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namn tre gånger. Hon står då innanför fönstret ock frågar: 
»Vad vill du?» ock han svarar tre gånger: »Jag vill bota mitt 
barn för torrgråt!» 

Två blad s. 289 f. 

När ett barn har grönaktig uttömning, fästas tre synålar i 1314 
en smutsig blöja, som sedan hänges på en ytterdörr mot väster, 
när solen går ned; det avjälper det onda. 

Sk., Ö. Göinge härad. 

Gulsot är av nio slag, därför måste man försöka olika bote- 1315 
medel. Gul mossa från norra husväggen är ett invärtes medel, 
sönderklippt gult garn, dito silke äro två andra; det gula kräv-
skinnet av höna, anka eller gås, torkat ock pulveriserat, samt 
trä, korsvis avskrapat från matbordets fyra hörn, äro alla goda 
medel mot var sitt slag av gulsot ock skäver. Alla dessa 
kurer förrättas i nedan, nio kvällar å rad, ock slutas vid ny-
tändning. 

Ett gammalt, mycket brukligt medel mot gulsot är att slå 1316 
av den sjukes urin i en urholkad morot ock hänga roten i 
skorstenen. 

Två blad s. 292 f. 

Som en huvudregel gäller här bokstavligen vid alla kurer 1317 
att taga bot, där man tagit sot. Dock givas här lyten, exem-
pelvis harskår ock andra missbildningar, mot vilka icke ens 
de kloka veta något medel. Därför kan man ännu i dag få se 
skjutna harar torgföras med antingen kringbunden eller bort-
skuren mun. 

Två blad s. 290: 

Sv. landsm. V111. 3. 	 26 
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1318 	Får barnet kikhosta, så är det troligt, att modern kommit. 
till att kikskratta, när hon velat dricka. Därför måste barnet 
tre kvällar å rad dricka ur en liten vriden snäcka, som fylles 
med det vatten, en drickande häst spiller ur sin mun. Men man 
akte på att djuret skall vara av motsatt kön med det sjuka 
barnet. Skulle detta medel visa sig ovärksaint, så är orsaken 
till kikhostan okänd, ock barnet får då dricka vatten, som run-
nit genom moderns vigselring. 

Två blad s. 294. 

1319 	Får barnet matleda — fattas matlust — så har modern 
kommit att äcklas över något, ock bör barnet antingen äta tre 
skedblad mjölk eller välling tillsammans med hunden, eller ock 
måste det förtära en lus. 

Två blad s. 294. 

1320 	[Osnygghet.] Vill barnet under en senare period ej hålla 
sig snyggt nattetid, har modern — möjligen under sin sista må-
nad — blivit skrämd av en råtta, ock då måste en mus sönder-
skäras med hull ock hår, stekas ock blandas i barnets eller den. 
uppväxande människans mat. 

Två blad s. 294. 

1321 	Skärvan hos barn botades därmed, att barnet, liggande på. 
en ny björkkvast, nedlades på tre av husets dörrtrösklar, 
varvid sades: »Jag botar mitt barn för all slags skärva i den 
treenige Gudens namn.» 

Karlshamnstrakten. 

1322 	Men en kan, nu då, inte undra på att folk kommer till 
skada för allt slags, för de äro titt så oförståndiga. Ser man 
inte alla de ädeliga gånger, hur små barn klädas rakt nakna!' 
Ock för alla de gånger en får se mödrar sitta rent bara i bröstet,. 
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när de, nu då, ge barnet di! Kunde de inte bara så mycket 
som ha ett band kring halsen på sig själve ock ungagrynet, 
när de, gamla människor, väl måste veta, att denna nakenhet 
vållar barnen skärvan. 

Skärvan kan vara så vidhängsen, att det är rent ett, under-
verk, om den blir botad, för det beror pinatre av vad hon är, 
så en kan träffa rätta botemedlet. 

Blek., Sömmerskans berätt. 

Får ett barn skäver, skall modern tigga nio slags mat ock 1323 
giva barnet tuggorna. 

Sk., Ringarens berätt. 

När något barn har havsskitver, skall man taga nio bitar 1324 
»eljan» (havstång) ock låta barnet sova därpå i nio nätter. Där-
efter återbär man havstången ock lägger den på samma fläck, 
där man tagit den, samt säger tack för lånet. 

Sk., Hönsgummans berätt. 

Har detta ej blivit gjort med den nydöpte,1  utan man ser, 1325 
att barnet har skäver, lägger modern, antingen en söndagsmor-
gon ock två torsdagsmorgnar eller ock två söndagsmorgnar ock 
en torsdagsmorgon, barnet • helt naket på dörrtröskeln, med an-
siktet nedåt ock huvudet stött mot moderns vänstra hand. Dör-
ren står öppen, modern vänder sitt ansikte mot förstugan, sätter 
högra foten på barnets rygg ock säger: »Jag botar mitt barn 
för alla slags skäver!» Därpå ger hon det nakna barnet di eller 
mat, kläder det ock bringar det till ro. Detta upprepas, som 
sagt, tränne morgnar. Därefter hälles nio droppar av barnets 
urin på en flaska, som okorkad hänges över dörren. När flas-
kan synes torr, är barnet botat. 

1) Avser de åtgärder, som nämnas här förut under nr 1279-1280. 
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1326 	Man kan också försöka följande medel: Man tager barnet 
med sig till kyrkan i soluppgången, faller på knä med blicken 
riktad på tämplet, lyfter upp barnet ock säger: »Du heliga Guds 
tämpel, hela mitt barn!» 

Två blad s. 291f. Jfr nr 1336, 1337. 

1327 	En »klok» kvinna, som bor i en skånsk kuststad, har ännu 
stor praktik en dag i varje vecka — torsdagen — genom att 
bota för skäver. Under det hon tyst läser något, som ingen 
får höra, mäter hon barnet med en ullgarnstråd led för led, på 
längs ock tvärs, ock slår en knut på tråden vid varje led. Där-
efter binder hon tråden kring barnets knä. Denna mätning 
företages tre torsdagar å rad. Efter sista mätningen formar hon 
en ögla av tråden, låter barnet spotta däri, varpå den kastas 
i elden. Så klipper hon naglarne på barnets händer ock fötter, 
strör skärvorna på en bit smörgås, som utsättes till foglarne. 
Andra kloka bränna tråden till aska, som gives barnet in. 

1328 	Skäver ock gulsot, som förorsakats därav, att modern lagt 
kammen på matbordet, botas genom att taga tre löss — en lus 
från var — av tre systrar, om det är en gosse som är sjuk, i 
motsatt fall tagas de av tre bröder. Krypen gömmas i något 
av barnens föda. 

Två blad s. 292. 

1329 	Kakskäver botas genom följande medel: Modern tigger mjöl 
av nio personer, gör därav en deg, som lägges kring ett trä-
band, som suttit på en fjärding, ock när denna kranskaka är 
bakad, drages barnet tre gånger igenom den, ock därpå väges 
det på betsman. 

1330 	Ett vådligt, men säkert medel' mot flere slags skäver är att 
fånga en huggorm samt piska den till att tre gånger krypa över 
barnet, som lägges på marken, insvept i ett linnelakan. 

1331 	Då det ej är lätt att veta, vilket slags skäver barnet har fått, 
måste man försöka det ena medlet efter det andra. Filspån av 
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nio olika äggjärn tigges av nio personer ock gives barnet 
in, eller tigger man silver av nio personer, låter en guldsmed 
därav göra ett kors eller plåt med ett inristat kors. Detta 
arbete skall guldsmeden utföra på två torsdagsmorgnar ock en 
söndagsmorgon före solens uppgång. Därefter lägges plåten eller 
korset — om möjligt är — under kyrkans altarduk, så att präs-
ten får läsa tre högmässor över amuletten, som sedan knytes 
kring barnets hals. 

Är det ledskäver, lägges barnet på en myrstack, ock man 1332 
rullar en vagnsnaxel tre gånger över dess kropp. 

Två blad s. 291. 

Solbränd hy förekommes genom att stryka över ansiktet 1333 
med den första gåsunge, man ser på våren. 

Två blad s. 296. 

Mot allmän svaghet hos barnet är det ett gammalt prövat 1334 
medel att en söndagsmorgon före soluppgången föra barnet till 
kyrkogården ock där skära upp en grästorv så lång, att den 
kan upplyftas i båge ock stödjas, under det man tre gånger 
under tystnad drager barnet under den ock därvid lagar, att 
barnets linne glider av ock faller på jordsåret, som därefter 
omsorgsfullt tilltäckes med torvan. 

Två blad s. 294. 

Bly skrapat av kyrkfönster ock malm från kyrkklockor äro 1335 
goda invärtes medel, då barn ej vilja trivas. 

Två blad s. 292. 

När ett barn har tvinsot, skall man tre morgnar bära det 1336 
till kyrkan, nämna kyrkans namn, t. ex. S:t Olof, ock säga: 
»God morgon, hela mig denna gästen ock feta mig detta fläsket!» 
Det plägar jälpa.1  

Sk., Hönsgummans berått. 

1) Jfr nr 1326. 
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1337 	Det har ända till min tid varit sed härnere på sydkusten 
att hos kyrkan söka bot för barn, som ej velat trivas ock växa. 
Man kallade det att klaga för kyrkan. 

Modern gick då tre söndagsmorgnar å rad före soluppgången 
till kyrkan med barnet, tog kläderna av det, lyfte det upp mot 
Guds bus ock sade: 

»God morgon, du Kristi brud! Fed mej ditta fläsked, ge 
mej dinne gästen, i Guds Faders, Sons ock den helige Andes 
namn !»1  

1338 	Det är också brukligt att gå tigande till kyrkdörren med 
en kniv, ta litet mull där ock låta ett sådant tvinande barn 
sova därpå i nio nätter. 

Sk., Ringarens berätt. 

