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515. Travestering av bönen efter predikan. 
Stockholm 1676. RA. ATKS. 1676. 

Annat sätt: 
Barmhertige fader och kiära helfwetis fader, på hwil-

kens obarmhertigheet ähr inge ände, tu som icke äst tålig, 
icke förlåter alla missgierningar; hielp oss, faan, wår fräl-
sare för tins nampns ähra skull, fräls oss och förlåt oss alla 
wåra gudfruchtigheet och gif oss tin andes nådh till att icke 
här efter bättra wårt syndiga lefwerne och med digh icke få 
en eyigh salighet för dina änglars död. Amen. 

516. Blåkullaförbannelse. 
Sollefteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolldomskommissionen i 

Ångermanland 1675, s. 5. Denna ohyggliga formel meddelades av en 
12-årig flicka. Rätt vanlig uppgift av de anklagade under de stora 
trolldomsprocesserna, att denna »obön», som det hette på dåtidens 
svenska, lästes i Blåkulla vid dess högtidligheter ock svarta mässor. 

Förbannat ware min fadher och modher, 
förbannat ware syster och brodher, 
förbannat ware himmel och iohl, 
förbannat ware måne och sohl, 
förbannat ware den, som på Gudh tror 
och alla dhe, som på jorden boo[r] ! 

2. Operativt verbala formler. 
a. Deklarativa formler. 

a. Regressiva. 
517. Mot blemmor och utslag. 

Kläckeberga ock Dörby, Småland, 1874. ULmA. 93: 25. Ö. Smål. 
ock Ölands landsmålsfören. saml. 

»Borr» (blåsa, blemma) under foten får man, öm man 
råkar trampa på ett ställe, där man borrat med någonting, 
snurrat omkring med ett stolsben e. d. »Borr» bota,s, ona 
man med ett vanligt borr vidrör det sjuka stället, för borret 
runt motsols och säger: 

17 — Sv. landsm. Linderholm 
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»Jag borrar, jag borrar.» — 
»Vad borrar du för slag?» 

säger den som skall botas. 
»Jag borrar bort 'borr' ur din fot», 

säger den borrande, varefter han spottar 3 gånger. 
Det hela upprepas tre gånger. Tilltalsordet »du» måste 

användas. 

518. Mot stolsteg. 
Hestra, Småland, 1879-80, M. fr. NM. 1897, 38. 

En ska ta en trefot och med den samma med en fot 
i sänder borra på ögonblicket; ans yls förstås och fråga: 

»Hvad borrar jag bort?» 
»Stolsteg.» 

Båda ska därpå spotta tre gånger genom trefoten. Och 
så blir den sjuke nog bra, så fort det tyar. • 

Mot vagel. 
Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 45. Smål. landsmålsfören. saml. 

Vagel botas på följande sätt: Man tager en stol och 
borrar med dess fot rundt på golfvet. En näsduk eller ett 
kläde viras omkring stolsbenet, för att detta ej vid borr-
ningen skall skada ögonen. Man borrar nu några slag 
motsol s, hvarunder den, som skall botas, frågar: 

Hvad borrar du efter? 
Den borrande svarar: 

Jag borrar bort sto[l]steget på dek. 
Upprepas tre gånger. 

Mot vårtor. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. II, 112. 

Man går ut en klar månskensafton och ser på månen, 
medan man med fingrarna kretsar motsols öfver vårtor-
na och säger: 

Nu stryker jag bort mina vårtor i månsken. 
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521. Att sittande ej kan resa sig. 
Eriksberg, Södermanland, 1886. NM. F. 9219. Ant. av metallarb. 

G. Ericsson, Eriksberg, 7/8  1886. 

Då prästen står och jordfäster lik, så tager man litet 
jord vid grafven samt går därmed utanför kyrkporten och 
svänger sig på vänstra klacken motsols trenne gånger, 
och säger därvid: 

I den heliga treenighetens namn! 

Sedan strör man den mullen i hufvudet på en sittande 
och säger: 

Här skall du sitta, så länge jag vill! 
Genom de tre namnen! Amen! 

522. Fader vår baklänges — mot nålen. 
Härjedalen 1870-talet. SFFT. IV, 127. 

När ett kreatur sväljt något skadligt föremål, ger man 
det något filspån och salt i munnen och säger: 

Nema tehgive i 
o. s. v. Fader vår baklänges tre gånger, hvarpå man 
ger kreaturet in både filspånen och saltet. 

523. Mot frossa. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. Så K H. I, 107. 

Mot fredags- eller tredjedagsfrossan, »tredagsfrossan». 
Man kan ådraga sig denna sjukdom genom att om hösten' 
räkna flyttfoglarnas antal, men man kan bli botad genom 
att räkna en annan skara både fram och baklänges2  med 
orden: 

Far nu erän väg, 
å ta min fråse med er! 

Alltså vid deras flykt från köldens ock frossans ort. 
2  Varvid alltså bindes vid regressivitetens kraft liksom i n:r 517 ff. 
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524: Mot ältan. 
Södermanland mitten av 1800-talet. S Ä K H. II, 104 1., 

 

Man skrifver radvis på en papperslapp följande: 
Kalamaran 
Kalamara 
Kalamar 
Kalama 
Kabin 
Kala 
Kal 
Ka 
K 

Papperet sönderklippes radvis, i nio lappar, således 
med ett ord på hvarje lapp, och ingifves en sådan hvarje 
frossdag, derjemte användes äfven påbindning af lapparna. 
Andra ingifva en hel sats, påbinda en annan och gömma en 
tredje bland den sjukes tillhörigheter allt honom ovetande. 
Om lapparna påbindas, måste de återställas till den, som 
skrifvit dem. Läser någon annan dem, så får han frossa. 

 

En annan formel är följande, med hvilken antingen kan 
förfaras på samma sätt, eller ock skrifves hela formeln på 
nio lappar, af hvilka en intages hvarje frossdag: 

Pö 
För 
Förf 
Förfr 
Förf ro 
Förfros 
Förf ross 
Förfrossa. 
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525. Mot ältan. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. S ÅK H. II, 104. 

Man skrifver på nio papperslappar orden: 
Från oro till ro, 

och ingifver en lapp hvarje frossdag. 

526. Mot trollskott. 
Lemnhult, Småland, 1879-80. M. fr. NM. 1897, 36. Jfr ULmA 

92:46 

Som en pil kom du, 
som en pil får du gå! 

Nio videpinnar brytas, få ej skäras med järn. Dessa 
hållas i handen, under Jet man räknar från 9 till 1 tre 
gånger. Därpå läses ofvanstående, och pinnarne kastas i 
elden, hvarefter man spottar tre gånger efter dem, under det 
de brinna. 

För reformar. 
Värend. omkr. 1840. HylUn-Cavallius, Wärend o. Wirdarne I, 414 

Reformen hafver döttrarne nio: 
De nio blefvo åtta, 
de åtta blefvo sju, 
de sju blefvo sex, 
de sex blefvo fem, 
de fem blevo fyra, 
de fyra blefvo tre, 
de tre blefvo två, 
de två blefvo en, 
den ena blef ingen. 

För oxel. 
Rommeled, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

I Tages 'med alla temb fingrarne omkring oxelet och 
räknas: tre och sju och sju och nije å nije och attan: å e n 
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å inte, hwilket skall räknas tre söndagz eller tre fredagz 
mornar å rad, innan solen går up. 

Men bästa medlet är att gå tre söndagar å rad och 
skubba sielfwe oxelet tre gånger up och neer hwar söndag 
på en leestolpa, som de gådt med lijk igenom. Och der 
det intet är blodoxel, så hielper det, men för blodoxel 
hielper det intet, och när man går bort, får man intet see 
sig tillbaka. 

Blodoxel kommer derutaf, att man går öfwer det rum, 
hwarest man har slaktat • boskap och intet knifwen är 
stucken i jorden, ty då får trollen makt att sättia sig där, 
och den som kommer och går där öfwer, han får oxell, 
och deremot finnes ingen boot, ty det växer ifrån benet 
och rörer sig derifrån på intet ställe. 

529. Att räkna bort bölds r. 
Tuna, Medelpad, 1917. M. Jn. Meddelat av E. J. Borg, Bällsta, 

'runa, uppt. av M. Johansson. 

Man räknar baklänges tre gånger från nio. För hvarje 
gång spottar man tre gånger och ritar ffi. 

530. Mot värk. 
Ljunga, Småland, 1879-80. M. fr. NM. 1897, 28. Efter Rybergs 

Johanna, som lärt denna läsning av Stina i Karshult. 

Jag skall mäta dig 
med sax och syl 
och rödt och lindebast. 

Tjogen (alltså från 20) baklänges tre gånger. 

531. Ormhugg botas. 

Härad, Södermanland, 1850-1900. NM. F. 8357. Upptecknat av 
metallarb. G. Ericsson efter ett manuskript hos f. sold. Tell i Härad. 

Man räknar baklänges från och med 21 till och med 1 
trenne gånger under det man stryker med handen eller knif. 
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532. Mot Älnat. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. II, 105. 

På en papperslapp, tagen ur den psalmbok, hvilken ett 
frysande barns moder fått som fästmö, uppritas en liksidig 
triangel, hvilkens midtpunkt uppsökes och sammanbindes 
genom räta linjer med triangelns hörn, de härigenom upp-
komna tre små trianglarna utklippas och på en af dem 
skrifves siffran 3, på den andra 9, och på den tredje 27. 
Säkrast är att upprita tre lika trianglar och sönderklippa 
dem, så att man få tre små märkta med 3, tre med 9 och 
tre med 27, tillsammans nio, hvilka ingifves; en andra och 
tredje grupp, nio små trianglar hvardera, anskaffas på 
samma sätt, och af dem påbinder man den ena och gömmer 
den andra i den sjukes kläder. 

533. För flen på människor och djur. 
Värend o. 1840. HyMn-Cavallius, Wärend o. Wirdarne I, 412. 

Stryk det sjuka stället af vigt (ansyls) med en hvättje-
sten, en borste och en ullsax. För hvarje strykning spotta 
på jorden och läs: 

God morgon (god afton) flen! 
Om du vore så stor som ett klocketorn, 
skall du bli då liten som ett senapskorn. 
Du skall vissna och bli ingenting! 
I namn &c. 

534. Mot spenböld. 
Medelpad, 1908. M. 

God morgon, Flen! 
Om du vore så stor som ett klocketorn, 
skall du bli så liten som ett senapskorn! 
Du skall vissna och bli ingenting! 
1 Guds faders, Sonens och den Helige Andes namn. 
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Vid denna läsning föres en ullsax ansols omkring det 
sjuka ställe, och för hvarje läsning göras tre strykningar 
med ullsaxen, hvarefter man spottar 3 ggr. Läsningen ut-
föres 3 ggr. 

535. För bölder ooh fulelag. 
Härjedalen 1870-talet. SFFT. IV, 122. 

Du bulle, du rulle, 
du blef ej så stor, som du skulle. 
Men om du än blifvit så stor som en gryta, 
så hade du ändock ej något att skryta. 

Vid läsningen fattade man med högra handen omkring 
det onda stället. 

536. Mot nålen. 
Ångermanland 1870-talet. SFFT. IV, 126. 

Du järn, du stål, 
du malm, du messing, 
du sko'ne sticke, 
du sko'nt brinne, 
du sko' bli blöt som en välling! 
I de tre heliga namn. 

Läses till bot, när ett kreatur sväljt något. 

Progressiva. 

. Till reelt faktum bundna. 
a. Perfektformer. 

537. Att vita bort vårtor. 
Sandvik, Småland, 1879-80. M. fr. NM. 1897, 42. Efter en gam-

mal -anteckning. Jfr samma låsning från Sandvik i ULmA. 92: 44. 
Smål. landsmålsfören. samlingar.  

Gack ut en kväll i »månasken» och låt månens strålar 
falla på dina vårtor! Gå så in igen och stryk dem tre gånger 
med sopkvasten och säg lika många gånger: 

»Nu har jag fått månsken på mina vårtor». 

skall icke. 
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538. Mot eldetöld.. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. Avskrift 2. Uppt. 

av metallarb. G. Ericsson. 

För att hindra att ens bössa förtrollas, stöter man upp 
en jordtorfva med högra stortån, och lägger något af mullen 
bland förladdningen, i det man säger: 

Detta hafver jag gjort 
min bössa till bot! 
I n. F. o. S. o. H. A. 

539. Om fångkrutet ej vill brinna. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. S ÅK H. I, 113. Samma som 

föregående, •också av Ericsson,' men något bearbetad vid tryckningen. 

'Klickar låset och man har anledning att tro, det sådant 
vållas af trolldom, så petar man upp en liten grästorfva 
med högra stortån och lägger henne i förladdningen med 
dessa orden: 

Det hafver jag gjort 
min bössa till bot. 
I namn Faders m. m. 

540. Att icke någon kan taga elden från din bössa. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. S ÅK H. III, 77. 

Gräf upp med tänderna en liten torfva och tag derunder 
en nypa mull, hvilken du skall lägga i förladdningen med 
orden: 

Roltre hafver jag gjort min bössa. 

b. PresenSferMer. 
541. Mot vagel. 

Södermanland, mitten av 1800-ta1et. S ÅK H. II, 112. 

Den botande :värmer en pannring eller trefot af.  jern 
så starkt, som ögat kan tåla, och sätter jernet derpå, sägande: 

Ja bränner å ja bränner. 
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Den lidande frågar: Hva(d) bränner du? 
Svar: Ja bränner vageln ur ditt öga. 

Detta göres tre gånger, och till sist säger den botande 
tyst: 

Bot som gjol(d)t. 

542. Mot stolsteg. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. II, 110. Jfr n:r 541. 

Denna åkomma kan man få, om man ser en stol 
liggande kullstjelpt med fötterna i vädret, utan att säga: 
Tvy dej, stolsteg! 

Botemedel: Den sjuke sätter eller lägger sig, och den 
botande sätter på det sjuka ögat ändan af en stolsfot, så 
starkt upphettad, som ögat kan tåla, kringvrider stolsfoten 
varsamt tre gånger och säger: 

Ja vri(d)er å ja vri(d)er. 

Den lidande frågar: 
Hva(d) vri(d)er du för sla(g)? 

Svar: 
Ja vri(d)er stolstege ur ditt öga, 
bot som gjol(d)t! 

543. Mot starr. 
Fagerhult, Småland, 1879-80. M. fr. NM. 1897, 38. 

Den, som har starren, skall lägga sig baklänges på 
golfvet med hufvudet på tröskeln till en dörr. Och tager 
den, som skall bota starren, en yxa och hugger öfver den 
sjuke i dörren. Den senare frågar: 

Hvad hugger du? -- 
Svarte gnister å de röa, 
jag hugger starrbläjdeni ur ditt öga. 

Blåjde =. vigg, kil. 
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544. Medel mot knarren. 

Västergötland, 1870-1880-talet. ULmA. 25: 52: 2. Upptecknat av 
G. A. Bohlin. Västg. landsmålsfören. sam!. 

Vid tungt arbete, t. ex. dikesgräfning, händer det lätt, 
att handlederna blifva ömma och svullna. Denna åkomma 
kallas »knarren». För att bota »knarren» uppsöker man 
en klok gubbe. Denne tager en trätallrik och håller den 
med vänstra handen öfver det sjuka stället; hugger därefter 
med en yxa i tallriken. Den sjuke skall då utropa: 

Hugger du mig? 
Härpå svaras: 

Jag hugger icke dig, 
utan jag hugger knarren, 
den narren. 

Detta upprepas tre gånger. Man får ej tacka, ty då 
hjälper ej kuren. 

545. Mot harbragge.1  
Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. I, 107. 

Den sjuke sätter sig på stalltröskeln, vänd åt norr, och 
en person af annat kön täljer med en knif spåner af en 
träpinne, tre i taget, sägande: 

»Ja(g) skär, å ja(g) skär». 
Den sjuke frågar: 

»Hvad skär du?» 
Hvarpå svaras af den botande: 

»Ja(g) skär harbraggen ur ditt öga, 
ja(g) ska skärä de rö(d)ä frå(n) de hvitä, 
å de hvitä frå (n) de rö (d ) ä. » 

I stället för att sitta på stalltröskeln, kan den sjuke 
lägga sig, med ruggen på stallgolfvet och hufvudet på trös- 

1  Inflammation med rodnad ock värk i ögat. 
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keln samt hufvudbonaden neddragen öfver ansigtet. Den 
botande täljer -spånerna så att de falla ned på hufvudbona-
den, i det han säger: 

Ja(g) skär, å ja(g) - skär o. s. v. 

546. Mot vagel. 
Södermanland, mitten -av 1800-talet. S Ä K H. I, 111. 

Den som skall bota denna åkomma, sätter sig på en 
stol och täljer på en träpinne, sägande: 

Ja(g) täljer, å ja(g) täljer. 

Den lidande frågar: 
»Hvad täljer du för slag?» 
Ja(g) täljer vageln ur ditt ögä. 

547. Att bota en skämd (förhäxad) bössa. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. I, 114. 

Gå till skogen en torsdagskväll, sedan solen gått ned, 
och tag din skjutredskap 'med dig, klyf med en knif en 
smärt växande rönnstör så, att han håller ihop både upptill 
9ch nedtill, vidga öppningen och kryp, derigenom rättsols 
tre gånger och säg dessa orden: 

Här binder jag olyckan qvar 
och honom, som har gjort mig skada, 
och alla djeflar, som i helfvetet äro, med honom. 

Derefter spottar man tre gånger under venstra armen 
och går genast hem. 

548. Att ett djur måste bida dig. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. III, 78. 

Om du ser fjät efter djuret, som du vill-komma åt att 
skjuta, så strö åska af en fjädermus i tre fjät, sägande: 

Så binder jag dig. 
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549. Mot trollskott. 

Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Efter Lill-Anna. Uppt. av M 
Johansson. 

Jag gör för skott 
och allt hvad som skjutet är: 
Jag vrider gräs, 
men ej mitt hjärta. 
Jag vrider jorl, 
men ej mina on, 
och allt gör bot. 

För skott. 

Norrköping 1617-18: RA. Broctnan, n:r 2. Efter Norrköpings 
stads protokoller 1617-18. 

Jag läser öfver dig: 
för finne-skott, 
lappe-skott, 
väder-skott, 
berg-skott, 
ved-skott, 
hanka-skott 
och för alla de skott, 
som jag intet nämna kan. 
I namn &c. 

För flen. 
Rumskulla 1699. RA. HRT. I, 1669. 

Jagh mäter tigh flen medh hwit löök, 
du skalt icke giöra denna menniska men 
[mera] än en steen. 
Jagh mäter digh medh borste, 
du skalt aldrigh här wärsta. 
Jag mäter tig med steen, 
du skalt alldrigh giöra denna menniska meen. 
Jagh mäter digh med sax, 
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du skall här aldrig wäx(?) 
din blodh skall intet läcka 
eller senor sträcka. 

Hade brukats af 70-åriga Cicilla i Upsala knektatorp. 
Vid läsningen brukade hon »een brynsteen, een sax och een 
borste sampt hwitlöök». 

552. Att mähla för moreot. 
Yttane, Bohuslän, 1671. RA. Trolldomskommissionen, Bohuslän, 

II, 232. Enligt bekännelse inför tingsrätten av hustrun Marit 
Arnesdotter i Yttane, som lärt denna läsning av en jutsk kvinna, 
som höll till hos hännes mor. Protokollet meddelar blott helt 
summariskt, att Marit, när hon »måhlar för morsoot», brukade säga 
»dhet hon måhlar för mo[r]soot, för bloosott, för beensoott och 
leersoott», men torde läsningen kunna rekonstrueras på sätt, som 
följer: 

[Jag] måhlar för mo[r]soot, 
[jag måhlar] för bloosott 
[jag måhlar] för beensoott, 
[jag måhlar för] leersott. 

553. »At mäta blema af ögat». 
Uppland(?), 1750. Moman, s. 63. 

Jag mäter ut blema, 
jag mäter ut agn, 
jag mäter ut porsk, 
och jag mäter ut sand. 

554. För mateledan. 
d. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 403. 

Barnet mätes nio gånger, och säges: 
»Jag befriar dig N. N. från död man, maten och mata-

ledat.» 
Sedan tages saxen genom bandet; eld, vatten och salt. 
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555. Mot blemma i ögat. 
Holm, Medelpad, 1896. 

»För blemma.» 
Jag mäter hår, 
jag mäter strå, 
jag mäter blemma tå; 
jag mäter sand, 
jag mäter o grand, 
jag mäter iennom tre namn, 
fadrens och sonens och den helige andes namn. 

556. Mot trollskott. 
Värend o. 1840. HylUn-Cavallius, Wärend o. 1,Virdarne I, 413 

Jag skjuter bort trollskott, 
villappa-skott, 
måna-skott, 
skäppe-skott, 
såll-skott, 
grissle-skott, 
ungsqvasta-skott, 
jord-skott, 
sol-skott, 
[skott] af hvad slag det vara må. 
I namn &c. 

557. »För tanneverk». 
Sunnersbårg (Kållands hd), Västergötland, 1664. Meddelat av 

Göran Svensson, som jämte sin hustru Maria rannsakades för signeri 
inför Kållands häradsting den 16 juli 1664. GHRA. Criminalia 1665, 
Skaraborgs län, n:r 16. 

Jag super i mun 
och sputar i grund, 
och boot i samma stundhl 
[I] try nampn: 
Gudh Fadher, Son och then Hellige Ande. 

Rit: »Tager dhe kranke med sigh tu l en åå och låther 
dhem supa wattn i munnen» och säger de anförda orden. 
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558. Mot rödsot, frossa och fallandesjuka. 
Hjelmseryd, Småland, 1878. UknA. 92: 40. Smål. landsmålsfören. 

saml. Upptecknare: Carl P. Rosén. 

Ja trör de för bålla å kålla 
å den falia fallanesjuka. 

559. Ältan. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SAK H. II, 105. 

Förstå frossan eller ältan är alltid svår hos äldre 
personer. Då frossbrytningarne först kännas, skrifver 
den sjuke på ett papper följande ord eller håller åtmin-
stone i pennan, om en annan skrifter, lappen fästes ofvan 
och utanför dörren samt får ej läsas af den sjuke, förr 
än frossan försvunnit: 

Nu skrifver jag bort min frossa, 
och när hon kommer igen, 
så är jag icke hemma. 

560. Om barns vård. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. S ÅK H. I, 101. 

Då en barnfader går ut, för att bjuda faddrar, bör 
han med en käpp basa de buskar, i synnerhet enbuskar, 
hvilka han går förbi, och säga: 

Här sätter ja (barnets namn) skabb å klåde.' 

561. Mot fredags eller tredjedagsfrossa. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. II, 105. 

Då någon har frossa i faggorna, lägges något af hans 
naglar, hår och blod i en linneklut,' som af annan person 
nedgräfves vid eller under en jordfast sten, utan att den 
sjuke Mr veta hvarest, den nedgräfvande säger: 

Här sätter N. N. bort sin fråse. 
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562. Mot svartsjuka. 
Ångermanland, 1870-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 15. 

Man ger den svartsjuke i mat eller dryck in sönder-
stötta tivelbär ock slår honom kåda i hufvudet, eller som 
formeln lyder: 

Sju helsinges plåga 
botas med tivelbär ock kåda. 

563. Att ej barn må oroas. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SAMT. I, 101. 

Då en främmande kommer in i ett rum, der ett spädt 
barn finnes, bör han, för att barnet ej skall bli oroligt, röra 
om i eldstaden och säga: 

De fins min(d)re folk än ja(g). 

564. Mot näcken. 
Uppland (?), 1750. Moman, s. 22. 

Necken, qui idem est ac gentilium Neptunus & aquis 
prwsidere dicitur, unde & aqua submersos, ab eo raptos & 
suffocatos credit vulgus, quare & natantes, frustulo chalybis 
aqux injecto, se contra eum munire solent, addita hac vel 
alia imprecationis formula: 

Neck, Neck, nåleputa, 
du är på lann, 
men jag är i vannll  

Dein ex aqua surgentes, chalybe recepto, ad consvetum 
domicilium dimittunt: 

Neck, Neck, nåleputa, 
du är i vann, 
men jag är på lann! 

i Vädjar alltså till ett obestridligt faktum. 
18— Se. landsmål. Linderholm. 
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565. »Att icke bli ogift för alltid.» 
Södermanland, 1860-1870-talet. SÄKH. IV, 76. 

Om en piga låter grötspadet koka för länge i grytan, så 
»koka alla hennes friare bort». Om nu matmodren eller 
någon annan påminner derom, så bör hon, för att afvärja 
ett sådant obehag, säga: 

Å, de fastnär fälle någen låghalter kvar i spjellhåle 
likkä. 

c. Futurformer. 

566. Mot flöjning. 

Södermanland, 1860-1870-talet. SÄKH. I, 102. 

Då man köpt en häst eller något annat djurslag, som 
plägar flöja, bör man något lyfta på dess venstra framfot 
och säga: 

Ja(g) ska botä dej för flöjä. 
Högre, än man lyfter foten, kan djuret sedan icke hop-

pa. Innan häst släppes vall, bör han ledas genom tre 
grindar och vid hvarje grind få en bit bröd genom tredje 
grindspolen, hvarvid man säger: 

Ja(g) ska botä dej för flöjä. 

567. Mot »unke (unket).» 

Södermanland, 1860-1870-talet. SÄKH. I, 111. 
En obehaglig känsla med en viss dåsighet och styfhet i 

lemmarna botas genom att tre gånger lyfta på norra stugu-
knuten och för hvarje gång säga: 

Ja(g) ska botä de, som unke ä. 

568. Mot stamning. 

Södermanland, 1860-1870-talet. SÄKH. I, 111. 

Om ett barn stammar eller eljes har något fel i ut-
talet, så botas det derigenom, att lungorna tagas ur ett ny- 
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slagtadt får och »slungsläpas» (hå'rdt släpas) öfver barnets 
mun tre gånger, medan man säger: 

Ja(g) ska botä dej för stammä. 

569. Mot »kramning, gastkramning (ömhet).» 
Södermanland, 1860-1870-talet. SÄKH. I, 108 . 

Jag skall nu. bota dig 
för gårdsrå (»gålrå»), tomtrå, 
sjörå, skogsrå, 
att de intet ondt skall göra. 

Under läsningen stöper man med tre upphettade grå-
stenar i vatten, hvars fräsande angifver kramningens lind-
rigare eller svårare beskaffenhet. 

Mot tandvärk. 
Kjula, Södermanland, 1860-1870-talet. NM. F. 8274. Uppt. 

av metallarb. G. Ericsson. 
Man läser följande, under det man stryker med aviga 

handen på kinden: 
Jag skall bota din tandvärk, 
för tand och för tunga, 
för lefver och lunga, 
för vatten och land, 
där du bygger och bor, 
om du på honom' tror. 
I F. S. o. d. H. A. N. Amen. 

Mot tandvärk. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SÄKH. II, 110. 

Jag skall bota dig för tandvärk, 
för tand och för tunga 
och för lefver och lunga 
och för vatten och land, 
der du bygger och bor, • 
om du på honom (1. botarn) tror. 
I faderns m. m. namn. Amen. 

1  Botarn. 
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572. För en duven tjur. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SÄKH. I, 104. 

Om en tjur är dufven och trög, tager ladugårdspigan ett 
hänglås, helst ett så kalladt lasklås, och uppläser det tre 
gånger öfver korsrona på tjuren, sägande för hvarje gång: 

Ja(g) ska läsä opp de, som va(r) igenläst. 

573. Mot trollskott. 

0. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 400. Jfr n:r 556. 

»Att skjuta bort på folk.» 
[Jag skall skjuta bort] trollskott, villarpaskott, 
folkaskott, jordskott, stjerneskott, flygandeskott, 
släckeskott, skäppeskott, sälleskott, 
det som flyger och far, 
som jag icke uppräkna kan, 
ingen till något men! 
I namn: Gud faders, Sons och den helige Andes. Amen. 
Fader vår och välsignelsen läses. 

574. Mot skott. 
Virserum, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 34. 

Man skall ladda en bössa med krut, nio solfhankar 
(iräknas baklänges, d. v. s. man börjar med nio och går till 
ett), nio kvistar af nio slags fruktbärande träd, nio stark-
pepparkorn och nio vidbindetrådar.1  Bössan afskjutes 
därpå öfver den sjuke, som hör sitta öfver ett kärl med 
'vatten. I det skottet aftryckes, läses: 

Jag skall skjuta bort trollskott, solskott, villarpaskott. 
Detta upprepas tre gånger, och kärlet med vattnet 

omkullsparkas. 

