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Medelst obegriplig läsning ock skrivna ord kan en al, när 906
den växer med sina rötter i vattnet, bliva den brud eller brudgum, vid vilken trollkarlar ock häxor viga en människa, som
de önska beröva ett värkligt äktenskaps lycksalighet. En dylik
al igänkännes därpå, att den ej om hösten eller vintern fäller
sin bladskrud.
Växtlifvet s. 13.

Vill du göra en god vän litet väl.

Tag fradga av en hingstmun ock lägg det i en brännvins- 907
flaska ock litet brännvin uti ock giv honom en sup, så blir han
från sitt förstånd.
Om du vill göra en god vän väl, så häller du brännvin i 908
munnen på en död människa, men häll dän det igän ock i en
flaska i lag med litet annat brännvin. Giv honom i en sup utav
det, så skall han inom två år döden dö.
Vill du en god vän litet.

909

Tag utav en svart sugga hännes urin i litet dricka eller
brännvin ock giv honom det. Står icke till att bota. Han
trår till döds.
Uppl., Vibärg.

Vill du taga mannahuset eller kreaturen maktlösa.

Emellan tolv ock ett skall du taga ett kläde ock släpa i 910
daggen över sädesåkrar ock ängar. Vrid M vattnet ur klädet
ock i en kopparflaska. Sen går du hem ock går till kvarnen, där
malt males. Så skall du taga med näven tre gånger ock lägga
i fickan, så att ingen människa blir varse, vad du gör; på
samma vis tre nävar mjöl, så att ingen blir varse dig. Sen går
du hem ock gör deg utan jäst utav vattnet ock maltet ock
mjölet, gräddar det i ugnen ock spar det till julkvällen, äter
då av det ock ger kreaturen med dig.
Uppl., Vibärg.

Det var en kväll — så berättade mig i går en gammal 911
mamsell — som jag stod vid köksspiseln ock kokte gröt. Jag
Sv. landsm. VIII. 3.
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blev varm ock tog därefter av mig huvudklädet. Sedan letade
jag vitt ock brett, men kunde icke finna det. Följande dagen
fann jag det stoppat in bakom min säng. Då jag tog fram det,
märkte jag, att något var invirat i detsamma, ock då jag såg
efter, var det en vit klump så stor som ett par knutna händer,
ock där denna vita klump legat, var klädet sönderfrätt. Jag
ropade på min syster, ock både hon ock alla i huset kommo
ock sågo denna klump, den hade likhet med en isterklump.
Man lade honom avsides, ock när vi sågo efter om en stund,
var han ej större än ett ägg. Nu tog de ock grävde ner den,
men det skulle de inte ha gjort. Ty från den stunden kom en
förfärlig ohäll på deras kreatur, så de gjorde stora förluster,
så de måste söka »klokt», innan det blev bra igän.
Smål., Friman.

912

Tag tre fyrväpplingar i fickan, i fall din väg går förbi den
där torvtäckta kojan, där dödens träd, den lilla aromatiska cypressen, gror i sin kruka i fönsterkarmen. Kanske gumman,
som bor därinne, just håller på med ögonförblindande konster
ock framtrollar ting, som blott äro skenbara. Fyrväpplingen gör
dig klarsynt ock oberörd, så du kan le åt hänne.
Skratta dock ej högt, ty det är ej så otroligt, att där emellan taklök ock tjärblommors oskyldiga liv på västra sidan av
taket gömmes en från kyrkogården hämtad dödskalle, fylld med
gravmull, i vilken hon under besvärjelser sått ärter, som skola
mogna till olycksbringande skörd. Slå kors för dig ock gå
förbi utan att se tillbaka.
Växtlifvet s, 17.

913

I hela vida världen finnes ej värksammare medel mot
troll ock trolldom än bitar av flygrönn, skurna St. Hansafton.
Flygrönn, vessleskinn ock älvanäver äro kraftigare trollrökelse,
än man kan få köpa på apoteket. Det har många gånger visat
sig, att personer, som förmå förtrolla jaktbössor, så de jämt
skjuta bom, samt värka på dragare, så att de plötsligt stanna
för vagn eller plog, ej kunna få makt med skjutvapen, som ha
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en bit flygrönn i kolven, eller med de dragare, som i seldonen
ha en splint av samma träslag.
Växtlifvet s. 13.

Giftiga ock stygga äro de ångor, vilka från avgrunden inne- 914
slutas i allt det trolltyg, som i fördärvbringande avsikter utkastas av trollkarlar ock häxor. Men dessa få sannerligen umgälla sina gärningar, när man av älvnäver, vitlök ock dyvelsträck1 (harts av växten Ferula assa foetida) gör rökelse ock
röker, där de haft sitt tillhåll.
Det vore ett lagom straff, om man bara hade till hands 915
fröhuset av spikklubban, vuxen på kyrkogård, ock med denna
klubba gav sådana onda människor ett slag i huvudet. De
skulle genast dö av ett sådant slag.
Växtlifvet s. 16 f.

Icke sällan föreskriva kloka gubbar ock gummor offer åt 916
strömmar ock strida bäckar. Ty vid dylika vattendrag pläga
stundom häxor ock trollkarlar idka deras fördärvliga konster,
så att husdjur bliva sjuka ock människor anfallas av gikt samt
andra häftiga plågor.
Slutakten i den rad av ceremonier, vilka skola upphäva
värkan av häxerierna, är att tre söndagsmorgnar före solens
uppgång offra något silver samt söt mjölk i det vattendrag,
vilket av den kloke betecknats som platsen, varest de onda
konsterna blivit utförda.
Sk., Offerseder s. 279.

I Bårslövstrakterna hålla de också före, att det blad i kate- 917
kesen, som innehåller antingen syndabekännelsen eller Athanasii
symbolum, skall vara ett gott medel mot häxeri.
En nittioett-årig kvinna i Bårslöv, som ännu lever, omtalade,
att hon av en klok fått det råd, att hon skulle fästa detta blad
1) Dyvel = djävul.
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på mäskkaret, när mäsken blivit förhäxad, så att hon ej kunde få
brännvin av den. Hon följde rådet, ock medlet jälpte genast.
Men bladet skall sedan sättas på sin plats i katekesen.
Gumman på Skanörs Ljung.

918

Påsken är ännu rik på folkseder, vilka dels hänvisa till
hedendomens dagar, dels äro lemningar från påvedömets tider.
Till de förra hör seden att med stål skydda hus ock kreatur
mot troll, fast denna sed även fått ett bihang från den kristna
kyrkan, i det nämligen även kors ritas på stalldörrar till skydd
mot blåkullafarande häxor. Ett minne från den katolska tiden
är seden att under påskveckan, »den stilla veckan», upphöra med
alla arbeten, som orsaka buller.
Omkl. folks. s. 22.

919

Midsommarens många mystiska folkseder bleve det för vidlyftigt att här ens uppräkna. En av de märkligaste, som bibehållit sig intill vår tid, torde vara folkfästerna vid någon källa,
där sjuka ock friska offrade »till källan» samt för övrigt firade
»Sankte-Hans-natten» med lek ock dans under öppen himmel.
Omkl. folks. s. 22.

20

Årsgång var i min ungdom också bruklig på Öland, ock
det är känt, att den person, som går en sådan gång ock därunder ser sig tillbaka, blir sned i halsen.
Gumman från Öland.

Läsningar.
921

Konsten att stanna blod var också känd [i Ausås], men
övades ogärna, emedan en präst gjort en person, som idkade
konsten, uppmärksam på att, i fall konsten misslyckades, kunde
han råka i tvivel på att Kristus lever. Besvärjelsens kända
del lyder nämligen sålunda: »Så sant som Jesus Kristus lever
ock är född julenatt, så sant skall detta blodet stanna!»
Ringarens berått.
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Blodställning.
Du röda blod ock strida ström, så stilla skall du stå, som 922
vår härre Kristus ställde Jordans flod, i Gud faders, sons ock
den helige andes namn. Amen.
Ett annat.
Du röda blod[?] ock strida ström, så stilla skall du stå som 923
en man, som går till tings, vet rätt ock vittnar orätt, så sant
som du vet, att han i hälvetet står, så sant skall ock detta blod
stå stilla.
(Läses tre gånger. Ta med två fingrar därnäst av högra
handen. Den hålles över, där bloden rinner. Rita med en kniv
tre streck över ådern. Spotta på tre gånger med ren spott.)
Blodställning.
Du röder, som en man står i hälvete, sen han blir döder, 924
som går till tings, som vet rätt ock vittnar orätt; förbannad
vare mig ock min fader, ock förbannad vare min syster ock broder.
Ett annat.
Vår härre ock Sankt Pär gick över en väg. Så fick han 925
se en eld, som brann, så fick han se det röda rann: Det skall
vara stopp.
Blodställning.
Jungfru Maria gick fram,
fick hon si, en by brann,
fick hon si, det röda rann —
Gud låt det stanna i Jesu Kristi namn!

926

Ett annat.
Jag ställer dig, lilla trilla, ock så sant som jag förbannar bort 927
mig till hälvetets glödande fan må taga mig, kropp ock själ, som
jag står, ock fan må taga röden [röderll utav dig samt dina släktingar ock dig på domsens dag ock så taga din röda trilla ock
spar den, tils du kommer till hälvete, för satan skall då taga
röden utav dig. Nu Jesus Kristus ock Guds son, adjö med dig.
Jag försvinner; så sant skall denna bloden stå, som både du
ock jag i hälvetet nu brinner.
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Ett annat.
Jag ställer denna blod, så visst ock sant, som Jesus Kristus
på korset för mig dött ock lidit, så sant skall den bloden stå;
så visst som jag vet, att de tre personerna i himmelen, Gud
fader, son ock den helige ande, äro en sann gud, så sant skall
denna bloden stå, som jag vet, att denne mannen N. N. har gått
till tings, vittnat orätt, ock som de orättvise dommare, som svurit
sin trohet vid Gud ock hans heliga evangelium att rättvist döm ma,
men orätt dömmer, men Jesus Kristus, Guds son, han rättvist
dömmer, han skall dömma dem ock dig, blod ock mod i den hälvetes brinnande låga; så sant skall den bloden stå för Jesu Kristi
skull.
Ett annat.
Som jag N. N. är lik en gammal gråhårig man, som går
till tings, vet rätt ock vittnar orätt, lik den gamla gråhårige dommare, som sitter på domstolen ock dömmer orätt: Jesus Kristus,
Guds son, skall detta blod ställa. Jag ger mig ifrån dig ock
tar satan till min fånge: han skall detta blodet ställa, så sant
mig Gud jälper till liv ock själ!
Ett annat.
Så stilla, du röda blod[?] ock röda ström, så stilla skall du
stå som en man, går till tings, vet rätt ock vittnar orätt; så
sant som han i hälvete står, så sant skall du blod stå stilla.
(Rita med en kniv över ådern.)
Uppl., Vibärg.

931

Man tager den sjukes hand, nämner tyst hela hans namn
ock säger inom sig:
Så sant som Jordans flod stod, ditt blod skall stå ock icke
rinna!
Sk., Höganäs bruksförsamling.

932

Det var uti en salig stund, att Jesus kom i Marias sköt,
allt med sin oskyldiga pina ock död. Så visserlig som det är
sant, så stannar det blodet i Jesu namn!
Från Hälsingborgs landsförsamling.
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Det var uti en salig stund som Jesus kom i Marias famn, 933
han löste oss från den eviga död med sin dyra blod så röd.
Så visserlig som detta är sant, så stilla detta blod på dig N. N.
i Jesu namn! I Faders, Sons ock den helige Andes namn, amen.
Sk., Rönnebärgs här., Asmundtorps socken.

Jag stämmer blod på N. N. med de ord, som vår Härre 934
stämde alla floder julenatt.'
Sk., från Väsby socken (Luggude här.).

Jag stämmer blod på N. N. med de, som Jesus Kristus 935
stämde syndafloden ock Röda havet. I hans namn skall det
stämt varda!
Sk., Norra Åsbo här., Bågeröds socken.

936
Fästa eld, så den ej släckes under natten:
Mors maska,
fars taska,
mors mans mus.
Ock så sant skall denne elden vara till dagen blir ljus!
(Med skyffeln slås tre slag över elden.)

Beten balus,
men elden skall vara, till dagen blir ljus!
Blek., Nättraby.

Jag manner dig, Eld, wid Guds faders ock sons ock dens 937
helge andes, at du all blifwer stilla ock icke förhäfwer tig med
frasande ock Beterhets nit ock med tin grymhet then tu tig
itända welle ock tin eld, som tu framföle, thet förbjuder Jag i
kraft ock med then ed, som gud han tig på bärget siska för
1) Alla rinnande vatten stannade den timme Härren föddes på
jorden.
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bannat hafwa, at tu skalt strax stanna ock thet i nam faders
ock sons ock thens helge andes Amen amen Amen.
här gås eller rid 3 ganger i kring Elden läses fader vår.
Skrivet med rätt god stil, »svensk» från 1700-talet, på ena sidan av ett
kvartblad (ortografien här återgiven efter hskr., skiljetecken insatta).

938

[Mot fog?]
Två läsningar [»incantations or charms»] använda av en
vandrande kvinna i Uppland till bot för alla sjukdomar:
Vår Härre ock Sankt Pär
vandrade världen om.
Hålt, sad Sankt Pär,
en orm var där.
Vår Härre sade: Kom!
det var ej orm, det var en fleg,
det blir bra, när solen går ned.

939

Oden ock hans drott
gingo kring ock botade för flög ock skott.
Medan hon läser detta, beskriver hon tre gånger med högra
handen en cirkel i riktning mot solens dagliga rörelse.
(Anteckning på en lös lapp i en bok förut tillhörig prof. Wackerbarth ock nedskriven med hans hand. Inledningen ock slutet på engelska, återgivas här i översättning.)

940

Att kalvar må trivas.
Vita kalvar ock röda,
de som ej vilja leva, få bli döda.,
Bleking.

941

När kärlek kallnat, kan den åter tändas genom följande
besvärjelse, som antingen användes, när man ser det f. d. älskande paret i samtal med varandra, eller också måste besvärjaren samla sina tankar kring dem, när han säger: »Vara vira
vorm dia bolus! Gör ingen skilsmässa emellan dessa personer
1) »Dessa böner m. m. äro funna bland avlidne riksdagsmannen
Håkan Peterssons i Rödeby efterlemnade papper (död 1868) ock tillvaratagna av skolläraren K. Nilsson i Lösen (lemnade 1887).»
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N. N., utan må deras vänskap ock kärlek vara så långt, som
solen är ifrån jorden ock själen ifrån den människa, som dog
i går! I Faderns, Sonens ock den Helige Andes namn. Amen,
amen, amen!»
Två blad s. 278.
För »modern» [en sjukdom].
Du klot skall stå stilla, som solen stod på Joas himmel i 942
dagar ock nätter tre. Du klot skall stå stilla, som vattnet stod
på röda havet för Israels barn, när Farao jagade efter dem.
Du klot skall stå så stilla, som det var tre syskon som gick
på en väg: den ena hon läste, den andra hon bad, den tredje
förbant[?] klon under navlan förut varit har.
Klon [samma sjukdom som föreg.?]. '
Jag mötte tre syskon på en väg. Den ena hon spelte, den 943
andra hon dansa, den tredje hon sätter klon i lag.
Vibärg.
För modstulenhet.
Jag ser, att du går så besvärlig på din stig. Jag tror, att 944
fan eller hälvetes människa har tagit makt ock mod utav dig.
Men Satan i mitt järteblod ock fan i den, som tagit makt ock
mod utav dig, så sant bloden i mig röres ock järta i mig klappar, ock så sant som jag står i hälvete med strumpor ock skor,
ock så sant bloden i mig röres ock järta i mig klappar, så sant
skall du ha igän ditt makt ock mod.
Ett annat.
Du kjuva[?] ock mod sjeligehane], ja, Gud han jälper ock 945
Gud han kan; i hälvetet skall du brinna. Jag jälper min häst
ock frälsar min ko, ock det sker i tre namn: Gud fader, son
ock helige ande.
(Detta läses i malt, salt, vitlök, dyvelsträck ock rågmjöl.)
Ett annat.
Jag ger dig för modstuli, blodstuli, maktstuli, så att du får 946
din makt ock mod igän. Du skall växa, äta ock taga hull ock
ha ditt makt ock mod igän. Det[?] ut genom knät, in genom
knut. Du skall få lika gott igän, som du givit ut.
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Ett annat.
Människan igenom syndafallet haver Satan tagit bort både
makt ock mod, men igenom Jesu helga kors av min tro ger
jag dig igän både makt ock mod.
Uppl., Vibärg.

948

Ormbett.
Ormen låg i tuvan, så slemmig ock så ful. Ve dig, du som
mänskan stack! Du skall själv lida både sveda ock värk.

949

Ormbett.
Vår härre ock Sankte Pär gick på jorden ock vandra. Så
fick de se ett litet barn satt på en tuva ock grät. »Vad gråter
du efter, mitt barn?» — »Jag är ormstuuget ock illa betungat.»
— »Tvi den dig stungit haver!»
Uppl., Vibärg.

950

Att göra fram ormen.
Hit skall du, fördömde ande!
Hit skall du, avgrundsande!
Hit skall du, din djävla ande!
Upp]., Vibärg.

951

Om man vill skjuta en till döds.
Skall du taga blod av densamma med vredesmod, ock så
skall du smörja kulan med det, ock så skall du taga droppvatten ock två dig först ock säga: »Jag vill inte vara döpt i
sådant vatten», sedan kasta på honom en skvätt ock säga: »Jag
skjuter dig till döds» (det säger du inte hårt). Sedan ritar du
opp den samma bilden på vad du vill med mena, ock så läser
du en värs:
»Jag skall på den natten giva mig ifrån dig, härre Jesus
Kristus ock Gud fader. Adjö med eder. Jag ger mig åt den
store profeten Satan, Belsebub, djävlarnes överste ock alla djävlar, som i hälvetet finns, skall taga mig med kropp ock själ, ock
ni skall föra skottet rätt.»
Uppl., Vibärg.
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För »steeker» [stickor?"
952
Erik Andersson står på bärget ock ropar åt sin dräng: »Säg
bot för stecker, för min röda häst!» — »Han skall blåsa'n tre
gånger i munnen ock stöta'n tre gånger i sidan, så skall det bli
botat i samma stund.»
(Vitlök, ljumt dricka, en jumfru brännvin, ett kvarter korn.)
Uppl., Vibärg.
Att ställa dem kvar.
953
Här skall du stå, så sant som jag påkallar eder fram alla
djävlarnes överste Belsebub ock Ruvi, att jag med hans jälp
ock vår frälsares, Jesus Kristus. Du, Satan, jag åberopar dig,
ock som hans jälp med, så sant skall du stå ock stå, som solen
stod på Joas himmel i dagar ock nätter tre. Här skall du stå,
till dess jag löser dig.
(Svart kummin, steldroppar.)
Att ställa dem kvar.
954
Tag två lod kvicksilver ock sedan ställpulver, 11/2 lod.
Strö det framför hästen med dessa orden:
»Den store profeten Satan, han tillbeder dig, att du skall
stupa ock stå.»
(Läs dessa ord tre gånger!)
Uppl., Vibärg.

Mot stämma.
955
Oden stod på Hidans bärg. Han frågade Ulls moder: »Vad
skall vi bota stämma med?» — »Tag den om hals ock blås den
i mun, så öppnas dess svag i samma stund.»
Uppl., Vibärg.

För svullnader.
956
Du skall förvissna som dagg på strå ock förmultna som
stoft i jorden. Bölden klar sitter du här allen i dag som den
rödande blod, ock i morgon skall du vara vit som snö.
Uppl., Vibärg.
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Att läsa bort sår m. m.
Vår härre Jesus rider över hede,
där möter han den lede:
»Vart skall du hän?» sade vår härre Jesus.
»Jag skall äta kött ock suga blod.»
»Nej, jag förmenar dig. Du skall ur ben ock i kött, ur
kött ock i skinn, ur skinn ock ända åt hälvetes pina, genom
tre namn. [Faderns, Sonens ock den Helige andes.]
Bleking.

958

[Att sätta ned någon.]
»Tag i alla djävlars namn» — heter det — »en spik från
en förmultnad likkista på kyrkogården tillika med litet gravmull. Passa på, när personen går ifrån ett ensligt ställe ock
driv ned spiken i den våta fläcken med följande besvärjelse:
»Här nedsätter jag dig N. N. med det äktenskapsförbund,
som du nu har ingått med N. N. Så nedsätter jag dig N. N.
ock det uti hela Belsebubs, Beliams ock Lucifers namn!»
Denna besvärjelse avser tydligen att genom graven skilja
ett par nyligen trolovade eller gifta, ock berättelser om personer,
som drivits av en vanvettig svartsjuka till att genom kloka anlita dylika hä,mdmedel förekomma ej så sällan, när dödsfall
kort efter trolovning eller vigsel inträffar.
Två blad s. 279.

959

Värk.
Han steg själv ned ifrån himmelen ock dövade sju ock
sjuttio slags värk i en sjö, där ingen hår bo[?] under en alrot.
Du skall intet göra denna människan något imot under en jordfast sten. Du skall intet göra denna människan något mer genom
fadrens, sonens ock den helige andes namn.

960

Döva värk.
Jungfru Maria klädde sig i snövit särk, på det hon skulle
taga värk ifrån tunga, ifrån leder, ifrån lunga. Det skall inte
värka i hulle, men en döder man i skalle[?]

961

Värkställning.
Gud bevara mig nådeligen! Räkna ifrån tjugo tre gånger baklänges.
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Så sant som en dommare sitter på domstolen, vet rätt
ock dömer orätt, så visst som hans själ skall i hälvete brinna,
så visst skall nu värkens sveda försvinna.
962
Värk.
Som jag N. N. vet en man, som går till tings, vet rätt ock
vittnar orätt, så sant som du vet, att hans själ skall brinna i
hälvetet, så sant skall denna värken stå stilla.
(Läses nio gånger; tar man med de två fingrar därnäst av
högra handen, hålles över där värken står; sedan »Härren välsigne oss.»)
Vilaärg.
963

Att döva värk.
Vår härre Jesus rider in på kyrkogård,
där dövde han båd värk ock sår.
Jesus somnade,
värken domnade,
Jesus vaknade,
värken saktnade,
genom tre namn [Faderns o. s. v.].
Blekinge.

