på
en -stol, förrän man sätter sig, blir man ej smittad, om än någon
besmittad varit der förut. Allmogen spottar för sig, när den slår
ut orent vattn, lägger sig ute på marken, när den sätter sig
at gjöra sin tad, så at spottande skall altid vara med.
Kommer någons blod eller urin uti vatten, kan necken förgjöra honom. Äfven om qvinnors rening kommer i vatten, eller
en qvinna som sin förloradt, tager något deraf in från en annan,
tros få sin igen, men den andra aldrig mer få sin räkning igen.
Sätter man stål i vattnet, då man löjar sig, har necken
ingen magt. När jag var barn hörde jag bond-drängar säga, innan
de tordes stiga i vattnet: Neck, neck, nåla-tiuf, far din var en
ståla-tjuf; så skulle necken ej röra dem.
Mötas tvenne i en dör, måste dören altid stängas emellan
dem, innan den ena får gå in, annars skola de på samma sätt
mötas i himmelen, så at då den ene går der in, skall den andra
utgå.
Dricka två efter hvarandra i en kanna eller stop, så skall
låcket nödvändigt läggas til, emellan de dricka.
Står den ena utanför dör-tröskelen, och den andra innanföre, och skola hand-tagas, sätter altid endera, foten emot fröskelen vid handtagandet.
Klämmer man foten eller skon, då man skall stänga igen
dören efter sig, spörs någon död.
Likaledes under man äter, om en brödsmala faller ur
munnen.
Begär man bröd vid bordet, och icke blir varse en bröd- 49
bit, som ej är upäten, har man någonstans en hungrog vän.
Blås någon i en nyckel, får han tandvärk.
Möter man vid en resas börjande en käring, lytt menniska,
katt, hund, räf, hare, igelkott, eller ikorre, tror man at resan ej
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blir lyckelig: Möta fiskare och skyttar sådant, spå de sig ingen
lycka; men få de höra en korp, se en orm, skall det vara
lyckeligit.
Sprakar ljuset sedan man snoppadt det, så är antingen den
som snoppadt argsinnad, eller får han en ond maka.
Först man får höra åskan om året, skall man vältra sig på
jorden, så får man ej ryggvärk det året.
Fönster, dörar och spjäll skola väl tilslutas då åskan går,
annars kunna bergtråll krypa in i huset, efter hvilka åskan slår.
Ingen må hafva tom knif-slida eller tom snappsäck på sig;
ty bergtrållen tros villa krypa denn och dölja sig för åskan: ej
eller gå i skjul för regnet under något trä; ty tråll kunna ock
gå dit, och åskan då slå ned.
Om eldkol spraka af veden fram på golfvet, bebådar det
främmande: äfven då katten fram i högsätet tvättar sig bak om
öronen med foten, samt slickar sig bak.
Om skogs-djur, såsom hare, räf, ikorre, eller tjäder framkomma til gårdar, tros någon olycka vara å färde.
Finnas röda löss i hufvudet på barn: hundar grafva djupa
gropar i jorden, då spörs någon död.
Dör något af bondens bästa Creatur, tros någon annan
olycka strax följa der på, eller at bonden sjelf snart dör.
Ser lifs-fånge sig til bakas, då han til at afrättas utföres,
kommer snart någon annan efter i samma fördömelse.
Hörer hustrun plägelen (slagan) på fastande maga, får hon
den dagen hugg af mannen.
Ömkar man sig öfver et djur, som skall slaktas, eller om
det först gripes med vänstra handen, skall det länge plågas innan
det dör.
Ingen må komma in, under det et Creatur håller på at dö;
ty då får han fallande-sot.
Dödar någon en 'näbb-mus, som ock kallas ånger-mus, träffar
50
honom snart någon olycka, eller gjör han något som han länge
måste ångra.
Om sjud-hett vatten slås ut på marken, tros älfvarne bli
onde, som skola skaffa bränn-sår på kroppen, hvilka kallas Älfvablåst. Herbes Gen. Morb. 268.
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Om någon svulnar då han dricker, eller får i vrångstrupe,
tros at någon missunnar drickat.
At var-ulfvar gifvas, Lykrinthräpoi (menniskor förvandlade
i vargar), som skola komma från Lappmarken, tror Allmogen.
Tjädrar och orrar tros vitas (trollas) tul Lappmarken.
Om en vatten-gryta sjuder, utan at något lägges uti, tros
den som kommer in, få ondt i hufvudet; derföre skall åtminstone
en sticka läggas uti, tils det kommer som dit är ärnadt.
Om tvätte-vatten sjuder i grytan, så sjuda alla pigans Belar
bort.
Om pigan spiller vatten på golfvet, har hon säkert at vänta
en fyllehund fil man, nämligen då vattnet är ärnat fil at skura
bord, stolar c&c.
Nystar någon tråd in före (åt sig) med händerna, så blir
han liksom bunden om händerna, då han §kall slåss med någon.
Håller någon en garn-härfva, i stället för garn-vinda, då
en annan nystar, blir man likaledes bunden, nemligen om det
är en mans person.
Ej må en karl hafva något på sig, som är sydt med äfsäter,
(sådan tråd som är gjord af det, som blir öfrigt då en väf
klippes neder).
Blir någon slagen af en hora, kan han aldrig sedan försvara sig emot sin fiende.
Om barn se ut igenom fönstret, eller i en spegel om aftonen, bli de sjuka.
Märkes-tråd, hvar med Skräddare märkt fil kläder, skall
efter bruket straxt upbrännas, annars kunna hexor, om de komma
om dem, förtrolla den som blifvit märkt.
Om et höns äter 'utur et fat eller tallrick, skall lika så
många gångor hackas med en knifs-udd der uti, som man tror 51
hönan hackadt der uti med näbben, annars får den hals-fall
som äter derutur. Likaledes om en höna hackar på et brödstycke, då det bör gifvas åt hunden, at ej menniskor må ätat.
Den som får hals-fall (tung-spenan nedfaller eller svullnar),
skall sätta sig i en dör åt norr, och med en hufvud-lus-borste,
borsta sig up före 3 gångor och spotta der emillan, så tros det
hjelpa.
Sv. landsm. Bih. 1.
20
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Om bondens tupp eller höna dör, så tror gumman at en
stor olycka är å färde.
Om kläderna strax rifvas af den som första gång faller i
brott (fallande-sot), eller den sjuka får mennisko-blod af någon
som aflifvas, tros han blifva frisk.
När Iii väf varpas, må ej varporne stå toma, utan et armkläde hängas i dem, och den som varpar bör, strax hon begynt
arbetet, springa ut, och då hon vändt sig om i förstugan, strax
gå in igen, uplyfta först den ena, och sedan den andra foten,
och åter den foten hon begynte med, samt 3 gångor säja: så
högt skäl, hvilket hvar och en som inkommer bör säja, i annat
fall tros väfven ej gå väl.
Ingen som väfver, må sitta vid väfven och äta; ty då ätes
väfven up (inslaget tryter).
När löpe gjöres, skall den som tillagar löpet fråga 3 gångor:
hvad är snarare än elden? hvarpå en annan skall svara: Löpet,
så tros mjölken snart löpna, då ost gjöras skall.
Komma små hvita fläckar på finger-naglarna, betyder det
beröm, om det är på högra handen; men förtal på vänstra.
När bak-ugnen klenas inuti med ler, får den som det gjör
icke tala et ord, så länge han är i ugnen; ty då spricker han
sönder.
När korf var läggas i kättelen at kokas, må den som dem
ilägger ej tala et ord, utan stöta hvar och en vid iläggandet
emot muren, och sedan tigande, dem lägga i kättelen, annars
spricka de sönder. Då säges: korfva-hållaren är intet hemma.
När efter fynd i jorden skall gräf vas, får intet ord talas;
ty då bär draken bort pengarna.
Kommer någon in på upeldad bak-ugn, sedan han är sopad,
52
men brödet ej insatt, blir brödet död-bakadt (deg- eller stålbakadt).
Ingen må äta stött bröd af greslan; ty då tros han bli stött
af sin fiende.
Ingen piga må äta af en kaka, som blifvit glömd vid insättjandet i ugnen; ty då inbillar hon sig bli glömd af drängarne.
Barn må ej krypa genom fönster, ej heller må någon stiga
öfver barn, eller gå omkring et barn som sitter på golfvet, eller
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är i vaggan: ty då tros det ej bli större än det är, och aldrig
sedan växa.
När kjärnas skall, måste kjärn-tygelen först doppas i vatten,
sedan hållas och vändas öfver elden, en eld glöd läggas under
kjärnan, en knif sättas uti henne, den som begynner kjärna ej
släppa ifrån sig tygelen, så tros blifva både snart och mycket
smör.
Vill det ej blif va smör, tros kjärningen vara förgjord, som
tros ske när en hexa får smör, när troll-harar di koerna m. m.
Lägges et orm-skin under båttnen, en glödande het skära kastas
3 gångor i kjärnan, eller ock alt det som är i kjärnan kastas i bakugnen, då han bäst brinner, så tros der efter skall lyckas med
smöret, samt troll-packan bli bränd af den i ugnen kastade
gräddan, hvaraf hon skall få sådan sveda, at hon ej kan begå
sig, förr än hon bekänner hvad hon gjort för den, hon skadadt.
Flog-rönn, hvilken rotar sig och växer på andra trän, tros
hafva en underbar kraft mot förgjöring; derföre sättes der af
qvistar i Fä- Får- Get- Svin-hus och stall, i brygg sätte-kar, kjärnor, oxars ok, och jag vet icke hvar.
När jäst lemnas bort (hvilket dock sällan bonde gumman
gjör; ty då tror hon med bakning, bränning och bryggning skall
misslyckas) så tager hon, sedan hon tagit fil så mycken jäst
hon vill aflåta, 3 gångor något tilbakas af jästen och kastar et
eld-kol uti kärilet som jästen lägges uti, och pålägger den som
hämtar jästen, at den ej skall gå af vägen, eller gjöra sin tarf, 53
förr än han kommer hem, så tros at det ej skall misslyckas: ej
må jäst på annat sätt bortlemnas, och om det minsta antingen
stjäls eller bortkommer af inmäskningen, om svin komma der vid,
om en olycklig menniska ser der på, eller rörer der vid, så
skall det misslyckas. I detta fall skall hon skaffa sig jäst af 3
hustrur, så skall det åter lyckas. Äfven om en häst nosar i
brännevins pannan, tros det kasta om.
Så länge ens moder lefver, skall fallande soten kunna botas,
men sedan aldrig.
Vatten-sot Anasarea Gen. Iltorb. 215, tros härröra der af,
om man blandar mjölk och vatten, öl och vatten, brännevin och
vatten tilsammans och dricker.
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Matledan Cacositia Gen. Morb. 87 botas, om et stycke
bröd gifves en hund, men strax tages ifrån honom, hvilket gifves
den sjuka, så skall han få god appetit tul mat.
Likaledes stickes en smörgås genom prevets-hålet, som sedan
gifves den sjuka, säjes hjelpa för matleda.
Vid lysningar tul ägtenskap, må ej fäste-hjonen första gång
det lyses vara i Kyrkan, men väl andra gången, ty de böra
haf va begåfningarne på sig.
Nästa helgedag sedan de blif vit vigde, skola Fäste-hjonen
ganska tätt följas åt på Kyrko-vägen och lika så in i kyrkan så
at om någon på vägen, eller ingåendet i kyrkan skulle komma
dem emillan, tros deras ägtenskap ej bli enigt.
Son som liknar Fadren, och dotter Modren skola ej vara
särdeles lyckelige; men liknar son modren och dotter fadren är
det lyckeligit.
När ko kalfvat, skall med en gresla tagas 3 gångor het
eldmörja i spisen och kastas i thet hon först skall dricka, så
kan ej mjölken henne från stjälas. Vill man hon skall thernäst komma
med en Tjur-kalf, skall en knif läggas i drickat, och en sax om
qvige-kalf åstundas. Thet första hö kon får, skall gifvas genom
dyng-grepen, så skall ej kalfven haf va ondt utaf, om kon vid
mäkandet blif vit stött af grepen. En härsten eller bryne-sten
skall läggas ock i kons första dricka.
livisslar man i mörker, så tros gastar få magt at plåga,
54
äfven om man nattetid ser sig tilbakas.
Blod som vid åderlåtning kommer, bör grafvas långt ned i
jorden, annars kan man förgöras.
Om hundar komma at äta mennisko-blod, skola de upäta
sig sjelfva.
En vatten-surk (mullvad som ock vistas i vattnet) skall
vara god för vattusot.
Vissa slags färgor på hästar och boskap skall vara lyckelig
och trifvas, andra åter vantreflige.
Röres vaggan, då ej barn ligger der uti, skall barnet bli
olåtigt.
Löskas barn vid ena örat och ej vid det andra, blir det
hundbitit.
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Den som en gång blifvit biten af en hund, kan icke bli
ormbiten, och tvärt om.
Om en böld eller blemma öpnas med en synål, bulnar det
åter up; men ej efter en knappnål.
Lefvererar någon ifrån sig en tom sy-nål, skall den få sin
bortgifta dotter naken tilbakas.
Äter någon med två skedar vid en måltid, tros han aldrig
bli mätt.
Om någon utom hus-bondens lof, brukar en annars tjur
eller fargalt, skola de ej duga mer.
Om någon vantrefnad sker genom andras afvundsjuka eller
nidingsvärk på boskapen, skall det kunna botas, om man strax
säger det åt den, man misstror; dock skall det ske, med den
foglighet, at ingen dera blir ond; ty då hjelper det intet.
Läs någon i bok och tillika äter, tros han glömma alt hvad
han läs.
Ligger någon och äter, så skall han sitta och dö.
Om onda ögon se sår, läkas de aldrig.
Ingen må kalla sina får annat än Söer; ty då skola de
vantrifvas, rimet lyder så:
Kallar du mig Söa, så skall jag dig kläda och föda,
Kallar du mig Får, skall du ej få ett ull-hår.
Således skola fåren haf va taladt, när stenen och alla trän i 55
skogen haf va kunnat tala.
När fåren klippas skola allenast 3 fötter bindas, och den
fjerde vara lös, samt då de äro klipte, en ull-sudd ståppas på
fåret i munnen, annars vantrifvas de.
När kalfv en dricker första mjölken, skall det vara af sin
moders, i annat fall skall han altid dröna, och lika som sucka
deröfver, at han ej fått smaka sin moders mjölk.
När han första gång druckit, skall han slås i hufvudet med
drickes-kärilet och säjas: drick bättre en annan gång, så skall
han bli god at lägga på til lifs.
Uti gästebud och andre sällskaper, må ingen lysa under
bordet med ljus, om något faller neder, at det samma uptaga; ty
då skola gästerna blifva osams.

