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Morgonbön.
Tolg, Småland, mitten av 1600-talet.' UUB. D. 1404 b, fol. 149.

Hjälp Gudh och Sante Sifrid, som i Weise 8 boo!
Hijt kom S[ante] Sifre, alt medlt den christna 3 troo,
Hijt kom S[ante] Sifre at christna detta landh.
Hiälp Gudh och Slantel Sifre och så den Helge And! 4
136. Morgonbön.
Örkene, Skåne, 1870-talet. NAL F. 2142. Upptecknad av Eva
Wigström efter ep Svartkonstbok.

Santa Hans och ängelen bygde ett 5 bo i sitt hjärta till
Jesus Kristus. Gerna gör jag ock så och gifver dig mig,
min Frälsare, i våld. Fri mig i dag, så att jag icke kommer
på skam eller på fall!
Fri mig himmel och jord, fri mig berg och dala, land
och vatten! Mig fri all ting i världen skapadt är och
själfver 6 Jesus Kristus!
I namn: Faders, Sons och Helige Andes.
Amen. Amen. Amen.
137. Morgonbön.
Älvdalen, Värmland, 1773. E. Fernow, Beskrifning öfwer Wärmeland, Gtbg 1773, s. 250.

En söndagsbön på svenska.
Sanct Johas Evangelist,
han bygde bro för Jesum Christ.
1 Ur ett odat. brev av år 1702 till bisk. S. Wirwnius från prosten
Nie. Lundebergh i Tolg med uppgift, att en gumma för honom berättat,
hurusom hännes gamla föräldrar läste denna bön »om morgonen, när
dhe gick tu arbetes». Dessa uppgifter synas böra leda till den ovan
gjorda dateringen för bruket av denna i mer än ett hänseende märkliga
bön, som sannolikt varit i ganska allmänt bruk i Växjöstiftet.
Lundebergh meddelar, att denna etymologiskt intressanta dialektala namnform ät: identisk med Wexiö.
8 I mskr.: christel.
I mskr.: Åånd.
6 I mskr.: en bo.
6 I mskr.: själf var.

7 — So. landsm. Linderholm
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Vår Herre är min brynja och Jesus är mit försvar,
ser väl för min fall (?) i dag och hvar dag:
för den heta eld,
för den hvassa orm,
för den blinde man,
som alla vähla villa kan.
Den ena böna för min nöd,
den ara för min död,
den tredje för min fattiga själ.
Den som denna Söndags-verse läsa kan, tre resor om
dag, för han åt eller drick, han skal vara skilgd från pina
och helvetes nöd. Med Guds ord. Amen.
138. Att anbefalla sig i Guds hand.
Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Smålands landsmålsfören. saml. Prosten Jonas Sandens anteckningar.

S:t Joas byggde bro för Jesum Krist.
Vår Herre är mitt försvar,
och Kristus är min brynja. Amen.
139. Morgonbön.
Attmar, Medelpad, 1910. M. Jn.

Jungfru Måria sitter på en gullstol och haver en gullkappa uppå sig:
Strax kommer en gammal Guds ängel och säger: »Vad
haver du uti ditt fång?»
Hon svarar: »Jag haver Jesus Kristus, som varit dubbaslagen genom händer och fötter såväl för den fattige som
för den vilse.»
Vilken som dessa orden tre gånger läsa kan, fastande
om morgonen,
piga eller dräng,
mö eller sven,
den skall synder och sorger ifrån fly,
som hagel ifrån sky.
Guds ord och Amen.
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140. Morgon- och aftonbön.
Lekaryd, Småland, 1830-talet. Antecknad av utg. i Uppsala den
27 juni 1917 efter Sven Johansson, född i Lekaryd den 1 nov. 1832.
Såsom synes, mycket fördärvad.

Jesus ske Gud, som svettade blod och bara vatten!
Tolf af hans apostlar komma lydiga och sigas vår.
Jag skall lida för eder (ich för alla synder.
Men denna lilla bönen läsas och betraktas kan tre
gånger om aftonen, innan man går till sängs, och tre gånger
om morgonen, innan man äter och dricker, om synden är
liten eller stor, så skall hon genom Guds nåd och barmhärtighet förlåten varda. Amen.

Birgitta-bön.
Vadstenatrakten, 1700-talet. UUB. N. 997: 7. >En historisk berättelse om Wadstena klåster, slät och stad.>

Sanctx Britas minne är således fordom sungit:
Sancta Brita helig från Rom
med stor gudlighet till Wadstena kom.
I Wadstena kloster hwilar hon sin ben,
men själen glädes i himmelen.
Hielp oss Gud och Kanctal Brita!

Staffans-bön.
Mitten av 1700-talet. Moman, De superstitionibus hodiernis, p. 34.1

Staffan han var en stalledräng. —
Hålt dig väl, fålan min!
Han vatnade fålarna alla fem. —
Hielp Gud och Sancte Staffan!
' Moman anmärker, att den brukade sjungas av bondpojkarna.
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143. Aftonbön.
Rättvik, Dalarna, mitten av 1800-talet. Meddelad i brev, Rättvik
28 sept. 1914, av kyrkoherden A. E. Lefrin efter några gamla personer
i församlingen; tämligen allmänt känd ock brukad av gammalt folk där.

Om aftonen, när vi till sängarna gå,
begynna vi på Jesus att kalla.
Så går här oss väl till både lif och själ,
och lyckan vill med oss stånda.
Hvem lyser i detta hus?
Jesus Kristus med sitt ljus.
Hvem hafver diktat psalmen?
Det har jungfru Maria gjort.
Den psalmen viljom vi sjunga
hvar aften vi gå till sängen,
då följer oss alla Guds änglar.
144. Aftonbön.
Arboga, 1820-1860-talet. Egenhändigt upptecknad i brev 1913 av
en i Arboga landsförsamling 1863 född kvinna, som lärt sig densamma
av sin fromma moder, född 1823-1825, också i samma församling.
Lästes omedelbart efter »Jag går till sängs med tolf Guds änglar».

God natt, god natt, hvar kristen själ,
nu vill jag sofva sött och väl,
låt mig af ingen störas, utan Jesus är mig när!
Skall denna natt min sista vara,
låt mig få vakna ibland din änglaskara! Amen.
145. Aftonbön.
Församlingsbladet 1913, s. 77. Upptecknad av kyrkoherden E.
Wåhlinder, Almunge. Därför sannolikt från Uppland.

God natt, god natt, o kristen själ,
nu tänker jag att somna väl,
att vakna upp i Jesu namn,
där intet ondt inkomma kan.
Täxten i Församlingsbladet: Kristi, vilket är meningslöst. Jfr
Sv. Ps. 477: 8. Farväl nu vill jag somna o. s. v.
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Aftonbön.
Väddö, Uppland, 1850-talet. Meddelad av Red. 0. Mannström
efter skriftlig uppteckning av Margareta Mattsson, Våddö (se n:r 163).
Tryckt i Församlingsbladet 1913, s. 77, av E. W[ählinde]r utan ort ock tid.

Amen, Amen till en god natt.
En ängel vare oss till satt,
som oss bevarar och vårt bo.
I Jesu namn går vi till ro.
147. Aftonbön.
Älvdalen, Dalarne, 1668. Inför tinget i Älvdalen 3-13 sept.
1668 meddelad av Look-Anna. ULA. Öster-Dalarnas dombok 16611668. Prot. fol. 51.

Till sängs, item till slekiorne.
Jagh går mig till sänga,
föllia mig 7 Gudz engla:
siu till hand, siu till foot,
siu för hwart ledamoot,
siu mig söfwa, siu mig wäckia,
siu mz mig till paradis sträckia.
I trij nampn:
G[udh] Fader, G[udh] Sohn och then helige And.
Aftonbön.
Småland, 1763. Ur Törners Samling af Widskeppelser i LSB.,
s. 358. NM. F. 6423. Tr. i Hylten-Cavallius, Wärend och Wirdarne
I, s. 434.

Tolf gode Guds änglar
följa mig tu l sänga:
2 vid mitt hufvud,
2 vid min högra sida,
2 vid min vänstra sida,
2 Vid mina fötter,
2 söfva mig,
2 följa min fattiga själ till himmelrikes.
Amen.
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Aftonbön.
Norrala, Hälsingland, 1673. Meddelad inför kommissionsrätten
i Norrala av en kvinna från Sund, som läste denna bön, »när hon
gick tul sängz». Ur ett tillägg till Eurenii berättelse i Delsbo kyrkoarkiv 0: 1 av prosten Lenwus vid mitten av 1700-talet.

Jag går tul sängs med tolf Gudz änglar:
twå tul hand, twå tu l fot,
twå til hwar ledemot:
twå mig söfWa, twå mig wäcka,
twå mina synder släcka,
twå mig wisa wägen tu l paradiset.
Guds ord och amen.

Aftonbön.
Hållnäs, Uppland, 1850-talet. Av utg. upptecknad 1912 i Delsbo
efter en 1852 i Hållnäs född kvinna, som läst den därstädes i sin barndom ock fann den »vacker».

Jag går i säng med tolf Guds änglar:
två till hand och två till fot,
två till hvarje ledamot,
två mig söfver, två mig väcker,
två alla mina synder utsläcker,
två mig förer i paradis.

Aftonbön.
Arboga, 1820-1860-talet. Efter samma kvinna som n:r 144.

Jag går till sängs med tolf Guds änglar:
två till hand och två till fot,
två till hvarje ledamot,
två mig söfva, två mig väcka,
två mina synder utsläcka,
två mig vägen visa till Gud Fader i paradis.
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Aftonbön.
Bohuslän, 1840-talet. HyWn-Cavallius, Wårend och Wirdarne
I, Tillägg s. XI.

Nu går jag till sänga
med tolf Guds änglar:
två till hand och två till fot,
och två till annor ledamot;
två mig täcka,
och två mig väcka,
två de föra min själ till himmelrik. Amen.

Aftonbön.
Brunskog, Värmland, 1773. E. Fernow, Beskrifning öfwer Wärmeland, Gtbg 1773, s. 251.

Nu går jag te sängje,
med mig har jag Guds ängle,
tolf te hand och tolf te fot,
tolf te hvar ledamot.

•

Aftonbön.

Ö. Färnebo, Gästrikland, omkr. 1810. Efter Brita Ersdotter, född
i Berg, Ö. Färnebo, 1805, meddelad av dottern Karin, född 1835, ock
dottern Ingrid, född 1841, genom den senares dotter, lärarinnan H.
Wiberg, i brev 16 jan. 1916.

Två till hand och två till fot,
två mig vara leda mot,
två mig sövja,
två mig vänja,
två mig stora synder slättja,
två mig vägen visa till Guds paradis. Amen.
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Aftonbön.
Möklinta, Västmanland, 1860-talet. Meddelad i brev "in 1912 av
kyrkoherden A. E. Lefrin, Rättvik, som hört den av en allmogekvinna
på 1860-talet. Denna kvinna var född i Möklinta 1826.

Går jag till sängs med två Guds änglar:
två till hand, två till fot,
två till hvar ledemot,
två mig söfva, två mig väcka,
två mina stora synder släcka.
Sofver jag ändå,
väcka mig två.
Sofver jag lika visst,
väcker mig själfver Jesus Krist.
Aftonbön.
Trönö, Hälsingland, 1850-talet. Efter Marta J., född i Sterte,
Trönö 1852. Hade lärt den av en gammal kvinna, som brukade läsa
den som kvällsbön. Meddelad av folkskolläraren B. Sjödin i brev av
Trönö den 11 jan. 1916.

Jag går till sängs med tolf Guds änglar:
två för hand,
två för fot,
två för våra vägar,
två mig sövjer,
två mig väcker,
två mina synder utsläcker.
Aftonbön.
Estuna, Uppland, 1840-1850-talet. utg. meddelad i brev den
21 dec. 1912 från Red. 0. Mannström, som antecknat densamma den
24 nov. 1912 efter arrendatorn Fredrik Carlsson i Byholma, Väddö,
född 1843 i Estuna, där också hans föräldrar voro födda.

Tolf Guds änglar följa mig .till sängs:
två till handa och två till fot,
två till hvarje ledamot,
två mig söfva, två mig väcka,
två mig handen räcka.
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Aftonbön.
Nordmaling, Ångermanland, 1830-1840-talet. Upptecknad av utg.
i Nordmaling jan. 1914 efter en gammal dam i prästgården.

Tolf Guds änglar till oss sänd:
två till hand och två till fot,
två till hvarje ledamot,
två han söfver, två oss väcker,
två vår själ betäcker.
Aftonbön.
Församlingsbladet 1913, s. 77. Utan ort eller tid.

När jag mig till sängen går,
tolf Guds änglar för mig står:
två till hand och två till fot,
två står mina synder mot,
två mig söfver, två mig väcker,
två mina synder utsläcker,
två mig visar, två mig lisar,
två för mig in i Guds paradis.
Aftonbön.
Församlingsbladet 1913, s. 77. Utan ort ock datum.

När jag mig till sängen går,
tolf Guds änglar för mig står:
två till hand och två till fot,
två till hvarje ledamot,
två mig söfver, två mig väcker,
två alla mina synder utsläcker.
0 Jesu, tag mig i din famn!
Nu somnar jag i Jesu namn.
Aftonbön.
Ö. Färnebo, Gästrikland, omkr. 1810. Efter samma som n:r 154.

Det stod en ängel kring vårt hus:
han hade två förgylda ljus,
han hade Jesus i sin famn',
så somna vi i Jesu namn. Amen.
1 Eller:

han hade boken i sin hand.
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Aftonbön.
Möklinta, Västmanland, 1860-talet. Meddelad av kyrkoherden
A. E. Lefrin. Jfr n:r 155. Sannolikt allmänt känd i nämnda trakt.

Det stod en ängel i vårt hus:
Han hade två förgyllande ljus,
han hade boken i sin hand,
nu somnar jag i Jesu namn.
Aftonbön.
Väddö, Uppland, 1850-talet. Meddelad i brev 21 dec. 1912 från
Red. 0. Mannström, som upptecknat den efter Margareta Matsson,
född 1848 i Byholma, Väddö, vilken som barn lärt den av sin mor,
född 1824, också på Väddö.

En ängel går kring våra- hus:
han hafver två 1 förgyllda ljus,
han hafver boken i sin hand,
han hafver Jesus i sin famn,
så somna vi i Jesu namn.
Aftonbön.
Västmanland, 1864. Hylten-Cavallius, Wärend och Wirdarne I,
Tillägg s. XI.

Det går en ängel kring vårt hus,
han håller två förgyllda ljus,
han bär en bok uti sin hand,
så somna vi i Jesu famn. Amen.
Aftonbön.
Närke, mitten av 1800-talet. Ur Hofberg, Nerikes gamla minnen,
Örebro 1868, s. 228.

Det går en engel kring våra hus,
han bär tre förgyllda ljus.
Han har en bok uti sin hand,
så somna vi i Jesu namn.
Annan version: tre.
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Aftonbön.
Arboga, slutet av 1800-talet. G. Bergström, Arboga Crönika,
Köping 1909, s. 106.1 Läses ännu av barnen i trakten av Skedvi;
däremot icke känd i Leksandstrakten. Meddelande av Fru Maria
Lönnerblad, Skedvi, 1915.

Det går en ängel kring vårt hus,
i handen bär han gyllene ljus.
Han har en bok uti sin hand,
så somna vi i Jesu namn.
Aftonbön.
Tingstad, Östergötland, 1860-talet. Allmän i nämnda trakt vid
mitten av 1800-talet eller sagda tid. Efter Anna Maria S., född i
Tingstad 1862, meddelad av kyrkoherden Sparr-Hofstedt 14 nov. 1912.

Det går en engel kring vårt hus
med två förgylda ljus.
Han bär en bok uti sin hand,
så somna vi i Jesu namn. Amen.
Aftonbön.
Lena, Uppland, 1907. NM. F. 4868. Uppt. av läraren Th. Lindblom, Lena 1907. Allmänt känd i Vattholma av Lena s:n.

Det går en ängel kring vårt hus,
han hade två förgyllda ljus,
han hade boken i sin hand,
och Jesus i sin famn —
nu somna vi i Jesu namn. Amen.
Aftonbön.
Hakarp, Småland, 1876-1877.'

Det går en ängel ikring våra hus:
han har i sin hand tre förgyllda ljus,
så tar han boken i sin hand,
så somna vi i Jesu namn. Amen.
i Förf,. till detta arbete anmärker, att Arboga-barnen vid bokens.
utgivande (första upplagan 1892) ännu läste denna bön.
Utgivaren minnes denna kvällsbön intill 1876-1877. Torde ha
varit ganska allmän i hans hembygd.
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Aftonbön.
Församlingsbladet 1913, s. 77. Utan ort ock tid.

Det gick en ängel kring vårt hus:
han hade tre förgyllda ljus,
han hade boken i sin hand,
han hade Jesum i sin famn.
Gud följe oss i säng i Jesu namn!
Aftonbön.
Värmdö, Uppland, 1907. NM. F. 4868. Upptecknad av läraren Th.
Lindblom, Lena, men i denna form ditförd av änkan Gissler, född omkring 1850 på Värmdö, Stockholms län, ock meddelad såsom hon hört
den av sin mor.

Det går en ängel kring vårt hus,
han hade två förgyllda ljus.
Jungfru Maria Satt och sang,
boken har hon i sin hand,
och Jesus har hon i sin famn,
nu somna vi i Jesu namn.
Den, som läs denna bön både morgon och kväll,
honom följa alla Guds änglar i säng. Amen.
Aftonbön.
Småland, 1763. Ur Törners Samling af Widskeppelser i LSB.
s. 358; NM. F. 6424. Tr. i Hylten-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, 433.

Här bins et band ikring detta hus
med 4 Evangelister. —
Ho sjunger salmen?
Det gör Jungfru Maria,
hon har bok i barmen
och Christus på armen.
Christus föle på knä för henne,
Christus sig nu både mer och mindre.
Intet ondt i huset må gå,
intet ondt i dörren må stå,
för Christi skuld! Amen.

109

NYTIDA, FOLKLIGA: KATOLSKA BÖNER

Aftonbön.
Småland, 1763. Ur Törners Samling af Widskeppelser i LSB.
s. 357; NM. F. 6425. Tr. hos Hylten-Cavallius, Wärend och Wirdarne
I, s. 433.

Här går et litet barn omkring detta huset,
det sjunger så lusteliga.
Jungfru Maria står up och tänder ljus:
Gud vare med os i detta hus!
Han lycker vår ögon
och täcker vår mun,
och friar vår siäl
ifrån helfvetes grund.
Guds ord. Amen.
Aftonbön.
Arboga, 1820-1860-talet. Efter samma kvinna som
nes första barnabön lydde så:

144. Hän-

Jesu moder och liten kind
gick tre gånger vårt hus omkring:
hade en psalmbok i sin hand,
hade Jesum i sin famn.
Den som denna bönen läsa må,
när han om aftonen till hvila går,
aldrig skall sorgen i huset gå,
aldrig skall synden för dörren stål
Amen i Jesu namn. Gud följ mig i säng! Amen.
Aftonbön.
Vislanda, Småland, 1849. Hylten-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, s. 434.

Jungfru Maria satt och sang,'
hon hade en bok uti sin hand,
hon hade Jesum på sin knä,
Gud bevare folk och fä!
Gud bevare stad och land,
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Gud bevare qvinna och man!
Gud bevare större och mindre,
Jesus vare nu härinne! Amen.
176. Aftonbön.
Hjortsbärga, Småland, 1849. Hylten-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, s. 434.

Jungfru Maria med sin hand
tog boken i barmen,
och Jesum hade hon på armen.
Detta skole vi sjunga
tre gånger, innan vi gå till sänga,
så väcka oss alla Guds änglar. Amen.
Aftonbön.
Leksand, Dalarne, 1870-talet. Meddelad av Fru Maria Lönnerblad efter hännes far, prosten ock kyrkoherden P. Pettersson, född i
Leksand .1822. Hans mor brukade läsa den under hans barndom.

Jungfru Maria satt och sang
och hade Jesus i sin famn.
Jesus var ett litet barn,
han var dock både Gud och man.
Den som denna bönen läser . . ., honom varda synderna förlåtna, om de än vore så många som sanden i havet.
Kvällsbön.
Hölö, Södermanland, mitten av 1800-talet. Lästes ännu 1903 av
en gammal, omkring 60-årtg kvinna. Tillfrågad, om hon icke var rädd
att bo ensam i sin stuga, svarade hon: »Nej, jag läser alltid mina sju
böner, innan jag lägger mig, och då stör mig ingen. Så har jag alltid
gjort.» Meddelad av kyrkoherden A. Sparr-Hofstedt i brev av Ö.
Vingåker den 14 nov. 1912.

Jungfru Maria satt och sang,
hon har ett barn uti sin famn.
Guds änglar följa oss i säng
och upp igen. Amen.
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179. Kvällsbön.
Rönö, 1820- ock Kvarsebo 1840-talet, Östergötland. Efter en 1844
i Kvarsebo född kvinna, som hört den av sin moder, född i Rönö.
Upptecknad 1912 enligt meddelande i brev fr. Pastor K. Bäckgren.
Jungfru Maria satt och sang,
hade boka i sin hand
och Jesus i sin famn,
som leder till himmelens lycksaligs land.
180. Passionsbön.'
Hållnäs, Uppland, 1850-talet. Se n:r 150.
Jungfru Maria är vår moder,
Jesus Kristus är vår broder. —
Med sin spira i sin hand
fick hon se sin älskade son:
»Kära min moder,
gråt inte så mycket,
ty jag har frälst
så många änkor
och faderlösa barn
ifrån helvetets pina.»
Den som denna bönen låser morgon och afton, hans
sinne skall lösas som ett sandkorn i hafvet och grässtrån
på marken. Amen.
181. Passionsbön.
Församlingsbladet 1913, s. 77. Utan angivande av ort ock tid.
Jungfru Maria är vår moder,
Jesus Kristus är vår broder.

Sancti nycklar och dess svärd
visa oss vägen till himmelens värld.
Så betecknas detta- ock följande bönefragment, som mer eller
mindre åsyfta Kristi lidande.
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När Jungfru Maria vände sig om,
fick hon se sin välsignade son,
på korset hängde',
blodet sprängde:'
»Kära min moder,
gråt intet så mycket öfver mig,
ty jag hafver frälst så många själar
från helvetets glöd
som grässtrån på marken
och sandkorn i hafvet.»

Så beder jag dig om förlåtelse
för Jesu Kristi skull.
Passionsbön.
Ö. Färnebo, Gästrikland, 1810. Se n:r 154.

Jungfru Maria är min moder,
Jesus Kristus är min broder.
San Ickele(!) Per han visar oss väg
till himmelen fram.

Passionsbön.
Nås, Dalarna, 1830-40-talet. Meddelad av pastor Sven Sundberg
i brev av den *Is 1913 på grundval av en i mars 1912 gjord anteckning
efter en gammal 1833 i socknen född kvinna.'

Jungfru Maria voro min moder,
Jesus Kristus voro min broder,
samt uppå nyckelen voro mitt svärd,
som visar mig till himmelens väg.
Eller: uppå korset är han hängd
' Eller: i blod är han sprängd
3 På tal om »Fader vår» yttrade hon: »Jag har en mycket bättre
bön», ock uppläste då den här anförda.
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Maria vände sig om,
fick se sin enfödde son,
upphängde och blodsprängd.e:
»Söta min moder, gråt icke så bittert,
ty jag hafver frälst så många syndare
från helvetets eld.»
Den som läser denna bönen 3 gånger om morgonen
och tre gånger om aftonen, skall blifva frälst ifrån så många
synder som sandkorn i hafvet och gräs på marken, för Jesu
Kristi skull. Amen.
Passionsbön.
Tibble, Uppland, 1830-40-talet. Meddelad i bref 22 juni 1918 af
lärarinnan Ida Malmberg, efter dragonänkan Lovisa Wallén, född i Tibble
1826, som lärt den av sin mor, född i Tibble 1800.

Jungfru Maria är min moder,
Jesus Kristus är min broder,
Sanktes nycklar är mitt svärd,
visa mig vägen till himmelen.
Jungfru Maria vände sig om,
då fick hon se sin välsignade son
uppå korset, där han hängde
och i blodig klädnad sprängde:
»Kära min moder, gråt intet öfver mig,
jag hafver frälst så många faderlösa barn
från helvetets klädnad.»
Den som denna bön läser tre gånger hvarje afton,
han skall bli fri så många synder, som det är sandkorn i
hafvet och grässtrån på marken.
Passionsbön.
Ö. Färnebo, Gästrikland, o. 1810. Se n:r 154.

När Jungfru Maria såg sig om,
så fick hon se sin välsignade son
8 — Sv. landsm. Linderholm
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uppå korset sig hängde
och blodet sig spände:
»Kära min moder, gråt inte öfver mig,
ty jag hafver frälst så många änkor och
faderlösa barn
ifrån helvetets glödande kol.»
Den som rätt läser denna bön tre gånger om dagen,
skall vara så fri från alla synder som grässtrån på marken
och sandkornen i hafvet, för Jesu Kristi skull. Amen.
186. Passionsbön.
Orsa, Dalarna, 1635. Upptecknad efter Kettels Karen vid prästvisitationen i Orsa 1635 under förhöret med hänne för lövjeri ock
soloflige läsningars. VDKA. Rättvik. Meddelad av D:r B. R. Hall.

Hwilken detta lof hörer och läser, huru änglarna sungho
åt Jungfru Maria, när hon födde sin wälsignade son:
Jungfru Maria födde en son,
som oss haffwer löst
och gefit tröst
och frelst oss ifrån dödzens nödh,
ifrån helwitis plåga och pijna,
der af haffwer han frelst wår siäl.
Han war slagen mädh stubbotta spijkar
genom händer och fötter,
och törne krono genom hans wälsignade
hufudh och ansichtet.
Det tålde han så gärna
för man och quinna,
suenner och möör
och gick i döden för alla werldennes synder.
Tå kom S. Johannes och sleechte hans såår,
wårs Herres döpelses fader.
Hwilken Gudz menniskia denna orden kan läsa eller
höra, för än han skall döö, nijjo nätter förre, skall hennes
själ glädjas i himmelrijkes glädie. 1 nampn Faders etc.
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187. Passionsbön.
Skepparslöv, Skåne, mitten av 1700-talet. Efter Törner, Samling
af Widskeppelser i LSB. från 1763, s. 355. Avskr. i NM. F. 6427.
Tr. hos Hylten-Cavallius, Wärend och !Wirdarne I, Tillägg 8. XI.
Henna bön var »den endaste, som en hundraårs käring uti byn Öhlsjö
vid Christianstad kunde läsa». Av danskt ursprung. Förstörd.