1339 	Stundom få små barn sår på kroppen eller bli hudlösa. 
Sådant kan vara lyte, ock då skall modern hämta rinnande 
vatten, som hon skall taga mot strömmen två torsdagsmorgnar 
ock en söndagsmorgon. Däri skall hon släcka eld av tre slags 
bränsle, t. ex. halm, spånor ock ved, ock så tvätta barnet däri 
nio morgnar, samt slå ut vattnet vid en hyllebuske eller där 
nässlor gror, ock så säga till dem: »Där har du till dig ock de 
dina, för du skall låta bli mig ock de mina!» Detta säges tre 
gånger. 

Sk., Ringarens berätt. 

1340 	Lytessår visa sig tidigt. Musgnag botas med att tre droppar 
blod av en mus, som klyves levande, strykes på såren. 

1341 	Sårnader, som vållats därav, att modern trampat på råa hu- 
dar, suttit i en stubbåker eller på halvförbränt virke från nå-
gon eldsvåda eller suttit i nässlor, botas med avkok på nio 
hudflikar eller på sädesstubb ock nässlor, eller ock tvättas bar-
net i vatten, vari kol ock aska från någon eldsvåda blivit lagda. 

1) Jfr nr 1326. 
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Detta senare vatten användes även till tvättning, då barnet har 
eldmärken, ock i alla tillfällen tvättas barnet nio morgnar å rad 
i samma vatten. 

Om modern trampat i daggorm, tvättas barnets sår i avkok 1342 
på sådana larver. 

Två, blad s. 290. 

När ett barn är sömnlöst ock kinkigt, skall modern stjäla 1343 
en nyckel eller någon annan sak, vars förlust vållar ägaren oro 
ock harm, ock ju mer han söker efter det förlorade, ju lugnare 
blir barnet, som har det under sin huvudkudde. När barnet 
sovit på det stulna föremålet i nio nätter, bäres det åter till 
ägaren. 

Sk., Ringarens berätt. 

De ludna bollar, vilka genom en stekels styng bildas på 1344 
nyponbuskarna, kallades »sömntorn». De begagnades till att läg-
gas i barnens vaggor ock äldre personers bäddar för att bringa 
ro ock sömn. 

Karlshanmstrakten. 

Vättar, vilka på de flästa orter i Skåne' anses för goda 1345 
varelser, hållas i Karlshamnsnäjden för att vara besvärliga gäs-
ter i ett hus, ty de ha för sed att oroa små sovande barn. 

Men märker man, att ett barn oroas av dem, så tages ett 
klappträd, ock detta påklädes några barnkläder samt sättes bakom 
sängen eller vaggan med dessa ord: »Här har du ditt barn, jag 
skall nog sköta mitt!» Då pyssla vättarne med klappträet ock 
låta barnet vara i fred. 

Karlshamnstrakten. 

i) Företrädesvis slättbygderna, då däremot skogsbygdernas vättar 
merendels äro kinkiga ock elaka. 
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1346 	Barn få stundom i ansiktet ett utslag, som kallas »vita el- 
den». Är det en flicka som har sådana sår, skall en ungkarl 
ta flint ock stål, hugga eld däröver ock säga tre gånger: »Ege 
vasse torres bort som varme i assel»1  

Sk., Ringarens berått. 

1347 	Hudutslag på mun ock haka kallas vita el d e n,2  när det ej 
är fogelhack eller musgnav. Vita elden försvinner från en flickas, 
ansikte, när en ogift man med flinta ock stål huggit gnistor 
över såren. Är det en gosse som har åkomman, skall en flicka 
hugga gnistor över densamma. 

1348 	Hudutslag försvinner ibland, om någon främmande, som 
första gången ser det, spottar tre gånger på blemmorna. 

Två blad s. 294. 

Hälsa ock sjukdom. 
Jfr »Häxeri ock kloka» samt »Barn» (havandeskap ock barnsjukdomar). 

1349 	Flyga foglar rakt över det rum, varest en säng står med 
dynan eller täcket tillbakakastat efter den, som stigit upp, kan 
det vålla sjukdom. 

Sk., V. Göinge: Fogl. s. 27. 

1350 	Att taga upp kläder, som en annan klätt av sig ock lagt 
på golvet, skall man akta sig för, ty därigenom får man — 
ärver man — den sjukdom eller *de sjukdomsanlag, denne har. 

Smål., Friman. 

Som eld i aska. 
Så benämnes även på sina orter den blomma, som förr tämligen 

allmänt på skånska landsbygden hette »baldersbrå» ock senare fått nam-
net »prästkrage». Som »vita elden» är blomman fruktad på vissa orter. 
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Går du, där en häst tumlat, blir du sjuk. 	 1351 
ögötl., Engelke. 

Människohår, vare sig det som avklippes eller faller av, 1352 
offras åt elden, som då av erkänsla skyddar människan för åt-
skilliga krämpor, vilka skulle hemsöka hänne, om håret kasta-
des för vinden eller blev foglarnes byte. 

Vid vissa sjukdomsfall offras av den sjukes hår ock naglar 1353 
till elden, vilken då buren kring patienten borttager sjukdomen. 

Sk.: Offerseder s. 276. 

Älvnäver (marcanthia polymorpha) är oumbärlig vid till- 1354 
blandning av rökelse, som utdriver sjukdomar ock andra olägen-
heter, vilka blivit vållade av onda makter ock elaka män- 
niskobarn. 	

Växtlifvet s. 16. 

Fyra kvistar [av hagtorn], plockade korsvis på midsommar- 1355 
aftonen, äro goda att röka med, då man kommit ut för sådant 
trolltyg, som bringar sjukdom. 

Växtlif vet s. 15. 

Strömmar, »som rinna mot norr», hava sin egendomliga be- 1356 
tydelse i folkets mystiska läkekonst. Samma förhållande råder 
med väderstrecket norr. 

Sk.: Offerseder s. 279. 

Till förekommande av sjukdomar gick man den 1 maj, gamla 1357 
stilen, till strömmar, som flyta mot norr, tvättade sig där efter 
solnedgången under tystnad samt medförde även något av ström- 	• 
mens vatten med sig hem. 

Strömmen vid Bellevue utanför Karlshamn begagnades för 
detta ändamål av en del Karlshamnsbor. 

Karlshamnstrakten. 
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1358 	Offerkällor äro icke sällsynta. Somliga av dessa äro ännu 

förenade med någon,  säga Andra bliva däremot besökta av 
offrande blott ock bart på grund av en urgammal sed. Några 
av dessa källor äro blott kända för att bota en enda åkomma, 
t. ex. ögonsjukdomar; andra däremot bringa jälp mot alla slags 
krämpor. 

Sk.: Offerseder s. 281. 

1359 	Skånes ryktbaraste offerkälla är St. Olofs källa i St. Olofs 
socken, vilkens vatten han namn om sig att kunna bota alla 
slags sjukdomar. För några är tillbaka hade dock offergåvorna 
— mynt — betydligt avtagit, medan däremot offren till kyrkan, 
eller rättare Olof Haraldssons bild, som har en undergörande 
silveryxa i handen, ännu inflöto tämligen rikligt, då sjuklingar 
St. Olofs dag vallfärdades dit. Flere andra skånska kyrkor — 
»byggda före syndafloden» — äro offerkyrkor, men hava dock 
icke uppnått den ryktbarhet som det norska hälgonets tämpel. 

Sk.: Offerseder s. 282 f. 

1360 	Ät upp sista brödbiten — »maktbiten». 
Engelke. 

1361 	På Långfredagen bör .man icke dricka, ty så mycket man 
då dricker, får man svettas på sommaren. 

Bergström. 

1362 	Midsommarsafton bör intet linne eller kläder hänga ute, tils 
solen går ner. Man går i god tid ut ock plockar in dem, utan 
att säga ett enda ord. Men däremot är det mycket hälsosamt 
att denna kväll bada sig i daggen. Det vill säga, man tar 
bara av sig kläderna ock rullar sig i det våta gräset. 

Gumman på Skanörs Ljung. 



VIII. 3 	 HÄLSA OCK SJUKDOM. 	 415 

De ljus, som begravningsdagen brunnit över ett lik, gömma 1363 
vi, ty många sjukdomar botas därigenom, att man med dessa 
ljus stryker över sjuklingens kropp. 

Sk., Hönsgummans berätt. 

En skall alltid ha sin huvudgärd mot norr, om man eljes 1364 
vill leva ock bli gammal. 	

Blek., Sömmerskans berätt. 

Malm, skavd från kyrkklockorna, tages in mot blodgång. 1365 
Men då skall man skava klockan nedifrån uppåt. Är det blod-
störtning, skaves uppifrån nedåt, om medlet skall jälpa. 

Sk., Hönsgummans berätt. 

Mot bölder, onda sår ock sådant brukar man på våra orter 1366 
det medel att stryka var på kakbitar, hänga dessa upp i träden 
till foglarna. Dessa flyga då bort med det onda. 

Sk., Hönsgummans berätt. 

Om en rätt inte har sett återgänge ock spöken, så kan, nu 1367 
då, vem som hälst komma i skada för sådant. 

För några år sedan hade jag, nu då, på något oförbegripligt 
sätt kommit i vägen för någon död ock fick då dödmansmod 
till den ädeliga grad, så jag inte iddes varken flytta mig eller, 
nu då, någon skapande ting uträtta. Där var inte annat för än, 
nu då, få fatt i en, som kunde vidgöra mig, ock det kunde 
Elmströmskan. 

Hon tog, nu då, en oskållad ullgarnsända ock mätte mig 
därmed först på längden, led efter led, sedan på tvären. Hade 
jag, nu då, inte råkat gå i vägen för någon död, så att sjukan, 
nu då, ej varit dödmansniod, då hade tråden räckt till på tvären, 
kan veta. Men se, nu var den ett bra stycke för kort, så där 
var åstymmelse för att jag, nu då, råkat gå i vägen. 
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När Elmströmskan såg detta behäft, rullade hon ihop trå-
den till en ring, spottade igenom den tre gånger fram ock tre 
gånger tillbaka, stack så en liten sax lika många gånger igenom 
ringen. Därefter band hon tråden kring mitt högra ben. 