302

GABLANDER, WÄSSBO ALLMOGE.

58

Grisar, kalfvar, får och lamb etc. må ingen gifva bort, utan
at få något igen i penningar, såsom åtminstone et eller två öre
Silfvermynt.
För kvar gris som således säljes, skola et par gamla hästsko-söm läggas i svina-lätan.
Dör någon i huset der Bi äro, tros de ock alla dö ut, så
framt ej en jordtorfva lägges på biståcken, eller biståckarne,
lägges ned på jorden, när den döde bäres bort.
När en svala först synes om våren, skall man blåsa 3
gångor åt henne, så skall man få godt vid at reda up härfvor.
Ingen må ofreda svalor, eller deras nästen nederrifva; ty det
förer med sig olycka, både på nidings-verkaren och hela hushållet.
Lägger sig någon til at sofva med hals-duk på, så skall
han dröma om gastar.
Vårtor tros fördrifvas, om man låter en vatten-droppe, som
sitter på klinkan i et led (grind), drypa der på: äfven om en
knut knytes på en tråd för livar vårta, hvilken tråd skall nedgrafvas, och så snart tråden är förrutnad, skola vårtorna vara
förvissnade och borte.
Likaledes tager man en ärt för hvar vårta och kastar i
brunnen, så skola vårtorna gå bort: Äf ven gnida dem mot en
oTafsten.
Liktornar tros gå bort, om den som besväras af dem passar
56
på, när någon berättar någons döds-fall. Den ene säger: N. är
död, hvarpå svaras af den som vill blifva qvitt sina liktornar;
så äro ock mina liktornar döda, hvilket bör ske 3 gånger.
Spottar någon i elden skall tungan upsvälla i blåsor, om
tungan tilförene är frisk, annars botas hon.
Ej må den som rider stiga af at slå en orm, då han blir
honom varse; ty då skall antingen häst eller Ryttare få någon
olycks-händelse, innan han kommer hem.
När gumman lägger hönan på ägg, lägger hon et häst-skosöm ibland äggen, så tror hon sig få många kycklingar. Då
säger hon: Jag lägger min höna på älfva ägg; jag sätter min
fot mot femte vägg. Tio hönor och en tupp.

59

VIDSKEPPELSER (HUSRID).

303

När någon kammar eller borstar hufvudet, är man sorgfällig
at förvara alla håren; man andas på dem eller blås förr än de
kastas bort, annars blir hufvudet fördärfvadt, om möss eller foglar göra sig nästen af dem.
Låter man sitt vatten der svin legat, får man svinkoppor,
hvilka botas då man rökar med svinahår, så på folk, som hästar.
Höres åskan på tomt bås (då boskapen ej är i hus), fruktar
man för dyr tid.
Jungfru Marice Besökelse-dag må ej något uphämtas af
jorden; ty då får boskapen löss.
Om den man talar om oförvarandes ankommer, skall han
ej vara feg, eller dö snart.
Om någon ståck skall klyfvas, men ej fullbordas, utan viggen
lämnas qvar i sprickan, skall, om en hafvande hustru det får se,
dess foster blifva har-munt: Älven då hon ser et hare-hufvud.
När en glada ses flyga i luften, tros hon ej kunna bortsnappa lamb eller killingar, höns och kycklingar, om någon
henne til ropar: gla-gla-glänta, skam ska dek hämta, föra dek
öfver stäck å stam, hugga å dek båa dia bain.
Om någon viges strax efter utlyst blifvit, tros den bli barnlagd: et par veckor bör väntas.
Första gång någon säger sig hafva tandvärk, skall en annan, 57
hälst modren, slå honom på munnen, så skall han aldrig få tandvärk mer.
Beklagar någon sig öfver något ondt, såsom tandvärk, öronsting, blädror på tungan, hals-bränna, halsfall m. m. så skall den,
han beklagar sig före, säja: det var lögn, så tros sjukdomen
gå bort.
Om någon hickar, skall en annan gjöra honom sticken eller
ond, så slipper man hickan.
Signeri har brukats vid alla tilfällen der någon sjukdom
sig infunnit, och har Allmogens bästa läkare-konst mäst varit
med vidskeppelse upblandad, så väl för menniskor som creaturen,
hvilket dock til större delen är aflagt, men spörjes dock ganska hemligen och i löndom af gamla gummor brukas, som hälla denna
sin förmenta konst så hemlig, at ingen får den lära, förr än de
bli så orkelösa, at de ej förmå den utöfva, då de lika som i
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Testamente öfverlemna den på den dottren, som de mäst tycka om,