1  Den del av varpen i en väv, med vilken början av väven fästes 
i vävstolen. 
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575. Mot trollskott. 
Nye ock Lemnhult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 36. 

Jag skall skjuta bort trollskott och villarpaskott 
och bärgskott och jordskott, 
skott öfver jord 
och skott under jord, 
månskott och stjärnskott 
och solskott, pilskott 
och all slags glödande skott, 
som under himmelen månd flyga. 
Under läsningen hålles en såstång öfver den sjukes 

rygg. Läsningen upprepas tre gånger. Besvärjaren spottar 
en gång för hvarje läsning. 

Mot » vill arp as kottet». 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 401. 

Gå till en videbuske, tag 9 små grenar och gör dig en 
krans af hvarje kvist, och besök den sjuke en söndags-
morgon, helt tidigt, och stryk på såret med dessa kransar, 
förr än solen går upp, och så dessa ord för hvarje krans: 

Jag skall bota dig för villarpaskott, solskott och måna- 
skott. 

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. 
Sedan brännes kransarne upp, hvarefter ett plåster, 

som heter rödt mirakelsplåster, lägges på såret. 

Bot för skämd bössa. 
Slätthög, Småland, omkr. 1906. NM. F. 4040. Sagesman: ställmak. 

Gustaf Johansson (omkr. 40 år), Osbro. Uppt. av C. W. v. Sydow. 

Fan har vatt ute och gått, men jag ska bota dig. 

Man satte bössan i en trefotastol och gick 3 gånger 
ansers omkring den, och för hvarje gång sade man ofvan-
stående. 
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578. Mot förgörelse. 

Medelpad, 1908. M. 

Jag skall dig bota 
med tolf Guds änglar 
och mina fem fingrar. 

I nomino Gud fader, Guds son och den helige Ande. 
Detta läses, under det att man med sina fem fingrar 

fattar den sjuke om hakan. 

579. Mot frost i lemmarna. 

Nye, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 34. 

Jag skall bota denna frost: 
först en månad, sen ett år 
och sen, så länge världen står. 
I de tre heliga namnen. Amen. 

Läses tre gånger å rad. 
Tre lerbitar tagas ur ugnen, hvarvid de icke få lös-

göras annat än med fingrarna, icke med knif eller annat 
redskap. Den sjuke håller dem vid den förfrusna lemmen 
och kastar, hvarje gång läsningen upprepas, en lerbit i 
elden. 

Den sjuke bör icke tacka eller bjuda betalning åt den, 
som läst. 

580. Mot frostskada. 

Nye, Småland, 1880. ULmA. 92: 46. Smål. landsmålsfören. saml. 

Jag skall bota denne frost, 
först en måne, sen ett år 
och sen så länge denna verlden står. 

Tre lerbitar, tagna ur ugnsärlen (få ej lösgöras annat än 
med handen), hållas under läsn. vid det förfrusna stället 
och kastas, en för hvar gång läsningen sker, i elden. Den 
sjuke bör ej tacka. 
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581. Mot frostskada. 
Lemnhult, Småland, 1880. ULmA. 92: 46. Små!. landsmålsfören 

saml. 
Jag skall läsa bort frost, 
och det skall vara så visst, 
som denne muren är gjord af ler och sten. 
Det skall vara i 12 månader och 12 år, 
så länge verlden står. 
Läses 12 gånger. Under läsningen skall den sjuke hålla 

tre lerbitar och tre kol vid det skadade stället. För hvar 
gång läsningen sker, spottar förrättaren af besvärjelsen en 
gång i elden och ritar med ett kol ett streck å en sticka. Då 
tolf streck sålunda erhållits, brytes stickan i tre delar, så 
att 4 streck kommer å hvardera, och dessa kastas i elden. 

Medlet är osvikligt, om läsaren erhåller minst ett öre. 

582. Mot allt ont. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 413. 

»Att sätta i fähus och stall eller hvad rum som helst.» 
Man skall stå upp i den heliga treenighetens namn, 

man skall vara fastande, och man skall vara rentvagen i 
ansigtet och händerna, och man skall taga en ekpåle eller 
kubb af roten och hugga honom fyrkantig och borra 9 hål 
och skrifva 9 X och 9 slags fruktbärande träd och hvitlök 
och hår af alla kreaturen, som stått i stallet, i Jesu Kristi X, 
och när denne påle är färdig, så läs dessa orden: 

Död och dom mig förestår, 
men denne påle jag nerslår; 
och att du från detta förr nämda folks, N. N., kreatur 
tager bort allt ondt ock i detta hus, 
först en månad härefter [och så ett år] 
eller ock så länge verlden står. 
Detta befaller jag, Jesu Kristi tjänare, 
i namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen, 

amen, amen. 
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583. Att få ett snällt barn. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SAKH. I, 101. 

När en barnsängsqvinna blifvit kyrkotagen, bör hon 
med ett björkris lindrigt slå sitt barn, sägande: 

Nu skall du bli snälläre, än du vari(t). 

584. Att kalla hem ko. 
Nås, Dalarne, 1916. ULmA. 291:2. Uppt. av Nils Sjödahl 1916. 

I den tröskel, över vilken kon senast gått, ritar man 
med en kniv tre kors (X, X, X). Därefter sätter man 
knivens udd på första korset och säger: 

Nu ska du komma hem, Docka! 
Därefter på andra korset och säger: 

Nu ska du komma hem fort! 
Slutligen på tredje korset och säger: 

Nu ska du komma hem i dag! 

585. »Mot okt. »1  

Skirö, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 49. Jfr ULmA. 92: 46. 

Nu ska vi bota för olet: 
munol, hufol, halsol, 
bröstol, ryggol, bukol, 
lårol, benol, klöfo1,2  
tre häkter och tre släkter. 

Besvärjelsen upprepas tre gånger, och under tiden 
häller den, som läser, spenvarm mjölk genom tre ojäfviga2  
personers tre öfver hvar andra stälda knutna händer, så 
att hon rinner ned i ett under dem stäldt fat. För hvarje 
gång läsningen upprepas, hällas tre skedblad mjölk genom 
händerna. Denna mjölk gifves sedan åt det olsjuka svinet 
under upprepande af ofvanstående, men då blott en gång. 

1  01 är en svinsjukdom. 
2  Märk nio-talet! 
3  Ej besläktade med svinägaren. 
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586. För god skörd. 
Jämtland, 1840-talet. Wärend o. Widarne, II, Tillägg, s. X. 

När Thoren1  går först på våren, brukar man — — — i 
Jemtland, efter gammal sed, kasta sig framstupa på jorden, 
sägande: 

Vi ska rulla, 
så att det blir korn i hvar grubba! 

eller i Helsingland: 
Gröt och klubba, 
i hvarje grubba! 

Den, som iakttager detta bruk, tros till hösten erhålla 
en riklig skörd; hvaremot den, som försummar det, får till 
straff att plågas af ryggvärk. 

587. Att ej förlora sädeslyckan. 
Villstad, Småland, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, II, Tillägg, 

s. XLIII. 
När någon lemnar bort sädes-säd eller annat utsäde, 

skall han taga igen tre korn och säga: 
Säden skall du få, 
men sädes-lyckan vill jag ha sjelf. 

Detsamma iakttages ock, när man bortlemnar jäst. 

Mot modstulenhet. 
Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 126. 

Modstöld, modstulenhet, modlöshet hos kor botar man 
på följande sätt. Man tager tifvelrot, hvitlök, björkbark 
och vändelrot (allt fås på apotek) och blandar detta i såder 
samt gifver kon in häraf under framsägande af orden: 

Tifvelrot, hvitlök, björkbark och vändelrot 
ska' igen göra det, 
som förtrolladt är. 

Att taga vändelrot. 
Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. 

Vändelroten enbart eller i samband med källerhals- 
bär och vitlök skyddade mot all slags trolldom. Skulle 

1  Åskan. 
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emellertid vändelroten bli riktigt verksam, var det nödvän- 
digt, att den togs en söndags morgon under uttalande av 
följande ord: 

God dag, god dag, du vändelrot, 
jag skal ta' dig till bot, 
så att du skall stå allt ont emot! 

590. Mot vättar. 
S. Unnaryd, Småland, 1870-1880-talet. ULmA. 92: 50. Smål. lands-

målsfören. samlingar. 

Den sjuke skall gå till en mot norr rinnande bäck, der 
han ställer sig, under det att den, som läser, med en knif 
uppskär de torfvor, på hvilka den sjuke står, en för hvar-
dera foten. Dessa läggas på den sjukes hufvud, under det 
nedanstående läses tre gånger: 

Elfkungarne, som i nordvatten vada, 
vättarne, som i salarne springa glada, 
skall dig för denna sjukdom bota, 
att det inte dina nerver må skada. 

2. Till påstått faktum bundna. 
591. Mot blemma. 

Bjärtrå, Ångermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Uppt. av P. 
Edholm. 

Det är ingen grand, 
utan Jesus Christi guld, 
fin, god. I tre namn, 
Fader Son och Helga and. 

Läses i brännvin. 

592. Mot möss i ladan. 

Villstad, Småland, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, II, Tillägg, 
s. XLIII. 

[När man vid sädesberedningen lägger ned den första 
neken (= sädeskärven) i ladan, skall den, som lägger, fråga 
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den, som kastar till honom neken:1 »Hvad skall musen ha?» 
[Härtill skall den förstnämnde tre gånger säga:] 

Ben och sten och böne-rot.1  
Detta sker, för att mössen icke må skära säden i ladan.' 

593. Mot råttor ock möss. 

S. Unnaryd, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 44. 

»Att freda säden för råttor och möss.» 
Inna da laa non sä i la'an, ska da hinna i hop an gam-

mel skära, an bönarot å ban å lägga på bottnen i la'an, å 
så ska la'aren sia te nekakråken: 

Hva ska mössan ha å äta te året? 
Då ska hina svara: 

Ban å stan å bönarot. 

594. Att bota barn för gråt om nätterna. 

Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 45. Små!. landsmålsfören. sam!. 

När små barn lider af nattgråt, så plägas uthängas ett 
af barnets lintyg norr om stugan öfver thorsdagsnätterna. 
lifven påklädes en bykböstel3  med något af barnets kläder 
och sättes sedan bakom förstugudörren, under det man 
säger: 

Roa dek med dätta, pyske, 
och lät sen bli met ban! 

595. »Mot förgöring å kreatur.» 
Västbo härad, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 45. Ant. på 

flera ställen inom häradet. Se ULmA. 92: 44. 

När kon din har kalfvat och får sitt första dricka, skall 
du säga till henne: 

1  Artemisia vulgaris. 
2  Det förutsättes alltså, att de skola utgå från det härmed för-

nekade rätta förhållandet. 
3  Klappträ. 
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När du kommer på släta, 
där möter du trollkonor tre, 
som fräja efter nyttan din. 

Då skall du svara: 
Den har jag ätit upp: 
i malt och salt, 
[i] spad [och] flott och hviter lök. 

596. Att få lycka vid fogelj akt. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF., ULmA. 347: 25. Uppt. 

av G. Ericsson. Tr. S Ä K H. I, 113, med uppgift, att detta säges, när 
man för egen räkning vill komma åt en fogel. 

När man ser och hör fåglar, säger man: 
Du [är] luden och intet swart, 
och alla, som hör din röst, 
skall gå twärt därifrån! 
I. n. F. o. S. o. H. A. Amen. 

Mot tandvärk. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 112. 

Om någon har tandvärk (eller något annat, mindre 
farligt ondt) och säger: 

Ja(g) har tan(d)värk, 
så blir han bättre, om någon närvarande händelsevis och i 
fråga om en annan sak råkar att säga: 

De ä lögn. 

Mot tandvärk. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 111. 
Då tänderna börja värka, så skall, då man talar derom, 

en annan person, helst en nära anhörig, slå den lidande på 
munnen och utropa: 

De va lögn! 



NYT1DA, FOLKLIGA: DIREKT KONJURATIVA 285 

599. Mot skada av nål. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄICH. I, 102. 

Den, som erbjudes en tom eller naken nål (utan påträdd 
tråd), bör säga: 

Ja (g) behöver inte fö (da) dinä naknä ungär. 
Dock kan nålen mottagas i kläderna, men ej med 

händerna. 

Mot kreaturs trånad. 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 405. 

När kreatur trår efter hemmet, och att ej något kreatur 
skall trå efter sitt hem, då man har köpt det: 

Gården är nedbrunnen, och jag har hemtat dig, gå 
icke dit! 

Detta läses tre gånger i hvarje öra. 

Mot halssjukdomar. 

Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 45. Smål. landsmålsfören. saml. 

Jak sväljer dek, körka.1  
[Upprepas tre gånger, under det man står vänd mot 

kyrkan.] 

Att bota en skämd bössa. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 114. 

Tag ut bössans svansskruf en torsdagsmorgon i sol-
uppgången och inskruf va ett sönderslitet källfrö (groda), 
ladda sedan strax med löst krut och skjut, sägande för dig 
sjelf: 

Efter denna stund skall du2  aldrig göra något mer! 
I namn faders m. m. 

Antaget eller simulerat förhållande, vars värkan givetvis borde 
bli mycket ringa svårighet att svälja mera vanliga saker än »körker». 

2  Här nämnes den häxande personens namn. 
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603. Att förmena en piga bli gift. 
Virserum, Småland, slutet av 1700-talet. Fat. 1906, 242. 

Gör en höna, tre små ägg och ett bo af lera, lägg detta 
boet med hönan på äggen under stugans fotsyll, där pigan 
har sin säng, och säg: 

Du N. N. skall aldrig bli gift eller stå brud, förrän 
denna hönan har utlegat dessa tre ägg till ungar. Jag 
stämmer och binder dig till ensamhet. 

Mot getingar. 

Bjuråker, Hälsingland, 1914. NM. F. 14051. Uppt. av Louise 
Hagberg, nov. 1914. Sagesman: Hemmansägaren Olof Andersson, 
Hästnäs, Apholm. 

Getingen, getingen, getingen 
är den värsta orm i hela världen, 
men mej ska han aldrig stinga. 

Inom tre namn, Fadrens, Sonens och den Helige Andes. 
Säger man det där 3 gånger, då kräla dom bara och 

förmå inte att flyga. 

b. Imperativa ock optativa former. 

Att få vind. 

Bohuslän, 1880. NM. F. 1857. Uppt. av pastor M. Ysenius. 

För att få frisk vind kastar man en slant öfver seglet 
och ropar: 

Blås, kajsal 

Att uppväcka storm. 
Gottland, 1870. ULmA. 197: 52. Ur pastor Fr. Herzmans samlingar. 

Man uppväcker storm derigenom, att man kastar en 
gammal quast i elden och säger: 

Blås, Cajsa; blås, Cajsal 
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607. Mot heshet. 
Västbo härad, Småland, 1700-talets slut. Broberg, Folkmedicin, 

s. 48, efter Westerdahl. Anses av Broberg sammanhöra med elds-
resp. Torsdyrkan. 

Gif mig mitt mål igen! 
Ropas »tre gånger i bakugnen, det högsta man kan». 

608. Vid tandfällning. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. I, 101. 

Då barntänderna, i synnerhet den första, fällas, böra 
de kastas i elden med orden: 

Gu(d) ge mej e bentan(d) för en gulltan(d). 
Andre mena, att tanden bör kastas på ugnen, ej i 

elden, emedan det senare kan förorsaka tandvärk. 

609. När barn fälla tänder. 

Skirö, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 30. Från Alghult i 
Småland, 1876, i ULmA. 93: 25. 

Man kastar den fälda tanden i elden i spiseln och säger: 
Locke, Locke, ge mig en bentand för en gulltand! 
»Ganska sannolikt», anmärker förste utgivaren, P. G. 

Vistrand a. a., s. 31, »var det från början Loke eller Loge, 
eldens gud, som här anropades om en ny tand. I nu varande 
folkmål är Locke eller Nocke namnet på en spindelart, 
Phalangium Opilio, äfven kallad helge Högben, hvilken 
allmogen betraktar med en viss vidskeplig vördnad.» 

610. Mot getingar. 

Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 130. 

a. 
Geting, geting, spik, 
nån ting' ä' du lik. 

i Nån ting -- någonting — är enligt utgivaren, J. Nordlander, 
sannolikt en eufemism för fan, hin. 
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Stick i mull 
och int i hull! 
Stick i vägg 
och int i skägg! 

b. 
[En annan formel lyder:] 

Geting, geting, eterspik, 
stick i sten, 
och int i ben! 
Stick i mull 
och int i hull! 

611. Att stämma getingen. 
Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Efter Andreas Vallgren, Fjolsta. 

Geting, geting, stick! 
Satan har dig skapat, 
honom är du lik. 
Stick i mull, 
ej i hull! 

I den treenige Gudens namn: Fadrens, Sonens och den 
Helige Andes. 

612. Mot ormstyn g 

Fasterna, Uppland, 1896. ULmA. 303: 782. Uppt. av G. A. 
Tiselius. 

»Snufläsning» för ormstunge. 
Du snuva 
låg på tuva, 
bit i sten, 
men aldrig i ben! 

613. Mot vårtor. 

Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25: 33. Västg. landsmålsfören. 
saml, av skrock. 

Ring för mina vårtor! 
Upprepas tre gånger vid själaringning. 
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För bärgtaget husdjur. 
Tuna, Medelpad, måtten av 1800-talet. NM. F. 10180. Uppt. 1910 

efter Johan Ulrik Äsman, f. 1848, Fors' by Tuna. 
Om dagarna skulle jag valla mina föräldrars fem getter 

tillsammans med granngårdsbarnen, och vi hållde oss 
mycket på ett berg, Skallböleberget kallat efter byn 
Skallböle. 

Bland våra getter fans en vitget, utan horn, med 
tvenne små så kallade nycklar (små skinnlappar under 
käken) ; med anledning deraf kallades hon Nyckeldockan. 
Så hände emellertid en afton, då vi gick hem med getterna, 
att vi saknade Nyckeldockan i hopen; förmodligen hade 
hon på något sätt förirrat sig i skogen. 

Hemkommen, då Nyckeldockan saknades och jag ej 
kunde redogöra, hur dermed tillgått, fick jag stut af min 
mamma, för att jag ej bättre waktat getterna. 

Geten förblef emellertid borta i tvänne dagar, utan att 
synas till. Mormor fick då klart för sig, det geten blifvit 
bergtagen af trollen, som det heter; det blef då att ånyo 
rådfråga Lapp-Nisse, hur geten skulle återfinnas, och han 
gaf mormor det rådet, att hon skulle gå upp på berget, som 
ej var så långt ifrån gården, instundande söndagsmorgon, 
medtaga en täljknif i handen, passa på, när kyrkklockorna 
sammanringde kyrkfolket, och efter deras tackt ropa trenne 
gånger: 

Spring hem nu, 
Nyckeldockan du! 

så skulle trollen släppa lös geten. Hur dermed tillgått, 
var emellertid geten hemma och gick lös i gethuset på 
måndagsmorgonen med öfre delen af vänstra örat afklipt. 

Mot flugor ock ohyra. 
Lekvattnet, Värmland, 1898. NM. F. 915. Sagesman: Nils Anders- 

son, Karttorp. Uppt. av N. Keyland. 
En hogger knifven i vägga å si: 

Sug stål å järn, 
släpper du å suge kött å blog! 

19 — Sv. landsm. Linderh olm 
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Vid vävning. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 102. 

När en främmande qvinna kommer in i ett rum, der 
man håller på att uppbomma en väf, bör hon sparka framåt 
med fötterna och säga: 

Stort skäl, gå väl! 
Skälet är det rum i ränningen, der spolen drifves 

fram. 

Vid vävning. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SMUL I, 102. 

Då man uppvarpat och nedtagit en »väfrompa», bör 
man lägga henne på det nedra korset, svänga henne om-
kring tre gånger och säga: 

Väftä dej sjelv 1 
Inslaget blifver då drygt. 

618. Vid smörkärning. 
Villstad, Småland, 1840-talet. Wårend o. Wirdarne, II, Tillägg, 

s. XLIII. 
Smör i botten, 
smör i toppen, 
smör i bytta, 
smör i spann! 

Vid fårklippning. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKII. I, 103. 
När ett får blifvit klippt, plägar man till sist afklippa 

något ull korsvis i pannan och stoppa henne i munnen på 
fåret med orden: 

Här har du ditt mo(d) igen! 
Eller ock afklippes den yttersta ulltesten på rumpan 

och stoppas i fårets mun, i det man säger: 
Här har du di(n) ull igen! 
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Djuret blir annars »modstulet». Äfven utan läsning 
uraktlåter man ej gerna att efter klippningen stoppa en 
liten ulltapp i fårets mun. 

620. Att vita bort vårtor. 

Sandvik, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 41. »Efter en gam-
mal anteckning.» 

Gack till en brunn och kasta i honom lika många ärter, 
som du har vårtor, i det du säger: 

»Där har du dina vårtor 
för mina ärtor.» 

621. Vid blystöpning. 
Svartlöga, Uppland, 1870-1880-talet. ULmA. 303: 235. 

'Är 'a du det, du! 
Lät 'onom få sen 'elsa jen! 

Läses, då man smälter bly öfver en sjuk. 

622. För att få många lam. 
Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 44. Smål. landsmålsfören. saml. 

Välkummen te åre 
mä son å doter ve lårel 

[Då man klipper fåren, stoppar man litet ull i munnen 
på dem och säger ovanstående.] 

623. Mot tandvärk. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SÄKIL II, 111. Jfr. NM. F. 

8275 ock 8276. 
Man uppsöker en tall norr om boningshuset, der 

antingen den sjuke eller den botande bor, lossar dess bark 
på norra sidan och utskär tre stickor med en knif, hvars 
tånge går geno -n hela skaftet, samt petar tänderna med 
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dem, till dess de blifva något blodiga. Af dessa stickor 
insätter den botande en i tallen, hvilkens bark han åter 
tilltrycker, den andra kastar han norr ut med orden: 

Flyg, värk! 
Och om det önskas, att värken skall öfverflyttas på 

någon annan, så uppgifver han dennes namn och bostad, 
sägande: 

och stanna hos N. N. i N. N. 
Den tredje stickan stoppar han i fickan. Tilltager vär-

ken häftigt under förrättningen, så är det bra, i annat fall 
stryker den botande den sjukes kind med knifven, sägande: 

Värk ut 
för norr knut 
genom stock och sten, 
men ingen man till men! 

I stället för sista raden läses: 
och till N. N:s men, 

ifall man vill ha värken öfverflyttad på någon annan: 

624. Mot halsbränna. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 106. 

Halsbränna ur ränna, 
ur mage i krage, 
ur mig i dig! 

Läses tre gånger, och efter ordet dig uttalas namnet på 
den, som vill mottaga halsbrännan i den lidandes ställe. 
Efter läsningen afbiter och uppäter den sjuke hälften af en 
sockerbit, på hvilken han ritat kors eller femudd, och gifver 
den andra hälften åt den, som skall mottaga halsbrännan. 

625. Mot hicka. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 106. 

Man knuffar till den hickande och säger: 
Du hickar, och du gal, 
lemna igen det, du stal! 
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626. Mot kylskada. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SMUL I, 108. 

Kylesår och brännebet, 
kyla ut och foten' het! 

Läses tre gånger, och under läsningen strykes det ska-
dade stället med upphettade ekstickor. 

627. Att få lycka med kreatur. 
Attmar, Medelpad, 1913. M. Ju. Meddel. av A. Palm, Stormyra. 

När ett nytt kreatur skall föras in i ladugården, tager 
man en ettöring, stoppar in den under tröskeln och säger: 

Tag den här 
och roa er med, 
och låt mitt kräk 
få ha sin hälsa och ro igen! 

628. Mot älveld. 
Härjedalen, 1870-talet. SFFT. IV, 121 f. 

I en liten påse af lärft lägger man en nypa mjöl ur 
mjölskäppan, ett stycke af skoremmarna, en knapp eller ett 
par häktor ur kläderna, ett stycke af strumpebanden, något 
af ullen på den fäll, hvari man sist .legat, några hårstrån 
af den sjukes hufvud, den yttersta delen af nageln på högra 
fotens stortå och litet blod ur vänstra lillfingret. [Allt detta 
bäres av den sjuke eller någon annan till en korsväg, där 
man, vänd mot hemmet, kastar påsen över vänstra axeln, 
sägande:] 

I Guds Fadrens och Sonens och den Helige andes namn, 
tag detta och låt mig (eller om handlingen utföres af någon 
annan än den sjuke: N. N.) vara i fred! 

Härefter går man tyst och utan att se sig om tillbaka 
till sitt hem. 

Eller annan kroppsdel. 
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629. För oro hos barn. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SAKH. II, 108. 

I det linne, barnet begagnat närmast kroppen, eller 
i en lapp deraf inlindas något af barnets hår samt af alla 
fingrarnas och tårnas naglar; derjemte göras tre dockor af 
barnets nyss begagnade lintyg, och i hvarje docka instickes 
en obegagnad knappnål. Byltet och dockorna nedgräfvas 
såsom ett offer åt elfvorna vid ett i närheten befintligt, vildt 
och helst fristående löfträd en torsdagsafton, sedan solen 
gått ned, och uttalas följande ord: 

Ta de der å lek me(d) 
å lätt bli (barnets namn) ! 

I svårare fall uppsöker man aflägsnare, allmänt bekan-
ta offerplatser, såsom en ek vid Skälby i Härads socken, 
jettegrytorna vid Brunna, elfqvarnen vid Kinger i Vansö 
socken m. m. Hjelper icke en offring, så offras tre gånger 
på olika ställen. 

630. Att ej förlora byk ock tvätt. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SAKH. I, 102. 
Då man tvättar så kallad klapptvätt åt små barn i sjö 

eller rinnande vatten, bör man kasta ut i vattnet och der 
qvarleuana en, helst tre linnelappar, sägande: 

Ta di der å lek mä å lätt bli (barnets namn)! 
Detta är ett offer åt necken. 

631. Mot förråk. 
Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 121. 

[När man »råkat för» av vättarna vållad sjukdom, 
oftast häftig värk, jälpes man genom att »kasta ut» nio 
ting av den sjukes kropp ock ägendom, såsom hår ock 
naglar m. m., tenn, silver m. m., genom dörren — med 
högra handen över vänstra axeln. Därvid säges:] 

Tag det der! 
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[Ett annat sätt är att i ty fall sönderstöta ett obestämt 
antal av den sjuke ofta hanterade saker ock utkasta dessa 
på samma sätt med dessa ord:] 

Tag din ohelsa igen, 
och gif mig min helsa igen! 

632. För spädkalvar. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SMUL I, 104. 

Då kalfven druckit af modersmjölken första gången, 
bör man, för befordrande af hans trefnad, fukta handen 
med mjölken och med henne stryka utefter hans rygg från 
bogarna till korsrona, under det att man säger: 

Ta(g) åv maten å lägg på baken, 
så blir du likkstä krittre i bon(d)s hus. 

Mot sjukdom. 

Leksand, Dalarne, 1917. Efter Rask-Karin, Akerö, meddel. av fil. 
kand. A. Nygård. 

Ett medel mot sjukdom, som i synnerhet förr varit 
mycket använt, är att »kasta ut» (9 delar, i vatten eller i en 
korsväg). 

Härvid lästes följande formel: 
Nu ska du ta hä, söm ä dätt, 
å latt mä få igen hä, söm ä mätt. 

Mot sjukdom. 
Leksand, Dalarne, 1916. ULmA. 289: 1. Ur en uppsats av Kerstin 

Lorents, ventilerad i rel.-hist. sem. v.-t. 1916 (s. 13). 

Sug på det här,1  och sug inte på mitt kött och blod! 

1  Det, som kastas ut. 
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635. Skyddsmedel mot rovdjur. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 105. 

Då man ser en roffogel kretsa öfver eller i närheten af 
sin gård, bör man, för att skydda sina smådjur, högt utropa: 

Glä(d) dej inte, du gladä! 

636. Mot kramning. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 107. 

Man bör lära barn att spotta för sig, när de gå ut att 
kasta sitt vatten, samt säga: 

Tvy, kram' mej inte! 