964
Fulvärk.
Jesus Kristus gick sig på en väg. Så mötte han tre jungfrur. Jesus Kristus frågade: »Vart ska ni gå?» De honom
svarade så: »Att bryta ben ock suga märg». Sade vår härre
Jesus Kristus: »Gå till en skog, där ingen bor, till en sjö, där
ingen ror, till en båt, där inga ärar är, att han skall på vågorna
flyta: där finns varken märg eller ben att suga ock bryta. Det
sker i tre namn: Gud fader, son ock helige ande.
Mot fulvärk.
965
Gud snorre [morren ock röden, du skall trivas, när som jag
säger sanningen för dig. Jungfru Maria ock Sankte Pär gick sig
vägen fram. Här möttes dem Kvessa. De frågade, vart hon
skulle gå. Jag skall gå ock spränga ett ben under en jordfast
sten. Där skall du ha ditt vissa hem.
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Ett annat.
Vår härre Kristus ock Sankte Pär gick sig på vägen fram.
Där möttes Kvessa. »Vart skall du gå?» sade Jesus till Kvessa.
»Jag skall gå till Kvinohem, suga blod ock bryta lös delen.»
»Nå», sade Jesus, »jag skall ställa dig på en skog, där ingen
bor, på en sjö, där ingen ror ock under en jordfast sten. Där
skall du göra varken man eller kvinna intet något men, men
under hållarne bärgera[?] grå, där skall du bliva ock bo.
Uppl., Vibärg.

967

Tandvärk. ,
Du, tandvärk, jag besvär dig uti det heliga trefaldighets
namn, så visst som den går till tings ock vet är rätt ock vittnar orätt, så sant som han kommer att ligga i hälvetet ock
brinna, så sant skall du tandvärk stå.

968

Tandvärk.
Du tandvärk, jag besvär dig i det heliga trefaldighets namn,
du skall stå med den, som går till tings, vet rätt ock vittnar
orätt ock den orättvise dommaren, som därefter dömnaer. Men
Jesus Kristus ock Gud skall denna tandvärk ställa. Så sant skall
denna tandvärk stå ock för evighet försvinna, så visst ock sant
som Gud fader, son ock helige ande mig nådigt jälpe till liv
ock själ!
Uppl., Vibärg.

Häxor.
969

I Röddinge (Färs härad) bodde för icke länge sedan en
klok, som kallades Rödda-Hannan, ock i Vallby (Vemmenhögs
härad) bodde en annan klok käring. Dessa två tävlade med
varandra i många konster.
Hanna tvang Vallbykäringen att gå naken ned i fähuset i
en bondgård, ock hon fanns sittande bakfram på en ko.
Sedan satte Vallbykäringen till med sina konster, så RöddaHannan höll på att bli rakt fördärvad. Men så for hon till
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Röda havet i Danmark ock fick jälp av en dansk klok, ock då
måste Vallbykäringen gå i »dukan» [dö].
Gumman på Skanörs Ljung.

Jag känner ett bondfolk i Skurups socken (Vemmenhögs 970
härad), vilket, hur de än för övrigt förnekade både sin tro på
ock sin kännedom om all vidskepelse, dock, när deras son efter
en långvarig sjukdom uppgavs av läkaren, reste till RöddaHannan. De förtälja nu, att på färden till hänne vägrade deras
hästar att gå hela vägen fram, utan mannen måste spänna dem
ifrån ock rida hem för att hämta ett par andra. Dessa vägrade
väl icke att gå, men trögt gick det. Ock när de slutligen
kommo fram, sade Rödda-Hannan bondfolket ögonblickligen,
vad som hänt på resan, samt tillade, att den som häxat sjukdomen på pojken, hade nu velat förhindra dem att söka bot
därför. Pojken blev emellertid frisk ock är det ännu.
Rödda-Hannan förmådde en gång så mycket, att en häxa 971
i Önnarp, som tagit smörlyckan från ett bondfolk, en morgon
kom i sitt bara linne in i deras stuga. När man tilltalade
hänne, vaknade hon upp, for ut ock sprang hem i den kostymen.
Sk., Skollärarens berått.

I Över-Enhörna» fanns det en kärring, som var styv till 972
att trolla. De tålde hänne icke i socknen häller, men som de
voro rädda för hänne, vågade de aldrig neka hänne någonting,
när hon kom.
När det led mot påsken, skulle Andersson ha sig nya kläder
ock skickade bud på skräddarn. Kärringen var just hos Andersson, när skräddarn kom; men mästarn vart icke rädd han,
utan började gyckla med trollpackan, ock bland annat sade han:
»Nu kommer skärtorsdagsnatten, ock då skall du väl ut, kärring?»
1) Bekant från Almqvists »Målaren».
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Kärringen vart så arg, så ögonen lyste i hänne. »Jag lovar
dig», svarade hon, »att du skall få fara, du skall få fara.» Sedan
på kvälln, när skräddarn skulle till att gå hem, kände han
sig just som lyft upp i vädret, ock så bar det av med honom.
Slutligen saktade det, ock skräddarn stod på sin egen gård.
När han såg sig om, såg han tydligt en skugga med en kvast
efter sig, som han hade ridit på.
973

Om samma kärring sägs det, att då hon en gång var när
ett bondfolk, kom det ett tattarfölje till gården, karlar, kvinnfolk ock barn i stora vagnar. Tattarne kunna nog trolla de,
men kärringen i Över-Enhörna var allt styvare än de. Bondfolket bad Minne gå ut ock köra av byket, ock hon uf på farstukvisten ock bad dem dra åt hälvete. Ock så varnade hon dem
ock sade, att hon var farlig, men de bara skrattade åt hänne.
Men så bäst det var, fingo alla tattarne ont i magen ock kunde
icke hålla sig, ock så började deras hästar skena, ock tattarne
efter dem, för att icke bliva av med dem. Ock hela vägen stod
det som en spruta bakefter dem, ock på det viset blev man
av med dem.

974

Prästen där i socknen (Ö.-Enhörna) — han hette för rästen
Viberg — var illa snål ock tålde icke folk, som kom ock begärde. Hushållerskan hans höll allt giva av det hon hade, ock
så kom det sig, att hon ville på att traktera trollkärringen, vi
talade om, när prästen kom ned i köket.
»Är du nu här, din gamla häxa?» ropade han. »Laga dig
genast av!»
»Skall kyrkhärrn predika i morgon?» frågade kärringen.
Ja, det skulle han.
»Ja, då lovar jag kyrkhärrn, att han inte skall komma
upp på predikstoln en gång», sade kärringen, ock därmed så
gick hon.
Ja, så vart det söndag. Nu är det så inrättat i vår kyrka,
att uppgången till predikstoln icke går genom sakristian, utan
rätt upp från själva kyrkan. Prästen hade icke fäst sig vid
vad kärringen snackade, ock skulle nu till att gå uppför trappan.
Ja, halvvägs orkade han, men sedan var det stopp. Så kom
han ihåg hännes ord ock skulle till att fresta igän, men nu
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var det ändå värre, för han kunde bara taga ett par steg. Ock
så försökte han tredje gången, men nu kom han icke ur fläcken.
Men predika det skulle han, ock därför gick han ock ställde
sig vid altarrunden, ock så predikade han, så det grånade i
kyrkan. Men se »Fader vår» det ville icke gå, utan kyrkvaktaren måste fram ock jälpa honom, 'men till sluts gick det.
När prästen kom hem, var han sjuk, ock efter några dagar
vart han död.
Bergström.

I Vallby (Järrestads härad) bodde i äldre tider en hel familj, 975
som kunde häxa. En av dess flickor tjänte som barnflicka hos
ladufogden på Glimminge gård, ock för att roa barnen hade
hon i sitt oförstånd visat dem, att hon kunde mjölka ett knivskaft, då hon satte kniven under bjälken.
Ladufogden fick höra detta. Han ville veta, om hon kunde
flere konster. Flickan svarade, att hon med ett par ord skulle
kunna på en gång stanna alla gårdens dragare, där de gingo
för plog ock harv, blott hon själv finge stå så högt, att hon
kunde överskåda dem alla. Han förde hänne då upp på taket
av Glimminge gamla stenhus. Hon sade något, ock i ett nu
stodo alla dragarne stilla, undantagande ett par, men där hade
också plöjaren satt flygrönn i årderåsen.
Någon tid därefter klagade en torpare för härremannen, att 976
han fått sk ko förhäxad, så att hon dött. Då vågade ladufogden
ej längre dölja, vad han visste om flickan. Där blev undersökning, ock härremannen lät skicka hela familjen till livstids
fängelse på Varbärgs slott.
Häxfamiljen hotade då, att om de ej alla återfingo friheten,
skulle Glimminge gård brinna tre gånger. Härremannen brydde
sig ej om hotelsen, häxfamiljen dog ut på Varbärg, men Glimminge gård har två gånger brunnit ned.
Sk., Skollä,rarens berått;

1 tyska kriget var det en käring som sa åt soldat6rna påsk- 977
afton om morgonen: »Nej här sitter jag ock pratar vid er, ock
i kväll skall jag vara vid Tjursudde!» — »Å, känner ni inor
Sv. landsm. VIII. 3.
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till Tjursudde? Den ligger i samma trakt, som jag är ifrån»,
sa en av de svenska soldaterna.
Tjursudde var en udde, som låg i Toften i Skarshults socken.
Ock de sa, att påskkäringarna brukade samlas där påskafton.
När., Nyblin.

978

Under kriget i Tyskland var det en knekt med, som het
Kvist, ock han tala' om för mig, att det kom en käring till
dem ock frågade dem, om de ville resa hem om natten. De
skulle komma tillbaks andra morgonen. Men de skulle inte få
säga något, när de var hemma. Kvist bad till få besinna säj till
dagen därpå, för han tyckte, att det skulle bli lite ruskigt.
Men det var en annan soldat som tog ock gick på förslaget.
Han fick resa på en halmkärve. Men han visste inte riktigt, hur
det hade gått till, för det var så besynnligt, men hemma lär han
ha varit. Han har åkt på en halmkärve.
Andre morgonen kom käringen tillbaks ock frågade Kvist,
hur han skulle göra. »Ja Gud vet, hur jag skall göra», sa han
— ock då var det gjort. När han nämnde Guds namn, så fick
käringen lov att gå. Ock vid hon gick på gatan, såg Kvist, hur
det var en mängd ungefär alnshöga tingestar, som såg ut sam
människor, som följde'na.
Det var i en stad som det där hände.
När., Nyblin.

979

Sockenskräddarne de är ändå ett välsignat folk.
Den skräddare, jag vill förtala om, han var just borta ock
sömmade hos en bondakärring, som hade ord om säj att stå i
förbund med hornpälle själv, något som för rästen nock var
sant, för si hon var så slipad, att hon kunde ta en bytta ock
sätta säj vid spånerocken ock på det lilla viset snoppa grannarnas kossor.1 Som det imellertid just då stundade till dymmelveckan, då alla trollpackor har sin sammankomst, så mente
mäster skräddare, att han, som — imellan fyra ögon sagt — ville
anses för en mycket förståsigpåig2 karl, nock faan skulle ta
Mjölka grannarnas kor.
(Förstå-sig-på-ig) förståndig karl.
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reda på vad moran tog säj till eller om hon var så grynigl ock
blev hemma.
Om själva natten till dymmelonsdag ville mäster prompt
inte krypa ner i båsahalmen 2; »för si», sa han, »jag vill allt
mycket gärna få slut på syendet i natt». Men moran hon blev
så oppstudsig ock vresig, när det led mot tolvan,3 så skräddarn
gick ock la säj. Ock som det då var sent på natten, så somnade han snart, som moran nogsamt kunde förstå därutav,
att han pep till då ock då ock gav underliga läten ifrån säj.
Då nu ingen opsalverade moran, så gick hon ock öppnade kistelocket ock tog fram ett stort krokigt horn, vari hon hade trollsmörja. Ock därmed smorde hon grisslan,4 ock sen så satte
hon säj i kryss över'na ock sa: »Opp ock ut genom skorstenen,
över bärg ock hallar ock ner vid Jomfruport i Blåkulla!» Ock •
vid detta besvärjelseformulär bar det av med'na, så skräddarn
fick knappt se skankarna av'na i skorstenen.
Det skall jag nock göra med, mente skräddarn; för si, den
filuren bara låddes, att han sov. Ock sen steg han opp, tog
reda på hornet ock smorde sopekvasten ock satte säj grensle
om'an. Men som skräddarn hade mycket bråttom, sa han bara:
»Opp ock ner genom skorstenen!» Ock kan ni väl tänka er så
djävligt: skräddarn på sopekvasten kavade opp ock ner genom
skorstenen hela eveliga natten 3 ock slet en riktig hund. Kort
före ottan stannade kvasten, ock ni kan nock veta, det var inte
mycket med skräddarn då. Men då han på morgonen fick se
trollpackan, blev han likaväl så förgrymmade ond, så han svor
vid pärsejärnet, att nästa år så skulle han nock märka'na.
Moran flinade imellertid ock tackade, för det mäster sotat åt'na.
Nästa år habbade det säj6 också på så sätt, att skräddarn 980
liksom under hint året var ock sömmade hos moran på dymmelonsdag. Men så snart kärringen den kvällen väl gett säj åstad,
så smorde skräddarn åter sopekvasten, ock den gången sa han:
»Opp ock ut genom skorstenen, över bärg ock hallar ock ner
vid Jomfruport i Blåkulla!» Ock nu skall ni tro, gott folk, det
1.)

»Var så grynig» = behagade, var så god.
Sänghalmen -= sängen.
3) Klockan 12.
4) Brödspaden.
5) Hela natten igenom.
6) Inträffade det.
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vyssjadel av med syaren, 2 så han alldeles höll på att tappa
anden. Men till Blåkulla korn'an. Ock där var en hiskelig
röra med trollpackor, som satt till bords med själva pocker.
Visst tyckte inte pocker om skräddarns visit; för si, sa han,
det är ett mycket bångstyrigt folk skräddare. Som han dock
nu var där, så kunde ingen jälpa't. Maten bara bestod av stora
bosars ock paddor, ock sånadära ville skräddarn inte smaka på.
Efter maten sa pocker, att de skulle till ock roa säj med
att tränsa på4 varandra. Ock så tog de fram en hiskelig mörja
med skäkteträ ock sa: »Söndert 5 i kväll, men helt i morgon!»
Ock sedan slog de bå näsor ock mer av varandra.
Men skräddarn, som bara ruvade på hämd på husmoran,
han sa: »Helt i kväll, men söndert i morgon!» För övrigt siktade han bara efter bondakärringen ock några andra, som han
kände. Hur »krået»6 skräddarn än slog, syntes det ändå inte så
mycket som ett vittings var.1
Om en stund sa pocker, att de skulle rita sina bomärken i
huvudboken. Ock då skrev skräddarn Jesu namn. Men pocker
han ville då inte mera ha boken, utan hyssade'na 2 på skräddarn
ock sa: »Nu kan du ha'na själv!» Mäster han tog emot boken
ock förde'na med säj hem.
Om morgonen efter, kan ni tro, var bondakärringen näselös,
ock samma ändalykt hade slagsmålet haft med några grannkvinnor. För si skräddarn hade sagt: »Söndert i morgon!»
Sen drog syaren fram allihop för dommarn, som gjorde en
ynkelig ände på dem samt ock synnerliga, i det han knep nackarna av dem. Ock efter den dan var det slut med Blåkullaresorna.
Men skräddarn, som fått boken av fan, han stiftade sen
frimureriet. Ock därutav kan ni veta, herar, att frimurarne de
är ljusa pojkar de.
Blek. (Förkärla s:n): A. Petersson.

1)
3)
5)
7)

Susade.
Ormar.
Söndrigt.
Syntes det icke alls.

Skräddaren.
Slå.
Skarpt, häftigt.
8) Kastade hänne.

2)
4)
6)
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I Klörup hade de på en gång icke mindre än tio häxor. 981
Då tjänte där i samma by en dräng, som ägde tre bjuggkorn,
som tre gånger gått hela igenom en kvarn, samt tre lyckegräs,1
ock med dessa ting i fickan kunde han påskdagsmorgon få makt
över häxorna.
Han gick den morgonen upp på takryggningen ock ropade,
att Blörups alla häxor skulle komma ut ock mjölka tjuren. Nu
måSte de ut alla tio, så att folk fick se dem. Gästgivaremor
var med bland häxorna, ock hon kom med bara en sko på
foten. Men en kan tänka sig, att dessa tio häxor blevo galna
i hättan på drängen.
I den tiden var det brukligt, att tjänstfolket gick omkring i 982
byalaget ock tiggde påskmat, ock denne dräng följde bruket.
Men då rådde hans husbonde honom att noga ge akt på vilken
mat han fick av häxorna, ock lägga den i ena ändan av sin
tvärpåse samt den övriga maten i den andra.
Häxorna gåvo honom grann påskmat, ock gästgivaremor
skänkte därtill drängen ett par granna hoseband. 2 När han
då kom hem, tog husbonden häxornas mat, stampade den ihop
till en röra, lät så drängen ta högra bakjulet av en vagn,
lade denna röra därpå ock knöt hosebanden kring julet ock
öppnade så porten. Då fick man se, vad gott häxorna ämnat
drängen, ty julet flög rakt upp i luften. Där gick det i tusen
bitar, innan det åter nådde jorden.
Sedermera gjorde drängen häxorna många hyss. Men så
hände det en het sommardag, att han vattnade öken i gatkärret,
ock då tog han inte bättre vara på sig, än att han drack det
öl, gästgivaremor bjöd honom. Ock efter den dagen »moddes>> 3
en sjukdom på honom, som snart tog hans liv.
Gumman på Skanörs Ljung.
•

Det är ju nogsamt känt, vem som lär människan sådan 983
elakhet, ock det är måtro inte för roskull som häxor på långfredagsmorgonen ska upp i kyrktornet ock stå med mjölkbyttor,

3)

Fyrväpplingar.
Mognade.

2) Strumpeband.
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sädesmått, brännvinspannor ock eljest ting från sådant, som de
lärt att skämma', på sina huvuden.
984

Man hör just inte till att någon far till Blåkulla ock fägnas
med skatstek nu för tiden; men så mycket länge sedan är det
dock inte, som Elna Pärs morbror en morgon hörde ett sådant sus
i luften, att han satte bösspipan rakt upp ock sköt av skottet.
Men vem som då damp ner, det var hans nabokvinna. Ock
hon måste nu lova honom att aldrig förgöra något av hans
ägendom. För att vara säker på hans tystnad gav hon honom
fint lärft till skjortor.

985

, Längre tillbaka i tiden hände det, att en förveten skräddarpojke lurade på hur en häxa smorde ugnskvasten för att på den
fara till Blåkulla. Pojken tog brödgrisslan, smorde den ur
samma burk, satte sig på ock ropade: »Upp ock ned!» Han fick
också fara upp ock ned i skorstenspipan, ock det så att kläderna
voro uppslitna på hans kropp, innan det blev dager.
Sk., Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 17 f.

986

I Skarshult var det en klockare, som het Bovall. När han
skulle gå opp ock ringa i kyrkstapeln en morgon, så var det en bel
mängd med käringar däroppe kring klockorna. Sen de väl ha
avtvingat honom löfte att tiga, rusa' de ut genom luckorna. Ock
det var flere stycken av de där som han kände igän, för det var
socknabor.
När., Nyblin.

987

Påskaftonen ströks kors över dörren ock kastades krut i
spisen, för att ej påskkäringarna skulle kunna komma in. Av
samma orsak släpptes spjället före kl. 6 på kvällen. Likaså
fln° inga spadar, grepar, sopor, rakor eller dylikt lemnas ute,
för att ej påskkäringarna skulle få medel att resa på till Blåkulla.
När., Nyblin.
1) Förgöra.
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På påskfästen i Blåkulla fägnas häxorna med stekta skator, 988
ormar, paddor ock dylikt.
Sk., V. Göinge: Fogl. s. 27.

Påskbreven börjades vanligen så:
Sopa, raka, smörjehorn
sänder jag till resedon.
Res fort, kom snart igän,
önskar dig en trogen vän.
När., Nyblin.

På Skillinge fiskeläge bor en häxa, ock det är ej många 989
år sedan hon övade sin konst på en bondes kor. Hon bara
strök dem över ryggen, där de gingo på marken i närheten av
hännes egna. Men detta var mer än nog, skall en veta, för att
förhäxa mjölken.
Detta skedde mitt i bråda sädeshösten. Bonden hade mycket
arbetsfolk i kost, ock så en dag när där kokades välling till
middag, blev den kolsvart.
Men bonden gick ut till häxan, just som hon gick ock flyttade sina kor, tog hänne om näsan, vred den i blod ock sade:
»Jag skall lära dig att låta våra kor vara i fred!» Sedan han
nu sett hännes blod, hade hon ej längre makt att skada honom
eller hans ägodelar.
Gumman på Skanörs Ljung..

I Kempinge, Rengs socken (Skytts härad) samt i Falsterbo 990
var det en tid så illa, att de flästa kvinnorna där voro häxor.
Gumman på Skanörs Ljung.

För omkring tio år sedan hände där något rent galet i 991
Västra Alstads socken. En grissugga blev sjuk för en bonde.
Han sökte en klok käring, som där nog inte var mycket bevänt
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me& Hon sade, att den första människa, som efter budets hemkomst kom in på gården, var den skyldiga ock borde brännas
med •ett glödgat järn. En flicka, som tjänade i nabolaget, kom
ock blev illa bränd. Hännes husbondefolk stämde bonden till
tinget, vittnen funnos, ock han blev straffad.
Gumman på Skanörs Ljung.