och tro vara tystmån, eller ock på en annan god vän. De tro
at om de lära någon, skall denna deras konst förloradt all sin
kraft hos dem sjelfva, och om de lära mer än en, skall ej mer
än den som först lärer hafva nyttan af konsten, hvar af kommer
at många slika olyckelige konster dö ut, och bli alt mer och
mer sällsynta. På sådant sätt skola desse kunna icke allenast
när- utan från-varande, stämma blod, stilla tand- och annan häftig
värk af ben-brott och senodrag, bota bölder, hals-fall och annan
hals-sjuka, onda-betet (Poronychia,) ögon-sjuka, och jag vet ej
hvad för krämpor på Menniskor och Creatur: tillaga smörja för
skabb, frost i händer och fötter: fördrifva kål-maskar, rot-maskar
på säd och gräs o. s. v. Desse föregifva, at om ej någon silfver
penning gifves signerskan skall det ej hjelpa, så at egennyttan
är ock här med.
Pingsts-regn tros betyda missväxt.
Då Brud-pigor följa en brud som ej är ren mö, tro de at
håret faller af dem, hälst om de gå med blottade hufvuden; men
om de lägga et.koppar-runstycke i håret, skall det ej affalla.
58
Vid mångfaldiga Kyrkor säges klockorna flugit utur staplarne vid Christendomens början, och fallit ned i nästgräntsande
sjöar eller större åar, och inbillar man sig at klockorna än skola
vara der, och synas af somlige. Denna klocke-flykt tros bergtroll och Jättar hafva förorsakadt, hvilka ej kunnat tåla klockornas ljud.
Vid Sandviks Kyrka ligga tvenne stora runda stenar, den
ena nästan
den andra mils väg från Kyrkan, hvilka sägas
vara kastade af Jättar, och äro i bägge stenarne djupa ränder
tul tre finger breda rund omkring efter slungo-bandet. Och inbillar man sig at Jättarne med dessa stenar velat träffa klockorne eller Kyrkan.
Et stycke fram om den längst aflägsne stenen, synes ännu
spor efter bara mennisko fötter, samt äfven efter boskaps fjät,
och säjes Jätten der ledt sin ko öfver et hälleberg, hvilket de
än i dag kalla Jätta-hallarne.
Til at få hundvalpar at bli arga bandhundar, gifves dem
icke allenast af getinga-bo, björn-rammar, varga-kjött, tuppa-blod,
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utan somliga sätta dem på öfra stenen på hemqvarnen och mala
om några gångor.
När barn stamma, skall någon då boskap slaktas vara tul
reds at med boskaps miltran (mjälten) slå dem på munnen, under
det någon talar dem tul och de skola svara, så skall stammandet
uphöra.
Löper någon up i sömnen, blir han rådder, så passas på då
något slacktas, at vara tilreds at bita i kjöttet der nerverna
rycka sig och liksom skälfva, sedan huden är aftagen, så skall
han få natte-ro.
Brudgumme-skjortan må ej bruden sy; utan någon annan,
så vida Ägtenskapet skall blifva lyckeligit.
Om hjertat af den gjädda, någon först fångar, blifver medan
det ännu lefver, af Fiskaren sjelf nedsvulgit, skall han icke
allenast få god lycka at fiska, utan ock god hug der tu.
Om ej gästerna som budne äro, endräktigt infinna sig vid
bröllop, skall det betyda at Brud-folken skola få ondt om mat.
Man kunde ännu, kanske, upsöka flere bevis af Forn-tidens 59
lättrogenhet och otidiga fruktan; men jag har redan förlänge
uppehållit både Läsaren och mig med desse dårskapers upteknande och läsande.
CAP. 5.

Om Allmogens Lefnadssätt i Mat och Dryck: Sjukdomar, och Landets belägenhet.