637. Mot påskkäringar. 

Hestra, Småland, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, II, Tillägg, s. II. 
[Till skydd mot de vid påsken kringfarande påsk-

kärringarna borde man på påskaftonen bl. a. sätta ugns-
kvasten mellan knäna och ropa:] 

Här upp och här an, 
ingenstädes fram! 

så hade påskakäringarne inte makt att gå öfver. 

638. Att få veta, på vilket håll man får sin fästmö. 
Ångermanland, o. 1820-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 15. 

[Man tager en nyckelpiga ock säger:] 

Gullhöna, gullhöna! 
Flyg vestät, flyg ystät, 
flyg nörät, flyg sörät! 
Flyg dit käresta vännen min bor! 

Nyckelpigan flyger då af fingret åt det håll, där denne 
eller denna bor eller kommer att bo. 
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639. Att lägga en ko i sin. 
Södermanland, mitten på 1800-talet. SÄKH. I, 104. 

Detta bör ske på en fredag, då kon mjölkas sista gången, 
hvarefter något af mjölken strykes utefter ryggen i tre om-
gångar med dessa orden: 

Lätt nu si, att du kalvär på da'n1  åg! 

640. Vid fårklippning. 
Villstad, Småland, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, II, Tillägg, 

s. XLIII. 
När fåren klippas om våren, klipper man först ett kors 

i pannan och tager sedan med saxen den ull-tapp, som 
blifvit korsklippt i pannan, och sticker den i fårets munn, 
sägande: 

Kom igen i höst 
med en stor ulla-fatt 
och ett fett bröst! 

Om hösten göres på samma sätt och säges: 
Kom igen i vår 
med en stor ulla-fatt 
och en son eller dotter vid lår! 

641. När kreaturen släppas i vall. 

Villstad, Småland, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, II, Tillägg, 
s. XLIII. 

När korna första gången drifvas vall, skall man ropa: 
Gack nu; men kom hem! 
Så (Hjelma lilla) gack nu, 
och kom igen, 
och tag de andra med dig hem! 

1  Alltså ej på natten. 
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642. Mot skott. 
Södermanland, mitten på 1800-talet. SÄKH. II, 110. 

Min syster Lott 
har fått skott. 
I mun ur mun, 
bot i samma stund! 
I Fadrens m. m. namn. Amen. 

För tandvärk. 
Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. Inför rätta meddel. av Lisbet 

i Klämmas. 
Sput i grund 
och bot i samma stund! 
I namn: 
gud faders, sons och den helige andes. 

[Tandvärk hade Lisbet sökt bota], då hon först tagit litet 
wattn i en skål och läst deröfwer desse orden 3 gånger . . . 
»Af samme wattn skulle den, som af tandewärk beswärades, 
sedan hålla i sin mun och derefter igen spotta det ut på 
3 gånger samt derjemte 3 gånger eftersäga samma orda 
sätt.» 

Mot tandvärk. 
Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

En söndagsmorgon, för än solen upgår, går man till 
en bäck, som rinner i norr, hwaraf man tager tre wattn-
supar i munnen och dem utsputar i ett faat, hwarmed man 
sedan går till en jordfaster steen, den uplyffter och derunder 
utslår det ur munnen i fatet utsputade wattnet och derpå 
stenen i sitt förra ställe nederlägger. Härwid är att märckia, 
att man intet skall see sig tillbaka, hwarken när man går 
till eller ifrån bäcken. Utom detta är ock att observera, 
att när den sista 3:dje supen af wattnet tages i munnen, 
säges dessa orden: 

a. 
Jag tager watten i munnen 
och sprutar i grunden. 
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Och med detsamma tager man sig med handen, der 
wärken är, sägande: 

b. 
Statt nu så still 
som den helga No x flod! 
I namn: 
Gudz Faders, Sohns och helige Andes namn. 

Och sedan läses Fader wår, om man will. 

645. För frost. 
Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

Man skall gå fastandes en söndagsmorgon på en ungn-
kulle och derpå lägga handen och säga: 

Leer och steen tage det fråstet ifrån mig, 
först en månad, så ett åhr, 
och seen så länge sohlen går. 
I namn: 
Gud Fader etc. 

Detta läses 3 gånger och Fader wår hwar gången. 

Vid bakning, 
Västergötland, 1870-1880-talet. ULmA. 25: 73: 11. Västg. lands-

målsfören. saml. av skrock. Uppt. av J. Holmerz. 
[För att degen vid bakning skall jäsa bra, skall man, 

då man sätter till jästen, säga:] 
»Scho!» eller »Osch!» 

Användes också vid bryggning. 

Vid badning. 
Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25: 31. Västg. landsmålsfören. 

saml, av skrock. 
Tvi, löjeskabben! 

[När man badat i öppet vatten, skall man utsäga ovan-
stående besvärjelse för att skydda sig mot smitta, för den 
händelse någon person med smittosam sjukdom badat där 
förut.] 
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648. Skydd mot ludna larver (Larva sphingis). 
Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25:31. Västg. landsmålsfören. 

saml. av skrock. Uppt. av H. Fröding. 

Tvi, åmma! Tvi, åmma! Tvi, åmma! 
Utfördes ej detta, när man fick se en »åmma» (luden 

larf), sprutade denna etter på en. 

649. Mot ont. 
Leksand, Dalarne, 1917. Meddel. av fil. kand. Anders Nygård. 
När man suttit på bara marken, skall man spotta och 

säga: 
»Tvy för allt ondt!» 

för att det inte ska »slås ondt». 

650. Mot sura ben. 
Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25:31. Västg. landsmålsfören. 

saml. av skrock. 

Tvi! Tvi! Tvi! 
Vid passerandet af en »hästatumla» (= plats, där 

hästar tumla sig) bör man spotta tre gånger för att ej få 
sura ben. 

c. Imperativt-komparativa formler. 

1. Vid naturliga lagar ock fakta bindande. 

651. »När en häst är dragen». 

Värend, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, I, s. 412. 
Tag tre hår af hans lugg, tre hår af mahnen och tre af 

svansen, lägg i en brödbit och gif honom äta. Sedan stryk 
hästen öfver ryggen och säg: 

Du skall gå 
som sol och måne 
i Jesu namn. 
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652. 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 personerna, så säg: 

Vara vira vorm dia botus.1  
Gör ej åtskilnad 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. 

Mot ormstyng. 

Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92:44. Smål. landsmMsfören. saml. 

Förbannad ä dän, som kryper i gräset 
å hväser å fräser, 
som stongit vår Harre Krest i hans häl! 
Han sa försvenna, 
som detta vatten förrinner. 
I Gu's faders, Gu's Sons å Heli andes nam. 
Amen. 

Vid orden »som detta vatten förrinner» dricker den 
sjuke en klunk vatten. 

Mot ormbett. 
Alseda, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 23. 

Förbannad vare den, som kryper i gräset 
och väser och fräser, 
som stuckit vår Herre Krist i sin häll 
Detta stick skall försvinna, 
som detta vatten skall förrinna. 
I tre heliga namn Amen. 

Signaren ger den ormbitne vatten att dricka. 

1  De två sista orden = diabolus. Jfr n:r 314. 
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655. För ormhugg. 

Nås, Dalarne, 1873-1874. ULmA. 91:3.2 Avskr. av Nils Sjödahl 
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Slok låg på tuv 
med ettertagg (och) ettertunga: 
Så snart fördriver 
Guds ord Slok, 
som sol fördriver 
dagg och dimma. 
I tre fasta namn: 
Gud Fader, Son och Helig And. 

För värk. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 391. 

För värk, som sätter sig på något ställe på hvad lem som 
helst, så håll på det med handen, och läs dessa orden: 
Nu skall all din, N. N., värk försvinna 
såsom strå för sol 
och jord för eld! 
I tre namn: 
Gud faders, Gud sons och Gud den helige Andes. Amen. 

Läses 3 gånger, och håll på svulsten med handen, så 
läks det. 

Mot bölder. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 106. 

Du fläder, 
du skall torka som näfver, 
du skall torka i gull 
som döder man i mull. 

Sedan detta är uttaladt, räknas från 21 baklänges till 
och med 1, och bölden klämmes hårdt tre eller nio gånger, 
helst korsvis, med venstra handens tumme, pekfingret och 
namnlösa fingret. 
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658. Mot bröstbölder. 
Ångermanland o. 1870-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 12. 

Jag tar dig här 
ock sätter dig där. 
Du skall försvinna i hull 
som döder man i mull. 

[Till läsningen ritades] 3 varf mot solen i kring bröstett, 
äfven 3 kors. [Sedan skulle man] taga i bröstet med nam-
lös fingerett och framfingerett samtt tumen på vänstra 
hand [ock läsa de angivna orden — allt tre gånger.] 

659. Att säkert få en fogel inom skotthåll. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I. 114. 

Tag främsta delen af en dödskalle och borra i honom 
tre hål, ett hvarje söndag, medan predikan i kyrkan pågår. 
Då du är ute på jagt, så se genom dessa hålen på fogeln 
och säg: 

Du lilla fogel på nästa qvist 
är som döder man i grafven. 
I namn faders m. m. 

660. Mot vasst.' 
Bjärtrå, Ångermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Uppt. av P. Edholm. 

Jag döfve dig, messing, 
jag döfve dig, stål, 
jag döfve dig, ben, 
i kött, [i] hål, 
lika som den döda i stoft och mull. 

Läses öfver salt och malt. 

661. »För värk och vedermöda i alla lemmar». 
örkened, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2163. Uppt. av Eva Wigström 

ur en »Svartkonstbok». 

1  »Vasst» kallas den symptomkomplex, som anses uppkomma 
därigenom, att något spetsigt föremål råkat sväljas jämte födan. 
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Tag sänkt hampa och bind om lem, där värken står, 
antingen emellan onsdagen afton och till torsdagsmorgon 
eller lördagsafton och till söndagsmorgon: gack sedan ut 
fastandes och tigandesi uti dagbräckningen, förr än sol upp-
går, med vädret bort till en stor hall, och tag så af hampau 
och graf honom neder där, och säg med dessa orden: 

Bär lägger jag all min värk och sveda bort, 
och nu skall all min värk försvinna 
såsom snö för regn 
och dag för solen 
och de döda uti jorden. 
Uti tre namn: 
faders och sons och den helige andes. 

Och ett fader-vår för hvar gång, och det läses tre gånger, 
och lemmen nämnes, där värken står. Och gack sedan hem 
och sof. 

662. »För hästeskabb». 
Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

Man giör om en torsdagz affton luut af aska, hwartill 
wattn i solenes undergång måste hämtas, och sedan hästen 
der med är twättat, läses 3:ne gånger öfwer honom följande 
läxa: 

Jag går till denna häst, 
och förswinner klåden 
som dagg för sohI 
och menniskior i jord! 
I namn Faders etc. 

Och sist läses Fader wår. 

663. Mot »skevern». 
Jällunta, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 40. 
Jag skall bota dig för all slags skever: 
morskever och bordskever, 
horskever och jordskever. 
Alt skall försvinna som daggen för solen 
och som den döde under jorden. 

Mskr. tidandes. 
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Läses tre gånger, och spottas en gång mellan hvarje 
läsning. Man bör förut hafva klipt naglarna på fingrar 
och tår samt något hår af det sjuka barnet och nedgrafvit 
det afklipta i jorden under en torfva. Under läsningen 
mäter man barnet med en tråd i kors på nakna kroppen.1  

Ett barn tros få horskevern, om en löndahora (en fallen 
kvinna, hvars brott ej är upptäckt) får se barnet eller dess 
moder, då hon är hafvande, på bara bröstet. 

Jordskevern får barnet, om dess vagga kommer att stå 
öfver en vättes underjardiska hemvist, hvarigenom han 
oroas.1  

664. »Mot skever.» 
Jälluntofta, Småland, 1870-1880-talet. ULmA. 92: 50. Små!. 

landsmålsfören. saml. 
Jag ska bota dej för all slags skever: 
rnorskever och borskever, 
horskever och jor-skever. 
Allt ska försvinna 
som doggan för solan 
och som den döe unner joran. 

Läses tre gånger, och spottas en gång mellan hvarje 
läsning. Först skall en klippa naglarne på fingrarne och 
tårne samt något hår av barnet, som lider av skefvern. 
Detta knytes i en trasa och grafves ner i jorden under en 
torfva, hvarpå man med en tråd mäter barnet i kors på 
nakna kroppen under ofvanstående signelse. 

665. Mot bölder. 
Södermanland, 1800-1870-talet. ULmA., SFF. 347: 33. Uppt. 

av G. Ericsson. 
Du fläder, 
du skall torka som näfver, 
du skall torka i guld 
som döder man i mull! 
Genom F., S. o. d. H. A. N. Amen. 

1  Skevern, även skervan, är en barnsjukdom, bestående i en 
ytterlig avtyning. 

20 — Sv. landsmål. Linderholm. 
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666. Flen, 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SUB. II, 104. 

Flena, flena ros (1. fläck), 
du skall förminskas, fördämpas 
(nämnes så den sjukes eget och fadrens namn) 
som döder man under jord 
långt bort i skog. 
I namn faders m. m. Amen. 

667. Mot värk. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II. 112. 

Din värk och vedermöda, 
de skola torka bort 
som döder man i mull 
och dagg i solens sken. 
I fadrens m. m. namn. Amen. 

668. Värk botas. 
Ädla, Södermanland, 1800-talets senare del. NM. F. 8259. Uppt. 

metallarb. G. Ericsson. 
Din värk och vedermöda skall borttorka 
som döder man i mull 
och dagg af solskin! 
Genom de tre namnen. 

669. Att stilla värk ock hämma blod. 
Askersunds sal, Närke, 1907. NM. F. 2747. Uppt. av teol. stud. 

K. Bäckgren. Meddel. av »Johan vid Snuten» (död 1905 i Markebäck, 
Askersunds s:n). Inlämnat till Nord. Museet 24 aug. 1907. 

Fanns förr vid Stora Björstorp (Askersunds landsf.) en 
s. k. trollgumma, som kunde utföra en del konstiga saker: 

Hon spotta' i vädret, korsa' med fingrarna. »Jag är så 
lätt som en skata; när jag dör, ska' det bli som att blåsa ut 
ett ljus», sa' ho'. (Hon blef 92 år, men låg till sängs 2 å 3 år.) 
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När hon trollade, högg hon en stålknif i väggen och 
spottade 3 ggr i rad, förde ringfingret, på hvilken hon bar en 
tjock vigselring af silfver, omkring v. handen. Hennes troll-
formel, då hon skulle stilla värk, var denna: 

Värken skall tvingas bort 
som döder man i mull, 
som daggen för solen, 
som kol uti askan. 

670. Mot brännskador. 
Attmar, Medelpad, 1910. M. Jn. Efter Syster Forslund. Sörfors. 

Du skall täras i hull 
som dödar man i mull. 
som dagg på jorden 
går bort för solen, 
som salt för rinnande vatten! 

Man ritar med fingret en ring omkring brännskadan 
för hvarje rad, som läses, och börjas den nya ringen, där den 
gamla slutar. 

671. Mot bölder. 
Hållnäs, Uppland, 1898. ULmA. 303: 576. Uppt. av B. Hesselman. 

Du sitter på hulle 
som namn i mulle, 
du ska torka o trå 
sona dagen på strå! 
Du är som en lever, 
men du ska bli som en näver! 

672. För etter. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 398. 

Vissna och väsna, som en döder i jorden ligger! 
I Herren Gud faders, Sons och den helige Andes namn. 

Amen 
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673. Mot bölder. 
örkened, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2164. Uppt. av Eva Wigström 

ur en »Svartkonstbok». 
Denna böller skall vissna bort 
som lik i jord, 
som dag för sol 
och som kol i aska. 

674. Mot tandvärk. 
Virserum, Småland, 1817. ULmA. 92: 46. Efter en avskrift av I. 

Andersson, Hässlid, 6 jan. 1817. Tryckt i MfrNM. 1897, 30. 
Jag afsäger din kropp all värk, 
det må vara tandvärk, 
iktvärk eller flogvärk, 
han må vara kommen 
i väder eller vinn 
eller [från] 1  sjelfve hin, 
så skall han visna o vasna bort: 
som salt för vatten, 
som dagg för sol, 
som en ung mans hand i svartaste jord! 

I g[uds] f[aders, Guds Sons ock den Helige Andes] 
n [amn] . A [men] . 

675. Att vita bort vårtor. 
Sandvik, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 41. 

Vissna, vassna 
som kol i aska, 
man i jord, 
snö för sol! 
Du ska bli så liten 
som ett senapskorn, 
sedan intet. 

Detta säges i ny och nedan tre gånger. 

Efter MfrNM. 1897, 30. 
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676. Mot kylskada. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SÄKH. I, 108. Jfr täxten i 

ULmA., SFF. 347: 25. 

All slags kylskada, såsom frostknölar, kylsår, ömkyla, 
botas med läsning. 

 

Köld och frost falla lika, 
stora strömmar rinna vida. 
Ut kyla och in värme! 

 
Kyla, frost i verlden vidja (1. vida.), 
stora strömmar rinna strida. 
Kyla ut och hetta in! 
(Bot i samma stund.) 

Medan detta läses, strykes det skadade stället med venst-
ra handen eller venstra namnlösa fingret eller med en knif, 
hvilkens tånge går genom hela skaftet, eller ock ritas vissa 
figurer med knifspetsen. Till denna strykning användas 
äfven ekstickor, helst nio, skurna ur linberedningsverktyg, 
såsom bråkslå eller skäktknif, och så starkt upphettade, att 
litet »olja» börjat sippra ut. Samma besvärjelser och för-
faringssätt användas till att bota brännskada, endast med 
den skilnad, att i stället för »Ut kyla, in värme» säges: 

Ut värme, in kyla! 

677. Att ko tar tjur. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. IV, 74. 

Tag bark, som vid timmerkörning blifvit afskafven mot 
stenar, och gif kon in deraf, sägande: 

Så närä, som den här barken ha vari trä, 
så närä ska du åg kommä tjur. 
Igenom Treenighetens namn. Amen. 
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678. Signelse mot näcken. 
A. A. Afzelius. Swenska Folkets Sago-Häfder, 3 uppl., VI. 56. 
När man står vid sjöstranden, afklädd och i begrepp 

att hoppa i vattnet, ropar någon af de badande med hög röst: 
Neck! Neck! Stål i strand! 
Far din war en ståletjuf, 
mor din war en nåletjuf. 
Så långt skall du wara härifrån, 
som detta rop höres. 

[Varefter alla med full hals ropa:] 
Hoh Haggla! 

679. För att draga mjölk till sig. 
Skirö, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 48. 

Man ställer sig naken en skärtorsdagsmorgon, innan 
solen gått upp, på en jordfast sten eller ock en gödselstack 
och slår på en stekpanna eller dylikt samt ropar, så högt 
man kan: 

Så långt min röst kan höras, 
skall mjölk och sanka till mig föras. 

680. Att draga musten ur andras kreatur. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄ K H. I, 103. 

Att draga musten ur andras kreatur, så att egna krea-
tur blifva frodiga och korna gifva god och ymnig mjölk, 
går man, om man är rigtigt trollkunnig, den 1 maj före 
soluppgången upp på en höjd eller klättrar upp i ett träd 
och tutar i ett horn tre gånger, utropande efter hvarje 
tutning: 

Så långt de här hörs, ä de mitt! 
D. v. s. så långt som tutningen höres, skall musten 

dragas till egna kreatur från andras. 

681. »När någon är kusad». 
Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 412. 

Gack ut en thorsdags- eller söndags-morgon bittida, 
förrän solen uppgår, till en apel. Skär upp en torf omkring 
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den ena foten, lägg torfven på hufvudet och gack omkring 
apeln tre gånger (ansyls). Läs dessa orden: 

Är jag nu så illa kusen 
och väntar mig ingen bot, 
förrän jag kommer i jord, 
så har jag nu jord 
både öfver mig 
och under mig 
och på mig 
och väntar mig bot. 
I namn etc. 

Gack så derifrån, och se dig intet tillbaka. 

682. Linrötnin g. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. IV, 78. 

Då »bredslan» är färdig, d. v. s. då det ryskade linet är 
utbredt på sin plats till rötning, bör man först kasta sitt 
vatten derpå och sedan lägga sig på linet och tyst uttala 
dessa ord: 

Ligg stilla som sten, 
blif hvit som ben 
på fjorton dars röta, 
och se'n skall du hän! 

683. Vid byk ock tvätt. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÅKH. I, 102. 

Vid bykning och tvättning bör någon, för att kläderna 
skola blifva rena och hvita, gå ut och komma in igen, 
sägande: 

Ja (g) såg en svan. 
Men om man af glömska eller elakhet säger: 

Ja(g) såg en korp, 
så är hela byken skämd.1  

Alltså är det nämnandet av det faktum, att svanen är vit ock 
korpen svart, som här värkar. 
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Mot vårfrossa. 
Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 45. Smål. landsmålsf ören. sam!. 

Ja vii inte ha min vån igen, 
förr än denna säen kommer åpp. 

[Den sjuke går ut på torsdagsmorgonen, går motsols 
runt en stor jordfast sten ock strör därunder ut aska under 
upprepande av ovanstående.] 

Mot vårfrossa. 

Södermanland, 1860-1870-talet. SAK H. I, 107. 

Vårfrossan, »våren» eller »andagsfrossan». 
När man börjar frysa, går man tre gånger omkring en 

jordfast sten och strör aska på honom, under det att man 
för hvarje omgång säger: 

När den här sä (d) a går öpp,1  
får ja(g) min fråse igen. 

Att få skjuta före en annan skytt. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 113., 

Man tager upp litet gräs, jord eller snö ur medtäflarens 
hälspår med tummen och namnlösa fingret och släpper det 
afvigt ned på marken igen i tre omgångar, i det man säger: 

(Personens namn), må det vara 
så bakvändt för dig i dag, 
som det jag släpper är afvigt! 

För tandvärk. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 393. 

Som vägarne i en råglycka gå och försvinna, så skall 
din tandvärk förgås och till intet blifval 

1  Binder vid omöjligheten. 
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Mot tandvärk. 
Älghult, Småland, 1876. ULmA. 92: 45. Smål, landsmålsfören. saml. 

Job, Job satt på en stejn 
a hade ondt i sett tannabejn, 
a så länge denne stejnen ligger orödl, 
så sa din tannaverk va botte. 

[Den sjuke sitter på en jordfast sten, ock den, som skall 
bota honom, går tre gånger motsols runt stenen, under det 
han läser ramsan.] 

För tandvärk. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 394. 

Skrif 12 nummer öfver en dörr, och låt dem peta 
tanden, som värker, att der kommer blod på spiket. Sätt 
det sedan på första numret och säg: 

Din tandvärk skall vara stilla, så länge der är en smula 
kvar af detta spik! 

Skydd för fåren. 
Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25: 31. Västg. landsmålsfören. 

samt av skrock. 
Då fåren första gången om våren släppas ut på bete, 

skall ett förkläde utbredas på tröskeln, öfver hvilken de 
skola gå, och skall man, då de gå ut, säga: 

Så många, som I nu går ut, 
så många ska I komma igen! 

För att kreatur skall trivas. 
Västergötland, 1870-talet ULmA. 25: 31. Västg. landsmålsfören. 

saml. av skrock. 
Du skall hvarken trängta eller trå, 
här skall du bli, och här skall du gå. 
Du ska vara här i båsen 
som nyckeln te låsen! 

1  orörd. 
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[Djuret ledes tre gånger runt en jordfast sten, ock var 
gång man går runt, säges ovanstående i dess öra.] 

692. För tur med fiske. 
Svinhult, Östergötland, 1908. NM. F. 5133. Uppg. av bonden J. 

G. Johansson i Anund,storp. Uppt. av fotograf A. Hultgren. 
Samla ihop ett helt fång meten och lägg dem i grannens 

fårhusdörr, gå sedan in i fårhuset och drif ut fåren [ock 
läs sedan:] 

Så tätt som dessa trampar på metena, så tätt nappar 
fisken! 

Drif sedan fåren, hvart de vilja. 

693. »Att taga bort bolder.» 
Nås, Dalarne, 1873-74. ULmA. 291: 3. Avskr. av Nils Sjödahl 

efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 
Boldi blå, 
du skall vessna som ett strå, 
ge sätt dä i sten, 
du skall vär ingen man förmen. 

Mot barnskrik. 
Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

När späda barn skrika mycket om nätterne, läser, man 
3 gånger öfwer dem således: 

Böfwel, böfwel, 
du är födder med mig, 
du skall döö med mig! 
I namn Faders etc. 

Och till slut läses en gång Fader wår etc. 

Mot liktornar. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. I, 109. 

Om någon kommer in och säger: N. N. ä dö(d), och 
den lidande strax .tillägger: 

Då ä åg minä liktornar dödä, 
så försvinna de. Men hvarken tal eller svar få vara på 
förhand öfverlänkt. 
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696. Att hindra skott. 
Kräklingbo, Gotland. 1900-talets början. NM. F. 4469. Meddel. 

av Gust. Klingvall, Ekeskogs. Uppt. av kand. Nils Lithberg. 
När man vill hindra skottet att brinna af för en annan, 

skall man stoppa venstra handen i byxfickan samt hålla 
den i ljumsken och säga: 

Blixt int, förr än de smäller! 

697. Mot frost i lemmarna. 
Lemnhult, Småland, 1879-89. MfrNM. 1897, 33. 

Jag skall läsa bort frost, 
och det skall va så visst, 
som denne muren 
är gjord af ler och sten. 
Det skall vara i tolf månader och tolf år 
och sen, 
så länge världen står! 

Läses tolf gånger å rad. 
Under läsningen skall den sjuke sitta i spisen och hålla 

tre lerbitar och tre kol vid det skadade stället. För hvarje 
läsning spottar signaren i elden och ritar med ett kol ett 
streck å en spingsticka. Då han sålunda fått tolf streck, 
bryter han stickan i tre delar sålunda, att fyra kolstreck 
komma å hvardera, och kastar därpå bitarna i elden. 

698. »När dröpelen är nedfallen.» 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 403. 

Tag tre lerbitar öfver ugnsramen och stryk afvigt om- 
kring halsen, och säg dessa orden trenne gånger: 

Denne ugn är gjord af lera och sten, 
för det han skall bota för hufvudvre, 
dröpelaskre, magavre och naglaskre. 

I namn: 
Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen. 
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2. Vid religiösa ock historiska fakta bindande. 

699. Åkande att ställa. 
Södermanland, 1886. NM. F. 9218. Uppt. av metallarb. G. 

Ericsson 7/8  1886: Jfr S Ä K H. IV, 75. 

Man tager blod ur vänstra lillfingret och stryker där- 
med ett kors öfver vägen och säger därvid: 

Så sant som Gud lefver och min själ lefver, så skall 
du stanna här! 

Igenom Treenighetens namn. Amen. 

700. Att vinna en flickas kärlek. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 104. 

Man lägger en sockerbit under sin venstra arm tre tors- 
dagsnätter efter hvarandra, hugger honom sedan i tre 
stycken och lägger dem oförmärkt i någon dryck, som 
flickan skall tömma, uttalande dessa ord: 

Så sant som gud lefver 
och min själ lefver, 
så sant skall du (flickans namn) 
blifva i mig kär. 
I guds Faders m. m. 

701. Att få skjuta före en annan skytt. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 113. 

Jern och stål, du skall stå, 
som Judas Simonis Iskarioth stod, 
när han förådde Kristus! 

Medan man uttalar dessa orden, omfattar man med-
täflarens bössa med tummen och venstra namnlösa fingret. 

702. Mot värk. 
Södermanland, 1860-1870-talet. ULmA., SFF. 347: 32. Uppt. 

av G. Ericsson. Jfr SÄKH. I, 112. 
Ut wärk, flyg och wandra, 
förty Guds ord de äro sanna! 
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Och nu tror jag med Guds hjälp, 
wärken skall stanna. 
I F., S. o. H. A. Amen. 

Läses 3 gånger. 

703. Värk botas. 
Härad ock Länna, Södermanland, 1860-1870-talet. NM. F. 8257. 

Uppt. av metallarb. G. Ericsson. Jfr föreg. n:r. 
Ut värk, flyg och vandra, 
förty Guds ord de äro sanna! 
Och nu är jag säker med Guds hjälp, 
att värken skall stanna. 
I Hel. Treenighetens namn. Amen. 

704. Mot värk. 
Björkö, Småland, 1879.-80. MfrNM. 1897, 27. 

N. N., ditt ben eller arm, eller hvad det vara må, 
skall hvarken spränga, värka eller svida 
mer än det ben, som togs ur Adams sida! 
I tre heliga namn. Amen. 