992

En änka, som givit sig hin i våld, stadde sig en dräng,
som fick det på allt sätt bra hos hänne, ock han visste ej, att
hon var häxa, fast hon statt honom med det villkor, att han
varje dag skulle få en hel sill, men fick aldrig lov att bryta
sönder sillbenet. Äntligen begrep han, hur det var fatt, ock
en dag, då han fick sin hela sill, sade han: »Nu har jag ätit
denna sill i trätton år, nu kan det vara nog.» Ock med detsamma ger han sillbenet en knäck. »Det skulle du inte ha gjort!»
skrek änkan ock damp i golvet med bruten rygg, död som en
sill. Men drängen ärvde hela gården.
Sk., Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 19.

993

Goda människor, skit finnes överallt ock, om sanningen ska
fram, också i Hälsingborg.
I kännen likaså gott som jag den snälle pojken hos byggmästarens. Fick han inte en natt klockan två en sådan värk
i sitt ena ben, att det drogs upp mot bröstet! Ock fick han
inte natten därpå samma gruvliga värk i det andra benet! Ock
vem bodde där då i samma gård som den rare pojkens föräldrar om inte hon, kä,ringabästet, som — ja, jag säger inte mer!
Men sant är det, att trollpackan — en skulle kanske inte
så illa skälla'na — blev ledsen, när hon hörde, att pojken råkat
komma ut för det mök, hon kastat för en annan. Ock gick hon
inte in till gossens säng ock läste över honom ock spottade på
honom ock — väck var all värken som en ljuna.1 Kära folk,
var inte tvivelsamt!
Sk., Säljkvinnans berätt.
1) Ljungeld.
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Här finnes en mängd människor ännu som kunna dra till 994
sig smöret av andras mjölkkor• ock själva mjölken med, om de
så vilja. Det är ej så lätt att skydda sig mot sådant, men ett
ock annat kan dock göras. Man behöver just ej stå häxor till
tjänst med att kasta ut stickor, som äro brända i båda ändar,
ty av sådana skapa de mjölkharar, som bära mjölk till dem.
När man köpt en ko, försummar man ej att rispa sig en 995
smula, drypa några droppar av blodet på en brödbit ock ge
åt kon, ty då kan säljaren ej tillbakahålla kons mjölk, i fall
han haft i sinnet att göra det.
Turan, som nyligen döder är, hon förstod sig på både att 996
dra till sig andras smör ock att skydda sin egen mjölk mot
andras konster, ock detta senare göra många på samma sätt
som hon. Mjölken skall aldrig bäras obetäckt från stallet.
Man skall aldrig sälja, låna eller ge bort mjölk, innan man antingen släckt eld i den, strött salt eller ock vägt mjölken.
Man vet ju, hur det hände i en viss kvinnas hus — namn 997
skall en hälst inte nämna, när en ingenting kan bevisa. Där
var skräddare, ock de hade sin säng i en särskild kammare.
En kväll sedan de lagt sig, kom kvinnan in med en tom kittel,
som hon satte på golvet. Hela natten hörde skräddarne, hur det
skvalpade ock skvalpade i denna kitteln. Men de kommo sig
ej före att stå upp ock se, vad det kunde vara, förrän fram
på morgonen. Ock då var kitteln bräddfull av mjölk. Nu var
det lätt att förstå skvalpandet, ty det var mjölkhararna som
kommit med mjölk. Ock därför slängde också den ene skräddaren genast sin kniv i kitteln. Då förvandlade sig mjölken till rödaste blod.
Sk., Göiuge h.: Trollk. o. häx. s. 17.

I Stoby socken kom folk över en käring, som stod ock 998
kärnade smör i en källa, i bara vattnet förstås. Ock om det ej
var densamma, så var det en annan där i trakten som en långfredagsmorgon stod högt uppe på en sten ock skrek, det värsta

334

WIGSTRÖM, FOLKTRO OCK SÄGNER.

VIII. 3

hon vann, för att få makt över mjölk ock smör likaså långt
omkring, som hännes röst nådde.
Sk., Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 18.

999

Bland de otaliga häxhistorier, som ännu förtäljas, berättas
också om en häxa i Borreby (Järrestads härad). Då hon en
gång låg på barnsäng, läste hon ej bättre över den mjölk, hon
trollat sig till från grannarnes kor, än att smöret flög ur kärnan,
då pigan hade kärnat. En bit for upp i fönsterkarmen, andra
bitar upp i taket eller uppåt väggarna. Pigan skrek, barnmorskan sprang ut i köket för att se, vad som stod på, ock fick
då skåda hela eländet. Varken hon eller pigan förtärde sedan
en bit mat i det huset, utan lemnade det, så fort de kunde.
Sk., Skollärarens berått.

1000

Om en kvinna berättas, att hon ej hade mer än en liten
skvätt mjölk, men ändå kunde kärna orimligt med smör ock
hade stora såar med mjölk. Hon hade en mjölkhare, ock den
släpptes lös tidigt varje morgon, ock så satte hon en stor kittel
utanför sin dörr, ock dit sprang haren, så fort han var full med
mjölk, ock sprutade dit den.
En jägare såg jämt denne store, tjocke hare ock trodde,
det var en vanlig jösse. Men alltid sköt han miste på honom.
En gång då han talade därom med en annan, sade denne: »Det
är nog Kajsa i Målens trollhare. Skjut på honom med salt, så
tar det.» Detta gjorde jägaren, sedan han sett honom spruta
mjölk i kitteln, ock nu damp han.
Jägaren gick nu fram att skåda sitt byte, ock se där låg
ett stort harskinn, ock inuti sutto två trästickor i kors, ombundna med ett par solv. Kan man träffa en sådan hare med
avigsidan av handen, så faller han ned, ock antingen finner
man då två trästickor sammanbundna med ett solv eller ett uppblåst harskinn med de omnämnda trästickorna.
Smål., Friman.
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835

Men för att komma till detta om häxor igän, så vill jag 1001
tala om en häxa här på orten, som var så god, att hon kunde
mjölka ett »korrekläde»,1 som hon satte fast i hyvelbänken, medan hon satte sin kniv i krukan.
En täckare låg på taket ock såg hela redligheten, ock för
hans ögon att tycka, var den mjölk, hon fick av »korreklädet»,
röd som blod. Men den var nog ändå riktig, för sedan foro både
häxan ock hännes dotter in i stugan ock kärnade smör.
Gumman på Skanörs Ljung.

En äldre kvinna sökte flere gånger uppteckn. för att tala 1002
om sitt äventyr med »bjäru». Slutligen blev berättelsen upptecknad. Den var för övrigt känd av många personer på Klintehamn.
»Bjäru» hade sitt tillhåll hos en häxa i närheten av den gård,
vari gumman i sin ungdom tjänade. Husbondefolkets kor blevo
jämt diade av »bjäru», ock häxan hade mjölk ock smör i stort
överflöd, medan kreaturens ägare ledo brist på båda delar.
Då hände det äntligen, att den här raska pigan fick se det
runda byltet rulla omkring i kostallet, ock visste hon, vad där
var att göra för att få makt över »bjäru».
Pigan vek nämligen upp sin kjol ock stoppade en del av
dess nedre kant emellan sina tänder ock bet däri, ock nu kunde
hon icke allenast fösa »bjäru» ut ur stallet, utan hon hade även
fått sådan makt, att hon utanför stalldörren grep »bjäru» ock
klämde hanne, så att hon sprutade ut all den mjölk, hon för
den gången sugit ur korna. Ock så bar pigan in trasbyltet ock
visade det för husbondefolket ock för vem som hade lust att se
»geiskeriet».
Cederkvist kände även till den mystiske varelse, som gott- 1003
ländingen kallar »bjäru» ock som motsvarar skåningens mjölkhare, fastän trollkäringarna begagna något olika materiel, när
de skapa detta trolltyg.
1) »Korgkläde» = grov, hemvävd, rutig duli, som begagnas att knyta
Uppteckn. anm.
kring saker, vilka skola bäras i knyte.
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»Bjäru» skapas av utkastade skinnvaror, frambindningsknutarna ock äfsingarna på vävar, ock benen göras av sådana fransade träbitar, som uppkomma, då man täljer en tillspetsad pinne
ur ett längre trästycke. Därför bör man aldrig kasta ut dylika
saker, så att häxor kunna få tag i dem.

1004

Cederkvist hade en bekant, som en morgon mött en »bjäru».
Hon var liksom alla hännes likar rund som en drickeslägel,
benen korta, nästan osynliga, så att hon tycktes rulla fram. Men
där hon gått över vägdam, kan man se märken efter tre tår.
Emellertid sparkade karlen till »bjäru», ock då föll det hela ihop,
ock han såg tydligt de två stickorna, som hon gått på. Men
han blev sjuk ock dog strax därefter.

1005

En karl i Fröjd råkade få se, när en häxa skapade »bjäru».
Han ropade då: »Fall ihop!» ock det blev till rakt intet med
»geiskeriet» den gången.

1006

Vill man vara säker på att man vid smörhandel ej får
bjärusmör, så skall man bestryka en kniv med en magnet, ock
så sticka kniven in i smöret. Stålet blir blodigt, om varan är
bjärusmör.
Gott.land.

1007

Här nere vid Trelleborg hände det, att smörlyckan blev
tagen från en bonde, ock den kunde ej på lång tid fås igän.
Då kom händelsevis en finnkäring till gården, just som
där kärnades i stugan. Hon gick då fram, tog ett tag i kärntollen, lät därpå elda i bakugnen ock kastade grädde in i elden,
varpå hon med båda händerna strök sig över kroppen. I detsamma kom då hon, som häxat bort smörlyckan, ock ville in i
huset. Men alla dörrar voro stängda. Nu blev där snart smör
i kärnan, ock finnkäringens konst förmådde även så mycket,
att häxan blev liksom skållad över hela sin kropp.
Gumman på Skanörs Ljung.

VIII. 3

HÄXOR.

337

Hade det bara varit Skoa-Sissan, som detta återgänge kom- 1008
mit till, så hade hon, mitt birk, spänt i med gasten, för hon
var god till sådant ock därtill så insnidig, att hon kunde få
självaste vita klara snön att brinna i ljus låga.
Blek., Hellgrenskans berätt.

Samme gottländing förtäljde, att på 1700-talet brändes en 1009
häxa i en by på öns norra del. Detta straff oaktat fortsattes
geiskerierna först av häxans dotter ock sedan av hännes dotterdotter.
Gottland.

Eljest vet en väl, hur slutet blir för alla, som befattat sig 1010
med häxeri för att skämma andras ägendom. Vem minnes inte
mjölkhäxan, som låg två dygn ock kämpade hiskligt utan att
kunna dö, fast där både syddes på hänne ock eldades under
hänne! Eller hur var det icke med den kvinna, som nogsamt
var känd för att häxa mjölk! Rätt som hon en dag sitter ock
mjölkar sin egen ko, far hännes ena arm med mjölkbyttan
rakt i vädret. Hon tar byttan med den andra handen, ock den
far upp i vädret, medan den förra armen faller ner. Hon sätter
byttan vid sina fötter, ock i ett nu går det på samma sätt med
hännes ben. Jälpa sig själv kunde hon icke, utan där måste
bud till en klok. Men han sade genast, att jälp ej stod till,
ty kvinnans kontrakt med hin var utlupet. Det är inte glömt, hur
hon fick ligga ock pinas med utsträckta lemmar, som voro styva
som bjälkar. Ock när hon äntligen slapp bort, måste där göras
en likkista så bred som det värsta tråg. Där gjordes nog, vad
där kunde ock skulle göras, för att hon sedan skulle bli borta;
men hon gick igän ock går ännu där i gården, så ingen får
trevnad eller ro.
Sk., Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 18 f.
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I Trelleborg dog för några år sedan en häxa. Då hon kom
på likvagnen, ville hästarna ej gå ett steg, utan man måste
spänna dem ifrån ock taga ett par andra.
Gumman på Skanörs Ljung.

1012

En gång hände det, att där på Kempinge kyrkogård skulle
begravas två käringar, om vilka ordet gick, att de varit häxor.
Ock att detta varit sanning, fick man nu veta. Kyrkklockorna
gåvo ej ett ljud ifrån sig, hur ringaren än svängde dem, de ville
ej klinga för dessa två hin ondes vänner.
Sk., Ringarens berått.

1013

Medan jag har Bolla på tal, kan jag också tala om hännes
död ock begravning, När hon låg på sitt yttersta, förordnade
hon, att man ej skulle lägga annat under hännes huvud i likkistan än hännes hosor. Nå, nu skulle hon bäras till graven,
men kistan var så tung, att bärarna ej kunde lyfta den. De
öppnade locket för att se, vad som fanns i kistan, ock då fanns
där intet lik, utan bara en hane. Den kastades bort, locket
lades på, bärarna höggo tag i kistan, men ogörligt: den var
lika tung. Locket av igän, ock hanen satt åter i kistan! Ock
åter kastades han väck, men åter kom han igän. När man för
tredje gången öppnade kistan, fingo hosorna resa samma väg
som hanen, ock då blev kistan ej tyngre, än den borde vara
med ett lik uti. Ock så kom Bolla äntligen i jorden.
Sk., Hönsgummans berått.

Kloka.
1014

I Simrishamn finnes en klok gumma, som brukar sparka
ut sina kunder, men endast i den lovliga avsikten att befordra
deras välgång.
Sk., Skollärarens berätt.
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Det lönar sig att vara klok, skall en veta, ock det hade 1015
hon, Kitta i Truedstorp, god reda på. Därför lät hon, som var
en fattig änka, sina pojkar stjäla en kvarnlänk ock gömma den
ute bland en del timmer i skogen. Sedan lät hon folk förstå,
att hon kunde ställa fram tjuvgods, ock det dröjde icke länge,
förrän hon blev ombedd av mjölnaren att läsa fram den stulna
länken. Han blev därigenom så övertygad om hännes konst,
att han rådde alla sina bekanta att söka Kitta. Hon fick därefter stort rykte ock förtjänte bra pänningar.
Sk., Rive-Pärens berått.

I Håslövs socken (Skytts härad) levde i gamla dagar en 1016
präst, som hette Bastian (Sebastian). Han var kunnig i svartkonst, så det var besked med det.
På samma tid bodde där en präst i Gessie socken (Oxie
härad), som ej häller var oäven i svartkonst ock icke ville ge
efter för Bastian. Ock så en gång »slog de vess»1 om vilken
av dem som var starkast i denna konst.
Så hände det sig en dag, då Gessie präst var ute ock gick ock
kom till en bäck, satte han sig där på huk — en förstår — ock när
han så ville resa sig upp igän, var han inte karl till det. Då
begrep han genast, att Bastian hade bundit honom där, ock så
måste han ta sin konst till jälp ock få ett osynligt bud till
Bastian, som också genast kom ock löste honom.
»Jag skall väl ge dig så gott igän», tänkte Gessie präst,
ock så hände det sig en dag inte bättre för Bastian, än att han
måste vackert sitta på ett ställe, som jag ej vill nämna, tils den
andre kom ock löste honom.
En gång hade fru Bastian fått en oordentlig ock oredlig 1017
tjänstpiga, som ofta förargade prästen. Pigan fick en dag befallning att gå till kalkhuset2 ock tappa öl. Som vanligt drack
hon då så försvarligt ur den fyllda kannan, att hon måste
Slogo vad.
Rummet där kyrksilvret förvarades.
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tappa i den på nytt. Men nu fick hon stå där med handen
på den fastskruvade tunntappen, tils Bastian kom ock befriade hänne.

1018

En annan dag skulle pigan bära gröt ock mjölk ut på fältet
till prästens arbetare, ock när hon kom till en äng, som hon
skulle gå över, fjomsade hon till ock stod på näsan ock slog
ut maten. Bastian satt hemma på sin stol, när detta stod på,
men på en gång skriker han till: »Pigekräket ligger på ängen
ock öser upp gröten ock mjölken med nävarnel» -- »A prat!»
tyckte hans fru. »Kom hit då ock ställ dig på min hand, så
kan du själv se!» Frun fram ock kom upp på hans hand, ock
då kunde hon se ängen, pigan ock hur hon låg ock öste mjölk
ock gröt i kruset med sina båda nävar.

1019

Bastians dräng körde en dag till Malmö i husbondens ärender ock köpte ett ock annat till hans hushåll, däribland ett
ankare vin till kyrkan. Emellertid passade drängen ej sina
saker bättre, än att vinankaret var borta, när han kom hem —
stulet förstås. Drängen var ledsen, kan en begripa, men Bastian
bad honom slå sig till tåls natten över. Ock det är säkert, att
det knappt var ljust nästa morgon, som var en söndag, förrän
tjuven kom »nixandes»1 med ankaret på nacken ock lade det
vid altaret i kyrkan.

1020

Bastian var en from man ock hade för vana att gå i kyrkan sent om kvällarna för att läsa, ock han tålte ej, att någon
bland hans tjänare var rädd för spöken. Ett år hade han fått
en riktig »agud»2 till dräng, ock denne fick lust att se, om han
ej kunde skrämma prästen. Han brukade det vanliga knepet,
tog ett lakan över sig ock ställde sig vid kyrkodörren. Bastian
kom ut, ock då drängen inte ville gå till bekännelse, utan höll
i med att ställa sig som en gast, så manade också prästen ned
honom på fläcken, där han stod.
Han fick dock icke stanna på denna heliga plats, utan
grovs upp ock myllades ned i ett vägskäl. Men så förvandLunkande.
»Avgud» = gudsförgäten yngling.
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lades han till en elddrake ock är dömd till att tre gånger tända
eld på Häslövs prästgård. De två gångerna har han gjort detta,
fastän han haft en lång väg att gå ock ej får flytta sig mer
-än ett tuppfjät varje år.
Han är nu tredje gången på väg till prästgården. Man
kan se, var han håller till, ty på den fläcken gror varken gräs
.eller ört. Han går slutligen upp genom brunnen ock tänder eld
på gården. När han gjort detta tredje gången, blir han benådad.
När Bastian dog, blev han lagd i en ekekista ock nedsatt 1021
i kyrkans härrebegravning,' ock där låg han helt oförmultnad
ända in i våra dagar. Ock många gingo ned för att se den
märkvärdige prästen, där han låg så ärevördig med sitt grå skägg,
som flöt långt ned på bröstet.
Så hände det sig en söndag under gudstjänsten, att klockaren gick ned i valvet för att för någon nyfiken förevisa
Bastians lik, ock därvid »på spass» 2 tog det i skägget. Men
vad hände! Jo, skägget blev hängande vid handen, .ock klockaren kunde inte komma lös, utan prästen måste ned ock ställa
saken till rätta. Klockaren fick nu vackert be Bastian om förlåtelse ock sade slutligen: »Tag ditt skägg i Jesu namn, jag
skall aldrig röra det mer!» Då lossnade skägget från klockarens
hand, ock han kunde gå från kistan.
För ett par tre år sedan, då Håslövs kyrka ombyggdes ock
liken togos ur härrebegravningen, tyckte bönderna, att Bastians
ekekista var för god att sätta i jorden, vadan den såldes på
auktion, tillika med en del andra saker från den gamla kyrkan.
Men alla, som köpt någon av kistans ekeplankor ock ville
draga nytta av dem, hade bara ledsamheter ock vantrevnad mCd
deras näring eller yrke.
Den här omtalade prästen i Gessie fäste en gång en hel 1022
flock rövare, så att ingen av dem kom ur fläcken, förrän han
gick dit ock löste dem.
Sk., Ringarens berått.

1) Gravkor.

Sv. landsm. VIII. .3.

2)

På skämt.
22
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Prästen Sebastian i Södra Håslöv (Skytts härad) var man
för att tvinga Vallelavären till att bli fjärde julet under vagnen,.
när trollet var för närgånget mot honom.
Gumman på Skanörs Ljung.

1024

Men i fråga om att profetera så var ändå kyrkoherden Pär
Nyman i Rörum (Albo härad) den vassaste. Han har om en
gård i Stiby socken (Järrestads härad) uttalat den spådom, att
gården aldrig skall ägas eller bebos av kristna människor, ock
man har gett akt på att ingen av dem, som sedan hans fl&
bott i den gården, brytt sig om religionen.

1025

Ett par bönder, som voro mycket goda vänner ock höllo ihopom allt, även däri att ingen av dem tålte Nyman, kommo•
en gång på tal hos prästens. »Ja», yttrade Nyman då, »hur
goda vänner de än äro, skall dock ingen av dem följa den andre
till graven, fast de båda skola bo här i socknen till deras dödsdag ock den ene skall överleva den andre».
•
När så den ene bonden dog, undrade folk, hur det ville gå.
med Nymans spådom, ty böndernas vänskap hade stått bi intill
slutet. Begravningsdagen kom, den efterlevande vännen steg på
sin vagn ock skulle köra till »äredet».1 Men under vägen skenade hästarna, bonden bröt benet, ock han fick nog vackert
slippa att följa vännen till graven.

1026

Om det var Nyman eller en annan präst som manade ned
spöket i Smedstorps socken (Ingelstads härad), skall jag ej med
säkerhet säga, för här har i äldre tider varit många flera sådana
kraftiga präster än nu för tiden.
Saken var emellertid den, att en kvinna i nämnda socken
hade givit sina får nattvardsoblater, för att de skulle trivas.
När hon så var död, kom hon igän varje natt ock körde händerna ned i fårens halsar — det var en gruvlig syn! Prästen
kallades för att mana hänne ned i graven. Han hade tre böcker
att läsa uti: de två slog hon, den ena efter den andra, ur handen på honom. Då tog han till den tredje: »Denna får du allt.
1) Begravningen.
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låta mig behålla!) sade han ock slog hänne med denna bok på
huvudet, tils hon sjönk ned i jorden.
Sk., Hönsgummans berått.