Jag tackar tig, [Jesu, för] nåd och misskund...
bäst jag och du . . .
Synd och sorg förlåt du mig!
Helfwetits pina skedde tig —
det sker Skärtorsdag efter midag. —
Ljugare-lag, kompare-lag! —
Der skulle wår Herre Jesus Christus korsfästas.
De lade honom i så stark ena dömma,
då måtte alla goda Guds änglar från honom rymma,
utan Herr Peder allena,
han förmådde sig intet mera:
>0, Herre, gör nad med mig,
så gerna jag wil gå i döden med tig!»
Du tror icke — —
— -- få swerja 3 gånger inan midnat,
du flyr i skoe och skrige,
ljugare med din lige,
du flyr i mörka ljung;
men jag skall tola döden den starka.
Där woro fyra man till mage,
kunde korset i marken age;
Jesus Christus war sjelf så •stark,
sjelf bar han sit kors i mark.
Jesus gick i marken,
lad sig pine åm igen.
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Löber eller säljer ålle eller sille,1
intet skall der för mig spilles.
Det blodet nedåt stegen ran, "
därmed får den blinde man
sin öjen wist.
»Stedse måtte han skåe mit blod för röa,
det rinner mig till döa.» --Gud nåde os för synden, wi ha giort i dag!
Wi görom den ondt, som oss gör godt,
som fäderne med oss göra.
Hwilken desse bön läsa kan,
qwinde eller man,
mö eller swen,
piga eller dreng,
och ingen dag förgäta,
så har wår Herre Jesus lofwat,
at han wille fliteligen bewara den:
från ondt och gram,
från last och skam
emillan(?) man •
och menniskans allt, som skada kan.
Guds ord. Amen.

188. Passionsbön.
Småland, 1763. Ur Törners Samling af Widskeppelser i LSB.
s. 356. Avskr. i NM. F. 6426. Tr. hos Hylten-Cavallius, Wärend och
Wirdarne I, s. 435.

Den välsignade påskafredag
wår Herre skulle tul sin död at gå,
såg han pinan för sig stå.
Så blinkade Jesus; sade fald]ren tu l sonen:
»Min son, statt ständeliga,
1 Arla

ock särla.
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strid mannel[igad
werden är förgängelig,
himelen warar ewinerlig.>
Så kom Jesu moder gångande,
Jesus stod på korset ståndande,
Jesus up sin ögon lader,
på sin wälsignade moder sina såg,
det heliga blod "på korset utran:
»Nu har jag förlöst både qwinna och man.»
Ho denna bönen läsa wil och läsa kan 3 gr om aftonen,
3 gr om morgonen, inan han äter af Guds bröd, skal aldrig
hans själ komma i helfwetit. Guds ord. Amen.
189. Passionsbön.
HärIunda, Småland, 1841. Hylten-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, s. 436.

Jesus han låg på sina bara knä,
han svettades både vatten och blod.
Tolf voro hans änglar,
tolf voro hans apostlar,
tolf qvinnor kommo till grafven.
Stån nu- och- lydens,
mens jag läser denna lilla bönen rätt och väl!
Om mina synder vore aldrig så stora,
så bli de förlåtne i Herrans Jesu namn. Amen.
190. Om allmosas nytta.
Småland, 1763. Ur Törners Samling av Widskeppelser i LSB.
s. 361; avskr. i NM. F. 6416. Tr. hos Hylten-Cavallius, Wärend och
Wirdarne I, s. 435.

Jag geck mej om 3 glöheda stenar,
jag tykte det war mej stor skam
bekänna mina synd.
Så sade den owälduga Gud:
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Du wa mej så tro,
du ga almosa go,
du ga almosa go,
du skal mig upstå,
så länge du lefwa må
ewinnerligen. Amen.

191. En bön till att förvara sig för och från djefvulens
och alla hans legater och göromål.
Glimåkra,'Skåne, 1870-talet. NM. F. 2063. Ur en Svartkonstbok,
avskr. av Eva Wigström.

Vår herre Jesus vare med mig!
Jesus Christus är den rätte salighet. Jesus beskärme mig!
Jesu Christi t är det tecken, som jag till eder gör. Jesu
Christi
öfvergår all tings vapen och svärd. Jesu Christi
löser dödens band. Jesu Christi t är öfvervarande tecken.
Jesus han visar mig den rätta väg till alla dygder, i hans
H. kors t och namn går jag på alla mina vägar. Jesu
Christi t tag ifrån mig all pina och bedröfvelse!
Jesus Christus helbregda mig, var i dag öfver mig, före
mig och bakom mig och på alla sidor, att djefvulen och
alla mina ovänner måge fly för mig, när de se mig!
Jesus Christus Nazarenus judarnes konung, beskärme
mig! Vår Herre Jesus Christus, som gick emellan sina
apostlar och disiplar, bevare mig! Vår Herre Jesus Christus,
lefvande Guds son, som korsfäst var, välsigne mig och
hjelpe mig och tröste mig och led[e] mig i sitt 2 rike, och
salighet[en]s Gud skydde mig!
Jesus Christus bevare mig och drifve ifrån mig allt
ondt, och . det i namn: Gud fader, Gud son och GO4, den
Helige Andes namn, amen. För Jesu Christi skull, amen,
amen.
1
2

1 NM:s mskr. enligt orig.: nazares
I NM:s mskr.: och led mig i ditt
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2. Benediktiva övergångsformler.
Mot värk.
Härad ock Länna, Södermanland, 1870-1880-talet. SFR ULmA.
Avskr. 2. Uppt. av G. Ericsson. Jfr NM. F. 8256.

Jag beder Gud för dig,
du Guds skapade beläte,
att din fot eller hand
skall hvarken svullna eller svida
mera än såret i Kristi sida.
I. N. F. och S. och d. H. Andes. Amen.
Läses 3 ggr.
Mot värk.

•

Dunker, Södermanland, 1870--1880-talet. NM. F. 8261. Uppteck.nat av metallarb. G. Ericsson. Tr. i SÄKH. I, s. 111, i det närmaste
lika med nedanstående täxt.

Jag beder Gud för dig,
du Guds skapade beläte,
att din kropp skall hvarken härpa eller Värka,
hvarken svulna eller svida,
mer än såret i Kristi sida!
Genom o. s. v.
Denna formel läses för värk i kroppen, gikt, reumatismen o. d.
Att läsa bort knarren.
Uppland(?) 1750. Moman, De superstitionibus, p. 63.

Ad crepitum deprecandurn.
Gud skop mannen,'
hin onde knarren:
Den samme, som mannen' skop,
han, göre för knarren bot!
Eller: quinnan.

120

LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER

195. För skäfuer på barn, då dhe wahn trifdes.
Kabusa, Skåne, 1706. HRT, 1706. Inför häradstinget i Ingelstad
1706 meddelad av 79-åriga Hanna Isachs fr. Kabusa.

Jagh mig uthgår
och för Jesus klagar:
Mit barn har skefuer,
Ane Deus Domineus
Jesus Christ,
tag min giäst
eller fyll honom op
medh kiöt och fläsk!
I nampn:
G[udh] F[aders], Sons och den Helige Andes.

196. För thandwabrk.
Torup, Bara s:n, Skåne, 1670. GHRA. Crim. Skåne 1670. Meddelad•
av Christensa Pedersdotter vid rannsakning å Torup.

Jeg gaar mig till rindendes wand,
jeg klager min wånde
for dend hellig[e] Aand,
och der kom suar af himlen nedh:
»Hui wxner du dig saa saare?»
Jeg maa mig weil wwne,
det bryder mig i mine thänder:
»Thag dig ned tul grunde,
och thag dig wand i munde,
och spytt det udh till sunde,
saa skal tu boed och bedring faa!»
I nampn:
Gudh 'Faders, Sohns och hellig Aandtz. Amen.
Giör saa koors der ofuer, som för ehr melt.
i När rättens ordförande frågar, om det icke hette: >Bone Dens,
Dominus meus>, svarade den gamla: >Jo, det kan wåll wahra>.
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197. Mot lövjeri.
Älvdalen, Dalarne, 1668. ULA. Öster-Dalarnas Dombok 1661-68;
tinget i Älvdalen 3-13 sept. 1668, s. 51. Inför rätten meddelad
av Look-Anna. Jfr 147.

Till löfwierij.
Jagh tager wadtn i min högre hand
och twår min syndh och såår,
Gudh skill mig ifrå helfwetes nödh!
Jagh går i wägh eller wäga moot,
så wore the migh fägna,
som Jungfru Maria modren war
sin wälsignade södte Sohn,
som kom ifrån Judelandh.
I trij nampn:
Gudh Fadher, Sohn och then Helige And.
Item Pater noster etc. Cum sale i och slekior 2, hwijtlöök etc.
198. Mot sandkorn i ögat.
Norrland 1874. ULmA. 88: 81. »Bidrag till framställningen av
den Norrländska allmogens tro på skrock av Aug. Bystedt.»

Har man fått ett sandkorn i ögat, så utdrives sandkornet genom att i ögat indrypa några droppar vatten, över
vilket följande trollformel blivit uttalad:
Jesus Kristus, som i dopet renat oss
från alla våra synder,
rene allt ondt ur detta öga!
Detta läses 3 gånger med sammanknäppta händer över
vatten, av vilket sedan drypes i ögat.

2

Med salt.
Pl. av ett motsvarande sing. släkj a (Dal., Rietz).
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199. Mot olycka vid bryggning.
Junsele, Ångermanland, 1674. Efter bekännelse under rannsakningen av finnen Olof Andersson från Junsele socken. RA., Trolldomskom. i Ångermanland 1674, s. 56.

Iesus Christus, som i Cana i Galilea
wände wattn i wijn,
han wällsigne dhetta mallt!
I nampn:
Faders, Sohns och then helige Andes.
Över maltet brukåde sagesmannen läsa 3 gånger
Fader vår ock därpå denna »böhn.» »I medlertijdh rörer
han i maltet soolrätt med .främbste fingret på högre handen och sidst korsser der på.» — Tog härför ett vitt runstycke.
200. Emot frossa.
Hälsingland, 1720-talet. GHNB., Bromaniana 33: 31.

Emot frossa läses öfwer 3:ne betor bröd, eller omröres
uti thet wått är, thesse ord:
Jesus Christus — och hans moder Jungfru, Maria —
som låg i krubban och kände kölden,
tage soten ifrå tig
och säncke then neder i hafsens diup!
I namn Fader[s] etc.

201. Mot värk.
Dunker, Södermanland, 1870-1880-talet. NM. F. 8263. Upptecknat av metallarb. G. Ericsson. Tr. SÄKH. II, s. 101.

De' ondä värker, å kötte' värker från bena,
å' de' ska' Vår Herre Kristus inbindä rätt
Genom tre namn.
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202. Till skydd mot hav-fä.
Finveden, Småland, 1840-talet. Hylten-Cavallius, Wärend och
Wirdarne II. Tillägg, p. XII.

Spiller någon säd, mjöl eller andra ätandes varor, får
han, på det haf-fäet icke må få makt att taga det eller
hela sädesdråsen, icke glömma att säga:
Gud välsigna't!
203. Över bröd.
Fasterna, Uppland, 1896. ULmA. 303: 782. Upptecknat av G. A.
Tiselius.

»Gud välsigna brö!»
Säges, när man tappar bröd.
204. Mot modstulenhet.
Holm, Medelpad, 1896. Utg. meddelad i brev 1914 från förvaltaren Leonard Wallerstedt.

Gud bevare mitt kräk!
För motstöld1, trollskott
bevara'na, milda Herre Gud!
3 gånger, fadervår 3 gånger.
205. Skyddsformel för kreatur.
Sollefteå, Ångermanland, 1674. RA., Trolldomskom. i Ångermanland 1674, s. 32. Läsningen meddelad av Märit Jönsdotter i Västerås.

Jagh löser min koo
igenom gårdh och grind,
Gudh wällsigne henne
bådhe uth och in:
feet som fläsk,
fullt som ägg —
Gudh wälsigne henne!
modstöld.
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206. Mot trollskott.
Hälsingland, 1700-1730. Gestrike-Helsinge nations arkiv, Bromaniana 33: 31.

Att inga skalt kunna skada enom.
Jesus Christus, som jämte sina moder Jungfru Maria
gick ut ibland then elaka hopen, före tig ut genom
Gabr[iels], Mich[aels] och Raphaels händer! I namn
Fad[ers] etc. etc.
207. Mot maran.
Kabusa, Skåne, 1706. HRT. 1706. Meddelad inför tinget i Ingelstad av Hanna Isachs. Se n:r 195.

För det onda, som kan komma en
öfwer om natten.
För min ande,
to händer
och 10 fingrar,
12 Gudz englar
skall sky
och fly
allt ondt!
I nampn, etc., etc., etc.
Det bör anmärkas, att Hanna vid läsningen brukade
stryka med sina händer över den sjuke. Härmed får
denna formels »to händer och 10 fingrar» sin förklaring.
208. Att stilla blod.
Tuna, Medelpad, 1910. NM. F. 10182. Sagesman: Johan Ulrik
Asman, född 1848 i Fors by, Tuna. Antecknat 1910.

Det var uti en salig stund,
att Jesus kom i Marie famn.'
Han löste oss från den eviga döden
med sina fem blodsår.
Så vare äfven detta blodsår stillat på N. N.!
I Fadrens, Sonens och den Heliga Andes namn. Amen.
1 det sannolikt danska originalet torde ha stått: fund.
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209. Vid barnsbörd.
Rommele, Västergötland, 1722. HRT. 1722. Meddelades inför tinget
i Ale härad av 77-åriga Börta Andersdotter från Svångebo i Tunge. Förut
bosatt i Maryd, Rommele, Flundre härad.

Jungfru Maria, millda moder,
låna mig nycklar dina,
mädan jag läser upp lemmar
och ledamotter mina!
I namn: Faders, Sons och den H. Andes.
>Hon lägger sin hand på hustruns hufwud» och läser
denna >signeböön», och »effter 3:ne gångers repetition af
denna böön läses sist Fader wår».
»Om hon härmed någon hulpet? Ja, hon wet, att
denna bönen wist hielper, när hon för barnsiuka qwinnor
blifwer brukat, hwarmed hon i gambla dagar nogra sielf
sägande derjemte, att hon denna konsten lärde
sig af den för så många åhr sedan afledne capellanen Herr
Jon,1 hwilken en gång satte sin mössa på hennes sahl.
moders Elin Svensdotters hufwud och i det samma läste
öfwer henne förbem:te böön, då hon strax blef förlossat
ifrån sin barnsbörd.» Jon, »som weste alt hwad i werlden
war», läste denna och andra »böner» ur >en liten bok».

210. Vid svår barnsbörd.
Finveden, Småland, 1840-talet. Hylten-Cavallius, Wärend och
Wirdarne II, Tillägg s. XI. Läses av jordemodern ock upprepas av
barnsängskvinnan.

Jungfru Marja,
låna mig nycklarne dina
till att öppna mitt lif
och föda mitt barn!
I Herrans Jesu namn.
Sannolikt Jonas Martini, död 1675 i Rommele. Skarstedt, Göteborgs Stifts Herdaminne, s. 663, 670.
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211. För barnaföderskor.
Åker, Småland, 1638. VöDKA., Växjö Domkapitels protokollsbok
1613--1650, s. 149. Utg. meddelad av Lektor L. Larsson.

Hielp Gud!
Jungfru Maria, låna mig sarken tin then vijda,
medan iag föda måtte sonn eller dotter uthan lyte!
I nampn:
Faders och Sons och then H. Andes.
212. Till skydd för kreatur.
Urshult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, s. 45.

Jesus och Sancta Maria, låna mig nycklarna dina,
medan jag ber för får och fä mina!
Jesus, och Sankt Örjan bevare väl
för ulf och ramm
och vargatann,
att intet må skada kvek eller får,
mer än orm en jordfast sten!
Läses i ladugården juldagsmorgonen, innan solen gått
upp.
213. Att vargar ej skola taga kreatur.
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 404.

Jungfru Maria och Sante Per låna mig nycklarna dina,
medan jag beder för fä och fåren mina!
Santa Repa, bevare min boskap väl
för ulfven, räfven och vargatand,
att de aldrig mer skada kunna göra något kvickt,
än en orm gör en jordfast sten!
I namn:
Fadrens, Sonens och den helige Andes. Amen, amen, amen.
Fader vår läses 3 gånger och välsignelsen 3 gånger.
Denna ,bön läses för kreaturen i fähuset Valborgsrriessomorgon, förr' än solen gått upp.
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Att skydda boskapen.
Nordmaling, Ångermanland, 1598. Nordlander, Norrländska samlingar, s. 357.

Jag släpper mitt fä uti vigdan vald
under Vårs Herres skold
oc under Sankte Pxders knä:
Gud akte,
Gud vakte
öfver dy och dale
och allt thet min boskap skall fare!
Gud vakte them från biorneram
oc från ulfve tand!
0 thu trull, thu bit i mull
oc aldrig i mitt boskaps huldt,
thu bijt i sten
oc aldrig i mitt fxlosb'en!
Gudz ord. Amen.

Att skydda boskapen.
Uddevalla, Bohuslän, 1671. RA. Trolldomskommissioner, Bohuslän II, s. 8. Efter Karin Joens-dotter i Uddevalla, som bekände denna
läsning under kommissorialrättens rannsakning därstädes den 10 juni
if. 1671.

1 Herranss nampn
körer iagh mitt qweck
och kräck i hamn.
Jungfru Maria dyra
skall mina creatur styra
från stock och stehn,
från man, från meen,
från ulfwetandh
och biörnerampn
och allt dhet ondt,
som skadha kan.
Min qweck och creatur,
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heem igen om qwälle
medh wår Herres välle!
Huar i sin båås,
och sät så före wår Herres lååss!
I 3 nampn:
Faders och Sons [och then helige Ands
Och giör så korss öfwer.

216. Vallbön.
Västermo, Södermanland, 1880-talet. ULmA. SFF. Uppt. av G.
Ericsson. Också i NMF. 9530, där det upplyses, att anteckningen skett
efter skolbarn vid Härads folkskola, men befanns stamma från en 80årig kvinna i Västermo.

Uti Guds namn
släpper ja mitt fä fram
i Jesu å Jungfru Marie hage.
Jesus sade te Maria:
Ta nykkeln i di hand
å läs för urwa tande,
för björn å björnarama,
för alla djur i skogen,
för alla troll på jola,
så när som på en hund de konä
I da klänger di,
i da byker di, —
mine finger tie.
Tolv Guds änglar bevara:
Inte ett hår ska du nå,
inte en bloddröpe ska du få,
så länge som sola skiner
å så länge som strömmen rinner.
I N. F. S. och H. A. Amen.
Uttrycket oklart. Barnen kunde icke ge bättre besked.
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217. För boskapstrefnad.
Rommele, Västergötland, 1722. HRT. 1722. Jfr n:r 209.

Att boskapen må wäll trifwas och i synnerhet nyburne kooer:
Jag gier mitt fää
för Gud och Jungfru Marias knä:
»Wachta och wårda mitt fää
för trollqwinne hand,
för trållmanne ram,
för all den skada, som hända kan!»
I namn, Faders etc.
Läses tre gånger samt Fader vår en gång. — När kon
har burit, mjölkas några droppar genom en »giödselgreppel» och ges kon in, varpå ovanstående »bön» läses.
Mot odjur.
Arboga, 1698. UUB. D. 609.

Att boskapen skall wara frij för odiur, skall tu säija,
när tu slepper honom wall förste gång:
Jag slepper min ko
inför Junfru Maria kne:
Gud henne bevara för ullfua tand,
ifrå etter och ormar,
ifrå all skada, som på jord ,kräkerl
I[n] nomine Pat[ris], Fil[ii] et Spir[itus Sancti.
Läs tenne 'bön 3 gånger! Probatum est.
Mot rofdjur.
Nås, Dalarna, 1873-74. ULmA. 291: 3. Avskrivet av Nils Sjödahl
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok».

Jag ställer mitt fä under ett trä, som Maria ställde sina.
I 3 personers namn:
Gud fader, Son och Helge And.
Gud bevare dem från alla kilodjur, som i skogen är!
Räkna upp dem! Sedan »Fader vår». Allt läses 3 gånger.
Sv. landsm. Linderholm
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220. Mot regn.
Småland, 1763. LSB. Törner, Samling af widskeppelser, s. 358.
Tr. hos HyMn-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, s. 433.

Jungfru Maria hon satt på stätta,
hon borsta och hon flätta,
hon bad till Gud allena,
at regnet måtte lena,
och solen måtte skena,
först på folk och sen på fä,
och så på Jungfru Manke lilla hvita knä. Amen.
221. Att bli gift.
Småland, mitten av 1700-talet. DSB. Törner, Saml. af widskeppelser 5. 360. Tryckt i flylten-Cavallins, Wärend och ~darna I, Tillägg
s. XI. Av danskt ursprung.

Lucia den blida
skal få mig at wida,
huis säng jag skal breda,
hwis barn jag skal bära,
hwis käresta jag skal vara
och hwis famn jag skal sova uti.
Pigor, som gerna vilja gifta sig, läsa denna bön S.
Luciw afton, så bli de säkert gifta det året.
222. Att få se sin tillkommande meke.
Meddelad av Martell Johansson. Utan uppgift om ort, tid ock
källa.

Tidigt på morgonen Luciadagen ställer man sig framför en fönsterruta med ett ljus i vardera handen ock läser:
Lucia, du kära!
Ack låt 'nig få lära,
vems duk skall jag breda,
vems säng jag skall reda,
vems kärast' jag skall vara,
vems barn jag skall bära,
vems famn jag skall sova i!
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II. Direkt konjurativa.
1. Övervägande rent värbala.
a. Heliga ock profana namn.
223. Mot värk.
Östergötland, första hälften av 1800-talet. Efter Broberg, Folkmedicin, s. 48, som hämtat den ur Rääfs sam!., VII (i Statens hist.
Museum). Jifr Thore lät vattnet springa av grund o. s. v.

All sveda och värk ,döfvar 4u i try namn:
Oden, Thore, 'Frigge.
Läses på spiselhällen, alltså i eldens närhet.
224. Vid smörkärning.
Uddevalla 1671. Meddelat inför rätta av för trolldom anklagade
hustrun Kanin Joensdetter. RA. Trolldomskommissioner, Bohuslän
II, s. 8.

I 3 nampn kiernar iagh min flött:
smör af östene,.
smör af wästene,
smör af norr,
smör af söör
och smör af alla mina ,owänner!
I 3 nampn:
Faders, Sons och then H. Andes.
225. För modstöld.
Attmar, Medelpad, 1913. Meddelad av A. Palm, Stomi-lyra. Uppt.
av M. Johansson.

Nu t giver t dig 1- makt
mod t och t kraft t
och 1- blott t genom 1- de t tre t personer t
Fadren 1- Sonen 1- den -1- helige -- Ande.
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226. För modstöld.
Altanar, Medelpad, 1912. Regina Jansson, Sörfens. Upp!, av M.
Johansson.

Gud giver dig makt,
mod och kraft
blott genom de tre personer:
Fader, Son och helige Ande.
t t t
Läs formeln tre' eller flin gånger och hugg med en kniv
i trä en gång för varje läsning!

227. För håll ock stygn.
Attmar, Medelpad, 1912. Regina Jansson, Sörfons. Upp!. av M.
Johansson.

Nu blive tyst och stillad
i kvinnans (mannens) bröst
blott genom de tre personer,
Fader, Son och helige Ande!
t
I

I

I

228. För värk.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 392.

Jag signar dig N. N. fri för hetta,
jag •signar dig fri för köld,
jag signar dig fri för ömtålighet.
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och
i Jesu namn. Amen, amen. Och det i Jesu Nazarenie namn.
Amen, amen, amen.
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229. Mot värk.
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 112.

Jag skall signa dig
för sveda och för värk
och för köld och för böld.
I Fadrens m. m. namn. Amen.
230. För tandvärk.
0. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 393.

Tag en penna och peta tänderna med, tills det blöder,
och skrif på en papperslapp:
Gud f ader och detta X
och med andra pennan peta tänderna så, att det blifver
blod, och skrifver med pennan och blodet på en annan lapp:
Guds son och dessa korstecken XX
och på tredje lappen:
Gud den helige Ande och dessa korstecken'

XXX

Amen.
Svep hvarje lapp om pennan, som• man skrifvit med!
Sedan bränner man upp pennorna, som lapparne äro svepta
om, på en gång och säger:
Jag bränner upp all ,din, N. N., tandvärk.
I namn: Fadrens, Sonens och den helige
Andes. Amen.
A M B RAMBOR.
231. Att slå någon på 50 mils avstånd.
Södermanland, 1886. SKF. 1.1Ltnik. Uppt. av G. Ericsson. Jfr
NM. F. 9177, Erikaberg 7/8 1886 av densamme.

Man skär nio vitbarkade hasselkäppar och lägger dem
under pallen, när prästen står för altaret, och sedan bort-
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tager dem. Om man nu med dessa basar sin egen hängande
rock och därunder först utsäger
trefaldighetens namn, amien
och därpå oupphörligt dens namn, som skall få stryk,
så får denne svedan, och kan man därmed slå honom till
döds.

232. Att taga skatten från draken.
Södermanland, 1870-1880-talet. SFF. ULmA. Uppt. av G. Ericsson.

Sedan man grävt, så att man kommit till skatten, skriver
man med krita 3:ne kors, varvid man vid det 1 korset säger:
Gud Fader, vid det 2: Guds Son och vid det 3: G u d
den helige and e, hvarp'å man skyndar därifrån.
Men innan man ritar de tre korsen, har man gjort ett
träkors, på vilket man med kläder, som likna ens egna,
åstadkommit en människofigur. Så snart man ritat korsen,
kommer draken och flyger tre gånger igenom bilden, men
då är ock hans makt förlorad.

233. Att få korna att gå hem på kvällarna.
Sörhassela, Hälsingland, 1912. Meddelad av Anna Sköld. Uppt.
av M. Johansson.

Till korna, då de om våren första gången .släppas ut på
bete, säges:
Jag släpper dig ut,
att du skall få gå och söka dig mat,
och du skall gå hem
till kvällen kl. . ..1
I tre namn:
i Guds Faders, Sons och den helige Andes namn. Amen.
T. ex. kl. 7.
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234. Bön när man uppgör eld.
Wärend och
Värend, Småland, 1840-talet.
Wirdarne I, 435.
I Jesu namn vill jag min eld upptända,
Gud låte honom ej vidare komma,
än att två händer kunna honom vrida och vända. Amen.

Mot falskt vittne 1.
Åker, Södermanland, 1886. NM. F. 2269. Ur.en gammal handskrift,
inköpt av metallarbetaren G. Ericsson 1886.
Om man på en person, som inför rätta skall försvara
en orättvis sak, strax förut skrifver, eller blott med fingret
tecknar Jesu nam n, så kan han icke tala.

236. Att mota djävulen.
Södermanland, 1886. NM. F. 9221. Uppleeknad av metallarb.
G. Ericsson, Eriksb.erg, 7 aug. 1886.
Fanen att ställa.
Läs Jesu namn baklänges tre gåner, där man tror
han (djäffvulen) ämnar sig fram.

237. Medel mot bortbyting.
Tuna, Medelpad, mitten av 1800-talet. NM. F. 10177. Sagesman:
Johan Ulrik Åsman, född 1848, Fors, Tunn. Antecknat 1910.
Wid min födelse var jag ovanligt liten och späd, samt
hade ringa tillstymmelse till lif. Min mormor tjänstgjorde
som barnmorska, och med en lenare smäll af flata handen
i sätet, piggade hon upp andhämtningen och kallade lifvet
i pysen. Sedan vägdes jag på ett träbesman, innesluten i
en trasa, och befanns väga två skålpund, hvilket skrefs upp
Titeln av utgivaren.
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i sängen, där min mor låg, jämte mitt tillämnade namn,
Johan Ulrik, detta till säkerhet det inga troll kunde byta
bort mig, och hade lydelse sålunda:
Två skålpund Johan Ulrik väger,
som hans föräldrar ständigt äger,
till er, osynliga, vi det säger.
I den treenige Gudens namn.