Upprepas tre gånger. 

705. Värk botas. 
Södermanland, 1860-1870-talet. NM. F. 8260. Uppt. av metall-

arb. G. Ericsson. 
Din värk skall stå i kött, 
som makl stod i flod! 
Genom tre namnen. 

706. Att stämma blod. 
Eds härad, Värmland, 1913. NM. F. 11734. Uppt. för Louise 

Hagberg, Bingsjö, 8/11 1913 av 88-årige Olof Höglund från Eds härad 
i Värmland, som i sin ordning lärt den av en lappgubbe. 

1  Läs: Noak. 
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Du blod, du blod, 
du röda blod, 
du stå, som watnet stod 
j Röda havett, då Mossen gick j genom. 
I den treenige gudens namn: 
Fader, Son och Helig and. 

Tre gånger. 

707. Att stämma blod. 
Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 126. 

Såsom Moses med sin staf hämmade vattnet i Röda Hafvet, 
så befaller jag dig blod att stanna. 

[Vid läsningen tager man med fingrarna om såret. 
Vanligen måste vismannen vara närvarande, ock ofta vill 
denne se äggjärnet, som man skurit sig med. På folkets 
språk heter det, att man »ställer blon» — icke blott blod-
flöde, utan även blodgång — ock »ställer värk».] 

708. För näsblod. 
Tuna, Medelpad, 1910. NM. F. 10183. Uppt. efter Johan Ulrik 

Åsman (f. 1848), Fors' by, Tuna, 1910. 
Jag befaller, att det blodet, som rinner på N. N., det 

stannar, som wattnet i Röda hafvet stannade. 
I guds fadrens, sonens och den heliga andes namn. 

Amen. 

709. Att stämma blod. 
Ryssby, Sunnerbo härad, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 26. 

Meddel. av hemmansägaren Anders Johan Svensson i Ryssby Nygård. 

Jag N. N. stämmer denna blod på denne N. N., och 
den skall vara torr, som Israels barn voro torra, då de ginge 
genom Röda hafvet eller Jordans flod. Så stämmer jag dig 
att stå stilla och vara torr. 

1 tre heliga namn. Amen. 
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710. »Blod att stämma.» 
Dunker, Södermanland, 1860-1870-talet. NM. F. 8376. Uppt. 

av metallarb. G. Ericsson. 

Du blod skall nu så stilla stå, 
som Röda hafvet stilla stod, 
när Israels barn däröfver drog! 
Genom de tre namnen o. s. v. 

711. »För odjur.» 
Nås, Dalarne, 1873-74. ULmA. 291: 3. Avskr. av Nils Sjödahl 

efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 
Din mun skall vara så ijentäpt som Jonas, när han låg 

i hvalfiskens buk. 
Detta skall läsas i tre fredagskvällar före valborgs-

mässan och tre gånger varje kväll. 

Att stämma blod. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 396. 

Så sant som vår herre Jesus Kristus föddes julnattetid 
och alla strömmar blefvo stämda och stilla på den tiden, så 
sant skall det blodet vara stämdt på dig, N. N., och icke 
rinna! 

I namn: 
Gud Faders, Sonens och den Helige Andes. Amen. 

Att stämma blod. 
Göteryd, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 26. 

Så sant som vår herre Jesus Kristus föddes å jula natt 
och alla stormar stilla blefvo, så sant skall detta blod stämdt 
varda och inte rinna mer. 

I namn: faders, sons och den helige andes. Amen. 

Att stilla värk. 
Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Prosten Jonas Sandells 

anteckningar. Smål. landsmålsfören. saml. 
Du N. N., 
din värk skall icke mer svida, 
arpa eller värka mer, 
så sant Jungfru Maria födt Jesus Kristus. 
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I namn: 
Faders och Sons och den H. Andes. Amen. 
[Läses tyst 3 gånger.] 

715. För håll ock styng. 
Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 415. 

Håll med våld, 
som Christus lät sig föda. 
Intet håll hålle dig! 
Intet styng stinge dig! 
I helga Trefalidighets namn. Amen. 

716. Att stämma blod. 
Björkö, 'Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 25. 

N. N., jag stämmer din syndig'e blod, 
som Jesus stämde Noe flod. 
Statt, ådra, var stilla och sund, 
så sant mannens själ kommer till helvetets grund, 
som går tills tings, vet rätt och vitnar orätt! 
I tre heliga namn. Amen. 

717. Mot stygn. 
Boteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolld.-komm. i Ångermanland 

1674, s. 6. Meddel. av hustrun Sigrid i Djupa. 
Stå, styngh, stilla 
effter Jesu Christi willia, 
som Noe flodh stodh, 
när Johannes döpte Christuml 
I nampn Faders, Sohns och thens H. Andes. 

718. Att stämma blod. 
Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

a. 

På en närwarande lägger han handen öfwer blodloppet 
och på en frånwarande sin högra hand öfwer den wänstra 
och säger således: 
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Statt, blod, 
som helga No x flod 
på N. N.! 
I namn: 
Gudz Faders, Sons och den Helig Andes. 
Amen. 

Hwilket repeteras 3:ne gånger, och läses på slutet en 
gång Fader wår. 

b. 
Dito ett annat medel: 

Jag stämmer dig, blod, 
på N. N. 
I namn: 
Gudz Faders Sohns och den helge Andes. Amen. 

Hwilket brukas på samma sätt som det förra. 

Att stämma blod. 
Nye, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 24. 

Stilla, stilla [som] Noe flod! 
Kristus visst öfver dig bor: 
Du skall stå, klinga, 
men inte springa! 

Att stämma blod. 
Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, - I, 414. 

Stig på en jordfast sten och läs detta tre gånger emot 
solen: 

Statt stilla, du blod, 
som Jordans flod, 
när Vår Frälsare sig döpa lät. 
I namn &c. 

Att »stä blod». 
Ångermanland o. 1870-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 7. 

Jesus Christus stä din blod, 
som han gjorde åt Jordans flod 

21— Sv. landsmål. Linderholm. 
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i dagar och i nätter 3 — 
i de 3 namn: 
Gud fader, son och heliga and. 

722. Att stämma blod. 
Lemnhult, Småland, 1879 80. MfrNM. 1897, 25. 

Jag skall stämma din bio, 
som Jesus gjorde med Jordans flo; 
Jesus oppå korset do.1  
Och det i tre heliga namn. Amen. 

Man behöfver endast känna den sjukes eller sårades 
dop- och fadersnamn. Under läsningen skall den, som för-
rättar den samma, hålla handen på det blödande stället. 

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

Rita ett femuddakors och säg: 
Nu skall jag stämma denne värk på dig, som vår herre 

Jesus stämde Jordans flod med sin fot. 

724. Mot blodflöde. 
Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Smål. landsmålsfören. 

saml. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 

Du blod skall stå stilla, 
som vattnet stod 
i Jordans flod, 
då Johannes döpte Kristus. 
(I tre namn.) 

725. Att stämma blod. 
Medelpad, 1908. M. Jn. Jfr n:r 720. 

Man stiger upp på en jordfast sten, och med ansigtet 
vänt mot öster läser man tre gånger: 

1  Annan läsart: sto. 



NYTIDA, FOLKLIGA: DIREKT KONJURATIVA 323 

Statt stilla, du blod, 
som Jordans flod, 
när vår Frälsare sig döpa lät! 

I Guds fadrens, Sonens och den helige Andes namn. 
Efter hvarje läsning spottar man på marken. 

Att stämma blod. 
Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Efter Lill-Anna. 

Din kvick blod 
skall stå, såsom vattnet stod 
vid Jordans flod, 
när som Johannis döpte Jesus Kristus, Guds son. 
I de tre heliga namn: 
Fadren, Sonen och den Helige Ande. 

Att stämma blod. 
Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Efter H. Sörlander, Fjolsta. 

Statt stilla, du blod, 
liksom vattnet stod i Jordans flod! 

Läses tre gånger, och säg tyst för dig själf tre namn: 
Fader, Son och Ande. 

Att stämma blod. 
Solbärga, Småland, 1879-80. MIrNM. 1897, 26. 

, Stanna, stanna, du bio, 
såsom vattnet gjorde i Jordans flo, 
då Johannes vår herre Krist döpte! 
I tre heliga namn. 

Att stämma blod. 
Borgsjö, Medelpad, 1917. NM. F. 11735. Uppt. för Louise 

Hagberg, Älsta, Fränsta, mars 1917, av folkhögskoleeleven Helmer 
Johnsson. Enligt uppgift förskriver läsningen sig ifrån Pär Grund i 
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Grundsjön, Borgsjö, som var en beryktad trollkarl ock levde på 
1840-talet. 

Stanna å stelna, du mänskoblod, 
såsom vattnet delade sig i Jordans flod! 
I Fadrens, Sonens och den Helige Andes namn. 
För tvi, tvi, tvi dig, Kristus. 

730. För att stämma blodet. 
Nås, Dalarne, 1873-74. ULmA. 291:3. Avskr. av Nils Sjödahl 

efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Du mansens blod skall stå fast, 
som Christus stod 
vid Jordans flod, 
som de där döpte Christus, 
samt Jefvulen stod vid Helvetes port. 
Men vist du rätt, 
så jord du det icke. 

Att stämma blod. 
Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 414. 

Jag stämmer detta blod, 
som Jesus stämde Farons (I) flod. 
Ehvad namn och färg det vara må, 
så skall detta blodet stadna och stilla stå, 
i östanväder och Nordanvind. 
I de tre namn &c. 

Att stämma blod. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 395. 

N. N.1 Jag stämmer ditt blod, 
såsom vår herre Jesus Kristus stämde Jor- 
dans flod, 

vattnet dämpte 
och blodet stänkte. 
1 Treenighetens namn: 
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Gud faders, Sonens och den helige Andes. Amen, 
amen, amen. 

Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger. 

Att stämma blod. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 396. 

Så snart skall jag stämma detta blod, 
som vår herre Jesus Kristus stämde floden. 
När ordet var nämdt, 
så var floden stämd, 
så snart ordet var nämdt, 
så var blodet stämdt. 
I Guds faders namn, 
i Gud sons namn 
och i Gud den helige Andes namn. Amen, amen, amen. 

Läses: Fader vår 3 gånger och välsignelsen 3 gånger. 

Att stämma blod. 

Våthult, Småland, 1870-1880-talet. ULmA. 92: 50. Smål. lands-
målsfören. saml. 

Jesus sto ve Noe flo, 
öste vatten och stämde bio. 
Så visst ska denne bio ge över att rinna, 
som en man står i helfvete, 
som går till tings, vet rätt och vitnar orätt. 

Att stämma blod. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 396. 

Nu stämmer jag N. N. det blod, 
som vatten stod i Jordans flod, 
och på den magten sätter jag: 
ådra mot ådra, sena mot sena. 
1 namn: Gud faders, 
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i namn: Guds sons, 
i namn: Gud den helige andes kraft. 
Blod stå, blod stå, blod stå! 
I Jesu namn. Amen, amen, amen. 

Fader vår och välsignelsen läses. 

Att stämma blod. 
Attmar, Medelpad, 1912. M. Jn. Meddel. av And. Jonsson, Sör- 

forsby. 

Jesu Kristi blod! 
Inom tre namn: 
Fadren, Sonen och den helige Ande, 
är blodet stått! 

Är den skadade frånvarande, läses formeln, under det 
att den läsande håller fingret på Jesu Kristi namn i en 
bibel eller psalmbok. 

Att stämma blod. 
Lemnhult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 25. 

Såsom Simeon och sankte Päar 
drogo not uti en flod, 
och som de stämde vatten, 
så stämmer jag blod. 

I Gud faders, i Guds sons och Gud den helige andes 
namn. Amen. 

Äf ven på tre mil från den lidande kan man genom att 
läsa ofvanstående bota honom, endast man känner hans 
namn och hemvist eller, om det är ett djur, dess färg. 

Att stämma blod. 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 396. 

Din moder Maria slog en påle i jorden, der han blef 
stående. Lika så skall detta blod stilla stå! 
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I namn: Gud faders, Gud sons, Gud den helige andes. 
Amen, amen, amen. 

Fader vår läses 3 gånger. 

739. Att stämma blod. 
örkened, Skåne, 1870-talet(?). NM. F. 2152. Avskr. av Eva 

Wigström efter en »Svartkonstbok». 

Då sätt ditt läkefinger på hålet och säg: 
Den välsignade och heliga Modren Maria slog en pål 

uti jorden ned. 
Och gör så! Säg: 
Så länge denna här står, 
så länge skall blodet stå 
och icke mer rinna. 
I namn: fadrens, sonens och den helige Andes, amen, 
skall detta blodet stilla stå 
och icke gå. Amen. 

För värk. 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 391. 

Så sant som Jesus Kristus på korset stod och påtog sig 
hela verldens sveda och värk, gör ock jag med dig, N. N. 

I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen. 
Detta läses med andakt, och tages om den lemmen, som 

värken är. 

Mot värk. 
Fagerhult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 27. 

Din värk och din sveda 
skall aldrig mer svida 
än det sår, som stacks opp i Kristi sida! 
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Att döva värk. 
Eds härad, Värmland, 1913. NM. F. 11734. Uppt. för Louise 

Hagberg, Bingsjö, den 8/ii 1913 av 88-årige Olaf Höglund från Eds 
härad i Värmland, som i sin ordning lärt den av en lappgubbe. 

Du varck, du verk, du dödas skall som Jessus up på 
korsses stam. 

Jesu namn tre gånger. Men då skall man ha een brän-
vins tår å spåta j tre gånger å häla på. 

För tandvärk. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 394. 

Tag 9 ekestickor mellan tänderna, att der blifver blod 
på dem, och sätt ut 3 mellan barken och trädet på en ek 
och 3 vid rinnande vatten och 3 i en stenklippa och säg: 

Nu sätter jag bort tandvärken på dig, N. N., 
som vår herre satte bort tandvärken på Maria. 
Han drog tandvärken ur hennes blod, kött och ben, 
men drar jag tandvärken ur ditt blod, kött och ben 
och inom stock och sten. 
Och i namn, tre namn: 
Gud faders, Sons och den helige Andes. Amen, amen, 

amen. 
För värk. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 391. 
Jag skall döfva denne torrvärk på dig, N. N., som vår 

herre Jesus Kristus döfvade sin torrvärk. Han skall vika 
för min anda, som Herodes vikte för den helige Ande, 

och i det namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. 
Amen. 

Fader vår och välsignelsen läses. 

Mot brännskada. 
Hållnäs, Uppland, 1898. ULmA. 303: 576. Uppt. av B. Hesselman. 

Ellen ska minska o. mista sin hetta, likasom Judas 
förrådde Jesus, då han mista' sin fägring. 
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arb. 

746. Ormhugg. 
Näshulta, Södermanland, 1886. NM. F. 9057. Uppt. 
G. Ericsson 7/8  1886. 

Guds son förvisst 
är Jesus Krist', 
af kvinna född, 
för mänska blödt. 
För din skull han dödt, 
men nu skall du också dö 
och aldrig mera bita 11  
Genom tre heliga namn. Amen. 

av metall- 

747. Att döva vådeld. 
0. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. 402. 

Statt eld, statt eld i den glöd, som du itändt hafver. 
Såsom vår herre Jesus Kristus stod bunden vid det heliga 
korsets trä, och såsom hans lif slocknade, skall ock din 
glöd slockna. 

I tre namn: Gud faders, Sons och den helige Andes. 
Amen, amen, amen. 

Denne bön läses på tre ställen vid elden. 

748. Att döva eld. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 402. 

Stå, du eld, uti den glöd lika som Jesus Kristus, den 
lef vande Guds son, stod bunden vid korsets trä, oss alle 
till godo. 

Jag manar dig eld, att du icke går vidare fram, än som 
jag nu går 

Vid faderns rnagt, sonens kraft och vid den helige 
Andes kraft. Amen. 

i Uttalas med en särdeles skarp ton ock under bittra gester, 
sedan det' föregående uttalats med en viss andakt. 
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749. Att döva eld. 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 402. 

Eld, stå i den flamma, som vår Herre Jesus Kristus stod 
på korsets stam! 

Läs: Fader vår och välsignelsen. 

Att stämma blod. 
Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Efter Lill-Anna. 

Stå, blod, 
som Frälsaren stod 
på korset för våra synder! 

I Guds Faders, Sons och den Helige Andes namn. 

Att stämma blod. 
Sättna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

Du blod skall stå 
och inte gå! 
Jag stöder dig, 
som Maria stödde 
Jesu blod på korset. 
I tre namn. 

Då krutet är dövat. 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 406. 

Så sant som Jesus Kristus har befall, att hela jordens 
stoft skall brinna på den yttersta dagen, lika så sant skall 
nu detta krut brinna i Gud faders, Gud sons och den helige 
Andes namn! Amen, amen, amen. 

»Blod att stämma.» 
Södertälje landsförs., Södermanland, 1800-talets senare del. 

NM. F. 8377. Jfr NM. F. 8262. Uppt. av metallarb G. Ericsson. 

Still, blod! Stå, blod! 
Du skall stå, så sannt som Jesus hafver bundit djeflarna 

med mörksens kedjor! 
1 n. f., S. o. d. H. A. Amen. 
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754. »Sittande, att denne ej kan resa sig.» 
Södermanland, 1886. NM. F. 0.20. Uppt. av metallarb. G. 

Ericsson 7/8  1886. 
Om en pärson sitter på en stol, så rycker man tre hår-

strån ur hans hufvud och går tre gånger kring stolen samt 
säger hvarje gång: 

Du skall stå under min lydnad, så sannt som Jesus 
hafver bundit djäflarna i helyllet med mörksens kedjor! 

Genom tre namn. Amen! 

755. Mot värk. 
Södermanland, 1860-1870-talet SÄICH. II, 113. Jfr NM. F. 

8262 från Södertälje landsförsamling. 

Still, värk, stå, värk! 
Du skall stå, 
så sant som Jesus hafver bundit 
djeflarna i helvetet 
med mörksens kedjor. 
I fadrens m. m. namn. Amen. 

Vid läsningen af några bland dessa formler hålles den 
lidande kroppsdelen mot en jordfast sten, eller sitter den 
sjuke derpå, medan den botande stryker det värkande stället 
med en knif eller med afviga venstra gallkon.' 

756. Att stämma blodflöde. 
Västertälje, Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 102. 

Stilla, blod! Stå, blod! 
Du skall stå stilla, 
så sant som Jesus bundit 
djeflarna med mörksens kedjor. 

I fadrens, sonens och den h. andas namn. Amen. 

757. Att förhäxa hus, kvarnar ock andra saker. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKI-I. IV, 75. 

Man gömmer eller inborrar på stället ett menniskoben 
af viss form och säger: 

1  ringfingret. 
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Du skall gnaga, du skall skafva, 
så sant som Jesus Kristus bundit 
djäflarna i helvetet 
att förvaras till domsens dag. 
I fadrens m. m. namn. Amen. 

758. Förgörelse. 
Södermanland, 1860-1870-talet. ULmA., SFF. 347: 25. Uppt. 

av G. Ericsson. 

Om någon vill skämma ett hus under byggnad, gångan-
de verk eller hvad det vara må, så tages ett människoben 
af en viss form och art samt inborrar eller inlägger där, 
hvarest skämningen skall vara värksam och hvarvid man 
säger: 

Du skall gnaga, 
du skall skafva, 
så sannt som Jesus Kristus hafver bundit alla djeflar 

i helvitet att förvaras till domsens eviga dag! 
I F., S. och d. H. A. N. Amen. 

759. Att stämma blod. 
Södermanland, 1860-1870-talet. ULmA., SFF. 347: 33. Uppt. 

av G. Ericsson. 

Denna blod skall [den] tid rinna, 
som Gud har skapt man och qvinna, 
som går till tings och vet rätt 
och vittnar orätt! 
I F., S. o. H. A. N. Amen. 

760. Att stämma blodflöde. 
Länna, Södermanland, 1860-1870-talet. SÄKI-1. I, 106. Jfr. 

NM. F. 8373. 

Dessa ord läsas tre gånger: 
Denna blod skall den tid rinna, 
som gud valt mannen och qvinna, 
som mannen vandrar till tinget 
och vet, hvad rätt är, men svärjer orätt. 
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761. Att »ställa» blod. 
Ångermanland o. 1820-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 7. 

På såret skall man säta vänstra namlösfingeret och 
läsa dessa ord: 

Stå stilla, du lilla, lilla röda, 
som liger här och tilrar, 
så sant en man, som vet rätt 
och vitnar rätt. 
I de 3 namn: 
g[ud] f[ader], s[on ock] h[elge And]. 

Mot värk. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 112. 

Du värk, du skall stå stilla, 
så visst som tolf man i rätten, 
som dömer rätt och aldrig orätt! 
I guds faders m. m. 

Mot värk. 
Härad ock Länna, Södermanland, 1800-talets senare del. NM. 

F. 8255. Uppt. av metallarb. G. Ericsson. 

Så sannt skall du stå stilla 
som tolf man i rätten, 
som dömer rätt 
och aldrig orätt! . 
Genom tre namn o. s. v. 

Läses nio gånger. 

För värk. 
Gräsmark, Värmland, 1899. NM. F. 358. Uppt. av N. Keyland 

efter M. Magnell, Gräsmark. 

Du ska bli se lett vö dette sår 
som den man, som på tinge går 
å vet rätt och vettner urätt. 

• 
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765. Stämma blod. 
Arboga 1698. UUB. D. 609 b. Denna kodex synes stamma från 

mitten av 1600-talet ock mellersta Sverige. A perm ock första blad är 
antecknat, att boken ägts av drabanten Hening Palmberg, Arboga, 
augusti 1698. Då alltså detta år kan anses säkert, dateras denna 
boks läsningar till detsamma, ehuru de i värkligheten äro äldre. Täxten 
är, såsom lätteligen ses, nästan genomgående fördärvad. 

Du blod, dig skall wara så lett att rinna, 
som den man ähr Jesus [led], 
som wett rett och wittnar orett. 
Du blod skall stå, 
som han står i för dömmelsee. 
Ja[g] döfuer tig, blod, 
jag binder tig, blod, 
med Herrans vellsignade nampn. 

Tag på bloden med det nampn lösa fingret. 

Att stämma blod. 
Torpa, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 26. 

Den, som går till tings och vet rätt och vitnar orätt, 
så sant som han blir förtappad, så sant skall denna blod 
stanna. 

I namn: faders, sons och den helige andes. Amen. 

Att stämma blod. 
Våthult, Smårand, 1879-1880. MfrNM. 1897, 26. 

Jesus stod vid Jordans flod, 
öste vatten, stämde blod. 
Så visst skall denna bio ge öfver att rinna, 
som en man står i helvete, 
som går till tings, 
vet rätt och talar orätt. 

Mot tandvärk. 
Glimåkra, Skåne, NM. F. 2080. Uppt. av Eva Wigström ur en 

»Svartkonstbok». 

• 
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Denna värk skall bortvika och stå stilla 
som ett vittnes själ i helvetet, där de veta rätten och orätten. 
På denna orden skall du ingen makt hafva. 
I namn: 
Faderns, Sonens och den Helige Andes. Amen. 

769. Att stämma blod. 
Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I. 414. 

Du skall stå 
som den man, som stod 
inom helvetes port. 
[som  

Genom tre heliga namn &c. 

770. »För stämma blodhen.» 
Ytterlännäs, Ångermanland, 1674. Angermanlands dombok 1674, 

s. 128. Landsarkivet i Härnösand. Läsningen meddelades av Stööth-
Margreta. 

Gudh låthe then blodhn intet rinna, 
såsom the quinnor om lögerdagen spinna! 
Stane thenne blodh 
såsom Noe flodh, 
ther Jesus öf [ue] rwogh! 
I nampn:- 
fadhers, Sons och then H. andes. 

Sedhan Fadher wår. 

771. Att stämma blod. 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 395. 

N. N.1 Detta blod skall hafva sådan leda till att rinna. 
som Gud hafver vid den kvinna, 
som spinner om lördagen 
och varpar väfven om måndagen. 

L Gud faders, Gud sons och den helige Andes namn. 
Amen. 



336 LINDERHOLM, SVENSKA MGNELSER OCK BESVÄRJELSER '  

Att stämma blod. 
Länna, Södermanland, 1860-1870-talet. ULmA, SFF. 347: 33. 

Uppt. av G. Ericsson. Jfr. NM. F. 8371 ock SÄKH. I, 106. 
Du blod, stig neder i köttet 
som en kvinna, som blöter 
aska om lördagen, 
eller en menedare, som står i helvitet, 
som vet rätt och vittnar orätt! 

Läses tre gånger. 
Att stämma blod. 

Nås, Dalarne, 1873-74. ULmA. 291: 3. Avskr. av Nils Sjödahl 
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Du skall stanna, 
som qvinnan stannade i helvetet, 
som gorde lutal om lördagen. 

Att stämma blod. 
Fagerhult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 24. 

Så lätt skall din blod återrinna, 
som en kvinna spinner på lördagen, 
skiljer säd på söndagen, 
varpar väf på måndagen, 
går till tings på tisdagen, 
vet rätt och vitnar orätt. 

Läses tre gånger, en gång vid hvar vidja i ett nytt gär- 
desgårdshot [=-- störpar]. 

Att stämma blod. 
Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Smål. landsmålsfören. 

saml. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 
Det är så ledt att rinna, 
som för en qvinna, 
som spinner om söndagen 
och varpar garn om måndagen, 
som mannen går till tinget att vittna, 
vet rätt och vittnar orätt. 
(I 3enighetens namn.) 

1  Luten. 
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Att stämma blod. 
Småland, 1870-1880-talet. ULmA. 92: 46. 
Det är så synd, att denne bio' ska rinna, 
som en kvinna om lördan att spinna, 
om måndagen gå till tings 
och veta rätt och vitna orätt. 
I genom 3 h. n. Amen. 

Att stämma blod. 
Fagerhult, Småland, 1870-1880-talet. ULmA. 92: 46. 

Så lätt skall din bio' åt rinna, 
som en kvinna spinner på lördagen, 
skiljer säd på söndagen, 
varpar väf på måndagen, 
går till tings på tisdagen, 
vet rätt o. vittnar orätt. 

Läses tre gånger, en gång vid hvar vidja i ny gärdes-
gårdshot. 

Att stämma blod. 
Virserum, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 24. 

Det är så synd, att denna blod skall rinna 
som en kvinna om lördagen att spinna, 
om måndagen gå till tings och veta rätt 
och vitna orätt. 
Igenom tre heliga namn: 
Gud faders, Guds sons och den helige andes. Amen. 

Stämma blod. 
Småland, 1763. Ur J. J. Törner: Samling af Widskeppelser 

(Linköpings Siftsbibl.), s. 303. 

Blod, blod, war du så led rinna, 
som Jesu är led en qwinna, 
som om lördagen brukar spinna. 
Blod, blod, war du så led rinna, 
som Jesu är led en qwinna, 

22 —  Sv. landsmål. Linderholtn. 
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SOM om Fredagen borstar sit hår 
och rifwer up Xti sår. 
Blod, blod, war du så led rinna, 
som Jesu är led en gråhårig man, 
som går til tings, wet rätt 
och witnar orätt. 
Blod, blod, war du så led rinna, 
som Jesu är led en gråhårig man, 
som står på helfetis brädd med en 
staf i hand. 

780. »Att stämma bloden.» 
Uppland(?) 1750. Moman, s. 64. 

»Ad fluxum hmmorrhoidum sistendum.» 
Du röder, du röder, så röder skal du stilla stå, 
som en Domare står i helvete, 
som vet rätt och dömer orätt. 

Du röder, du röder, så röder skal du stilla stå, 
som en målnare står i helvete, 
som vet rätt och mäter orätt. 

Du röder, du röder, så röder skal du stilla stå, 
som en bagare står i helvete, 
som vet rätt och väger orätt. 

Du röder, du röder, så röder skal du stilla stå, 
som en qvinna står i helvete, 
den sin råck om Lördagen icke låter stilla stå, 
sedan sabbaten är inne. 

781. Att stämma blod. 
Sättna, Medelpad, 1900. M. Ju. Jfr Afzelius, Swenska Folkets 

Sago-Häfder, 3 uppl., VI, 55. 