Den i Röckla-visan omnämnde mäster Nilsson hade en 1027
dräng, ock den lät prästen se ett ock annat märkvärdigt. En
gång tog han honom med sig till en lekstuga, ock de stannade
utanför ett fönster ock såg på de dansande. Då sade mäster
Nilsson till sin dräng: »Tag på dig en av mina stövlar ock titta
in, så får du se, vem som dansar med därinne». Det gjorde
drängen, ock nu såg han, hur det satt en liten djävul på var
fot, som dansade därinne.
En annan gång tog prästen drängen med sig in i kyrkan 1028
i Virestad. »Du skall vara här i natt ock se, om satan kommer
ock tar skinnet av den jag sist begravde. Ock du skall inte
vara rädd — jag skall rita en cirkel kring dig, så att satan ej
skall våga röra dig. Men du 'skall ej av något låta locka dig
att gå över denna cirkel.» Nu satte sig drängen ned frami kyrkan, ock prästen drog ock hälgade ett streck runt om honom.
Ock så gick han ock låste kyrkan.
Fram på natten kom satan med buller ock bång in i kyrkan, ock på ryggen hade han den mäster Nilsson senast begravit.
Nu tog skam ock drog av honom skinnet, ock sen släpade han
ut kroppen. Drängen hade en lång käpp, ock med den drog
han till sig skinnet. När skam kom in, blev han både »arg ock
skammandes» ock sökte på allt vis lura drängen att gå utom
cirkeln, så han skapade sig både i prästens skepnad ock annat.
Men drängen var slug nog att sitta kvar till ljusan dag. Ock
då kom prästen ock löste honom därifrån.
Skinnet säges finnas än i dag; men var, vet inte jag.
Han hade fullkomligt reda på när en människa var död, 1029
vart hans själ hade kommit, ock av de s. k. personalier, han
höll över den döde, kunde man förstå,_hur han hade det bortom
graven.
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En gång begravde han en död man, men var nu ej alls
säker på sin sak i detta fall. »Jag begriper icke, var hans själ
är!» ropade han, sedan han jordfäst honom ock stod på predikstolen, »han är varken på det ena eller andra stället». Men
efter en stund sade han med dov stämma: »Nu for han till hälvete — hans själ har ej varit lös förr». Man gick då ut på
kyrkogården till den dödes grav, som ännu ej •var igänskottad,
ock öppnade kistan, ock då fann man, att han hade varit skendöd ock dog förmodligen riktigt i samma stund, som mäster
Nilsson sade, vart han hamnat.

1030

Varje söndagskväll, sedan det var mörkt, brukade han gå
upp i kyrkan samt gå på kyrkogården ock språka med de döda.
Han hade en dräng, som länge tjänat honom ock som han låtit
se många underbara ting. Men denne var dristig nog att en
gång försöka skrämma sin husbonde. Han klädde därför ut sig
på det hemskaste ock gick ut på kyrkogården en mörk kväll.
När mäster Nilsson mötte honom, frågade han: »Vem är du»?
fastän han nogsamt visste, vem han var. Han upprepade samma
fråga, men fick intet svar. Då sade han: »Om du icke säger,
vem du är, så sjunker du ned till knäna». Drängen svarade ej,
ock då sjönk han, men teg ändå. »Säg, vem du är, annars
sjunker du till magen.» Drängen teg ock sjönk å nyo. »Om
du inte säger, vem du är, så sjunker du till armarna.» Ej häller
nu svarade drängen. Åter sade mäster Nilsson: »Om du ej
svarar, sjunker du till hakan». Nu sade drängen, vem han var,
ock bad om jälp ock nåd, men det var för sent. Prästen lade
sin hand på hans huvud, ock så sjönk han fullständigt ned i
kyrkogården.

1031

I mäster Nilssons kök var en sten med 'en bild på. En
kväll fäste pigan elden i spiseln — gjorde korstecken över
densamma, så han ej skulle slockna till morgonen, ock sedan
uttalade hon Jesu namn. Då hörde hon till sin fasa, hur bilden
på stenen slog till ett gapskratt. Förskräckt rusade hon in
efter prästen. Han kom ut ock befallte bilden säga, vad han
skrattade åt. »Jo, jag skrattade», sade då bilden, »åt smådjävlarpa. De fingo så bråttom, när pigan gjorde korstecknet ock
nämnde Jesu namn, att de sprungo omkull varandra, då de skulle
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ut». Sedan bad bilden mäster N., att han skulle låta föra ned
stenen till kyrkogården igän, ty dit hörde han.
Smål., Friman.

Wieselgren skall också ha varit en duktig präst till att 1032
mana bort spöken.
Det hände sig i hans tid, att en ladufogde på Vollsjö gård
(i Färs härad) ock hans hustru voro rent orimliga till att gå
igän. Pastor T. kallades dit för att mana, men han tilltrodde
sig ej att få makt med gengångarne, utan bad Wieselgren komma
honom till jälp, som han då också gjorde.
De två gengångarne brukade komma gående uppför allén
till gården, hållande varandra vid handen, ock här skulle nu
de två prästerna mota dem ock driva dem tillbaka till kyrkogården. Rätt som det var så kom det äkta paret gående. T. blev
rädd ock ville ;ta till bens, men Wieselgren bjöd honom stå pall.
»Vik ej undan, T., utan rakt fram, som jag!» sade han, ock så
gingo de båda två rent lukt gratis på gastarna. Wieselgren
slog först ladufogden ock sedan hans hustru på skuldran med sin
bok ock tvang dem att vända om, ock så drevo de båda prästerna
gastarna före sig ända till kyrkogården. Där manade de ned
dem så grundligt, att de aldrig kommit upp sedan.
Sk., Hönsgummans berått.

I en av Gottlands kyrkor var en del storfolk begravet, men 1033
det var omöjligt, 'att dessa döda kunde hålla sig i ro, utan de
gingo ut genom nyckelhålet på kyrkdörren ock övade all slags
odygd mot levande människor. I synnerhet var det en fru som
var svår, ock bland andra upptåg, som detta spöke hade för sig,
gick hon en gång in i prästgården ock stjälpte omkull ett bord
fullt med kopparkärl.
Detta skedde hos prästen Å., ock samma spöke var därtill så
oblygt, att en afton, då han kom på ett ensligt rum, satt hon där
ock hälsade: »Go kväll, Å.!» Men nu tyckte prästen, att den dödaa
fräckhet gick alltför långt, ock på stunden sände han bud efter
klockaren samt fick ut till sig kappa, krage ock handbok. När
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nu klockaren kom med, så drev prästen hänne tillbaka mot
kyrkan. Ock fastän hon, för att narra eller skrämma honom,
omskapade sig ena ögonblicket till en oxe, det andra till något
annat djur, så läste prästen dock så kraftigt, att hon till sist
måste göra sig så smal, att hon kunde krypa tillbaka genom
kyrkdörrens nyckelhål.
Inkommen i kyrkan återfick hon sin mänskliga gestalt ock
ställde sig vid sin gravvård för att invänta prästen ock klockaren. När nu dessa inträtt i kyrkan ock åter fått syn på den
döda, gick prästen fram ock jordfäste hänne på nytt. Ock sedan
blev hon stilla i sin grav.
Gottland.

1034

I Ausås (Södra Åsbo härad) bodde för många år sedan en
präst, som var gott upplärd i hemliga ting. En gång utbröt
en stor eldsvåda i byn ock prästgården var i stor fara, men då
vände prästen vinden, så elden icke nådde dit.
Gumman på Skanörs Ljung.

1035

Ja, den läsningen i Lund, den har kraft med sig för den,
som förstår den!
Jag vet en rik bondson i Ingelstorp (Ingelstads härad), som
alltifrån det han var liten, läste allt, vad han kom över. Men
som han var ende sonen ock skulle ärva gården, kunde han ej
få studera. Han låg dock jämt ock samt över föräldrarna att
få ligga i Lund, ock då de ej gåvo med sig, rymde han dit.
Men han hämtades, förstås, snart hem igän. Men jästingen i
den »pågen» om inte han ändå hade lärt att läsa sådant, som inte
var man skall ge sig på!
En natt var han med på en byadans nära Ingelstorps kyrka,
ock då frågade han en annan bondson, om han inte ville höra
en bättre musik än detta fiolgnället. Ock så följdes de åt in på
kyrkogården. Här läste han nu först något vid en grav, därefter
gingo de båda ynglingarna bort till kyrkodörren, ock då hörde
de från kyrkan det allra grannaste orgelspel. Se, så mycket
hade läsningen vid graven värkat, för en kan ju tänka sig, att
där låg någon klockare eller annan spelman begraven.
Sk., Hönsgummans berått.
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Det var en soldat, som hette Malm. Han tjänade vid samma 1036
kompani som min morfar ock var hans granne ock därför väl
bekant. Blodflöde kunde han stanna genom att blott lägga sin
hand på den sjuke ock mumla några ord. Värk kunde han
döva ögonblickligen. Stulna saker kunde han återställa —
något som ej kloka Anna ville — så att den som tagit dem,
själv gick hem med dem ock ej kunde lemna det, förr än
_ägaren av det stulna tilltalade tjuven ock sade, att han fick gå.
Då vaknade han liksom upp ur en dröm ock störtade bort.
Min morfar frågade honom på samvete ock tro, genom vems
makt han gjorde detta. Då svarade han, att om någon tvivlar
på frälsaren, skulle den blott behöva lära sig något av vad han
kan, så skulle han ej göra det mera. En ung rik adelsman —
Gyllensvan — lyckades förmå honom att ge sig litet insikt i
denna hemlighet. Även han berättade nu för min morfar, att
tron var medlet varigenom han värkade.
Smål., Friman.

I Norra Åsbo härad bodde för flera år sedan en klok, som 1037
kallades Sven i Maleröd, därför att hans bostad fanns i denne
byn. Han var, som ni ska få höra, nästan så gott som allvetande.
I Väluv, icke långt från Bårslöv, bodde en häxa, som kallades Dräjerskan, ty mannen hännes hade varit svarvare. Hon
bade fått agg till en av bönderna i Väluv. En dag stannade ett
par av den bondens dragoxar framför hännes hus. Hon gick ut
till drängen, talade med honom ock strök därvid kreaturen över
ryggen, ock därmed tog hon rent makten från dem, så de mäktade inte dra plogen.
Sonen i huset satte sig då upp på den vrenske hästenl ock
red till Sven i Maleröd för att söka jälp. Men hästen blev halt
under ritten. Detta vållade också Dräjerskan.
Sven stod utanför sitt hus, bjöd gossen välkommen ock sade
-sig känna hans ärende, samt tillade, att gossen måste vara
hemma igän före solnedgången ock lemna den rökelse, varmed
oxarna ock alla de andra husdjuren skulle rökas. Sedan skulle
1)

Hingsten.
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han samme kväll gå till häxan ock hälsa hänne från Sven, att
hon skulle grant sköta sig själv, eljes skulle han sköta hänne,
»Ja, men hästen är halt, ock vägen är lång ock har många
grindar», tyckte gossen. Men Sven småsmilade ock sade, att
det gick nog ändå. Han gav gossen rökelsen, gjorde några
påskasysslor vid hästen ock bad farväl. Ock tog inte hästen
nu till att springa, som han fått eld under svansen! Nu var
han inte halt längre. Ock vid varje grind stod där en person,
som öppnade för ryttaren, så han kom hem i god tid ock fick.
både rökat kreaturen ock hälsat häxan från Sven i Maleröd.
Gumman på Skanörs Ljung.

1038

I Simris bodde för några år sedan en trollgubbe, som
hette Jens. Han förhäxade alla hästar för en av sina grannar.
I den tiden bodde där en klok gubbe, vid namn Plötz, i Simrishamn, ock hos honom sökte bonden jälp för sina sjuka
hästar. Plötz gick dit, ock av varje häst tog han tre droppar
blod i en gåspänna. Den stoppade han därefter i sin ficka,
sägande: »Se så, nu har jeg jer sygdom i min lomme». Plötz
var nämligen dansk eller en dansk-talande tysk. Därpå tog
han bonden med sig till Jens. Bonden vågade sig dock ej längre
fram i dennes stuga, än att han kunde hålla i dörrklinkan.
Men Plötz sade: »Du trollmand, dit straf skal begynde i din
höjre stortå og slutte vi din mave!» Därmed var deras ärende
uträttat.
Men tre dagar därefter skulle bymännen samlas i något
ärende, ock där blåstes i byluren till samling. Jens kom med,
men dock ej längre än till samlingsställets port. Där kände
han, hur det stack till i hans högra stortå, ock plågan blev så
stor, att han måste gå hem ock lägga sig, ty från tån gick
plågan upp i magen. Han sände nu bud efter Plötz, men denne
svarade: »Nej, jeg kommer ej, han kan gärne dö». Jens dog
kort därefter.
Sk., Skollärarens berätt.
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En klok gumma fanns för en 70-80 år sedan i Pjätteryd 1039
socken. Hon var en fattig hustru med ett par tre barn. Mannen var
supare, ock fattigdom ock nöd rådde i det lilla torpet, som låg
djupt inne i skogen. En kväll hon satt ensam vid spisen ock
tänkte på deras nöd ock elände, då steg en hög gestalt in genom dörren. Han såg så märkvärdig ut, att hon blev hemsk i
hågen ock började gråta, rädd att han skulle göra hänne eller
de små sovande barnen något ont.
»Du skall icke frukta mig», sade nu vålnaden, »ty jag vill
dig intet ont, utan tvärtom. Vill du göra, som jag säger dig,
skall det snart bliva slut på din fattigdom ock elände.» Vålnaden sade nu, att om hon följande morgon, strax innan solen
går upp, beger sig ut i deras lilla täppa, så skall hon möta en
vit orm, denna skall hon taga ock koka samt sedan dricka
spadet. Kvinnan gjorde, som mannen eller vålnaden sade, ock
från denna stund var hon ej mer densamma. Hon kunde bota
både djur ock människor — kunde även, åtminstone stundtals,
se vad folk tänkte om hänne. Från alla håll ock kanter strömmade nu människor till hänne, ock bon skulle snart ha blivit
rik, om bon ej varit så »godvellen», att hon ofta botade för
intet ock alltid tog låg betalning.
Hännes önskan att få en riktig väg till det lilla torpet blev 1040
emellertid snart uppfylld, när hon hunnit skaffa medel därtill,
ock detta var nödvändigt, då skaror av människor åkande ock
gående besökte hänne. Åtskilliga berättelser har jag hört om
hänne ock kan ju för roskull omtala några. Bland andra hännes
gåvor hade hon fått makt med vargar, som man vet den tiden
svårt hemsökte boskapsjordarna. Den som bad hänne bevara
kreaturen för dessa vilddjur, kunde vara trygg för dem. En dag
stod en bonde ock talade vid hänne, ock då kommo de att
nämna hännes förmåga eller rättare makt över vargar. Bonden
trodde emellertid ej därpå, utan log däråt i sitt stilla sinne.
Detta märkte hustrun ock log även hon. När bonden skulle
gå hem ock kom utom stugknuten, stodo där 8 stycken stora
vargar, som tycktes liksom vänta på honom. Förskräckt rusade
han åter in i stugan. »Du trodde icke, att jag hade makt över
dessa djur, men nu ser du ditt misstag. Gå», sade hon där-
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efter, »de skola icke komma dig vid». Då han kom ut, voro de
försvunna.

1041

När länsmannen där i trakten hörde, hur »kloka Annas»
rykte bredde ut sig allt mer, ansåg han sig böra gripa in ock tilltala hänne för »olovliga ärenden» ock reste därför en dag till hänne.
De 'talades nu vid riktigt på skarpen. Länsmannen, som ju
var en bildad man, ville ej sätta tro till hännes övernaturliga
åtgärder, utan menade, att de vore bara bedrägerier allesamman.
När han skulle resa hem igän, var det honom omöjligt att komma
från gården ut på vägen. Hästarna sprungo runt om med länsmannen, men ut på vägen ville de icke. När kloka Anna sett
på en stund, gick hon ut till den förtvivlade länsmannen ock
sade: »Nu kan kommissarien resa hem», ock då togo hästarna
stilla ock lugnt av ock in på utkörsvägen.
Hon köpte sedan en gård, som hette Ösnaköp, blev hemmansägaremor — fet ock tjock, god vän med både länsman ock
präst. Ingen av hännes barn fick hännes förmåga.
Detta har tilldragit sig i vår grannsocken Pjätteryd.
Små]., Friman.

1042

År 1838 åtalades ock bötfälldes vid Luggude häradsrätt i
Skåne en ungefär nittonårig torpardotter för det hon medelst
handpåläggning botade sjuka. Flickan uppgav både enskilt ock
offentligen, att hon erhållit denna förmåga jämte befallningen
att använda densamma av frälsaren, då hon en dag (under en
sjukdom) blivit upptagen i andevärlden.
Dödsrik. e. 313.

1043

I Karlshamn bodde en klok gumma, som mycket anlitades.
Jag besökte hänne, sade, att mitt ärende var att med hänne
tala om folkets övertro ock vidskepelse. Halvrusig som hon
var, ställde hon sig genast som en människa den där gjorde
anspråk att räknas till de mera upplysta, ock hon talade om
många prov på allmänhetens lättrogenhet ock sin egen slughet.
För övrigt var hon liksom alla de av hännes kvinnliga ock
manliga kamrater, som jag uppsökt eller påträffat, själv fången
i grov vidskepelse. Jag upptecknade en av hänne berättad
häxerisägen som prov.
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En ko hade blivit förgjord, ock ägaren rådfrågade en klok
gubbe. Denne sade, att han en natt skulle gå till kyrkogården,
men noga akta sig för att se sig omkring, hur grymma ting
där än visade sig. Vid kyrkogårdsmuren skulle han fråga, vem
som hade förhäxat kon. Mannen följde noga anvisningen, ock
en röst inne från kyrkogården svarade: »Du finner en käring
ligga vid din dörr, släpp in hänne!»
Då han kom tillbaka, låg där en käring vid hans dörr, han
släppte hänne in, hon for fram till kon ock spottade »i ena ra»1
ock gjorde en hel del andra konster. Därefter tog mannen fatt
på käringen ock piskade hänne, så mycket han orkade, ock lät
hänne sedan gå, vart hon ville.
Karlshaninstrakten.

Min morbror ville också gärna gå för att vara klok. Något 1044
kunde han, ock mer tilltrodde han sig, ock så ville han visa,
att han var karl till att uppväcka en död nr Loshults kyrkogård.
Ja bevars, det lyckades. Den döde kom upp, men se att
få honom ned igän det förmådde ej morbror, utan gasten blev
uppe ett helt dygn ock förföljde med skrik ock blossande. »Äst
du av himmelen, så låt mig fara, men äst du av hälvete, så
drag innerst dit!» manade morbror. Men då blev det etter värre,
så nu måste där bud efter fargubben ock vackert be honom
lägga ned den döde i graven. Detta gjorde han också, ock
från den stunden befattade sonen sig aldrig med att uppväcka
döda.
Sk., Rive-Pärens berått.

Tidningarna tala så mycket nu om gudliga personer, som
lägga händerna på folk ock bota dem. Men sådant kan ju vilken klok, som annars förstår sin konst, göra.
Min svägerska fick för ett par år sedan hisklig värk i benen
ock sökte en klok gubbe. Han skickade hänne först rökelse,
det jälpte något, men så reste hon själv till honom.
Han läste över hännes sjuka ben, lade händerna på dem
ock drog i dem, tils hon blev bra.
i) Många gånger.

log
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Hon ville nu veta, vem som sänt värken på hänne, men det
ville han inte säga. Däremot rådde han min svägerska, att när
hon nästa söndag satt i kyrkan, skulle hon ej titta sig över
sin vänstra skuldra; för gjorde hon det, så finge hon intet gagn
av predikan. Men som en väl kan tänka, kunde hon inte låta
bli att snegla bakom sig, ock då fick hon syn på just samma
häxa, som hon hela tiden misstänkt för att ha kastat värken på hanne.
Gumman på Skanörs Ljung.

1046

Vid Grenome var det ock på Runveden ett ställe, som hette
Granboda i världen, ock där var det en svår karl som brukade
rimma jämt, om han skulle säga något. Han hette Anton Gran,.
»som for i luft på land från stan ibland». En gång åkte han
med någon annan, som somnade på vägen, ock så vaknade han
ock sa: »Härre Gud, jag tror, jag ser Rasbo kyrka under mig!»
Då sa Gran, att karlen borde ha tegat, så hade åkningen blivit
längre.
Uppl., Carlsson.

1047

Nu för tiden bli ju folk fritänkare ock resa omkring för
att tala mot Gud. I dessa bygder bor en hantvärkare, som gett
sig till fritänkare. Men kort före påsk (1889) talade han vid
den kloke i Sandåkra, ock denne har nu lovat att visa honom
själva hin, ty honom vill fritänkaren se, innan han tror på vår
Härre. Karlen får nog se den onde, ty den kloke har förr låtit
fritänkare få se den synen.
Sk., Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 19.