S

åsom Hemaned i detta Härad äro i allmänhet ganska små,
jordmånen mager, utsädet litet och betesmarken ringa, så
är ock liten tilgång på Säd, så at få hafva tilfälle at sälja, men
mästa delen måste köpa thenna nödvändighets Vara. Uti några
stora byar i östra delen af Häradet, såsom i Torsheda, Refteleds
och Ås Gjäld, säljes någon säd, samt i några gårdar i Unnaryds
Socken, hvarest mäst rog och blandsäd brukas samt litet hafra;
men i västra delen är ganska liten och berg-sur åker, och ej
något utrymme at uptaga mer, ej heller tilfälle at hjelpa den
svaga åkren för mycken sten och ojämna marken skull; ty åkren
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är merendels millan backar och dälder, mossar och kärr belägen,
i en ganska stenbunden jord, så at dikning är nästan ogjörlig:
Dock åsido sättes den icke, hvaräst den möjeligen ske kan.
På det nu ej behofvet må blif va alt för stort, umgås Allmogen ganska sparsamt med säden. Ganska litet användes här
af tu brännevin, knapt någon slög-säd eller efter-säd, hvilken til
bröd brukas måste, och fil brännevin ene- och rönne-bär, när
desse frukter kunna fås. Och lärer knapt någon af de bebodde
Lands-orter i Riket finnas, deräst så sällan brännevins panna brukas, och så liten säd förslösas fil brännevin, som här.
Såsom Allmogen af bägge könen är ganska flitig och arbetsam, så skulle den tyckas en kraftigare föda behöfva; men låter
sig icke allenast med en svagare och ringare nöja; utan trifves
ock väl dervid, ser frodig ut, är hälsosam, stark och i arbete
härdig.
60
Allmogen har om sina hvardags-måltider följande rim, hvar
af kan slutas huru tarfvelige de fordom varit och än til en del
äro i sit hvardags lag:
Frukost är en öda (slöseri)
Davar är dagsens föda,
Middag är Landsens sed;
Får jag ej nat-or blir det der ved.
Kläckan millan 3 och 4, är folket uppe och i arbete året
igenom, och om slåter-tiden än förr, på det sega gräset, som af
daggen mjuknadt, så mycket lättare må kunna aftagas.
Sedan man någon stund arbetadt, vankar Frukost, som
merendels består uti litet kall gröt och sur mjölk, utaf förra
dagens qväll-mat lemnad. Är ej detta tu hands, bestås et litet
stycke bröd, sällan ost eller smör der til; ty desse varor måste
föras til stads, at afyttras til skatt-penning. De förmögnare bestå
sig dock en sup brännevin och litet bröd til.
Klåckan 8 eller 9 ätes davar (Dagvard), som består uti kål,
ärte-välling, rofve-välling, skärvasla-välling, mjölk-välling, eller
gröt och mjölk, eller annat at doppa gröten uti. Ganska mager
är denna tfiredningen; ty mången bonde slaktar intet om hösten,
somlige ej mer än 1 eller 2 får eller getter, sällan något svin,
hvarföre nog litet eller intet får tagas at reda denna maten med.
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Uti ärter och kål brukas mycket gryn. Äfven så i rofvevälling, som kokas af sönderhackade eller sönderskurna rofvor
i form af tärningar, hvilka kokas i gryn och vatten med något
kjött, fläsk eller resla uti. Resla, kallas nedsaltat svin-ister,
hvaraf något tages til hvarje kål- ärte- eller rofve vellings-gryta,
eller smältes istret; men i brist der af kokas bock.: get- och fåratalg, hvilken med ljumt vatten och salt flitigt ältas och knodas,
hvar af stycken gjöras til skapnaden som hvete simblor, torkas
sedan väl, hvar af litet i sänder tages at reda maten med. Massåd (matsåd), kallas det spad eller vatten hvaruti kjött eller fläsk
är kokadt. Detta såd får ej förstöras, utan förvarar gamman det
väl, at, så fort som kål, ärter m. m. skall kokas, bruka i stället
för redsla, at göra maten smakelig med.
Skärvasle-välling kokas af den vasla, som blifver vid ost- 61
ystning, hvar uti röres blandsäds .miöl, och oftast hafre-mjöl.
Mjölkvälling gjöres af vatten och litet mjölk med ofvan nämnde mjöl; sällan har man råd til at taga korn-gryn, hvilka kokas i
vatten och upspädas med nog liten mjölk, samt sämjas med mjöl.
Middag ätes klåckan 2 e. m., hvilken består af davars lemning, som upvarmes, eller i mjölgröt, eller ibland af sill och
sur mjölk. När dagarne äro korta, ätes middag i skymningen
och davar i dagningen.
Nat-or (Nattvard) spises ej på någon viss timme. De som
äro mycket flitige och arbetsame, gå ej til sängs förr än Midnats-tid, då de äta sin Nat-or. Och på det de arbetande ej må
hungra, på så lång vänte-stund och mager föda, består matmodren sig och dem millan-mål af litet bröd och såfvel til.
Aftonmåltiden består merendels af gröt och sur mjölk, eller
annat at dåppa gröten uti. Söt mjölk får aldrig smakas, mindre
sur eller söt grädda; ty den måste användas til ost och smör
til salu, och ganska litet af dessa varor förtäras i hushållet. Det
smör som här tilvärkas är öfvermåttan godt och välsmakande,
hvarföre ock Gjötheborgs boen väl betalar det: men osten är altför
eländig; ty han ystes af blå-sur, ja aldeles löpnad mjölk, sedan
grädden är aftagen, samt af kärn-mjölk; derföre är ej underligit
at osten blir seg, mager och aldeles osmakelig. Bond-gumman
låter ock ost-vaslan någon tid stå, då en grädda sätter sig ofvan
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på, hvilken förvaras jämte det tjocka, som blir på kärni.mjölken,
när hon får stå några dagar, hvaraf smör til husbehof kärnas.
Allmogen tror, at den som smakar grädda, blir strax angrepen af maskar i magen: en artig konst at skrämma, och från
barndomen vänja dem från öfverflöd, och at vara kräen (läcker
på mat).
At spara mjölken, som i många hushåld, särdeles om vintren
är nog liten, samt för ombyte skull, gjöres af kröson Lingon,
(vitis idea Fl. sv. 414) et mos på detta sätt: kröson samlas, då
62 de äro mogne, til flere skäppor, altsom hushållet är manstarkt,
och tilgång der på finnes: Desse bär kokas sönder i ömnogt
vatten, samt sedan ganska hårdt utkramas. Denna sura saften
gjöres til välling med invispadt samman-malit korn-mjöl, och
förvaras sedan hela tiden i stora spänner, samt, då det til gröt-dopp
skall brukas, med litet söt mjölk eller enebärs mos upblandas.
Ganska litet Rog-utsäde brukas i den västra delen af häradet, emedan den berg-sura och magra jorden ej kan bära honom,
så at det ej särdeles lönar mödan, för utan på ganska få ställen,
som har sand-jord, hvilka bruka både höst- och vår-rog; men
på fällor sås vinter-rog, som växer -41. Således kan ej rog-bröd
vanka, utan på de få ställen rogen kan til någon ömnoghet växa.
Bland-säd, som består af -14- Rog och
Hafra, är än mer
brukeligit. Af detta mjöl hafva de förmögnare och större hemans
brukare sit bättre bröd, gröt och välling.
Korn sås ock, men som det ej trifves, utan i god med
bästa gjödsel ny-gjödd åker, kan ej på ÷ Heman mycket öfver
tunna utsås, hvilket brukas til gryn, -matlagning vid Högtider
och litet malt, hvaraf knappast åtgår + tunna om året; utan hos
de förmögnare, som bestå sig en 111-ars-öls tunna til hösten.
Hafra sås här mäst, och brukas i allmänhet til bröd och
annan matlagning i den magrare delen af häradet. Detta hafrebröd ser hvitt ut, är pipugt in uti, ätes begjärligt af Allmogen,
som från barndomen vant sig der vid; men har den olägenheten,
at det något förstoppar lifvet.
Rog-brödet förstår Bonde-gumman så väl baka, at det är
ganska hvitt, väl genom bakadt och smakeligit, så at man ihrer
knapt finna någonstädes skönare och bättre rogbröd.
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Skada at hon ej har tilfälle oftare öfva sig och försöka sin
konst, än då hon antingen väntar främmande, eller blifver sjelf
bortbuden af sina vänner, då hon altid måste hafva förning med
sig. Dock, om hon vill räknas bland de hederliga, och är af
någorlunda förmögenhet, har hon altid mört, tort tun-bröd i förråd, som är rätt vackert, och ofta tjockare, som hon länge vet 63
förvara från mögel. Konsten består hufvudsakeligen der uti, at
det tjocka brödet väl får genombakas i ugnen, sättes sedan i
boden, hvaräst altid är frisk luft; emedan boden är från jorden
uphögd och på 4 stolpar bygd; och med rent linne-kläde ofta aftorkas,
så at ej något mögel får sättja sig. På det brödet ej må brännas
under, ströss halm helt glest i ugnen innan brödet insättes, hvar
af ugnens varma har tilfälle at verka på brödet, ehuru tjockt
det än är, och ändå ej bränna brödet under.
Til Allmogens matlagning hörer ock et slag, som kallas
Krås, hvilket således gjöres: Steke-pannan sättes på elden och
smörjes med litet smör eller resla, söt eller blå-sur mjölk slås
på pannan, hvar uti korn-mjöl vispas, medan mjölken redan är
kall, at den blifver til en tunn välling. Pannan sättes på elden
och röres flitigt om med en sked, at det ej må brännas vid
botten, til dess det tjocknar. Denna rätt ätes begärligt, och
brukas til frukost om Sön- och Högtids-dagar.
I allmänhet äter Allmogen dryga mål: supe-maten skall
vara mycket tjock: gammalt härsknat orökadt kjött och fläsk är
för den samma läckrast: färsk-mat tycker den intet om, utan bör
färsk fisk, kalf-kjött, m. m. förut ligga i salt, om det skall vara til lags.
Uti svår tid och hungers nöd, vet Allmogen at tilreda sitt
Nöd-bröd på åtskilligt sätt. Det allmännaste gjöres af rog-halm,
häldst den som ej fått blifva hårdt mogen, utan är något grönaktig, denna skäres til finaste hackelse, upblandas med någon
rog, torkas i ugnen, och males, hvaraf gjöres bröd. Äfven
hackas kål nog fin, kokas i sparsamt vatten, at han blir väl
kokad och tjock, sedan knodas han med mjöl och gjöres til bröd.
Likaledes tvättas Qvick-rötter väl rena, ränsas och torkas samt
malas, hvaraf bakas bröd med någon tilsats af mjöl.
Det aldra sämsta Nöd-bröd är Linde-löf, på samma sätt
tilredde som kål-bröd, samt syre-frö och torkade lin-knoppar
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(knäple kallas det i orten) tul mjöl malna. Mäsken efter brygg64 ning förvaras och torkas samt males och bakas tul bröd: Dock,
Gudi äradt, denna otjenliga, föda brukas här rätt sällan.
Til dryck brukas allmännast vatten.
Skänkebor (Spisöl) brukas af dem, som der tul hafva råd,
hvilket således gjöres: En half kappe väl malit malt lägges i et
kar, med något torkad och sönder-gnuggad humble, här på öses
karet fult med sjudande vatten, hvaruti, när det lagom svalnadt,
lägges jäst, och sedan det blifvit fullgjordt, silas det från mäsken
och humblan, samt förvaras i tunnor.
Få hafva råd at bestå sig denna dryck, utan brukas vatten
mäst, och understundom en liten tilsats af sur mjölk uti vattnet.
Enebärs-dricka är ock mycket brukeligt när bären kunna
fås, hvilket ej alla år kan ske. Detta brukas så väl tul dryck,
som gröt-dopp. Den olägenheten, som uti Flora Oeconomica
Pag. 61 omtalas, at knän der af försvagas, har man ej här på
orten förnummit, ehuru det i hushållen mycket nyttjas. At förvara Enebären hela året, at de ej af frost måge skämmas, torkas
de strax i ugnen, hvarmedelst de behålla sin kraft, och ej heller
möglas.
öl mäktar ej Allmogen i gemen at hålla sig, och voro
deras öl än mera hälsosamt och smakeligit, om ej 1:o maltet
voro rökadt och nog hårdt torkadt; ty det räknas för en heder
at hafva tjockt och brunt öl: 2:o om ej jästen lades för bittida
uti, då vörten är för varm: 3:o Om det i rättan tid tunnades;
men nu måste det hos mästa delen för länge stå på karet sedan
det är fullgjordt, hvar igenom det blir dufvet.
Orsaken, hvarföre bond-gumman låter så länge sitt dricka
stå på karet, är, at hon må få mycken jäst, hvar fil hon är nödtvungen: ty såsom hon så sällan bryggar; men tul bakning behöfver mycken jäst hela året igenom, så måste hon bruka all
den konst hon kan, at få mycken och god jäst.
Jästen ökes, förbättras och förvaras på följande sätt: Sedan
all den färska jästen blifvit samlad i et ämbar och fått sjunka,
hälles det tunna sackta af, men det tjockare blifver qvar, hvar
65 uti torkad söndergnuggad humble lägges, samt en hop korn-mjöl
inröres: Detta sättes i spisen at jäsa tils det blifvit fullgjordt,
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då alt sammans stjelpes i en ej för tät posse, som hänges öf v er
ämbaret tils alt det tunna afrunnit. Possen med jästen uti,
lägges så i aska väl öfverlyckt öfver natten, hvilket kallas Färga
jästen, eller lägga jästen i färg: jästen stjelpes här på ur possen,
och med korn-mjöl gjöres tunna kakor, hvilka uphöjas mitt uti
såsom et Theefat och gjöres et hål mitt på med fingret, at de
des bättre må torkas. Desse kallas jästa-flagror, hvilka sättas
såsom hvalfde Theefat på såll eller sticke-kors at torkas på gällen i stugan, då de sådan, utan at fördärfvas, kunna i långlig
tid förvaras.
Tobaks-rökande är här nog allmänt, hvarvid dock hvar
hushållare planterar så mycken tobak, som han nästan hela året
behöfver.
Hvad Landets belägenhet angår, så är det mycket ojämt,
upfyldt med många berg och djupa dalar; har ganska många
större och smärre sjöar och små gjölar, är genom skurit af många
åar och bäckar, som skaffa detta magra landet mycken nytta:
men är derjämte upfyldt med oräknelige ofruktbara mossar, onska
stenbunden och mager jordmon, djupa kärr och moraster, samt
otrolig mycket ljung.
Man tror at dessa mossar och kärr förorsaka en kall och
tjock dimba, svåra fråst-nätter Vår 'och Höst, osunda och skadeliga dunster, sen Vår och tidig höst; Dock har man ej förnummit at detta någon skadelig verkan på invånarenas hälsa har
verkadt. Dess emillan är luften mycket ren och sund, hvilken
genom vädrets spelande millan höga berg, högder och backar
samt lågaste dälder, mossar och kärr, af en medelmåttig varma
om sommaren och måttelig kjöld om vintern upfriskas och rensas.
öfver alt är tilräckelig skog af alla slag, undantagandes Torsheda och Ås Socknar, som der på lida brist.
När några smittosamma sjukdomar här inrotadt sig, hafva
de altid från andra orter kommit hit. Röd-sot (Dysenteria, Gen.
illorb. 191), har några gånger visadt sig, och varit nog ödande;
men har ock snart af sig sjelf afstadnadt. Maligna Febrar
hafva ock visat sig ibland nog smittosamma, men hafva sällan 66
varit dödande. Bröst- och Hufvud-sot äro allmännast gängse
sjukdommar, samt gikt och ögon sjuka. Frossa är här en nästan
okänd soth, som rätt sällan infinner sig.
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Dragsjuka (Raphania Gen. Morb. 145), har uti östra delen
af häradet visadt sig, men afstadnadt. Förstoppning eller obstruction förordsakar hos Allmogen ofta nog vända; men plägar gå
öfver utan lifs-spillning.
Päst vet ingen tala om, at den någonsin varit gängse, hvarken på menniskor, eller fänaden; dock händer under tiden at
Får och Getter kunna dö ut.
För allahanda slags sjukdommar, både på menniskor och
boskap, veta invånarena icke allenast läkedommar; utan äro ock
tämmeligen lyckelige genom hus-curer, at lindra och aldeles
bota: Men desse Läkare äro så svartsjuke om sin konst, den
Sonen lärer af Fader, och Dotter af Moder, at ingen, ehuru god
vän han annars vara månde, får af dem lära konsten. Fruktar
ock, at både onaturliga saker, och torde hända vidskeppelser
äfven der vid finnas.