Till slutligt ändamåls tog Elmströmskan en skål vatten ock 
satte under min säng, ock i det vattnet skulle jag nio morgnar 
före solens uppgång moltigande ock fastande tvätta mig. Ock 
för att ej ta fel om dagarne skrevs där nio streckar på min 
vägg, ock jag skulle stryka bort en av dem varje morgon. Men 
jag skulle, nu då, börja från höger att stryka ut. 

På äveliga timmen det nionde dygnet, efter det hon mätt 
mig, skulle vattnet slås ut i alla fyra väderstrecken. Kärlet 
skulle, nu då, slås sönder ock tråden brännas upp. Ock det 
är levande sanning, att jag tog mig för vareveliga dag därefter 
ock blev snart kvick som en fisk i vattnet. 

Ock lika 'vordet, som hon gjorde, göra alla som bota död-
mansmod. 

Blek., Sömmerskans berätt. 

1368 	Åkannan — — ber dig att få leva sitt hemlighetsfulla liv. 
Förstår du ej hännes bön, utan rycker hänne upp från djupet, 
blir du döv. 

Växtlifvet s. 18. 

1369 	Tager man litet av det fett, varmed kyrkoklockornas nagel 
smörjes, ock stryker det kring öronen på en döv, återfår han 
sin hörsel. 

Sk., Hönsgummans berätt. 

1370 	Hur det gått till att så bort frossan. 
En som har frusit, skall ställa sig på en jordfast sten ock 

stå där, stilla, medan en annan går ikring ock sår ut aska. 
Men han skall gå ock så mot sol. Ock då skall den som haft 
frossan fråga, varför den andre går ock sår efter. Då svarar 
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den här ene som sår ock säger: »Jag sår 
Då svarar den andre igän: 

När det här sädet kommer 
går frossan åter i min krop 

bort frossan på dig». 

opp, 
p. 

Uppl., Carlsson. 

Mot frossan: svälj nio levande myringar [myror]. 	1371 

Nyp för samma ändamål din granne i örat, då dn första 1372 
gången äter nässelkål. 	

Hälsingl., Engelke. 

Ät upp första blåsippan, så slipper du frossan. 	1373 

Den första vit- eller blåsippa, man får se på året, skall 1374 
man äta upp för att ej få frossan. 	

ögötl., Engelke. 

När någon blir sjuk till följd av »gastakramning», ska 1375 
han släppa ett glödande kol mellan kroppen ock linnet. 

Smål., Friman. 
je 

Som medel mot gulsot speglar den sjuke sig i tjära. 	1376 
Gottland. 

Jag hade själv en liten gosse, som hade gulsot, ock där- 1377 
för vände vi oss till en klok gumma. Hon bakade en kaka, i vilken 
hon bland annat lade bakugnssot ock löss, tagna ur huvudet 
på ett oäkta barn. Ock säkert är, att vår gosse blev frisk, 
sedan han ätit den kakan. 

Sk., Hönsgummans berått. 
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1378 	Jag har hört på andra orter, att sängdynan lägges rätt, 
när man stiger ur sängen, på det ej gulsparven skall komma 
med sjukdom till en. Men här lägga vi dynan rätt, på det ej 
den onde skall få makt att lägga sig i sängen, ty får han ligga 
där, värkar detta så, att man sedan blir stygg ock ondskefull. 

Sk., Hönsgummans berätt. 

1379 	När man äter smör ock mjölk på samma gång, så går 
håret av en. 

När., Nyblin. 

1380 	Ledvärk kallas knarr, ock den skall huggas bort. En per- 
son sätter sig på stugotröskeln ock låtsar hugga på en pinne. 

»Vad hugger du för?» spörjer då en annan. 
»Jag hugger för knarr ock senebråck», svarade den som 

hanterade yxan. Därefter hugges tre ekepinnar ock lägges över 
de värkande lederna. 

Karlshamnstrakten. 

1381 	Bot mot knarren.» Den sjuke ställde sig utanför ock den, 
som skulle bota, innanför tröskeln till en dörr, som vette åt norr. 
De fattade i var sin ända av ett halmstrå, under det botaren 
högg av det på tre ställen. Varje hugg skulle dock träffa 
mellan två leder. Så gjordes med tre halmstrån efter varandra. 
Vid varje hugg sade den, som högg: »Ja hugger å ja hugger.» 
Pat.: »Va hugger du för?» — Botaren: »Ja hugger bort knarrn 
på dej.» 

1382 	Eller också lades ett halmstrå omkring det sjuka stället, 
varefter det avhöggs på tre ställen. Vid varje hugg sade den, 
som högg: »Ja hugger dej.» Den sjuke frågade: »Va hugger 
du mej för?» — »Ja hugger bort knarrn, den narrn», svarade 
den andre. 

1) En ledgångssjukdom, vid vilken ett knarrande ljud uppstod vid 
rörelser i ledgången. 
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Eller fastbands ett »knarrträ» vid det sjuka stället. Knarr- 1383 
trät kallades ett trästycke taget ur en grangren, som skavit mot 
en annan. Ett sådant knarrträ låntes ofta ur gård ock i gård. 

När., Nyblin. 

Husets folk binder trådar kring isops-, åbrodds-, salvie- ock 1384 
pionbuskarne samt sätta äggskal över dessa senares blodröda 
knoppar. Ty under midsommardagen bor kräftan i dessa örter 
samt i libstickan ock måste på detta sätt hindras att flyga i 
näsan på okunniga människor, som under dagen lukta på 
dessa örter. 

Växtlifvet s. 18. 

St-Hans-afton sattes en stoppnål i libbesticka ock pioner, 1385 
på det ej kräftan, som då är i de örterna, skall göra män- 
niskan någon skada. 

Sk., Hönsgummans berätt. 

[Mot matleda.] De matbitar, en råkar tappa ur munnen, 1386 
när en äter, kalla vi »mistemat», ock de äro goda till att bota 
med, när, nu då, en inte har matlust eller nyter riktig trevnad 
av det en äter. 

Blek., Sömmerskans berätt. 

Onda ben botades genom att i solgången en torsdag bränna 1387 
en skjorta, ett lintyg, ett hörn av en näsduk samt hår ock en 
bit som bortklippts av naglar. 

När., Nyblin. 

Snuva botas genom att smörja fotsulorna med den ljusbit, 1388 
som blir över av det ljus, som brinner, då man äter julafton. 

När., Nyblin. 
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1389 	Kika ej genom nyckelhålet — då får du stolsteg. 
ögötl., Engelke. 

1390 	Mot stolsteg (vagel). Den som skall bota, täljer på foten 
av en trebensstol ock säger: »Ja täljer å ja täljer.» Den sjuke 
frågar då: »Vad täljer du för?» Den täljande svarar: »Ja täljer 
bort stolsteget ur ditt öga.» 

När., Nyblin. 

1391 	[Svagsint.] En ännu levande medelålders fru i Karlshamn 
blev sjuk, yrade, hoppade ock rasade. Då sändes där bud efter 
samma gumma på bärget, som för mig har omtalat händelsen 
med kakgumman ock paddan ock som även på sitt stillsamma, 
trojärtade sätt skildrade, hur hon sökt att bota den yrande frun. 
Denna gumma räknades ej till de yrkeskloka, men hon hölls i 
vördnad för sitt redbara väsen samt var känd för att ge »för-
ståndiga råd». 

När hon nu skulle bota ovannämnde sjuka fru, gick gum-
man till Karlshamns kyrka, ock med »vederbörlig tillåtelse» skra-
pade hon något silver av nattvardskalken ock oblattallriken ock 
gav den sjuka detta som medicin. Därefter ikläddes den sjuka 
kyrkans mässkrud, som den ansedda familjen fått låna. Men 
nu blev patienten så vild ock ursinnig, att de närvarande ej 
tilltrodde sig att kunna styra hänne, vadan de, tvärt emot gum-
mans råd, revo mässkruden av hänne. 

»Men hade den sjuka bara tvingats till att under tolv tim-
mar bära mässkruden, så hade hon säkert blivit frisk», påstod 
den hederliga gamla. 

Karlshamnstrakten. 

1392 	Bränn upp avfallet hår, att ej foglarua få det i sitt bo, ty 
då mister du förståndet. 

ögötl., Engelke. 

1393 	Till de döda lägger man bland annat i likkistan utdragna 
tänder, för att den döde må taga med sig tandvärken från 
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tandens ägare. Även andra föremål tillhörande sjuka sändas för 
samma ändamål med de avlidna, 

Gottland. 

Tandvärk botas genom att man fastande ock tigande skär 1394 
en splint inför barken på en sälg, petar den värkande tanden 
med denna splint, så den blir blodig, ock därpå sätter den på 
sin förra plats i trädet. 

En torpare hade med framgång använt detta medel på sig 
själv ock var under flera år fri från tandvärk. Men så fick han 
en dag av sin husbonde befallning att beskära småskogen på en 
backe. Han glömde därvid att skona sin egen sälg ock åter-
fick därför sin tandvärk, vilket var så mycket värre, som den 
nu ej kunde botas, utan fick han dragas med plågan, tils den 
gick bort av sig själv. 

Karlshamnstrakten. 

Naglar klippas på Frejs dag — fredagen — ock kastas åt 1395 
elden till förekommande av tandvärk. 

Sk.: Offerseder s. 276. 

[Utslag.] Utländska elden' botas med en salva, gjord av 1396 
vådeldskol ock kvinnomjölk. Med denna salva bestrykas de 
sjuka ställena. 

När., Nyblin. 

Man blir av med vårtor, om man, när kyrkoklockorna 1397 
ringa, säger: »Nu ringer det för mina vårtor!» 

Sk., Hönsgummans berått. 

g Ett rött, kliande, lågt utslag på huden. 
Sv. landsra. VIII. 3. 	 27 
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1398 	Vårtor försvinna, om man har eld i bakugnen en kväll, 
då det ringer Mariaklocka [hälgmålsringning], ock så tar så 
många saltkorn, som man har vårtor, slänger saltet in i bak-
ugnen ock springer därifrån så fort, att man ej hör saltet knastra 
i elden. 

Sk., Hönsgummans berätt. 