Röder, du röder, så röder skall du stilla stå, 
som en domare står i helvete, 
som vet rätt och dömer orätt! 
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Röder, du röder, så röder skall du stilla stå, 
som en kvinna står i helvete, 
den sin spinnrock om lördagen 
icke låter stilla stå, 
sedan sabbaten är inne! 

Att stämma blod. 
Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 415. 

Blod, blod, var du så led (att) rinna, 
som Jesus är led en vinna, 
som om Lördagen brukar spinna! 

Blod, blod, var du så led (att) rinna, 
som Jesus är led en qvinna, 
som om Fredagen borstar sit hår 
och rifver upp Christi sår! 

Blod, blod, var du så led (att) rinna, 
som Jesus är led en gråhårig man, 
som går till tings och vet rätt, 
men vittnar orätt! 

Blod, blod, var du så led (att) rinna, 
som Jesus är led en gråhårig man, 
som står på helvetets brädd med en staf i hand! 

Att stämma blod. 
Gunnarskog, Värmland, 1899. NM. F. 344. Uppt. av N. Keyland, 

mars 1899, efter byskolläraren Per Kronberg, Trehörningen, Gunnar- 
skog, som fått den av Malin i Tvärud, samma s:n. 

Man tager en söndagssmord sko (den venstra) och slår 
den på såret och säger: 

Så visst skall du stå 
som den, som står i helvete 
å smörjer skor på söndan. 
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784. Mot floget på hästar. 
Bolmsö, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 47. 

Man tager en höger sko och slår till hästen med henne, 
sägande: 

Stig upp och res dig, som satan reste den själen, som 
smorde sin sko en söndagsmorgon! 

785. »För flogen på hästar.» 
Bolmsö, Småland, 1870-1880-talet. ULmA. 92: 50. Smål. lands- 

målsf ören. saml. 

Stig upp och res dig, som satan reste [med] den själen, 
som smorde sin sko en söndagsmorgon! 

[Man slår till hästen tre gånger med en högerstövel vid 
läsningen.] 

786. Att kunna leda ett kreatur. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SÄKH. I, 103. 

Om det icke vill skiljas från annat djur eller från en 
person, trampar man det på alla fötterna med sin venstra 
fot, under det att man säger: 

Du ska gå ätter mej, 
som djefvulen gekk ätter orättä fogden! 

787. Att få ko att följa sig. 
Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 129. Också från Medelpad 

samma tid. ULmA. 88: 86. 

Mig skall du följa, 
som fan följer 
den dumma ren [!],1  
som visste, hvad rätt var, 
men ändå gjorde2  galet. 

1  Lustigt missförstånd av ett ursprungligt 'domaren'. 
2  Ändrat från ett ursprungligt 'dömde' eller 'dömer', sedan det 

föregående missförståndet uppstått. 
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788. Att »stä» hundar. 

Ångermanland, 1870-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 17. 

Man för med högra handen en brödbit tre gånger 
ansyls omkring vänstra handleden under utsägande af föl-
jande formel: 

Nu skö du fålj mäg, 
juss som fan fålj länsehman 
ätte lanne. 

Brödbiten gifves sedan åt hunden. 

III. Episka formler. 
1. Antimagiska: mot trolldom, hemlighetsfull 

ohälsa ock olycka. 
789. Skyddsformel. 

Lönnemåla, Blekinge, 1679. HRT. I, 1679. Denna märkliga 
läsning, som jag t. v. betecknar som en från förkristen tid nedärvd 
formel, i början röjande ett brottstycke ur någon nu, så vitt jag 
kunnat finna, förlorad myt, företeddes inför Ronneby Rådsturätt vid 
dess rannsakning 1679 med den såsom mycket trolldomskunnig be-
ryktade ock för ett flertal förgörningar medelst sitt blotta ord an-
klagade Elin i Lönnemåla. Hon hade av denna formel sålt en av-
skrift, som företeddes för rätten. Elin dödsdömdes, torterades och 
avrättades. 

I Jessu Christi nafn skrifwer iagh: 
Nij[e] wore dhe Nockunder söner, 
som Noren före, 
som bore dheras mor döe. 
Hwi bar dhe henne så döe? 
För hon kunde all måhl hölie och dölie. 
Som hon giorde, så skall iagh giöra: 
Jagh skall binda elden, dher han bran, 
jagh skall binde kiettelen, dher han wan, 
jagh skall binde manden, der han redh, 
jagh skall binde skieppet, dher han skree. 
Jagh skall binde jerngårde, 
så dhe gråtha blodhtåre. 
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790. Emot hot ock linnskott. 
Hälsingland, mitten av 1700-talet. Ur Lenxi tillägg till Eurenii 

berättelse. Delsbo kyrkoarkiv. 0. 1. 

Njo woro the älfwer, 
skutte åt en jordfast sten, 
-ther som Jesus satte sig på. 
Så kom Jungfru Maria gångandes och frågade, 
hwad Jesus han fattas: 
»Inom sår och utom hel!» 
Så wardt Jesus, min son, god, 
så blef också menniskian god. 

791. »Mäta bort blemman af ögat.» 
Värmland, 1720. N. 1210. Meddel. av Elin Ifwarsdotter. 

Jag läser den farlige blinde blemma 
ifrån ditt fattige öga; 
i hafwet wandra nio och nio, 
— — — 
och lät dig aldrig återvenda, 
förr än det farliga blinda blemma 
går af ditt fattiga öga! 
I tre namn: 
guds faders, sons och dens helige ands. 

Detta har hon läsit 3 gånger, innan det onda kommit 
at gifwa sig; sedan spottat 3 gånger och strukit spotten kring 
ögat, antingen det want menniskia el. creatur. 

Elljest har och Lab-Elin brukat, när hon skulle bota för 
blemman på ögat, at skiära sönder hwit lök och lägga i rent 
wattn och det samma sedermera mäta med . förenämde 
orden. Hwilket wattn den, som fel hade, skulle stryka i 
ögat. 

792. Mot hästsjukdomar. 
Kågeröd, Skåne, 1728. Efter Karna Stugunäbb, 76 år gammal. 

Meddel. av M. Johansson, men utan angivande av fyndorten. 

Tor for i tre land. 
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Som gull gyllas 
och glas vällas.1  

793. Mot svartsjuka. 
Skirö, Småland, 1879. MfrNM. 1897, 48. Denna besvärjelseformel 

antecknades år 1879 efter muntlig överlämning av Anders Magnus i 
Götsboda, en i sin bygd väl ansedd kreatursbotare. 

Orke fräjde Frigga till, 
huru jag nu bota vill: 
»Jag tar vatten i min mun 
[och sprutar i dess mun], 
det blir bot i samma stunn». 

Vid bot med denna läsning, som användes mot kreaturs-
pesten, på allmogemål »svartsjuka», tog signaren vatten i 
munnen, hvilket han, efter att ha upprepat ofvanstående 
läsning tre gånger, insprutade i det sjuka djurets gap. 
Under läsningens fortgång strök man djurets rygg med 
handen från hufvudet till svansroten. 

Mot floget. 
Östergötland, 1830-talet. Efter uppteckning av L. F. R[ääf] i 

Mimer 1839, s. 277. Jfr föregående. 
Frygge frågade Frå: 
»Huru skall man bota, den floget får?» 
»Spotta i din hand och i hans mun, 
han skall få bot i samma stund!» 

Mot floget. 
Östergötland, 1830-talet. Efter uppteckning av L. F. R[ääf] i 

Mimer 1839, s. 277. 
Oden står på berget, 
han spörjer efter sin fåle: 
Floget har han fått. 
»Spotta i din hand och i hans mun, 
han skall få bot i samma stund!» 

1  Starkt defekt ock korrumperad. Antagligen äro två varandra 
främmande täxter hopförda. Efter sista raden torde ha följt ett: 
så skall... 
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796. Mot floget på hästar. 
Virserum, Småland, 1817. MfrNM. 1897, 47. Efter en avskrift 

av recept hos I. Andersson i Hässlid, dagtecknat 6/1  1817. 

Flegde flög i vädret. 
Han frågade, hvar han skulle få bot för floget. 
Så svarades honom i luften: 
»Spotta i din högra hand, 
stryk på kreaturet om dessi mun, 
så blir det bot i samma stunn!» 

I Gud faders, Guds sons och Gud den helig andes 
namn. Amen. 

797. »För fluget.» 
Sunnersbärg, Kållands hd, Västergötland, 1864. GHRA. Criminalia. 

Skaraborgs län, 1665, n:r 16. Starkt korrumperad. Meddel. inför 
rätta av Göran Svensson. 

Sanct. Pädher hadhe hestar tre, 
och alla hade fluget; 

fluget badh nedhslå 
och Christus badh up stå. 
I nampn etc. 

798. Mot skott. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 110. 

Ture2  stod på berget 
och talte till sin mor: 
»Tuna har fått skott». 

När dessa orden äro uttalade, öppnas kreaturets mun, 
och deruti spottas tre gånger, hvarefter säges: 

Spott ur mun och i mun, 
bot i samma stund! 

1  Jfr ULmA. 92: 46: sin. 
2  Thor. 



NYT1DA, FOLKLIGA: EPISKA 345 

799. För trollskott. 
Södermanlapd, 1860-1870-talet. SÄKH. II, 109. Jfr ULmA. SFF. 

347: 25. Uppt. av G. Ericsson. 
Ture (Tor) stod på berget, 
talte till sin moder Helena: 
»Skott i munn, ur munn, 
bot i samma stund!» 

Mot skott. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 110. 
Ont (1. Oden) stod på berget, 
och fram kom lappen gångandes: 

.»Hvad vill du jag skall skjuta?» — 
»Nej, jag skall vara dig till men, 
du skall skjuta genom stockar och sten 
rötter och gren, 
men ej guds skapade kreatur till men.» 
I den heliga treenighetens namn. Amen. 

Mot skott. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, no. 
Oden stod på nabotsl  berg; 
till honom kom en gammal man: 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall gå sta (d) och bota för skott.» -- 
»Hvad för skott?» — 
»Jordskott, solskott, 
vattskott, fragdskott 
och för alla nio slags skottena.» 

Mot skott. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 110. 
Ulfven stod på u1fvens2  berg 
och sporde naben åt: 
»Hvart skall du gå?» — 

1  = Nabo'ns. 'Nabot' är ett bibliskt namn. 
2  Läs: nabons. 
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»Jag skall bota för flog och för skott.» — 
»Hvad för skott?» — 
»Vattskott, väderskott, lungskott, fragdskott 
och för alla nio slags skottena.» 

803. Mot skott. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 110. 

Minsten stod på högan berg och sade: 
»Jag skall bota dig för skott, 
jag skall fästa min nåda (1. nöda) för din mun, 
och det skall bli bot i samma stund.» 

Medan detta läses tre gånger i det sjuka kreaturets öra, 
håller man sin ena hand för dess mun och slår det med 
sin hufvudbonad i den andra tre gånger. 

804. Mot »finnskott ». 
Nås, Dalarne, 1873-1874. ULmA. 291:3. Avskr. av Nils Sjödahl 

efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok» från åren 1873-1874. 
Det stod en gubbe på ett högt berg med ett armborstträ. 
Skjut inte folk och inte fä! 
Lurskjut [inte] ! 
Härefter lästes »fadervår». 

805. Mot trollskott. 
Värend, Småland, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, II, 17. 

Trollet uppå berget stod 
med sin båga spänd: 
»Hvi står du här med båga spänd?» — 
»Jo, jag skall skjuta både folk och fä.» — 
»Det skall jag dig förmena, 
du skall skjuta i stockar och stenar.» 

806. För skott. 
Öland, 1870-1880-talet. ULmA. 92: 46. Efter N. J. Löfgren, 

prost i Högsby. Tryckt något avvikande i MfrNM. 1897, 34. 
Trollet stod på ett berg och spände sina bågar, 
så kom vår Herre Christus gående och sa': 
»Hvem ska du skjuta, folk eller fä?» — 
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»Hvem jag träffar.» — 
»Å, det skall jag förvägra dej, 
jag skall sätta dej åt de skogar, 
i hvilka ingen går eller vandrar, 
och åt de haf, der ingen far eller seglar!» 

Mot trollskott. 
Virserum, Småland, 1870-1880-talet. ULmA. 92: 46. Tryckt 

något avvikande i MfrNM. 1897, 35. 
Frälsaren stod på ett berg; 
der fick han se trollen 
stå med oppspända bågar: 
»Hvad skjuter du?» — 
»Jag skjuter folk och fä 
och allt hvad i verlden ä.» — 
»Skjut i en skog, der ingen bor, 
skjut i en sjö, der ingen ror, 
och skjut i röda havet!» 

Mot trollskott. 
Solbärga, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 36. Med obetydlig 

avvikelse i ULmA. 92: 46. 

Vår herre Krist gick sig upp för ett bärg. 
Där mötte honom trollen med skarpa skott. 
Då sade han: »Hvad skjuten I?» 

»Skjut i skogen, där ingen är! 
Skjut i vattnet, där ingen är! 
Skjut i luften, där ingen är!» 
I tre heliga namn. Amen. 

Kvistar af treårig al instickas i klufna videkvistarl och 
skjutas tre gånger i kors öfver länden på den sjuke, som 
bör sitta på en jordfast sten. 

1  En pilbåge av detta slag finnes enligt förste utgivarens anmärk-
ning, a. a. s. 36, återgiven i Afbildningar af föremål i Nordiska museet. 
I. Småland. Stockholm 1888. Pl. 11. N:r 46. 
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809. Mot trollkvinnor(?). 
Sollefteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolldomskommissionen i 

Ångermanland 1674, s. 37. Meddel. av 70-åriga Anna Flod. 

Jesus gick på itt brinnande bärgh 
och såg dhe wanna qwinnor: 
Iagh manar tigh,. 
tu wanna qwinna, 
tu fåhr migh mitt igen: 
fullt som itt ägg, 
sött som en dije, 
rött som en blomma, 
innan 3 sohlsätt, 
tecknadt eller korsadt 
såsom och blåssett 
3 gånger på salltet 

I nampn: 
Gudh F [adher] s, Sohns och t [hen] H [eligh] e A [ndes] 
Skulle hafwa itt salltkorn eller tuu att läsa uthi samma 

böön. 
Mot trollskott. 

Lillhärdal, Härjedalen, 1668. Meddel. vid en trolldomsrannsak-
ning inför tingsrätten i Lillhärdal 1668 av 23-åriga Märit Joensdotter. 
Jämtlands och Härjedalens dombok 1668, fol. 79. Landsarkivet i 
Östersund. 

Wår Herre Jesus ree se fjäll och fiär, 
bota flögh och finskått, 
vatnskåt [och] all den skått, 
som skutin ähr 
emillan himmel och jordh. 
Guds ord och Amen. 

[Brukade därtill något salt i »näfwen» ock rörde däri 
med en kniv, dock »ansöles», ock ger det sjuka kreaturet.] 

Mot finnskott. • 
Ockelbo, Gästrikland, 1675. RA. SKA. I, Fol. Misc. 7, s. 314 

Iden 30 mars 1675). Meddel. inför trolldomskommissionen i Ockelbo 
1675 av den mer än 70-åriga hustrun Ingeborg i Mörtebo, som lärt 
sig den av sin farmoder, hustru Agnis i Österbärg, Ovans,iö. 
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Een godwillig qwinna, 
en owillig man, 
up under låfftet, 
up uti sky. 
Gud nåde titt söde lijf! 

Ingeborg berättade, att »ratio» ... »till denne läsning 
skall wara, att när Jesus och S. Peder gingo omkring här 
i werlden, kommo de in hoos en bonde och begärte huuss 
och fingo så icke utaf bonden sielf huus, utan af hustrun, 
som ledsagade dem up uti itt låfft, der de öfwer natten 
lågo; derföre Jesus sedan gaf henne god boskapzlycka». 

[Meningen synes vara den, att liksom Jesus ock S. Peder 
»gingo upp i loftet», så skall skottet »gå upp i skyn», i 
luften, ock alltså ingen träffas.] 

812. Mot skott. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. IV, 80. 

Ädla gick till Toxa 
och bad om bot för sin ko: 
För gårdskott och solskott 
och alla sorters skott. 
Toxa gick på högan berg 
och ropte på hjelp för skott: 
Nu tager jag dig om din hals 
tre gånger ;1  
nu spottar jag dig i din mun 
tre gånger ;1  
så är det bot i samma stund! 
I namn faders m. m. Amen. 

Läses tre gånger. 

813. Mot trollskott. 
Virserum, Småland, 1817. MfrNM. 1897, 35. Avskrift av recept 

hos J. Andersson i Hässlid, dagtecknat °h 1817. 

Himla gick sig vägen fram med sin pilebåge, 
henne mötte gudsmannen Jesus: 
1  Värkställes. 
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»Hvart skall du, Himla, gå?» 
Hon svarade, att hon skulle gå och sätta ut trollskott. 
»Det skall jag dig förmena», sade gudsmannen Jesus. 
I namn: 
Gud faders, Guds sons och Gud den helige andes. 

Amen. 
814. När kreatur fått trollskott. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 416. 

Tag skottkolfven till ett lås och slå dermed kreaturets 
kropp, korsvis och på olika ställen, medan du läser: 

Trollkarlen gick åt skogen att skjuta, 
mötte honom Vår Herre Christus och sade: 
»Hvart skall du gå?» 
Svarade han: 
»Jag skall gå åt skogen och skjuta, 
jag skall skjuta folk, 
och jag skall skjuta fä, 
ehvad som före är.» 
Sade han: 
»Det skall jag dig förmena, 
du skall skjuta stockar och jordfasta stenar.» 
In nomine &c. 

815. Att fria sig för ovänner. 
Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 417. 

Vår Herre Christus gick sig i Örtagård, 
han såg sina fiender för sig stå: 
Han bar upp sin välsignade hand, 
band dem alla i Jesu heliga namn. 

816. Mot skott. 
Alseda, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 35. 

Sankte Päar och vår herre Krist voro ute och vandrade; 
där mötte de en sjuker man (kvinna), 
den signade de för solskott, stjärnskott, jordskott och 

alla slags onda skott. 
Läses tre gånger, under det att pilgrenar läggas i ring 

omkring det sjuka stället. 
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817. Mot trollskott. 
Holm, Medelpad, 1896. 

Jesus sade: »Jag skall laga dig 
för ondskot, trollskot, 
jevulsskot, finskot, 
menskot, hämdskot, 
alla skot, som under himmel och jorden är.» 
I genom de 3 namn: 
Gud fader, son och helge ande. 

[Man läse] aldrig amen! 

818. Mot skott. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SAKH. n, 109. 

Hin håle och Sankt Per 
de möttes på en väg: 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag går och måttar och skjuter.» — 
»Ja, jag skall genast visa dig 
i en skog, der ingen bor, 
och i en sjö, der ingen ror.» 
I den heliga treenighetens namn. Amen. 

819. Mot finnskott. 
Ockelbo, Gästrikland, 1675. Trolldomskommissionens prot. 1675 

den 16 april. RA. SKA. I, Fol. Misc. 7, s. 358. Meddel. av Sara i 
Ulvstad, som sade sig ha lärt denna ock en läsning för modstulenhet 
av en gammal jänta Cherstin. 

Jesus gik åth wägen fram, 
såg han en finne ståndandes: 
»Skiut intett mig!» sade han, 
»skiut ståck och steen, 
ingen menniskia till meen!» 
Men intet bråkar han der till. 

Fader wår eller i nampn faders etc. 
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820. Mot finnskott. 
Hälsingland, mitten av 1700-talet. Ur Lenwi tillägg till Eurenii 

berättelse. Delsbo kyrkoarkiv. 0. 1. 

Jesus gick åt wägen fram, 
såg han en finne ståndandes: 
»Skjut intet mig!» sade han, 
»skiut stock och sten, 
ingen menniskia tu l men!» 

821. Mot skott. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 109 

Jesus gick sig vägen fram, 
så mötte honom en lappeman: 
»Hvart skall du gå?» 
sade Jesus åt lappen. 
»Jag skall skjuta en häst, 
en ko eller annat kreatur.» — 
»Nej, du skall gå 
i en skog, der ingen bor, 
och i en sjö, der ingen ror, 
der skall du skjuta 
på stockar och sten, 
rötter och gren, 
men varken folk eller fä till men.» 
I namn faders m. m. Amen. 

822. Mot lappskott. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. 347: 25. Uppt. av 

G. Ericsson. 
Lappen skulle gå ut å skjuta, 
kom Vår Härre Kristus: 
»Hvad skall du skjuta?» — 
»Jag skall skjuta folk och fä 
och allt, hwad som för mig är.» 
»Jag skall göra dig stort men, 
du skall skjuta på stockar och stenar.» 
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Mot skott. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 110. Jfr före-

gående n:r. 

Lappen skall gå ut och skjuta, 
och så kom vår herre Kristus: 
»Hvad skall du skjuta?» — 
»Jag skall skjuta folk och fä, 
allt, som för mig är.» — 
»Jag skall göra dig stort men, 
du skall skjuta på stock och sten.» 

Mot skott. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 109. 

Lappen stod på »brona»: 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall skjuta folk och fä.» — 
»Jag skall bota för skott och styng: 
jordskott, solskott, vattskott, 
vådskott och lungskott, 
fragdskott och trollskott, 
väderskott och helskott, 
för solstyng och hakstyng; 
igenom stock och sten, 
förutan men, 
i skog och lund. 
Bot i samma stund!» 
I fadrens m. m. namn. Amen. 

Mot skott. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 108. 

Lappen kom sättande 
med sin båge spännande: 
»Hvem skall du skjuta?» — 
»Folk och fä 
och alla, som för skottet ä.» 
Jesus svarar: 

23 —Su.landsmål. Linderholm. 
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»Ja, jag önskar detta skott 
i en sjö, der ingen ror, 
och i en skog, der ingen bor, 
ja, under en sten, der ingen bor.» 
I guds faders m. m. namn. Amen. 

826. »Att döfwa järn och stål.» 
Arboga, 1698. UUB. D. 609. 

Wår Herre red i Herre färd', 
döffde han alla wärior: 
»Udd och egg 
skall icke bita på mig 
mer än som en wägg; 
järn och stål, 
hugg och stick, 
hug allrig så fast 
skall icke mer bita 
än som ett flatt bast.» 

in [nomine] P., F., Spiriti (!). Amen. 

827. Att döva svärd. 
Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I. 417. 

Vår Herre Jesus red i herrefärd,1  
då döfvade Han alla svärd; 
och alla vapen, som Han såg, 
dem tog han egg och udd ifrå. 
Så tager jag i dag från alla mans hand. 
Nu skall yxa och bössa jdöfvade?] blifva 
och skola hvarken bita på kött eller ben, 
förr än Jungfru Maria föder en, 
som är båldare än Christus, 
som är födder ej fler än en. 
I namn &c. 

1  Härfärd. 
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Att döva svärd. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SMUL IV, 74. 

Vår Herre gick utmed heden, 
han döfvade svärd och knifvar 
med sitt eget blod. 
Hugg väl fast! 
Det skall ej bita 
mer än ett bast.' 

829. Svärd att döva. 
Södermanland, 1886. NM. F. 9222. • Ant. av metallarb. G. Ericsson 

7/8  1886 efter ett manuskript. 

Vår Härre gick ut med heda, 
dåva svärd och knifvar med sitt eget blod. 
Hugg väl fast, 
det skall ej bita mer än ett bast.2  

Om man har detta skrifvit och bär på sig, så kan ingen 
såra en. 

Mot värk. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 112. 
Jesus3  gick ur arken 
och ned på marken. 
Han och jag tillika 
skall döfva värken. 
Som han är af himmel och jord, 
skall det vara gjordt. 
I guds faders m. m. namn. Amen. 

»Att curera fålk och boskap för durchlopp 
och finskått.» 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 
Sielfwer Jesus Christus satt, 
så kom Jungfru Maria, Jesus' wällsignade moder: 

1  Eller: bart, skäggstrå. 
I mskr.: bart. 

3  1 st. för ett ursprungligt »Noak». 
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»Sett du, Christus, min wällsignade son! 
Hwij ästu så skryten?» — 
»Det är intet under, iag är skryten, 
utantill är iag skryten, 
och innantill är iag skuten.» — 
»Sett du, Christus, min wällsignade Son, 
iag skall dig bota 
med 10 fingrar 
och 12 Gudz änglar.» 
I namn: 
Gudz Faders och Sons och den helige Andes. 

Detta läses 3 gånger i rad och Fader wår hwar gång 
samt å slutet af alla 3 gångerne den helige Trefalldighetz 
namn. Amen. — När detta är skiedt, tager man med alla 
femb fingrarne och wrider omkring hålet, hwilket allenast 
under huden, som är hehl, kan kiännas, stundom mindre 
och stundom större, då det strax läkes. 

[Senare under förhöret meddelar hon, att vid läsningen 
av bönen ock gavs ett tecken, om den sjuke .skulle leva eller 
dö:] »När hon läser öfwer den sjuka denna förbem:te 
bönen: Sielfwer Jesus Christus satt etc. och hon staplar på 
den heliga trefalldighetz namn, så är det altid säkert, att 
den sinka döör och intet kommer till lifwet. Huru och på 
hwad sätt hon staplar? Om hon ville läsa bönen 10 
gånger å rad, så kan hon aldrig nämna de sidsta bönens 
ord: I namn Gudz Faders, Sons och then helge Andes, ty 
hon kan intet nämna då de orden, om hon wille alldrig så 
giärna, utan är liksom en höllo för halsen på henne, att 
intet ord kommer up, och när så skeer, är det alltid ett 
säkert dödztecken.» 

832. »Lytordi.»1  
Älvdalen, Dalarne, 1668. Inför tinget i Älvdalen 8/9  1668 meddel. 

av Beritz Olofs Anna på Klitten. Tingsprotokollet (s. 52) i Uppsala 
landsarkiv. Osterdalarnes domböcker för 1668. 

1  Lytesord, d. v. s. ord mot skada eller lyte. 
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För hufwudsiukan, om en orm eller muus har sedt en: 

Won Herre stodh å stene 
og stodde sig min bene. 
Der kom Jomfru Marie gångande: 
»Hwem welde dig, min kiere Sun?» 
sagde o. 
»Igh eer lyten», 
sagde war Herre. 
»Seet dig nidh å jen jordfastan steen, 
igh aal lyffl dig, 
ålla dier lyt, so lyti erå, 
ogh ålla dier bijt, so bijti erål» 
I 3 nampn: G[udh] F[adher] etc. 

833. Mot ovänskap. 
Arboga 1698. UUB. D. 609. 

»Jag ser min owen för mig stånda»,2  
sade Jungfru Maria. 
»Jag skal låta honom binda», 
sade Jesus, 
»hans tunga, hans tunga rötter, 
hans hiertt[a], h [ans] hiertte rötter, 
h[ans] gör och galla, 
h[ans] leed och ledamot; 
han skall icke suara mig 
huarken för ting eller stemme, 
huarken ute eller inne.» 
I 3 nampn: 
Faders, Sons och then Helige Andes. Amen. 

Thenna bön skall tu läsa 3 gånger och Fader wår effter 
1 gång. 

1  Lyfja, bota, jfr lyf, läkemedel. 
2  I orig.: »Jag ser för min owen sade Jungfru Maria för mig 

stånda» med de tre sista orden överstrukna. 
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834. Mot ovänner. 
Lönnemåla, Blekinge, 1679. HRT. I, 1679. 

 
Efter Elins muntliga version inför rätten: 

Jomfru Maria togh sin welsignadhe sön, 
Jesus Christus, på sin arm 
och gick sigh till strandhe. 
Dher såe hon, skieppet skreedh 
och manden reedh, 
och alle sine fiender och owenner 
stå på lande. 
Så sadhe hon till sine fiender och owenner: 
»Edher ordh skal nedtryckes och needträdes, 
och mine ordh skall upphöijas 
i Gudtz wärdige rijke. 
Jag skall opstå och ingå 
i Gudtz wärdige rijke.» 
Så war sielfwer Maria 
[och] Jesus Christus. Amen. 