238. Att stämma blod.
Södermanland, 1870-1880-talet. NM. F. 8364. Uppt. av metallarbet. G. Ericsson.

Den som kan rigtigt stämma blod, behöfver icke se den
blödande individen. Blodflödet stannar, om han blott får
höra händelsen omtalas och veta personens namn. Är det
djur, så är nog att veta ägarens namn och sättet för
åkomman.

239. Mot ömhet.
Södermanland, mitten av 1800- talet. SÄKII. II, 1113.

Man stöper med bly, glödande eldkol eller upphettade
stenar tre gånger i tre olika vattenkärl. Vid första stöpningen uttalar man ordet:
skogsrå
och sätter vattenkärlet under sängen vid hufvudgärden. Vid
den andra stöpningen nämnes:
sjörå,
och kärlet sättes midt under sängen. Vid den tredje nämnes:
g å 1 r å,
och kärlet sättes under sängen vid fötterna.
Af figurerna och hväsningen i vattnet sluter man sig
till, hvilket rå man förtörnat, och rättar offret derefter, om
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detta blir nödigt. — Andra stöpa i samma kärl, en gång
över :hufrvudet, två gånger öfver bröstet och tre gånger
öfver fötterna, hvaref ter vattenkärlet ställes midt under'
sängen.
240. Att stämma blod.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 395.

När Nod skall stå på N. N., ställer man tummen,
pekfingret och tredingen så, att dessa fingrar sättas på
näsan och de andra två fingrarne i pannan, och sättes
korsvis hvarje gång man nämner namnet.
Detta göres 3 gånger korsvis å näsan och pannan.
Mot vargar.
Väsrtergötlartd, 1876. Uil-rma. Västg. landsmålsförenings samt.
25: 61: 2.

För att skydda sig själf och sin gård mot vargar fick
man ej nämna vargen med hans rätta namn. Lämpligt
var att nämna honom »gullfot». En varg, som kunde tala,
lär en gång ha yttrat till en bonde:
Kallar du me' gullfot,
ska' jak inte ta din ullfot.'

Mot vargar.
Väksherelifiand, 1876. . ULanA. Västgöta landsmålsförenings surna.
25: 73: 21.

Vare . sa' kallas må smeknamn, ätter som dä står i
varsen:.
Kallar du mäk grår, blir ja däk hål,
kallar du mäk varg, blir ja däk arg,
kallar du mäk tasse, blir ja däk den varste,
kallar du mäk gull, blir ja däk hull.'
Ej egentlig besvärjelse. Blott indirekt upplysning om det rätta
magiska skyddsnamnet.

138

LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER

e. Heliga ord ur bibel ock kyrkliga böcker.
243. Exorcistisk formel av medeltidskyrkligt ursprung.
Vadstena, 1578. LSB. T. 147, .fol. 9. Ur Jesperus Marei, Om falska
exoreisrter, 1579. Arbetet är jämte Prätz, Magia ineantatrix (LSB. T. 51,
komplett i n:ir 20) av synnerlig vikt för kännedomen om den svensklutherska åskådningen i fråga om medeltidskyrkans magiska bruk.

över olika slags sjukdomar, särskildt »öfver them,
som kommo i något ondt moot, besynnerliga om nattene»,
(tidigare också över hyttorna vid Kopparberget) hade
»Herr Hans Pauli, Predicant i Wadzstena Clostre», senast
1578 där i staden över klockarens barn jämte vigvatten ock
salt brukat följande läsning efter en vid Kopparberget funnen
liten bok: »Consecratio major salis et aqux contra dxmoniacas infestationes».
»Först .dbenn psalmen: 'Eripe me dens de inimicis
meisl Evangelium: 'In principio erat verbum', och några
andra evangelia och orationes. Och cum ista forma öste
iagh watnet oppå honom dicens:1
»Exorcizo te, immunde spiritus, cujuscunque generis
sis, terrestris .seu aquatious, ut exeas ab famirlo Dei et ab
omnibus membris ejus. In nomine patris, [et filii] et spiritus
sancti. Amen.»
244. Gikta-bön.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 386. Efterbildning av
dophandlingens •insufflationsformel.
Vik' ifrån N. N., du orena ande, som plågar hans (eller
hennes) kropp med värk och vedermöda, och lemna honom
den helsa och sundhet, som Gud honom förunna vill, för
Jesu Kristi skull!
I namn: Fadrens, Sonens och den helige Andes. Amen,
amen, amen.

ED ED ED-

t

X

X

4 4

X

Jfr n:r 9, 21, 22.
Denna formulering visar, att man här utgått från 1614 * års
handbok eller, om formeln är äldre, senare ändrat den efter sagda års
handbok. Jfr n:r 132.
2
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245. Mot modstöld.
Medelpad, 1915. Efterbildning av ~aktens insufflationsforme1.1
Uppt. av M. Johansson.

Fader vår läses tre gånger och sedan:
Vik, (vik' härifrån, du orena ande,
och giv den helige Ande rum,
då svedan och värk skall utrensas!
Och drag i en skog, där. ingen bor,
och i den sjö, där ingen ror!
I namn: Fäder, Son och den helige Ande.

246. För kreatur.
ö. GÖinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II. 406. Ur en ,svartkonstbok.
Efterbildning av dopaktens insufflationsformel.

Vik3 ifrån N. N. och N. N. fäkreatur, du förbannade
orene ande, och gif den helige Ande rum, att du icke mer'
skadar dem, genom hans kraft, som kommen är af Jesus
Kristus!
I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. Alnen,
amen, amen.

247. Gikta-bön.
ö. Gäinge, Skåne, 1870-rttatet., E. W. II. 388. Ur en svartkonstbok.
Efterbildning av do:paktens insufflationsformel.
Härmed förbjuder jag och besvär3 dig, orene ande, vid
Gud den helige treenigheten genom Jesu Kristi namn, att
du viker från denne person N. N. och lemnar honom (eller
henne) sin kropps helsa! I namn: Faderns, Sonens och den
Helige Andes. Amen, amen, amen.
1 Jfr

föreg. n:r.
de båda föregående formlerna.
Jfr n:r 9, 21, 22.

1 Se
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248. Att stämma getingar. Välsignelsen.
Attmar, Medelpad, 19110. Efter H. P. Sörlander, Fjolsta.
Uppt av M. Johansson.

Herren välsigne oss och bevare oss,
Herren låte sitt ansigte lysa öfver oss
och vare oss nådig!
Herren gifire oss frid!
I Guds Fadrens, Sonens och den Helige Andes namn. Amen.
Läses 7 ggr.

249. Efterbildning av Välsignelsen.
ö. Götnge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 378. Ur en svartkonstbok.
Titeln av utgivaren.
Herran välsigne detta par, så ock deras kall var, kor
.och fänad, afvelsverk och mjölknad, hus, tomter, kvigor,
boskap och jord, och bevare dem Herre!
Upplys ditt milda ansigte öfver dem och gif dem fred
för alla djefvulens förgörelser och förstörelser, och att de
må lyckas och trif vas sam Abrahams, Isaks och Jakobs!
I Herrans Guds Jesu namn. Amen.

250. Efterbildning av den apostoliska välsignelsen.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 380. Ur en svartkonstbok.
I

S

Vår herre Jesu Kristi' t vare med dig N. N. efter Guds
nådiga och barmhertiga vilja och i herrens Jesu
namn! Amen.
Fader vår, som äst i himmelen, o. s. v.
1 Ordet nåd är antagligen med avsikt uteslutet. Så ock i de båda
närmast följande.
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Efterbildning av den apostoliska välsignelsen.

ö. Gölinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 377. Ur en svartkonstbok.

I

S

Vår herre Jesu Kristi t vare härmed, så ock med dess [al
kalfvar, kor, fänad, kvigor, afvelsverk och mjölknad, hus,
tomter och jord efter, o Herre Gud, din milda, nådiga och
barmhertiga vilja och i Herrans Jesu namn. Amen.
Vater unfer So hist in Hime1.1
Och hvad som dina tjenares, N. N., kor, får, kvigor,
afvelsverk eller mjölknad förgjort har (eller förgjort hafver,
vill förgöra), så förbjuder jag dig Z .guten och dermed.

252. Efterbildning av den apostoliska välsignelsen.
0..Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 378. Ur en svartkonstbok.
Titeln av utgivaren.

IHS
Vår herre Jesu Kristi t vare härmed, så ock med dessa
kalfvar, kor och fänad, afvelsverk ,och mjölknad, hustomter och jordålfter. 0, .herre Gud, din nådige och
barmhertiga vilja, och i Herrans Jesu namn. Amen, amen,
amen.
Fader vår som äst i himmelen, o. s. v.

253. Fader vår ock Välsignelsen.
Slätthög, Småland, 1906. NM. F. 3938. Upptecknat av C. V. v.
Sydow omkr. 1906 efter ställmakaren Gustaf Johansson, omkr. 40 år
gammal. Osbro, Slätthögs socken.

Man skulle alltid läsa Fader vår och Välsignelsen, när
man går förbi en kyrka för att slippa onda andar.
Dessa ord röja det tyska ursprunget till denna ock flera undra
besvärjelser i den ifrågavarande smartIkonstboken.
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254. Fader vår ock Välsignelsen.
0. Gölnge, Skåne, 1870-ta1et. E. W. II, 400.
För solskott.
Jag signal' dig med min högra fot,
dn skall blifvä tvesjukabot:
för lungesjuka,
för tungesjiika.
Så sätter man foten på .hället och läser denne bön 3
gånger, Fader vår 3 gånger och välsignelsen 3 gånger.

Fader vår.
Bergsjö, Medelpad, 1910. Upptecknad av M. Johansson.

Mot trolldom och :förgörelse..
Fader vår, som är i himlen o. s. v.

Fader vår.
Västergötland, 1870-talet. ULanA. Västg. landistinålsförenings samlingar av skrock. 25: 31: 8. Uppleclunad av H. Fröding.

Om man ofredad vill sitta kyrkan en natt, skall man
skriva »Fader Vår» omkring sig med svart kol.

Fader vår.
Västergötland, 1870-talet. ULmA. Väst. landsmålsförenings samlingar av skrock. 25: 31: 36. Uppteeknad av H. Fröding.

För uppfyllelse av önskning.
Lyckas man komma fram till ett träd, i vilket en gök
sitter, och där läsa »Fader vår», under det man håller i
trädet, får man önska sig tre ting, vilka då skola »slå in».
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»Fader vår» baklänges.
Altmar, Medelpad, 1910. Meddelad av H. P. Sönlander, Fjolsta.
Uppt. av M. Johansson.

Att modstjäla en person.
Läs »Fader vår» bakvänt eller till hälften och nämn
personens namn!

259. Efter Apostolicum ni. ni.
Värmland, 1763. E. Fernow, Beskrifning öfwer Wärmeland, Gtbg
1773, s. 251, 252.1

Inkom domen i ,dejoim, påte på ~bom, ärnom
tärnam Jesu Christ, karlevagn äro fårwist, karle Christ,
förutan brist, karlen var en sångbar, in kam Nils i påttri.
Amen.

Ärom tärnom Jesum Christ, inkom domen i Nås, skjöt
i wik, wik i kå, kå i Christ, sång i tårom, påt på törntan,
Gudi tjena, danmans son, duk i deras son, af vår selbroder.
Amen.
Ärne tärne, Gudi tjene, danma såd, arne nisi, du ka den,
.son a selfbroa. Amen.
De här intagna travesteringarna av Apostolicum ock andra
formler torde väl icke ha använts i magiskt syfte, men hava medtagits
för ,att illustrera bruket av heliga ord, även där de icke förstodos.
1 Fernow har ansett alla tre formlerna »förwända af det apostoliska Credo på latin». Orden: »Inkom domen i dejom påte på tömtom»
motsvara: Credo in iDominum, Deum, omnipotentem; »ärnom tärnom»
desslikes: in [eternum. Vidare motsvarar »sångtor» sanctorum ock
»inkom» slutligen communionem. Härtill kan väl läggas, att »domen
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260. Efter »Ave Maria» ni. m.
'
Älvdalen, Värmland, 1773. Ur E. Fernow, Beskrifning öfwer
Wärmeland, Gtbg 1773, s. 250.

Arje Maje grase,1 Domeridike, Buller i Amen. Maja i
more, Meckel i brore, Messe ree, Böcker Bree.
Guds ord. Amen.
i Nås» desslikes sannolikt svarar mot »domini nostri». Såsom jämförelse meddelar Fernow, att bönderna i ohne härad, som hört en
prästman sjunga den bekanta Gaudeamus igitur etc, brukade sjunga
denna sålunda: »Gandegamba sebede, 'juhl ä näst ve ,sommer, pass
på .dimban •sebedo, rättnu så bli vi tomme.
Vad Fernows tolkning beträffar, synes blott omnipplentem ock
sanctorum (jfr »sång i tårom») samt communionem vara ur Apostolicum. Detta hade intet »credo in dominum deum». Textus receptus har
nämligen: Credo in deum patrem .amnipatentem, creatorem caeli et
terrae. Et in Jesum Christum, filium elus .unicum, donninum nostrum. I
»Niaenum» åter läses: Credto in unurn Deum, patrean onmipotentem, factorem cell et torre . etc. Et In tun= Doaninami Jesum
Christum etc.
Det är svårt att säga något bestämt om den värkliga förebilden
till dessa formler. Det synes dock icke osannolikt, att vi ha att göra
med reminiscenser eller efterbildningar av Apostolicum ock NicwnoConistantinopolitanuan. Egendomligt är i varje fatt att icke orden
»sub Pontio Klak» i någon form kommit med. Men .även andra böner
ock formler, såsom vigvattens- ock. cltopflormier, kunna ligga bakom.
I Exorcismus .aque (se n:r 4). ha vi sålunda uttrycket »domini nostri»,
som kanske ligger bakom »domen i Nås». De icke alls begripna orden
ha sedan blandats samman ock kastats om varandra till en enda obegriplig röra. Att obegripligheten icke utgjorde något minus i dessa
formlers användbarhet och uppbygglighet, det lan utan risk
antagas.
Fernow synes med rätta förmoda, att orden »Ave Maria» dölja
sig bakom, dessa -båda ord.
Det vill synas, som om (begynnelse)ord av flera vanliga kortare
böner sammanförts. Att »Ave Maria» i dess helhet med slutorden
»S. Maria, Dei genetrix, ora pro nobis» etc, icke kan ligga bakom,
är klart därav, att dessa ord tillagts först under 1500-talet, ock följaktligen knappast kunna hava så sent kommit in på svenskt kyrkaområde.
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Efter latinsk medeltidsbön.
Fryksände, Värmland, 1773. Ur E. Fernow, Beskrifning öfwer
Wärmeland, Glbg 1773, s. 250.

Mat i tiram,
gut i lirum,
silbonass,
,sluk i tass, ,
bråtan grön,
kom te sjön,
satt Guds ängel las i bok,
.kors i tanna, ~641i puss.
Efter latinsk medeltidsbön.
Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Smål. landsm.-fören.
samlingar. Prosten Jonas Sandells anteckningar.

En matbön från katolska tiden.
Mat i tirum,
Gud till irum,
sil bona sluk i tass,
satt Guds ängel las i bok,
kors i tanna, mobile poss. Amen.
Lek-forme1.1
Hakarp, Småland, 1870-talet. Uppt. av utgivaren.

Ala inessala
mesinka meso
zebedei zebedo
extra laxa
Kajsa Sara
eck väck
vällingasäck
Adam Eva ut!'
Medtages här såsom sannolikt bildad efter någon medeltidsbön.
Talrika varianter hos J. Nordlander, Barnvisor ock barnrim, n:r 199 ff.
i Sv. Lm.. V: 5.
10

—

sv. landsin. Linderholni
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c. Ephesla grammata ock karakterep.
264. Då får ock getter ej vilja trifvas.
ö.

Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 411.

Tag ett stycke flygrönn en torsdagsmorgon, förrän solen
uppgår. Gör deraf ett kors och skrif den, som följer:
Adomine Pater adominel.
ELLSTM.
Lägg det en afton i ditt gethus vid dörren, i getternas ris
och lammaströ.
265. Emot trolldom.
Avskr. 2. Uppt.

Södermanland, 1860-187G-talet.
av metallarbet. G. Ericsson.

Skrif och bär hos dig dessa ord:
Amot, orfat, afal!
266. Att stilla vådeld.
Södermanland, mitten av 1880-talet. SÄKH. III, 75.

Skrif dessa orden på en spån och kasta honom i elden:
Aroe Fidden Eianabar Eberada Eberosen
eller ock
J. F. 0. 3 t. Velu. E. 3. Ana. Su. Se. E. Bor Sune — 6_
267.

Mot

trolldom.

Södermanland, mitten av 1880-talet. SÄKH. HI, 75.
Bär på

dig en papperslapp med dessa påskrifna orden:
Arsnot Orfatt Afal

eller ock
h: H:n:S:a:n:3:a:o.
eller rita på papperslappen ett likarmadt kors, en femudd
eller alfkors och en fyrkant, liknande en aflång kakelugnslucka.
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268.

För tandvärk.

Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Små!. landsmålsförenings samlingar. Prosten Jonas Sandells anteckningar.

Ataqum, rataqum, sataqum.
Man sticker hål på tandköttet, tager blod på en brödbit
och äter därefter upp denna. Under tiden mumlar den
»kloke gubben» ovanstående ramsa.

269. Att en tjuv skall bära igen det han stulit.
Södermanland, 1880-talet. SA.KH. III, 74.

Om man vet, på hvilket ställe den stulna saken finns,
så skär man der en spån och skrifver derpå
BC DXVLYXTWO
samt lägger denna spån i skogen under ett knarreträd;
tjufven får då aldrig någon ro, förrän han burit igen det
stulna, om han ock måste gå 20 till 30 mil.

270. Stulet gods att återskaffa.
Eriksberg, Södermanland, 1886. NM. F. 9195. Uppt. av metallarb.
G. Ericsson.

Man skär en spån eller bit af det, som haft närmaste
beröring med det stulna, och skrifver därpå med svaleblod:

Y

0:

Denna spån eller scripta skall man lägga i skogen under
ett knarrträd. Därefter får tjufven ingen ro hvarken natt
eller dag, förr än han burit igen, det han stulit hafver, om
det än vore 20-30 mil långt bort.
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271. Mot blodflöde.
Södermanland, mitten av 1880-talet. SÄKH. III, 81.

Man skrifver på en papperslapp med dens blod, som
blöder, orden:
Buria Balta Bloda
och kastar honom i elden.
Om näsan blöder, så knytes en röd silkestråd hårdt om
venstra lillfingret, eller ock uttages en kil ur en stegpinne,
bestrykes med blodet och insättes på sin förra plats.
Den, som har förmågan att stämma blod, får ej vara
närvarande vid åderlåtning eller slagt, ty då rinner blodet
icke ut. — Han kan stämma blod på högra sidan af sin
egen kropp, men icke på den venstra.
272. Att stämma blod.
Södermanland, 1870-4880-talet. ULmA. SFF. Avskrift 1. Jfr
NM. F. 8378. Upp,t. av metallarbet. G. Ericsson.

Tag blod från såret och skriv:
Buria Balta Bloria
och kasta i elden!
273. Mot tandvärk.
Myresjö, Småland, 1639. Växjö domkapitels protokollsbok
1613-1650, s. 222. Meddelad av lektor L. Larsson.

Myresjö och Lannaskede församlingar anförde klagomål mot sin präst Sven Petri och »öfvertygade» honom om,
att »han hortskriwer tannawerk».
»Han blef tillfrågat om nod. Han svarade: Per
voculam
CALAMERIS
skrifwen på itt brödstycke och gifwen then werken hade,
men sigh ingen annan truldom med weta.» — Denna vidskepelse tillsammans med annat gjorde, att han blef »till
ytterligare betenkande priverat».
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274. Att återställa stulet gods.
Början av 1700-talet. LSB. M. 6, 142.

Om någon har något stulit ifrån tig, så skrif desse ord
på ett stycke papper och bindt baak om tin öra, så kommer
det för dig, [hvem] som ,haar giort det:
C. C. D. D. E. E. P. L. Y. K. X. H. K. R. Y.
Mot fallandesot.
Början av 1700-talet. LSB. M. 6, 142.

För fallande sott skrifwer Cardanus, att man skall giöra
en ring af sälff och dässe effterskrefne ord där uthi sättia:
+ DABI + HABI +
+ HABER + HEBER +
och draga så den ringen på sin finger, det wijst hielper med
Guds hielp.
Att dta:Va etter.
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2083. Upptecknat av Eva
Wigsträni ur en svartikonstholk.

Dabita matumens, Sifver akes opis tu änig baskelikeii
och Ekambri elam Ekon kakatemrii dibel orm En dabel
orm, amen.
Till skydd för boskapen mot vilddjur.
Björkö, Småland, 1879-80. MifrNM. 1879, 46. Efter en anteckning hos en hemmansägare i Björkö.

Tag blod af skällekoens eller skällesäans vänstra öra, så
mycket att du därmed kan å ett papper skrifva dessa ord:
»Dens X Fillius Leviathan X X X. Jag besvär och
befaller dig, att du ej skadar min boskap, fä eller får, men
sök din föda på andras i skog eller mark.
In nomine Patris Fillius, Spiritus Sanctus. Amen.
Klistra sedan papperet i skällan, så att det ej synes.
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278. Mot råttor och möss.
Sandvik, Småland, 1700-talets slut. Mfri‘IM. 1897, 45. Efter en
gammal anteckning, antagligen av prosten J. Gaslander i Burseryd,
död 1793.

Gack tvenne torsdags nätter å rad mellan kl. 11-12
tigande till det stället, hvarifrån råttorna skola visas. Då
du kommer dit, säger du:
'Dirham, virtom, pass, bils.
Dessa sänder jag på eder, om I icke filytten inom tre
dagar till N. N., där ,hatfva de bättre om födan än här..

För tandvärk.
Värmd 1841. Hylten-Cavallius, Wär. o. Wird. I, 420.

Skrif dessa ord och häng om den sjukes hals:
+ Dra + som + trado um + do + kimn
+ per + pictum

Mot öfverfall.
Sandvik, Småland, 1700-talets slut. MfrNM. 1879, 43. Efter en
gammal anteckning, sannolikt av prosten J. Gaslander i Burseryd,
död 1793.

Vill någon öfverfalla dig, så förr än du griper till motvärn, säg dessa orden:
Ego, dam, barbiel, Masa, Catist, Est, Iesum prucatum.

Skydd mot överfall.
Sandvik, Småland. Små]. landsmalsförenings samlingar. ULmA.
92: 50, 13. Sannolikt av samma ursprung som föreg.

Ego. Dam. Barbiel. Masa. Catist. Est. Iesum. Prucatum.
Barbielis.
Utsäges, om man blir överfallen.
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282. För tandvärk.
Glimåkra, Skåne. NM. F. 2090. Upptecknat av Eva Wigström
ur en Svartkonstbok.

å' 1//
i

j

7

Ir d' cz,,

it

7:1

I det första ordet skall sättas den sjukes namn med en
streck omkring, och sedan alla orden i en rad på papperet,
som inviras och bindes om halsen i tre dygn.

283. Att skydda sin bössa mot förtrollning.
Södermanland, 1880-talet. SLIM. III, s. 77.

Skrif följande på bössan:
H (med två tvärstreck) 5 H (med tre tvärstreck) HK TS 3.
Detta bereder äfven god jaktlycka.

284. Att skydda sig mot ovänner.
Södermanland, 1880-talet. ,SÄKII. HI, s. 77.

Bär på dig en papperslapp med följande påskrift:
HAOSCGFHCC3PACR.

152

LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER

285. Att vinna spel.
ö. Göinge, Skåne, 1870-ta1et. E. W. II, 410.
Skrif dessa tecken och bär dem på dig:
X har X anim X
anani X hanani X = hån.

Att vinna inför rätta.
Södermanland, 1880-talet. SÄKH. III, 76.

Bär på dig en papperslapp med följande påtecknadt:
HtNVVCNBTACSINYSAMCGC.

Att förtrolla en bössa.
Södermanland, 1870-1880-talet. ULmA. SFF. Upptecknat av
metallarb. G. Ericsson.

När man hör skottet, river man tre hårstrån ur sitt
huvud och säger:
Humine sakmeria.
Så tager man nio grässtrån under sin fot och kastar
över huvudet.

Att stilla vådeld.
Södermanland, 1870-1880-talet. ULmA. SFF. Avskrift 2. Upptecknat av metallarb. G. Ericsson.

Skrif dessa karaktärer på en spån och ekasta i elden:
I. F. 0 3 t: velu
E 3 Ana Sw: Se E
Bordun.
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När barn äro oroade nattetid och icke vilja sofva.
ö. Göinge, Skåne, 1870- talet. E. W. II, 415.
IFMFICWEIBIMFMASOW
IDDVBTOIDSaSKDMSSNLV
K SLDLFICINFOSCDO5 A.
AMEN. AMEN. AMEN. HI.

L i -I- ±
Åt ER ER EFf
H

X X X
/\ X

444

4:kt rinnuuu
X333888

Lägges under barnets hufvud.
290. Att en flicka skall blifva kär i dig.
ö. Göinge. Skåne, 1870-talet. E. W. H, 408.

Skrif dessa tecken i din högra hand, när du tackar
henne för sist:
IK.I.ZrpryuQQ 2 2 S.
Du kan äfven skrifva följande tecken på ett äpple och
gifva henne det, så får du hennes gunst:
%fir dkmRemadeknm
Äfvenledes kan du skrifva i din hand dessa tecken:
E i P f. a. b. b. i X i kif.
Om du stryker henne under ansiktet, får du bestämdt
hennes kärlek. Tror du medlet ej, så försök det på en hund.
291.

För fisketur.

örkene, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2195. Avskr. efter en Svartkonstbok av Eva Wigström.

Om fiske är skämt eller refvar, då om du vet någon
flygrönn stå och växa, då gack en söndagsafton till de [n],
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och gack tre gånger afvigt ikring den tigandes och hugg en
gren af med din venstra hand; tag den i din högra hand och
gack på en jordfast sten och ropa med hög röst:
Kube domene op algoni pifsium captis gratias.
Svarar dig då något sällsamt, det betyder godt. Då
gack tigandes hem och dela af rynet vid rean och fiskestället.

292. För tandvärk.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 393.
MARAB 'EA.
Det skall ,vissna, hals som kött, i svadan mull.

293. Att vinna i rättegång.
Värend, 1841. Hylten-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, 420.

Tag hjärtat af en Här-fågel och bär hos dig, samt skrif
dessa orden:
me + prome + causom + tibi + non + vini + opro + me.

294. Att vinna i kappskjutning med någon.
Södermanland, 1870-1880-talet. SÄKH. III, 78.

Bär på dig ett papper med dessa påskrifna orden:
+ Naba + Sadla + Gabra.
295. Att vinna vid kappskjutning.
Södermanland, 1870-1880-talet. ULanA. SFF. tjptecknat av
metallarb. G. Ericss.on. Jfr föregående.

Bär endast dessa orden hos dig:
Nabla + Sadla + Gabla,
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296. För skjutande och sårande.
Värend, 1841. Hylten-Gavallius, Wärend och Wirdarne I, s. 420.

Skrif dessa orden på din värjklinga:
N. + mana + voahls

natus

flitie +.

Mot tandvärk.
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2089. Upptecknat av Eva
Wigström ur en Svartkonstbok.