1048

Nej, nu ska ni, min schäck, få höra, vad som hände min
egen kusin, Amen Amensen, di kalla'n, ändå han var kristligt
döpt till Petter. Men det var en sådan där sulamit till karl»
som sa ja ock amen, om en så skyllt honom för att ha bitit
sig själv i ryggen.
Ett par ogruveligt bra ök hade han, en märr som var make
till hästen. De sprungo jeskanamej tillemed när de gjorde
från sig — skam att säga för bättre folk.
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En natt — det var strax efter det skomakare Svensson var
avrättad nere på Lister — körde Amen Amensen med märren
vägen förbi avrättsplatsen. En smula »odoater» kände han sig
efter dagsens arbete ock somnade in ett känn i kärran. Men du
levande Lasse, hade inte märren rakt av sig själv — eller
kanske en gast lett hänne — kommit att stå med kärra ock
Amen Amensen plakat mitt på skomakare Svenssons grav, inom
spetsgården. En kan tro, den Amensen var inte litet skolmsen,
när han vaknade!
Det var eljes en oförfärlig kropp, denne här Amensen.
Han gick årsgång ock vad det skulle vara, utan att akta det
mera än lappa vantar, fast det inte alltid var brudar han såg
dansa, när han tittade in genom andra människors fönster.
Ackanamej så det ryser i kroppen, bara jag tänker på hur han
värjde sig för glosoen, när hon kom med sin förgrymmat store
kavle i gapet!
Ja, kära mina människor lilla, den som skall vara ute
att färdas ensam julafton, får inte vara en pippling inte, för
den kvällen är inte lik någon annan evelig kväll. Amensen sa,
att han då såg eldar brinna på alla bärg, ock det susade i
luften, som om mång ädeliga foglar slagit med vingarna.
Ja-a, eljes vid nattetid såg han återgänge, så en tycker, 1049
benen skulle knegnat under karlen. Det var nog av, då härremannens son kom till att bli avdagatagen av ett vådaskott, att
Amensen kom förbi denna olycksplatsen, ock då reste där sig
ett skymmelse som en ogåtlig stor höstack mittför karlen, utan
att han knappt ryggade ett känn för'et.
Kära järtans, hur mång ädeliga gånger såg han inte präst- 1050
frun i Lister, som gick igän, efter det hon dött av järtslag
så kvickt, som en vänder en hand, ja-a! Hon gick där ock
asla ock pasla så länge, tils den unge adjunkten tog sig mod
till att fråga hänne, vad för uträttning hon efter döden kunde
ha i denna sorgedalen. Ja-a, kära människor lilla, då tillstod
den arma själen, att hon gömt pängar i en vägg. Ock när de
bara kom till rätta, så blev prästfrun, där hon skulle vara.
Blek., Hellgrenskans berätt.
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1051

Det var en flicka som var stad till en mjölnare i Kvistbro
socken för att mala. Det var många som ville mala, så att de
liksom gnatade på mjölnaren, därför att det ej gick nog fort.
Men då lovade han, att de skulle få raska på för att hinna sköta
om sin mäld. Hån gick då ut. Flickan, som var nyfiken, följde
efter honom. Hon fick då se en hop djur, som sågo ut som
höns, springa av ock an vid kvarndammen. Dessa djur hade
mycket brått. Mjölnaren fick nu se flickan ock fick fatt i hännes arm med de orden: »Jaså, är du med!» ock slängde in
hänne i kvarnen. Men nu gick det undan med malningen med
hisklig fart.
När., Nyblin.

1052

Det var en gång en karl som låg i själtåget ock pinades,
men icke kunde dö. På det viset låg han i tre dagar, ock ugglorna foro som galna på fönstren ock skreko.
I stallet låg också hästen ock skälvde med fradga kring
munnen, ock allt efter som husbonden pintes, pintes hästen
också. Då var det någon, som sade, att karlen nog skulle få
dö, om man lossade skorna på hästen, ock det slog in, för när
den sista sömmen togs ut, dog karlen. Hästen dog dagen efter.
De trodde, att karlen haft något sattyg för sig, när han
skodde kampen.
Bergström.

1053

En svarvare i Stoby socken lät alltid sina vävar ligga på
bleket även om nätterna. Några av grannarna beslöto att en
natt pröva, om man värkligen ej skulle kunna bortföra en av
de obevakade linnevävarna. En av dem gick vid midnattstid
till blekplatsen, samlade ihop en av vävarna, lade packan på
skuldran ock började gå. Men de andre sågo, hur han gick
ock gick runt kring blekplatsen, tils morgonen inbröt, då svarvaren kom ut, tackade honom för god vakt ock bjöd honom en
sup för besväret. Karlen hade ej, förrän svarvaren talade till
honom, vetat, att han gick på samma plats, utan föreställt sig, att
han var på väg till det ställe, där man velat gömma väven.
Sk., Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 15.

VIII. 3

355

KLOKA.

En gång så var där en dräng som skjutsade för en härre. 1054
När de hade kört ett stycke, så var där en åker ett stycke ifrån
vägen. Så var där så många drängar ute ock drev. Så sade
härren: »Nu skall du få se, att hästarna skall stå i stad för
dem». Ock så stod hästarna i stad för dem, så när som för en. Så
sade härren: »Nu skall du få se, att hästarna skall skena». Ock
så skenade de för alla, så när som för en. Så sade drängen:
»Hur kan det vara, att den ene han gör lika bra?» — »Jo», sade
härren, »han har fingrönn i oket. Därför så kunde jag icke
förgöra dem.»
Sk., Martinsson.

Somliga bönder ock drängar förstå konsten att flytta tyng- 1055
den av det lass, de ha ätt köra, till andras, ock råkar en komma
i följe med en sådan karl, så ja män få ens egna hästar att
dra på, medan de, som skenbart draga lasset, trava lätt.
En man, som lever ännu', kom en gång, då han hade tungt
lass, i sällskap med en härrgårdsdräng, som körde ett lass för,
härrgården. Drängen kunde denna konst ock tillbjöd mannen
att taga tyngden av hans lass på sitt, ty det vore inte så noga
med härremannens hästar, mente drängen. Men bonden tyckte,
det var synd, ock ville ej slå följe med en sådan kamrat.
För att bli av med en sådan tyngd, skall man taga på sig
huvudstolen ock titta genom den. Men man kan då lätt få sig
en örfil, i fall det skulle vara en gast som vill åka.
Sk., qöinge h.: Trollk. o. häx. s. 16 f.

Knorringesmeden hade en torpare, kallad Goligat, som skröt 1056
över att vara en hisklig karl till att kunna mana bort spöken.
En gång säger smeden till honom: »Hör du, Goligat, du har väl
hört talas om att där varje natt är ett hiskligt väsen i min
smedja?» Jo, det hade då Goligat hört omtalas. »Det är klart,
att det måste vara en gast», säger då smeden; »men det måste
vara en märklig en, för jag har brukat alla mina konster mot
honom, men han blir bara pin värre. Nu får du, som kanske
1) Mannen berättade det själv för uppteckuaren.
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bättre förstår dig på de tingen, läsa ut honom, för jag vill ha
fred igän i min smedja».
Goligat hade ingen riktig lust till detta, men kunde ej gott
neka, utan blev det bestämt, att han skulle komma om natten
ock mana bort gasten, sedan han först fått sig något i västen
hos smeden. Goligat kom — naturligtvis högtidsklädd, för detta
vill till — ock där åts ock dracks en stund i smedens stuga.
Men vid midnattstid hördes där ett fasligt buller från smedjan.
Det var smedens dräng som med en nyckel slog på ett kopparfat, fyllt med fint vetemjöl, men Goligat trodde, att det var
gasten. »Nu är det tid att ta ihop med honom!» sade smeden,
ock Goligat måste ut.
Först började han läsa ock mana utanför smedjan; men då
oväsendet bara blev värre därav, manade smeden honom in i
smedjan. Här fick han i ett nu det fina mjölet över sig ock
därefter drängen, som klappade om honom, så han glömde alla
sina maningar, tog till benen ock sprang, allt vad han kunde.
Smeden ock drängen efter för att se, var han tog vägen, ock
så funno de honom liggande i en klyfta. Mjölet på hans svarta
tröja lyste i mörkret, så de kunde se honom.
»Goligat!» ropade då smeden, »vad gör du där?»
»Ligger ock funtar med en gast! Det var den styvaste gast
jag träffat på. Han var så ilskener, att han väste», svarade
Goligat.
Sk., Rive-Pärens berätt.

1057

Knorringesmeden fick på annat sätt rykte för klokskap. Han
trodde, att hans yxa var stulen, men fann hänne långt om länge
själv under kolhögen i sin smedja.
Smeden ville nu ha roligt med sin dräng, högg därför yxan
fast i den ena husknuten ock sade så till drängen, att där fanns
ett sätt att fä igän den stulna yxan, om bara drängen hade
mod att uppfylla husbondens föreskrift.
»Du skall», sade smeden till drängen, »springa nio gånger
runt kring smedjan. De åtta varven skall du stirra ned på
marken, men vid det nionde skall du titta skarpt på smedjan,
så kommer yxan fram».
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Drängen följde föreskriften, fann yxan ock utbredde sedan
smedens rykte, fast denne aldrig var klok oftare, än han ville
göra folk spektakel med sina konster.
Sk., Rive-Pärens berätt.

För några år sedan bodde i Loshults socken en man, som 1058
hette Bengt Dön, ock en som hette Jösse Jösse. De blevo ovänner om ett arv ock beslöt° till sist att uppväcka den döde, som
ägt godset, så han kunde skilja trätan.
Bägge inbillade de sig vara kloka, så de själve kunde göra
den konsten, ock så lade de sig bägge ned ock läste på graven.
Men hur de ligga där, ge de sig först till att träta ock sedan
till att slåss, ock gingo på med detta, tils de strävat ända ut till
kyrkogårdens brante kant, som gick ut till en klyfta. Där stupade de ner båda två. Men den döde kom ej ock jälpte dem
varken med ett eller annat, utan de fingo kravla sig upp ock
sedan slita arvstvisten med levande människors tilljälp.
Sk., Rive-Pärens berätt.

Om lappar.
De allra värsta till att kunna trolla äro dock lapparne. 1059
En gift man hade en gång på något sätt kommit till Lappland,
ock då han en dag såg en lappkvinna baka bröd, sade han, att
det ej var mera än en munsbit i var av hännes brödkakor.
Käringen blev ond, slog honom med grisslan ock omskapade
honom därmed till en varg. Emellertid drömmer hans hustru,
att hännes man var förvandlad till ett vackert djur, ock någon
tid därefter kommer där till gården en varg, som följde hänne,
vart hon gick, likt en hund, ock när hon mjölkade, lade vargen
sig med huvudet på stallets tröskel. Kvinnan måste ju undra
över om ej vargen var hännes man. Hon sökte en klok ock
fick det råd, att hon tre gånger skulle säga: »Är det du, Pär?»
Hon följde rådet, men måtte ändå visst ha glömt något, ty mannen fick visserligen igän sin raänniskoskapnad, då varghuden
Sv. land" VIII. 3.
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föll, men svansen fick Pär behålla. Somliga mena dock, att
det hade lappkvinnan i alla fall bestämt så, att han i alla sina
dar skulle minnas hännes brödbak. Under hela den tid han
varit varg, hade han livnärt sig av en gris, som han tog från
grannen, men nu ärligt betalde. Glupskare var inte Pär.
Sk., Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 19 f.

1060

I Härnösand voro sockenlapparna en riktig landsplåga, ock
vi voro rädda för dem, fast vi på ett sätt rakt inte aktade dem,
ty de voro supiga, näsvisa ock pockande, när de tiggde.
Min far drev en stor fabriksrörelse i Härnösand, ock sockenlappar kommo ofta till oss för att tigga än ett, än ett annat.
En dag, då jag var ensam i vår försäljningslokal, kom en rusig
sockenlapp in ock beskyllde mig för att ha tagit ett renskinn
från honom. Jag visste, att han — liksom så många av hans
folk — kunde genom hemliga konster göra en skada på hälsan;
något som han också lovade mig. Men, som väl var, visste
jag också, hur sådana anslag kunde förekommas, ock jag betänkte mig inte länge, förrän jag gav lappkräket ett slag för
näsan, så den sprang i blod.
Något annat sätt än detta, att få lappen till att blöda, föll
mig i rädslan inte uti sinnet. Men detta var bra nog, ty han
jämrade sig genast, att jag nu tagit makten från honom.
Hämden ville han dock ej uppgiva, utan sökte under natten
att sätta eld på vårt hus genom att antända trappans granviska,' men illdådet upptäcktes i god tid.
Norrländskans berätt.

1061

Många borgarfamiljer, som höllo kor, nekade aldrig någon
sockenlapp mjölk, när en sådan människa pockade på att få
den. Man visste alltför väl, att nekade man giva mjölk åt en
lapp, blevo korna på något hemlighetsfullt sätt fördärvade.
Vi kände ju alla till, hur det gått för rike X. i Härnösand.
Han hade med harm ock förakt avvisat en usel sockenlapp, som
1) Åsen i Skånes skogsbygder läggas granviskor framför yttre
trappan. De tjänstgöra som fotskrapor.
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bett om något så fräckt, som att den ansedde mannen skulle
skjutsa lappen ett bra stycke väg. Barmen var rättvis, men
den blev dyr, ty följande morgon lågo hästarna i X:s stall stendöda. Vad sägs om det?
N orrländskans berätt.

Jag skall tala om något, som hände en allmänt känd ock 1062
aktad hantvärkarefamilj i Härnösand.
Tänk er, alla barnen där i huset blevo på en gång värkbrutna, ock det var ej värt för någon av våra skicklige läkare
att ens så mycket som lindra de sjukes plågor. Till slut ordinerades brunnskur, som vanligt, när doktorerna ej förstå en
sjukdom.
Familjen var välbärgad, så att medlet kunde försökas, ock
en dag fördes alla sjuklingarna ombord på en ångbåt för att
resa någonstans söderut i Sverge.
Men kort innan båten skall avgå, kommer där en lappflicka springande ned till hamnen, far över båtens landgång ock
fram på däcket till de värkbrutna, kastar sig på knä: som en
rent förtvivlad själ, tigger ock ber, att de sjuka måtte genast
återföras till hemmet, eljes bleve det död ock avgrund för
häpne.
Då begrepo naturligtvis alla, som hörde detta, orsaken till
denna sjukdom i hantvärkarens familj, ock lappflickan bekände
också otvunget, att hon blivit lejd till att »lägga ut» föf att
skada en helt annan familj, men tagit miste om personer. Hon
följde nu genast med dessa svårt plågade människor till deras
hem. Där bad hon att med en av tjänstflickornas tilljälp få
krypa in under den ena sängen.
Det skedde, ock de drogo då fram flera små påsar, vilka
lappflickan ville bränna upp. Men detta skedde dock ej, förrän
en läkare undersökt innehållet i en av dessa påsar. Han förklarade, att den innehöll människoben ock annat otyg. Ock —
tänk er det! — i samma ögonblick, som påsarna kommo i
dagen, försvunno de sjukes värk ock plågor för all tid!
N orrländskans berätt.
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1063

Tockna dära virvlar på landbacken, som kallas »värvenor»,
komma inte från havsfrun, utan ha helt annat upphov. Jag
skall, nu då, bara tala om ett exempel.
Det var en man i Norrland som, nu då, misstänkte sin
hustru för stygghet med en annan karl, men kunde inte få
sprackan på dem. En dag gick han ock sådde. Då kom där,
nu då, en ogruveligt stark »värvena», som nära tagit hela karlen
med sig, om han inte varit så insnidig att kasta sin kniv lika
in i hänne.
Någon tid efter blev mannen, nu då, så led ock ked av
hela »vörnaden» hemma, så att han, nu då, vandrade ända upp
till Lappland. Där kom han, nu då, in i en liten husaplita till
en käring, som bjöd honom mat. Ock när han började äta, såg
han, nu då, att han fått sin egen gamla kniv att äta med.
Mannen blev rent förlägen' ock frågade, hur i nådens tid
kniven kommit till Lappland. Då kavlade käringen upp ok
visade honom, nu då, ett djupt ärr på sitt ena lår ock sade honom,
att där fick hon sår, när han högg kniven i »värvenan».

1064

Men. hon var inte på något sätt eller vis »illavören» vid honom, utan bara bad honom titta ut genom nyckelhålet på hännes
dörr. Mannen gjorde så, ock kunde därigenom skenbarligen se
hela sitt hem, med hustrun ock den där karlen, som hade, nu
då, sin gång till hänne.
»Ja, nu ska de till att hålla bröllop med varandra», säger
då lappkäringen, »ock vill du, nu då, förhindra det, så lägg
bössan till höften, sikta rakt genom nyckelhålet på karlen ock
skjut! Men du får, nu då, inte stå ock hisala, utan det skall
ske, innan prästen kommer. Sedan är det för sent», sa hon.
Ja, mannen gör, som hon säger, ock då skottet small, såg
han karlen vända benen i vädret ock dö på eviga fläcken. Så
vände mannen tillbaka till sitt hem, ock när, nu då, den andre
karlen var borta, så levde han ock hustrun sedan väl tillsamman.
Blek., Sömmerskans berätt.

1) Häpen.
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Frimurare.
Välsignade människor, här är ännu ogrundalöst med sådant 1065
mök. Men förfasansvärt mera var här i min mors tid, just då
hon tjänte detta samma folk i Dalby, för då hade — till annan
stygghet — turken sitt tillhåll hos Malmököpmännen. Denna
här kvinnan, som min mor tjänade, handlade just hos en, som
drev afärder med människokött, ock hon var ett stort floket 1
fruntimmer, så hon kunde nog fylla i en tunna hos de rälige.
En dag, när hon står vid disken ock handlar, kommer denne
köpmannen ut, bockar ock krusederar ock bjuder henne så sjangtilt som hälst in på kontoret för att spandera hänne vin. Ja
bevars, hon följer med. Men till sin eviga lycka får hon genast
syn på det leda turkabästet bakom ryggen på köpmannen.
Hur hon kunde veta, att det var turken?
Kära mitt folk, hon hade väl ögon i skallen? Turkabästet
hade ju redigt hundhuvud, vet jag, ock stjärt som ett hundkreatur, rakt pressis som han är i beskrivningarna. Han började nosma 2 med näsborrarna, men kvinnan röt som ett läjon
mot köpmannen: »Lock opp dörren!» 3 Ock så mäktig såg detta
fruntimmeret ut, att dörren kom upp, så fort köpmannen tydde
vimsa dit.4
Sk., Säljekvinnans berått.

Västgöte-Svennens föredrag om frimureriets hemligheter,
hållet i en torpstuga i Västra Göinge härad, påsken 1889, ock upptecknat därsammastädes av E. W.

Har nån levande själ sett ett endaste arbete av frimurarne,
kanske? Nej så, min själ, om ni ha, ock ändå arbeta de i logen,
så svetten flyter i strömmar gratis neråt deras ryggtavlor!
Svettas de röda blodet, sa mor Parnia? Jag håller det inte
Frodigt, har i allmänhet övergått till »fiodigt». Ett finare uttryck
är »floket».
Vädra.
3) Öppna dörren!
4) Hann sno sig dit.

1066

362

WIGSTRÖM, FOLKTRO OCK SÄGNER.

VIII.