1399 	De tar bort vårtor på ett annat vis igän. Ibland förstås 
så låter de en gräshoppa bita på dem, så att de skall torka 
sen. Men annars så brukar de kasta lika många saltkorn i en 
blodillande röd bakugn ock skyndar sig dädan, medan salt-
kornen spricker ock stinker ikring i ugnen, så att de inte skall 
höra, huru det låter häller. En annan gör'et då med, ock han 
som har vårtorna frågar, ock svaras, att »vårtorna bränner jag 
bort på dej». 

1400 	Till gräshoppan: 
Nyp mina vårtor bort, 
att ja bi bra, när 'e bi tort. 

Uppl., Carlsson. 

1401 	Mot vårtor: Man klipper lika många små bitar av en 
isterhinna, som man har vårtor, tar en av bitarna för varje vårta 
ock för den tre gånger »ånsyls» (mot solen) kring vårtan. Sedan 
alla vårtorna, som man vill ha bort, blivit behandlade på detta 
sätt, lägger man in bitarna i ett papper, går under tystnad ock 
utan att se sig tillbaka ock lägger papperet under en jord-
fast sten. 

1402 	Eller: Man kan kasta lika många ärter i en källa, som 
man har vårtor, man vill ha bort. 

1403 	Man tvättar vårtorna med rägnvatten, som samlat sig i 
fördjupningar uti stenar. 

När., Nyblin. 
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Som medel mot älvablåst tages en stövel, som hålles så, 1404 
att man genom dess stroppar kan blåsa på den sjuke. 

Älvablåst yttrar sig genom svullnad ock röda fläckar i 
huden. 

Karlshamnstrakten. 

[Rörstänglarna av blindnässlan, Lamium album, brukas] för 1405 
att genom dem blåsa bort »älva- ock ommeblåst», som åstad-
kommer röda, svullna lemmar. 

Växtlifvet s. 18. 

Älvbläster botades med badning i »bakvatten» (det vatten, 1406 
som av ett vattenjul kastas tillbaka, så att det faller ned bakom 
julet). Detta vatten kokas förut i lyckt kärl. Sjukdomen bar 
fått sitt namn därav, att älvorna fått fatt i någonting, som kas-
tats ut efter den ifrågavarande personen. 

När., Nyblin. 

Döden. 

Underligt var det med den i hela Härnösand kända gum- 1407 
man F. En höst föll hon i havet strax utanför staden. Man 
draggade efter hänne, men kroppen fanns inte, ock så gick vin- 
tern, utan att liket syntes till. 

Men vad händer? På våren, då isen var borta, var en 
fiskare ute med ljuster, ock detta högg tag i gummans kläder 
ock hon drogs upp — drogs upp livs levande. Vad säger ni 
om detta? 

11011 berättade själv, att hon hela tiden stått rakt upp ock 
ner på sjöbottnen med en vattenblåsa för munnen. Den hade 
hindrat vattnet att kväva hänne. Hon sade, att hon jämt haft 

1) Svullnad ock rodnad i huden. 
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det så lugnt ock gott, utom när något tungt föremål kastades 
på isen; då hade det gjort så ont i hännes huvud.1  

Norrländskans berätt. 

1408 	En långvarig ock svår dödskamp anses icke båda någon 
glad vistelseort för anden under den närmaste tiden. Men det 
är dock en god gärning att söka befria honom från de jordiska 
banden. Detta sker bäst därigenom, att ett fönster öppnas eller 
— ännu säkrare — att taket rives så pass mycket, att »himlen 
blir öppen över den döende, så att själen lättare kan flyga ut». 
Man kan ännu få höra personer försäkra, att de sett döendes 
själar i skepnad av små foglar flyga ur dödsrummet. 

Dödsrik. s. 314. 

144)9 	För att underlätta en svär dödskamp tillgripes som det 
yttersta ock säkraste medlet att lägga brinnande eldglöder under 
den döendes säng. Den ursprungliga meningen med detta tyckes 
vara rent förgäten. Men av den starka sinnesrörelse, som ännu 
griper allmogen vid blotta förslaget om en dylik ceremoni, fram-
går, att den döende genom någon handling ådragit sig straffet 
av en lång ock svår dödskamp. Ock att elden under döds-
bädden utgör lemningen av i något ;lags försoningsoffer, är ganska 
tydligt, ty detta medel användes endast i största hemlighet, 
emedan det sätter en fläck på den avlidnes minne. • 

Sk.: Offerseder s. 276 f. 

1) Jfr Folkdiktning 2:a saml. s. 86, där samma sägen berättas om 
en namngiven karl, som under en vinter legat i den tillfrusna sjön 
Immelen i Östra Göinge härad, Hjärsås socken i Skåne. 



Hushålisråd. 
Jfr »Väderleksmärken» samt »Växter ock djur». 

Pilen har en inneboende dragningskraft till vattenådrorna i 1410 
jorden. Därför är det en given sak, att en gaffelformad pilkvist, 
förd av en känslig människohand, kan utvisa, var en sådan 
vattenådra löper, vore det än under stadsgatornas stenläggning 
eller i hårda klippan. En dylik undersökning är mycket gag-
nelig, när en brunn skall grävas. 

Den slagruta, som äger förmåga att upptäcka gömda me- 1411 
taller, göres däremot av hasselträd. 

Växtlifvet s. 14. 

Elden tänkes alltid som en person, »en god dräng, men en 1412 
svår husbonde». Han får icke förolämpas vare sig genom ord 
eller handling. Med rent vatten skall eld släckas, om man icke 
vill framkalla dess vrede ock hämd. 

Sk.: Offerseder s. 275. 

Slår åskan ned ock antänder en människoboning, skyndar 1413 
man sig att offra några droppar di åt lågorna. »Då släckes 
elden ögonblickligen.» 

1 brist på di tillgripes större portioner söt oskummad ko-
mjölk, ock anses även detta offer göra åsyftad värkan. 

För ett par år sedan omtalade några tidningar en dylik 
med framgång övad släckningsmetod. Man kallade det prov på 
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sinnesnärvaro, att en i huset varande person tömt ett par mjölk-
fat i den av åskan förorsakade vådelden. 

Sk.: Offerseder s. 277. 

1414 	»Elden är en god dräng, men en sträng husbonde», heter 
det. Men vådeld kan dock stävjas ock släckas medelst mystiska 
besvärjelser ock genom vissa skrivtecken, som skrivas på spån, 
vilka kastas i lågorna. 	

Sk.: Offerseder s. 276. 

1415 	Endast Bro kyrka på Gottland torde numera kunna tävla 
med St. Olofs i fråga om offergåvor. I den förra bruka även 
sjömän anonymt offra, i det de inskjuta större eller mindre 
mynt emellan kyrkdörren ock tröskeln. Dylika offer äro an-
tingen gåvor, som givas för att i gengäld få en lyckosam resa, 
eller ock äro de löftes- ock tackoffer efter väl förrättad resa. 

Sk.: Offerseder s. 283. 

Jakt ock fiske. 

1416 	På Engeltofta härrgård (Barkåkra socken, Bjäre härad) 
levde för många år tillbaka en jägare, som hette Pål ock van-
ligen kallades Pål Skytt. 

Det var en oförvägen kropp ock därtill icke en av de nykt-
raste. Men så hade han också lärt sig något, som inte vem 
som hälst vill lära för det priset. Han kunde nämligen skjuta 
vilket djur han önskade, om han så bara stod i sin egen stuga. 

En gång grälade hushållerskan på honom, för det han glömt 
skaffa vilt till härremannens bord. »Gå hon bara in i köket 
ock sätt skållvatten på elden! När det kokar, skall jag komma 
med foglar,» svarade Pål Skytt. 

Hon gick in i köket, han efter, ock när vattnet kokade i 
grytan, riktade han sin bösspipa upp mot skorstenspipan, sköt 
ock — pladask föll ett par vildänder ner i grytan. 
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En annan gång satt han mäst hela dagen ock svirade i en 1417 
bondgård, ock då han äntligen ville gå, sporde bonden honom, 
hur det nu skulle gå med hans harjakt. 

»Det skall nog gå bra,» menade Skytt. Ock så gick han ut 
på den kringbyggda gården. Där var två portar, den ene mitt 
för den andre. Han öppnade dem båda på gavel ock ställde 
sig sedan själv i stugdörren. Efter en stund kom där en hare 
in genom den ene porten, sprang tvärs över gården ock ut ge- 
nom den motsatta porten. 

»Varför sköt du inte?» sporde bonden. 
»Vänta bara!» svarade Pål Skytt. 
Rätt som det var, kom där åter en hare in på gården. Den 

knäppte ban till, så jösse låg död på fläcken. En tredje kom, 
men den fick gå fri. »Förelöparen ock påköraren ska gå fria», 
sade Pål Skytt. 

En sådan konst läres dock ej för inte. Vill en yngling bli 1418 
friskytt, skall han första gången han går till nattvarden, taga 
brödet ock vinet ur munnen med näsduken. Den skall han 
sedan spika fast på ett träd, sikta ock skjuta ett skarpt skott 
genom den. 

Det förtäljes om en gosse, som velat göra detta, att han blev 
rädd, när han siktade ock såg frälsaren hänga på trädet — det 
se alla, som våga försöket — ock så lät han bli att avlossa 
skottet. 

Men Pål hade, som en kan tänka, inte skyggat han. 
Sk., Ringarens berått. 

För att få stort byte på harjakt borde jägaren, omedelbart 1419 
efter det han kom hem från nattvardsbordet, sönderbita en pinne 
i smärre bitar, gå till skogen ock sätta dessa små pinnar i en 
dragen cirkel på marken. Inom denne cirkel måste då skogens 
harar samlas ock låta skjuta sig. Den som gör detta, får dock 
ej vara rädd om sin själs salighet. 

Sk., Ringarens berått. 
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1420 	I en av Västra Göinge härads socknar bor en fiskare, som 
kan taga fisk i sjön, när han vill, ock så mycket man vill be-
ställa hos honom. Det lär dock ej ske genom elaka medel, 
ock inte häller länder den konsten någon annan till skada. 

Sk., Göinge h.: Trollk. o. häx. s. 18. 