Tag Horpetolja, droppa däraf på bomull eller ett linkläde, som den sjuke får hålla vid tänderna, och säg så
dessa ord:
Polfrat oms gallu gnomnom.

För jaktlycka.
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2077. Ur en Svartkonstbok,
avskr. av Eva Wigström.

När man vill skjuta det som är skottfritt, så säg:
Ramade amarids.

»Fans &kant.»
Gräsmark, Värmland, 1899. NM. F. 307. Ant. av N. Keyland aug.
1899 efter Per Andersson, Södra Ängen i nämnda socken. Den ursprungliga ock urgamla formen är här bevarad.

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
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300. Mot ilen.
Södermanland, 1870-1880-talet. SÄKH. II, 104.

Man gifver den ,sjuke in en sockerbit, på hvilken man
med knif ritat en femudd (elfkors), hvarvid läses det så
kallade hin håles latin:
Sator arepo tenet opera rotas.
Denna formel har samma lydelse, äfven om han läses
baklänges 'eller upp och ned eller ned och upp, om orden
ställas under hvarandra.
301. Mot gulsjuka eller gulsot.
Södermanland, 1870-1880-talet. SÄKH. H, 106.

Man ritar kors i en sockerbit och uppäter honom,
medan man läser det s. k. »hin håles latin»:
Sator arepo tenet opera rotas.
302. Mot reformar.
Södermanland, 1870-1880-talet. SÄKH. II, 108.

Botas, om man med knif ritar på dem kors eller femudd
och läser »hin håles latin»:
Sator arepo tenet opera rotas.
303.

»Att tvinga en tjuf att bära hem det* han stulit».

Sandvik, Småland, 1700-talets slut. MfrNM. 1897, 43. Efter en
gammal anteckning, sannolikt av prosten J. Gaslander i Burseryd,
död 1793.

Då man fått reda på tjufven, men ej kan bevisa, att han
stulit från en, skrifver man hans namn på en papperslapp
och därunder:
Sator arepo tenet opera rotas
samt slutligen tjufvens namn därunder. Papperet sättes
under smedstädet, och så smider man därpå. Tjufven blir
då tvungen att återställa, hvad han tagit från dig.
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304. Att återfå bortstulet gods.
Sandvik, Småland, 1870-1880-talet. ULmA. 92: 44. Smål. landsmålsfören. samlingar.

(Tjufvens namn.)
Sator Arepo Tenet + Opera + Rotas.
(Tjufvens namn.)
Ovanstående skrives på ett papper, som lägges under ett
smidstäd, varefter man börjar smida.

305. Att krut skall brinna.
Glimå'kra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2071. Ant. av Eva Wigström
ur en Svartkonstbok.

Ghristus har befallt, att allt skall brinna på den yttersta
dagen.
Lika så visst skall denna Damontarisk brinna nu strax.
' Spiritus Siloanti anhlarex Ramate amarids.

306. Att en medtäflare må skjuta bom.
Södermanland, 1870-1880-talet. SÄKI-1. II, 113.

Säg endast dessa ord:
Stoepus billig fenuttrum.

307. För fiske.
~end 1841. HyWn-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, 422.

När fiske är skämdt.
Gack en söndags-afton till en flog-rönn; men du må
intet leta efter henne, utan skall förut veta, hvar hon står.
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Gack sedan afvigti omkring flogrönnen och aftag en gren
med din venstra hand. Fatta så grenen i din högra hand,
ställ dig på en jordfast sten, och säg med hög röst:
Sup ,dome ap atoni pit ihium captu gratia.
Om du hör någon tala, behöfver du icke se dig om,
ty dig vederfares intet ondt. Gack så tigande derifrån och
kasta flogrönnet. Det hjälper och är försökt.

308. För värk.
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2087. Upptecknat av Eva
Wigström ur en svartkonstbok.

Teneta abenideka areba Satorie Etater Belsebub Lusefärd Belialy och aster öfver och med alla andars med. hafvande konst vare dök! i miti namn!

da

K A-

••• •

4

Dessa orden ännu vidare:

309. Om du vill veta namn att påkalla de onda andar.
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2064. Ur en svartkonstbok
avskr. av Eva Wigström.

Tegneta abonodika ärepa Salonia Rotas Belial, Bellsebuleb öfvers Lusefärdiabolus asonans med alla deras
män underhafvandes konster varda döft i Faderns' namn,
2

= ansyls, motsols.
Felskrivning tör Fanen s.
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i Guds faders namn, i Guds sons namn och i Gud den Helige
andes namn, amen.

310. Att bota för all sjukdom.
Nås, Dalarna, 1873-74. ULmA. 291: 31. Avskr. av Nils Sjödahl
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok».

Man tager av den sjukes kläder och går till en korsväg,
häfvä där och säger:
Tevo salvo go,
feveraktigo,
Ack enoliam.
Det vill säga:
Helsöbot,
vägabot.
Frälsarns tro,
Botobo.
Eller tager [man] 3 halmstrår av den sjukes bädd och
häf vid korsvägen.
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311. Att döfva krut.
Värend 1841. Hydtån-Cavalltius, Wärend
. och Wirdurne I, 420.1
Tenita apepa sutuna Rutas.
Varde så döft i Fanens namn!.

312. Att skydda sig mot sina ovänner.
Södermanland, 1880-talet. MKR. III, 77.
Bär på dig en papperslapp med följande påskrifna
bokstäfver:
TRXOVTVTTTVTOT.

313. Att döfva vådeld.
Ö. Göinge, Skåne, 1870- talet. E. W. H, 402.
Skrif dessa ord på en spån och kasta den genom elden,
så slocknar den:
TZQPONZASA
EBACBERADIBERO

vtar m. m.

314. Att döfva människor.
Värend 1841. Hyltån-Cavallius, Wärend och Wirdanne I, 420.
Upplyft tre gånger ditt högre pekfinger emot dem, som
du träter med, och säg dessa ord:
vara vira vaum diabolis.
Hyltån-Cavallius igänkänner här formeln Sator etc.
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Att återställa vänskap.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 408.
När du ser dem stå och talas vid utan vidare tankar,
eller i en stilla andakt tänker på de personer, så säg:
Vara vira vorm dia bolus.1
Gör ej åtskillnad mellan dessa personer N. N., att deras
vänskap och kärlek varar så länge ifrån, som solen är ifrån
jorden och själen ifrån den menniska, som dog i går!
I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen,
amen, amen.

Att mana fram en tjut
ö. Göinge,. Skåne, 1870-talet. E. W. II, 409.
Läs nedannämnde ord öfver vattnet en torsdagskväll,
och stå på dina bara knä, medan du läser:
Vergo ede gregia prona his appes
lemo fund preles åd dom nus pronabis.
Läs dessutom 5 Fader vår och 5 Heliga Maria för dig
sjelf och för din egen frihets skull, således:
Välsignad är min lifsfrukt, välsignad är mitt blod.'
Liksom Naman bIef hetlbregdad vid profetens röst,
så Skall ock jag varda genom Herrans ord.
I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.
1 Läs:
2

diabolus.
Efter »Ave Maria».

11 —

Sv. landen?: Linderholm
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Att återfå borttappade saker.
Södermanland, 1880- talet. SAKH. III, 77.

Lägg under din hufvudgärd, när du går till sängs, en
papperslapp med följande påskrift:
YPHSHSGO9 01 HapA 4 5T C.

Att återfå borttappade saker.
Södermanland, 1886. NM. F. 9188. Ant. av metallarb. G. Ericsson,
Eriksberg, 7/8 1886 efter ett manuskript.

Om man skrifver dessa karakterer på papper:

r%6
och lägger under hafvudet, medan man sofver, så får Man
uppenbarelse i sömnen, livar det tappade godset finnes.
När något är stulet, att få se tjufven.
Värend 1841. HyWn-Cavallius, Wärend och Wirdarne, I, 421.
a.
Gack en thorsdags- (eller söndags- )morgon, förr än
solen uppgår, och tag en spann vatten. Lägg i vattnet dessa
sju orden, skrifna på ett rent papper:
Z. C. E. Skocksalm. X. f. bär.
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Ställ dig sedan och titta på vattnet genom quistborral
och säg:
»Jag begär att få se den tjuf, som stulit ks N. N., och
det skall ske i fans namn, och i de fyra öfverdjeflarnas
namn, förr än solen går upp!»

Läs därefter Marie bön:
Välsignad är min lifsifrukt,2
välsigna& är mitt blod.
Likasom Noöman blef välsignad och helbregda gjord
vid profetens röst,
likaså skall jag ock varda genom Herrans ord.
I namn &c.
Du får då se tjufven i vattnet. Då skall du läsa efterföljande ord:
Virgo est Egna pronobis sapp peurnem i fund preles
udi dogmeus ud nobis ferent tropre um quiu nostros fiarestus
est i magnet mor fader si approberia. Ora domens prodbis.
Sedan säges:
Vik till ditt rum igen
och inte skada mig mera
än en mus en jordfaster sten!
I namn &c.
320. Att skydda sig mot sina ovänner.
Södermanland, 1880- talet. SAKH. III, 77.
Skrif följande på en papperslapp och bär honom på dig:
) ) 3 2 ( ( F.
Kvisthål i tråd, knagghål.
Efter »Ave Maria».
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321. Att skydda sin bössa mot förtrollning.
Södermanland, 1880-talet. SÄKH. III, 77.

Bär på dig ett papper med följande påskrift:
3:v:4:2:v:r:y:9:9:v:v: Holio.
När du skjutit ett djur, så tag i din mun tre droppar af
dess blod och bestryk äfven dermed din bössa öfver allt,
skär sedan af djurets hemliga ting och stryk dermed tre
gånger motsols omkring ditt bösslås, kasta sedan bössan på
din axel och gå, utan att se dig tillbaka.

322. Att bota en bössa, som är förgjord.
Södermanland, 1880-talet. SÄKH. III, 78.

Tag blod af en jungfru och skrif dermed på bössan:
4 + CC.
Lägg henne sedan nedanför en dörrtröskel och låt en
haf vande qvinna stiga öfver henne tre gånger.

323. Att bli skottfri.
Södermanland, 1880-talet. SÄKH. III, 78.

Bär på dig en papperslapp med påskriften:
4 t 9 caslu 4 Laz jod Reorset.

324. Femudd mot sjukdom.
Eriksberg, Södermanland, 1886. NM. F. 9238. Ant. av metallarb
G. Ericsson, Eriksberg, 7/s 1886.

Til bots bör den ritas med en knifsudd, på hwilken
tången går genom skaftet.
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325. Femudd för åktur.
Södermanland, 1886. NM. F. 9237. Ant. av metallarb. G. Ericsson,
Eriksberg, 7 /8 1886.

Ritas med foten framför en förspänd häst, innan man
åker af rummet.
326. Femudd mot revormar.
Södermanland, 1886. NM. F. 9236. Ant. av metallarb. G. Ericsson,
Eriksberg, 7/8 1886.

Denna figur ritas på räformar, på sockerbitar, att ingifva
för magflen m. m., samt för öfrigt vid många andra tillfällen.
Utskuren på gamla träkärl finnes den ofta.
Säkert är, att om en sådan uppritas på en grind eller
grindstolpe, där allmän eller enskild gång eller farväg är,
så vågar den enfaldige icke gå där förbi, utan går heldre en
»omsvep».
d. Binde- ock löseformler.
327. Mot ovänner.
Järlåsa, Uppland, 1646. LIDKA. J II: 1 i ULA.

Jag ståår up en mårgon
ifrån alla mina sårger:
Jag binder mig med wredes linda
från man och qwinna,
ifrån swerd, ifrån werd,
ifrån all min oferd:
Så skal haat och afwund smeltas
på migh i dagh,
som saltet smältes
i friska watnet.
I nampn:
Faders och Sons och then H[elgel A[ndes].
Amen.
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328. »Tingsord».
Järlåsa, Uppland, 1646. UDLA. J II: 1 i ULA.

Jagh binder theras hender,
iag binder theras tender,
iag binder theras lefwer,
iag binder theras lunga,
iag binder theras tunga,
iag binder them med ormegadd
och ormenacka.
Mit fram och theras tilbaka
i alla de 7 tusende nampn!
Detta läser han 3 gånger och blåser 3 gånger i saltet
emellan hwar gäng han läser. Något af saltet skal han
leggia i sina skoer, och sompt skal han ströia wid tingzdören,
ther han skal stå til vetta, för än någon ther ingår. Och
när han åter är till redz at gåå åstadh, skal han spiärna 3
resor j spisen medh hwar foot och sedan spätta 3. ,gångor
j elden, sedan han hafwer spänt j spisen, och så resa åstadh.
329. Tingsord mot skada av egen falsk ed.
Stockholm, 1682.1 RA. HRT. 1682.

Jag binder stockar och murar,
hiertan och niurar,
lefwer och lungor.
Dhe alla skohla tijga
och jag skall tahla
i alla tusendh tunnor diäfla nampn.2
1 Enligt bekännelse inför Stockholms södra förstads kämnersrätt
den 23 mars 1682 av gardisten Simon Steener, som läst orden för ett par

kamrater ock sin värdinna, Åkare-Sophia, vilken senare brukat den,
när hon skulle vittna emot fru Sigrid Ekehielm. Syftet med läsningen
uppgavs vara »att förekomma förbannelse af falska eder vid domstolarna».
2 Så enligt 'den utförligaste ock bästa versionen. Sista raden
lyder i en version: »uthi alla Tusendh tunnor diäfla nampn». Detta
ännu brukade uttryck är sålunda gammalt.

NYTIDA, FOLKLIGA: DIREKT KONJURATIVA

167

Under läsningen skulle hållas en sorts sten mellan
fingrarne. Orden skulle man läsa sakta för sig själv, när
man kom inför rätten. Då skulle ingen rätt, vore det än
den högsta i världen, »bita på honom».
Mot ovänner.
Järlåsa, Uppland, 1646. UDKA. ,T II: 1 i ULA.

Hwad ähr thet iagh
och mina mootståndare träta om?
Wij träta om et drakahufud:
Jag tagher mun och tunga
och talar medh,
och the taga hufudh
och gåår tilbaka medh.
Detta läser han 3 gånger och blåser i saltet 3 gånger
emellan hwar gång han läser.
Skyddsformel.
Ronneby, Blekinge, 1679. HRT. 1679. Efter Elin Andersdotter i
Lönnemåla, som rannsakades för trolldom inför Ronneby rådsturätt.

a.
Enligt Elins diktamen inför rätten den 19 maj 1679 (s. 25):

Jagh gyrder migh medh fredssens giordh,
Gudh freede migh både himmel! och jordh!
Gudh freede migh bådhe löff och lijst,
Gudh freede migh, sielffwer Maria och Jessus Christ!'
b. Variant.
Enligt Elins diktamen inför rätten den 10 juli 1679 (s. 51):

Jagh juratr migh medh ifredzens jordh,
Gudh free migh både himmell och jordh!
1 I manuskriptet: Utridits. Amen.
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Gudh free migh både lööf och list,
Gudh free migh, sielfwer Maria, Jesus Christ,
ifrån alla onda menniskiorl
I nampn:
Gudh Fader, Son och helligh And. Amen.

Skyddsformel.
Ronneby, Blekinge, 1679. RA. HRT. 1679. Efter en för rådsturätten i Ronneby den 17 mars företedd avskrift, enligt Elins diktamen
tidigare gjord av gossen Nils Åkesson (s. 15). Jfr n:r 331.

Gudh free migh alt, dhet solen skeen,
Gudh free migh alt, dhet himmelen höll!
Himmelen war mitt brenne,
soelen war mit swer!
Gudh will jagh befalle bådhe lif och siähl,
alt dhet, som Gudh haffwer vndt och gifwit migh.

Skyddsformel.
Ålvdalen, Värmland, 1773. E. Fernow, Beskrifning öfwer Wärmeland, s. 251.1 Ett slags kvällsbön.

Jag lägger [mig] i vårs Herres tröst,
korset gör jag för mitt bröst.
Signe mig sol,
och signe mig måne
och all den frögd, som jorden bär!
Jorden är min brynja,
och himmelen är min sköld,
och Jungfru Maria är mit svärd. Amen!
1 Den likalydande täxten i NM. F. 5691 ur riksdagsmannen Håk.
Petterssons i Rödeby papper torde väl, liksom flera andra ur dessa
papper, vara rent litterära avskrifter efter detta ock andra tidigare,
tryckta värk.
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334. Skyddsformel.
a.
Ronneby, Blekinge, 1679. RA. HRT. 1679. Jfr n:r 331. Torde
kunna ,beteaknas som den ,ståtligaste av alla svenska inkantationer.
Efter en föir rådsturätten i Ronneby den 17 mars 1679 företedd
avskrift av gossen Nils Åkesson enligt diktamen av Elin i Lönnemåla,
som lärt sig formeln omkr. 1650. Inhämtad av ett kringvandrande par av
samma dialekt som hon själv (s. 14). Detta par talade varken danska,
norska eller skånska, enligt rättens uttryckliga förfrågan i denna punkt.

J Jessu Christi naffn skrifwer jagh:
I dagh skoer jagh min högre footh
medh een segerhufwe,
medh een ståhlfooth
och medh örne macht
och medh dhen hellige krafft.
Säijer skall iagh haffwa,
och säijer skall iagh tahla,
och seijer skall i mine klädher
och säijer åt h mine wägie!
Jagh legger hälle om mine owenners fötter
och fietter om mine owenners been,.
galler om mine owenners tungerötter.
Och stamme owenner
och tije owenner,
men jagh tahlerl
Mine ordh skall reedes,
och mine bladh skall bredis,
först för Gudh i himmelen
och sedhan för alla godhe Gudtz menniskiorl
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Och om iagh hadhe bye brendt
och jomfru skiendt,
om iagh hadhe giort hoor och mordh
och om iagh hadhe lagt fadher och söster i jordh,
då skall dhet icke mehr på migh skeena
än solen dhen reena.
I naffn:
Gudh Fadher och Gudh Son och Gudh dhen Helga Anda.
Amen.
Variant.
Efter Elins muntliga, efter förmåga förmildrade version inför
rätten den 19 maj 1679 (s. 25).

Jagh skoor mine högre footh
medh Gudtz macht
och dhen hellige krafft.
Säijer skall iagh hafwa,
och säijer skall iag tahla!
Säijer i mine klädher
och säijer åth mine wäge!
Och mine fiender —
dhe skall tie,
men iagh tahler.
Mine ordh skall reeas
och mine bladh skall breedes
for Gudh i himm,elen.
I nampn: Gudh Faders,
i nampn: Gudh Sohns,
i nampn: Gudh dhen helligh Åndtz. Amen.
Variant.
Elins sista muntliga version inför rätta den 17 juli 1679 (s. 51).

Jagh skoor min högre footh
medh Gudtz macht
och dhen hellige krafft.
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Säger skall iagh haffwa,
säger skall iagh tala,
säger i mina kläder,
säger på mina wägar!
Mine fiender och owenner skohla tijga,
medhan iagh talar!
Mine ordh skall reeas
och mine bladh skall breedas
först för Gudh i himmelen.
I nampn:
Gudh Faders, Sons och then hellige Andes. Amen.

335. Att vinna inför rätta.
Södermanland, 1870-1880-talet. SAKH. III, 76.1 Innehåller
tvånne disparata formler.

När du stiger upp om morgonen, så drag på dig högra
strumpan, innan du tar på dig något annat, och då du stiger
inför rätta, så säg för dig sjelf:
a.
I dag jag först klädde min högra fot,
alla mina ovänner ha gjort mig emot:
kom, gudoms kraft och magt och andans kraft,
fast jag bundit en jungfru med våld!
b.
Jag företar intet på denna dag,
så fri jag går på stämmor och ting,
som mannen, som stod i helvetet
och nog visste rätt, men gjorde orätt.
I treenighetens namn. Amen.
1 Något

olika i SFF. ULmA.
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336. Tingsord.
Kumla härad, Närke, 1616. ULA. Närkes domböcker 1605-1622,
Kumla 1616.' Läsningen mig delgiven av D:r J. Sandström, Uppsala.

Jag migh opstår,
tolff Gudz änglar för migh gåår,
3 för quinan,
3 för en fulan granne;
och then, söm migh ähr wredh,
skall Gudh leggia under en jordfastan steen.
Hans tunga skall huelffva,
hans hierta skall skiälffua,
han skall stå som en dömbder man.
Jagh skall mit wäl framgå.
I nampn:
Faders och Sons och then Helge Andes.
337. Emot gastakram.
Åker, Småland, 1638. VöDKP. Protokollsboken 1613-50, s.
149. Upptecknad av sedermera prosten ock biskopen Zach. Lundeberg
vid visitation i Åker den 20 juli sagda år, då Kristin i Påelskogh
framkom »och sielf uplas effter följande ogudachtige läsninger», som
hon brukat för åtskilliga »krankheter».2 Meddelad av lektor L.
Larsson.

Jag bedes lof af Gudij,
himmel och jord,
sool och måne,
alla ljusa stiernor:
med Herrans Jesu Christi måål,
mz jern och ståål,
tijo fingrar,
12 Gudz änglar:
i Meddelad vid ransakning inför Kumla häradsrätt den 27/5 1616
av en till döden dömd tjuv, som kallade dessa ord »tingsord» och ansåg,
att »när han går till tings och läser denna orden, skall hans åklagare
icke vinna honom öfuer eller komma någon sak på honom».
2 Hade lärt »av Elsa i Ålaryd, sin broderhustro, för många åhr
afsompnat och i Åkers kyrkiogård begraffven».
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om gasta vredh,
dödzmans moott.
I nampn:
Gudz Faders och Sons och thens Helige Andes.
338. Mot stämning inför rätta.
Norrköping 1617-18. RA. Brocmanni n:r 2 efter Norrköpings
stads protokoll 1617 ock 1618.' Här efter HyWn-Cavallius, Wärend och
Wirdarne, I. Tillägg, s.
Jag bedes af dig2 try bröd till läns:
det ena ditt hjerta,
det andra ditt hjerteblod;
det tredje din lefver, lunga och tunga,
I namn &c.
339. Mot ovänner.
Lönnemåla, Blekinge, 1679. RA. HRT. 1679. Efter gossen Nils
Åkessons 'avskrift (s. 14) enligt Elins diktamen. Se n:r 332.
Hwar iagh seer mine owenner stå för migh,
då skall dhe stå för migih som et lam,
och iagh skall wara dheras vlff.
Alla menniskior skall hålla ,migh så kier,
som Gudh .giör min siähl.
340. Mot afwundsm än.
Järlåsa, Uppland, 1646. UDIKA. J II: 1 i ULA.
Jagh seer min afwundzmän,
och de see inthet mig;
3 wreder tager iagh af dem:
den ena af theras lefwer,
den andra af theras tunga,
den tridie af theras vrede hierta.
i Läsningen stammade från en djurkarl på Åland ock var av den
värkan, »att vilken som hade en sådan sedel hos sig, honom skulle
ingen kunna fordra för lag ock rätta».
2 Namnet (Sune Nilsson) är i detta fall utsatt.
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Det träder han under sin högra foot och gifwer sin
afwundzman fanen i wåld. Detta läser han 3 gånger och
spåttar 3 gånger j saltet emillan ,hwar gång han läser.
341. Att vinna inför rätta.
Södermanland, 1870-1880- talet. SÄKII. III, 76.
Man lägger tre afbrutna synålar i sin venstra sko och
lagar sedan så, att man får se sin motpart, innan man sjelf
blir sedd af honom, och säger:
Jag ser dig,
men du ej mig.
Derefter upprepas tre gånger orden:
I Fadrens m. m. namn. Amen.

342. Att vinna vid tingsrätt.
örkened,-Skåne, 1870-talet. NM. F. 2142. Avskrift efter en »Svartkonstbok» av Eva Wigström.

Då säg: »Jag ser dig igenom mina tio blad, och du
N. N. ser icke mig. Men jag lånar af dig tre bröd: Det
första skall vara det högsta
mål och mod
och kraft och blod.
Nu fäster jag min fot, den högra,
vid nio boler,
och det är
Mina ovänner och motståndare öfvergår jag igenom
Guds kraft.»
Skrif dessa ord med ditt eget blod och bär på dig så
länge:

175

NYTIDA, FOLKLIGA: DIREKT KONJURATIVA

Mina ord skola stå och bereda sig och deras fahra och
tillbaka gå och icke stå.
Själfver Jesus Kristus hjälper mig, att mina motståndare komma på skam och fall. Bundet och döft skall deras
öron och tunga [vara], och all deras lifs kraft skall vara
förbundet och öfvervunnet!
I n. F. S. H:e Andes. a. a. a.
Om morgonen säg:
Santa Hans och ängelen bygde en bo i sitt o. s. v.1
Att döfva dommaren.
Vätend 1840. HyMn-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, 413.

Se på honom mellan dina fingrar och läs dessa ord:
Jag ser igenom fingren min
och förvänder hågen din
ifrån alla menniskor och till mig.
Och min talan skall vara din talan,
och mina tänder skola binda dina tänder.
I namn &c.
Att vinna vid tinget.

•

Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. Avskrift 2. Uppt.
av metallarb. G. Ericsson.

Läs dessa ord, om du ser din motpart, innan han ser dig:
Jag skall till rätta gå,
och alla mina fiender skola vara såsom stenar!
I n. F. o. S. o. H. A. Amen.
Läses 3 ggr.
1 Jfr

n:r 136 ff.
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345. Mot trolldom.
Södermanland, 1870-1880-talet. SÄKH. I, 114.

Så snart man får se en person, af hvilken man kan
frukta att bli förhexad, säger man:
Jag ser dig först,
jag döfvar din röst,
din lefver och din tunga
skall allt mig förkunna.

346. Att vinna inför rätta.
Södermanland, 1870-1880-talet. SÄKH. I, 77.

Laga så, att du får se motparten, innan han blir dig
varse, och säg:
Jag ser dig med mina ljusa ögon,
jag binder dig till hugg och tungor.'
I Fadrens m. m. namn. Amen.

347. Om någon är wred på dig.
Södermanland, 1870—I880-talet. SF.F. UtinA. Avskr. 2. Uppt.
av metallarb. G. Ericsson. Annan redigering av föregående.

Laga, du får se honom, innan han får se dig, och säg:
Jag ser dig med mina ljusa ögon,
jag binder dig din hugg och tungor.2
I namn F. o. S. o. H. A. Amen.
i Läs: hug och tunga.
2 Läs: din hug och tunga.
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348. Att vinna inför rätta.
Södermanland, 1870-1880-talet. SÄKH. III, 76.
Läs följande ord och peka på din motpart med två
fingrar:
Nu ser jag på dig
med mina svartbruna ögon,
och nu läser jag dig
mellan himmel och jord
och tillbeder Gud,
sol, måne och stjernor
och alla himlens planeter,
att du sjelf skall blifva
vid din sak fästad.
I treenighetens namn. Amen.
349. Mot värk.
Södermanland, 1870-1880- talet. SÄKH. I, 112.

Tvi, klyf,i svarta troll som ko11.2
Jag skall binda er elaka tungrot,
så att ej eran elaka tunga
kan länka, tala eller svara
ett ondt ord mig emot.
350. För olycka å boskapen.
Älvdalen, Dalarna, 1717. N. 1208 n:r 41. Meddelad vid prostvisitationen i Älvdalen den 8 nov. 1717 av änkan Kerstin Ersdotter i
Brunnsbergs by.