C Al>.

G.

Om Allmogens Klädedrägt.

R

lädedrägten har från äldre tider varit här i Wässbo Härad
ganska alfvarsam hos bägge könen, och har ej varit olik
den, som brukas uti Norrvidinge Härad vid Wexjö, undantagandes pigorna, hvilka här icke oftare gå bar-hufvade, än då de
äro brudpigor.
För 40 å 50 år tilbakas, var bonden klädd med en liten
pick-lufva eller trin-hätta, sällan med hatt, som dock sällan var
upfästad, lång hvit halsduk, ljus- eller mörk-grå valmars tröja, som
räkte til knän, med häckter uti, utan task-låck. Lifstycke af skinn
helskurit framman och bak, men öppet i ena sidan, der det med
remmar eller häcktor hop-fästes. Ganska vida byxor medremmar
vid knän af båck-skinn, för de förmögnare, men af kalf-skinn för
de fattigare. Tröjor af samma slags skinn efter förmögenhet
utan task-låck. Grå ullstrumpor hvilka förvarades på hälarne
med skinn-lapp eller klädes klut, för at ej skafvas sönder af skon.
67
Breda skor med höga kragar, som vekos neder öfver skoremmarne. Knäband af sämskadt läder. Stöflor brukades sällan,
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utan snö-såckor, om icke när ridas skulle, då stöfiorne ej räkte
längre än til knäbanden, som knäptes utan på stöfle-skaften. Det
brukades allenast en sporre.
Denna klädnad är nu alt för gemen och brukas allenast af
gambla gubbar; Men i det stället kläder bonden och drängen
sig nu mer aldeles på stads vis från topp til tå, så at eoleurta
kläder och kappråckar efter nyaste modet sydde, skor och stöflar
med pomp-arbete eller vrängda, stora spännen, spanska rör, silkes
hals-kläden eller sidenband och sammet til hals-dukar, snygga
lintyg m. m. Så at en bonde-dräng och bonde nu kläda sig så
väl, som en snygg gesäll för några år sedan.
Dock är vid Kläde-drägten
något besynnerligit, at i Unnaryd Socken bibehåller Allmogen sig merendels vid den
gamla allvarsamheten, Fig. 1.
Icke någon knapp skall man
finna i deras kläder; men i
stället för kappråckar brukas
et slags utanråckar af mörkgrått vallmar, som liknar Surtouter, hvilka kallas Paji-dickar,
med stora vallmars knappar uti.
I Hestra Socken brukas Kilaråckar, hvilka så kallas, af de
kilar som sättjas i sidorna.
Råckarne äro altid af grått vallmar, med häktor uti, samt ganska vida ned omkring skjörten.
Brukas af unga och gamla.
Vinter tiden brukades fordom
foder-myssor af hund- eller
,
utter-skinn; men nu kjöpas
de
af Bundtmakare, om det
Fig. 1.
skall vara väl.
Hustrurna klädde sig ock, samt pigorna allvarsamt, dock
snygt. På hufvudet hufva af Slissing eller Schirduk, med grofva
21
Sv. landsm. Rik. 1
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och smala spets-uddar före. Denna hufvudbonad kallas hatt.
Under denna hatt brukades en sprang-hufva (af hvit tråd bunden,
som et nät, med en slags fyllning uti) och bars endast af hustrur.
Tröjan af kläde, nog sid på skjörten, öpna upslag på armarne,
öppen i sidorne och bak til; kort förkläde, korta kjortlar, hälst
af samma slag som tröjan, skor med näfver hälar och stora
klaffar til kragar, som räckte
fram emot tåen, på många vis
utskurne. Vid stora Högtider
68 och Högtideliga tilfällen brukades svarta klädes kappor, antingen med rund kraga med tunt
järn-bläck uti, eller en bredare
som i många rynkor låg ned på
skulldrorne; uti kappan stora
förgylta spennen och löf af
tunt silfver-bläck; långa vantar
af kläde, med silkes söm och
räf-skins bräm, samt handskarne med silke af alla färgor
utsydde.
wjk
fri~e.
Sådan var klädebonaden all:41
mänt för 30 år sedan och längre
tilbakas. Men nu brukas den
endast af gamla hustrur och
enkor, undantagandes i Unnaryd Socken der denna gamla
kläde-drägten är oförändrad hos
Fig. 2.
Qvin-könet, Fig. 2.
Uti de öfrige Socknar har klädes moden årligen förändradt
sig. Nu brukas myssor af de dyrbaraste tyger, som kunna fås;
utaf det präktigaste brocad kan en qvinna hafva flere myssor.
Stora Ostindiska siden Arm-kläden, eller rosig kammarduk til
hals-kläden med fina spetsar. Släta och vattrade Candotter,
samt en- eller två-färgade ylle-sattiner til tröja och kjortel til flera
klädningar. Klädes klädningar, som til förne brukades, kjöpas
nu sällan; men färgadt fint vallmar, som qvinfolken här sjelfva
gjöra, brukas när man ej skall föra stat.
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Manchetter bruka både hustrur och pigor. Tröjorna utan
upslag, kortai skjört, kjortlarna göres något lengre än förklädet
sida och ganska vida med mycket ordenteliga och täta rynkor
omkring. Så snart de komma från Kyrkan om Söndagen och
kjortelen aftages, lägges den i alla dessa fållor tilsammans, och
omsnöres med et band, för at bevara dessa rynkor, såsom en
prydnad.
I öfrigt kläda sig hustror och pigor lika, och skilja sig icke
från stads-boens ldädedrägt, utan endast tul mössorne, hvilka
gemenligen äro något långa åt nacken, och knytes sidenbandet
öfver myssan uppe i hjässan. Någrastädes brukas myssor höga
i kullen, dock ej så allmänt som thet förra. Fordom dags brukades lifstycken hälst af plys af hvarjehanda färgor, hvilket
kallades Lif. Om sommaren gå både hustrur och pigor utan
tröjor til Kyrkan, tå lifstycket måste vara vackert af rosig eller.
randig Calmink, eller ock af fler färgadt ylle sattin, samt
Camlott, som har någon lysande färg.
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Förteckning öfver tryckfel i 1774 års upplaga, som 1895
rättats (siffrorna angifva sida och rad i den senare upplagan):
står nu sjelfsvåld
S. 9 7 stod sjefsvåld
inkommandet
inkommendet
19 8
från
20 18 » frän
7
»
måste
itäste
25
11
» närvande
närvarande
25
Barn
25 12 » Earn
årsväxten
26 7 » ärsväxten
middagen
midgage/i
28 13
9
silfverpenning
silfvetpenning
32
hålles
hållas
39 14
spöken
39 13
spökan
skjuter
skjutes
40 6
inskäres
40 2
inskäras.
ansörs
41 4
anförs
spenarna
spenorna
42 4
sättes
45 12
sättas
sättes
45 15
sättas
gifves
49
» gif vas
4
»
gifves
gif
vas
50
9
läggas
lägges
53
garn-härfva
53 17
garn-harf va
hon
54 8
han
hon
54 11
han
12
»•
hvilket
hvilken
54
» stickas
stickes
56
matsåd
63 11 » matsäd
någonstädes
64 1 » nägonstädes
fläsk
65 14 » fläst
mådelmåttig
67 12 » medelmåtg
»
aftages
71 6 » aftagas
Hvarjämte några »bröllop» förenklats och på några ställen i
slutet af period eller stycke insatts punkt i st. f. komma eller kolon.
t, tti
Vid öfverflyttningen från fraktur till antiqva ha naturligtvis
utbytts mot s, ss, v.