1421 	En av våra fiskare hade ovanlig tur vid sitt fiske ock fick 
alltid de största flundrorna. Men så plägade han också alltid 
först hälsa på fiskarne ock säga: »God morgon! Plikten fuller 
ock korgen! Har jag intet bete, tar jag på borgen!» 

Gumman från Öland. 

1422 	På Petri dag (29 juni) bör man icke knyta fisknät. 
Gumman på Skanörs Ljung. 

1423 	Somliga av våra fiskare bruka ännu smörja sina fiskekrokar 
med hägerfett, för att fisken skall nappa på dem. 

Sk., Hönsgummans berått. 

1424 	Våra fiskare bruka också blåsa efter den första svala, de 
se om våren, ty då få de så lätt för att uppreda sina fiskegarn. 
När de skola ut, sätta de en flädermus i båtens stäv. 

Sk., Hönsgummans berått. 
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Husdjuren. 

När en lantman gifter sig, bör han bröllopskvällen gå ut 1425 
i stall ock fähus ock stryka alla kreaturen över ryggarna, så 
komma de att trivas. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

Då kreaturen släppas ut på bete på våren, få de gå över 1426 
stål (en yxa eller dylikt), för att intet ont skall hända dem 
under sommaren. 

När., Nyblin. 

Fjädrar man kors över dörrarna till fähusen, så är 'et för 1427 
att inte andra människor skall kunna kuckla något eller att 
trolla bort dem. 

Uppl., Carlsson. 

Stål lägger man för fötterna vid tröskeln, där kräken skall 1428 
gå ut ock in, så att inte de skall bli bärgtagna. Ock så får 
man nog lägga lite stål i kodrickat med, för att det skall lyckas 
bra, när kräken kalvar. 	

Uppl., Carlsson. 

För att skydda kreaturen mot skott ock dylika sjukdomar 1429 • 
hängdes över ladugårdsdörrarne »marbon» (kvistar som växt så 
tätt, att det hela liknade ett skatbo). 

När., Nyblin. 

På alla nyfödda husdjur bör man sätta eld i dunet, håret 1430 
eller borsten, .så får intet häxeri eller sådant ont makt med .dem. 

Gumman på Skanörs Ljung. 
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1431 	Trollskott botades genom att den, som först blev varse krea- 
turet efter olyckan, avtog sina kläder, vände dem aviga ock 
slog så djuret tre gånger med varje plagg. 

När., Nyblin. 

1432 	Hösning (juversjukdom hos kor) botades genom att mjöl- 
kerskan vecklade nedre delen av sitt linne tre gånger »ånsyls» 
(motsols) om kojuvret. 

När., Nyblin. 

1433 	Köpta kreatur föra vi baklänges in i bås eller spilta, så 
bliva de trogna. 

Sk., .11önsgummans berått. 

1434 	Då man köpt kreatur, ledas de tre gånger motsols kring 
en jordfast sten för att aldrig längta tillbaka till sitt förra ställe. 

När., Nyblin. 

1435 	Skärtorsdag bör ryktaren kasta sin högra träskoviska på 
»rnöddingen» (gödselhögen). 

Guinman på Skanörs Ljung. 

1436 	Den första vårdag, på vilken kreaturen föras på bete, skall 
herden stå med vantar på händerna ock äta ett stycke julbröd 
över dragarnes ryggar. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

1437 	Ekkvistar äga i vissa fall en magisk läkande kraft på hus- 
djur, när pinnar därav sättas korsvis i bås eller spilta. 

Växtlifvet s. 15. 
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De »kloka» sky icke att i stallar ock lador nedgräva t. ex. 1438 
levande ormar, hundar ock — i svårare fall — större djur, då 
hästar, boskap ock andra husdjur vantrivas. Även fladdermusen 
får i vissa fall tjäna som offerdjur. 

Sk.: Offerseder s. 285. 

Tjärkors brukade strykas på kornas ryggar, då de släpptes 1439 
ut på våren, vilket ej fick ske förrän efter ny (nymåne). 

När., Nyblin. 

Korna böra sinas en torsdag eller söndag, ock då skall 1440 
man viska i kons öra: »Kalva om dan nu, som du är van!» — 
så gör hon det också. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

Då en ko kalvat, går man nordost från ladugården ock 1441 
bryter ett spö. Detta för man motsols tre gånger kring vänstra 
klacken ock giver därpå kon tre slag med detta. Då kommer 
hon ej att sparka sedan. 

Sedan en ko kalvat, »skoddes» kalven, d. v. s. den yttre 1442 
delen av klövarne borttogs. Vidare tillreddes åt kon en dryck 
av mjöl, salt ock vatten, varuti lades något stål, t. ex. en sax 
eller kniv, samt ett eldkol. Vidare bands en stoppnål fast i 
kärlet, vari man mjölkade, till dess man gjort kalvosten. Kalv-
osten måste kon smaka på, innan någon annan fick göra det. 

Kalvlekor (Caltha palustris) bör man ej plocka, ty då dö 1443 
kalvarna. 

När., Nyblin. 

Är en ko svullen i juvret, blir det bra, om en ogift karl 1444 
torkar det med »geren» (nedre delen) på den skjorta, han har 
på kroppen. 

Gumman på Skanörs Ljung. 
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1445 	Påskdagsmorgon skola alla våra hästar badas, så går det 
dem väl. 

Sk., Hönsgummans berätt., 

1446 	Det är en gammal sed här nere på slätten, att drängar ock 
pigor springa i kapp till fårkätten. Bomma pigorna först till 
att väta, en förstår, i kätten, så blir där mäst gimmerlam [tack-
lam]; men komma drängarne först, då blir där mäst baggar. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

1447 	Det är bra att sticka alla nyfödda småkräk, grisarna 
med, tre gånger in i kakelugnen ock vända dem om därinne. 
Särdeles bra är det att låta nyköpta grisar titta upp i skor-
stenen. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

1448 	På fettisdagen är det bra att äta svinfötter, ock bör man 
sedan kasta benen ut i skogen, så gå svinen gärna valle, där. 

Uppl., Bergström. 

1449 	Liksom vi här i Skanörstrakten göra med gäslingarne, s. 
göra de i somliga andra bygder med kycklingar ock »ällingar» 
(ankungar) -- jag menar, låta dem gå igenom hästselar eller 
byxor. Men då sker det där för att narra kråkan. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

1450 	Lägger man en vasten [brynsten] innanför kakelugnsluckan 
ock låter den jämt ligga där, så tar ej höken hönsen. 

Sk., V. Göinge: Fogl. s. 28. 
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Nyårsdagsmorgon skall man låta hönsen få sin föda i häst- 1451 
selens huvudtag [-lag?], så bli de för hökens ögon lika hästar. 

Sk., V. Göinge: Fogl. s. 27. 

Till sist vill jag berätta något, som hänger samman med 1452 
min egen gärning. 

I Skurups socken ha de för sed att, när de lägga en höna 
på ägg, sätter den, gom gör detta, högra foten mot väggen 
ock säger: 

Jag sätter min fot emot en vägg, 
jag lägger min höna på trätton ägg, 
tölv hönor ock en hane!» 

Sk:, Hönsgunarnans berätt. 

Ligghönor böra läggas en tisdag ock på trätton ägg. 	1453 
Sk., V. Göinge: Fogl. s. 28. 

Vill inte hönsen värpa, utan skryckar bara ock går fram 1454 
ock tillbakas, så skall man doppa dem i vattnet först. 

Uppl., Carlsson. 

En god höna skall börja värpa första tisdagen efter fastan. 1455 
Eljest mister hon huvudet. 

Om man ej krossar tomma äggskal, lära hönsen sig att 1456 
äta ägg. 

Sk., V. Göinge: Fogl. s. 28. 

»Torkel ä dö», säger hönan, när hon värpt. 	 1457 
Sk., V. G-öinge: Fogl. s. 27. 
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1458 	Vindägg skall hindras med att bränna fogelns näbb. 
IJppl., Carlsson. 

1459 	Av tuppägg bli basilisker. 1 fall ett sådant ägg kommer 
i brunnen, blir det en basilisk, det farligaste odjur som finnes. 
Ty är ett sådant i huset, så glor det ijäl varje människa, som 
finnes där. 

Sk., V. Göinge: Fogl. s. 27. 

1460 	När man lägger hönsägg i vatten, ställa sig alla de ägg, 
som innehålla tuppkycklingar, rakt på änden. De som bli till 
hönor, lägga sig på sidan. 

Sk., V. Göinge: Fogl. s. 27. 

1461 	Vill man ha fjösbenta eller lönbenta ock toppiga höns (höns 
med ludna ben ock tofs i nacken), så skall den, som lägger 
äggen under hönan, ha tjädrar i håret ock runt kring sina 
strumpeband. 

1462 	Önskar man få många tuppkycklingar, så skall man bara 
låta en pojke lägga äggen under hönan. 

Gumman pi, Skanörs Ljung. 

1463 	Hönsfjädrar skall man ej bränna. Sker det, så bli hönsen 
sjuka. 	

Sk., V. Göinge: Fogl. s. 27. 

1464 	Om man bränner äggskal, få hönorna sår i gumpen. 
Sk., V. Göinge: Fogl. s. 28. 
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Den som halshugger en höna, vinner aldrig någon rätte- 1465 
gång. 

Hälsingborgsnäjden. 

Sälgen — — står i mystisk förbindelse med gåsaveln. Säl- 1466 
gens gula, duniga blommor kallas »gässlingar» (gåsungar), ock 
den som hoppas få se vackra kullar gäss, plockar ej av någon 
av deras avbilder i växtlivet, ty för varje sälgblornma, som av-
plockas, förloras en i ägget slumrande gåsunge. 

Växtlifvet s. 14. 

Gässen skall trättonafton ha korn eller havre på ett upp- 1467 
ock nedvänt såll, under vilket man satt en brinnande ljusbit. 
Julafton få gässen havre i ett såll, i vilket man lägger en gnid-
sten ock en sax. Se, här nere vid Skanör, där vi ha så många 
gäss, förstå vi oss på att sköta dem, skall jag säga. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

Skall man ha lycka med sin gåsavel, måste man lägga salt 1468 
i ock under reden, där gåsen skall värpa. 