När nogon hade olycka på creaturen, då läste han effter
följande ordh, tilläggiande dän H. Trefaldigheetz namn:
Jag skall binda en biörnrahm
och ulftand för troll källingen.
1 Eller:
2

klif.
Läs: kol.

12 — Sv. Iandsm.

Linder], 01111
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351. Att binda barnamodern.
Värend o. 1840. Hylthl- Cavallius, Wärend och Wirdame I, 413.
Jag skall din barnamorska binda:
hon skall icke i din rygg och dina länder gånga,
hon skall stadna under ditt nafvelaband.
I try heliga namn.
352. Att stämma blod.
Värend o. 1840. HyMn- Cavallius, Wärend och Wirdarne I, 414.

Jag skall detta blod binda
med mina tio fingrar.
I namn &c.
Döfva värken.
Arboga, 1698. D. 609 b.

Jag döfuer tigh werk
lijka som skadelig ting,
som ligger på jorden,
som skada kan göra.
Som han kan göra skada med yxan,
lijka så döfuer iag tigh som yxan,
som han kan göra skada med,
som döfuer yxan.
I nampn F[aders], Sons och then Helige Andes. Amen.
354. Mot ormbett.
Attmar, Medelpad, 1913. Meddelat av Beda Lindquist, Fjolsta.
Upptecknad av M. Johansson.

Etter i tand
och etter i tunga.
Eva bad mig binda,
själv skall jag binda,
om jag får.
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355. För kreaturslyoka.
Björketorp, Bollebygd, Västergötland, 1711. HRT. 1711. Inför
tinget i Bollebygds härad den 19 maj 17)11 meddelat av Karin Björnsdotter i Hökhult.1

Jag tager mina creatur uthi mit wåld
med mine 2:ne händer och 10 fingrar.
De hembära mig den söta mjölk,
fet som fläsk och hel som et ägg.
I tre nampn:
Gud Fader, Gud Son och Gud then helige And.
Amen.
356. För att kreatur skola trivas.
Medelpad, 1870-talet. ULmA. 88: 86. Insänt av J. E. Nordin ock
L. H. Backe.

Här skall du trefvas och må väl,
det skall ingen dig värre göra än jag;
du skall aldrig tänka tillbaka,
ty då är kon upphängd.
357. För att häst skall trivas.
Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25: 31, s. 26. Västg. Landsmålsfören:s saml. av skrock. Upptecknare: H. Fröding.

Sedan man köpt en häst, skall man efter hemkomsten
säga så i hästens öra:
Hit skall du gå,
aldrig skall du trå!
Här skall du trifvas,
här skall du di' fö'a få!
1 Denna hade undervisat hustrun Anna Andersdotter i Björketorp, »huru hon kunde giöras lyckelig med sin boskap, så at snarare
för gårdboen skulle misslyckas eller ock hans boskapz lycka träffa
in på henne, och till den änden förmåt hustru Anna at taga fram salt
och korn, ungefär så mycket som en god hand full, hwilket hon först
signade» med ovanstående ord. Anna hade sedan givit sina kor in
detta. Icke förty blevo dessa sämre.
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Att mana fram ormar.
Skirö, Småland, 1879-80. MfrNM. 1879, 42. Efter en gammal

anteckning.
Man tager en knif och ritar med honom en linje från
hålet, där ormen krupit in. I denna linje sätter man knifven
inom en ringel. Slutligen tager man några hårstrån från
nacken på sig, lindar dem kring knifven och säger:
»Du satans. orm och hufvudhår, som här språng inför
mig. Du skall komma ut och krypa den väg, som jag ritat
för dig, och krypa omkring mitt jern och stål, som mina
kristendoms hufvudhår sitta om, och det inom en half
timme, som du förelagd är.»

Att mana fram ormar.
Jälluntofta, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 42.

Burman, Burman, Burman,
möt mig här inom.., minuter,
så ska vi stri på lif och död,
och du bli värre' än jag.
Man uppdrager med en knif eller annat verktyg af stål
en krets kring den plats, dit man vill hafva ormen. Detta
upprepas tre gånger under framsägande af ofvanstående
utmaning, och så nedstickes knifven, där man slutar kretsen.

Att mana fram ormar.
Jälluntofta, Småland, 1879-80. ULmA. 92: 50. Smål. landsmålsfören:s saml. Ursprungliga redaktionen av föregående.

Burman, Burman, Burman!
Möt mig här inom (3, 5 o. s. v.) minuter, så skola vi
stri' på lif och blod, och du blir värr än jag.
Avser tydligen att lura ormen genom låtsad underlägsenhet.
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Man uppdrager med en knif eller annat ståladt verktyg
en krets kring det stället, dit man vill hafva ormen, hvarpå
knifven nedsättes, der man slutar kretsen.

Att stämma till sig fisk.
örkened, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2193. Avskrift efter en »Svartkonstbok> av Eva Wigström.

Om du vill stämma något slag fiske på något visst ställe,
då tag af samma slag i en annan sjö och släpp i den sjön
lefvandes; haf sand tillreds och kasta ut tre [gånger?] efter
den och säg:
Nu skall dessa draga alla de andre hit till att leka här!
I namn o. S. V.

362. Att stämma till sig fisk.
Virserum, Småland, slutet av 1700-talet. Fat. 1906, 242. Ur en
»Svartkonstbok» upptecknad af P. G. Wistrand.

Fiskelösabönen.

Hör du fisk, som här är bunden, du skall nu bli löst
och afvist; nu är du lös; nu är all »berkeskog» uppbränd;
alla nät och notar och mjärdar och ryssjor äro sönder och
bottenlösa, och alla fiskare äro döda och upphängda. Kom
nu igen och gack till lands, till mig och mina efterkommande, människan till nytta, i den högsta trefaldighets namn!

Den himmelens högste Guden, som allt förmår, löse och
ledsage dig, mig och mina till nytto! I F:s, S:s och den
H. Andes kraft.
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363. Skyddsformel för kreatur.
Nordmaling, Ångermanland, 1589. Nordlander, Norr!. Samt. s. 357.

Jag löser mitt f te
under gård oc under grinne,
thet skall skompa som hiarter oc hinder.
Lijker åter oc lycka fram!
I namp[n]
Guds ord. Amen.

364.

Att stilla värk.

över-Hogdal, Härjedalen, 1904. NM. F. 1140. Upptecknat av
N. Keyland efter Jonk Jonas Persson i Jonk, maj 1904.

Mara, mara, minne,
bo du härinne,
så skall du här ut!
Jag drifver dig ut
med eld och stål.
Under det man läser, skall man övergjuta den värkande
kroppsdelen med brännvin, tända på och låta brinna.

365. Att mäta bort ben ur halsen och stickor
ur kroppen.
Fryksände, Värmland, senare delen av 1800-talet. Noreen, Sv.
Landsm. II, 1881 (Smärre meddel. s. IX).

Lå, lå, min syster,
jag stämmer dig till rätta:
Du skall rida och jag skall ränna,
inte skall du bli inne så länge!
Detta läses tre gånger och därefter slutorden i »Fader
vår» fr. o. m. ordet ondo, hvilka läsas med återhållen
andedräkt.
Sedan blåses på det sjuka stället. Detta kallas att »mäta
bort» något.
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Mot getingar.

Uppland (?) 1760. Moman, De superstitionibus, p. 63.

»At stwmma getingar.» (Vespas loco sistendas.)
Getingen är den värsta orm,
som i verlden är:
Här skal du wara
och aldrig längre komma,
mig skal du aldrig wåla.

367. Mot ohyra, flugor och mygg.
Hälsingland, 1790-talet. GHNB. Bromaniana 33: 31.

Bita hwad tu bita må, ++
tu skalt wika här ifrå, -H-,
flyga hwart tu flyga kan, +
längre gången är ej fram.
I namn Faders etc.

368. Mot bölder.
Södermanland, 1870-1880-talet. SÄKH. I, 101.

Man kan bli fri från bölder genom att öfverflytta dem
på annan person. Man behöfver blott ställa så till, att man
en morgon eller en afton möter den, man vill träffa, och
i förra fallet helsar honom med
Gukväll,
i det senare med
Gumoro.
Men den andre kan ana »satans list» och svara:
Har du bålder, så behåll dem!
Då har man intet för besväret.
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369. , Mot flen.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 414.
När en ko får ont i jufret, då hon har sinat.
Man hälsar om morgonen och säger:
God kväll, Flona eller Flena,
hvarför sitter du här och menar?
Dig skall jag förmena.
Om kvällen hälsar man och säger:
God morgon, Flona eller Flena,
hvarför sitter du här och menar?
Dig skall jag förmena.
Denna bön läses 3 gånger, hvarefter man håller i jufret
och gifver med det samma kon in något af en tjurmege,
hvarmed man stryker jufret afvigt 3 gånger.

370. Mot råttor och möss.
Arboga, 1698. D. 609 a.

Att fördrifua rottor och möss från husen.
Jag manar eder rottor och möss,
stora och små, [i] Gudz nampn,
och jag besuer eder,
att I skole fly från thenna man'
på ett eller annat stelle,
[ther I] ingen skada göra kan.
eller q[winna].
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Mot råttor och möss.

Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25: 31, s. 9. Västg. Landsmålsfören:s samlingar av skrock. Upptecknat av H. Fröding.

Ut ur mina hus,
råtta och mus,
gå te andra ställe,
där di har fler förut!
Användes vid »tommesinässe» (21 dec.), då man »sade
upp» råttorna. Kvinnorna gingo då nakna omkring och
slogo med linnet i alla vrår under framsägande av besvärjelsen.

372. Kråkstämning.
Sollefteå, 1674. RA. Trolldomskommissionen i Ångermanland
1674, Sollefteå, s. 41, 42. Meddelad inför kommissionen av 50-åriga
Kerstin i österås.

Twå kråker
mine kråker,
och dhe andre stämmer iagh
wäst i myren.

373. För kammen.
Ångermanland, 1870- talet. SFFT. IV, 124.

Styfhet i handleden eller fotleden kallas kammen och
botas därigenom, att man lägger leden på en tröskel eller
huggkubb och låter någon under uttalande af orden »jag
hugg'» med yxa eller knif hugga tätt intill leden. Den sjuke
frågar då: Hva' hugg du för slag? Den andre hugger på
ömse sidor om leden och svarar:
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Kammen och knerten
från le (d)
och i ve(d),
från le(d) och i la(g),
som det född va(r).
Denna formel upprepas ännu två gånger. En man
brukar hugga åt en kvinna och omvändt. På sina ställen
brukar man lägga ett halmstrå öfver den onda leden och
stycka detta under huggningen.
Mot tandvärk.
Medelpad, 1911. Upptecknad av M. Johansson.

Du skall i sand och lera
och aldrig mera i människors bena.
Gack ut, du orene ande!
För tandvärk.
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 393.

Du skall verka i sten och lera, men aldrig i någon
menniskas ben! Vik bort satan!
376. Mot bulnader.
Ydre, Östergötland, 1820-talet. Råäf, Skräck och Signerier (i Statens hist. museum) I, 360.

Mot var i bulnader skall man läsa 3 ggr och tillika
öppna det onda stället:
War, war est du här inne?
Dig skall jag hädan twinga
med 10 mina fingrar
och heliga änglar.
Du skall fara på Island,
där skall du en sådan märr (eller häst)
upäta och upfräta.
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Jag skall mäta dig under en jordfast sten,
du skall aldrig komma mer igen.
I namn Faders etc.
»För fleen.»

-

Ytterlännäs, Ångermanland, 1674. RA. S. Ångeimanlands domböcker 1669-4674, s. 128. Meddelad av Slööth-Margarefia.

Gudh stille tigh fleen
i hufuudh och ögonsteen!
Gudh stille tig fleen
i tandh och tunga!
Gudh stille tigh fleen
i lefuer och lunga,
i handh och i footh
och sedhan i huar ledhamooth!
Jagh ställer tig fleen
uthur hull
och uthi mull.
Jag ställer tigh fleen
uthur been
och uthi steen.
Ther skall tu wara för uthan ända
I nampn:
Gudh Fadhers, Sons och then H. Andes.
Sedan Fader vår etc.
Mot flenvärk.
Lemnhult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897. 31. Jfr ULmA.
92: 46.

Du flen, du flen,
sitt inte här och lef,
utan hän och sätt dig i en sten!
Man bör före läsningen hafva ihjälkramat en vattensork, i fall hon skall hjälpa. Under läsningen skall man
hålla handen på det sjuka stället.
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370. Mot gikt och flen.
Skirö, Småland, 1870-4880-talet. ULmA. 92: 46. Smål. Landsmålsförenings samlingar. Jfr MfrNM. 1897, 31, från Alsheda.

Vik bort, du fule flen,
i stock och i sten!
Du ska vissna och du ska falna
och aldrig på någon människa mer vara!

380. Mot flenvärk.
Lemnhult, Småland, 1879-1880. ULmA. 92: 46. Smål. Landsmålsförenings samlingar. Jfr MfrNM. 1897, 31.

Gusfre', flen!
Setter du här och lefver?
Du ska fara bort i bå' stock och sten,
och aldrig komma mer igen.
Läses 3 gånger och spottas för hvar gång. Hjälper bå'
menniskor och djur.

381. Ormhugg.
Jäder, Södermanland, 1870-1880-talet. NM. F. 8851. Upptecknad
av metallarb. G. Ericsson, efter hustru Ek i Jäder.

Botas med läsning och knifstrykning.
Du fula, långa rand,
du skämde med din tand.
Om du vore långt bort
under stockar och stenar,
där du vore hvarken folk eller kreatur till menes!
1 treenighetens namn. Amen.
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382. Ormhugg.
Väder, Södermanland, 1870-1880-talet. NM. F. 9471. Upptecknad
av metallarb. G. Ericsson. Blott annan redaktion än föreg.

Du fulä långa rand,
du skämde med din tand.
Om du vore långt bort under
stockar och stenar,
där du vore hvarken folk
eller kreatur till ,menes!
IF: S: o: d: H: A: N: Amen.

383. Mot ormbett.
Södermanland, 1870-1880- talet. SKÄM II, 107. Jfr föreg.
Du fuling lång och rund,
du skämde med din tand.
Nu vare du långt bort
under stockar och sten,
hvarken folk eller fä till men!
I Fadrens m. m. Amen.

384. För torske-bett.
Norrköping, 1617-18. RA. Brocmanni n:r 2. Efter Norrköpings
stads protokoller 1617-18. Här efter HyWn-Cavallius, Wärend och
Wirdarne I, Tillägg s. X.

Jag gör kors på den helga jord.
Jag signar dig, torske-bett, lände-bett, grymme-bett,
och allt det såg, som går mellan himmel och jord,
det skall jag binda med Jesu Christi välsignade ord:
från tand, från tunga,
till värelds ända,
under en jordfastan sten.
Nu skall du intet mera göra någon menniska till men.
1 namn &c.
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385. När kreatur fått trollskott.
Stenkvista, Södermanland, 1870-1880-talet. SÄKH. III, 78.

Vid ingivning av läkemedel åt såväl människor som
kreatur:
Bot för sot,
för hand och fot,
genom stockar och stenar,
genom märg och benar!

Abo binda,
Kabo linda,
Tabo vinda.

Guds heliga englar
och Sankte Per
och Jungfru Maria,
hjelp, att det går så godt
som uti denna stund!
Genom trefaldighetens namn. Amen.

386. När kreatur fått trollskott.
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 412.

Man tager 3 alepinnar och håller dem på sidan af kreaturet och säger:
»Jag skjuter dig.» —
»Hvad skjuter du?» —
»Jag skjuter bort trollskott, solskott,
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villarpaskott och allt annat djefvulskap,
som i vädret flyger och far,
i bergen,
der ingen bor,
i sjön, der ingen ror,
i stock och sten
och icke detta kreatur till men.»
Så håller man på sidan af kreaturet med alla 3 pinnarne
och bryter af en pinne i sender, och så läser man detta tre
gånger och bryter af en pinne i sender. Sedan samlar man
alla pinnarne och tager afvigt om kreaturet 3 gånger och
bryter af dem alla på en gång öfver korslemmen och håller
dem åt norr.
Allt uti namn: Faderns, Sonens och den helige Andes.
Amen, amen, amen.
Fader vår läses 3 gånger, välsignelsen 3 gånger.

387. Mot ondskap.
Holm, Medelpad, 1896. Efter uppteckning av allmogehand. Meddelad av förvaltaren L. Wallerstedt.

Jag ställer motstöld,1
jag ställer afvund,
jag ställer onda människor,
jag ställer skälfva jevulen
uti en sjö der ingen ror,
uti ett bärg der ingen bor,
under en sten,
der ingen man är till mens;
inom fadrens och sons och helige andes [namn].
3 gånge: fader vår 3.
1=

modstöld, modstulenhet.

192

LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER

388. Mot skott.
Södermanland, 1870-4880- talet. SIKH. I, 110.

Dig, Guds skapade beläte, skall jag bota
för trollskott, •jordskott, solskott
och för alla nio slags skottena.
Igenom stockar och jordfasta stenar.
skall hvarken folk eller kreatur det förmena!
Under läsningen göres korstecknet med venstra handen
öfver den lidande.
389. Mot trollskott.
Lenhovda, Småland, 1840-talet. ULmA. 92: 46, 54. Smål. Landsmålsförenings samlingar. Efter »Misse på Skvallerbådien,». Tingssak
vid Lenhovda på 1840-talet.

För trollskott, träskott, skogskott:
Jag skall göra din värk till men,
jag skall sätta dig under stock och sten
i den skog, der ingen bor,
i den sjö, der ingen ror,
i det haf, der aldrig böljor for.
I 3 h[eliga] n[amn.] Amen.

390. Mot skott.
Virserum, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 37. Jfr ULmA.
92: 46, 55 d. Jfr föregående.

Mot träskott, skogskott och trollskott:
Jag skall göra din värk till men,
jag skall sätta dig under stock och sten
i den skog, där ingen bor,
i den sjö, där ingen ror,
i det haf, där aldrig bölja for.
1 tre heliga namn. Amen.
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391. Mot flen.
Boteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolldomskommissionen i Ångermanland 1674, s. 20. Läsningen meddelad av Sara Israelsdotter i Utnäs.

Iesus stämmer tigh, flenen,
bårt uhr tin huffwud,
hårt uhr tin tandh,
hand och foot!
Iesus stämmer tigh i en siöö,
der ingen roor,
dher ingen boor!
1 nampn: Fadhers, Sons och dhen H. Andes.

392. För ris.
Medelpad 1870-talet. ULmA. 88: 86. Insänt av J. E. Nordin och
L. H. Backe. Jfr J. Nordlander i SFFT. IV, s. 120.

Dertill tages 9 laverbär, som finstötas, samt en bit
svafvel, som också finstötes. Dessa delar inknådas i ister,
hvarpå man med en knif rörer i blandningen, under det
man säger:
På en sjö med ingen ände på,
på ett berg, där ingen vara må,
der skall ditt ris ro och ho,
i stockar och stenar
och icke i barnets inelfvor, kött och blo.1
Därpå delas det i tre delar, hvilka förvaras ute, »på det
att ingen må sofva därpå». Vid begagnandet intages en
bit i sänder (d. v. s. en tredjedel i sänder medtages in i det
rum, där smörjningen skall försiggå), och smörjes därmed
korsvis öfver den sjukes bröst, hvarvid begynnes vid vänstra
örat. Derpå smörjes den sjukes hela kropp, med undantag
af ansigtet, det inre af handen samt under fötterna. Medan
i I handskriften: blod.
13

— Sv. landsm. Linderholm
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man förfar härmed, må ingen gå i dörrarna. »Smörjningen,
tillagas under nedan och begagnandet deraf sker under de
tre sista dagarne af samma nedan. Eljes blir hela kuren
overksam.
393. Vid ris-smörjning.1
Ångermanland o. 1880- talet. SLm. VII: 2, s. 4.

Uppå ett bärg, där ingen vistas må,
uppå sjö, den ingen ände är på,
i stock och i sten,
där skall N. N:s nio slags ris gro och bo
och ej i dina inälfvor, kött eller bio.
I de tre namn:
Gud Fader, Son och Helge And.
Barnet smordes på både främre och bakre sidan af
kroppen: först fram på högra sidan af hufvudet åt den
vänstra till; sedan på vänstra sidan af bålen och på högra
foten fram och bak tre hvarf, hvarunder man med en
knifsudd ritade tre gånger motsols odh läste besvärjelsen
tre gånger.
394. Mot ros.
Södermanland, 1870-1880- talet. SÄKH. II, 108.
Rosen, rosen röd,
i morgon skall du dö
i en sjö, der ingen ror,
i en skog, der ingen bor,
under stockar och stenar,
rötter och grenar,
dig skall ingen man förmena.
I Fadrens m. m. namn. Amen.
Läses tre gånger.
1 Riset

= rachitis, engelska sjukan hos barn.
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Mot tandvärk.
Länna, Södermanland, 1850-1900. NM. F. 8276. Upptecknad av
metallanb. G. Ericsson efter meddelande av Klack-Pelle, Klackhagen,
sedan han mist sista tanden; förut omöjligt få den.

Man ritar eller stryker kinden med hand eller knif
och läser därvid:
Vårk ut
för nord knut,
genom stock och sten
till ingen mans mehn!
Men vill man sända värken på någon annan, så säger
man:
till (dens) mehn!

396. Mot tandvärk.
Jäder, Södermanland, 1850-1960. NM. F. 8278. Upptecknat av
metallarb. G. Ericsson efter berättelse av hustru Ek i Jäder.

Är tandvärken envis, så öppnar man åder under tungan,
och med denna blod skrifves på en papperslapp följande:
Värk, Värk, Värk! Från tand
jag kastar dig från denna strand,
oeh stanna du i annat land!
•

Klockan tolf en torsdagsnatt kastar man själf denna
lapp i en ström. Man får icke träffa någon människa.

»För näckebett».
Orsa, Dalarna, 1635. VDKA, Rättvik. Meddelad av D:r B. R. Hall.

Näck och Toffwa,
huru långt will'u springha?
»Så långt iagh hinner,
man och qwinna will [jag] dräpa.» —

196

LINDERHOLM, SVENSKA MGNELSER OCK BESVÄRJELSER

»Jag skall binda tigh
under landh och strandh,
och ner skall tu stå i Gudz hand
och aldrig dräpa man och kött.»
Gudz ordh och Amen.
Denna läsning hade enligt ransakan vid en prostvisitation i Orsa 1635 (se prot. § 17) brukats af »Kettels Karen, en
gammal jänta», som var »beryktat för löfierij och oloflige läsningar» och nu förhördes.

398. Mot näcken.
Dalarna, 1700-talet. Hillphers 170. Jfr den identiska täxten i
Alfzelius, Sv. Folkets Sagohävder (Vasasagan, I, 56). Första raden
lyder dock därstädes så: Neck oc nåleputa. Tydligen litterärt beroende
av föregående.

Näck och Toffwe,
huru långt vill du springa? —
»Så långt jag hinner,
man och qwinna will [jag] dräpa.» —
»Jag skall binda dig under land och strand,
och där skall du stå i Guds hand,
och aldrig dräpa man och kött!»
Guds ord och Amen.

399. Mot sjukdom av icke angiven art.
Älvdalen, Dalarna, 1717. N. 1208, n:r 41. Vid en prostvisitation
i Älvdalen den 8 nov. 1717 visitator meddelad av änkan Kerstin Ersdotter i Brunnsbergs by. »När folket är med någon sinka beladde,
så öfwade hon läse desse orden.»

Näcken under lande,
wår Herre skall kasta för honom ett starkt band.
1 N. G. F. & G. S. och G. H. A.
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400. Skyddsmedel mot rovdjur.
Södermanland, mitten av 1800- talet. SMUL I, 105.
Nu läser jag för ulfvetand och björneram,
att de intet röra skall min boskap,
hvarken smått eller stort,
ulan nu jag sätter dem
så långt bortom därfjellet,1
der svanen svartnar,
och korpen vitnar.
I Fadrens m. m. Amen.
Medan detta läses, stryker man med venstra handens
namnlösa finger längs efter ryggen på det kreatur, man vill
skydda, och vid orden amen gör man korstecknet öfver
djurets korsron.
401. Bön mot odjur.
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF., ULmA. Avskrift 2. Upptecknat av G. Ericsson. Blott variant av föregående.

Nu läser jag för Ulfwatand och Björnaram
att de intet röra skall min boskap,
hvarken smått eller stort,
utan jag sätter dem
så långt bort om Dowre fjäll,
där svanen svartnar
och korpen hvitnar.
I N. F. och S. och H. A.
402. Mot ormbett.
över-Hogdal, Härjedalen, 1914. NM. F. 1133. Upptecknad av
N. Keyland efter ett formulär, tillhörigt Olov Jonsson, Jo Jons, Älfros
by, juni 1914.

För »bära såg».
Du stygge bära!
Jag stämmer dig åt ett berg,
Dovre fjäll.
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jag stämmer dig under en sten,
där ingen omen är dig själfs till men.
Jag stämmer dig under en gran,
men jag stämmer dig åt själfva djäfvulen,
där skall du suga din mor.
Igenom de tre heligas namn,
Fadrens, Sonens och den helige Andes namn.

403. För modstulenhet.
Stöde, Medelpad, 1911. ULmA. 64: 17, s. 8. Antecknad av E. A.
Granberg efter ett »recept».

Min häst är mostålen —
din blo är tiåk som en wax. —
»Jag skal stäla dät bakom bergen,
på en båt, där inga årror är för,
för drag då till hälfwetes bakom bärgen!
Du skal få dit igennani sollen går ner.

404.

Mot tandvärk.

Lemnbult, Småland, 1880. ULmA. 92: 46, 55 c. Smål. Landsmåls
fören, sam!. Nye, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 29.

Du leda ekt och fluss och flen
och ros och mor,
som sitter i de tänder på N. N.,
dig dödar jag och dämper
och mäter bort åt djefvulen
och hans onde englar,
och det stadfäster jag:
Bot i Guds namn,
bot i Jesu namn
och bot i alla helgons namn! Amen.
i Igen innan.
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405. Mot tandvärk.
Skirö, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 29. Efter en gammal
uppteckning.

Du lede ekt,
fluss och flen,
ros och verk
och alla nio slags tandvärk,
som här sitter:
dig dödar jag och stillar
och mäter bort
och sätter ut åt helvet,
där allt ondt bör ock vara.
Och det stadfäster jag i tre heliga namn:
Gud, Fader, Son och den Helige And.
Gud, Fader, Son och den Helige And. Amen.
Bot i Herrans namn,
Läses tre gånger.
406. Mot bältros.
Tåsjö, Ångermanland, 1884. ULmA. 88: 86. Ur föredrag vid
landsmålsföreningarnas i Uppsala fäst 25 okt. 1884 hållet av Er. Modin.
Jfr Sv. Lm. VII: 2, s. 13.