Om kyrkoherdarna Gaslander, far och son,
ha amanuensen P. G. Wistrand i Stockholm och lektor E. Zetterqvist i Växjö ur handskrifna och tryckta källor 1 samlat följande underrättelser:

Petrus Gaslander föddes den 30 jan. 2 1680 i Gaslanda Norregård i Gårdsby socken (Kronobergs län, nära Växjö). Fadern, bonden Nils Persson, var då nära 70 år och modern, hans hustru Märit Jönsdotter, nära 50. »Och som föga hopp kunde vara om lifsfrukt och hans bedagade moder, under det hon besökte gudstjänsten i Gårdsby kyrka, förmärkte sig dermed vara välsignad; altså
upoffrade och helgade hon samma sitt än ofödda barn Herranom at
tiena i Hans gårdar.» Sonen intogs den 20 (eller 31) mars 1692 i Växjö
skola 3, uppflyttades den 4 juli 1700 på gymnasiet och dimitterades 1704 därifrån till universitetet. Under gymnasietiden (1700
—1704) hade han kondition hos kronobefallningsman Sigfrid Gahm,
hvars 4 söner han informerade »jämte flere andra». Den 18 juli 4
1704 inskrefs Petrus Gaslander Vexion. som student i Åbo. Under sin studietid hade han akad. kondition först hos prof. J. B.
Munster, sedan under 5 år hos assessor Joakim Riddercrantz och
upptages 1705-1710 som stipendiat; disputerade den 24 april 1707
»exercitii grada» under presidium af professorn i fysik P. Hahn
(Speciem intelligibilem breviter delineatam sistit examinandam); aflade 1708 »examen theologicum», försvarade »pro gradu» den 20
mars 1709 under prof. i prakt. filosofi och hist., Joh. Munster, en
»poetisk-moralisk» afhandling neeii
Mn &las sive de lucia rectce rationis & adpetitus (1 1/2 ark 4:o), men reste följande år i maj
med anledning af »ryssens infall och grufveliga framfart i Storfurstendömet Finland» till sin hembygd och promoverades frånvarande den 15 febr. 1712 till magister. Under sin akademitid hade
han enligt egen uppgift hållit 6 tal, 10 gånger tjänstgjort som reHandslcrifna bl. a.: Forsanders Samlingar till Wexiö stifts herdaminne och
Årchivum Smolandicum (IV, n:r 175) i Växjö gymnasiebibl., Burseryds pastorsarkiv,
samt en likpredikan öfver P. G. al okänd författare (kanske biskop Osander,
som den 17 maj 1758 förrättade begrafningen?). Tryckta: Rogberg och Ruda,
list. beskiifning om Småland; Wieselgren, Ny. Smålands Beskrifning.
Så själfbiogr. i Årch. Smol.; annars uppgifves 3 febr. och 14 febr. (så
enl. »Series past.» i pastorsarkivet).
8) Å:o 1693 febr. 22 »11 ann, in cl. inf. introd. est» (skolmatr. hos Fors.).
4) Så själfbiogr.• enligt Lagus, Åbo akad. studentmatr. den 20 juli; enligt
»Ser. past.» den 29
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spondent, 14 gånger som opponent (»för stipendier för mig och
andra») och bevistat 11 kollegier. Efter hemkomsten sysslade han
ett par år med privatundervisning, disputerade på Växjö gymnasium
»de thesibus misc. philosophicis». Prästvigd i Växjö den 19 (30?) nov.
1712, blef han medhjälpare åt kyrkoh. Sam. Bursell i Burseryd, efter
hans död följande år (1713) af pastoratets invånare, som voro intagna af hans »upbyggeliga ämbetsgåfvor och ljufliga omgänge»,
enhälligt kallad till kyrkoherde och af »kongl. senaten» därtill förordnad den 20 (31?) okt. s. å. (tillträdde emellertid ämbetet som ordinarie först 1715); prost i Västbo kontrakt 6 aug. 1740 (fullmakt
den 12 eller 15 mars 1741). Vid flere prästmöten var G. orator, predikant, respondent eller opponent. Under hans ämbetstid nybyggdes
Burseryds kyrka af trä 1752, altarsilfver och kyrkoskrudar anskaffades till pastoratets tre kyrkor, äfvensom altartafla till Sandviks
kyrka och en klocka vid Bosebo, en vid Burseryd. »Vid en hemridt
slogo pastor i Villstad och pastor i Burseryd vad en t:a öl om hvem
som först skulle komma hem. Den förre vann». Tog afsked från
prostsysslan d. 28 sept. 1750; dog d. 17 febr. 1758.
Gift 1) d. 12 april 1713 med Brita Burselia, företrädarens
dotter, enka efter lektor N. Fagrelius, död 3 dec. 1 715 — med
hänne hade han två döttrar; 2) d. 14 aug. 1716 med Regina Kristina Roos, f. i Alt-Stettin 9 jan. 1694 och död 23 okt. 1773,
dotter af sedermera kapten Ant. Joh. Roos och en köpmansdotter
från Stettin — med denna andra hustru hade han säx (åtta?) barn, af
hvilka sonen Johannes var näst älst. Efter kapten Roos' död (1711) hade
hans enka och dotter flyttat till frälsegården Möllneberg i Burseryd.
Släkten, hvilken ännu lefver som torpare och backstugusittare i
Burseryd, förde Roos af Hjälmsäters sköldemärke, men finnes ej i
riddarhusets släkttaflor.
, Utom disputationerna har P. Gaslander utgifvit en Anatomia
Tabulce Oeconomicce eller tydelig utläggning i genom enfaldige frågor
öfver Hus-Ta/lan, dem enfaldigom till tienst och uppbyggelse i sin
Christ endom, uppsatte af Petrus Gaslander, Fast. in Burseryd, tr.
i Jönköping 1738, 1 V, ark 12:o (finnes hvarken i Kungl. bibl. eller i
Upps. univ.-bibl.), samt författat flere »manuscripter, som han genom
trycket ärnat låta blifva allmänna». I Arch. Smol. IV, 175 finnas
(i afskrift): Probstens och Kyrkioherdens Herr Magister Petri Gaslanders
Berättelse om Burseryd [med Sandvik och Bosebo], 21 s. i qvart —
innehåller äfven några sägner (om Bose och Cecilias källa) — samt Probstens och Kyrkioherdens Herr Magister Petri Gaslanders underrättelse
om Kyrkorna i Burseryds Pastorat, 3 V, s. 4:o, dat. 1751. Et sic
non frustra tempus frid, (så har jag ej gagnlöst förnött min tid)
slutar han sin själfbiografi. Till sin likpredikan hade han själf valt
ingångsspråk (1 Sam. 7: 12) och täxt (1 Mos. 32: 10) ; hans graf
i Burseryds sakristia.
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Johannes Gaslander, son af prosten P. Gaslander i hans andra
gifte (se of van), f. i Burseryds prästgård den 25 aug. 1718, intogs
1727 den 7 okt. i tredje klassen af Växjö skola, uppflyttades 1734
på gymnasiet och inskrefs 1738 som student i Lund; prästvigd
1744, men återvände 1747 till universitetet, disputerade samma år
den 18 febr, under prof. Joh. Nelander De cequitate legis .Mosaicce
circa pauperiem Exod. XXL 35. sancitce, 3 3/4 ark, och blef
1748 promoverad till magister. Sedan han tjänstgjort som sin fars
biträde och (fr. o. m. 28 sept. 1750) v. pastor till hans död, blef
Johannes G. (efter d. 19 aug. 1755 undergången pastoralexamen)
1759 hans efterträdare som kyrkoherde i Burseryd, häradsprost 1780
(fullmakt 18 ser t., tjänstledig från prostsysslan fr. o. m. 1788).
Han dog, »sedan han frisk öfver 30 år nyttjat adjunkter i ämbetet»,
af vattensot d. 11 maj 1793.
I Arch. Smol. (t. IV) finnes i afskrift Kyrkioherdens Herr Magister Johan. Gaslanders Widare underrättelse om Burseryds pastorat,
5 s. 4:o, dat. 1759, hufvudsakligen utdrag ur fadrens arbete.
Gift 2 okt. 1753 med Anna Kristina Almqvist, f. d. 8 mars
1734, t d. 16 mars 1817, dotter af prosten i Unnaryd Sven Almqvist och Kristina Rogberg, och hade med henne två söner. Den
äldre dog på säteriet Sandvik så sent som 1833, den yngre lefde
ännu 1839 (då 80-årig). Prosten Joh. Gaslander uppgifves af Wieselgren som »mycket rik».
Om utg. Frans Westerdahl innehåller B. Frondins handskrifna Förtekning på Cancellerer, Procan,cellerer etc, etc. å Uppsala
universitetsbibliotek (X. 171):
född 1734, student [af östg. nat.] 1751, fil. mag. 1761, pagehofmästare 1767, akad. räntmästare 1775, t d. 23 okt. 1797. Fadern var pastor i Gladhammar och Västrum; g. ni. Katr. Brandt.
W. disputerade i Uppsala 1755 under den produktive prof.
Pet. Ekerman om Roma in flore, 1 3/4 ark; 1761 under prof. C.
F. Georgii (grad.-disp.) med en Hypothesis historica de caussis
gothicarum in Rom. imperium expeditionum, 1 3/4 ark.
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Tidningar utg. i Upsala 1776, Nr 1.3,14 (s. 98-102,105-109).