 
Efter Elins sista muntliga version inför rätten: 

Jomfru Maria togh sin wellsignade son, 
Jesus Christus, på sin arm, 
gick sigh till stranna. 
Dher sågh hon, skieppet skreedh 
och mannen reedh, 
dher sågh hon sine owänner 
och fiender stå på lande: 
,»Mine fienders och owenners ordh 
skola nedertryckias och nederträdas, 
mine ordh skola upphöijas 
i Gudtz werdige rijke; 
iagh skall uppstå och ingå 
i Gudtz wärdige rijke.» 
Så war sielffwer Maria [och] Jessus Christus. 
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C. 
Efter vittnesmål av gossen Nils Åkesson ock en av Elin såld, till 

rätten överlämnad avskrift: 

Sielfwer Maria Jessu Christj 
togh sin welsignede sön på sin arm 
och gick sig till strandhe; 
då så hon sine fiende 
och sine owenner 
stå på lande. 
Då sagde hon till dem: 

Som hon giorde, 
så skall iagh göra: 
iag skall see mine fiender 
och owenner 
stå för migh som bocke. 

835. »För örsot», hos svin ock andra kreatur. 
Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. Meddel. inför 

häradsrätten i Ale härad under rannsakning den 17/5  1722 av 77-åriga 
Brita Andersdotter från Svångebo, förut i Maryd, Flundre härad. 

Jungfru Maria frågte Jesus Christus, 
sin wällsignade son, till rådz: 
»Här är kommen 
en så hård sjukdomb på wårt land.» 
Så swarte sielfwer Iesus Christus 
sin wällsignade moder: 
»Tag mallt 
och sallt 
och gack emot 
den hårda soot, 
emot oor och bråhnel» 
I namn: 
Gudz Faders, Sohns och then helige Andes namn. 
Amen. 
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Läses 3 gånger och Fader wår en gång. Härwid 
märkes: När malt och sallt nämnes, giöres ett korss öfwer 
malltet och saltet, som hon har i en skåhl eller på en 
tallrick. Och medan hon läser, seer hon alt stilla derutj. 
Sedan säges: 

Bota dig nu! 
Gud Fader, Son och den helige Ande. 

836. Läsning över midsommarärter. 
Sandåker, Krokstad, Bohuslän, 1672. GHRA. Criminalia, Bohuslän 

1672. Inför rätta meddel. av Gunnars Karin i Sandåker. 

Jungfru Marie går sigh till stranna, 
dher dhen välsignet Viljans root står. 
Jungfru Marie sin knif drogh, 
Sancte Mickel ophof, 
Sancte Pedher hembar. 
»Här är godhe rother kombne», 
sadhe Jungfru Marie. 
»Bätre skall dhe blifwa», 
sadhe Jesus. 
»Dhe skall trålkoner kunna döfua», 
sadhe Jesus. 
»Och dhen döe mandh 
för dören bortvita; 
dhe aldrigh skall hafua 
macht ofuer migh 
eller min bölingh. 
Jagh läser medh 10 fingrar 
och 12 Gudz ordh 
emellan himmel och jordh. 
Gudli stadfäste desse ordh, 
som han har stadfästet himmel och jordhl» 
I nampn, Gudz namn: 
Faders, Sonss och then H. Andz. 

Karin bekände, att hon kunde signa för någer rötter, 
som optages mitsommarsafton och gifues creatur; och när 
dhe opgrafues, läser hon öfuer dhem sådan bön. 
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837. Mot modstulenhet. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SAKH. I, 112. 

Jungfru Maria hon gick 
till sin rena och dyrbara kyrkodörr. 
Hon föll på sina rena och dyrbara knän 
för sin son Jesus, vår Frälsare. 
Hon döfvade sjutio sju sår: 
»Sju äro döfvade mot satan och allt ondt, 
sju äro förlagda mot satans falska tunga, 
[emot] onda grannar och deras elaka tungor 
och allt ondt; 
sju äro också förlagda mot ormar och drakar, 
som hafva efter mitt kreatur gapat.» 
Det gjorde Jungfru Maria, den rena och dyrbara 

modren, 
i sitt rena och dyrbara namn 
tillika med sin son Jesus Kristus, 
vår [och] verldenes frälsare. 
Och så visst som jungfru Maria, 
vår rena och dyrbara moder, det gjorde, 
så visst skall herren gud tillbakagifva mig 
magt och blod igen 
åt mitt kreatur ändå. 

838. Vid smörkärning. 
Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

När smörkierningen är förgiord 
och intet will kierna sig. 

Man lägger en sillfwerstyfwer i sielfwa kiernan, och i 
det samma säger man desse orden: 

Jungfru Maria går till kiernan sin, 
först kiernar hon smör till fyllest 
och Gud till hyllest 
och drygt att nöta, 
som himmelriketz nåder är söta. 
I namn: 
Faders, Sohns och den helige Andes. Amen. 
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Repeteras 3:ne gånger, och till slut läses Fader wår en 
gång. — På det att creaturen må trifwas, plägar hon så wäll 
sielf som ock lära andra att läsa Fader wåhr, hwar gång 
hon eller de mjölka, och för hwar koo som mjölkas. 

839. Mot finnskott.' 

Ockelbo, Gästrikland, 1675. Meddel. inför trolldomskommissio-
nen i Ockelbo 1675 av 75-åriga Brita i Mörtebo, som lärt den av en 
soldat. Komm:s prot. den 27 mars 1675. RA. SKA. I, Fol. Misc. 7, 
s. 325; också hos Lenteus i Delsbo kyrkoarkiv, 0. 1. 

Jesu stod sig för kyrkiodör 
med sin hwijte been. 
Kommo tre jungfrur rijdandes: 
den ene botade finnskått, 
den andre wanskått, 
den tridje botade alle de skått, 
i werlden äre. 

840. Mot skott. 
Ockelbo, Gästrikland, 1675. Trolldomskommissionens rannsak-

ningsprotokoll i Ockelbo den 9 april 1675. RA. SKA. I, Fol. Misc. 7, 
s. 374. Meddel. av Ingeborg i Ulvstad, Ockelbo, som lärt den av sin 
gamle husbonde Lars Hansson i Ovansjö. Hade »hulpit». Också hos 
Lenxus i Delsbo kyrkoarkiv, 0. 1. 

Det kommo tre jungfrur rijdandes, 
hwar på sin hwijt grå häst: 
den ene botade lappskott, 
den andre finnskått, 
den tridje botade alle dhe skått, 
i werlden äre. 

i Jfr beträff. denna ock närmast följande formler den gammel-
nordiska föreställningen om de tre nornorna ock den antika formeln: 
»Tres sorores nubulabant: una volvebat, alia cernebat, tertia solvebat». 
Usener i Rhein. Mus. 1903, s. 12. 
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841. För finnskott. 
Orsa, Dalarne, 1635. VDKA., Rättvik. Hade brukats av gamla 

Kettelskaren. Meddel. av d:r B. R. Hall. Prästvisitationsprotokollet 
§ 17. 

Tree quinnor bota finskått, 
Jungfru Maria, Josephs moder och S. Johannis moder: 
The botte låhrskått, benskått och blodskått 
och hund them mädh Gudz handom 
och Wårs Herres handom, 
så att the icke skulle göra skadha. 

842. Att bota kreatur, som äro skämda. 
Virserum, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 46. Jfr ULmA. 

92: 46. 
Jungfru Maria gick sig till en korsväg. Tre kvinnor 

hon där mötte. 
Så säger hon åt den första: »Hvad kan du göra?» Hon 

svarade, att hon kunde taga makt och mod. 
Så säger hon åt den andra: »Hvad kan du göra?» Hon 

svarade, att hon kunde taga kött och blod. 
Så säger hon åt den tredje: »Hvad kan du göra?» Hon 

svarade, att hon kunde taga löf och gräs. 
»Alt detta kan jag bota», sade jungfru Maria. 
Jungfru Maria tar sig malt och salt i sin hand 
i tre goda heliga namn. 
Bot i namn: Gud faders, Guds sons och Gud den helige 

andes. Amen. 

843. För nål, stål ock glas. 
Holm, Medelpad, 1896. 

Två qvinnor och tre vägaskell 
skulle stå och mäta åt stål och åt mässing 
och ått alt vast, i werlden är. 

Innom tre namn: 
fadrens och sonnens och den helige andes namn. 
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Mot huvudvärk. 

Norrköping, 1617-18. RA. Brocman n:r 2. Efter Norrköpings 
stads protokoll 1617-18. Här efter Wärend o. Wirdarne, I, Till-
lägg, IX. 

Jungfru Maria och hennes Möjor, 
de till stranden gingo: 
Då sågo de hjernen flyta, 
de vodo ut och togo den 
och lade honom i hjerna och hjerne-skål, 
med Guds nåd. 
I namn &c. 

»För bukkref.» 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

Jungfru Maria gick till stranden 
med sina möijer tre, 
den ena hatt, 
den ara watt, 
den tredje kramma böfwelen till ryggningz. 
I namn: 
Gud Fader, Sohns och den helige Andes. 

Sedan läses Fader wåhr en gång. 

För håll. 
Ydre hd, Östergötland, 1830-talet. Rääf, Skråck och Signerier III, 

267. I Statens hist. museum. 

Jungfru Maria [och] mäjor tre, 
de gingo på wåll, 
de signade håll. 
Hade du fått det inne, 
som du feck det ute, 
så hade håll 
haft alt [i] sitt våld, 
men nu hafver [thet] intet igen. 
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847. För bälsrev. 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 403. 

Jungfru Maria och kvinnor två, 
de gingo öfver en å: 

»Den ena band, 
den andra vann, 
och den tredje lyfte bältet ifrån bröstet.» 

»Mot bälsref.» 
Hestra, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 39. Jfr ULmA. 92: 44. 

N. N.! Jag botar dig för belsref: 
Gudarna 'vor° tre. 
Jag botar dig för belsref: 
Marjerna voro tre: 
den ena varpade, 
den andra spann, 
den tredje botade för belsref. 

Dessa treenigheter tage bort din sjukdom. 

För benbrott. 
Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. 

Tre änglar kommo af himmelen ned, 
sielf war Jesus Christus och Jungfru Maria med: 
Den ena botte för trät,' 
den andra för wärk, 
den tredje för swe. 
Igenom tre namn: 
gud faders, sons och den helige and. 

[Därefter Fader vår en gång.] 
[Anna Jönsdotter i Gunnarsrud hade »botat boskap, 

när de brutit benen af sig», ock därvid »först spielkat til- 

1  Svullnad. 
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samman bråttet el. skadan, derom kringlagdt en ister-
hinna och sedan läsit» förestående ord, »med hwilket böne-
formular hon och annan swulnad och wärk dämpat och 
fördrifit».] 

850. Att stämma blod. 
Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. Inför rätta meddel. av Lisbet 

i Klämmas. 
Der kommo tre änglar af himmelen ned: 
den ena mätte för sve, 
den andra för wärk, 
den tredje för wåg. 
Igenom tre namn: 
gud fader, gud son och gud den hel[ge] and. 

[Denna läsning hade Lisbet brukat, »när hon utskurit 
grisar och kalfwar, at de eij af blodets förrinnande skulle 
dö el. såret swulna». Med samma läsning hade hon ock 
»botat för onda betet samt annan wärk och swulnad».] 

Mot trollskott. 
Uppland, 1750. Moman, s. 63. 

Det kom tre finnar östan över land, 
de gorde åt hotskott[?], trollskott, 
hiertskott, lapskott, hxlskott, tarmskott: 
Jag skal göra åt alla de skott, jag kan. 

Addita S. Trinitatis imprecatione. 

För trollskott. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 400. 

Der kom 3 finnar östan öfver landet, 
gjorde åt horreskott, trollskott, 
hjerteskott, lappskott, 
helskott, tarmskott. 
Jag skal göra åt alla de skott, jag kan. 
I Gud faders, Gud sons och den helige Andes namn. 
Amen, amen, amen. 

Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger. 
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853. För värk. 
Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 45. Smål. landsmålsfören. saml. 

Det kommer tre foglar från himmelen ned: 
den förste sade »Gack!», 
den andre [sade]: »Statt!» 
och den tredje: »Stå stilla!». 

I Guds Fadrens och Sons och den helige andas namn. 
Amen. 

854. Mot trollskott. 
Holm, Medelpad, 1896. 

Det kom en fogell flygandes östan öfver havet, 
han gordä åt troll skott 
och fin skott och alla skott i verlden är. 
Iennem tre namn: 
Fadrens och sonens och den helige andes namn. 

855. Mot skott ock iråk. 
Ångermanland o. 1820-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 14. 

»Då skall man kjöpa för 2 p Drakblod, 2 p biörngalla, 
1 P runhåls; roten skärs sönder ganska vål och kokar uti 
ett 1/2  quarter brännvin; och då läger man galen och bloden 
uti och låter det smälta väl; då silar man ifrån det tunna 
uti en kopp; då tar man en knif och ritar 3 varf mot solen, 
och för vart varf skall man läsa dessa ord: 

Det gik en finne på hafstran, 
han kunde Jära 
för all slags skot, 
som i verden var: 
han kunde jöra 
för finnskott, 
för blodskott, 
för trolskott; 
för ont af vatn, 
för ont af jorden, 
för ont af väder, 

1  Läses också »för hästar, som maran rider». S. st. s. 16. 
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för hat, för afund, 
för värk och plågor; 
han kunde jöra 
för alt slags skott, 
som i verden var. 

8 p päparmyntolja slås uti droporna; äro Plågorna 
mycket stora, skall man läsa följande ord och njykja (nyttja) 
knifven på lika sätt, och för vart varf skall man huga uden 
i golfvett 3 gån [g] or och spota 3 gångor. 

b. 
Uppå ett berg, der ingen vistas må, 
uppå en sjö, den ingen ände är på, 
i stok och i sten, 
der skal N— N— Plågor gro och bo 
och ej i dina jn älfvor, kjött eller ben, 
så sant en man, som vet rätt 
och vitnar rätt. 
I de 3 namn: 
Gud f [ader], S [on och] h [elge And]. 

2. Antidemonistiska formler: mot mytiska onda väsen 
ock väsensartade sjukdomar. 

856. Mot klåda. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SÄKH. II, 106. 

Oden mötte Klåden i ett led, 
Oden vann, och Klåden tappa. 

857. Mot fulslag. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. 347: 25. Skrivet 

med chifferskrift. Uppt. av G. Ericsson. 

Goda går sig vägen fram, 
så mötte hon Oden: 
»Hvart skall du gå?» — 
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»Jag skall gå sta 
och röka kött och bryta ben.» 

»Under både stockar och stenar, 
i den skog, där ingen bor, 
och i den sjö, där ingen ror.» 

Läses 9 gånger, och strykes med en knif, under det 
den sjuke.sitter på en jordfast sten. 

858. »För onda beetet.» 
Sunnersbärg, Kållands hd, Västergötland, 1664. GHRA. Criminalia 

1665, Skaraborgs län, n:r 16. Meddel. av Göran Svensson inför 
Kållands häradsting 16 juli 1664. 

Christus gieck sigh offuer heede, 
mötte honom trullet dhett leedhe: 
»Huart skallt tu gå?» 
sade Christus. 
»Till dhen wnger man, 
hans kiött slijtha 
och hanss been brytha.» 
»Neij», sadhe Christus, 
»du skallt gåå till dhen by, 
som ingen boor, 
och till dhen siöö, 
som ingen roor; 
du skallt giöra honom ingen meen, 
du skallt under en jordfast steen.» 
I nampn etc. 

859. Mot trollen. 
Ragunda, Jämtland, 1673. RA. Gävleborgs läns renov. domböcker, 

vol. 21, fol. 742 f. Inför tinget i Ragunda den 15-18 dec. 1673 be-
kände hustru Dårdi Persdotter i Ragunda denna läsning »för sweck 
och greep», d. v. s. »det onda, som kommer av trållen, när människiorna 
gåå öfwer dhem, dher dhe hafwa sitt tillhåld i jorden». 

24— Sv. landsmål. Linderholm. 
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Jesus gåår sigh wägen fram, 
så mötte han ett trullsweck. 
Jesus togh opp sin högra handh 
och slogh need dhe[t] trollsweek 
tu l helfwetis bandh. 
Tree Gudhs ord och amen. 

Desse orden läser hon i salt och ister, dher med hon 
bestryker menniskiones kropp. Sedan blifwe dhe godhe. 

860. Mot »torsbettet». 
Vårdsbärg, Östergötland, 1667. Ur Linköpings Domkapitels pro-

tokoll för den 11/12 1667. Uppt. efter förhör med hustru Ingeborg 
i Ginkelösa av Wålsbergs = n. v. Vårdsbärgs, socken. Hade av 
Ingeborg använts för sjuk boskap, ock hade hon vid läsningen över 
en ko haft »en sax, svept uthi ett handkläde». 

Jesus gick sig wägen fram, 
Christus gick sig wägen fram, 
mötte honom Tors: 
»Hwart skal tu gåå?» 
sade wår herre. 
»Hwart skal tu gå?» 
sade Jesus. 
»Hwart skal tu gå?» 
sade then Helige Ande. 
»Jag skal gå til thet creaturet 
och des blod lapa 
och des kött slijta.» 
»Wändt tig om!» 
sade Wår Herre. 
»Wändt tig om!» 
sade Jesus. 
»Wändt tig om!» 
sade then Helige Ande. 
I try nampn: 
Gudz Faders, Sons och thens H. Andes. 
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861. »Mot Torssebetet.» 
Fröskog, Dalsland, 1735. Meddel. inför Tösse häradsting av Marit 

Olofsdotter i Vasåker, som anklagats bl. a. för Blåkullafärder. HRT. II. 

Jesus gick sig wägen fram, 
thet stygga Torssebetet honom mötte. 
»Hwart skall du gå?» 
sade Jesus. 
»Jag skall gå och bryta (här vid nemnes men- 

niskians namn) ben, 
äta hans kött 
och dricka hans blod.» — 
»Nei!» sade Jesus, 
»jag möter och manar dig 
uhr hans been 
och i sten, 
utur hans hull 
och i mull, 
utur hans blod 
och i flod.» 
I nampn: 
Faders, Sons och then helge Andes. 

862. »Signa för Tossebeth.» 
Sandåker, Krokstad, Bohuslän, 1672. GHRA. Criminalia, Bohus- 

län 1672. Meddel. av Gunnars Karin i Sandåker av Krokstads socken, 
Bohuslän, under rannsakning i Krogsta den 22 januari 1672. 

Christ geck, 
och Toss geck: 
»Huar[t] skall du gåå?» 
sadhe Iesus. 
»Iagh skall gåå till mannen, 
bita been och suga blodh.» — 
»Det skall iagh digh förbjuda», 
sadhe Iesus. 
I tree nampn: 
Faders, Sonss och then H. Andes. 
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863. Mot onda bettet m. m. 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

»Till att bota och binda späneböld, onda betet och 
dylika i lederne swåre wärker samt för söndersprukne 
koodiufwer brukas följande signeböön»: 

Nåsse och Tåsse gingo sig wägen fram, 
så mötte de sielfwer Iesus Christus: 
»Hwar skall tu gå?» 
sa sielfwer Iesus Christus. 
Så sade de: 
»Jag skall gå till N. N., 
jag skall hans kiött slita, 
hans blod suga 
och hans been bryta.» — 
»Nei!» swarade sielfwer Jesus Christus, 
»jag skall dig förbiuda. 
Du skall intet hans kiött slita 
eller hans blod suga 
eller hans been bryta; 
du skall aldrig giöra honom mera meen, 
än musen giör en jordfast steen.» 
I namn: 
Gudz Faders, Sohns och then helge Andes. Amen. 

Efter 3 gångers repetition läses sist Fader wår. 

»Hwad hon förstår med Nåsse och Tåsse? Det äro 
långa små smala kräk i wattnet, som twinnetrådar, det de 
kalla onda betet; och är underliget, att de i förra tider skulle 
kunnat tahla, effter de äro så smala, hwaröfwer hon 100 :de 
gånger förundrat sig. »1 

1  I min barndom såg jag i min hemsocken Hakarp, Småland, 
i bäcken å Kikstorps ägor, nedanför den dåvarande lägenheten Sör-
ängen, ett exemplar av detta »onda bett», som vi barn varnats för. 
Jag tog upp det försiktigt med en skopa ock knackade sönder den 
hårda besten mot en sten. Em. Lm. 
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864. Mot värk. 
Långaryd, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 28.1  Jfr ULmA. 

92: 44. 
Vår herre Jesus Kristus själfver reste vägen fram. 
En torska-kvinna mötte han: 
»Hvart skall du gå?» -- 
»Till N. N.» — 
»Hvad skall du där?» — 
»Hans ben bryta, märg röta, blod suga.» -- 
»Det skall Gud dig förbjuda.» 
I det heliga namn. Amen. 

Bör läsas tre gånger öfver den sjuke. 

865. För »grymme-bett.» 
Värend, 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 418. 

Vår Herre och Sankte Pehr, 
de gingo sig den vägen frans, 
så mötte de den svarte Grymmen; 
sade de till honom: 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jo, jag skall gå till N. N:s ko i N. N. 
och hennes ben bryta 
och hennes kött slita 
och hennes mod borttaga.» 
Svarade Vår Herre och Sankte Pehr 
till den svarte Grymmen: 
»Aldrig skall du gå till N. N:s ko i N. N. 
och hennes ben bryta 
och hennes kött slita 
och hennes mod borttaga.» 
I namn &c. 

1  Samma formel finnes antecknad i en handskriven svartkonst-
bok i en samlares ego; men med följande tillägg: 

»Man går först till en brunn eller bäck, tager vatten i en träskål 
och slår ut nio skvättar på marken, den tionde behåller man i skålen; 
sedan tager man en tälgknif, öser med denna vatten ur skålen på 
den värkande lemmen ansös omkring honom, gör kors och läser.» 
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866. För onda bettet. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 399. 

Jesus och sante Per gingo vägen fram, 
der mötte mig Grimens kvinna. 
Hon sade: »Hvar skall du gå?» — 
»Jag skall gå i byar och gårdar.» 
»Hvad skall du der göra?» 
»Jag skall gå till N. N., 
hans kött äta, 
hans ben bryta, 
hans senor slita och hans blod lapa.» — 
»Det skall jag förbjuda, 
du skall svinna bort under en jordfast sten!» 
I herrans trefaldighetens namn: 
Gud faders, Sons och helige Andes. Amen. 

867. Mot Grammen. 
Rydaholm, Småland, Östbo häradsrätts protokoll den 811 1619. 

Meddel. av kyrkoherden Ragnar Lindstam, Huskvarna. 

[11åkon Giertonson i Sävrarp hade på sitt yttersta be-
känt för kapellanen Härr Pär Påvelson i Värnamo, att 
Britta Arfwedsdåtter i Löpaskog var orsak till hans död. Då 
hon förlidet år fördes till Jönköping, kastades hon på vatt-
net ock nedfördes av skarprättaren med en lång stång, men 
kom åter upp ock flöt som en gås. Hon hade för några 
år sedan bekommit sin dom ock var sagd ifrån livet Nu 
fördes hon åter till Jönköpings tortyr. Efter hänne är 
följande läsning:] 

Grefweni skulle sigh till Manhem gåå, 
mötte honom sjelf we S. Maria. 
»Huart skalt tu gå», 
sade S. Maria. 
»Jagh skall migh till Manhem gå, 
been bråka, 

1  Läs: Grammen. 
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blodh laapa, 
modh och mäija 
ifrån meniskor taga.» — 
»Neij», sade S. Maria, 
»tu skalt åthervändha, du skall icke blodh laapa, 
icke hennes modh och mäija 
ifrån henne taga.» 
Jungfru Maria giorde kors medh sin högra handh: 
»Fly bort, du fule gram, 
ut af min sons landh. 
Jagh signer tigh medh dhe trij helige nampn: 

I nampn gudh faders, sons, och den helige Andess.» 

868. For onda bettet. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 399. 

Jag gick mig på en väg, 
der mötte mig Grimens kvinna. 
Jag sade: »Hva.  r skall du gå?» — 
»Till N. N. att äta hans kött 
och bita hans ben.» — 
»Det skall jag N. N. förbjuda.» 

869. »At läsa bort sår ra. ro.» 
Gunnarskog, Värmland, 1773. Fernow, Beskrifning öfwer Werme-

land, Göteborg 1773, s. 252. Även hos Afzelius, Swenska Folkets 
Sago-Häfder, 3 uppl., VI, 55. 

Wår Herre J [esus] rider öfwer hede, 
der möter han den lede: 
»Hwart skal du hän?» 
sade wår H [erre] J [esus] 
»Jag skal åt kött at suga blod.» 
»Nej, jag förmenar dig, 
du skal ur ben och i kött, 
ur kött och i skinn, 
ur skinn och ända åt helfwetes pina.» 
Genom tre namn m. m. 
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Mot gengångare. 

Värend, 1741. Linnés Öländska och Gotländska Resa 1741, s. 28. 
Sedan hos Moman, s. 61, ock Wärend o. Wirdarne, I. 419. 

Wår Herre Chrest och Santa Peer 
de gingo seg den vaejen fram, 
så mceter dem en döer man. 
Då sa Wår Herre å Santa Peer 
te den döa mannen: 
»Hwa ska du gå?» 
Den döa mannen sa: 
»Jag ska gå te N. N.» 
»Hwa ska du dEer?» 
Sa Wår Herre å Santa Peer. 
»Ja ska krysta honom, 
så hierta-bloet ska rotas.» — 
»Neej, dee ska ja förwaeira dej. 
Ja ska lägga deke unde ståk och stojin, 
så at du ska giöra ingen man mojin.» 

Mot villarpaskott. 

Skirö, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 37. Jfr ULmA. 92: 46. 

Vår Herre Krist och sankte Per 
de gingo sig den vägen fram, 
då mötte de en döder man. 
Då sporde Sankte Per: 
»Hvart gångar du dig?» — 
»Jag skall till N. N. gå 
och honom slå, 
så att hans hjerteblod skall rotas.» 
Då svarade herren Krist: 
»Det skall jag förvägra dig, 
jag skall sätta dig under stock och sten, 
så du skall göra ingen man men.» 
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872. För gastkramning. 
Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Smålands landsmåls-

fören. sam!. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 

Jesus och S:t Per gick sig åt vägen fram, 
mötte dem en döder man: 
»Hvart skall du gå?» sade Jesus. 
»Jag skall gå till den lefvande, 
slita hans kött, 
suga hans blod, 
spränga hans ben.» — 
»Nej», sade Jesus, 
»du skall gå till din graf, 
der skall du bli till dommedag.» 
(I 3enighetens namn.) 

873. »Mot förgöring af husdjuren m. m.» 
Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 129. 

Jesus gick vägen den breda 
och mötte afunden den leda: 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall gå i bondens gård, 
suga blod af folk och fä.» — 
»Nej, du skall vända tillbaka igen 
till den, som dig hafver sändt. 
Du får ej mer af mig och mina kreatur, 
än du får af en jordfast sten i hafvets djup.» 

Tre gånger i Fadrens, Sonens och den Helige Andes 
namn. 

874. Mot avund. 
Medelpad, 1870-talet. ULmA. 88: 86. Insänt av J. E. Nordin 

ock L. H. Backe. 

Jesus gick vägen den breda 
och mötte afunden den leda: 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall gå i bondens gård, 
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suga blod af folk och fä.» — 
»Nej, du skall vända tillbaka igen 
till den, som dig hafver sändt. 
Du får ej mer af mig och mina kreatur, 
än du får af en jordfast sten i harv' ets djup!» 

Läses tre gånger i Fadrens, Sonens och den Helige 
Andes namn. 

875. För modstöld. 
Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. 

Jesus gick vägen fram, 
så mötte han afunden lede. 
»Hvar vill du hän?» — 
»Jag vill till bondens gård 
och suga folk och fä i nio led.» 
»Nej, du skall återvända 
till den, som dig hafver sändt. 
Där skall du plåga, 
där skall du sluka: 
i hans bo, 
i hans gård, 
i hans tand, 
i hans lefver, 
i hans lunga! 
Du skall ej mera få av mina kreatur, 
än jag får af en jordfast sten, 
som är i hafsens djup!» 
1 namn: G. F., S. o. H. A. 

876. För avund. 
Nås, Dalarne, 1873-74. ULmA. 291: 3. Avskr. av Nils Sjödahl 

efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Jesus geck på vägen, 
då mötte han Jefvulen och afvunden leda: 
»Hvart skall du gå?» — 
»Upp till bondens gård 
för att suga folk och fä 
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intill nionde knä.» — 
»Nej, jag skall visa dig på en annan väg 
till den, som hafver sändt dig: 
der skall du huka och buga.» 
I tre fasta namn: 
Gud fader, Son och Helige ande. 

877. Mot gikt ock ros. 
Vireda, Småland, 1691. HRT. I, 1691. Meddel. inför tingsrätten 

av Britta i Slätthult. 