Mot förråke.
a.
Den sjuke skall först vägas. Man binder derföre ett
band eller en halsduk kring lifvet, midjan, på honom och
lyfter på det deni fästa besmanet, som man satt på 3
marker, altunder det man afventosch eller åtalonseh, d. v. s.
baklänges, räknar från 3-1. Sedan flyttas till 5 marker,
och man lyfter på besmanet under räkning från 5-1. Slutligen flyttas till 9 mark, och man lyfter och räknar: 9, 8, 7,
6, 5 o. s. v. Bandet eller halsduken, som använts vid vägningen, lindas kring besmanet, som ställes utom hus till
morgonen.
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I en kopp hålles sedan något vatten. Deni lägges 3ne
obegagnade knappnålar. En hårtapp klippes just bak i den
sjukes nacke; derjemte något af naglarne. Detta jemte en
bit af hans linne lägges äfven i koppen. Sedan tager man
en udda slant (t. ex. en trestyfvers) och för den 3 ggr
»ansyls» kring den sjukes midja. Så gör man en smörgåsbit så stor som slanten, skafver litet af slanten äfvensom
något guld på densamma och låter den sjuke äta upp den.
I en fnöskebit slår man eld, och det brinnande tubdret
släppes 3 ggr uppifrån och neråt genom patientens linne.
Med vänstra handen skall tundret tagas emot, så att det ej
`faller på golfvet. Sedan lägges det i koppen. Denna tager
man nu i högra handen, går nedom huset och kastar ur
honom innehållet under uttalande af följande ord:

Tag dä här,
och ryk och ränn,
öfver vatten och land,
i väder och vind,
och i helvetet in,
och låt N. N.
få sin helsa igen!
Sedan detta gjorts, får dörren till det rum, der den sjuke
befinner sig, ej öppnas före midnatt.

e. Teistiska formler.

407. Mot trollkonster och dämoner.
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 380.

a.
Herran välsigne dig och bevare dig N. N., Herran upplyse sitt milda ansigte öfver dig och vare dig nådig, Herran
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vände sitt ansigte till dig N. N. och gifve dig frid för djefvulens anhang och plågor, men dock sist en evig frid!
I namn: Faders och Sons och den vördige Helige Andes.
Amen.
b.
Vår käre Jesus Kristus sade till sina helige disciplar:
Frid vare med eder! Den samme helige frid lyser.
Och önskar jag nu och altid öfver dig N. N., och förbjuder djefvulen och alla onda andar och alla trollfolk och
onda menniskor och alla elfver och vattenhästar och alla
andra troll, som nu uppräknade äro, så ock allehanda förgift och förgiftade sjukdomar, att de aldrig efter denna dag
skall göra dig någon skada mera på din kropp och lekamen:
invärtes eller utvärtes, hvarken dag eller natt i någon måtto,
och vid dessa heliga och kraftiga ord och förmaningar, som
nu uppräknade äro och förkunnade äro.
Alltså skall nu, genom Guds kraftiga hjelp och bistånd,
genom Guds nåd och barmhertighet, det onda förgifteliga
vika ifrån dig, du Jesu Kristi medlem, broder och brud, och
aldrig skada dig mera än mus gör jordfasta stenar.
Frid öfver din kropp och lekamen, invärtes och utvärtes, frid öfver din hud, frid öfver dina senor, ben och
brosk, frid både ute och inne, frid både dag och natt, frid
genom Guds Faders och Gud den vördige Helige Andes och
Herrans Jesu Kristi namn! Amen, amen, amen.
408. Mot djävlar ock dämoner.
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 381.

I. H. S.
a.
Vår Herre Jesu Kristi vare med dig N. N. efter Herran
Jesu milda nådiga och barmhertiga vilja och i Jesu namn!
Amen.'
Efterbildning av den apostoliska välsignelsen. I st. f. ordet
n å d är här insatt ett kors.
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Min bön du värdes denna gång inför din nådiga tron
upptaga, låt dig min hjertans suckar mång i Jesu namn
behaga!'

Jesus, Herrans son, vår herre Jesu Kristus, han gick i
sin välsignade örtagård, han såg alla sina fiender och ovänner för sig stå, han bar dem på sin välsignade hand, han
band dem alla i Herrans Jesu välsignade na.mn.2
Med samma band vill jag binda alla våra fiender och
ovänner, som emot oss äro.
I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. XXX.

Emanuel, Gud med oss, Jesus är en kämpeman, hans
namn, det hänger emellan oss och på mitt bröst.

Jag besvär alla onda andar och allt ondt och alla
djeflar ifrån detta ställe, i aderton tusen djeflars namn; och
det skall ske med Belsebubs lof, Lucifärs lof och alla onda
andars kraft.
Med Guds förlof och med den kraft, som han förböd
denna om Jobb, så förbjuder jag med denna magt, att detta
ställe skall vara fritt från lindormar, drakar och allehanda
slags djeflar.
Vid Guds högsta lydelse förbjuder jag allt trollpack,
bergstroll och trollfolk, hylemoder och sjörå och alla slags
giftiga spökelser; dem förbjuder jag;
vid himmel och jord, vid sol och måne och vid alla
sju stjernorna,
vid alla heliga menniskors och vid vår herre Jesu Kristi
ärofulla födelse och uppståndelse ifrån det döda,
2

Jfr, Gamla psalnab. 346: 10 ock 1819 års 416: 7.
Jfr ovan nr 327 fl.
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och vid den söta nåd och godhet, som vår Jesus svettades i örtagården,
och vid den törnekrona, som de satte på vår Herres
välsignade hufvud;
vid de naglar och spikar, Som de stucko igenom Jesu
välsignade händer och fötter,
och vid det spjut, som de studio i vår herres Jesu
Kristi välsignade sida;
vid det vatten och blod, som der utrann af Jesus Kristus.
I namn: Faderns, Sonens och helige Andes. Amen,
Så sant skall jag vara börthörd.
Gud gifve det så ske kunde!
Sante Per, sante Hans, sante Niklas.

409. Djävulsbesvärjelse.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 382.

Kyrie eMeson! Herre Gud fader i himmelen, förbarme
dig öfver Jesu Kristi tjenare N. N. k. g. med mera.
Kyrie eloSeson! Kristi, förbarme dig öfver denne Jesu
Kristi tjenare N. N., e. k. s.
Herre Gud, du helige Ande, förbarma dig öfver denne
Jesu Kristi tjenare!'
Så du djefvul skall, för Gud faders t, Guds sons t och
Gud den helige andes t vika, för allt slags ondt, som du har
gjort denne person skada inom eller utom hus:
/Ut du af de tio regementer i helfvetet, eller du äst
samma regemente undergifven, eller du äst af den
ypperste Proses eller förste i helfvetet eller Lusifärs
tjenare,
1 Jfr Litanian.
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eller du äst norrflygande
eller du äst vestflygande, eller söderflygande eller
österflygande,
eller du äst Roncres eller orädd,
eller du äst öfver jorden, eller du äst under jorden,
eller du äst ringdjefvulen, som kallas trollfolk, och du
hafver djefvulen på din sida:
så hafver han Gud på sin sida, som stötte djefvukn
Lusifär, Belsebub, med sitt onda förargeliga sällskap ned från den himmel, som Gud fader hafver
sin boning uti.
Likaså skall den samme Gud, som vill och kan stöta
desse förr skrifne djeflar och deras onda anhang ned ifrån
denne bemälte Jesu Kristi tjenare, att icke skada mera hans
denne bemälte Jesu Kristi tjenare [göra], att [de] icke skada
mera hans kreatur eller något annat m. m.

Äst du onda menniskor, äst du elfvar, äst du vattenhästen, äst du gårpyker, äst du skogsnufvan, äst du bergatroll, äst du ,hysemoder, äst du i system oder inunder bordet,
äst du gast, äst du adergång, äst du geroglon, äst du vester,
äst du belsevättar, äst du jordvättar, äst du andra upyske„
eller hvad slags ondt det vara kan,
så skall du vika för Guds X och Jesu Kristi X och denhelige Andes X.
Ty jag skall binda dig, som du har gjort denne förr
bemälte någon skada, och det skall vara med Lusifärs band,
som är med Gud faders högra 'hand.

Och jag förbjuder och besvär dig
vid Gud, som har skapat himmel och jord, det rena och
det orena;
och jag förmanar och förbjuder det
vid det heliga, som Gud har skapat.
Jag förmanar och förbjuder dem:
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vid himmel och jord, vid sol och måne, vid alla ljusa
stjernor, vid alla de fyra elementen, vid alla Guds
heliga englar, vid det stormande tordön och ljungelden;
vid de fyra ell-evangelister och de tolf utvalda apostlarne och vid alla helige profeter och patriarker,
lärofäder och alla menniskors tro och tålmodighet,
och vid alla heliga söndagsläsningar och böner,
och vid sante Bengts ödmjukhet och vid jungfru
Maria kyskhet;
och jag förmanar och förbjuder dem:
vid vår Herre Jesu Kristi heliga och ärofulla födelse
och Jesu Kristi pina och vid det heliga kors, som
Jesu dog uppå;
vid den 'törnekrona, som Jesu bar på sitt välsignade
hufvud,
och vid de tre jernnaglar, som Jesus blef slagen fast på
korset,
och vid jernnaglarna i händer och fötter,
och vid ris och svepar, som Jesus blef slagen med,
och vid det spjut, han blef stungen i sin välsignade sida.
e.
Vår herre Jesu Kristi gick ifrån sin välsignade örtagård,
han såg sina fiender och ovänner för sig stå,
han bar upp sin välsignade hand
och band i Guds kraftiga namn;1
lika så binder jag djefvulen, alla onda menniskor och
alla elfvar och vattenhästar, så väl som alla andra troll och
upyske, som nu uppräknade äro, som hafva gjort denna
Jesu Kristi tjenare N. N. inom eller utom hus i någon måtto
något men.
Dem binder jag med de streck och starka band, som han
band judarne med i örtagården.
Jfr ovan nr 327 ff.
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Jag binder tänder och tunga,
lefver och lunga,
ben och brosk
och mage och allt det, som i honom är invärtes och utvärtes
nu och altid, att du alldrig till denne dag skall göra denne
Jesu Kristi tjenare N. N. någon skada dag eller natt.
Jag binder dem med det band, som Jesu Kristus band
sina fiender och ovänner med.
Jag binder med den heliga trefaldighets namn:
Faderns, Sonens och den helige Andes.

410. Emot djävulen ock onda andar.
Alhnundsryd, Vårend, 1841. HyWn-Cavallius, Wårend och Wirdame I, 423. Jfr KB., Witt., Sv. saml., 7: 1. »Låsningar.» Tåxten i
denna version år av danskt ursprung. Ur »Cypriani förmaning».

Kyrieleeson! Herre Gud Fader i himmelen, förbarma
dig öfver denne Jesu Christi tjenare N. N.!

Så, du djefvul, skall se Guds t, Jesu Christi t, och den
Helige Andes t.
Det skall hjelpa för hvad slags ond rot du äst, som
hafver gjort denna person skada inom eller utom hus:
list du af de tio regementer i helvetet,
eller du äst af den yppersta proxen,
eller furste i helvetet, Lueifers tjenare,
eller du äst nordflygande,
eller du äst vestflygande,
eller du äst österflygande,
eller du äst söderflygande,
eller du äst i rundkrets eller orät(?),
eller du äst öfver jordene,
eller du äst under jordene,
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eller du äst i hus
eller under hus,
eller du äst ringdjefvulen, som kallas trollfolk;
och hafver du djefvulen på din sida, så hafver han Gud
på sin sida, som stöter djefvulen, Lucifer och Beelzebub,
med allt sitt onda, förargerliga sällskap, ned af den himmel.
som Gud Fader hafver sin boning i.
Ät du onda menniskor,
äst du Elvor,
äst du Vattenhästar,
äst du Skogssnufvor,
äst du Bergtroll,
äst du Husemoder,
äst du Hyllemoder under bordet,
äst du Gast eller Återgångare,
äst du Geoxen,
äst du 1Spagafig,
,äst du Vätter,
äst du Bolvätter,
äst du Jordivätter,
äst du annat opjyske,
och hvad slags ondt, det vara kan,
skall vika för Guds Faders f,
Guds Sons f och den Helige Andes f [namn].
c.
Jag förmanar och bjuder eder, vid det heliga, som Gud
hafver skapat. Jag förmanar och förbjuder eder:
vid himmel och jord,
vid sol och måne,
vid alla ljusa stjernor,
vid de fyra elementerna,
vid alla Guds heliga änglar,
vid det stormande thordön,
vid ljungelden,
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vid de tolf Evangelister,
vid de tolf utvalda Apostlar,
vid alla heliga patriarker och lärofäder,
och alla menniskors tro och tålmodighet,
och alla heliga Söndagsläsningar och böner,
och vid Sancte Bengts ädruhet,
och vid Jungfru Marie kyskhet.

Dem binder jag med streck och starka band, som Jesus
band sina fiender och ovänner med.

Jag binder
deras händer och tunga,
lefver och lunga,
mun och mule,
ben och bruske,
lif och styrka,
makt och vilja
och allt hvad på och i dem är.

Jag binder med de band, som Jesus band judarne i
örtagården. Jag binder i Guds kraftiga namn &c.
411. Emot djävulen ock onda andar m. m.
Värend,

Wärend och Wirdarne I, s. 425.
Variant av föregående.

Kyrieleeson! Herre förbarma dig!

Jag Cyprianus, den evige Guds dyrkare
besvär dig djefvul och förbjuder dig,
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djefvul och alla onda andar,
och alla trollfolk och onda menniskor,
och alla elfvor och vattuhästar,
och alla gårdpukor och skogsnufvor,
och alla bergtroll, hyllemoder under bord,
eldgastar, återgå'ngare, glogsoar,
all spökelse och all slags vätter,
skogsvättar och all annan opjyske.1
dem förmanar och förbjuder jag &c.

412. Emot trollfolk, onda menniskor, så ock
gårds-pukar, skogsnufvor o. s. v.
Värend. Hyltön-Cavallius, Wärend och Wirdarne, I, s. 428. Ur
»Cypriani förmaning». Denna läsning var enligt Hyltön-Cavallius avfattad i nästan samma ordalag som n:r 410. Vid slutet är tillagt: »Läs
Patter Nostre och välsignelsen!» Enligt en annan uppteckning bör
därtill skrivas även:

Solens och månens tecken 0
Jesu Christi och de två röfvarenas kors

tt

Jungfru Marie vapen
Sant Pehrs vapen
Sante Bengts vapen
Sante Hans vapen X
och Christi kors spikar
Bot i Jesu namn!
Handskriften hade genom felskrivning okyskhet i st. f. opjyske.
14 — Sv. landsm. Linderholm
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413. För kreatur.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 405.

Jag förbjuder dig du djefvul, Lusifär, med alla dina
förbannade andar, att du viker ifrån N. N. kreatur och
icke mer skadar dem till lif eller lem.
Jag lånar Jesu Kristi kraft och hjelp härtill, som
lemnat kreaturen i menniskors magt och våld.
Förläne, o Gud, din nåd härtill för Jesu Kristi skull!
I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen.

Jesus Kristus och begge röfvarenas jt
Jungfru Marias vapen 3 gånger *
Sante Pers vapen, 3 gånger e
Sante Bengts vapen, 3 gånger
Sante Hans vapen, 3 gånger X
Kristi kors och spikar
I Jesu namn!
Detta skrifves med en bokstaf för hvarje ord samt
solens 0 och månens tecken Q.
414. Mot trolldom och dämoner.
ö. Göinge, Skåne, 1870- talet. E. W. II, 377-

I Jesu Kristi namn förbjuder jag alla trollkonster,
spöken och djefvulskap och allehanda förgörelser och
sjukdomar, som uppräknas eller under hvad namn de vara
månde eller gjorda äro, att de aldrig efter denna dag skall
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förderfva, ödelägga eller dödgöra dessa Jesu Kristi tjenares,
N. N., kalfvar, kor, afvelsverk eller mjölk, med hustomtar
eller jord, eller i någon måtto mera, än mus gör jordfasta
stenar;
och vid dessa kraftiga ord och heliga förmaningar, som
jag nu i Jesu Kristi namn uppräknat hafver, skall dessa
Jesu Kristi •tjenares, N. N., kalfvar, kor, fänad, kvigor,
afvelsverk och mjölknad, hus, tomter och jordar hafva en
god helbregda, en Guds välsignelse till en god lycka, af
Abraham, Isak och Jakob, efter Guds milda och nådiga
och barmhertiga vilja och i Herrans Jesu namn. Amen.
Mot drakar ock onda andar.
ö. Göinge, Skåne, 1870- talet. E. W. II, 384.
I Jesu Kristi heliga namn t fj.
Vår herre Jesus Kristus sade till sina disciplar: Frid
vare med eder! Samma frid önskar jag öfver mig och
dessa Guds tjenare, som härstädes äro.
Och nu förbjuder jag allehanda slags giftiga drakar,
lindormar och onda andar; dem döfvar, binder och förmanar jag, vid Gud faders magt och Sonens kraft och den
helige Andes visdom, att du strax viker bort af detta rum,
som du nu är, och icke mera skadar oss, än en mus kan
skada en jordfast sten.
Med dessa heliga och dyrbara förmaningar skola dessa
Guds tjenare vara och fria från allt ondt.
I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen.

Mot trolldom ock dämoner.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 378.
a.
Vår herre Jesu Kristus han gick i sin välsignade örtagård, han såg sina fränder och ovänner för sig stå, han
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upplyfte sin välsignade hand och bar dem alla uti Jesu
kraftiga namn.'
b.
Likaså och med samma kraft bjuder jag djefvulen och
alla onda andar och alla trollfolk och alla elfvar och vattenhästar, troll, spökelse och djefvulskap, som nu uppräknade
äro, så och allahanda förgift och förgiftade sjukdomar, gikt,
ros eller onda insteg, eller under hvad namn det vara månde,
som hafver gjort eller gör denna Jesu Kristi tjenare N. N.
någon skada invärtes eller utvärtes, lekamligen eller andeligen, dag eller natt i någon måtto. Derom förmenar jag
dig mer att skada eller plåga efter Herren Jesu milda, nådiga
och barmhertiga vilje. Och det samma i den treeniga
Gudens namn, Gud faders, Gud sons och den Helige Andes
och Herren Jesu Kristi namn. Amen.

417. För kreatur.
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 404.

Vår Herre Jesus Kristus gick i sin välsignade örtagård,
han såg sina ovänner för sig stå, han bad och välsignade
dem alla i Jesu Kristi namn.'

Likaså binder jag djefvulen och alla onda andar och
alla onda menniskor: g,årdpager, vattenhästar, troll och
upyske, som nu uppräknade äro,
dem binder jag med det kraftiga och starka bandet, som
Jesus Kristus band sina fiender:
Jag binder lefver och lunga,
tand och tunga,
brosk och ben
1 Jfr ovan nr 327 ff.
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och allt det i dem är.
Jag binder dig vid väs och vås,
att intet efter denna dag göra N. N. kreatur, eller något
annat af hans egendom, någon skada invärtes eller utvärtes
i någon måtto.
Jag binder dem med det kraftiga och starka bandet,
som Jesus Kristus band sina fiender.
I den heliga trefaldighetens namn:
Gud faders, Gud sons och Gud den helige Andes. Amen.
Med dyfvelsträck, bäfvergäll och röd korall rökes huset.
Glöderna af bokkol.

418. För värk.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. H, 390.
Vår herre Jesu Kristus, hans' röda kors, dermed vann
han all djefvulens magt.
På hans magt binder jag allt ondt, det som flyger såväl
i vädret som vinden.
Jag binder allt ondt i jord och på jord.
Jag binder allt ondt i vatten och på vatten.
Jag binder med ett band, som vår herre Jesu Kristus
band de förhärdade judar i örtagården.
Jag binder alla djeflar i sina färger,
både röda och blå,
blackiga och grå,
svarta och hvita,
att der icke skall göras denna menniska N. N. mera skada,
än som en mus kan göra en jordfast sten.
Och det gör jag alltsammans i Faderns magt, Sonens
kraft och den helige Andes visdom, i store Johannes och
Petris namn. Amen, amen, amen.
Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger.
Hos E. W. läses: ditt.
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419. Mot värk.
Göteryd, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 28.

Vår herre Jesus Kristus döfve dig med sitt kors,
men jag skall döfva dig med min ord, så du ligger som
en torsk.
I namn: Faders, Sonens och den Helige Andes. Amen.
Spotta så på ringfingern och skrif omkring, där det
värker, tre gånger afvigt.
420. Mot förgörning.
0. Göinge, Skåne, 1870- talet. E. W. II, 379.
Och hvad som dig N. N. förgjort hafver (eller förgöra,
plågat hafver eller plågar eller under hvad namn det vara
månde), antingen det är i jorden eller på jorden, i luften, i
vädret, i vattnet, elfven eller vattenhästen, i berg eller dalar,
djefvulens tillskyndelse eller onda menniskors förgörelse eller
trolldomsförgiftelse eller i jäst eller i elden eller vättars
plågande eller skadande, i stenar eller träden eller lefvande
i jorden eller på jorden, i hus eller utom hus, i kropp eller
utan kropp, med förgift eller förgiftade sjukdomar, eller
hvad skadeligen vara månde eller nämnas kan, så ock
onämda, antingen det sker natt eller dag, invärtes eller
utvärtes, så förbjuder jag det dig, att skada eller plåga mera.
Och detta gör jag på Guds vägnar och Guds makt och
kraft och efter Guds milda, nådiga och barmhertiga vilja
och i Herran Jesu Kristi namn och i Jesu Nazarene namn.
Amen, amen, amen.
421. Stulet gods att återskaffa.
Eriksberg, Södermanland, 1886. NM. F. 9196. Uppt. av metallarb.
G. Ericsson, Eriksberg 7/8 1886. Av densamme också i ULmA. SFF.

Man går en torsdagsmorgon, innan solen är uppgången,
till en rinnande ström och ställer sig däröfver, samt läser,
under det man vänder sig åt alla fyra vädersträcken,
följande:
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Hvart du vänder dig, jag binder dig, vid sol, måne,
stjärnor, planeter och alla himmelens krafter, att "I aldrig
skolen skina öfver den ogudaktige människan, som gjort
mig skada.
Hans blod skall göra honom bång, som Kristus led
på korset tvång, hans blod skall löpa kring hjärtat, hans
hand skall aldrig hafva mera ro än denna rinnande ström
under mina knän, förrän han hafver burit igen det han
stulit hafver ifrån mig.
I N: F: o: S: o: d: H. A: Amen.
Han bär säkert igen godset.
Anm. af upptecknaren: Ehuru denna och dessa formler
synas vara varianter af, eller beslägtade med hvarandra,
så äro de likväl funna på långt skilda orter. •De små trullböckerna, jag dels läst och återlämnat och dels erhållit,
hafva någon tid säkerligen ansetts för helgedomar, som
icke finge gå ur slägten.

422. Mot trolldom.
Södermanland, mitten av 1800-talet, SAKH. I, 115. Identisk med
föregående men något bearbetad.

Om någon befarar, att han redan på ett eller annat sätt
lider genom fiendtligt hexeri, bör han ställa sig vid ett rinnande vatten en torsdagsmorgon, innan solen gått upp,
och läsa följande ord fyra gånger, vändande sitt ansigte för
hvarje gång mot ett af de fyra hufvudväderstrecken:
Jag binder dig:
vid sol och måne,
stjernor och planeter
och alla himmelska krafter,
att I aldrig skola skina
öfver den ogudaktiga människan,
som mig skämt hafver.
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Hans blod skall göra honom bång,
som Kristus led på korset tvång.
Hans blod skall löpa kring i hjertat,
hans blod skall ej ha mera ro,
än rinnande ström under mina knän,
för än han hafver burit igen,
det han har stulit från mig.
För värk.
ö. Göinge, Skåne. 1870-talet. E. W. H, 392.
Jag ber nu lof af Gud fader att döfva och stilla och
kasta bort denna värk. Det skall hvarken värka eller
svida.
Det vill jag göra med mina tio fingrar och de tolf heliga apostlars.
I tre heliga namn:
Gud faders, Sons och den helige Andes. Amen, amen,
amen.
Mot värk.
örkened, Skåne. NM. F. 2164. Upptecknat av Eva Wigström
ur en Svartkonstbok.

Jag döfver värk på Petter Hendriksson och på N. N.
med tio fingrar,
tolf Guds änglar.
Nu skall denna värk aldrig mer svida eller värka, förbjuder jag densamma samt förenämnde fingrar och omtalte
änglar och i tre namn: Gud Fader, Son och helge [Ande].
Amen.
Gikta-bön.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 388.
Du djefvul med all din magt X
binder jag med Kristi kraft,
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att du viker från denne persons N. N. ros, gikt, flygande
värk, vare sig flygande eller stillastående, i hans kraft som
kommen är!
I namn: Faderns, Sonens och den Helige Andes. Amen.
***ODDA •-1\ tt i"
Gud hjelpe N. N. från sin värk och vedermöda för frälsarens Jesu Kristi skull!
I namn: Faderns, Sonens och den Helige Andes. Amen.
Ske alltså! Amen.
426. För tandvärk.
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 394.

Jag blåser af dig all värk och vånda i Herran Gud faders,
Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Jag ser Jesus, Sante Peter och Sante Bengt komma
neder till din onda lem, att du icke skall röra mig.
Jesus Kristus band djefvulen med dessa ord, då han
löste verlden, och sade:
»Mina tänder skola binda tänder
och min talan öfverför din talan,
din Skorpionus,
att du icke skall såra mig mer
än en mus gör en jordfast sten.»
I trefaldighetens namn:
Gud faders, Sonens och den helige Andes.
Sante Bengt. I. •H. S. 41 X 4,
427. För etter.
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 398.

Jag blåser på dig med blid anda,
jag N. N. blåser af dig all värk och vånda.
I Herran Gud faders och Sons och den Helige Andes
namn. Amen, amen, amen.
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428. För etter.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 398.

Jag N. N. blåser på dig: för rödt etter, för blådt etter,
för brunt etter, för grönt etter, för svart etter, för flygande
efter, för stannande etter, för etter i vatten, för alla slags
etter, under jorden och öfver jorden.
I Herran Gud faders, och Sons och den Helige Andes
namn. Amen.

429. För daggormar.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 401.

Vissna och försvinn, som döder man i jorden ligger!
I namn: Gud faders, Gud sons och Gud den helige
Andes.
Jag manar och botar dig N. N.:
för låsabett och för grimsbett,
för daggormar och för torbaggeetter,
lefvande etter, för dödt etter,
för sådan sveda och värk, för svulst och sår.
Jag blåser på dig med en blid anda,
jag blåser af dig all värk och vånda.
I den treenige gudens, Gud faders, Sonens och den
Helige Andes namn.
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430. Emot råttor ock möss i åkrar ock ängar.
Vårend 1841. HyMn-Cavallius, Wärend och Wirdarne, I, s. 426. Av
Hyltän-Cavallius funnen tillsammans med »Cypriani» förmaning, ehuru
det år oklart, om den ursprungligen tillhör denna.
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Gack ut en thorsdagsmorgon och säg:
Råttor och möss, som ären i denna vång,
åker eller äng, lador eller golf!
Jag besvär eder, att I blifven denna vång, åker eller golf
så led, sam Christus var led den man, som. gjorde orätt emot
sin nästa.
Möss, både stora och små!
Jag besvärjer eder:
vid Guds nåde,
vid sol och måne,
och alla lysande stjernor;
vid vägar och ovägar,
vid himmel och jord,
vid berg och dalar,
vid skog och mark,
vid sten och träd,
vid alla djur, som Herren skapat hafver.
Jag besvärjer eder, stora och små, hurudana i ären
och månde vara, hvar I ären, antingen i klippor, i stenrefvor
eller i jorden, så mån I på timmen draga till annor ställe,
icke heller bita något strå af denne säden, och alla måsten
I bortvissna, utan I genast dragen bort på annor ställen och
på annan grund.
In nommine pat. felle et spire. samet.1
Jag besvär eder vid den gudens namn:
Marilla, Mubelum Dralam,
att I strax hädan viken ifrån detta hus.
Corodis Mabell Branat Modilese Corejelium Pacrenellus.
In nomine &c,
431. Emot råttor och möss.
Värend 1841. HyWn-Cavallius, Wärend och Wirdame, I, s. 427.
I en annan, från den föregående avvikande uppteckning
manas råttorna och mössen
In nomine patris, filii et spiritus sancti.
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»vid den heliga graf, som vår Herre låg uti,
vid himmel och jord,
vid sol och måne,
vid stenar och plantor,
vid vatten och land,
vid aska och sand,
vid löf och gräs» o. s. v.