3

olikt minstingens, för Pär — min son, om jag själv skall säja't
är en stark er karl efter sitt stånd att vara född ock lärder
till betjänt i Skåne — arbetar mången natt i logen, så hansa
kvinna rakt får leda honom som ett svett tröttkört ök till sängen, för han är frimurare, ock det uppenbart.
Ni kunna veta, att jag grundat alldeles orimligt på detta
hära arbetandet på något, som aldrig i eviga tider varken varit
eller kommer att bliva synligt ock uppenbarligt i denna världen.
Först gick jag så nätt åt Pärsa kvinna, som varit inbjuden att
fira påska med frimurarne inne i logen. Hon hade likaväl bara
kommit in i det första rummet ock fick se en okristligt stor
likkista med ljus ikring. Men hon tordes inte fråga, vad där
låg i'na, för se hon blev liksom litet häpnadsväckande till sinnes, när hon tänkte på att Pär var med i detta.
För min egen anpart försökte jag spekulera ut innehållet
ock tog mig en dag en spatsergång till de två mammesellerna Dal,
som jag visste — i tysthet sagt — vara stadsförvista från Kristianstad ock bodde på vår bygata i ett smula hus, för det de haft
någon vetenskap om människoslakteriet bakom den store handelsbutiken, ni vet — namn ska en la va att nämna. Men de hade
nog fått så pass munlås, så inte en gång västgöte-Svennen vann
lirka opp'et. En tid efter, då jag träffade Pär, slängde jag honom oförhappande den frågan i synen: »Kostar en tunna människokött en tunna guld också i dessa tider, ock går det vid
utskeppningen för smörtunnor, Pär?» Men han inte så mycket
som blinkade vid'et, så det är nog trovärdigt, som han sa,
att den handeln med vildturken har upphört här till lands.
Men så var jag kvick till att fråga: »Nå, du Pär, vad ha ni i
den outgrundligt stora likkistan i logens första rum?»
Då blev han liksom litet haj, kunde jag märka, ock så sa
han: »Ja, far, fingen I se det, så reste håren sig rakt som svinborst på ert huvud,» sa han, ock han förnekade precis inte, att
de hade hundradetals likkistor i logen. Men han vågade, förstås, inte låta mig få en knyst om vad de gjorde med dem,
utan slog'et bort med annat prat.
Men den som köper västgöte-Svennen för en dummerjox,
har gett ut sina pängar som ett fä, ock jag hade satt mig i
sinnet att utgrunda, vad det var som frimurarne arbetade så
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fasligt strängt på. Men jag ville vänta, tils det blev passerlig
tid att känna mig för hos Pär.
Emellertid händer det så, att min kvinna går bort ur denna
världen ock Pär kom hem till begravningen. Gillet var hederligt, om jag själv skall skryta, ock Pär blev liksom litet på
»skäjkten» om kvällen. Ock när vi så sutto i vår ensamhet ock
talade om mor, säger Pär: »Ja, hon söver gött, ock vilar sött»,
säger han, »men hon ä inte ännu, där hon ska vara», säger'han,
rakt talande sitt modersmål. »A, jästingen!» tänkte jag, »vet
han det, så kan jag dividera mig till vad de arbeta på ock vad
likkistorna nyttjas till». Men jag sa ingenting, utan bara slog
fram, om han inte ångrade sig, för det han blivit frimurare.
»Hade jag visst förut, far, vad det var, hade jag aldrig gått i'et»,
sa Pär. »Ja, du Pär», säger jag då, »alla frimurare ha fått en
svår ändalykt. Tänk bara på häxan i Endor ock kung Saul, som
snavade ock föll över sitt eget svärd, ock Simson som — efter
vad jag tror — förrådde hemligheten för Delila, liksom Holifernus
gjorde för Judit». Allt detta sa jag så där på lur, ock — min
skäck, om jag inte träffat det rätta! »Ta dig en tår ,till, Pär!»
säjer jag, när han tog vid att titta stort på mig, för han kunde,
förstås, inte begripa, hur jag fått sådan kunskap i frimureriet.
»Ja, fruntimmer ha i alla dar varit görvetna ock velat sticka näsan
i vårt ordningsförbund,» säjer då Pär ock tog sig ett glas. »Men
därför hade också kung Salemo, som var världens förste frimurare, gett sig jäkaren på att han skulle finna på en vetenskap,
som aldrig i detta livet, nej aldrig, ett fruntimmer skulle bli
invigd uti. Ock far kan ge sig hälsingen på att han hade sjå
ock jobb med att fösa de många hundrade kvinnfolk, som han
hade, undan, då han skulle i logen. Salemos tid räckte inte till
för att få vetenskapssystematet färdigt, men en annan vis» — Pär
bet över namnet, just då det låg på tungan — »fullföljde vetenskapen», sa Pär.
»Ja», säjer jag då så fint, »men det måtte ändå vara lett
att avsvärja kristna läran ock ha med hin att göra, fast det
förstås, att ni är många ock där är stora, höga härrar med i'et».
»A, det är inte så farligt, när en har vetenskapen», säjer då
Pär, »för vi ha i alla fall den rätta lutherska läran, men den
känner ingen mer än vi, för sådan som annat folk i landet
har'na, är hon rakt förfalskad, ska far veta», sa Pär.
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»Ja det har jag hört glunkas om», svarar jag, »ock hade
vi den rätta lutherska liksom ni, så kunde ju var människa
mana både gastar, skogsnuvan ock alla onda makter rakaste
vägen ner till djupaste avgrunden», säjer jag för att plocka ur
Pär just det jag ville veta. Han satt en liten stund ock
grundade. Så suckade han ock sa så högtidssamt, så det
kändes kallt nedåt ryggraden: »Det hade för länge sedan varit
förbi med Sverge, om inte vi frimurare funnits till», sa han.
Men nu hade han också gått så långt in i hemligheten, så
han måste lägga sina fingrar på kors för att freda sig, ock så
ville jag naturligtvis inte fresta honom längre, för nu visste jag,
att jag rätt uträknat hela hemligheten.
Va sa mor Parnla? Att där är tolv grader i logen, ock mor
Parnia tror inte, att Pär vinner ta dem alla för sitt huvuds
skull? — Graderna vet jag besked på, ock där ska, ta mej jästingens, goda skallar till att ta de tio. Den älfte kan gå för sig.
Men alla de, som vågat sig på den tolfte, ha förlorat allt sitt
förstånd ock blivit som galna kreatur, så jag har föreställt Pär,
att han .ska la va ock hålla i tide. Men vad det anbelangar
med deras arbete, så är det så säkert, som att jag sitter här,
mor Parnla, att de inte göra annat än mana ned spöken ock
annat trössale. Det har jag då dividerat ut.
För det första, hur kunde Pär veta, var hansa döda mor
var,. om frimurarne ej höllo till med andar? För det andra,
hur skulle de kunnat ha räddat Sverge på annat sätt, vill jag
fråga, än genom att mana ner i avgrunden alla gastar ock tockent? Vi veta ju, hur ogrundligt många troll ock annat trössale här varit förr. Det var bara inte till att likna mot vad
här finns nu, ock var skulle de eljes ha tatt vägen? Svara
mig på det, mor Parnia! — »Tordönan», sägen I. — Ja, det är
onekligt, att hon rangerat bra bland troll ock andra nedstötta
andar. Men när en dividerar, hur gruvligt många människor
som gå igän, kan en förstå, att frimurarne räddat landet genom
att mana ner stora mängder av dem, ock därtill behöva de allt
likkistorna.
Se bara, för att nämna ett exemplar,-hur det var med Otte
Gransa hustru! Otte hade lovat hänne, att han aldrig skulle
gifta om sig. Men hon var knappt kall i jorden, förrän han
tog sig ett fruntimmer i huset, ock så blev där ett sådant arkeli
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av den döda, att ingen kunde nära sig i stugan, varken natt
eller dag, så dansade stumparna kring öronen på folk. Men just
som detta spökandet är som skarpast, kommer löjtnanten från
gården ock har med sig två andra frimurare från Kristjanstad,
ock de jagade var levande käft ur stugan, stängde dörren, ock
så hörde man dem skjuta tre skott därinne. Ock det är så
visst som säx, att från den minuten hördes aldrig mer ett knyst
från den döda käringen. Nu Vill jag bara fråga, hur löjtnanten
ock Kristjanstadhärrarna kunde veta, att där var spöke hos Otte
Gran, om de inte varit frimurare ock arbetat på den dära prof
fesjonen?
Nå pastorn i Vinslöv då, var han kanske inte också frimurare? Ock är det inte allmänt bekant, hur han manade ned
spöken? — Ja, ser mor Parnlu inte det! Ock alla veta ju, att
han i detta behäft var så grisk, att han till sist tog sig före
mera, än han kunde vinna med i sin grad, ock att han därför
blev ödelagd av andar ute i trädgårdens lövsal, där han blev funnen med inte mera liv i kroppen än den här tobakspungen.
»Hi!» säger mor Parnla. »Ja, fast en blivit karl, kan en
rysa i ryggen, särdeles när ens son är mitt i'et!» — »Bli fri
från frimurarne», tycker mor! Det kan Pär väl. Men det är
ju vissa döden, när en kommit så högt som han. Jag stötte en
gång på Pärsa hustru om detta. Men hon visste, att en annan
kvinna gått till frimurarne för att be sin man fri från dem, ock
då tog den högste frimuraren en nål, stack den igenom kvinnans mansa bild ock sa bara: »Nu är han fri!» — Ja, fri var
han, för han låg död som en sill, när hustrun kom hem, ock
sådant öde ville min sonakvinna inte bereda Pär.
»Bärgman blev fri med livet», säger mor Parnia. Ja, det
var min skäckingen nätt ock jämt på ett hängande hår, att han
slapp ut, efter det han i logen predikat emot de andre frimurarne! Som alla veta, fick han ej se dagens ljus hela två år,
efter det han hållit den predikan, ock de som under den tiden
tjänte hos Bärgmans, bedyrade sig på att hans skjortor då sågo
ut, som de varit dragna ur det rödaste blod. Så en kan veta,
att han fick lida gruvligt av frimurarne ock kanske av de, som
värre är, innan han slapp fri för dem. Nää, Pär får allt hålla
ut till sitt sista, hur det sedan går. Men det är ändå väl, att
hans kvinna inte är så farlians rädd.
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Hon menar tro på, att det inte kan gå Pär värre än alla
de andre, ock så säger hon, att en del frimurare stiftat en loge
för att få näsa upp för sina fruntimmer, som de där ta in i en
felilinjal i Malmö, som kallas Knutsgillet. Men det är där inte
vidare bevänt med, utan det är bara gjort för att, som jag sa,
få husafred för de bättre frimurarnes fruntimmer. Det har till
ock med Pär sagt för mej.
Ock så får en väl förmoda, att sådana stora härrar som
löjtnanten på gården, Olsson i Stoby, baron Anders ock många
med dem inte skulle vilja fördärva fina damer med denna ordningsfililinjalen, för det slår aldrig fel, att icke de, som kallas
knutsystrar, också äro med i något av frimureriet, för se knuten
— det betyder hemlighet. Men inte vill en tro, att sådana
fruntimmer ha med röde Petter ock hans följe att skaffa?
Pär säger minstingen, att de alla kunna vänta nåd på
dommedag, om de eljes inte är omöjliga. Men jag har inte
kunnat lura av'en, om han därmed menade de nedmanade gastarna, frimurarne, knutsystrarna eller dem alla över lag.

Människolivet.
Jfr »Spöken» samt »Häxeri ock kloka».

1067

Allt viktigt bör företagas i ny, ej i nedan.
ögötl., Engelke.

Skärtorsdag bör man gå till sängs före solens nedgång.

1068

Gumman på Skanörs Ljung.

En balja vatten ock en ren handduk bars julafton in i 1069
stugan, ock här skulle nu allt husfolket juldagsmorgon tvätta
sig samt äta en bit, innan det gick till morgonsysslorna. Detta
bringade trevnad i huset ock åt husdjuren.
Sk., Hönsgummans berätt.

Man bör ej taga upp knappnålar på måndagen, ty då får 1070
man harm ock förargelse hela veckan.
När det blåser i spisen, skall man spotta tre gånger. Annars 1071
kommer han i gräl andra dagen.
Smål., Friman.

Nyckelknippa, som ligger på bordet, bebådar förargelse.
När., Nyblin.

1072
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1073

Om man ger bort en nål utan att sticka den, man ger den
till, så blir det ovänskap.

1074

Om man dricker av det, en annan druckit, utan att först
ha hällt ur en droppe, blir ock ovänskap.
Smål., Friman.

1075

Då en nyckel ligger på bordet, bebådar detta osämja mellan makarna.
När., Nyblin.

1076

Vid flyttning från ett ställe, där man trivs bra ock haft
lycka, tager man med sig några sopor ock kastar dessa före
sig in i det nya hemmet.
Gottland.

1077

Man skall ej flytta till ett nytt hem eller gå i en ny tjänst,
förrän solen gått ned ock alla foglar satt sig. Gör man det
tidigare, blir man aldrig fri från sladder ock skvaller, dit man
kommer.
Sk., Hönsgummans berätt.

1078

Att vända om, då man gått ett stycke, betyder, att det går
dåligt för en på den färden
Smål., Friman.

1079

Man skall inte köra på kattor eller vedaska (det vill säga
ej medföra kattor eller aska i en vagn), ty det bringar ofärd.
Gottland.

1080

Om man sopar bordet med kvasten, sopar man bort lyckan
ur huset.
När., Nyblin.

1081

Man bör aldrig äta eller dricka ur kokkärl, ty om man
gjort detta, så förlänges dödsarbetet, ända tils den döende får
ätit eller druckit något ur ett dylikt kärl.
Gottland.
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Visslar man i rum, sitter jungfru Maria på taket ock gråter. 1082
ögötl., Engelke.

Visslar någon under nävertak, blir han lösaktig.

1083

Roslagen, Engelke.

Gör man grinmin, blir man sådan, om i detsamma vinden 1084
vänder sig ock klockan slår.
ögötl., Engelke.

Har man prisat sin hälsa eller något annat lyckligt förhål- 1085
lande, skall man tre gånger spotta ock för varje gång säga:
Det var inte jag som sa't, utan väggen.
ögötl., Engelke.

När naglarna klippas, skall kors med saxen göras på han- 1086
dens in- ock utsida.
ögötl., Engelke.

Sedan man badat, brukade man äta litet bröd, man tagit 1087
med sig.
När., Nyblin.

Om man leker med elden, väter man under sig på natten 1088
därefter.
När., Nyblin.

Slå så många slag i huvudet, som den timme du bestämt 1089
att vakna, ock tig sedan.
ögötl., Engelke.

Står man under ett träd, vari en gök sitter ock gal, får 1090
man tre framställda önskningar uppfyllda.
Gottland.
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1091

Av örnbräken (pteris aquilina) kan ynglingen ock flickan få
veta initialbokstäverna till sin tillkommandes namn. Man behöver endast i sned riktning avskära ormbunkens stam: där
stå bokstäverna tecknade i samma ögonblick.
Växtlifvet s. 16.

1692

[Man sätter] kärleksörten (sedum telephium) i långa rader i
de låga, midsommarprydda stugorna, där de gro under takbjälkarne, så det synes, vilka namngivna människopar som böja sig
tillsamman.

1093

Gossen, som går kors över de fyra sammanlöpande vägarne
— — hämtar sig fyra grässtrån från korsvägens fyra väderstreck
för att få drömma om sitt blivande — huskors under morgontimmarne.
Växtlifvet s. 18.

1094

Vill man se sin tillkommande make, skall man en midsommarsnatt sätta sig tigande vid en kyrkoväg med ett tefat
vatten i ena handen ock en ren handduk i den andra.
Jag kände två mamseller på Öland, som försökt detta.
Först sågo de ett vanligt hölass komma sig förbi, men de rörde
sig ej ur fläcken. Därpå kom en härre fram till den ena mamsellen, han tvättade sig i vattnet ock torkade sig på hännes
handduk, varpå han försvann.
Därefter kommo små råttor dragande hölass. Då talade
den andra mamsellen, ock därmed gick hon miste om att få
se sin tillkommande make. Men systern blev gift med samme
man, som hon denna natt sett tvätta sig i hännes tefat.
Gumman från Öland.

1095

Vid julatid ock midsommartid kan de, som det vill, få se
både ett ock annat. Men de skall aldrig säga ett ord, efter sen
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solen gått ner, utan gå på en korsväg. Jag har själv en midsommarnatt — sade mor Johanna — sett honom, jag skulle ha
till karl.
Jo se det var så, att det var en människa som sa till mig:
»Du skall få. se din fästeman i natt, es du vill». Ock så bakade
hon små plättar, som var så stora som en säxstyver, utav vatten
ock salt ock litet mjöl, så det hang ihop, ock det gav hon mig
till att äta. Ock sen gick jag ock la mig. Ock tänk, om natten
såg jag'en, alldeles som när'en kom till vårt ock friade till
mig. Skridskorna hade han i näven, ock dem dängde'n i golvet
ock sa, att han gått sjön. Ock så gjorde han, när han sen
länge efteråt kom ock vi blev fästepar.
Smål., Friman.

Man får reda på vem som skall bliva ens tillkommande
make eller maka:
om man sopar tre gånger kring julbordet;
1096
eller om man utan att skratta eller se sig tillbaka går till 1097
en korsväg natten mellan sista februari ock 1:sta mars ock
säger: »Jag hälsar dig, Mars, ock beder dig, Mars, att du i min
sömn i denna natt uppenbarar, vem jag skall få till man (hustru),
samt att han (hon) fbr i sin hand, vad han (hon) skall försörja
mig med;
eller om man midsommarnatten plockar nio olika blommor mg
på sådana ställen, att man för varje ny blomma, man tar, måste
klättra över en gärdesgård, ock om man därpå sover på blommorna, så drömmer man om sin tillkommande.
Eller man tager papperslappar ock skriver ett personnamn 1099
på vardera. Därpå sover man på dem. Efter uppvaknandet
' tager man en av lapparna, ock det namn, som då står på den
lappen, skall den tillkommande maken eller makan bära.
Eller tre personer hålla i en sked på samma gång ock ösa 1100
på detta sätt tre skedar vatten, tre skedar salt ock tre skedar
mjöl uti ett kokkärl. Under kokningen vispa de tre, under det
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de hålla i vispen på samma gång. Under tiden få de varken
tala eller skratta samt få endast vara iklädda sitt linne. Därefter förtära de denna drömgröt utan att dricka något ock gå
till sängs. Den som de då drömma om kommer ock bjuder
dem vatten, är deras blivande make.
1101

Eller tillagades under lika förhållande som vid drömgröten
en drömpannkaka. Till smeten togos tre skedar vatten, tre
skedar salt ock tre skedar mjöl. Alla tre måste i blotta linnet,
utan att skratta eller tala, på samma gång hålla i skeden, vispen,
sleven, istret, kniven ock laggskaftet, då dessa hanterades. Drömpannkakan måste de förtära utan att dricka något, ock den, som
de därpå i sin dröm tyckte komma ock bjuda dem vatten, skulle
bli den utvalde.

1102

Man skalade ett äpple, så att skalet bildade en enda sammanhängande remsa. Denna kastade man sedan över sitt eget
'huvud, så att den föll i golvet bakom en. Den bokstav, som
skalet då bildade, började den utvaldes namn.

1103

Den blivande fästmannens (fästmöns) namn skall börja med
den bokstav, som ådrorna bilda på vänstra handen.

1104

Om en flicka vill se sin blivande man, skall hon ej äta
något julafton. På kvällen skall hon gå ut efter ved, ock då
får hon se sin tillkommande stå ock hugga ved.
När., Nyblin.

1105

Vill du veta din tillkommande mans namn, så lägg en ärtkvadda (balja med nio ärter i) över dörren. Den som först
träder in, bär samma namn.

1106

Om man sover på nio slags blommor midsommarnatten,
drömmer man om sin tillkommande make (drömgröt, drömströmming).
ögötl., Engelko.
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Om två personer av olika kön torka sig på samma handduk no7
ock på samma gång, så bliva de kära i varandra.
Smål., Friman.

En julafton besökte jag min syster, som är ogift ock bor i 1108
Ausås socken i Hälsingborgstrakten, ni vet. Där i orten skulle
varje hushåll, små ock stora, denna kväll ut ock skrapa grötgrytan, ty fick man ej en smula av skovorna, levde man ej till
nästa julafton. Men de ogifta karlarne voro försiktiga, ty fick
en av dem en skärva av sleven, som man skrapade med, då
fick han aldrig ja, när han friade, så vida han ej hade varit
klok nog att förvara skärvan ock bära den i fickan.
Sk., Hönsgummans berått.

En enda gång skall Eko ha svarat ja, ock det var till en 1109
flicka, som ville giva sig åt honom ock ropade Eko! Eko!
Bergström.

Vid Solbärga kloster finnes en rännil — om man påskdags- 1110
morgonen lyckas hoppa jämfota över den tre gånger, så blir
man gift samma år.
Dylika sägner äro fästade vid flere av öns smärre bäckar.
Gottland.

Bruden bör ha pängar i sin sko, så blir hon aldrig fattig. 1111
Bruden skall ej tappa sin näsduk i brudstol, ty då blir hon 1112
olyckligt gift.
Ingen av brudparet bör se tillbaka, då de viges, ty den som 1113
det gör, blir sin make otrogen.
Rägn på bröllopsdagen före vigseln bådar rikedom; efter 1114
vigseln, tårar.
Smål., Friman.
Sv. landsra. VIII. 3.
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Pärlor på bruddräkt medför olycka.
ögötl., Engelke.

1116

Fäll ej tårar i brudens krona — då blir hon olycklig.
ögötl., Engelke.

1117

Vid bröllop skall bruden laga, att hon får se brudgummen
först, så ar hon husbondeväldet.
Smål., Friman.

1118

Medel, varigenom bruden söker dels bibehålla mannens tillgivenhet, dels skydda sig mot hans husbondemakt genom att
tillförsäkra sig så mycket som möjligt av denna senare:
På bröllopsdagen skall bruden passa på, att hon får se brudgummen, innan han får syn på hänne.

1119

När de vigas, bör bruden skjuta sin högra fot något framom
brudgummens samt omärkligt tränga sin blivande husbonde en
liten smula från den plats, han intagit framför brudpallen.

1120

Under dagens lopp måste hon narra honom att för hännes
skull böja sin rygg för att upptaga hännes näsduk eller något
annat föremål, som hon låtsat tappa, ock följande morgon bör
hon narra honom att söka upp vigselringen, som hon lagt i
brudsängen.
Två blad s. 280.

1121

När brudparet går från brudpallen, måste de båda hålla sig
sida vid sida, så att ingen kommer att gå emellan dem, innan
bröllopsmåltiden är intagen. Under denna bör ingen av makarne
lägga för den andre, ty den av de två, som gör detta, förlorar
sin »mattrevnad».
Två blad s. 280.
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Barn.
Redan under trolovningstiden ålåg det de blivande för- 1122
äldrarne att tänka på sina kommande barns bästa. Så skulle
till exempel lysning ock bröllop firas vid nymåne, på det att
barnen måtte bliva ljuslagda.
Kuddar eller madrasser i det äkta parets bädd fingo ej inne- 1123
hålla havrehalm, på det barnen ej skulle få rött hår, ock som
ett universalmedel mot allt trolltyg brändes krut under brudsängen.
Två blad s. 281.
Havandeskapet.

Ingen människa kan sägas vara lytesfri, förrän hon fyllt 1124
fyrtio år — heter det — men av den blivande moderns nio månader äro den första, den mellersta ock den sista företrädesvis
lytesmånader, under vilka hon jämt måste vara på sin vakt mot
allt, som kan menligt invärka på den ofödde. Men då det ju
omöjligt kan krävas av hänne, att hon helt ock hållet skall
undvika alla de faror, som komma i hännes väg, finnes ett sinnrikt skyddsmedel, genom vilket värkan av skrämsel eller beröring med obehöriga ämnen ock föremål neutraliserades. Hon
behöver nämligen vid varje sådant olyckstillbud blott slå med
flata handen mot jorden, så tager denna, allas vår moder, emot
lytet.
Två blad s. 281.

Jag har av min hustru, som var barnmorska, lärt att åder- 1125
låta, ock jag vet därför, att mången hustru, som blivit skrämd
eller kommit att se något, som kunde förorsaka det ofödda barnet
lyte, brukade genast låta slå sig åder. Ty då undgår barnet
den skadan.
Sk., Ringarens berått.
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Kommer hon att känna liklukt, får barnet elak andedräkt.
Två blad s. 283.

1127

Svårare än för otjänliga födoämnen har modern att vakta
sig att få se en mängd för barnet farliga föremål.
Blinda kattungar ock hundvalpar vålla barnet blindhet
eller svag syn.
Två blad s. 282. Jfr nr 1135.

1128

Hon får ej sitta ock äta på en kista med beslag ock naglar
på locket, ty gör hon det, får barnet »kistbölder».

1129

Snuddar hon vid den nagelbeslagna kyrkoporten, när hon
går ut ur gudshuset, får barnet »kyrkbölder».
Två blad s. 283.

1130

Om en kvinna i sådana omständigheter nekar att äta bjuden
mat hos främmande, kan det hända, att hännes barn icke vill
dia. Då skall hon tre gånger tre morgnar lägga barnet på
tröskeln, kliva över det, gå ut ock vända sig mot den uppgående solen, gå in ock åter kliva över barnet.
Sk., Hönsgummans berätt.

1131

Flundror med svarta eller bruna fläckar på inre sidan kallas
»lytesflundror» ock böra icke förtäras, ty utom det att fläckarne
kunna överföras på barnets ansikte, vållar sådan spis, att barnet
kommer att drägla mer, än lovligt är.
Två blad s. 281.

1132

Äter hon med en grytslev, blir den lille bredmunt ock
dräglande.
Två blad s. 282.
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Om hon vid tvätt biter i ett lintyg, när hon vrider vattnet 1133
ur det, kommer barnet att drägla.
Samma skada sker, om hon slickar en grytslev eller dricker 1134
ur samma vatten som häst ock nötkreatur.
Två blad s. 284.