Jesus gick sigh wägen fram 
och mötte honom en mann. 
»Ilwar skall tu gå?» 
frågade Jesus Christus. 
»Jagh skall gå till Maria Pedersdotter», 

sade han. 
»Neij», sade Jesus, 
»neij», sade Christus, 
»neij», sade dhen Helige Andh. 
»Ickt och roos 
skall aldrig blij dher hoos!» 

878. Mot torskbett. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. IV, 80. 

Jungfru Maria gick utåt vägen, 
der mötte hon en man. 
»Hvart skall du gå? » 
»Jag skall gå och bita» ...j — 
»Gör inte det, 
utan gack under en bro, 
der ingen går på, 
och i en skog, 
der ingen bor i, 
under stock och sten, 
ej menska eller kreatur till men.» 
I namn faders m. m. Amen. 

1  Här nämnes den sjukes namn. 
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879. Mot torskbett. 
Länna, Södermanland, 1800-talets senare hälft. NM. F. 8280. 

Soldatänkan Näs, meddel. 40 år efter hännes död av en ättling. Detta 
fall är mycket sällsynt ock hålles hemligt. Hon var den enda, som 
kunde det. Uppt. av metallarb. G. Ericsson. Tryckt i SÄKH. II, 111, 
något »förbättrad». 

Maria gick sig vägen fram, 
så möter hon en man: 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall gå och bita ...1  
i hvad lem det vara må.» — 
»Nej, gör intet det! 
Du skall gå i en skog, der ingen bor, 
på en bro, som ingen människa går på, 
skall du bita i stockar och stenar 
och ingen människa till mehnes.» 
I G. F. o. S. o. d. II. A. N. Amen. 

Den sjuke måste endera sitta i vatten eller ock på en 
jordfast sten, allt efter man tror sig fått det onda. 

880. Mot värk. 
Härad, Södermanland, 1860-1870-talet. NM. F. 8266. Uppt. av 

metallarb. G. Ericsson, efter f. d. soldaten Tell i Härad. 

Kristus gick vägen fram, 
där mötte honom tri svarta bet: 
»Hvart ska' du gå?» sade vår Herre Kristus. 
»Vi ska gå åt grannegård 
å' värka kött och bryta märg och ben.» 
»Nej», sade Kristus, 
»jag skall sätta dej i en skog, där ingen bor, 
å' i en sjö, där ingen ror, 
å' under en jordfaster sten 
å' ingen människa till mehn.» 
Genom de tre namnen o. s. v. 

1  Här nämnes den sjukes namn. 
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881. Mot avund. 
Säfsnäs, Dalarne, 1817. NM. F. 10755. Sagesman: Erik Jansson 

Hankainen den 3 sept. 1817 (gammal gubbe). K. A. Gottlunds upp-
teckningar i Statens Hist. mus. i Hälsingfors 1896. 

Jesus och Petrus gick vägen fram, 
mötte han afvund den lede, 
frågade han, hvart hon skulle gå: 
hon skulle gå till bondens gård 
och suga svek till 9 Hus ( ?) . 
»Stig bort, jag skall omvänd dig 
till den samma, som dig hafver utsändt; 
der skall du glupa, 
och der skall du sluka: 
i hans lungor och i hans hjerta 
och i hans lefver, i hans gärd, 
i hans stall, i hans bo, 
men skall du ej få mer utaf mig, 
än jag får af en sten, som ligger i haf sens botten.» 

882. Mot värk. 
Barva, Södermanland, 1800-talets senare hälft. NM. F. 8267. 

Uppt. av metallarb. G Ericsson. 

Jesus och Sankte Pär gick vägen fram, 
så mötte de tre svarta bet: 
»Hvart skall ni gå?» sade Kristus. 
»Vi ska gå åt Kvarnegård 
å' bryta märg och ben.» 

»stock och sten.» 

»För ros å för flen 
och alt, som nu är dig (namnet) till mehn.» 
Genom de tre namnen. 
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För hastig sjukdom. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 406. 

Gröne man gick på strand, 
mötte honom hans frua Grann. 
Så sade vår herre: »Hvar skall du gå?» 
Sade korset: »Hvar skall du gå?» 
Sade Jungfru Maria: 
»Hvar skall du gå?» 
Sade Sante Per: 
»Hvar skall du gå?» — 
»Jag skall gå till N. N.», sade vår herre.1  
»Nej», sade korset. 
»Nej», sade Jungfru Maria. 
»Nej», sade sante Per. 
»Du skall gå på jordfast sten, 
der ingen ror och ingen bor, 
der skall du vara, till N. N. får sin helsa igen.» 
I namn: 
Faders, Sonens och den helige Andes. 
Amen, amen, amen. 

Mot »kosjukdoma». 
Kågeröd, Skåne, 1728. M. Jn. Efter Karna Stugunäbb, 76 år 

gammal. Utan uppgift om fyndorten. 

Över en skål med vatten, salt, malt och brännvin läses: 

»Vart skall du gå?» sade Kors. 
»Vart skall du gå?» sade Krist. 
»Vart skall du gå? sade Jungfru Maria. 
»Jag2  skall gå till N. N:s ko.» — 
»Nej, skall du icke!» sade Kors. 
»Nej, skall du icke!» sade Krist. 

1  Täxten är här fördärvad. Dessa ord kunna icke ursprungligen 
ha legat i »Vår Härres» mun, utan i det väsendes, som här skall 
hindras. 

2  I den av M. Jn. meddelade täxten står Du, vilket ej kan vara 
ursprungligt. 
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»Nej, skall du icke!» sade Jungfru Maria. 
»Du skall låta henne sin ko helbrägda få, 
innan dagen bärgas!» 
I heliga tre namn: 
Fadrens, Sonens och den Helige Andes. 

Mot fulslag. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKIL II, 105. 

Fråta (1. Fräta) skulle resa öfver sjö och land, 
så mötte hon en man: 
»Hvart skall du gå?» sade han. 
»Jag skall gå åt Norhimhem, 
bröt blod och bräcka ben.» — 
»Dig skall jag förmena, 
du skall under jordfasta stenar, 
i en skog, der ingen bor, 
i en sjö, der ingen fiskar eller ror!» 
I fadrens m. m. namn. Amen. 

Besvärjaren bör under läsningen stryka fulslaget med 
en knif, hvilkens tånge går genom hela skaftet, medan den 
lidande sitter på en jordfast sten. 

Mot vargar. 
Skirö, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 44. Jfr ULmA. 92: 46. 

»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall gå och bita fä.» — 
»Det skall jag dig förmena, 
du skall gå till det vatten, där ingen ror, 
och till den skog, där ingen bor, 
och till det grekiska landet, 
där vår fiende blef funnen, 
där skall du bli bunden.» 
I tre heliga namn. Amen. 

Läsningen bör ske julnatten kl. 12 i ladugården på 
tröskeln. 
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Mot tandvärk. 
Lemnhult ock Solbärga, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 30. 

Jfr något avvikande täxt i ULmA. 92: 46. 

Ekten gick sin väg fram, 
där mötte hon vår frälserman. 
Då sade han: »Hvart ska du gå?» — 
»Jag skall till denne N. N. gå 
och spränga ben 
och slita kött 
och suga blod.» — 
»Men det skall jag dig förmena 
med tio mina finger 
och med tolf Guds änglar.» 

En knif strykes öfver kinden på den, som har ondt i 
tänderna. 

Mot lungsot. 
Sandvik, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 39. Jfr ULmA. 92: 50. 

Vår Herre och sankte Pär gingo sig vägen fram, 
fick de se, hvar Lungson gick: 
»Hvart ska du rinna?» sade vår herre. 
»Jag skall rinna till Mannahem, 
röta blod och bryta ben.» — 
»Nej», sade vår herre, 
»du skall i den skog, där ingen bor, 
i den sjö, där ingen ror; 
uti en jordfast sten 
skall du bli utan men!» 
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889. För benröta. 
Attmar, Medelpad, 1912. M. Jn. 

Vår Herre red öfver kyrkogård, 
så möter hon den svårmodiga rötan. 
»Hvart skall du hän?» — 
»Jo, jag skall till en ädel mans hus 
och suga värk och blod ur hans lemmar.» 
»Nej, men jag skall jaga dig 
åt skog, där ingen bor, 
åt en sjö, där ingen ror, 
under en jordfast sten, 
där skall du bo!» 

890. För ros. 
Bara, Skåne, 1670. Meddel. av Christensa Pedersdotter på Torups 

gård under rannsakning inför häradsrätten den 8 nov. 1670, ledd av 
borgm. Benj. Palumbus i Lund. 

For Rossen. 
Wor Herre Jessus gick sig ad weyen fram, 
da mötte ham en hellig mand, 
Sancte Hans saa hede hand. 
»Huart skal tu gaa?» 
sagde wor Herre Jessus. 

Suarer han:1  »leg skall gau til N. N. och signe: 
for dend röde rossen 
och for dend huide rossen, 
for den_ sorte rossen, 
for dend brune rossen 
och dend gulle rossen 
och dend gröne rossen 
och dend blaa rossen 
och for dend huide egt, 
dend röde egt, 

1  I mscr. hun. 

25 — Sv. landsmål. Linderholni. 
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dend sorte egt, 
dend gulle egt, 
dend gröne egt, 
dend blaa egt, 
dend flyendes egt, 
dend farendes egt, 
for ehle bröd, 
for det kolde bröödh 
och for alla onde bröödh. 
Ind sollen opstaar 
och sonen nedgaar 
och dend röde hane sine winger slaar, 
skall allt det onde her udh suinde. 
Det skall jag biude 
med Jesu tegn och blod 
och med mine 10 fingre 
och 12 goedhe Gudts engler 
for uden mehn 
under en jordfast stehn.» 

1 dec hellige thre nafn: Gudh Fader, Sön och Hellig 
Aandtz. 

Giör saa kaars deronuelr, hafuende huidelög i sin 
haandh; giör och saa kaars i jorden och sedan of [ue]r det 
stedh, huar skadhen ehr. 

Christensa bekände ock, at naar hun saaledes signer, 
hafr hun altid et thör klede i haanden, som hun hafr at 
stryge sin mund med, naar hun gaar till alters, huilchit hun 
herde i Sandbye af en wandrings quindel for 20 åhr 
sedhen. 

891. »För onda bröst.» 
Kabusa, St. Köpinge, Skåne, 1706. HRT. I, 1706. Inför tings-

rätten i Ingelstad 1706 meddelat av Hanna Isacks. Hanna var 78 1. 
79 år, »gammal, mager och mycket torr». Vid hot att bud skulle gå 
efter bödeln, »som intet allenast skulle settia hänne på wattnet, uthan 

1  Vanlig ock tämligen värdelös uppgift vid rannsakningar av 
detta slag. 
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när man fåt see, hwadh hon war för een qwinna, skulle han hantera 
henne, som man pläger giöra wedh trollpackor. Hanna Isacks swa-
rade: Om hon sättes på wattnet, lährer hon intet siuncka.» Ville be-
känna godvilligt. Hade lärt av en barnmorska i Tosterups by, död 
för många år sedan. »Den samma lärde henne wara barnmorska 
och hielpa felet för onda bröst, för skiefwer på barn, signa wred på 
ledarne och det onda, som kan komma om nätterna på een. Q. 
Hwad för medel hon bruckade till slickt?» 

Iesus under asspen stodh, 
han swettade wattn och blod. 
Der kom een qwinne så ween. 
»Du skalt honom intet stinga, 
du skalt honom intet slå, 
du skalt honom intet bryta 
och intet mehna.» 
I nampn: 
Gudh Faders, Sons och den Hellige Andes. 

892. För »styggvärk». 
Nås, Dalarne, 1916. ULmA. 291:2. Uppt. av Nils Sjödahl efter 

Jubb Ingeborg. 
Maritia jeck si på väg, 
då mött o Fjärse: 
»Hårt skull Fjärse?» — 
.»Sta å brit bergl  å bl.» — 
» 

där ingen bodde, 
å ivir en sjö, 
där ingen rodde, 
ita en jolfast sten, 
ingen man å ingen kvinna i detta mä.»2  

Med styggvärk menas värk i leder och ben (benröta). 
Användes nästan endast om svårartad fingervärk. 

Bryta bärg. 
2  Fördärvat. Meningen är: ingen man ock ingen kvinna till men. 
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Besvärjelsen tillgår på följande sätt: Man uppsöker en 
jordfast sten. Den, som skall »botas», sätter fingerspetsen 
mot stenen, varefter den, som utför besvärjelsen, far med 
en kniv motsols runt fingret och uppläser därvid besvär-
jelseformeln. Uppläsningen blir skanderande och så, att 
varje vers kommer att bestå av två betonade stavelser. 
Kniven föres framåt en gång för varje betonad stavelse 
och runt fingret en gång för varje vers. 

Man trodde nu, att styggvärken for in i stenen, och 
man aktade sig sedan för att vidröra en dylik sten, enär 
den ansågs smittofarlig. 

Mot kvesan. 
Boteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolld.-komm. i Ångerm. 1674, 

s. 34. Meddel. av Erik Olofsson i Dämsta. 

Iesus gick sig åth wägen fram, 
mötte han Qweesa. 
»Hwart skall du gå?» sadhe han. 
»I bondens gårdh, 
brytha been och giöra såår.» — 
»Neij!», sade han, 
»du skallt icke hlifwa så mächtigh. 
Jagh skall stämma tigh 
bårt uthur menniskors hull 
i swart mull, 
hårt ur menniskiors been 
under en iordfast steen.» 
I nampn etc. etc. etc. 

Mot kvesan. 
Norrala, Hälsingland, 1670-talet. Ur Lenxi anteckningar. Delsbo 

kyrkoarkiv. 0. 1. 
Jesus gick sig wägen fram, 
mötte honom qwesan. 
»Hwart skal tu gå?» sade Jesus. 
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»Jag skal 01  i bondens gård 
och samka blod och bryta ben.» — 
»Nej», sade Jesus, »jag skal tig återwända. 
Jag skal stämma tig under en jordfast sten 
och ingen menniskia till mehn.» 
Innom tre namn: 
Gud Faders, Sons och then Helge Andes. Amen. 

Mot kvesan. 
Nora, Ångermanland, 1674. RA. S. Ångermanlands domböcker 

1669-1674, s. 54. Vid rannsakningen meddelat av gamle mannen 
Johan Jönsson i Kolstad [Kallsta], som för 44 lir sedan— alltså 1630 --
lärt sig läsa i salt för kvesan av en gammal man, Haken i Bärgsjö. 

Jesus gick sigh åth wägen fram, 
der mötte honom quesan. 
»Huar skall tu gå?» sadhee Jesus. 
»I bondens gårdh.» — 
»H wadh skall tu der?» — 
»Oöka blodh och bryta been.» — 
»Neij!» sadhee Jesus, 
»tu skall återuendha 
uthur huldh 
[och i muldh] 
och undher jordhfast steen 
och ingen man tu l meen.» 

Mot kvesan. 
Torsåker, Ångermanland, 1674. RA. Vid trolldomsrannsakning 

inför tinget därstädes meddel. av Margretha i Aspby. S. Ångerman- 
lands domböcker 1669-1674, å löst papper. 

Jesus gick sig att wägen fram, 
mötte honom queesa. 
»Hvart skall tu gå?» sade Jesus. 
»Bårt i bondens gård, 
bräckie been och giöra såhr.» — 

1  Swarade qwesan. 
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»Twij vahre tig före», sade Jesus, 
»iag stämber tig bort på en skathe.» • 
I nampn: 
Fadrens, Sons och thens Helges Andes. 

Mot kvesan. 
Norrköping, 1617-18. RA. Brocman n:r 2. Efter Norrköpings 

stads protokoller 1617-18. Här efter Wärend o. Wirdarne, I, Till-
lägg, s. X. 

Vår Herre gick sig åt vägen fram, 
mötte honom Qvesan. 
»Hvart skall du gå?» sade Vår Herre. 
»Jag skall gå till mannen, 
bryta ben och echta värk.» — 
»Nej», sade Vår Herre, 
»du skall honom icke göra till mene 
än som en jordfastan stene.» 
I namn &c. 

Mot kvesan. 
Säfsnäs, Dalarne, 1817. NM. F. 10760. Meddel. av gamle gubben 

Erik Jansson Hankainen i Fästeråsen [Frösaråsen?] den 3 sept. 1817. 
K. A. Gottlunds uppteckningar i Statens Hist. Mus. i Helsingfors. 

Jesus gick med vägen, 
så mötte han quisian. 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall gå till Bon 
att söndra ben och verka kött och dricka blod.» — 
»Nej», svarade han, »jag skall sätta dig 
på ett berg, der ingen bor, 
på en sjö, der ingen ror, 
under en jordfast sten.» 

Mot ledvärk. 
Säfsnäs, Dalarne, 1817. NM. F. 10761. Efter bonden Anders 

Matsson Siikainen, kallad Bisen, i Tyn den 9 sept. 1817. K. A. Gott-
lunds uppteckningar i Statens Hist. Mus. i Helsingfors. 
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Flen1  gick vägen fram, mötte Jesus. 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall gå i bondeland 
och suga blod och röta kött 
och slå sönder ben.» — 
»Nej», sade Jesus, »jag skall ha dej 
i ett berg, der ingen folk bor, 
int får du vara der i ro; 
jag skall ha dej 
i en sjö, der inget folk ror, 
inte får du vara der i ro; 
jag skall ha dej 
i en röd fors, som rinner, 
der gräs och träd stupar: 
ned med topp och upp med rot, 
int får du vara der i ro 
men i . ..2  helvetet.» 

900. För fulslag. 

Attmar, Medelpad, 1912. M. Jn. 

Jesus gick efter en väg, 
där mötte han quesa. 
»Hvart skall du taga vägen?» — 
»Jag skall gå till människans led 
och blod och värk innebära.» — 
»Jag skall dig återvända. 
Du skall till en sjö, där ingen ror, 
där ingen bygger och bor, 
under en jordfast sten, 
där skall du bo och ha ditt hem!» 
I namn: G. F., S. o. d. H. A. 

1  Eller ock: quesan. 
1 Oläsligt ord. 
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Mot bölder. 
Bjärtrå, Ångermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Upptecknat av 

P. Edholm. 
Mot styngen, grön qvesa. 

Jesus gick sig ut efter en väg, 
mötte han en grön qvesa ridande. 
Sade: »Hvar skall du rida åt?» — 
»Jag skall rida på Sörstrinberg.»1  — 
»Nej, jag skall dig omvända 
och dig bortskämma 
öfver en väg, där ingen går, 
och öfver en sjö, der ingen ro, 
på en ö, der ingen bo, 
och der skall du vara, 
till dess himmel tala 
och stjernorna svara!» 

Läses i ister och brännvin. 

Mot kv esan. 
Sund, Finland, 1671. Bidrag till Finlands historia, utg. av Fin- 

lands Statsarkiv, II, s. IV. 

»Kvesa, hvart-  skall du gå?» sade Jesus. 
»Till Mannahem», sade kvesan, 
»minska blod och bryta ben.» — 
»Nog», sade Jesus. 
»Jag skall lägga dig böter uppå, 
stämma dig i haf, där ingen far, 
i den skog, där ingen bor, 
och i den sjö, där ingen ror.» 
I namn Faders och Sons och den H. Andes. 
Fader vår etc. 

[Läsningen använd av en bonde från Hulta i Sund, som 
sade sig ha lärt den av kyrkoherden Olof i Föglö. 

Bonden lagfördes 1671 vid tinget i Sund.] 
1  Sörstrinberg, där den sjuke tänkes bo eller vid denna formulering 

av läsningen bott, ligger å Strinne skogsmark söder om Bålsjö. 
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»Till qweesan.» 
Älvdalen, Dalarne, 1668. Inför tinget i Älvdalen den 3-13 sept. 

1668, meddel. av Blund- eller Look-Anna. ULA. öster-Dalarnas dom-
böcker 1668, Elfdalen, s. 51. 

Wår Herre och S [ancte] Peder dhe ginge sig wägen fram, 
ther mödte dhe qweeso: 
»Hwart will du, qweesa?» sagde S. Peder. 
»Jagh will till byes och bryta mannabeen.»1  

I try nampn: 
G[udh] Fader, G[udh] Sohn och then H. And. 

Och genom en grind och uth på en siö, 
dar boar hwarken man eller qwinna, 
där skall qweesa bo och byggia. 
I try nampn: 
G [udhl Fadher och G[udhl Sohn och then Helige And. 

»Qweseorden.» 
Älvdalen, Dalarne, 1668. Inför tinget i Älvdalen 8/9  1668 meddel. 

av Beritz Olofs Anna på Klitten. ULA. öster-Dalarnas domböcker 
1668, Elfdalen, s. 52. 

Won Herre og S. Peder, dier2  å broon ginge, 
dar mödte dier qweso: 
»Hwart vill du, qwesa?» sagde won Herre. 
»Iagh will i mans hem 
og briote3  been 
og wäsckie biodh[?].» — 
»Neij!» sagde won Herre, 
»du aal4  inthet deit,5  

1  Läsningen fördärvad i det följande. 
2  De. 
3  Bryta. 

Skall. 
5  Dit. 
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ig aal sedtie dig 
under, ien jordfastan steen, 
dar aal du wårå,i 
så ingen hweet af dig, werdingel »2 

I nampn G [udh] F [adher] etc. 

Mot kvesan. 
Uppland, 1750. Moman, s. 62. 

Ad paronychiam depellendam, 
läsa bort quesan. 

Vår Herre Christ och Sanc- te Pehr 
gingo vägen fram, 
så mötte de Qvesan. 
Så frågar vår Herre: 
»Hvart skal du gå?» — 
»Jag skal gå i en man(quin)hand.» — 
»Nej», svarar vår Herre, »du skall gå 
i den skog, der ingen bor, 
i den sjö, der ingen ror, 
och under en jordfast sten 
och icke göra denna mannen (qvinnan) mehn.» 

Mot kvesan. 
Boteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolld.-komm. i Ångerm. 1674, 

s. 6. Meddel. av hustru Sigrid i Djupa [Djuped]. 

Iesus och S [ankte] Pedher 
gick åth wägen fram, 
mötte Ram, och Ränqwees 
emot honom ran. 
»Hwar skall du gå åth?» sade Iesus. 
»Iagh skall gå i bondens gårdh, 
bräckia been och fylla hull.» 

I Vara. 
2  I marg.: »Ignominiae nomen est», alltså usling e. d. 
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När Iesus wände sigh omkringh, 
togz denn Ram och Ranqwees 
och satte[s] åth en iordfast steen: 
»Sitt der föruthan ändal» 

Guds ordh och amen. Blåser så och korsar oppå 
qweesan. 

907. »För verk i lemmarne.» 
Ny, Jösse härad, Värmland, 1716. RA. HRT. I, 1716. Inför Jösse 

häradsrätt naeddel. av 31-åriga Maria Hindricksdotter i Sloby, som 
lärt den av sin fader, gamle finnen Hindrik Nilsson i Sloby. Även 
anklagad för att ha spått i såll, varom hon ger värdefull upplysning. 

Wårs Herres Jesus Christus och Jungfru Maria 
gick sig wägen fram, 
då mötte dhe qwesa.1  
Då Jesus frågade: »Hwar skall du gå?» 
Qwesa svarade: »Jag skall gå till byn, 
der man och qwinna boor.» — 
»Hwad skall du där?» sade Jesus. 
»Fräta kiött och gnafwa been», sade det onda. 
»Neij», sade Jesus, 
»du skall gå bort under en joordfast steen 
och fiskelöst watn, 
som hwarken rodes eller fiskas utj.» 
I nampn: Gud Faders, Sohns och den Hälge Andes. 
Därpå Fader wår. 

908. »Normal»-besvärjelse. 
Hälsingland, början av 1700-talet. Bromania 70, 31. Upptecknad 

av prästen Olof Broman i Hudiksvall ock betecknad såsom ett slags 
normaltyp. Mscr. i Universitetsbiblioteket i Uppsala. 

I Jesu namn: 
Jag gick öfwer en bro t, 
ther mötte mig tu tt: 
Gud t och hans fru t. 

1  = »det onda en eller annan fått i lemmarne». 
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»Hwart wilt tu taga wägen?» 
»Till N. N.» — 
»Förr skalt tu återwända, 
jag t skal stämma tig 
uti en siö, ther ingen ror, t, 
uti bärg, ther ingen bor, 
öfwerst af blåkullan»1  etc. etc. 
I namn etc. etc. etc. 

Fader wår — helst baklänges. 

909. Mot modstulenhet. 
Ockelbo, Gästrikland, 1675. Meddel. inför trolldomskommissionen 

i Ockelbo 1675 av 32-åriga hustrun Anna i Nordanåsbo den 13 april. 
RA. SKA. I, Fol. Misc. 7, s. 393. Hade hört denna läsning av hustrun 
Sara i Ulfstad. »Wijd denne läsning brukas maltt och saltt, som 
konen gifwes, och läses der till fader wår.» 

Min giet och koo går 
öf [we]r både berg och dalar, 
mötte hon Jesus sin kiära fader. 
»Hwij sörjer du så swåra?» sade Jesus. 
»Min mjölk är ifrån mig tagen», sade hon. 
»Jag skall råda tig till boot 
igenom maltt och salt 
och tin egen miölk, 
hwad hon är i watten, 
kamre eller i bärge bunden 
näst tine grankånar 
ifrån tig tagen.» 

910. »För mjölk- och modstulit.» 
Norrala, Hälsingland, 1670-talet. Efter anteckning av Lemeus 

i Delsbo kyrkoarkiv. 0. 1. 

Min giet och ko 
går öfwer både berg och dalar, 
mötte hon Jesus, sin kiära fader. 

1  I annan version av Broman: »öfwerst på kullen». 
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»Hwij sörjer tu så swåra?» sade Iesus. 
»Min mjölk är frå mig tagen», swarade hon. 
»Jag skal råda tig til bot 
igenom malt och salt 
och till egen mjölk, 
hvad hon är i watnen kommen 
eller i berge bunden 
eller mäst af tina grannqwinnor ifrå tig tagen.» 

Wid thenna läsning brukade hon [kiäringen] malt och 
salt, som hon gaf boskapen in, och las thertil Fader wår. 

911. För modstulenhet m. m. 
Gunnarsrud, Skillingmark, Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. 

Elin If warsdotter. 

Köna wandra öfwer berg och dalar, 
mötte hon sin wälsignade fader. 
»Hwad skier dig, wälsignade söta, 
du gråter så swåra?» — 
»Det skadar mig den fruktan, 
du hafwer gifwit mig!» — 
»Hwem har förswikit eller tagit ifrån dig? 
Hafwer elfwa.  nen eller fogelen 
eller hafwa ond menniskie det giordt, 
så är jag den man, 
som dig bota kan 
i salt och malt.» 
I tre faders namn: 
gud fader, son och helige and. 

[För att bota »boskap, som wid hemkomsten ur skogen 
want siuk eller elljest aftagit i miölkningen», hade Elin 
först tagit något salt ock malt ock läst förestående ord 
däröver. »Af samma salt och malt har hon sedan med 
handen gifwit boskapen i munnen och derwid brukat desse 
ord: Jag gifwer dig detta i namn faders, sons och helige 
andes.»] 
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912. För sjuka kreatur. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 405. Samma i Wärend 

o. Wirdarne, I, 416, från Värend omkr. 1840-talet. 

Böka gick på ha: 
»Hvarför böka -clu?» — 
»Jag är solstucken, 
jag är bensprucken, 
jag är köttmoje.» 
Då kommer 'vår Herre Kristus och säger: 
»Jag skall bota dig med malt och salt 
och tre sillstjertar och kalflöpe.» 

I namn: Gud faders, Gud sons och Gud den helige 
Andes. Amen, amen, amen. 

913. För avund. 
Nås, Dalarne, 1873-74. ULmA. 291:3. Avskr. av Nils Sjödahl 

ur en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Kora stog dere le och röt. Då kam Jesus och frågo, 
össå o röt. Hur skant je rita,1  då dom a sug märjen ur 
mina ben och mjölken ur mina spenar? 

914. Mot modstöld. 
Bjärtrå, Ångermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Uppt. av P. 

Edholm. 

När en ko blifver modstulen, blodstulen eller mjölk-
stulen och magstulen, läses dessa orden: 

Jesus gick sig vägen fram, 
mötte han min ko. 
Hon ula, hon vråla, 
hon våtte modstulen, blodstulen, 
magstulen, mjölkstulen 
utaf alla trollkonnars hand. 