432. För gikt.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 389.
Solgikt och ros, mångikt, du gule gikt och ros, du
blåe gikt och ros, du gröne gikt och ros, du röde gikt
och ros, du brun gikt och ros,
jag besvär dig, gikt och värk, i hvar lem eller led du är
och huru du är, vare sig gul, blå eller röd, antingen du är
i hufvudet eller i ögonen, eller i öronen eller i lungan, eller
i armarne eller i benen, i blodet, tand eller tunga, mun,
hand, eller fot, eller i någon ledamot.
Jag besvär dig, gikt och värk, med Gud faders, Sons och
den helige Andes, vid Guds majestäts kraft, under dessa
artiklar, som i Guds faders, Sons och helige Andes namn
upptecknade äro.
Jag besvär dig, gikt och värk, att du nu strax utgår
förlåter denne Jesu Kristi tjenare N. N., att du icke skadar
eller bryter honom N. N. till öra eller pina i hufvud, tand
eller tunga, mun, hand eller fot, eller i någon ledamot.
Jag besvär dig, gikt och värk, att du nu strax utgår
ifrån denne Jesu Kristi tjenare.
I namn: Faderns och Sonens och den Helige Andes.
Amen, amen, amen.

Åt

At 11

jiL X X X

HeRLiGhet.
Dessa bokstäfver beteckna namn och skola skrifvas
under alltsammans.
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433. Gikta-bön.
0.

Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 387.

a.
Solgikt, mångikt, du gule gikt, du blåe gikt, du röde
gikt, du gröne gikt, du bryne gikt, du svarte gikt, du
hvite gikt,
jag N. N. besvär dig, i hvad lem eller led du är:
vid Gud faders, Sonens och den helige Andes namn,
vid Guds majestäts kraft,
vid sol och måne och alla Jesu Kristi stjernor,
vid det gamla testamentet, vid alla Guds mirakel, som
han har gjort i himmelen och på jorden,
vid alla dess artiklar, verks förmaningar, som jag nu
i Guds namn uppräknat hafver och dig med besvärat hafver.
Jag bjuder och förmanar dig, gikt och värk, att du nu
strax afviker och förlåter denne Jesu Kristi tjenare, icke
mera skadar eller bryter honom eller henne, eller pinar
i någon led eller lem efter denne dag.
Jag N. N. besvär dig, du gikt, förmanar dig, du värk,
Vid sol och måne och alla ljusa stjernor, att du icke mera
skadar eller bryter denne Jesu Kristi tjenarinna N. N.
Mine patris et felleset et santos.1 Amen.

Jag manar dig, gikt och värk, på vår Herre Jesu Kristi
vägnar, hvad du äst hvit eller gul, grön eller röd eller blå
eller brun, antingen du äst solgikt eller mångikt, att du nu
utgår af denne Jesu Kristi tjenare N. N., att du blifver
honom så led som jungfru Maria åt den man, som vet rätt
och dömer Orätt i Guds ord. Amen.
Pruls och otull Maria skall här läsas 3 gånger.
1 = In nomine patris

et

filii

et spiritus sancti.
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Gikta-bön.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 386.

Solgikt, mångikt, du gule gikt, du brune gikt, du blåe
gikt, du gröne gikt, du röde gikt, du svarte gikt, du hvite
gikt,
jag besvär dig giktavärk, i hvad lem du är, om du är
i hufvudet, öronen, ögonen, tänderna eller tungan, i ryggen,
i bröstet, i armarne, eller i blodet, i magen, i låren och
benen, antingen du är gul, brun, blå, grön, röd, svart eller
hvit, vid Guds Faders och Sonens och den evärdige helige
Andes namn, vid Guds majestätliga magt, vid alla dessa
artiklar, som nu uppräknade äro,
att du nu strax afviker och öfvergifver och förlåter
denne Jesu Kristi tjenare eller tjenarinna N. N.,
att du henne eller honom icke mera bryter eller skadar
till hufvud, öron, ögon, tänder eller lunga, rygg, bröst, mage,
lår och ben, för frälsarens, Jesu Kristi, förtjenst och förskyllans skull! Amen, amen, amen.
Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger.
Gikta-bön.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 387.

Solgikt, mångikt, du gule gikt, du blåe gikt, du gröne
gikt, du röde gikt, jag besvär dig, du röde gikt, att du genast
utgår af denne Jesu Kristi tjenare N. N., ehvad lem du
vara må.
I den heliga trefaldighetens namn: Gud faders, Sons och
den Helige Andes. Amen, amen, amen.
Gikta-bön.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 385.
Du gikt skall ej värka eller svullna,
hvarken värka eller svida
mer än det sår, som gick af Jesu Kristi sida!
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Och med dessa orden skall du, gikt eller ros, inom
tre dygn vika ifrån denne Jesu Kristi tjenare eller tjänarinna N. N.!
I namn: Faders, Sonens och den helige Andes.
Detta säger man tre gånger.

4 4 4L0000rinrint -l- t
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Gikta-bön.
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 385.

Med Guds förlof och Jesu Kristi ord och förmaning förbjuder jag dig, gikt, ros, sylen, toren och torr värk, huru
dan du är, att du afviker och förlåter denne Jesu Kristi
tjenares eller tjenarinnas N. N. hufvud, ögon, öron och
tänder; förbjudes och besväres, att du afviker.
I namn: Faders, Sonens och den helige Andes. Amen,
amen, amen.
Amen, till bot och bättring!
Solgikt, murgikt, du gule gikt, du blåe gikt, du röde gikt,
du gröne gikt, du brune gikt, du rödaktige gikt, du hvite
gikt, du gråaktige gikt,
jag besvär dig, hvai-est du är, att du afviker och förlåter
denne Jesu Kristi tjenares N. N. hufvud, ögon, öron och
tänder!
I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes.
Till bot och bättring!
SBNSHSHN.
Gikta-bön.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 386.

Du förbannade ros och gikt, som plågar N. N. kropp,
du skall vika och försvinna från denna Jesu Kristi tjenare
eller tjenarinna, så att du intet mera kraft hafver!
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Din magt har Jesus Kristus bundit med mörksens
kedjor. Kom i håg, att din lön är i helvetet! Här har du
intet att beställa för Jesu Kristi skull.
I namn: Faderns, Sons och den helige Andes. Amen,
amen, amen.
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För rosen.
Ö. Göinge, Skåne, 1870=talet. E. W. II, 399.

Du gule rosen, du blåe rosen, du röde rosen, du gröne
rosen, du brune rosen, du svarte rosen, du hvite rosen!
Jag .N, N. besvär dig i hvad lem du är, eller i benen,
eller i blodet, eller i lungan, vid Gud faders, Sons och den
Helige Andes namn, vid Guds majestäts kraft, vid alla dess
tolf artiklar, vid det, som Jesus Kristus gjorde, att du ingenstädes i köttet få vara.
Jag N. N. besvär dig, rosen och värk, att du strax afviker och förlåter denne Jesu tjenare N. N. och intet mera
skadar eller bryter honom eller henne till värk eller pina
i hufvud eller tänderna eller händerna eller någon ledamot.
Jag N. N. besvär dig, att du strax viker af denne Jesu
Kristi tjenare eller tjenarinna.

För gikt.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 389.
a.
Härmed förbjudes all den giktvärk och ros, som i alla
dina lemmar och leder är, från dig till verldenes ända, där
LXHXXXX.
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Dii ängellx Enger opliis jama XXXX. Der an iinre
Engar oplitt jamand user an Bolofensi madder Todo vid
det kristendomsnamn, som dig i dopet gifvet är, belak.
Bainoden Tiinde, en Jor Tiimån Speritius, sello Sansto.
Amen.

XX X XX X X X X
DEDA A
At At
X X X XX X X X X
Jesus han under appellen stod.
Han svettades vatten, han svettades blod.

Fly gikt och ros för ordet,
som dödde under jorden,
som daggen för dagen!
Jag binder dig med min hand
och med Jesu hand
och med jungfru Marias hand
och med de nio gode Guds englar,
med hvit ull och med grönt gräs.
I tre namn:
Gud faders, Gud sons och Gud den Helige Andes. Amen.
Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger.
441. Att fördrifva onda andar och giktavärk.
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2128. Ur en »Svartkonstbok»,
avskr. av Eva Wigström.

Så säg:
Min broder eller syster svär jag igenom Guds nåd och
förlofven; lånar jag nu Jesu Christi magt och kraft och
helige ords förmaningar; förbjuder jag alla onda andar och
allt annat ondt, värk och vånda, på det de och de skall icke
15 —

So. landsm. Linderholm
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skada denne Jesu Christi tjenare eller tjenarinna N. N. mer,
hvad slag eller oro det är.
Allt annat ondt skall nu vara bundet med Jesu magt
och kraft, i Guds faders, Guds sons och den helige Andes
namn, och på att intet mehn eller förtret gör denne Jesu
Christi tjenare eller tjenarinna, utan lemnar alla ben, ögon
och blod och alla hans lemmar skall vara fri, i alla goda
englars namn, ehvad färg gikten eller rosen hafver, eller
ehvad ställe det onda är, skall bortvika för Jesu Christi
skull. Amen.
IHS: SBS: SHS.

442. Att efterspana en gast med penningar.
örkened, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2206. Avskr. efter en »Svartkonstbok» av Eva Wigström.

Det skall ske på den dag, julafton faller. Den dagen
eftermiddagen skall du icke låta någon se dig. Var vid det
stället, [der] du kan till godset se, men var icke [i] vädret
för den, ej heller [i] vägen för den! Ser du honom, så var
stilla och håll för anden din. • Ser du honom på platsen,
så vänd, se styft och blicka icke och gack så när .den! Säg:

»Med Jesu förlof, stora och starka kraft och hjälp,
dermed skall jag dig starkt förbinda och stadigt, så du mig
ingen skada kan eller må göra.»

»Vår Herre Jesu Kristus att han den i öknen månde gå,
der såg han djefvulen för sig stå,
lyfte han upp sin välsignade högra hand
och band den djefvul och alla i samma stund.
Så binder jag ock denna djefvul nu med samma kraft.
I namn: Fader, Son och Helge Ande. Amen, amen, amen.»
Gack nio steg (tren) tillbaka igen, medan du läser tre
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fader vår, och haf en luden handske okrängd och kasta på
platsen, om du icke tör straxt gå på, till märke! Haf [en
bit? af] en likkista på dig och smulor af en kyrkspade och
smulor af klockan.

Att döfva vådeld.
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 403.
Jag slår dig till glöd, för Kristus stod uppå det höga
korset och med sitt blod betalte för hela verldens synder;
och med samma blod förbjuder jag dig, att du ej går
vidare än efter mina fotspår!
1 Gud faders magt och Sonens kraft.
Eld stå, eld stå i Jesu namn! Amen, amen.

Att döfva vådeld.
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 402.

Jag manar dig eld, att du icke går vidare fram, vid Gud
faders kraft och den Helige Andes visdom!
I namn: Gud faders, Guds sons och Gud den helige
Andes. Amen.
Fader vår läses.
Att döfva eld.
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2070. Ur en »Svartkonstbok »,
avskr. av Eva Wigström.

När man kommer till brandstället, ställer man sig midt
för elden och säger:
Eld, jag manar dig vid Gud fader och Son och den
helige Ande, att du skall blifva stilla, stilla och icke förhäfva dig med ditt fräsande och bitterhets nit, som du tända
ville, och med din grymhet, som du framfor!
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Det förbjuder jag dig i kraft af den ed, som Gud dig
på berget Sinai förbannat(?) hafver, att du skall styras och
stanna.
I namn: Gud Faders och Gud Sons och den Helige
Andes. Amen.
Sedan går man tre gånger kring elden och [skriver:]

?Pi- P ht P diA
Derpå ropar man högt tre gånger:
Hollol isolosba!
I namn: Faderns och Sonens och den Helige Andes.
446. Att döfva eld.
örkened, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2204. Avskr. efter en »Svartkonstbok» av Eva Wigström.

Statt tu, eld, uti den glöd, likasom Jesus Kristus, den
lefvande Guds son, stod bunden och fast på det heliga
korsens träd med sitt heliga korsens blodutgjutelse — oss
alla till godo! Jag, jag, jag, manar dig, eld, vid Guds Faders
kraft och Sonens makt och den Helige Andes visdom.
I namn: pattris och filius sancti. —
Läses tre gånger som omkring elden och därjämte ett
»Fader vår» hvar gång.
f. Dämonistiska formler.
a.

Nekromantiska.

447. Att mana upp en död.
Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 407.

Med en årsgammal hasselkvist göres en krets omkring
grafven från hvilken du tager mull, 3 gånger i din venstra
hand.
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Säg så:
»Jag manar dig, du döda lekamen med din anda, vid
Jesu f, jungfru Marias börd och de heliga evangelisters
och apostlars gång, att du står upp och möter mig här på
detta stället innan tolftiden, då jag vill fråga dig hemliga!
Och du skall svara mig 3 ord, dem jag icke uppenbara
skall!
Och besvär jag dig, att du ej löper utom denna krets,
ej heller till minsta hufvudhår skadar!»
I heliga trefaldighetens namn och [vid] Marias börd
och de heliga' evangelisters och apostlars gång. Amen.
Skrif sedan dessa tecken omkring kretsen:
Sätt så grenen i jorden och gå 2 eller 3 steg baklänges
utom kretsen!
När han har talat med dig, löper han afvigt omkring i
kretsen. Kasta då 3 gånger mull emot honom i nio kretsar,
så går han strax ner.
448. Att binda en tjuf.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 409.
»Att ,tjufven skall blifva kvar, när han
stulit ifrån dig.»
Gå på kyrkogården, sök upp ett folkaben och begär att
få låna det på huru lång tid som helst, och säg:
»Jag besvär dig, du benets anda,
vid jungfru Marias börd och alla apostlars gång,
och jag uppväcker dig till en väktare öfver allt hvad jag
äger,
att ingen tjuf, eho det vara må, skall kunna stjäla bort
något af mitt gods,
utan blifva ståndandes dervid, tills jag tillstädjer att min
väktare gifver honom lös.»
. Så länge du har benet i din kista, blifver benets anda
en väktare öfver ditt hus.
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449. Att spela på lotteri med tur.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 410.

Gå en torsdagsafton, sedan solen gått ned, till kyrkogården och sök upp ett stort ben. Skrif derpå alla 90
numren och säg:
»1 morgon så har du döde ande, som är egare af detta
ben, utstrukit alla så nära som de 5 nummer, som skola
vinna! Och det manar jag dig att du gör i alla djeflars
namn.» Amen.
450. Att återfå tjuvgods.
Sandvik, Småland, 1700-talets slut. Mfr. NM. 1897, 43. Efter en
gammal anteckning, sannolikt av prosten J. Gaslander i Burseryd, död
1793.

Att tvinga en tjuf att bära hem det han stulit.
Man »lånar» ett ben från en kyrkogård och binder det
i en stark ström samt läser:
Den person, som tillfogat sig min vara,
skall ej ha ro hvarken natt eller dag,
hvarken sittande eller liggande,
hvarken gående eller stående,
utan skälfva som detta ben,
tills han återbär min vara.
451. Att säkert att få en fogel inom skotthåll.
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 114.

Gå till kyrkogård en torsdags qväll, sedan solen gått
ned, tag ett ben, som setat vid örat på en dödsskalle, och
skrif derpå med ditt eget blod:
Jag binder dig fogel med mitt eget blod,
och det i namn: Faders m. m.
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Tag detta ben med dig, när du går på jagt, och då du
ser eller hör fogeln eller tror, att han finnes på ett visst
ställe, så gå tyst deromkring tre hvarf och säg tre gånger:
Jag binder dig fogel
vid himmel och jord,
vid sol och måne,
vid stjernor och planeter
och vid allt det Gud hafver skapat
i himmelen och på jorden,
och vid alla heliga martyrer och englar,
att du icke skall undkomma utur denna ring.

Satanalogiska.

452.

»Fans firkant.»

Gräsmark, Värmland, 1899. NM. F. 307. Upptecknat av N.
Keyland aug. 1899 efter Per Andersson S:ra Ängen, Gräsmarks s:n.

Sator
a r. e p o
tenet
opera
rotas.
453. Att återfå stulet gods.
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2095. Ur en »Svartkonstbok>,
avsky, av Eva Wigström.

Tag en ny glacerad kruka med något vatten uti, sätt
i den en alekäpp, i hvars ände nio obegagnade synålar äro
fästade, smeta väl igen krukans hals, gör upp eld i fans
namn och sätt krukan öfver den samt säg:
»Denna eld och dessa nålar skola förorsaka dig, tjuf,
som har stulit det eller det från N. N., som de stodo i
hjertat på dig, tjufven, till dess du frambär det stulna
godset.
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Detta befaller jag dig i Gud Faders, Gud Sons och Gud
den Helige Andes namn. Amen.»
Detta göres tre torsdags- eller söndagsmorgnar; men
bär på dig, hela tiden medan försöket göres, detta:

S r-7117
s<5717- 0
n(- 71..L.
7-7/H ri_

Truga_
[77 S

454.. Att döfva krut.
Värend 1841. HyMn-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, s. 420.

Tenia apepa sutuna Rutas."
Varde så döft i fanens namn!
455. Blod att stämma.
Böshult, Dunker, Södermanland, 1860-1870-talet. NM. F. 8375.
Upptecknat av metallarbetaren G. Ericsson.

Med en knif så korsar man läggvis öfver ett blödande
sår och säger därvid:
Stå i sten,
stå i strand,
stå i fandens namn!
Genom treenighetens namn o. s. v. Läses och korsas
tre eller dess bättre nio gånger.
1 Såsom HyMn-Cavallius anmärker, föreligger här en fördärvad
lydelse av den bekanta formeln: Sator arepo tenet opera rotas.
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456. För tandverk.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 393.
Skrif 12 nummer öfver en dörr och låt dem peta tanden,
som värker, att där kommer blod på spiket. Sätt det sedan
på första numret och säg:
»Efter som det är en förbannad plåga till att hafva
tandvärk, så utdrifver jag den i fans namn.»
Och då slår du spiket i stycken.
Att nedsätta en flicka.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 410.

Tag en spik af 'en graf och lite jord, i alla djeflars namn,
och sätt den midt i der hon kastat sitt vatten, och säg:
»Härmed nedsätter jag dig N. N. med det äktenskapsförbund, som du har ingått med N. N.; så nedsätter jag dig
N. N., och det uti hela Belsebubs Beliams och Lusifärs
namn.»
Men strö den förr nämde jorden hastigt öfver stället.
Att återfå stulet gods.
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2098. Ur en »Svartkonstbok»,
avskr. av Eva Wigström.

Tag tre silfverpenningar i din högra hand, tigande och
fastande, en sön- eller torsdagsmorgon, förr än sol uppgår,
gå till en bäck eller å, som rinner mot norr, vänd dig mot
öster och säg:
Jag besvär dig, du djefvul Lusefär, med allt ditt sällskap
och hof, med Guds och med Guds faders majestäts kraft,
vid Christi heliga födelse, vid Christi heliga lidande
Christi heliga uppståndelse, vid Christi heliga himmelsfärd,
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vid alla dessa heliga artiklar, ord och förmaningar, som nu
förmanande äro, Gud fader till ära och lof.
Härmed besvär jag dig, under Gudens högsta lydelse
och kraft, att du anammar denna menniska och tjuf, att
Herren icke låter den tjufven hafva ro, hvila eller tålamod
i sinne eller mod, som har bortstulit från N. N., förr än han
eller hon bär det alltsammans tillbaka och lemnar allt på
samma ställe, han stal det.
Till dess besvär jag eder, sol och måne, vid Gud och
under Gudens lydnad och högsta kraft, att intet sken må
öfvergå denna tjuf, som stal det ifrån N. N., förr än han
bär det till sitt rättmätiga ställe igen, som han stal det på.
I de tre namnen: Gud faders, Gud sons och Gud den
helige Andes, amen. ft t.
459. Att återfå stulet gods.
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2096. Ur en »Svartkonstbok »,
aVskr. av Eva Wigström.

Stig upp tigande och fastande en torsdagsmorgon i
Fans namn, förr än solen uppgår. Gå till handqvarnen,
drag den afvigt tre slag omkring med tre händer fulla kyrkogårdsjord och tre eldglöder af getbjörke ofvanpå stenen,
allt i samma Fanens namn, och säg så:
»Upp i Fanens namn de tre öfversta djeflar, som i
helvetets avgrund äro, och till den, som stulit hafver från
N. N., att låta honom aldrig få någon rast eller ro, förr
än han eller hon bär det tillbaka igen!
Likasom jag drager denna handqvarn afvigt omkring
i alla tusende djeflars namn, likaså drager jag den tjufven
tillbaka, som mitt ifrån mig stulit hafver.
Och likaså som den förrädaren Judas sålde sin herre
och mästare Jesus Christus för trettio silfverpenningar, han
bar dem tillbaka igen, likaså skall den förbannade menniskan och tjufven bära mitt gods tillbaka igen, eller skall
all den förbannelse komma på honom, som står skrifvet i
109 psalmen.»
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460. Att döfva krut.
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2079. Ur en »Svartkonstbok»,
avskr. av Eva Wigström.

Meruta[1, kom nu strax och sätt dig mellan krutet och
elden, i Bilials namn, nu strax!

461. Att förtrolla en bössa.
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. Uppt. av G.
Ericsson.

Jag hörer skjuta,
det skall din bössa få njuta.
Ondt jag vill och kan...
Henne förgöra i alla de 3000 djeflars namn.
462. Om fiskeri å dess innehåll.
Virserum, Småland, slutet av 1700-talet. Fat. 1906, 241. Jämf.
Meddelande från Nordiska Museet 1897, s. 43.

Om någon stjäler ifrån dig ditt mete eller dylikt, låna
dig ett dödt menniskoben, bind flogrönn vid det och häng
det i en stark åt norr flytande ström och befall det i 18,000
djäflars namn i natt gå hem till tjufven och så rycka och
bryta honom upp och ned och ingen ro gifva, förr än han
bär hem det han stulit har.
463. Om någon har stulit, att få det uppenbaradt.
Värend 1841. Hyltön -Cavallius, Wärend och Wirdarne I, s. 421.
Skrif dessa orden på en ostskifva:
+ pax + max + nis skaris.
Gif osten åt tjufven att äta och säg:
»Har du stulit, så ät i alla djeflars namn!»
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464. Att utröna hvem som stulit.
Vårend 1841. Hylten-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, 421.

Skrif i en ost dessa orden:
man + en hem + betila
truma
pate
deus
vinat +.

465. Invultation i satans namn.
Glimåkra, Skåne, NM. .F. 2099. Ur en »Svartkonstbok», avskr.
av Eva Wigström.

Att återställa stulet gods och sätta märke på tjufven.
Statt upp en torsdagsmorgon i dagbräckningen i Fanens
namn, gack sedan ut och skär från stammarne af nio slag
fruktbärande träd nio qvistar. "'varje qvist afskäres i
Fanens namn till att plåga den förbannade tjufven och
menniskan, som har bortstulit de och de varor ifrån den
N. N. Men den siste qvisten skall vara af ek. Sedan begynner man upp eld på en jordfast sten eller häll, i samma
Fanens namn, lägger alla dessa qvistar på elden, tager sin
bössa, laddar den i samme Fanens namn med krut och
askan efter qvistarne.
Derpå tager man ett ekbräde, eller man hugger bark
af en ek på så stor plätt, att man der med hel krita kan
måla upp en menniskas (tjufvens) bild, men allt i samme
Fanens namn; hvarpå man i samme Fanens namn skjuter
på hvilken af bildens lemmar man vill, så får tjufven samma
skott och det på samma lem, som man skjutit på.
Men lägger man något bly i bössan, så tar det bättre,
men allt som göres, så göres det i samme Fanens namn.
Sedan må man när man kommer hem, tillbedja sin Gud.
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466. Att återfå stulet gods.
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2097. Ur en »Svartkonstbok »,
avskr. av Eva Wigström.

Tag tigande och fastande tre silfver penningar i din
högra hand en söndags- eller torsdagsmorgon, innan solen
uppstår, gack till en å eller bäck, som rinner norrut, vänd
dig mot öster och säg så:
»Jag besvär dig, du Lusefär, djefvul Lusefär, med
allt ditt sällskap:
med Gud Faders majestets kraft,
vid Christi födelse, vid Christi fängelse,
vid Christi heliga uppståndelse, vid Christi heliga
himmelsfärd,
vid alla dessa artiklars ord och förmaningar,
som nu förmanade äro, Gud till lof och ära.
Härmed besvär jag dig, djefvul Lusefär, med allt ditt
sälskap vid Guds högsta lydelse och kraft, att djefvul
Lusefär, med allt ditt sälskap nu strax uppsöker och anammar den menniskan och tjufven och icke låter honom hafva
någon ro eller hvila eller tålamod i sinne eller mod, som
har bortstulit det från denne mannen, N. N., förr än han
bär det alltsammans tillbaka och levererar på samma ställe,
han stal det.
Till dess besvär jag eder alla helvetesandar, sol och
måne, vid Guds magt och under Guds högsta majestät och
kraft, att de icke skina öfver den tjufven, som stal det, förr
än han, eller hon, tjufven, bär det alltsamman till sitt rättmätiga ställe eller rätta egaren, som tjufven stal det ifrån
N. N.
Det besvär jag eder, I alla helvetets andar, nu strax
fullborden alla mina ord och befallningar och besvärjelser
i den stora och majestätiska Gudens namn. I namn: Gud
Faders, Gud sons och Gud den helige Andes. Amen.
Härom beder jag i min frälsares egen bön, Fader vår,
att det måste ske, att tjufven icke får någon hvila eller ro,
förr än han eller hon hemställer hvad han eller hon, från
N. N. stulit har.»
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467. Till att döfva krut.
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2065. Ur en »Svartkonstbok»,
avskr. av Eva Wigström.

Jag förbjuder dig eld, vid djefvulens magt, att du icke
mer bränner hvarken i bössa eller panna, så framt och så
sant som Lusifär står bunden med mörkrets kedjor i
helvete till evighet.
Jag tager äfven alla förut åberopade djeflar för så väl
N. N. (upprepar namnet sex gånger) som till hela min hjelp
här till.
1 Guds Faders och Guds Sons och Gud den Helige
Andes namn. Amen.

468. Att göra sig osynlig.
örkened, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2197. Avskr. efter »Svartkonstbok» av Eva Wigström.

Osynse vara.
Såsom jag lägger detta osynse här i fanens namn för
alla människor, så skall jag [osynse] vara häraf.
Nästa söndag derefter går du dit igen och finner en
röd sten; tag den och säg:
»När jag bär denna i fanens namn på mig, så skall jag
vara osynse för alla människor.»