Sk., Hönsgummans berätt. 

I St. Olofs socken har många för sed att släppa de ny- 1469 
kläckta gåsungarne genom en rävskalle, ty då får mickel ej 
makt med dem. Har man ingen räv skalle i huset, kan man 
taga ett stycke trä, i vilket där är ett hål efter en utfallen 
gren, ock släppa gässlingarne därigenom. 

Man kan också väga allt fjäderfäet, innan det om våren 1470 
släppes ut i det fria — det skyddar även mot alla rovdjur. 

Sk., Hönsgummans berått. 
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1471 	När gässlingarne (gåsungarne) äro utkläckta, välver man 
antingen en stor järngryta över hela kullen, eller låter man 
allihop springa genom en hästsele eller ett par byxor, innan de 
släppas ut på gräs. Detta värkar, att rävens syn blir förvillad, 
så han ej kan se annat, än att varje gässling är ett stort svart 
djur, en häst eller en karl, allt efter det medel man har brukat. 

På det gässen må bli hemkära, skall man på samma gång 
låta dem gå över ett köksförkläde. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

1472 	Vill man ha många gåsar (gåskarlar), skall man stå ock 
lägga liggåsen, ock alltid skall man, när en gås lägges, säga: 
il Jesu namn!» Men skärtorsdag får man, för all säkerhets 
skull, ändå lägga stål i reden till skydd mot häxor. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

Jordbruk. 

1473 	Man vet, att på sina orter — senast hörde jag det i Bleking 
— bönder på vissa årstider nedsticka gröna kvistar i åkrarna, 
för att skörden skall bli god, ock samtidigt låta lägga halm-
strån i kors i logar ock lador, samt dessutom vid sädens inbär-
gande lemna en kärve av varje sädesslag ute på marken till 
offer. 

Omkl. folkseder 	22. 

1474 	Hasselkvistar nedstuckna i åkrar en viss dag skydda den 
växande grödan mot mycket ont. 

Växtlifvet s. 14,. 
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Ett mycket egendomligt offer är att i sådana åkertegar, 1475 
vilka anses vara »förgjorda» av onda människor, nedgräva åter-
funnet gods, som varit i tjuvahänder, för att genom denna hand-
ling åter få tegen att bära gröda. 

Sk.: Offerseder s. 285. 

Det första gödsellasset lässes tigande ock med vantar på 1476 
nävarne. 

Sk., Hönsgummans berått. 

Första plöjningsdagen skola plogarne äta julbröd. 	1477 
Gumman på Skanörs Ljung. 

Den första vårarbetsdagen lånar bonden ej ut någon ting. 1478 
Sk., Hönsgummans berått. 

Ser man om våren den förste plogen i drift, är det ett gott 1479 
tecken för ens egen gärning. 

Sk., Hönsgummans berått. 

Aprilsnö — fåragö. 	 1480 
Uppl., Carlsson. 

När »bollörten» (ängbulle) slår staten på ögat, är det tid 1481 
att så »byg» (korn). 

Gumman på Skanörs Ljung. 

Sv. landsm Y111.3. 	 28 
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1482 	Såningsmannen plägar kasta sin fällkniv före sig in på 
den åker, han vill beså. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

1483 	När man skall börjå, så, bör man lägga en jordklimp på 
sädessäcken eller sädesskäppan. 

När., Nyblin. 

1484 	Den som bar ned utsädeskornet från vinden på våren, fick 
ej gå på bara fötter. Bröt någon dräng emot denna regel, måste 
han genast bära kornet tillbaka ock taga på skodon, innan han 
förrättade detta arbete, ty bars utsädeskornet ut av en barfota 
person, så kom husbonden att gå »bar» (utfattig) från gården. 

Sk., Luggude härad. 

1485 	Eken — — står i en hemlighetsfull förbindelse med det 
mjuka ock böjliga sädesstrået ock lär det medelst sin lövsprick-
ning rätta tiden för att skjuta raskt i vädret ock sätta holk, så 
grödan må bliva rik ock god. 

Växtlifvet s. 15. 

1486 	Man får bättre skörd, om man tar några nävar jord ifrån 
grannens åker ock kastar på sin egen. 

När., Nyblin. 

1487 	Kappritten från Mattan. 

Ända till för 60 å 70 år tillbaka voro de flästa vägarne i 
Göing,e sådana, att de lämpade sig bäst till färder på hästryg-
gen, ock då voro kvinnorna däruppe goda ryttarinnor. Det var 
då en sed, att varje juldagsotta rida i kapp hem från kyrkan,' 

1) Ännu köres där i kapp juldagsmorgon. 
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ock icke blevo kvinnorna efter i den tävlingen; ty alla visste 
ju, att den som först kom hem, följande höst fick sin gröda 
fortast ock lättast bärgad. 

Då var där i en av göingesocknarna en man, som var så 
vild till sinnes, att när han ingen annan hade att slåss med, 
slog han sin hustru. En julotta, då han ej själv ville fara till 
kyrkan, bad .hon om lov att rida dit. »Ja, det skall du få, ock 
därtill får du rida min egen häst, ock han är den bäste sprin-
garen i hela socknen. Men tröste din rygg, om du låter någon 
enda själ rida förbi dig, ty då slår jag dig både gul ock grön! 
Nu vet du villkoret ock kan göra, som du vill.» 

Hustrun klädde sig i sin silverprydda högtidsskrud, satte 
den vita, stärkta kluten på huvudet, svängde sig upp i tvärsadeln 
ock red till kyrkan. 

Men knappt hade sista tonen av slutpsalmen tystnat, förrän 
hela församlingen störtade ur kyrkan, ock var ock en kastade 
sig på hästen. Ock nu bar det av åt alla håll, flock om flock. 
Vår kvinna hade skarpa medtävlare på sin väg, både män ock 
kvinnor, men hon gav sig ej för det. Huj! där flög kluten för 
katten i våld, den fick vara. Framåt, framåt bara, ty ännu var 
hon den främsta! Männens ridpiskor veno i luften, kvinnorna 
revo av sig klutarne för att med dem piska på sina hästar, 
men ingen kunde dock rida förbi hänne, som med upplöst fly-
gande hår kämpade både för att freda sin rygg ock vinna bästa 
utsikten för skördens bärgning. Ock när hon nu främst i flocken 
for in i sin mans gård, då kom han själv ut ock lyfte hänne 
ned från den flämtande hästen. 

Sk., Ousby socken. 

Hos en bonde [i Asarum] lemnades där vareveliga höst 1488 
en nek [kärve] av varje sädesslag ute på åkern. Men vem som 
skulle ha detta offer, det sa han inte, men det var väl åt de 
nedstötta. 

Blek., Sömmerskans berätt. 
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1489 	Illa skall det vara att tröska mårtensafton, ock begår man 
denna synd, så blir det också framgent ett behov att tröska på 
den kvällen. 

En man i Bårslöv (Luggude härad) fick sig ett slag i nacken 
av en osynlig hand, när han en mårtensafton ville tröska råg. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

1490 	Mannen, som låtsar slå gräs [midsommarnatten], där knap- 
past strå finnes, förer bara lien över den klena växten för att 
liksom hetsa ock locka den till en kraftigare ansträngning, 
så att efterhöstens eller nästa års grässkörd må bliva riklig. 

Växtlifvet s. 18. 

1491 	När den första ärlan, bonden ser, går på marken, får han 
dåligt lin. Sitter hon i ett träd, får han präktigt ock långt. 

Srnål., Friman. 

Ingärning. 
(Bak, mjölk, brännvinsbränning, spinna, väva.) 

1492 	Husmodren är redan ur bädden för att taga in sina vita 
dukar, genomvåta av midsommarsdaggen. 

»Jag Ramlar in jäst», säger hon med en mångårig erfaren-
hets trygga ton. »I natt har allt i naturen liv, själva vattnet 
blommar, ock av dess vita skum blir även jäst. Men jag före-
drar midsommarsdaggen.» 

1493 

	

	Sätter man deg till bröd en söndagskväll, blir denna deg 
eldröd vid midnattstid. Ock icke nog med det, utan man blir 

Växtlifvet s. 19. 
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sedan framgent av brödbrist tvungen att på samma sätt ohälga 
söndagen. 	

Gumman på Skanörs Ljung. 

	

Bröd skänkes ej bort, förrän man först saltat det något. 	1494 
Gottland. 

Tappar man bröd, skall man taga upp det, buga (niga) ock 1495 
säga: »Gud välsigne Guds gåvor!» 	

ögötl., Engelke. 

Elden vill ha sitt eget odelat ock tål t. ex. ej, att där blir 1496 
stulet en enda pinne av det bränsle, som är avsett för bak-
ugnens uppeldning, utan visar sitt misshag över dylika tillgrepp 
genom att åstadkomma blåsor i brödet samt blidkas ej med 
mindre än ett offer av några stulna vedpinnar i nästa bakugns-
brasa. 

Sk.: Offerseder s. 276. 

Råkar man spilla mjölk i eld, offras genast salt åt de frä- 1497 
sande lågorna. »Eljes bliva kons spenar liksom skållade.» 

Sk.: Offerseder s. 276. 

Man bör inte bära mjölken ohöljd, så länge kon mjölkar 1498 
råmjölk. 

När., Nyblin. 

Stål eller också svavel skyddar mjölk mot förhäxning. 	1499 
Gottland. 
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1500 	Då det krånglar vid smörkärning, så behöver en bara "sätta 
sig på kärnan ock lufta ett tag. Jag säger det fint, när jag 
talar med fint folk, ty vi gamla hönsgummor äro inte så obil-
dade häller. 

Sk., Hönsgummans berätt. 

1501 	När man kärnar smör, bör man alltid ställa kärnan så, att 
man står med ansiktet vänt mot kyrkan, så är man bäst skyd-
dad mot anfall på smörlyckan. Men man bör därjämte laga så, 
att kärnan inte står under någon takbjälke. 

Sk., Ringarens berätt. 

1502 	Man bör ej taga smör med bröd, ty då riva vargarne ijäl 
kreaturen. 

När., Nyblin. 