Man skall ej påstå, att alla idioter äro trollbytingar, ty 1135
ibland händer det, att människor, som på ett grymt sätt plågat djur, få illa vanskapade barn. Man har värkligen exempel på hurusom män, vilka under gossåren rivit tungorna av
starungar, fått idel dövstumma barn, liksom även blindfödda,
i fall fadern stuckit ut ögonen på något levande djur.
Två blad s. 297.

Vid djurs slaktande bör modern ej infinna sig, förrän krea- 1136
turet är fullständigt dött, ty åsynen av dödskampen vållar barnet fallandesot.
Två blad s. 282.

Trampar hon på en grav ock jorden sjunker under hännes 1137
fot, vållar det barnet fallandesot.
Två blad s. 283.

I torskens huvud ock emellan svinets ock lammets tår sitter 1138
en fistel (körtel). Äter en fruktsam kvinna den, så får barnet

fistel.
Sk., Ringarens berätt.

Kalkon- ock vipägg vålla [om en havande kvinna äter dem] 1139
barnet fräknar.
Två blad s. 281.

Stänker blod eller kastas lever eller lunga [vid slakt] på 1140
hänne, får barnet födelsemärken.
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Dylika märken uppkomma även, om ett löv, en frukt eller
vilket mindre föremål som hälst faller på modern ock skrämmer
hänne eller om kokande flott, saft o. d. stänker på hänne. Men då
fläcken på barnet alltid uppstår på den plats, där modern i förskräckelsen lagt handen på sin egen kropp, så bör hon ha vett
ock sinnesnärvaro nog att gripa ett tag någonstädes, där märket
ej kommer att bliva synligt.
Två blad s. 282.

1142

Då en havande kvinna blir rädd, bör hon ej taga sig i ansiktet, ty det barn, som hon sedan föder, får ett »mäl» på den
kroppsdel, som Modern vid detta tillfälle berört på sig själv.
När., Nyblin.

1143

Blodkorv, stoppad i ett fårs ändtarm, vållar [om den förtäres av en havande kvinna] kronisk förstoppning [hos barnet].
Två blad s. 281.

1144

Slickar modern en visp, får barnet i sinom tid svårt för
att bli gift, om det ej vid vuxen ålder jämt bär en visppinne
på sig.
Två blad s. 281 f.

1145

Torrgråt vållas därav, att modern blivit skrämd, så att hon
skrikit till därvid.
Två blad s. 284.

1146

Om modern lägger en kam på matbordet, får barnet gulsot. Denne är, liksom skäver, av nio slag ock vållas bland
annat av moderns vårdslöshet att äta vid ett bord, på vilket
där ligger ullstrumpor eller gult silke, eller om hon står ock
äter vid ett matbord.
Två blad s. 283.
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Åsynen av en hare vållar »harskår» — harmynthet.

1147

Två blad s. 282.

Kött av huvud, det vare sig av boskap, foglar eller fisk, bör 1148
modern ej förtära, ty sådant vållar barnet kronisk huvudvärk.
Två blad s. 281.

Kommer hon att se en högaffel med spetsarne nedstuckna 1149
i jorden, blir barnet julbent.
Två blad s. 283.

Det är en hel mängd födoämnen som invärkar menligt på 1150
barnets utseende ock hälsa.
Hönskött giver barnet knottrig hud.
Två blad s. 281.

Barnet får knippemask, om modern kliver över en skur- 1151
viska eller en riskvast.
Två blad s. 284.

En uppslagen fällkniv, liggande på rygg, vållar missbildad 1152
mun; likaså en tom vävsked kvarsittande i slagbordet, ock ett
kistlock, som står oläst på hakar.
Hon måste så mycket som möjligt undvika att se miss- 1153
bildade människor ock ovanligare djur, till exempel apor.
[Åsynen av] en fladdermus [vållar] missbildning, till ex- 1154
empel sammanvuxna fingrar.
Två blad s. 282, 283.
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Fruktsam kvinna bör aldrig, när hon slaktar fogel, bryta
av dess ben eller vingar.
En hustru bröt ena vingen av en slaktad gås. När samma
kvinna sedan fick ett barn, föddes det till världen med blott
en arm.
Gottland.

1156

Modern bör blåsa efter den första svala, hon ser om våren,
så får barnet god hand till att reda ut trassliga garnhärvor.
Två blad s. 284.

1157

Hon skall naturligtvis undvika att förtära sådana delar av
djur, som kunna hava invärkan på den blivande mannens eller
kvinnans sedliga renhet.
För att ej barnet måtte födas med anlag till grov sinnlighet,
måste hon vara ytterst varsam, då hännes arbete förer hänne i
beröring med djurlivet.
Två blad 8: 282, 283.

1158

Ropar hon ut genom ett fönster, blir barnet en skrikhals.
Två blad s. 284.

1159

Om jag vet, vad strumpslaver kommer utav?
Jag är väl ej så okunnig, fast jag ej är en »klok», vet jag!
Barn få strumpskäver, när modern under tiden sett någon stå
ute under bar himmel ock sticka strumpor. Denna skäver kan
botas genom att giva barnet att dricka vatten silat genom moderns strumpa.
Många sådana åkommor kunna botas med att man på kors
ock tvärs mäter kyrkdörren. Men där är det med den kuren,
att den förste, som går därigenom, får sjukdomen.

1160

Barn få sopskäver„ om mödrar under havandeskapet sopa
golvsanden över tröskeln.
Denna skäver botas därmed, att modern med en ny kvast
tigande sopar ut barnet över samme tröskel. Man bör då förut
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ha sopat stugans golvsand också över tröskeln, så han ligger i
två högar, livs- ock dödshögen. Rullar nu barnet ned på livshögen, då blir det friskt ock får leva. Faller det ned på dödshögen, så jälpa inga medel.
Sk., Hönsgummans berätt.

»Skrapkaka» — av deg skrapad från baktråg — vållar 1161
»kakskäver.»
Skrapar modern en gryta, får barnet »skrapskäver.

1162

Två blad s. 281 f.

Svårast är att skydda barnet mot »skäver», ty av denna 1163
smygande sjukdom finnas ej mindre än nio slag, av vilka en
mor sällan har reda på alla.
»kali- ock skrapskäver» äro redan nämnda. Så ha vi »grytskäver», som uppstår, om modern får se en upp- ock nedvänd
gryta.
»Himmel- eller likskäver» uppstår, om modern kommer att 1164
se en likkista med liket upplyftat så högt, att hon får se himmeln under den — något som kan ske, när ett lik bäres på en
bår å bärarnes skuldror eller bäres uppför en hög backe.
»Hårskäver» uppstår, om modern går barhuvud;

1165

ock »horskäver», om en ogift kvinna, som går i väntande 1166
dagar, ej sveper in sitt huvud bättre, än att en kvinna, som
även är fruktsam, kommer till att se hännes hårbena.
»Magskäver» vållas därav, att modern får se en lättfärdig 1167
kvinna iklädd två förkläden ock hon då ej har mod eller vett
att rycka bort det ena av dem.
»Morskäver» är en följd av en lösaktig kvinnas besök innan- 1168
för hemmets tröskel.
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»Gravskäver» uppstår, om modern blickar ned i en öppen grav;

1170

ock »ledskäver», om hon får se en vagnsaxel utan jul
snurra ikring;

1171

samt »haspelskäver», om modern sätter sig på en stol eller
bänk, på vilken där fallit linskävor från garnhasplan.
Som man ser, är niotalet redan överskridet, ock ändå finnas
flere slag; men så äro botemedlen lyckligtvis ännu flere.
Två blad s. 282 f.

1172

Går hon över ett stengärde ock därvid river ned stenar,
som hon ej lägger tillbaka på deras plats, får barnet i framtiden sten.
Två blad s. 283.

1173

Förtäres vatten, vari ägg blivit kokade, uppkommer sten.
Två blad s. 281.

1174

Frukt, i vilken foglar hackat, [vållar] svårläkliga sår, kallade
»fogelhack».

1175

Matvaror, på vilka råttor eller möss gnagat, [vålla] sår, som
benämnas »musgnag», bakom barnets öron eller på andra dolda
ställen.
Två blad

1176

B.

281.

Hon bör ej häller se, när svalor mata sina ungar, ty en
dylik syn vållar barnet sår i mungiporna.
Två blad s. 282.

1177

Ser hon en eldsvåda, får barnet sång hud.
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Sätter hon sig på en stubbåker eller nässlor, får barnet 1178
onda sår på sin bak.
Går hon i skogen ock råkar trampa i den sammangyit- 1179
ring av krälande larver, som kallas »daggorm», får barnet
lytessår.
Två blad s. 283.

Hon får ej gömma något föremål vid barmen, på det barnet 1180
ej måtte bliva tjuvaktigt.
Men värst av allt är dock, om modern olovligt tillegnar sig 1181
något av nästans ägendom, vore det än ej mera än en knappnål, ty genom en dylik överträdelse av ett av Härrens tio bud
blir barnet behäftat med en tjuvsena emellan högra handens
tumme ock pekfinger, vilket vållar, att barnet aldrig kan låta
bli att stjäla, förrän denna sena blivit borttagen ur handen; ock.
är begäret i tjuvsenan så starkt, att den, bortskuren från handen, hoppar fram till det silver, man lägger framför hänne.
Två blad s. 283 f.

Kommer katten med sin svans vid moderns mun, får bar- 1182
net torsk.
Två blad s. 284.

Sätter hon sig till vila på en gravkulle, får barnet ett trögt 1183
ock liknöjt sinnelag.
Två blad s. 283.

1184

Åsynen av lik vållar tvinsjuka.
Två blad s. 283.
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Kikar modern genom en dörrspringa, i en nyckelpipa eller
något annat rör, blir barnet kisögt eller vindögt.
Två blad s. 283.

1186

När en kvinna är, nu då, på sådärna vägar, ni förstår, skall
hon aldrig äta en ålstjärt, för av den »vörnaden» får då barnet
tungband.
Ock äter hon navelstycket av en ål, så får barnet ålaknep,
så det, nu då, vrider sig värre än en ål eller en björk i oktober.
Detta beknip kan en jälpa med att ge barnet in tre droppar
ålablod ur självaste navelstycket. Men då skall blodet rinna
genom en vigselring. Sedan sveper man, nu då, den sårade
ålen i en lase ock låter barnet sova hos'en, varpå ålen smites
tillbaka i sjön.
Blek., Sömmerskans berått.

1187.
Om man ser en gök sitta ock gala i ett träd, skall man
famna om trädstammen ock läsa Fader vår. Hinner man läsa
bönen till slut, så kan man sedan göra slut på svår barnsnöd
genom att famna om den sjuka.
Sk., V. Göinge: Fog!. s. 28.

1188

Kan en människa komma till ock åtskilja två »otidiga»
(giftiga) djur, som kämpa med varandra, eller där det ena vill
äta upp det andra, som till exempel en snok ock en padda,2
så får den människan läkedomskraft i sina händer, så att hon
kan jälpa vid förlossningsnöd.
Gumman på Skanörs Ljung.

1189

Korstecken slås över moder ock barn, ock varje natt skall
ljus brinna i rummet, så länge det finnes en hedning därinne.
Två blad s. 285.
1.)
2)

Trasa.
Båda dessa djur tros vara giftiga.
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Kyrktagning.

En »heden»1 bör aldrig gå över en väg, ty då kommer 1190
hännes barn att vandra långa vägar efter sitt bröd.
Sk., Ringareus berått.

Ock vad skall jag mera säga? Jo, »hedna» 2 kvinnors -di är 1191
god till att släcka den svåraste åskeld.
Blek., Sömmerskans berått.

Vådeld tänd av blixten, påstods det, kunde lätt släckas med 1192
di, ock lyckades man erhålla sådan av en »heden»1 kvinna, behövdes endast ett par droppar för att släcka en sådan eldsvåda.
Karlshamnstrakten.
5.

Modern må nödvändigt skyddas för trolltyg. Därför skall 1193
hon ha stål i sängen, ända tils hon blir kyrktagen, då troll
ock »bäckaman» ej längre mäkta bärgtaga hänne eller göra Minne
annan skada. Kyrktagningen bör ske fjärde söndagen efter en
gosses födelse ock sjätte efter en flickas. Under nämnde tid må
hustrun ej lemna hemmets område ock för ingen del gå över
någon väg eller till något vattendrag. 'hist bör hon undvika
att komma under öppen himmel.
När hon är färdig att begiva sig till kyrkan, gör barn- 1194
morskan väl, om hon rökar hänne med en brinnande linnetrasa.
Vid stugans tröskel lägger mannen en mjuk kudde, på vilken
hon skall trampa, ock därpå går hon över eldglöder, strödda på
förstugugolvet, ock vid stugudörrens båda sidor sättes stål.
Två blad s. 288.

När en moder går i kyrke, bör hon gå över en kudde, så 1195
får barnet fullt upp av det jordiska goda.
Sk., Hönsgummans berått.
5.

Icke kyrktagen kvinna.
Icke kyrktagna.
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Tigande bör modern färdas till kyrkan, så blir hännes barn
en tystlåten människa.
Två blad s. 288.

1197

I Skytts härad har det varit brukligt, att då en hustru
skulle kyrktagas, gick hon från ock till kyrkan utan att tala
ett ord. När hon då kom hem igän, lade hon sin psalmbok, inlindad i näsduken, under barnets huvuddyna, ty därigenom blev
barnet begåvat med ett gott ock stillsamt sinne.
Det förstås, att där låg ett »stoljönne»1 jämte ullsax ock
eldglöder vid tröskeln, så att modern skulle gå över allt detta,
när hon gick ur stugan för att gå till kyrkan, samt när hon
kom hem efter kyrktagningen, men detta skedde för att skydda
hänne mot trolltyg ock onda väsenden.
Sk., Ringarens berått.

1198

Vid en kyrktagen kvinnas första besök i ett annat hem
bör hon vara beredd på att man kastar några porslins-, glasock lerskärvor efter hänne, när hon går, ty hon bör veta, att
detta sker för att förebygga den skada på dylikt gods, som detta
hännes besök eljes skulle medföra.

1199

Dör en moder, innan hon blir kyrktagen, skall hännes likkista nedsättas ett ögonblick innanför kyrkogårdsporten, något
som lätt kan ske, när den bäres på bår, ock om man ej sedan
vill bära hänne in i kyrkan, så måste man bära hänne runt
omkring tämplet. Då har man gjort vad man kan ock bör för
att skaffa hänne ro i graven.
Två blad s. 289.

Det nyfödda barnet.

1200

»Nyfödd!» skriker ugglan, när ett barn skall komma i
familjen.
Sk., V. Göinge: Fogl. s. 29.

»Stolhyende», stoldyna.
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[När barnet är fött,] sättes stål över dörrarne, som reglas 1201
ock haspas. Linfrö strös i stugans fyra hörn. Badvattnet ock
allt behövligt linne kontrolleras noga, för att man må bliva förvissad om att det ej under det senaste dygnet varit under öppen
himmel.
Katten föses ut ock får ej komma in i stugan, förrän bar- 1202
net blivit döpt, på det att han ej under denna farliga tid må
komma vid den nyfödde ock vålla, att denne »får sinne som
katten i Tors månad», ock dessutom kunde han möjligen ha
sprungit under en likkista, ock sprang detta djur då under den
lilles första bädd, kunde barnet bliva »varulv» eller »mara».
Nu är rummet någorlunda försäkrat mot allt slags trolltyg.
Två blad s. 284.

Man måste i minnet inskärpa veckodagen, då barnet föddes, 1203
ty är det en torsdag, äger det förmågan att se övernaturliga
varelser, troll ock gengångare, men är på samma gång befriad
från all fruktan för dylika ting.
Födes barnet på en söndag, blir det en lyckosam människa. 1204
Två blad s. 285.
Barnet har anlänt ock lägges genast ett ögonblick upp på 1205
någon hylla, på det att svindel eller hissnande förnimmelser ej
må gripa det under dess framtida bana.
Sedan lägges det, om det är en gosse, på ett kvinnolintyg 1206
— flickan lägges på en skjorta — för att skaffa det lycka i
kärlek ock äktenskap.
En handfull rågkorn kastas på barnet under utropet: »Så 1207
många korn, så många lytesfria år!»
Barnets händer ock fötter vätas först med kallt vatten till 1208
förekommande av ömkyla ock frostskador.
Ock så kommer det ljumma badvattnet. I detta lägges 1209
ett vackert vitt ägg ock en röd lapp för ren hy; moderns
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vigselring för trohet i sinnet; silvermynt för rikedom; kol från
en vådeld, om modern sett en sådan ock fruktar, att barnet kan
få eldmärken i en framtid; samt ett svinborst, ifall modern
vidrört ett levande svin, då barnet kan få osnygga vanor.
1210

När barnet är badat, torkas det i ansiktet med en röd duk,
något som framdeles ger rosiga kinder.

1211

Man spottar tre gånger i badvattnet, innan detta slås ut
under öppen himmel, ock barnet iklädes sin första skjorta, som
är sydd av gammalt, brukat linne, på det icke den nyfödde i
hela sitt liv måtte bliva en slitvarg, som är omöjlig att hålla
med hela kläder.

1212

Barnets första näring bör hälst vara ett skedblad kålsoppa,
så får det god matlust;

1213

ock dess första bädd redes på bordet, på det den späde i
framtiden måtte bli en vördad människa.

1214

Stål — synålar — sättes korsvis i den nyföddes kläder, ock
stål lägges i dess bädd.

1215

Det bör ej den första tiden få sova i vagga, ty då blir det
en skrikhals som barn ock en skrävlande människa.

1216

Om det är möjligt, bör det nyfödda barnet hällas fram mot
ett fönster, så månen får lysa på det, innan den lille får se
solljuset, ty därigenom undgår det att få hyn solbränd.

1217

Så tidigt som möjligt måste barnet röra vid hund — om
ske kan, vid häst — dels på det katten ej må komma i förväg
med sin skadliga invärkan, dels på det barnet må få gott läkekött ock ädelt sinne, förenat med stolt hållning, samt få tur med
hästar.
Två blad s. 284 f.
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Man bör giva akt på om barnet nyser innan modern, ty 1218
inträffar detta, kommer det ej att överleva hänne. Men nyser
modern först, blir det hon som först går ur världen.
Två blad s. 285.

Kommer någon manlig gäst till hemmet under barnets första 1219
levnadsdagar, förtäljer man honom ej, vad som inträffat, utan
:gömmer hans hatt, vilken han då måste utlösa med en pänninggåva till den nyfödde.
Två blad s. 286.

Vi bruka ej gärna låna ut någonting, så länge vi ha ett 1220
.odöpt barn i huset.
Sk., Hönsgunnnans berått.

För att skydda odöpta barn mot »geiskerier» (trolltyg) lägges 1221
aska i deras badvatten.
Gottland.

Då barn födas, söker man skydda dem mot »råane» genom 1222
att låta ljus brinna dag ock natt (eller sätta fast ett stål över
dörren), tils barnet är kristnat.
När., Nyblin.

Vaggan renas genom att lägga eldglöder däri, ty man kan 1223
ju ej veta, om icke troll eller annat osynligt otyg gömt sig där
i avsikt att på detta sätt komma åt barnet. På vaggans botten
läggas sedan några strå av svinens ströhalm jämte sax ock
psalmbok.
Två blad s. 286.

landsm. VIII. 3.
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1224

Under den tid, som barnet är odöpt, får ej något av dess.
kläder utsättas för att komma under bar himmel, ty man må
veta, att trollen ivrigt fika efter att vinna ingång till hedningen
ock byta sig till den lille mot en av sina egna ungar, vilka
aldrig bliva annat än »bobbor» — idioter — när de bliva bortbytta mot ett människobarn; ock trollen ha makt att osynliga
följa med barnets kläder ock badvatten, om detta allt varit under öppen himmel.

1225

Modern får fortfarande vara på sin vakt. Hon får ej taga
emot något föremål, som kastas till hänne på sängen, på det
barnet ej må bliva en slarvig människa.

1226

Kniv eller sax må hon under dessa dagar ej vidröra, ty genom en sådan försiktighet blir barnet under hela sin livstid
skyddat mot att komma till skada på liar, knivar ock andra
äggjärn.

1227

Ock hon får varken äta eller dricka under de stunder, hon
har sitt odöpta barn vid bröstet eller i sitt knä, ty syndar hon
mot denna föreskrift, blir barnet en storätare ock fråssare.
Två blad s. 286.

Barndop.

1228

Kristningsdagen är en mycket betydelsefull dag, om ej
just i kristendomens anda. Man kan gärna kvällen förut taga
in vaggan, men ej tidigare än att hönsen satt sig till vila för
natten, ty detta försiktighetsmått förskaffar barnet god sömn.

1229

Kristningsdagen är inne, ock i någon ensam stund kan fadern eller sköterskan ta sig en liten dans med barnet: detta lägger grund till goda anlag för dans.

1230

Innan barnet iklädes dopdräkten, skall fadern taga den
späde på armen, hålla bibeln uppslagen framför hedningen samt
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därpå läsa en bön ock sjunga en psalm för att med allt detta
lägga grund till ett gudfruktigt sinnelag.
När detta är gjort, lemnar han i frälsarens namn barnet 1231
åt barnmorskan, som, ifall barnet är en gosse, sitter i stugans
högsäte, iklädd mansrock ock manshatt ock med påtagen morsk
min, på det gossen måtte bliva karl för sin hatt.
Nu iklädes barnet dopkläderna. Härvid måste iakttagas, att 1232
barnet får tre slag av ett ris för att tukta arvsynden.
Därpå gömmes ett i ett blad av en psalm- eller annan an- 1233
daktsbok inlindat silvermynt innanför barnets tröja, på det rikedom ock läraktighet måtte komma det till del.
Två synålar i kors sättas i mössans pannstycke, ock ett 1234
dylikt kors fästes på barnets bröst till skydd mot onda makter.
I barnets hand läggas en bit ost ock bröd, på det den lille 1235
måtte bliva en måttlig människa, men aldrig få lida brist på
det nödvändigaste.
Kristningskläderna tagas, stycke efter stycke, ned från stug- 1236
dörrens yttersida, där de ett ögonblick hänga för att i all framtid skydda barnet från förkylning;
men man måste under alla dessa bestyr noga passa på ock 1237
slå korstecken över barnets mun, ifall det skulle gäspa.
Två blad s. 286 f.