469. Mjölkningsformel.
Tröne, Hälsingland, 1673. RA. Sk. kl. A. Mise. VII, s. 17.

Oxar och stutar miölke wij,
landh och löther går wij omkringh,
miölke fanners flöthar
och fanners mjölk
och han skall du haa.
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470. Mjölkningsformel.
Hälsingland, 1670-talet. Ur Lenxi tillägg till Eurenii berättelse.
Delsbo kyrkoarkiv, 0. 1.

När trollpackorna mjölka boskapen, skola de säga:
Oxar och stutar miölke wij,
land och löter gå wij omkring,
miölke fanners flöter
och fauners mjölk —
allt i fanners namn.

471. Att göra igen stulet gods.
Tjula, Södermanland, 1886. NM. F. 9194 ock SFF. ULmA. Uppt.
av metallarb. G. Ericsson, Eriksberg, 7/8 1886. Se SÄKH. III, 74.

Man tager en penning i handen och går till en ström,
som rinner österut, och säger, vid man står midt i eller
öfver strömmen eller rännilen:
Jag manar dig väder i vård,
jag manar dig jord i vård,
jag manar dig Oden af Aders gård,
att du tager mina gåfvor tillbaka!
Jag manar dig fanen af helvitet,
jag manar dig Nappa med allt ditt satskap,
att du låter denna tjuf hafva hvarken ro eller lisa,
hvarken sofvande eller vakande,
förr än han ingenburit det, han stulit hafver,
dit jag honom föresätter.
Detta skall ske trenne torsdagskvällar årad och sedan
solen gått ned. Penningen kastas sedan i strömmen.
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472. Djävulsbesvärjelse om råttskydd.
Arboga 1698. UUB. D. 609.

Jag manar eder 3 dieflar:
Abaxelll af östan,
och tig Ewell2 af sunnan,
och tig Dauw1[?] af westan,
att I låter tessa möss och rotter
ingen skada göras för tenna man.
I[n] n[omine] P [atris] F [ilii] et S[piritus Sancti]. Amen.

473.

Mot gladan.

Värend, Småland, 1830-talet. Hylten-Cavallius, Wärend och Wirdame I, s. 214.

Gla, Gla, Glänta!
Skam skall dig hemta,
föra dig över stock och sten,
hugga af dig båda dina ben.
Eller:
Glada, Glada, Glänta!
Skam skall du vänta.
I morgon skall du hänga
på fyra och tjugo stränger,
med alla dina ungar,
hierta och tunga,
lefver och lunga,
din lumme-tjuf.
1I

mnscr: ab axell.
I mnscr.: e(?) weil.
3 1 mnscr.: *göra måge.
2
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474. Mot bölder.
Lilla Mellösa, Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA.
Upptecknat av metallarb. G. Ericsson. Tryckt med några språkliga
förbättringar i &KIM. II, 103, ock lokaliserad till Lilla Mellösa.

Bölde, bölde blå,
fan ta den fläcken,
du sitter på.
Här ritar jag en ring,
etthundrafemtio deromkring,
di skola bulna och aldrig brista,
utan bli stora som varpe-nystan.
Så spottas [ock säges
Tvi bot, så snart som de va gjolt!
Genom treenighetens namn. Amen.
475. Att ställa bölder på någon.
Tuna, Medelpad, 1880. M. Jn. Meddelad av E. .1. Borg, Bällsta.

Bölde, bölde väx i ring,
och sätt femton omkring,
väx och bli stor,
likna far och mor!
Sitt där både väl och länge,
väx varken på åker eller änge!
476. Mot bölder.
Jäders bruk, Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. Upptecknad av metallarb. G. Ericsson. Se SÄKH. II, 103.

Bölde, bölde, ring,
femton utikring!
Alla bulna, ingen briste,
flera få och ingen miste!'
Så snart, som de är gjordt,
så ä de bot!
I hel. treenighetens namn. Amen.
i Synes av missförstånd ha blivit använd till bot.
16 — So. landsm. Linderhoim
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477. Medel att fördrifva vägglöss och kålmaskar.
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 115.

En till gården hörande qvinna springer naken med en
stake i hand omkring kålsängarna på en söndagsförmiddag
mellan »anngången» och sammanringningen, ropande:

Kålmask, bevar' dej,
att inte hin bedrar' dej!
478. Att göra osämja.
Nås, Dalarna, 1873-74. ULmA. 291: 3. Avskrivet av Nils Sjödahl
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok».

Man tager 3 gamla qvastar och går på taket midt öfver
sängen, der de sofva, och skär sönder qvastarne och kastar
bitar åt alla håll och säger:
Nu, djävula anfäkta, skall mellan er vara trätor och
osämja!
479. Mot ormbett.
Blidö, Uppland, 1897. ULmA. 303: 235.

Ormen ligger i tuf
svart och ful,
och fan far i dig som den bet,
och här har du själf din 'sveda och värld
480. Harfångst.
Hede, Härjedalen, 1904. NM. F. 2283. Sagesman: Olof Vestin,
Hedeviken. Uppt. av N. Keyland, Nord. Museet.

Här sätter jag min snara,
här får jag en hare.
Och liksom jag gnager harens ben,
skall fan gnaga mina ben.
1 Eller: tar. Vilket förutsättes som säkert.
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Att bota en förtrollad bössa.
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. Uppt.
G. Ericsson.

av metallarb.

Klyf en runnstör en torsdagskväll och kryp därigenom
med bössan och säg:
Här binder jag olyckan qvar
och den, som gjort mig skada,
och alla djeflar i helvetet äro med honom!
Spotta sedan 3ne gånger och gå hem.
Mot förtrollning av bössor.
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. Uppt. av metallarb.
G. Ericsson.

Skjut med skathjärta och säg:.
Drag för alla djeflar i helvitet är och honom emellan
ögonen, som dig skämt hafverl
Att bota en skämd (förhäxad) bössa.
Södermanland, mitten av 1800- talet. SÄRK I, 114.

Ladda med ett skathjerta och skjut under venstra
armen, sägande:
Dra (g) för allä di djevlär, som i helvite(t) ä, mä honom,
som imilla(n) ögo dej ha skämt!
u kapolia.
Blåkullatårdsbesvärjelser.
Sollefteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolldomskomm. i Ångermanland 1674, s. 25, 26, 27. Enligt bekännelse inför rätten av Sigrid
Mattsdotter.1
i Om den 3:dje besvärjelsen säges, att den sades till djuret, vilket
ock torde gälla den 2:dra. Om den 2:dra uppgav Sigrid, att den
lästes 3 gånger.
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Hwipp upp och nedh
och så ända till hälfwites!

Flygh up och nedh
till Blåkulla till fahnen!

Gudh forbanne tigh,
fahr upp i windh och wädher!

485.

Blåkullaformler.

Ås, Västbo, Småland. HylMn-Cavallius, Wärend och Wirdarne II,
Tillägg och Anmärkningar, s„ II.

En trollkäring, som blef sjuk i dymmelveckan, när hon
skulle fara till Blåkulla, bad sin man så gärna, att han skulle
fara i hennes ställe. Hon lärde honom därför, huru han
skulle göra:
Först smörjer jag åt dig en stake och säger:
»Här upp och här ut,
för alla de tusen!»
När du så kommer fram och gillet står som bäst, fortsatte hon, så begynna käringarna att huggas. Då skall du
ändtligen inte glömma att säga:
»Sår i dag,
helt i Morgon!»
Mannen lofvade att göra sitt bästa, men när han kom
fram och käringarna begynte huggas, gjorde han tvärtom
emot hvad hustrun bedt honom och sade:
»Sår i dag
och sår i morgon!»

NYTIDA, FOLKLIGA: DIREKT KONJURATIVA

245

Verkan häraf blef fruktansvärd, ty alla käringarna
blevo så sönderhuggna och fördärfvade, att presterna en
lång tid inte fingo annat att göra än att fara i sockenbud
till gamla påskkäringar.
486. Blakullafortnler.
Krokstad, Bohuslän, 1671. RA. Trolldomsprocesser, Bohuslän,
1671, bunt II, s. 199. Meddelades inför tinget i Kvistrum av Kerstin i
Löfri, Krokstads socken.

Nu dricker jag af min stop,
fanen skall gifwa mig allt hwad jag har behof.
487. Afekräckningsformel för tjuvnad.
Södermanland, mitten av 1800- talet. SÄKH. III, 75. Skämtsam
formel.
Den som denna bokl stjäl eller nappar,
han skall utföre helvetets trappa
med en röd kappa.
Förr stod detta ofta att läsa i de böcker, som funnos
i allmogens hem eller kvarlemnades i kyrkorna.
488. Att göra en mjölkehare.
Fyrunga, Västergötland, 1907. NM. F. 2534. Uppt. av Johan
Sven Svantesson, Fyrunga den 5 jan. 1907.
Om en vell jara säk en mjölkehare, så sa en ta säk nöra
jusaspeter älle andra träpinna å vira en trase älle hälst
gamla sölf älle vebinner om di, så sa en skära säk i en finger
å bloa å seja:
Ja sa je däk bio,
Å skam sa je däk mo.
Du sa fö mäk springa.
Å jag sa fö däk i hälvete bränna.
1 Eller:

sak.
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Om en ser en hare å en vell veta, om dä ä en mjölkehare eller inte, så sa en titta igönom ett hol på ett kläaplagg
eller noget aent hol, om dä då ä en mjölkehare, så har han
ena gråjol (band, bälte) om säk. Om en sa skuta en
mjölkehare, så får en inte ladda mä hagel, utan mä bröstmoler i ställe, å så sa skötten inte vara insammel, nor han
skuter. Då stupar haen, men då stupar skötten mä. Då sa
den som ä mä springa fram å skara å tunge-toppen på haen
å gå å tappa i mun på skötten, å då qvecknar skötten ve.
Män haen dä blir inte ante pinna å traser, sånt han va joler
å. Om en vell veta, om smör ä ätte sådan mjölk som mjölkeharå ha draet, då sa en ha en knif, som å jo! (gjord) åf
nie slags ankestål (stålbitar efter sönderbrutna eggjärn eller
värktyg, som man ankat på), å nor en då skär, körs i smöt
mä den knifven, då blöer dä i skara, om dä ä ätte mjölkehara.
489. »Hur dum gjorde mjölkhara.»
Hornborga, Västergötland, 1906. NM. F. 2343. Upptecknat av N.
Keyland april 1906 efter A. Joh. Svensson i Hvassagården, Hornborga.

Se dä getk te på dä vist, att de tok utsletna å Uppbrända
soper (ugnssopor) å åklöpte äfseter å vebinninga å utsletna
tvajestfimpa; men - hur di satt ihop dädäringa, se dä vete
Håken, för dä va allsingen, som feck se, när di gjorde't.
Men så mö vet ja, att .när di hade plockat ihop allt dädaringa uselheta, så skulle di skära sä i en finger eller fij
skära sä på nå ant ställe hvar som hälst på kroppen å låta
blon rinna på dädara skamtut å så sulle di seja:
Nu har ja gett dä kropp å blo,
skam ge dä lif och ma
jola springa,
Du sa för mäk
- å ja ska för däk i helvete brinna.
Å se va allt falit mä desamma.
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490. Att »göra en tuss».
Södra Finnskoga, Värmland, 1898. NM. F. 170. Upptecknat av
N. Keyland augusti 1898 efter Huske-Hans, Holmen, S. Finnskoga s:n.

Tuss eller bäru, den gör di om Langfredasmörån.
Anneka skull göra en om Langfredasmörån.
Men da sa gubben dä te mej: »Gå ut du å skäm för'a,.
se int dä går! Å da nä jag kom ut, se feck ja höre, att ho sa:
»Som du för mej på jola triller,
så ska jag för dej i helvete brinne!»
»Usch, Annika!» sa ja.
Men dämä va dä allt skämdt, se ho feck ingen bäru.

491. Om käringen som skulle göra sig en bära.
Grangärde, Dalarna, 1903. NM. F. 1648. Upptecknat av N.
Keyland okt. 1903 efter Skarp-Greta, Sunnansjö, Grangärde.

Den där, som skulle göra sig en bäru, va i en badstuga;
å då va hä en karl, som hade gömt sig på lafven.
Å där (i badstugan) hade hon en vattså, å så hade hon
då vidjehånkar å en kvast. Å så hade hon kvasten å hoppa
upp å ner mä' i vattsån.
»Få lif, få lif!»
sa ho då, men hä feck inge lif. »Må hä ä någon kristen,.som
hörer?» sa ho.
Å då sa' den där karlen: »1 helvete får hä liv!» sa'n.

492. Att göra en bära.
Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 130.

På jorden skall du för mig springa och jag i helvetet för
dig brinna.1
Sannolikt en räst av en täxt rörande tillvärkning av bära.
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Mot puken.1
Jämtland, 1870-talet. SFFT. IV, 131.

Je ge de bloe
men fän ge de moe.
För mej ske du på joln rin,
för dej ske je e helvet brin.
Det är:
Jag ger dig blodet,
men fan ger dig modet.
För mig skall du på jorden ränna,2
för dig skall jag i helvete brinna.
Bär-formel.
Ytter-Hogdal, Hälsingland, 1904. NM. F. 1435. Upptecknat av
N. Keyland maj 1904 efter Olof Karlsson, Ytter-Hogdal.

Det var en kvinna, som skulle göra sig en puke i badstugan om julnatten.
Men då var det en yngling, som stal sig i väg till badstugan före kvinnan, och lade sig där på lur för att höra,
hur hon bar sig åt. Ja, när hon då hade puken färdig,
så befallde hon honom att draga mjölken och smöret från
de andra till hennes hem. Och så sade hon:
»Du skall för mig på jorden springa,
jag skall för dig i helvetet brinna.»
Ynglingen, som åhört, skulle sedan göra sig en puke,
som han hört gumman göra. Men han trodde själf ej på
allvaret däraf. Därför när han släppte honom ifrån sig,
sade han:
»Lort skall du dra!»
Men det drog också puken, så ynglingen blef alldeles
»förrådd» för lort.
Liksom det mystiska väsendet bäran drar puken hem mjölk ock
smör från grannarna.
2 Springa.
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Bär-formel.
Ytter-Hogdal, Hälsingland, 1904. NM. F. 1437. Upptecknat av
N. Keyland maj 1904 efter 0I-Karls-Mora.

När man gjorde en puke, så sade man:
»Du skall för mig på jorden springa,
jag skall för dig i helvetet brinna.»
Och därmed var egaren försvuren att gå i elden för sin
puke.
Därför om någon lyckades få tag i en puke, såsom
i bland händt, och stängde in honom i bakugnen för att
bränna honom där, så kom genast den försvurne egaren och
ville tränga sig in i bakugnen för att låta sig brännas i stället
för puken.

Bär-formel.
Ytter-Hogdal, Hälsingland. NM. F. 1441. Upptecknat av N. Keyland efter Lars 01 Halvars Kan, Västansjö, Ytter-Hogdals s:n.

Dä va på ett ställe matmora skulle göre en puke i
bastuga.
da geck drängen lit före å gömde sä bakom bastommen.
da låg'en där å såg, hur ho rulla ihop, å dä va nije
slag utåf slarfver, som ho gjorde ett nyste [å].
se skar ho te vänster lillfingre, å lät drype tre dropper Nog. Å da säga ho så da:
Ja gir dä blog,
å fan ska gi dä mo,
å ja ska i helvete brinne.
Så sa en far.
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497. Bär-formel.
Hammerdal, Jämtland, 1907. NM. F. 2888. Upptecknat av Levi
Johansson 24 okt. 1907 efter Margit Danielsdotter i Solberg, Hammerdal.

I en fäbodstuga höll ett par käringar på med att göra
puken. Det var kväll på sensommaren, så att det var
mörkt ute. En dräng från byn var ute och skulle hälsa på
nå'n jänta i bodarna, som det ju brukar ska vara vanligt.
Drängen kom att titta på stugufönstret och fick således
både se och höra, vad käringarna hade för sig. Sedan de'
satt liv i puken, gick de ut. De skulle väl mjölka, kan jag
tro. Drängen gick då in i stugan. I spisen hittade han en
del tråd och kalk (? )hår och annat sån't, som brukat begagnas till pukvirke. Detta komsade pojken ihop, och se'n
skar han sig i lillfingret och dröp de där tre bloddropparne
i den där tussen, han mylat ihop, och så sade han de där
styggorden:
»Jag ger dig liv och blod,
fan ska ge dig mod!»
eller hur då nu var. Men han trodde inte, att det dugde
till nånting det där virket, och därför sade han på skoj:
»Å skit drar du å int' nå't annat!»
Men giss på, blef det inte liv i puken, och han drog,
som drängen sagt, och det blev en faselig strid mellan
bönderna i byn om vem som skulle få ha honom till dräng,
ty alla ville ha honom, eftersom det visade sig bli så stor
dyngkas där han var.
498. »Bjärn».
Östergarn, Gotland. NM. F. 4180. Upptecknat av N. Lithberg
efter Gust. österdahl, Fride, Gammalgarn.

De va i källing, sum kund går bjäre, n så skudd ha lär
i anni källing de må, u så gick di äut e hänsar bäggi täu.
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De källinggi, sum skudd gär bjärt' ho va ner pa lädu, u
dannu ha lag upp pa vindre. Källinggi to da et bälghankel u så såt ha fejr pinna unda ti bajn.
»Stå i fanens namn!»
sägd källinggi.
»Fall i Jesu namn!»
- sägd dannu på vindre. U så ramle bjärn ihop.
»Stå i fanens namn!»
sägd källinggi.
»Fall i Jesu namn!»
sägd dannu pa vindre igen. U så ramle bjärn.
U de hållt .pa ret längge. ljärn vild int sta. Men så ti
släut så tyckt ha, sum lag pau vindre, att de kund va rolitt
ti se, sått han sägd int någ' majr, u da bläj bjärn färdi u
börje laupe. Da ställd källinggi fram en stor kättel pa gålve,
ii den fylld bjärn pa en lejten stund.
499. »Trollkatten» eller »bjäran».
Frostviken, Jämtland, 1905. NM. F. 3314. Ant. av sem.-eleven
Levi Johansson 1905.
I Frostviken, där den benämnes »trollkatt», säger man,

att den framställes på följande sätt:
Kring en liten boll af kalkhår nystar man tre torsdagskvällar å rad ulltråd af nio olika färger. Tredje torsdagskvällen tar nian tre bloddroppar ur vänstra lillfingret och
gjuter in dessa i nystanet. »Katten» är nu färdig att erhålla
lif och sändas ut till arbete. Detta tillgår så, att man kastar
den baköfver vänstra axeln och säger:
»Jag har gett dig blod,
fan skall ge dig mod,
du skall för mig på jorden springa,
och jag skall för dig i helvetet brinna».
Han blir nu lefvande, och, så fort han fått uppgift på
livad han skall draga, rullar han åstad och samlar oupphörligen grädde, smör eller hvad det nu är, han fått befallning om. Därmed fortfar han, så länge ägarinnan lefver.
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500. »Trollkatten» eller »bjären».
Vilhelmina, Åsele Lappmark, 1905. NM. F. 3007. Antecknat av
sem.-eleven Levi Johansson 1905.

I Vilhelmina har jag fått följande uppgift om »bjärans»
(så kallas den här) tillverkning:
Man tar af ett lik några hårtestar, skinn af dess hälar
samt naglar. Allt detta jämte kvicksilfver och något
messing, som man skrapat af kyrkklockorna, hoprullas till
en boll, som man kastar öfver vänstra axeln, hvarvid man
säger:
»Vill du för mig på jorden springa,
skall jag för dig i helvetet brinna».
Sedan befaller man honom draga det eller det, och strax
rullar han bort.
Ägarinnan säges vara tvungen att personligen infinna
sig, om man tager af »bjäraskit» och bränner den i smedjan,
under flitigt piskande i elden med björkris.

7. Satansförbund.

501. Satanspaktum.
Linköping, 1674. Göta Hovrätts Arkiv, Jönköping. Criminalia
pro A:o 1674. Jönköpings, Östergötlands m. fl. län (större bunt)
n:r 64, jfr n:r 28: Ransakning på Linköpings rådstuga.»

»Högtärade k [iäre] broder! Salut! Emedan såsom
iag låter tig förnimma, att iag hafwer lust till att låna
i Av skrivelse från biskop Terserus den 25 sept. 1674 jämte utdrag
ur Linköpings demkapitels protokoll framgår, att två gossar i trivialskolan, Jakob Falk (14 år) ock Bengt Hult (13 år), på inrådan av en
kamrat, Petrus Spett (12 år), med eget blod »förskrifvit sig åt satan för
att få pengar». Bengt Hults förbindelse synes ha i hans namn skrivits
av sonen till en skräddare i staden. Studium av »Magia Naturalis»
ock ryktet om »D:r Faustus» hade givit anledning till företaget, som har
åtskilliga paralleller vid svenska skolor under 1600- ock 1700-talen.
Måst omtalade för satanspaktum under 1700-talet voro krigsfången
Lätzow ock senare Uppsalastudenten Daniel Salthenius (1718-1719).
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penningar af dig och will sättia tig min själ i pant och tiena
tig i döden och sedan will tala med tig om en natt.
Bencht Hult.»
Satanspaktum.
Stockholm 1676. Uppsala Landsarkiv. Uppsala domkapitels
protokoll den 9 febr. 1676.

Ankom och uplästes Kong!. Krijgs Collegii bref om
en grufweligh casu, nembligen en pastoris son i Östergötland, Johan Smaltzius benämnd, constabel under artollerie,
[som] gått 3 aftnar på Södermalms galgberget, williandes
contrahera medh sathan om penningar, 3:dje gången kastat
ifrån sigh en obligation medh sitt äget blodh skrefwen att
bekomma af honom, Oden, 10,000 ducater 20 åhrs tijdh på
interesse 7 pro cento,. pantsättiandes honom der emot sin
kropp, själ och eviga saligheet etc. — Denna skriften är af
en qwinnsperson opfunnen.
Satanspaktum.
Stockholm 1736. RA. Just. rev. Kulturhist. »Hädelse mot Gud.»

Jag Carl Gustav Klingfeldt upofrar både krop och siähl
till den store werdenes förste, faan, och skall han mig få
taga nitton åhr här effter, därest han mig will hiellppa så
mycket penningar som iag effter denna dagen af den stormächtige fan mig önskar samt att han mig hielpper gunst
hoos hwad frutimber iag siälf will och att alt hwad iag
mig önskar går där effter; om han nu mig, nemligen all
wärldens förste, fan, alt detta mig hiellper, skall iag, när
iag går till skrifft, giömma oblatet åth honom, dock med
dett förbehåll, att han effter dato mig hiellper och i natt
tager min skrift, så skall iag troget honom tiena, som med
mitt namn bekräftas. Stockholm d. 29 Decemb. 1736.
Carl Gustav Klingfeldt.
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504. Att spö ej skola bita på dig.
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 410.
Stjäl dig en hake och en mörna af en kjortel, tag sedan
2 eller 3 hufvudhår, vira om din venstra tumme och kasta
dem öfver din venstra axel, då du går fram till pålen.
Säg så:
»Det ger jag dig satanas för du håller din hand öfver
min fattige rygg, medan jag hänger».

å. °böner.'

505. Travestering af »Tio Guds bud».
Stockholm 1676. Acta till Trolldomskommissionen i Stockholm
1676.

Du skall icke frukta den gud, som är i helfvetet.
Du skall icke helga hvilodagen.
Du skall icke hedra fader och moder etc.
Du skall dräpa.
Du skall giöra hor.
Du skall stiela.
Du skall bära falskt wittnesbörd.
Du skall hafwa lust till din nästas hustru.
Jag herren fan är en stark hämnare etc.
Från de stora trolldomsprocesserna i Stockholm 1675-1677;
finnas i »Acta» till trolldomskommissionen i Stockholm 1676-1677 ock
hade ingivits av kyrkoherden Magnus Pontin i S:t Jakob, antecknade
efter de blåkullafarande barnen. Därtill komma några i HRT. III,
1676 antecknade på ett aktstycke, som bär titeln: »Några underliga och
sälsamma Rela[tioner] om det ynkeliga Trulldomswäse [ndet], som
sanferdeligen äre skedde utj D[i] is [bo] och Hälsinglandh». Även dessa
måste höra till Stockholm. Från barnen härröra de blott i andra
hand, för så vitt en äldre person, någon förkommen individ bland
huvudstadens drägg, måste anses ha värkställt dessa ohyggliga travesteringar, vilka bära ett fruktansvärt vittnesbörd om den etisk-religiösa
förvildning, som av den gamla djävulstron följde särskilt i de stora
trolldomsprocessernas år.
För deras användning i populärvetenskaplig, för barn ock ungdom åtkomlig form, tillåter sig utgivaren varna.
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506. Travestering av Trosbekännelsen.
Stockholm 1676. ATKS. 1676.

Jag tror på dig fader i helfwetet, som har lärt mig att
tiena dig.
Jag tror på fan, alsmechtigan fan, icke helvetis och
jordens skapare.
Jag tror på hans englar, hans onda bevarare, hvilka
aflade äro af fan, födda af trollkeringom, upstigne til
helvetis, sittandes på fans alsmechtiges högra hand, kommandes till att döma lefwandes och döda.
Jag tror På trollkeringom, icke ena helgo almenneligo
kyrkio, the fulas samfund, syndernas icke förlåtande och
ett pint liff. Amen.
507. Travestering av »Fader vår».
Stockholm 1676. RA. HRT. III, 1679.

Ord wår, fahn ware i titt nampn; diefwulen tillkomme
titt rijke; hin, skee tin willie.
Trå himmelen, trå jorden!
508. Travestering av Davids 23 psalm.
Stockholm 1676. ATKS. 1676.

Fahn är min herde, mig skall intet fattas; han förer
mig på galna wägen för sitt namn skull; och om jag än
wandrade i enom ljusom dal, så fruktar jag intet Gud.
Falskhet och obarmhertighet skola följa mig och jag skall
blifva i fans hus evinnerligen.
509. Travestering av morgonbönen.
Stockholm 1676. ATKS. 1676.

Jag tackar dig, fan, käre helfvetis fader, genom hans
englom, din ende son...

256

LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER

510. Travestering av aftonbönen.
Stockholm 1676. ATKS. 1676.

Waka öfver oss, fan, och bewara oss för Gud, den
listige frestaren, som alltid går, sökandes, hwem som han
uppsluka må...
511. Travestering av »Välsignelsen».
Stockholm 1676. ATKS. 1676.

Fan wälsigne oss och bevare oss...
512. Travestering av bordsbönen »Allas ögon» etc.
Stockholm 1676. På Delsboakten i HRT. III, 1676.

Fahn, alles ögon skall vara förbannat.
513. Travestering av bordsbönen »I Jesu namn gå wij
till bords».
Stockholm 1676. På Delsboakten i HRT. III, 1676.

I fanners nampn gå wij till bordz,
äta och dricka thet fahnen hafwer torget,'
äta diefwulens maat;
fahnen ware i maat och dryck;
fahnen styrke wår troo
och gifwe oss ändalycht!
514. Travestering av en bön.
Stockholm 1676. ATKS. 1676-77.

Barmhärtige fader i helfwetit, wälsignat ware tu för alt
gått, du har gifwit mig. Iagh will blifwa hoss digh o. s. v.
I Detta uttryck synes tyda på läsningens tillkomst i en stad.
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