1503 	På smöret i byttan skall kors göras. 
Roslagen, Engelke. 

1504 	För att få smör snart bör man slå ångerstål (avbrutna nåls- 
uddar, knivsuddar o. d.) i kärnstaken. 

När., NyWin. 

1505 	Krånglar det med brännvinsbränningen, bör man släppa en 
gris i det tomma mäskkaret, låta honom gå där, till han orenat 
sig, ock så mäska på den — ni förstår — så skall där nog bli 
brännvin. 

Sk., Hönsgummans berätt. 
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I en gård på Gislövs fiskeläge kunde de på lång tid ej få 1506 
lycka med brännvinsbränningen. 

En dag fann pigan, som skötte bränneriet, en hel hop pug-
gor [paddor] i brännvinspannan. »Jag ska, min liv, värma jer, 
häxor!» tänkte hon ock gav sig till att elda under pannan. Pug-
gorna — eller häxorna — till att skrika ock pipa, men det 
brydde pigan sig ej ett fnyk om. 

Men där kom en natt efter den dagen, ock då blev hon så 
biten ock »niven» [nupen], att hon inte visste sitt levande råd, 
ock slutet blev, att där måste sökas kloka, innan där blev något 
brännvin. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

Första svalan, man ser på våren, skola fruntimmer blåsa 1507 
efter, ty då kunna de lätt reda trassliga garnhärvor. 

Smål., Fi im an. 

Jag känner ett hushåll i Lilla Hammar, där man aldrig 1508 
spinner någon torsdagskväll, därför att man tror, att råen då 
skulle spinna på rockarne under natten. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

Denna dag, skärtorsdag, bör intet jul, ingen sten, eller vad 1509 
det vara må, gå runt omkring, ty då få husdjuren svindel. 

Gumman på Skanörs Ljung. 

När man skall bomma en väv, bör man låsa sin dörr, så 1510 
att ingen må bära ond fot till väven. 

Gumman på Skanörs Ljung. 
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1511 	Då en väv är uppknuten, skall man slå in minst tre trådar 

däri, innan man går ur vävstolen. Eljes kan den bli förhäxad 

1512 	Då man slutat varpa till en väv, skall man spotta i varp- 
holken, så tar intet häxeri på varpan. 

Gumman på Skanörs Ljung. 
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Alsterån — Ålems kyrkklocka 533. 
vid altaret mördas generalerna på Hyby 838; altarvin — bort- 

byting 255. 
Alunda sockens namn (Uppl.) 819. 
Amen Amensen ock skogsnuvan 331; skatt tages — barn dör 

755; på avrättsplatsen (spökeri) 1048-1050. 
Aminoff—Rappe 803. 
andar manas av präst 578. 
andedräkt elak (lyte) — liklukt 1126. 
Anders går igän, flyger på vän 614. 
Anderslöv (Vemmenh. h.): barn förbytt 256; spökeri (tjock man, 

vitt sken) 577. 
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Anders Pärsson ock Skytte jaga 804. 
fru Kr. Andersson: 207, 453, 533, 803, 804. 
Andersson: skräddare skämtar med trollpacka 972 
andlig bok — buga etc. 472. 
Andrarum (Albo h.): far ock son träta efter döden 660; Andra- 

rums alunbruk: överuppsyningsman R. spökar 677, ledes 
till Barnahöl 678; prosten mot »Rottingen» 680. 

Andrén frälsar kvinna från näcken 383. 
ankas krävskinn mot gulsot 1315; ankungar genom sele 1. byxor 

— mot kråkor 1449. 
Anna i Vittskövle bärgtagen (Annebacke) 238. 
Anna (kloka A.) 311, 1036, 1039-41. 
Anton Gran åker över Rasbo kyrka 1046.. 
apor undvikas av havande 1153. 
apostelen Petrus 584. 
i april sökes vite ormen 115; aprilsnö 1480. 
arbete av osynliga jälpare (skära torv, tröska) 667; näcken 

arbetar (drar harv 1. plog) 377-380. 
Arge backe (Oxie h.): troll 202; gumma spinner lingarn åt 

trollen i A. hög 218. 
1840 förlorade spöken makten 544. 
Arvika: troll ropar ur bärget 208. 
arvstvist — död tillkallas 1058. 
arvsynden tuktas -7  ris 1232. 
Asarum s:n (Blek.): Noaks ark på himlen 3; Sven Petter — 

snokar ock ormar 108; ormar i fähuset 112; hustru bärg- 
tagen, båtsman d:o 230; skogsnuva (med hästfot) 316; And- 
rén i A. 383; brudpar borttaget 398; julmat på bordet 
julnatten 482; elak man osalig — korpar. 518; jättar asa 
timret till kyrkan 530; prästen B. i A. — ko på skullen 582; 
spökeri hos Len gqvist 587; offerkälla 820; offerhög — barn 
offras mot päst 837; halmkors m. rn. midsommarafton 867; 
offer på åkern 1488; se Hoffmansbygd. 

ask får offer 73; fruktas, askar planterade av Olof Haraldsson 
77, på gårdstomten vördas 78. 

aska i vagn — otur 1079; a. ock kol från eldsvåda mot sår-
nader (lyte) 1341; i badvatten mot trolltyg 1221. 

Asmundtorps s:n (Rönneb. h.): läsning mot blodflöde 933. 
aspen skälver — korset av asp 79. 
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Aspet (vid Skanör): vättar 285. 
Atanasii symbolum mot häxeri 917. 
attanpacka = flädermus 148. 
August Pettersson — skogsnuva 334. 
Augusta (fartyg): havsfru ombord 432. 
Ausås (S. Åsbo h.): »goanissen» vill ta städja 468; kortspel ock 

mened 506; bondhustru från A. berättar om Bille på Rosen-
dal 676; morbror drunknad, yppar var han är 684; Ceder-
krans vid riksdagen 787; danskarna få livsmedel under krig 
815; flykting skall skjutas (häxeri) 817; viga vid träd 903; 
blod stannas med läsning 921; präst vänder vind vid elds-
våda 1034; grötgrytan skrapas julafton 1108. 

avrättsplats (Amen Amensen) 1048. 
avund — vit fläck på pekfinger 28; a. mot brudgum — sinnes-

sjuk 858. 
avvänja barn: ej vid is — ingen sångröst 1263; ej vid fåror på 

åkern — barn stupar 1264; på en gång — kreatur dö 1265. 
ax offras åt Noens häst 356, åt mystiska djur 545. 

backarå 283 — 
bad: efter b. ätes en brödbit 1087; badande offra åt näcken 1. 

binda näcken 367, kasta kniv i sjön mot näcken 368, offra 
åt havsfrun etc. 425; bad i »bakvatten» mot älvbläster 1406; 
badvatten för nyfött barn kontrolleras noga 1201, 1224; 
aska däri mot trolltyg 1221; eld ock läkepänning i vattnet 
för späda barn 1267. 

bagge, se vädur. 
bak ihålig, se skogsnyva; troll 200. 
bak: man förvandlas till varg 1059; om bakning ock bröd 

1493, 1496; bakugnssot mot gulsot 1377. 
baklänges gå barn — föräldrar skjutas i graven 1274. 
»bakvatten» mot älvbläster 1406. 
baldersbrå, baldersspråk = chrysanthemum leucanthemum 97. 
Balingslöv (V. Göinge h.): målarens piga i följe med likfärd 46; 

kvinna går igän 605; spökeri i smedens hus 637; igelkott 
spöke 658; hus ändras — spökeri 700; Balingslövs sjö: 
troll (svart katt) flyr — åskan 270; myringar 636. 

band kring halsen på padda 302. 
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banmästaren (i Balingslöv) dog 46. 
bar: b. i bröstet vid digivning — skärvan 1322; under bar 

himmel stickas strumpor — strumpskäver 1159; odöpt barns 
kläder ej under b. himmel 1224; under b. himmel slås ej 
dopvatten 1256; husbonde »bar», om säden bäres ut av bar-
fota 1484; barhuvad moder — hårskäver 1165. 

Bara här., se Skåne. 
Barfota ock Gamlagumpa 849-851. 
Barkåkra socken, se Engeltofta. 
barn 1122-1348; b. reda gravar — dödsbud 38; livsträd plan-

teras vid barns födelse 95; tagna av de underjordiske 284; 
-vatten etc. skadar vättar — straff 296, 297; oroas av vättar 299; 
strypes av band kring halsen på padda 302; tagas av näcken 
368; b. med näcken 383, med »ellen> 391, med havsmannen 
433; kvinnor som ej vill ha b. (försvära sig) 511, 512, 514; 
äkta folk d:o 513; b. okristet — gråter vid hälsning 525; 
offras levande vid kyrkbyggnad 526; tre vitklädda b. på 
kyrkogård 609; b. mördat (upptäckes) 635, 637, 639-641, 
642, 649, 831; spökeri vid barns födelse 831; offras för att 
hämma päst 837; värkbrutna — lappflickas konster 1062; 
tappas av gudmodern på väg från kyrkan 1250; barna-
mörderskor bli gravsör 643; barndop 1228 —1258 ; vätte 
(padda) fadder 305; piga på barndop hos padda 306; barn-
kläder i graven med 1. till havande kvinna 706-710; barn-
morska förlöser jättens hustru 164, bärgtagen 236, antastas av 
»ellen» 389, död kvinna ber om jälp 709; barnsjukdomar 
1277-1348; varsel för barnsjukdom 67; botas genom dop-
vatten 1257; barnskrik i stallet 554, om nätterna — stympat 
barn 695; barnsnöd: flik av mässkjorta jälper 711, famna 
träd när gök gal 1187; barnsöl hos trollen 236, hos padda 
310. 

Barnahöl: spökeri, hästar skena 626; överuppsyningsman R. ock 
Ingemansson 678. 

Baron Anders 460, frimurare 1066. 
basilisker av tuppägg 1459. 
Baskemölle fiskeläge (Järrest. h.): fiskare se havs- eller bäcka-

man 364, havsrå (vid Bornholm) 415, havsfru 427. 
Bastian i Håslöv svartkonstnär 1016-1021. 
begravning: häxan Bollas 1013. 
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Bellevue vid Karlshamn: strömmen förekommer sjukdom 1357. 
ben av lik lånas: skyddar i krig 868, 869; ge tur vid fiske 870; 

brytes av gås vid slakt — lyte 1155; benrangel bådar 
död 32, 33; bensjukdom botas 1387. 