Gudmodern måste väljas med omsorg ock urskiljning, ock 1238
framför allt undvike man att därtill taga en fruktsam kvinna,
ty bär hon ett barn till dopet, dör antingen detta eller det ännu
ofödda i späd ålder.
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Vidare bör man tillse, att gudmodern är en kvinna med
gott ock milt sinnelag, ty hännes karakter har mera inflytande
på gudbarnet än dettas egna föräldrar.
Två blad s. 286.

1240

Nu är barnet färdigt att anförtros åt gudmodern, som måste
ha ett silvermynt i sin högra sko för att tillförsäkra barnet god
utkomst i livet.

1241

Bästa skyddsmedlet mot allt trolltyg är att låta döpa barnet i kyrkan, ock åligger det då gudmodern att ej låta någon
köra förbi sig på vägen dit, ty skulle något sådant inträffa, blir
barnet en sölare, en senfärdig ock förtryckt människa.
Två blad s. 287.

1142

Gudmodern ger akt på med vilken fot hon först beträder
kyrkans tröskel. Sker detta med högra foten, ,blir nästa barn,
modern får, en gosse; träder hon först med den vänstra, får hon
en flicka.
Två blad s. 288 f.

1243

Döpes för tillfället mer än ett barn, så måste gudmödrarna
tillse, att, ifall barnen äro av olika kön, gossen blir döpt först,
ty i motsatt fall blir han en mes ock flicken en karlavulen varelse med skägg.

1244

Gudmodern måste gå fram med lätta, raska steg ock bära
barnet högt på sin arm, så får det en vacker gång ock kommer
högt på strå i världen.

1245

Hon får ej glömma eller tappa något föremål i kyrkan, ty
gör hon det, får barnet dåligt minne. Ock hon måste samvetsgrant läsa efter hela dopformuläret, på det barnet skall få lätt
att lära sig läsa samt med heder bestå sin konfirmation.

1246

Ock så skall hon stryka ett par droppar av dopvattnet från
barnets huvud ned i dess ögon, på det synsinnet skall bli starkt
ock gott.
Två blad s. 287 f.
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Även valet av barnets dopnamn är av betydelse. Man bör 1247
uppkalla sitt barn efter någon välkänd avliden person, vilken
man önskar att barnet må komma att likna till själsriktningen,
ock man undviker att kalla barnet efter någon levande människa,
på det ej den lille måtte liksom åldras ock tvina bort samtidigt
med sin äldre namne.
Två blad s. 286.

Men om ni vill veta, varför ingen utom föräldrarne, gud- 1248
modern ock prästen på förhand får kännedom om det namn, barnet får i dopet, så är det därföre, att det ej skall bli sladderaktigt av sig.
Sk., Ringarens berått.

Farföräldrarne böra ej stå fadder åt sina sonbarn, utan mor- 1249
föräldrarne, åtminstone ej för första barnet.
När., Nyblin.

Det var ett gammalt bruk i Göinge, att gudmodern, då hon 1250
red från kyrkan med det nydöpta barnet, ej fick låta någon
rida förbi sig, på det ej barnet i all sin tid skulle bli en sölare.
Nu var det även bruk, att vid detta tillfälle binda barnet i moderns brudlist, i som var både lång ock bred. Då hände det ej
bättre en gång, än att en gudmor, i ivern att driva fram sin
springare, satte barnet under armen, så att hon skulle få fria
händer. Under kappritten flög barnet ur hylsan; hon aktade ej
därpå, men först kom hon in på gården. »Först kom jag!» ropade hon, »men I kunnen tro, jag har ridit. Barnet är borta,
ock hade jag ej varit så förvar,2 som jag är, hade jag tappat
tutan med!»
Sk., Ö. Göinge här. (Ousby socken).

Ett högrött, fodrat ock broderat Ytterskärp.
Försiktig.
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1251

Vid hemkomsten från kyrkan bör gudmodern på stående
fot ock med barnet i famnen äta något, på det barnet ej må få
ont om matbitarne.

1252

Vill man förhindra det [barnet] från att bliva glupskt ock
fumligt, äter hon tre skedblad kål, i det hon säger: »Jag äter
kål av en sked ock ej av en skäppa, på det du må hålla ock
inte släppa.»
Två blad s. 288.

1253

Nu överlemnas barnet till modern, som för första gången
nämner det vid namn, söver det ock låter det sova i hela dopdräkten, ock så kan det i det allra närmaste anses vara skyddat mot onda makters inflytande.
Två blad s. 288.

1254

Ännu levande personer känna till seden att offra det vatten,
vari ett flickebarn blivit döpt, åt den vackraste råghalmskä,rve,
som kan anskaffas, på det barnet måtte få långt vackert hår.
Sk.: Offerseder s. 280.

1255

Har dopet skett hemma ock barnet är en flicka, bör man
hälla hännes dopvatten i en långhalmskärve, ty därigenom tillförsäkras hon ett långt, vackert hår.
Två blad s. 288.

1256

Dopvatten slås aldrig ut under bar himmel. Har barndopet ägt rum i hemmet, hälles dopvattnet antingen i spisel-.
askan eller under takskägget, så det får blanda sig med takdroppet. I kyrkorna hälles detta vatten i den lilla avloppskanal
1 muren, där vigvattnet fordom fick bortrinna.
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Om man kan, så vill man gärna förvara något av dop- 1257

-vattnet för att giva barnet in som ett medel att förekomma
barnsjukdomar.
Gottland.

När efter dopet barnet första gången nedlägges i vaggan, 1258
säger modern till de osynliga: »Ni kunna väcka hundar ock svin,
men ni få ej väcka litet barn!»
Två blad s. 287.

Barnets första besök skall ske hos gudmodern, som vid detta 1259
tillfälle bör skänka gudbarnet ett kokt ägg, som varit dolt under dopskålen: detta gömmes sedan ett år, ock när det då undersökes, får man se, om välmåga eller fattigdom blir barnets lott.
Två blad s. 288.

Vid det första besök, som barnet gör hos sin mormor eller 1260
farmor, skall denna giva det ett mynt ock »ett hus fullt med
mat», det vill säga ett ägg.
Sk., Hönsgummans berätt.

Om man vaggar en tom vagga, blir ungen stygg.

1261

Smål., Friman.

Man bör aldrig kliva över ett på ett golv eller mark sit- 1262
tande eller liggande barn, om man ej genast går tillbaka över
det, ty eljes stannar det i växten ock blir förkrympt.
Två blad s. 295.

Modern bör ej avvänja dibarnet på en årstid, när is ligger på 1263
vattnet, ty sker detta, får barnet ingen sångröst.
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1264

Ej häller bör det avvänjas, medan åkrarne plöjas ock fårorna stå öppna, ty felas mot denna regel, får barnet en osäker gång ock faller över varje hinder på sin stig.

1265

När modern en gång börjat vänja barnet från bröstet, bör
hon ej åter lägga det dit, ty gör hon detta, får barnet i hela
sitt liv dragas med den olyckan, att alla de kreatur, som det
vidrör med sin hand, tvina bort ock dö.
Två blad s. 295 f.

1266

Vill man hava sitt barn till en tystlåten, förbehållsam människa, skall man vid den första tandens framkomst säga till
barnet: »Kan du säga: lever ock lunga, tand för tunga?»
Två blad s. 296.

1267

När man badar späda barn, skall där alltid läggas eld ock
en läkepänning i badvattnet.
Gumman på Skanörs Ljung.

1268

Man bör ej kasta ut något efter barn utan att först ha kastat eldkol däri. Ej häller bör det kastas vid någon knut.
När., Nyblin.

1269

När barnet fäller sina mjölktänder, skall barnet kasta
dem i elden ock säga: »Noke, Noke, ge mig en bentand
i stället för en guldtand!» Man kan också låta barnet säga:
»Urta, Bärta, ge mig en bentand i stället för en gul tand!»
Men antingen man säger Noke eller Bärta, menar man elden.
Somliga låta barnen säga: »Mus, mus» o. s. v., medan de fläste
numera utesluta varje namn ock endast säga: »Giv mig en bentand i stället för en gul tand!»
Två blad s. 296.
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Åt elden offras barnens mjölktänder. Stundom framsäges 1270
därvid följande bön: »Bärta, Bärta, giv barnet en bentand i
stället för en guldtand!»
Man föreställer sig då, att den offrade tanden antingen är
en guldtand eller också i elden förvandlas till guld.
På vissa orter lyder bönen till elden sålunda: »Noke, Noke,
giv barnet» o. s. v.
Sk.: Offerseder s. 275.

När barn ej vilja låta snyta sig, utan torka sig om näsan 1271
med tröjärmen, säger man, att kråkan kommer ock skriker:
Snörärm, snörärm!
Sk., V. Göinge: Fogl. s. 29.

När barn ringa med grytkrokar eller dylikt, ringa de sin 1272
mor eller far i graven.
När man snurrar ikring en stol på ena stolsfoten ock ens 1273
mor eller far går över det ställe, där man snurrat, skjunka de ned.
När barn gå baklänges, skjuta de sin far eller mor i graven. 1274
När., Nyblin.

Det var ej brukligt att tala stort ock mycket om människors 1275
skönhet, den gåvan ansågs mäst bringa sorg. I vade fall var
det opassande att tala därom i personens närvaro.
Berömde någon ett barns skönhet, sedan det blivit gammalt
nog att förstå det, kunde smickraren lätt utsätta sig för svaret:
»Hon blir grannare i morgon, när du får näsan i r—n.» Ej häller
fick man »granna» — säga »det är grant» — om glas eller porslin.
Då slogs det snart sönder, om man ej kunde skydda det medelst samma mustiga svar.
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»Det är en kön tös», var det högsta man borde säga. På
en förfrågan i denna väg, var det ett gott vitsord att få svaret:
»Vår Härre har ingen skull». Annars hette det: »Han (bon) är
som folket är mäst».
»Rälig» var icke blott den värkligt fula, utan i vissa fall
även »svartmoskeda» (brunetta) personer.
Sk., Rövebärgs här.

1276

Om . någon får 6 gossar efter varandra, får han pris av
kungen.
När., Nyblin.

Barnsjukdomar.

1277

Människan är aldrig säker på att bliva fri från lyte, förrän
hon fyllt 40 år. Det förtäljes om en man, som var nära fyrtio
år, att han sade: »Jag tackar Gud, att jag är lytesfri». Men
på sin fyrtionde födelsedag fick han fallandesot.
Sk., Itingarens berått.

1278

När små barn ha sår eller annat lyte, jälper det, om
modern skriver fyrtio kritstreck på den ene stugobjälken, ock
så varje morgon som hon vaknar tigande tar av sin »rege»
(saliv) på fingret, ritar därmed över lytet samt sedan gapar däröver ock så stryker ut ett streck på bjälken. När de fyrtio
morgnarna förlidit, skall hon se, att det onda är borta.
Sk., Ringarens berätt.

1279

När man är rent oviss om orsaken till barnets sjukdom,
eller man tror sig ha skäl att frukta för att barnet blivit behäftat med flere åkommor, bör man lägga den nydöpta på en riskvast i stugudörren ock låta modern sätta sin högra fot på dess
bröst ock säga: »Jag trampar dig för horskäver, morskäver,
stegeskäver, grytskäver, himmelsskäver och alla andra slags
skäver.»
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Eller ock låter man gudmodern genast efter dopet lägga 1280
barnet på dörrtröskeln, sätta sin fot på barnets hals ock säga:
»Jag botar dig för frossan, fallandesot, skäver ock annat ont!»
Två blad s. 291.

Mot skäver, bölder, hudutslag o. s. v. brukar man också 1281
att en morgon före soluppgången föra barnet in i kyrkan, där
det först ett ögonblick nedlägges innanför dörren, därefter nedanför predikstolen ock sist invid altarringen. Därpå uppsamlas
ett skedblad sand från alla tre platserna ock gives barnet in så
småningom. Hela ceremonien i kyrkan skall utföras av modern
under absolut tystnad.
Två blad s. 292.

Många slags såruader, bölder, mosjuka (tvinsjuka, som lik- 1282
som mognar — »moss» — på barnet) kunna endast botas därigenom, att man med handen på ett lik, av motsatt kön med
det sjuka barnet, stryker tre gånger under sträng tystnad över
åkomman samt i tankarne ber den döde taga det onda med sig
i graven.
Man kan också med fördel taga barnet tre gånger kring en 1283
likkista, när ett lik bäres till' graven.
Två blad s. 293.

Men riktiga lyten kan en bota genom att skära huvudet av 1284
en blind kattunge ock smörja av blodet på lytet.
Skatblod, så varmt som det, nu då, rinner ur fogeln, jälper 1285
också för lyten. Men det blodet skall man ta in tre torsdagar
å rad.
Blek., Sömmerskans berått.
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1286

Andra gamla medel mot denna sjukdom [gulsot] ordineras
nu för den i äldre dagar okända bleksoten. Man för den sjuke
till en avsides plats i skog eller mark ock skär där upp en
grästorv, .den sjuke låter sitt vatten i jordsåret, ock torven lägges
ändvänd däröver. Sedan bör den sjuke undvika att besöka
denna plats.

1287

Samma sjukdom botas även därmed, att man tager den gulvita ullgarnstråd, varmed man mätt ett barn för skäver, lägger
tråden i ring i sin hand, slår några droppar vatten däri ock
låter den sjuke dricka ur handen. Detta göres tre gånger.
Två blad s. 293.

1288

Mot »kistbölder», »kyrkdörrsbölder» ock andra bölder, vilkas
orsak man ej rätt kan uppgiva, får man försöka olika medel.
Kistbölder botas helt enkelt därigenom, att modern sätter sig på
ett nagelbeslaget kistlock ock äter tre bitar mat, medan hon ger
barnet di.

1289

Kyrkbölder försvinna, om modern stryker över dem med en
näsduk, vilken hon strukit över samma kyrkdörr, som hon före
barnets födelse kommit att vidröra.

1290

Det kan ju också vara möjligt, att modern varit oförsiktig
nog att stödja sig mot kyrkomuren. I så fall måste hon gå till
kyrkans norra mur ock taga en liten sten ur denna, sägande:
»Jag lånar en sten av Guds heliga tämpel till botemedel för
mitt sjuka barn!» Med denna sten stryker hon över bölderna en
gång i ny ock två gånger i nedan. Under mellantiderna förvaras stenen insvept i hellinne, ock efter avslutad kur återbäres
den med tack till den plats, där man tagit den.

1291

Mot bölder av okänt ursprung bör man antingen taga av
varet på en lapp, linda denna kring en vagnsaxel ock låta det
onda resa sin kos, eller kan man lägga en dylik lapp i ett ägg,
som sättes på taket, då foglarne flyga av med det onda; eller
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ock klipper man den sjukes naglar på händer ock fötter, lägger
skärvorna i ett ägg, som sättes på ett tak, dit skator pläga
komma.
Två blad s. 293.

Dräglar barnet mer än lovligt ock modern ej rätt vet, vad 1292
som vållar denna olägenhet, bör hon slå barnet tre slag på munnen med en lytesflundra eller låta gudmodern ge barnet lika
många slag av en grytslev.
Jälper ej dessa medel, ber modern en hustru, som går med 1293
sitt första barn, att tigande klippa tre gånger med en liten sax
i den rinnande saliven.
Man kan också giva barnet att dricka av det vatten, som 1294
rinner från -en drickande ko eller oxes mule. Men djuret bör
då vara av motsatt kön mot barnet.
Två blad s. 289.

Värst av alla lyten är fallandesot., icke blott därför att 1295
den sjuke själv lider svårt därav, utan även emedan åsynen
av dylika anfall är så skadlig för fruktsamma kvinnor. Ty blir
en sådan kvinna skrämd därav, får hännes barn samma lyte.
När man ser det första anfallet, skall man tigande kasta en
handfull salt eller korn i den sjukes ansikte eller riva alla kläderna av patienten ock genast bränna upp dem.
Ett annat medel är att vid första anfallet skära modern i 1296
hand eller fot ock giva in barnet tre droppar av kännes blod.
Jälper ej något av dessa medel, får man försöka med järt- 1297
blodet av en huggorm eller ock med lever ock lunga av en
mullvad.
Pulver av stekta ock torkade levrar, lungor ock järtan av 1298
nio slags djur jälper ibland. Det skall naturligtvis vara han-
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djur, om den sjuke är en flicka, ock hondjur, om kuren gäller
en gosse.
1299

Har sjukdomen vållats därav, att modern blivit skrämd av
vrålande, skällande eller bölande djur, så måste man söka att,
då hon har barnet naket i sitt knä, genom vrålande, skällande
eller bölande skrämma hänne, ock så skall hon skyndsamt lägga
barnet till bröstet, innan hon kläder på den lille.

1300

Har skrämsel vållats genom åsynen av ett huvudlöst höns'
flaxande, skall man en gång, när anfallet kommer, hugga huvudet av en tupp, ifall den sjuke är flicka, ock en höna, om det
är en gosse, ock kasta det huvudlösa djuret på patienten samt
låta djuret flaxa där, tils varje livstecken är försvunnet.

1301

Har modern blivit skrämd genom åsynen av slakt, skall
barnet stoppas in i ett varmt, nyslaktat kreatur, ur vilket man
skyndsamt uttagit inälvorna.

1302

Tre droppar blod av en halshuggen tupp är även ett medel
som bör försökas.

1303

Jälper ej något av alla dessa medel, måste man söka upp
en militär, som i krigstid dräpt någon, eller i brist därav en
dråpare ock låta den sjuke dricka vatten ur hans hand.

1304

Slår även detta medel fel, måste det yttersta försökas, ock
det är att föra den sjuke till en avrättsplats ock låta honom
taga in ett skedblad av den halshuggnes blod.

1305

En omtänksam barnmorska kan vid ett barns födelse förebygga denna hiskliga sjukdom (från vilken ingen människa går
säker, förrän hon fyllt fyrtio år) genom att giva in både modern ock barnet en bit av navelsträngen.
Två blad s. 294 f.

VIII. 3

BARN (BARNSJUKDOMAR).
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Det var en tiggarpojke som hade fallandesjukan, o han 1306
fick fatt i en klok käring, som bodde i Agunnaryds socken,
hon kunde lite av vart, ock trolla med, om så skulle vara.
Hon lärde pojken, vad han skulle göra för fallandesjukan.
»Stäng dig inne i ett mörkt rum en hel dag, o när kvällen
kommer, ska du gå fram till kyrkan. Men bry dej inte om, vad
du får se eller bli rädder. Kyrkegriramen kommer allt emot
dej, men håll bara sammans bena väl, så hon inte kommer emellan dom, för se då fiäcker hon dej.» — Vem är kyrkegrimmen? I
alla värdsens dar, har inte frun hört talas om kyrkegrimmen! Jo,
kyrkegrimmen är en svarter so, som finns i alla kyrkor. »0
så», sa den kloka käringen, »ska du, när du kommer fram till
kyrkan, gå tre slag avigt omkring din fars eller mors grav, sen
ska du gå avigt omkring kyrkan tre slag».
Pojken eller heren gjorde, som hon sagt, han, o när han om
natten kom till kyrkan, såg han ett ovårdigt stort hölass, o när
han såg efter, var det två små, små råttor som drog, o det såg så
lustigt ut, att han vant knappt att hålla sej för grin.
Som han kom in genom 'kyrkeporten, kom den svarta son,
men då blev han så omänskeliga rädder, så det var nära på att
han sprungit ifrån , alltihopa. Sen gick han ikring graverna
kyrkan.
Men heren stackarn var underlig i all sin dar, o både jul o
midsommar såg han, vad som skulle hända i gårdarna under det
året. Blev nån döder, så såg han en långer likfärd, o blev det
bröllop, så såg han dans o bruaståt, o blev elden lös, såg han
det brinna i gården.
Smål., Friman, efter »mor Johanna» (70-årig).

Om ett mankön fått fallandesot, därigenom att hans mor 1307
under havandeskapet sett höns slaktas, brukas som botemedel
mot sjukdomen att slakta en höna ock giva sjuklingen in två
droppar blod av det avhuggna huvudet ock ett ur kroppen.
Kom slaganfallet i nedan, brukas detta medel två gånger i ny,
ett i nedan. Kom det i ny, blir det tvärtom.
Är det ett kvinnkön som har sådant slag, då slaktas tuppar
i stället för hönan.
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1308

WIGSTRÖM. FOLKTRO OCK SÄGNER.

VIII. 3

Tre droppar blod av en skjuten skata är ock ett botemedel för slag.
Sk., Hönsgummans berått.

1309

Har modern ätit vipägg, så blir barnet mörkfräknigt, ock
då detta lyte sällan synes förr än efter några år, kan barnet
eller den vuxna människan bota sig själv genom att taga det
första vipägg, hon ser på våren, krossa det mot sitt ansikte ock
gnida innehållet över fräknarne.
Två blad s. 296.

1310

Om ett barn har något lyte (födelsemärke), så skall modern
40 morgnar å rad tigande ock fastande gapa över det, så går
det bort. Men om modern dör, medan detta barn ännu är i livet,
så får det ej se sin mor som lik, ty då kommer lytet igän.
Sk., Ö. Göinge.

1311

Jag känner ett folk i Gislöv (Skytts härad), som hade ett barn
med ett lyte, som mäst liknade en skiva blodpölsa. Modern skar
upp en frisk grästorv, lät barnet sova på den i tre nätter, lade
sedan torven tillbaka på dess plats, ock barnet blev kvitt lytet.
Sk., Hönsgummans berätt.

1312

Lytesfläckar, märken efter frukt, blod m. m. försvinna, om
modern tigande andas över dem under fyrtio morgnar, så snart
hon vaknar.
Två blad s. 294.

1313

Torrgråten infinner sig snart, om modern blivit skrämd.
Har detta skett genom åsynen av en orm, lägger man ett ormskinn i barnets vagga. Har det däremot skett genom häftigt
tillrop, står barnets fader 'utanför fönstret, när det periodiska
skrikandet — torrgråten — är som värst, ock skriker hustruns
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