Recension.
Beskrifning om Svenska Ahnogens Sinnelag, Seder
vid de årliga Högtider, Frierier, Bröllop, Barndop,
Begrafningar, Vidskeppelser, Lefnadssätt i mat och
dryck, Klädedrägt, Sjukdomar och Läkemedel, Ortern.es Läge och beskaffenhet m. m.

Stockholm hos Lars Wennberg 1774, 68 sidd. i 4:to.
Qvam dulce foret, in Republica Litteraria vivere & jus
suffragii habere, si illi soli loqverentur, qvi aliqvid dicendum habent, nec docere Scriptores sustinerent qui ipsi non satis didicerint.
Jmm

I

nga skrifter pläga finna större antal af Läsare än de som leda till
kundskap om människan, dess sinnelag och hushållning; och vi
klage med mycket skäl på brist af uplysningar om vårt kära Fädernesland och dess Inbyggare. Ehuru denna Bok således utlofvar
et af de vigtigaste och nöjsammaste ämnen, och det älven är mera
än ett år sedan den utkom, hafver det dock händt henne det missöde, at knapt blif va omtalad. Den för Svenska Bibliographien eljest
så nitälskande Herr Assessor Gjörwell, har icke en gång nämt derom
i sina Tidningar. Hon skulle icke eller nu framdragas ur sin välförtjenta glömska, om icke Herr Utgifvaren i Företalet berättat, at
sedan Han i flere år med mycken möda och kostnad samlat till
en beskrifning om Svenska Allmogen, utgifves nu detta till en början
såsom det fullkomligaste och såsom ett mönster at samla efter.
Detta är på Herr Utgifvarens begäran författat af en Kyrkoherde*)
i Småland. Herr utgifvaren väntar sig så mycket mera benäget
*) Att så litet som möjeligit är röra någon person, utelemnas här både
Utgifvarens och Författarens namn, ehuru de bägge haft den oförsigtigheten
at gifva sig tillkänna. Att döma af detta arbete lida de helt vist ej derpå,
om de skulle blif va glömde i Historia Litteraria, äf ven som det ej å andra sidan är så svårt brott att vara utgif vare eller Auctor till en slät bok, att man
just derföre bör utpekas i allmänheten. Vår Herre delar sine gåfvor så olika;
fastän smak och urskilljning ej fallit på ens lott, kan man ändå vara hedervärd
för andra genskaper. Nog af at sjelf va missfostret blir utmärkt.
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biträde utaf det vördiga Prästerskapet, som det enligt tvenne KongI.
bref af 1666 skall vara dess skyldighet att underhjelpa värket, och
på det Hans åstundan så mycket lättare mätte kunna efterkommas,
berättar han sig skola af detta skicka tillräckeliga Exemplar till
Consistorierne i Riket at gratis utdelas till alla Prosterier. Till
at underställa en uplyst Allmänhets omdöme huruvida detta Mönster, hvilket visserligen ej öfvergår någon Klåckares capacitet, förtjenar at efterföljas, vill man deröfver gjöra några anmärkningar..
Det skulle åfven vara fägnesamt, om Herr Illgifvaren deraf finge
anledning at spara ytterligare möda och kostnad som till detta
värks fortsättning måste blifva ansenlig*). När man nu öpnar
denna så kallade beskrifning om Svenska Allmogen in. in. föres,
man straxt i första stycket, som ännu endast utkommit, neder till
Småland, Jönköpings Län och Wästbo Härad**). Denna indelning af
Sverige är väl något skiljacktig ifrån den Geographerne tillförne
brukat, men ordningen gör ej mycket till saken. Det tyckes likväl böra ärindras, at om Auctor först beskrifvit Svenska Allmogen
i anseende till hvad den ena Provincen kan hafva gemensamt med
den andra, så hade Han ej här behöft underrätta Läsaren om, at i
Wästbo Härad Julen anses för den största af årshögtiderna (sid. 5):
at då man under hälgen hälsar på den andra, önskar man god helg
och godt nytt år, och att den andra önskar det samma igen (sid. 7.): att
när dödsfall ske, själaringes (sid. 19.): att det äfven ringes, när lik
begrafves, och at man betalar för klåckorne (sid. 20.); Hr Författaren såsom Kyrkoherde borde åtminstone veta, at Kyrkolagen, som
befaller ringning för lik, ej endast är skrifven för Wästbo Härad;
men Han gör med sitt härad, som Doctor Pangloss med Baron von
Thundertenthrancks Slott i Westphalen, hvilket han beviste vara
det ypperste af alla möjeliga slott efter det var försedt med fenster. Stackars Gubbe han hade ej sedt flera slott.
Första Capitlet skall handla om Allmogens Humeur och Sinnelag. Författaren börjar dermed, at ehuru Allmogen i Wästbo härad liknar till sinnelag i åtskilliga mål sina medbröder i öfrige
Rikets Provincer, så är densamma dock ganska olik med dem i
flere mål. Folket, säger han, i Wästbo är i allmänhet af ett allvarsamt sinnelag, dygdigt, upriktigt, försigtigt, qvickt och lärak*) Svea och Götha Riken med Finland innehålla mellan 280 och 290
särskilta Härader, Bergs- Skepps- och Tingslager. Således skulle hela wärket
om det i samma proportion continueras, komma at bestå af vid pass 20 dryga
Volumer i Qvarto. Hvilket gräseligit Opus! _Mya BtPaiov, Mya xax6v. '
**) H:r Assess: Tuneld skrifver väl Wästbo, som ock torde vara rättare
i anseende till det bredevid liggande Östbo Härad; men flere ställen i detta
värk bevisa nogsamt, at vår Auctor sätter sig öfver Orthographiskt och Graminaticaliskt gräl i Svenska språket.
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tigt samt nitiskt i sin Gudsdyrkan. Vidare berömmes Allmogen
såsom i samqväm sedig, skickelig och nyckter m. m. Om ej Auctors skrifsätt nogsamt vittnade at han är en frommer Man, kunde
man falla på den tankan, at han velat härmed kasta skugge
på den öfriga delen af Svenska Nationen, liksom desse goda egenskaper ej funnos på andra ställen än i det lyckliga Wästbo härad.
Vare det ock långt borta at man skulle vilja betaga denna hedervärda del af Svenske Män deras välförtjenta loford.! Det är endast beklageligt, at de råkat ut för en Panegyrist, som så hastigt
glömt hvad han skrifvit, at han nästan innan man får vända
bladet, säger tvärt deremot; Således heter det på 4:de sidan om
detta sediga folket, at sqvaller och förtal ej är sälsynt, hvadan
trätor, oenighet och hämd undertiden förspörjes; Och om detta
stadiga och alfvarsamma folket: at det är mycket nyfiket at höra
nytt, at det är lättroget och at högfärd i kläder och ombytlighet i
Moder finnes allestans ibland dem. Det som dock mäst sticker i
ögonen, är at en Kyrkoherde kan så blanda ihop vantro och Gudsfrugtan, at han berömmer dem för nitiske i sin Guds dyrkan uti
hvilkas beskrifning två tredjedelar är upfyldt med uprepandet
af deras vidskepelser. Vidare berömmer Auctor (sid. 3.) Bondgumman för at laga till godt och smakligt dricka, men s. 64 säger han
at deras öl vore mera hälsosamt och smakligt, om ej 1) Maltet
vore rökadt och nog hårdt torkadt, 2) om ej jästen lades för bittida uti, då vörten är för varm 3) om det i rättan tid tunnades.
Månne detta är ej det samma som at säga, at de brygde godt
dricka om det ej vore så elakt? Såsom prof af deras snygghet
anföres sid. 2 at en höna som värper knapt får vara i stugan:
kunde så vara om hönan ej värper annat än ägg.
Andra Capitlet handlar om sederna vid de årliga högtider,
Jul, Påsk, Pingest samt andra högtideliga tillfällen. Här talas ganska upbyggeligit om Julhalm, Julgröt, Julbrasa, Lutfisk, Påskägg
samt öl och bränvin*) m. m. I detta Capitlet förekommer likväl
något sällsamt, näml. at se Slåtteröl, Skjuröl, Kjöröl, Flyttöl, Ärjöl,
Timmeröl, räknade till de årliga högtider i Wästbo härad, och det
sedan öfverflödiga helgedagar blif vit indragne.
Tredje Capitlet handlar om Sederna vid Frierier, Förlofningar,
Bröllop, Barndop, Kyrkogång och Begrafningar. Vid frierier finner
vår Auctor intet något besynnerligit, (kanske Prästen vid dylika
tillfällen ej får vara med) utom det som passerar vid förlofningar.
Detta går således tu, at sedan friaren, beledsagad af Prästen och
*) I anseende till Bränvinet, som så öfverflödigt i denna beskrifning
förekommer, torde det interessera våra Fisealer at efterfråga om Auctor slnifvit förr eller efter år 1772.
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sina anhörige, anländt til sin utkorade, sätter sälskapet sig ej ned
eller lägger ifrån sig hattarne, mindre smakar nogot, förrän Ordföranden genom kort tal sagt sitt ärende. NB. utan tvifvel efter
Eleazars Exempel Gen. 24: 33; därpå följer handslag m. m. och
sedan bränvin och begåfningar. Desse äro efter vår Auctors upgift ansenliga, och bestå på Fästmans sida, om Bruden endast har
2 Systrar och två bröder, i följande persedlar: 5 st. prägtiga siden mösstyg, 3 silkes- och 3 tråspetsar, 3 st. silkes näsdukar, 2 st.
Silfverbägare, 2 st. förgylta Tumlare, 1 silfversked, 2 st. silfverkädjor, 2 st. silfverspennen*), 1 förgyld silfverring, 8 par handskar, 1 Psalmbok, Calmink til lifstycke, kläde til tröja och kjortel,
röda Regarns strumpor, toflor, och skor, 3 Cattuns förkläden, 1
hatt, 3 Bomulls nattmössor m. m. Om ej Auctor på detta stället
gjort som Tyska Doctoren, hvilken utaf et enda Exempel anfört i
sin Dagbok såsom en allmän Regel, at surkål vore god för fråssen,
så måste jag tilstå, at det är ovanligit at se bonde drängar i allmänhet mägta med sådana utgifter i et land, som vår Auctor angifver såsom ofrugtsamt, och hvarest han straxt införer bägge förlofvade såsom tiggande, den ena utsäde, den andra hampa, lin och
ull. Intet Ceremoniel til en Kongl. Kröning kan vara så omständeligt, som Auctors beskrifning på sjelfva bröllopet: allenast marchen ur brudstugan i bröllops stugan består af 6 puneter; men så
vida detta ej interesserar andra än dem, som tänka gifta sig med
allmogens Döttrar i Wästbo härad,**) så gås det här förbi.
Capitlet 4:de skall handla om Allmogens vidskepelser vid alla
dessa åfvannämde tilfällen, samt deras grundorsaker. Här kommer vår Auctor på sit rätta fält, och måste man til hans välförtjenta heder tilstå, at han i denna delen af vitterhet vida öfverträffar Hr Crälius, ty då denne senare ej spenderat mer än 35
Octav sidor af 500 på dessa dårskaper, har vår Auctor ansedt
ämnet värdigt at uptaga 38 Qvart sidor af 68. Också finnes här
utan ordning och urskiljning sammanrafsat alt det sladder som någonsin passeradt igenom gamla Käringars mun emellan Lappska
fjällen och Öresund: altsammans likväl skrifvit på de stackars
Wästbo-Boernas räkning. At af detta lemna något utdrag, vore at
förolämpa Läsaren. På det han likväl måtte få något begrep om
vår Auctors smak och skrifsätt, kan vara nog at anföra följande:
»Gal tuppen om qvällen, tros intet godt betyda; är tuppen kall
*) Auctor nämner endast et stort förgylt silfverspenne med löf uti, och
et D:o mindre förgylt, hvaraf det första spännet sättes i det yttersta silkes
klädet, det andra i det mindre silkes klädet, och det tredje i lintyget; Han må
sjelf förklara huru af två liflösa ting kunna blifva tre.
**) Sid. 100 i föreg. N:o står Wästbo, men bör efter vår Auctor heta
Wässbo.