Benestads s:n, se Örup. 
Bengt Dön ock Jösse Jösse ovänner om arv, väcka död 1058. 
Bengt Skalles bild i Misterhults kyrka 842. 
Bengtssons Lina förolämpar vätten 291. 
Jon Bengtsson, förf. till Röckla-visan 248. 
Bergens Sofia förolämpar vätten 291. 
Bergenstråle: landstigning vid Vasa 818. 
Bergman i Vinslöv frimurare 1066. 
bibl. R. Bergström: 111, 2085  337, 491, 498, 575, 972-974, 1052, 

1109, 1361, 1448. 
Besande studen (fartyg) 810. 
besatt flicka — prästen driver ut 497. 
besvärjelser mot sjukdomar etc. 921-968; mot vådeld 1414. 
bete: kreaturen släppas ut över stål 1426. 
bibeln skyddar mot gloson 546; hålles framför barnet — gud- 

fruktigt sinnelag 1230. 
bikupa stulen, hindrar ro i graven 666. 
bild av jätten i Glimminge 832, 835, 836; av Bengt Skalle i 

Misterhults kyrka 842; jfr alebild. 
Bille går igän 676. 
biltog: Ola Sona 174-176. 
binda näcken 367, 369. 
bindel kring underlivet (lik) 522. 
Binninge (När.): skogsrå (karl) 315; grå so (otyg) 561. 
bita i lintyg — barn dräglar (lyte) 1133. 
bjuggkorn ge makt över häxor 981. 
Bjällerup (vid Lund): spöke under aftonbön, silver faller 821, 822. 
bjäran tar mjölk, föses ut 1002; hur b. skapas 1003-1005; 

bjärusmör: huru undvika det 1006. Jfr hare, mjölkhare. 
Bjäre här., se Skåne. 
Bjärsgård (nära Klippan): skrattar mellan träden (otyg) 555. 
björken gråter 76; hånar granen, talar till människan 80; björk- 

kvast: toppar avnypas — vättar 299. 
björn jagar bort troll i Skräve kvarn 199, i Norrhult 200. 
Björnhult = Norrhult 200. 



450 	WIGSTRÖM, FOLKTRO OCK SÄGNER. 	 VIII. 4 

Björstorp (Blek.): brudfård bärgtagen 242. 
Bleking: 589, 590, 940, 957, 963. 

Asarums sn: 3, 108, 112, 121, 
193, 230, 231, 316, 398, 482, 
518, 530, 582, 587, 820, 837, 
Hoffmansbygd, 867, 1488. 

Augerums sn: 174-176 Bro-
måla. 

Förkärla sn: 980. 
Gustavsbärg: 363. 
Hoby sn: 241, 242 Björstorp, 

244 Himmelsbjär. 
Hällaryd sn: 383 Långahallar, 

581. 
Jämjö sn: 240. 
Jämshögs sn: 245, 398 Boa, 

399. 
Karlhamnstrakten: 3, 6, 92, 96, 

109, 110, 112, 113, 115, 119, 
121, 124, 155-158, 193, 239, 
241-245, 265, 282, 295- 

Blekingsbondens berätt.: 149, 174-178, 240, 334, 335, 842. 
bleksot - jordsår (urin) 1286. 
blind blir prästen i Kämpinge 501; b. ås får syn, barn d:o av 

.Asarums källa 820; blinda kattungar ock hundvalpar -.- 
blint barn (lyte) 1127; blindfödda djur se spöken 536. 

blindnässla mot älva- ock ommebläst 1405. 
blod: näsa ock mun i b. - varulv frälsas 776; av dråpare botar 

skäver 858; stannas genom läsning 921-935; ges åt kor 
- skyddar mjölken 995; stänker - födelsemärke 1140; av 
modren botar fallandesot 1296, av huggorm d:o 1297, av hals-
huggen tupp d:o 1302, av halshuggen människa d:o 1304, av 
höna d:o 1307, av skata d:o 1308; av mus botar musgnag 1340; 
blodat vapen fåster skatt 738; Malm stannar blodflöde 1036; 
malm från kyrklockorna mot blodgång 1365; blodkorv i 
fårs ändtarm - förstoppning (lyte) 1143; blodpölsa (födelse-
märke) botas med uppskuren grästorv 1311; »blodställning» 
921-935; malm från kyrkklockorna mot blodstörtning 1365; 
blodvite gör häxa maktlös 989, lapp d:o 1060. 

297, 308, 309, 311, 316, 328, 
336, 382, 398, 399, 409, 449, 
482, 483, 520, 530, 536, 550, 
551, 581, 582, 587, 588, 630, 
647, 689 Sandvik, 692 Skan-
sen, 727 d:o, 820, 853 Vägga, 
874, 1043, 1192, 1321, 1344, 
1345, 1357 Bellevue, 1380, 
1391, 1394, 1404. 

Karlskrona: 119,683 Utklippan. 
Listers här.: 120 Lindö, 755 

Jorthammar. 
Lösens sn: 149 Elmtarnåla. 
Mörrums sn: 239 Brualierna. 
Mörrums å: 409. 
Nättraby sn : 334, 936. 
Ronneby: 749 Varan. 
Sölvesborg: 630. 
Tärnö: 430, 683. 
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bloss över pänningkittel 802; dräng ock gast blossa över skatter 
724, 725; blossande gast möter 593, på Skansen 727. 

bly: stöpa b. 871, genom hålet i brödkaka 872; barn trivas ej 
— b. från kyrkfönster 1335. 

Blåkulla: skator spelmän 137; stekta skator vid påskfästen 984, 
988; Blåkullafärder 979, 980, 984, 985, 987. 

blåsa: blås ej efter första svalan 145; blåsa bort älvablåst genom 
stövelstroppar 1404, genom blindnässla 1405; efter svala — 
reda fiskegarn 1424, d:o — reda garnhärvor 1507. 

blåsor i bröd 1496. 
blåsippa mot frossa 1373, 1374. 
Boa (Blek.): brudpar borttaget vid bäck 398, 399. 
bobbor = bortbytingar 261, 1224. 
Boglundsbärget (När.): silverkanna rövas från troll 215. 
Bokara (Uppl.): kyrkklocka i bäcken 534. 
bokstäver skrivas i handen — kärlek 899 ock 900, på äpple 

d:o 901. 
boletus cervimes = kärleksmedel 896. 
Bolla (Svarta B.) 677; Bollas död ock begravning 1013. 
bollört — såningstid 1481. 
bolmört mot råttor ock möss 150. 
bomma väv — dörr läses 1510. 
Bommare-Sven hittar svartkonstbok 864. 
bomärken i Blåkulla 980. 
Bonderups s:n, se Önneslöv. 
bord, på vilket lik legat, sättes ut 716; sopas med kvast — 

olycka 1080; barns första bädd på b. — vördad människa 
1213; vid bordsänden offras öl ock brännvin julafton 866. 

Bornholm; havsrå 415. 
Borrebaekar (Oxie h.): sällskap med troll, slev på vagnen 159. 
Borreby s:n (Ingeist. här.): piga går igän 657. 
Borreby (Järrest. här.): smöret flyger ur kärnan 999. 
bortbjuden blir man, om man nyser 15. 
bortbytingar 250-268; de underjordiske bytte barn förr 290; 

byte hindras 1223, 1224. 
borttagna (av troll o. dyl.) brudpar 398, spelman 399. Jfr bärg- 

tagna. 
Bosgården i Norrviddinge s:n (Harjag. h.): sägen 847. 
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boskap: skötsel ock sjukdomar 1425-1444; vantrives — troll- 
krukor 201; havsfruns b. 412-418, 424. 

bot för hylleskåll (lyteskåll) 86; medelst handpåläggning 516; 
barnsjukdomar 1277-1348; sjukdomar hos människor 1349 
—1406; genom läsning 921-968; sjukdomar hos husdjur 
1425-1472. Jfr blod. 

botanik 73-97. 
Bovall ock häxorna 986. 
bovätte 301. 
Brahe får namn 786. 
Brambo-Kittan dansar med bonde 621. 
brandmur: pänningar gömda, spökeri 699. 
Brantevik (fiskläge, Järrest. h.): offer åt hyll 84; kvinna i havs- 

folkets våld 439. 
Brattingsborg (Ö. Göinge h.): slott sjunket — skatter 759. 
Bro kyrka (Gottl.): guldkalk tagen från de underjordiske 283; 

jord i skorna — mened 504; offerkyrka 1415. 
Bromåla (Augerums s:n, Blek.), se Husbärget. 
Brualierna (Blek.): brud bärgtagen 239. 
brud bärgtagen 239; gå ej mellan brud ock brudgum, när de 

gå från brudpallen 1121; brudfärd 1. brudstass bärgtagen 
178, 231, 240, 242; brudfärd möter (syn) 566; brudgum 
svagsint (förgörelse) 858; brudpar borttaget 398; brudvigsel 
läses framför träd 903, baklänges 905. 

Brudbärget (Blek.): Oden far in där 350. 
Bruehall (Blek.): brudfölje taget av trollen 178. 
brynsten inom kakelugnsluckan mot höken 1450. 
bryta kvist av träd 74. 
brytstuga besatt av troll 185. 
Brågarps s:n (Bara h.), se Skåne. 
bräken den nyttigaste växten 335. 
bränna: sugga sjuk — flicka illa bränd 991; häxa bränd å 

Gottland 1009; bränna näbbet, hindrar vindägg 1458; b. 
hönsfjädrar — höns sjuka 1463; b. äggskal — hönorna få 
sår 1464. 

Brännebacken (När.): härregårdsbyggning — skogsrå 320. 
bränneri — skogsman 338; nisse jälper till 457; syndabekän- 

nelsen ock Atanasii symbolum- mot häxeri 917; häxor med 
brännvinspannor 983; gris i mäskkaret 1505. 
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