324

GASLANDER, WÄSSBO ALLMOGE.

VIII

»om fötterna, dör någon i huset; är han het, är fara för eldsvåda;
»är han efter vanligheten, äro spöken å färde.
För tuppar röda, springa de döda
Men i de hvita, månde de -- — —*).
»Item: är ej Bruden Mö, faller håret af Brudpigorne, som
»medfölja; likaledes: stickes en smörgås genom prevets hålet; som
»sedan gifves den sjuka, säges hjelpa för matleda.» Ehuru svår
denna cur kan vara at pågå, vore det dock önskeligit at man kunde
få bot för en sjukdom som Auctors skrift är i stånd at upväcka.
At få listan på vidskepelserna tilräckelig, har Auctor äfven inblandat det som kan hafva naturliga ordsaker: såsom at man skall
alterera den som hickar: at man skall slå et stammande barn om
munnen med mjälten af Boskap då man slagtar: at säd som kommer ifrån Norr tul Söder växer väl m. m. På 56 sidan anföres,
at om »åskan höres på tomt bås (då Boskapen ej är i hus) frugtar
»man för dyr tid»; antingen måste således boskapen i Wästbo Härad stå inne hela året, eller frugtar man der altid för dyr tid, eller
vet Auctor ej sjelf hvad han skrifver, ty sällan plägar åskan höras om vintren. Om Maran, Gastar och spöken, är ock Förf. särdeles upbyggelig. (Sid. 40, 43 och f.)
— — — — men hvem kan repetera alt?
Ingen må undra at vår Auctor varit så fördjupad i sitt ämne, at
han glömt sitt löfte at upgifva grundorsakerna til alla af honom
uprepade vidskepelser; Detta torde ej eller vara hvar mans höfva.
Capitlet 5:te afhandlar Allmogens lefnads sätt i mat och dryck,
Sjukdomar och Landets belägenhet. Sedan vår Auctor nämt några
af Allmogens rätter och deras mål, som efter hans upgift äro 6
om dagen, lägger han tu, at Allmogen i allmänhet äter dryga mål;
»supematen skall vara mycket tjåck: gammalt härsknat, orökadt
»kjött och fläsk är för den samma läckrast m. m.» Han har då
redan glömt det han nyss förut och i början af detta Capitel sagt,
at Allmogen låter sig nöja med en ringa och svag föda. — Om
Landets belägenhet nämner Auctor endast lösligen med få ord, at
det är ojämt, med många berg och dalar, större och smärre sjöar,
åar och bäckar, at jordmånen är stenbunden, mager och vattensjuk,
samt utsädet ringa; men för öfrigt må ingen söka at här få veta
detta Härads (3-eographiska belägenhet, des gräntsor, huru många
och hvilka Socknar det består utaf, ännu mindre huru många hemman och af hvad natur de äro: huru stor folkmängden är, om den
*) Vi Respectera våra Läsare för mycket för at med Auctor utsätta
Rimslutet; för öfrigt äro dessa vackra verser med annan stil, eller så kallad
Schwaback tryckte; men Hr Utgifvaren har ej behagat underrätta den Lärda
verlden, af hvilkens composition de äro.
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är i til- eller aftagande: huru mycken upbrukad mark här är:
huru Allmogen skjöter sin åker och äng: hvad förbättringar däruti
kunna göras: hvad Kronans inkomst kan vara af Häradet; hvilka
städer äro närmast därintil; hvilka vägar eller annan comm.unication emellan Härads boerne och desse städer: til hvad pris Allmogen där aflåter sina varor, och hvad han tager tilbaka: om fisk
och villbrå,d finnes til någon ömnighet, samt huru den fångas: om
här äro bergsbruk och andra inrättningar vid hvilka Allmogen något kan förtjena;*) detta och nästan alt det som en skönsam. Läsare ville veta, saknas aldeles i detta värk.
Capitlet 6:te handlar om Allmogens klädedrägt: Sedan Auctor
täinmeligen omständeligt beskrifvit klädedrägten, sådan som den
brukades för 40 å 50 år tilbakas, och äfven visat den samma på
et bifogat väl graverat Kopparstick, blir slutet, at samma drägt
längesedan är aflagd, utom i Unaryd Sockn, och at så man- som
qvinkön nu apar efter Stadsboernes yppighet i kläder och ombyteliga moder; Tänk just som på de fleste andre ställen, så innom
som utom Sverige! — Se sådant är-det fullkomliga mönster hvarefter Hr 'IItgifvaren vill at man skall arbeta. Mån icke Allmänheten har skäl at önska, at han behagade skaffa sig et mönster af
skickeligare hand, til utbyte emot de til Prosterierna utdelta Exemplar, och sedan låta någon förståndig man igenomse de til honom
insände utarbetningar. Ty om detta kan man med fullt skäl, mutatis mutandis, säga:
Hors qv'un commandement expres du Roi me vienne
De trouver bons les vers dont on se met en peine;
Je soutiendrai toujours, morbleu, qv'ils sont mauvais;
Et qv'un homme est pendable apres les avoir faits.
Moukrix.
*) Gyllenf års Bruk ligger väl i Häradet, men sådant håller vår Auctor
ej värdt at nämnas.
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