1  Råma. 
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I nams Fader, Son och Helige ande, 
gif mig litet mjölk och malt och salt, 
skall jag bota dig, 
du skall få din magt och mod igen, 
mjölk och blod igen, 
du skall varda fet som en galt 
och hal som en säl. 

För modstöld. 
Säitna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

Jesus gick sig vägen fram, 
då mötte han en sörjande ko. 
»Vad gråter och sörjer du för?» — 
»Jag gråter och sörjer: 
jag är magstulen, modstulen, 
humörstulen, drickesstulen, 
hårstulen, mjölkstulen, smörstulen, 
benstulen och fettstulen.» — 
»Jag skall återsända den onda modstöld 
till den, som den sänt haver. 
Ditt humör igen, din matlust igen, 
ditt hår igen, din mjölk igen, 
ditt smör igen, din mesost igen, 
dina ben igen och ditt fett igen!» 
Och det gör jag i de tre namn: 
Fadren, Sonen och den helige Ande. 

För modstöld. 
Sättna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

Jesus gick sig utefter en väg, 
där mötte han ett kokreatur, 
bakbundet vid en gärdesgård 
och grät bitterligen. 
Så sade Jesus [till] kreaturet: 
»Varför gråter du?» — 
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»De hava bortstulit min makt och mitt mod.» — 
»Men jag skall bota dig», sade Jesus, 
»så att ditt mod skall bliva som ög 
och din hud skall bliva som fetfläsk. 
Hjälper icke det, så galge det!» 
Gör jag i tre namn: 
Gud Fader, Son och helige Ande. 

917. För modstöld. 
Sättna, Medelpad, 1910. M. Jn. 

Jesus gick sig vägen fram utöver en bro, 
där mötte han en ko. 
Jesus sade: »Varför är du så gråtig?» 
Kon sade: »Vad, skall jag inte gråta, 
jag är trollriden och mareriden 
och av människor modstulen.» 
Vänd igen och gå hem i tre namn till kl. 7! 

918. För modstulna kreatur. 
Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. 

Jesus Kristus gick på en mo, 
då mötte han en gråtande ko. 
»Vad gråter du för, du min välsignade ko?» 
»Jag gråter mitt mod, 
min mjölk och mitt blod.» 
»Tag igen ditt mod, 
din mjölk och ditt blod, 
min välsignade ko!» 
I de tre heliga namn: 
Fadren, Sonen och den helige Ande. 

919. Mot modstulenhet. 
Holm, Medelpad, 1896. [M. Jn.?] 

Christus reste öfver en hed, 
der mötte han en menniska, 
en satans wederstyggelig menniska, 
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som har varit i min gård 
eller hos min häst 
och g [j] ort modstöld. 
I mitt och Guds sons namn 
sätter jag dig af vägen, 
öfver berg och dallar skall du fara, 
dit ingen menska, fe eller boskap vistas; 
der brinner en sjö med eld och swavell. 
Uti malt och salt 
skall du få ditt mod. 
I genom 3 namn: 
Gud fader, son och helge and. 

Fader wår ända till »Riket är ditt ...» Läses tre gånger. 

920. För modstöld. 

Medelpad, 1914. M. Jn. 

Jesus och S:t Per gick sig vägen fram, 
mötte de en ko. 
»Vad vållar dig, min ko?» — 
»Jag är både mod- och blodstulen.» — 
»Jag skall dig bota», säger Jesus och S:t Per, 
»såsom jag gör med min hand och fota: 
Ditt sinn vare som en björn, 
din mjölk såsom honung! 
Dig skall aldrig björnaram 
eller troll käring hand eller avunstand 
dig skada till vatten, strand eller land. 
Och du, orene ande, skall vika 
i den sjö, där ingen ror, 
i den skog, där ingen bor, 
under en jordfast sten, 
där skall du bo!» 
I namn: 
Gud Fader, Son och den helige Ande. 

26 — Sv. landsmål. Linderholm. 
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Mot modstöld. 
Sättna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

Jesus och S:t Per gick sig på en väg fram, 
mötte han en häst, som var modstulen, 
blodstulen, maktstuler4 märgstulen, 
hårstulen, matstulen, fjätstulen. 

?» 
sade Jesus och S:t Per. 
»Så sant jag rörer min hand och min fot, 
skall min häst få bot! 
Hav din makt och mod, makt och blöd, 
hav din matlust igen, märg igen, 
hår igen, fjät igen! 
Jag återvänder all slags ond modstöld 
ifrån min häst till din, 
som det haver gjort, 
det gör jag i Jesu namn.» 
I trefaldighetens namn: 
Gud Fader, Son och den helige Ande. 
Fader vår, som är i himlen o. s .v. 

För modstöld. 
Sättna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

S:t Ola och Jesus gick sig utöver en hed, 
där mötte de en nötepinare. 
Då sade Jesus: »Vart skall du gå?» — 
»Jag skall gå i by och modstjäla 
häst, ko, get och får.» — 
»Nej», sade Jesus, »det skall du inte! 
Gå uti en sjö, där ingen ror, 
och uti berg, där ingen bor, 
och under stock och sten 
och under en berghäll 
och inga människor till mens, 
där skall [du stå] till världens [sista] tid:» 
Inom tre namn: 
Gud Fader, Son och den helige Ande. 

Läses över salt, malt och dricka. 
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923. Mot modstöld. 
Sörhassela, Hälsingland, 1912. M. Jn. 

Ur en s. k. »halftjock kaka» skäres tre trianglar, som 
klyfvas i ryggen, och i springan lägges en bit vallrot och 
litet hvitlök, och under det man läser följande formel, 
hackar man med en knif en gång i biten för hvarje sats: 

Jag gick på en väg och mötte en ko, 
som gick och grät. 
Jag frågade: »Hvarför gråter du, min ko?» — 
»De hafva stulit: 
makt och mod, 
kött och blod, 
märg och ben.» — 
»Jag skall gifva dig igen 
makt och mod, 
kött och blod, 
märg och ben.» 
Genom tre namn: 
I Gud Faders, Sons och den helige Andes namn. 

924. Mot modstulenhet. 
Nordmaling, Ångermanland, 1598. RA. Ur 1598 års saköres reg. 

för Västerbotten efter tinget i Umeå 14 aug. 1598. Efter J. Nord-
lander, Norrländska samlingar, serie I, h. 6, s. 357. Denna läsning 
hade brukats av hustru Malin i Jämteböle, som lärt den av Hendr. 
Hinderssons hustru i Nordmaling. 

Jungfru Marija gånger på vassare gröne löthe, 
letha sina velsignade miohumbla sothe. 
»Huad lether thu?» sade Ihesus. 
»Mun ko eer mostulin oc miolkestolin.» — 
»Aer hon skemd?» sade Ihesus. 
»Jag wr then hogste i råde, 
vij skole henne signa både, 
med vigde salt oc julemalt, 
med wgh oc aarelle smiol: 
Vår Herre signe them både 
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ifrån baransuge, 
ifrån vither thugu, 
ifrån messe kåne, 
ifrån meda kåne, 
ifrån torna kåne, 
ifrån tag! kåna!» 
Maria vare höxst i råde; 
Maria, signe wij them både! 

925. Mot modstulenhet. 
Ytterlännäs, Ångermanland, 1674. RA. S. Ångermanlands dom-

böcker 1669-1674, s. 127. »För miölkstulit och mostuhlit.» Meddel. 
av »gamla pigan» Stööth Margreta i Lästa under trolldomsrannsak-
ningen inför tinget i Torsåker. Nämnden bestred Margretas på-
stående, att salig kyrkoherden Hr Matz, när hon tjänte hos honom, 
lärt henne denna läsning, som hon icke betraktade såsom trolldom. — 

J[ungfru] Maria gick sigh uth på en grönan lööth, 
mötte hon sin wälsignade son så sööth. 
»Huadh leethe I, min wälsignadhe moor?» — 
»Jag leetar min miöhumbla, 
ty min koo ähr blifuin 
miölkstulin och mostulin, 
lefuerstulin, lungstulin, 
hiärttstulin och all illa fahrin.» 
gesus och ?] Maria mille mor 
ginge bådhe om rådh: 
»Will wij botha henne bådhe tuå. 
Will wij taga malt och salt 
och lätha i hennes munn, 
thet skall blifua booth i samma stundh.» 
I nampn: 
Gudh Fa dhers, Sons och then H. Andhes. 
— — Sedhan läsitt Fadher vår etc. 

926. Mot modstulenhet m. m. 
Ytterlännäs, Ångermanland, 1674. RA. S. Ångermanlands dom- 

böcker 1669-1674, s. 101. Meddel. vid trolldomsrannsakningen inför 
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tingsrätten i Ytterlännäs 1674 av 24-åriga hustrun Elisabetta i Näs. 
Bekände ock, att hon i Blåkulla läst förbannelser över allting utom 
skatan ock »miöhumlan». 

Jungfru Maria gick sig uth på en grönan lööth, 
ther mötte hennes wälsignade son så sööth. 
»Huadh leethe I, wälsignadhe mor?» — 
»Jag leetar migh een miöö humblå 
för miölkstuhli och moostuhli.» 
I nampn: 
Fadhers, Sons och then Helige Andes. Amen. 

927. Läsning för sjuka kor. 
Ragunda, Jämtland, 1673. RA. Gefleborgs läns domböcker, vol. 

21, fol. 740 f., 1673. Efter bekännelse inför rätta vid tinget i Ragunda 
den 15-18 dec. 1673 av Margareta Esbjörnsdotter, som för sin sjuka 
ko sökt Märit Hansdotter i Krokvåg. 

Jungfru Marita gick sigh till buhre, 
väckte sin wälsignade son, then dyre: 
»Statt opp, min välsignade son, 
och hielp min koo!» 
Han sade sigh [den].  wara, 
som henne boot skulle råda. 
Henne skall då det gifwa om morgonen, 
förr än hahnen slår uth sina wingar, 
då skal åstad gå och igen komma. 
I trij Guds ord. 
I nampn: 
Faders, Sons och Helige Andes. 

[I en kortare version återgav Margareta den brukade 
läsningen sålunda:] 

Jungfru Maria gick till buhr 
och wäckte opp sin wälsignade son: 
»Opp skal du stå!» — 

»Och boot skall du få!» 
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[Märit hade sökts för en sjuk ko ock därvid »läsit i 
salt» enligt ovanstående formulär samt givit saltet åt den 
jälpsökande med sig hem för den sjuka kon, som »blev 
straxt småningom bättre och efter 4-5 dagars förlopp 
alldeles god».] 

928. Över salt ock malt för sjukt kreatur. 
Ragunda, Jämtland, 1673. Gefleborgs läns domböcker vol. 21 

(1673), fol. 740 v. Läsningen, som är starkt förkortad, meddelades 
vid rannsakningen i Ragunda den 15-18 dec. 1673 av Märit Hansdotter 
i Krokväg. 

Jungfru Marie gick sigh tu l buhre, 
wäckte sin wälsignade son, then dyre. 
»Statt opp, min wälsignade son, 
och hielp min koo!» 
Han sade sig [den] wara, 
som henne boot skulle råda. 
Henne skall då det gifwa om morgonen, 
förr än hahnen slåår uth sina vingar. 
Då skal åstad gå och igen komma. 
I try Guds ord. 
I nampn: Faders, Sons och Helige Andes. 

929. »För magt stule.» 
Rengsjö, Hälsingland, 1870-1880-talet. ULmA. 45: 18. 

Jumfru Maria gick ut i en by 
och väckte upp sin son så dyr. 
»Stat up min son», sade Jumfru Maria att Jesus, 
»och bota mina kreatur!» 
Jesus frågade Jumfru Maria, vad fattades. 
Jumfru Maria svarades: 
»Min ko är 
magt stulen, 
mostulen, 
blostulen, 
mjölk stulen.» 
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Jesus Christus svarades: 
»Gif henne salt, 
gif henne rna! [t], 
och gif henne miöl 
och annat täjie miöl; 
till skogx skall dom -gå, 
hem skall dom komma, 
stridor i sidorna, 
full och fet, 
deras spänar skall trinna, 
såsom skärnorna på himmelen brinna!» 

Mot modstulenhet. 
Sollefteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolldomskommissionen i 

Ångermanland, 1674, s. 37. Meddel. av 70-åriga Anna i Flod. 

Jungfru Maria klagade sigh: 
»Min koo är spilldt 
och illa willdt.» — 
»Det skalk blifwa boot», 
sade Jesus. 

För modstulenhet. 
Valbo, Gästrikland, 1673. Gästriklands dombok 1673, s. 61 f. 

Landsarkivet i Härnösand. Meddel. av änkan Karin Andersdotter i 
Smäcken under rannsakning inför tingsrätten i Valbo n/3 1673. 

J [ungfru] Mari ze MOOT 
ägde hon e koo, 
kommer heem, 
ryter och råmar, 
är moodstulin 
[och] blodstulin 
och förmager[?] sigh inthet. 
Då säger hon mere: 
J [ungfru] Maria och S[ancte] Per 
ginge sig åth en väg. 
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»Hwardt skal du [?j gå?» 
sade Jesus. 
»Jag skall leta root och boot 
åth J [ungfru] Marhe koo, 
som är blifvin moodstulin 
[och] blodstulin.» 
Svarade Jesus: 
»Passa på leta 
hvarken root eller boot, 
utan tagh litedt julmalt och sallt, 
så heelt som ett ägg 
och fett som ett fläsk, 
så skal du få din boonytta igen.» 

[Brukade läsa i salt ock malt över modstulen boskap, 
varvid hon tog salt i ett käril ock rörde däri med en kniv 
under läsningen. Hade lärt läsningen av en tiggerska, men 
även andra i socknen kunde den väl.] 

932. Att bota kreatur, som äro skämda. 
Lemnhult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 47. Jfr ULmA 

92: 46. 

Maria går åt en by, då möter hon en man. 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall ta igen mjölken af mina kor.» — 
»Den tar jag med mina tu finger.» 
I tre heliga namn. Amen. 

933. Mot värk. 
Södermanland,. mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 112. 

Jag gick en väg, men det var ingen väg, 
jag mötte en man, men det var ingen man. 
Frälsaren räckte mig sin högra hand. 
»livad skall du gå?» — 
»Jag skall tre resor till Betlehem gå 
för att der söka magt och blod 
åt kreaturet mitt ändå.» 
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Mot modstulenhet. 
Nora, Ångermanland, 1674. RA. S. Ångermanlands domböcker 

1669-1774, s. 53. Meddel. vid trolldomsrannsakningen i Nora inför 
tinget därstädes 1674 av hustru Cicila i Kallsta. 

Dett sat en quinna på wägen och grett. 
Så kom Jesus [och sade:] 

?» 
Så kvinnan [sadhe]: 
»Min koo ähr motstulin 
och blodhstulin.» — 
»Så skall få booth», sadhe Jesus, 
»innan 3 soolsäth.» 

[Lästes i salt.] 

Mot modstulenhet. 
Ockelbo, Gästrikland, 1675. Trolldomskommissionens protokoll 

den 29 mars 1675. RA. SKA. I, Fol. Misc. 7, s. 325. Meddel. av 
75-åriga Brijta i Mörtebo. Hade »giordt för modstulitt med denne 
läsning». Lärt av en gammal soldat. 

Qwinnan gick till J[ungfru] Maria, 
klagade sin nöd: 
»Min möknlla är mostulin, 
machtstulin 
och alle lunder illa stulin: 
från tand och från tunga, 
från läfwer och lunga, 
från been och från knoga.» — 
»Boota tig sielfr Jesus Christus!» 

[Fader vår.] 

»För modstulit.» 
Hälsingland, mitten av 1700-talet. Ur Lentei tillägg till Eurenii 

berättelse. Delsbo kyrkoarkiv. 0. 1. Jämför föregående. 
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Qwinnan gick tu l Jungfru Maria, 
klagade sin nöd: 
»Min mökulla är modstulen, 
machtstulen 
och alla lunder illa stulen: 
frå tand och frå tunga, 
frå lefwer och lunga, 
frå ben och frå knoga.» 
»Bote dig sielfwer Jesus Christus!» 
Fader vår etc. 

937. »Machtstulen-orden.» 
Älvdalen, Dalarne, 1668. Inför tinget i Älvdalen 8/o 1668 meddel. 

av Beritz Olofs Anna på Maten.' ULA. öster-Dalarnas domböcker 
1668, s. 52. 

»För folk och hästar, boskap etc. med Elementis; brödh, 
höö och blåsande dher på.» 

Christus sporde sprito2  sool och S. Mario: 
Åken 3  so macht ogh modh ar af dig teid,4  
i dagh aal an5  adte6  biäru,7  
fyr än5  mässäbökär utbredas 
i clöster og i kiörkio 
og dier H. Sacrament uphöjes. 
Og kross9  i bräst ogh bläst15  i mun, 
og digh aal hwerdell boot i sumu12  stund! 
I nampn Gr[udh] F [adehr] etc. 

1  Sannolikt en förvanskad lärd »klockarläsning». 
2 = Spiritus (Sanctus). 
3  Hocken = vilken. 
4  Tagit. 
5  Han = honom. 
6  Äter. 
7  Bära. 
8  Förr än. 

Kors. 
i° Blåst. 
11  Skall varda. 
" Samma. 
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:3. Antimorbida formler: mot sjukdomar av 
övervägande naturlig art. 

a. Växlande formler för skilda sjukdomar ock skador. 

För blindhet. 
Skatelöv, Småland, 1863. Efter HyWn-Cavallius, Wårend o. 

Wirdarne, I, s. 172. Enligt HyWn-Cavallius utgöra de anförda orden 
ett stycke av en gammal visa om »Helge Thors» källa i Skatelöv. 
Han anser, att denna visa brukats såsom offersång. Det är dock 
sannolikare, att de bevarade orden, såsom i rubriken ovan angivits, 
med begagnande av källans vatten, blivit använda till bot mot blindhet. 

Thore lät vattnet springa af grund, 
god makt hade han. 
Det botade en blindan i samma stund, 
det heliga namn. 

Mot trollskott. 
Skirö, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 35. Jfr ULmA. 92:46. 

Oden ledde sin oxe till brunn, 
där fick han bot i samma stunn. 
I de tre heliga namn. Amen. 

Hjälper för både folk och fä. Hvem en vill göra't för, 
så går det onda sannerligen öfver. • 

Mot olet. 
Nye, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 49. Jfr ULmA. 92: 46. 

Olas mor gick på en träda och sådde korn: 

först sådde hon för hufol, 
sen sådde hon för halsol, 
sen sådde hon för bröstol, 
sen sådde hon för hjärtol, 
sen sådde hon för magol, 
sen sådde hon för tarmol, 
sen sådde hon för .  iårol, 
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sen sådde hon för benol, 
sen sådde hon för rumpol, 
sen sådde hon för all slags ol, 
som ett svin kan hafva. 

Läses tre gånger; först från början, sedan till baka från 
slutet och så rätt igen. Därunder hälles korn ur ena handen 
och i den andra. De sålunda signade kornen fuktas tre 
gånger med urin af den, som sköter svinen, och ingifvas det 
sjuka djuret. 

941. Mot olet. 
Lemnhult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 50. Efter en 

anteckning hos fru E. Danielsson på Högatorp i Lemnhult socken. Jfr 
ULmA. 92: 46. 

Munolet, halsolet, bröstolet, magolet, benolet 
Olsdotter åt eld, drack vatten. 
Våra svin ska få bot! 
I tre heliga namn. Amen. 

Under upprepande af ofvanstående hälles korn ur 
handen i den andra och gifvas sedan åt det sjuka djuret. 

942. Mot tandvärk. 
Skirö, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 29. 

Den person, som skall bota tandvärk, lämnar tre söm 
åt den sjuke med tillsägelse att med dem peta tanden, en 
gång med hvart söm, till hon börjar blöda. Därpå får 
sömmens egare dem igen, och sedan han sagt: 

»Din far kom till min far 
och bad att få lägga sig på hans säng», 

går han ut och slår in dem i en ek. 

På sådant sätt botades »mång' tusen» af Jon på Klasen, som 
bodde i Virserutets socken i Kalmar län, där han dog för omkring 50 
år sedan. Eken, i hvilken han slog in sina söm, står än i dag och får 
nog multna ner, ty ingen vågar röra henne af fruktan »att få all 
tandvärken, som satts bort i henne». 
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943. Att stilla eld. 
Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 418. 

Vår Herre Jesus gick ner vid sjö och strand, 
der stillade han både eld och vann; 
detsamma gör jag med Hans kraftiga hand. 
»Eld, stadna nu så fast och stilla, 
som Christus stadnade vid korset och lät sig fastnagla! 
Så stadna nu, vid Fadrens kraft 
och Sonens makt 
och den Helige Andes visdom!» 
I namn &c. 

944. Att stämma blod. 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 396. 

Vår herre Jesus Kristus han tog på drängen Malkus' öra: 
Han stämde hans blod, 
han läkte hans sår. 

Så gör jag med dig, N. N., i vår herres Jesu Kristi namn. 
Amen. 

945. Att stämma blod ock döva värk. 

Skirö, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 27. Jfr ULmA. 92: 46. 

Vår herre Jesus Kristus 
for sig ned åt hafsens djup 
med elfva apostlar. 
Han gjorde väl, 
han stämde blod, 
han döfde värk. 
I de tre heliga namn. Amen. 

946. »För durklopp.» 
Virserum[7], Småland, slutet av 1700-talet. Fataburen 1906, 243. 

Ur en svartkonstbok. 
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Sätt en svinagalla uti brännevin: Urkrama det i brän-
nevin. Slå däri en rå äggblomme och brända refben af en 
märr. Vidare: koka ene, björkelöf, kummingryn, salt, 
fökesvamp, stenkol, sakerstikalk. Eller: skrapa barken 
uppåt på en »träst»1  och koka »lökt».2  Häll det på en 
flaska, drag henne tre gånger igenom ett såöra3  samt läs 
bönen tre gånger om flaskan och ingif. 

Jesus stod i Noe flod, 
där stämde han både vatten och blod; 
med samma stämmer jag denne sot 
att stanna och stä och icke nit gå. 

Med orden tre gånger i F., S. och den II. and. namn. 
Bot så visst som gjordt. 

Att stämma blod. 
Våthult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 26. 

Jesus stod vid Noe flod, 
öste vatten, stämde blod. 

Så visst skall denna bio ge öfver att rinna, som en 
man står i helvete, som går till tings, vet rätt och talar orätt. 

Att stämma blod. 
Såttna, Medelpad, 1910. M. Jn. 

Jesus gick öfver en flod, 
han stälde bäck, han stälde flod. 
I tre namn. 

Fader vår utan amen. 

Att stämma blod. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF., ULmA. 347: 33. Uppt. av 

G. Ericsson. 

Jesus och Petrus drog not i en flod. 
Jesus stämde vattnet, 'och Petrus stämde blod. 

1  Rhamnus frangula. 
2  Under lock. 
3  Öra på vattenså. 
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Att stämma blod. 
S. Ljunga, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 26. Efter Rybergs 

Johanna, som lärt läsningen av Stina i Karshult. 

Vår herre Krist och sankte Päar gick öfver en bro; 
sankte Päar stämde vatten, och Jesus stämde bio'. 
Tjogenl läses baklänges tre gånger. 

Att stämma blod. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF., ULmA. 347: 33. Uppt. 

av G. Ericsson. Tryckt med någon förändring i SÄKH. IV, 79. 

Jesus gick sig öfver en lida, 
där mötte honom strömmen den strida. 
Vattnet dämde, 
blodet stämde 
både för kvinna och man. 
I treenighetens namn. 

Att stämma blodflöde. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 106. Jfr ULmA. 

347: 25. 

Jesus gick sig vi öfver lida, 
der mötte vi honom strömmen den strida, 
stämde blodet så väl för mannen som qvinna! 
I fadrens ni. m. namn. Amen. 

»För säär.» 
Ytterlännäs, Ångermanland, 1674. Trolldomskommissionens 

Ångermanland prot. 1675, s. 128. Meddel. av Stööth Margreta. 

Wår Herre Jesus Christus satt på enn höga röst 
han shierate[l sigh enn greena; 
han satte sigh neer och wälsignadhe sitt såår 
ifrån wärk och böldh 
och all otöldh. 

1  Talföljden från ett till tjugu. 
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Gudh gifue migh inte wärre i mitt 
än han i sitt! 
I nampn: 
Gudh Fadhers och Sons och then H. Andes. 
Sedan Fader svår etc. 

Stööth Margreta frågadhes, huadh hon menar, tå hon 
säger, att Christus satt på en höga röst.1  Suaradhe: »Då 
han satt och timbradhe oppå ett högt huus, högg han sig 
ett såår, som hon kallar greena etc.» 

954. Mot sår. 
Boteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolldomskomm:s i Ånger- 

manland protokoll 1674, s. 10. Sigrid i Djupa [Djuped]. 

Iesus gick sigh öfwer hedhe, 
for illa af ene, 
satte sigh nedh 
medh sine fäm fingrom 
och 12 Gudz änglom. 
Gudh signe mitt såår 
för kiölldh och böldh 
och all stolldh! 
I nampn: 
Faders och Sohns och thens H. Andes. 

955. Att stämma blod; 
Virserum, Småland, 1817. MfrNM. 1897, 24. Avskrift av ett 

recept hos J. Andersson, Hässlid [Hässle]. 6/1  1817. Jfr ULmA. 
92: 46. 

Jesus gick sig öfver en kyrkogård, 
han stämde blod och läkte sår: 
Din blod skall inte mer rinna, 
din värk skall inte mer värka, 
svullna eller svida. 
Önskar jag i namn: 

Gud faders, Guds Sons och Gud den helige andes. Amen. 

1  Röste, det högsta av taket. 
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956. För vred. 
Holm, Medelpad, 1896. Efter original, som utgivaren erhållit 

genom disponenten L. Wallerstedt. 

Jesus gick i sin örtagård, 
han hade både verk och sår. 
När han la sig, så var det ont, 
när han steg opp, så var det got. 
In nam: faders, sons och helige andes. 

Fader vår läses en gång för hvar gån[g], män icke 
ammen. 

Att döva värk. 
Blekinge(?) , 1800-talet. NM. F. 5630. Ant. av K. Nilsson ur 

framlidne riksdagsmannen Håkan Peterssons i Rödeby efterlämnade 
papper. 

Vår H. Jesus rider in på kyrkogård, 
der döfde han båd värk och sår. 
Jesus somnade, 
värken domnade. 
Jesus vaknade, 
värken saktnade. 

Genom tre namn. 

Att döva värk. 
Södermanland, 1860--1870-talet. SFF. ULmA. 347: 32. Skrivet 

med chifferskrift av G. Ericsson. Jfr SÄKH. I, 111. 

Jungfru Maria gick öfver kyrkogård, 
hon stillade värk, hon läkte sår. 
Jesus somna, 
wärken domna. 
Kristus wakna, 
wärken sakta. 

Igenom tre namn etc. 

Läses 3ne gånger barhufvad. 
27— Sv. landsmål. L in der h o 1 m. 
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959. Att »ställa» värk. 
Ångermanland o. 1820-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 7. 

Jesus gick på kjörko gård 
till att leka alla sår. 
Jesus somna, - 
varken domna. 
I de 3 nam: 
gud fader, son och helge and. 

[Man skall rita »med namlös fingerett 3 varf mot solen, 
der varken står, eller med en knifs udd» och läsa formeln 
därtill. Skall ske tre gånger efter varandra.] 

960. Att döva värk. 
Gräsmark, Värmland, 1899. NM. F. 357. Uppt. av N. Keyland 

efter Kajsa Olsdotter, Gräsmark. 

Jesus döfvar vårk öt N. N. 
Jesus somnade, vårken domnade. 
Jesus vaknade, vårken saknade. 
Igönom de tre helige namna. 

För värk. 
Värmland, 1898. NM. F. 359. Uppt. av N. Keyland efter Per 

Persson (»Klaken»). Oktober 1898. 

Jesus re öfver en kyrkogård, 
då döfvade han både vårk å' sår. 

Jesus somnade, 
vårken domnade. 

Igönom de tre helige namne. 
Spottar tre gånger. 

Mot värk [?] 
Holm, Medelpad, 1896. Efter original meddel. av disponenten 

L. Wallerstedt. 

Christus bodde uti en — — 
som — — — — hade. 
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Jesus somnade, 
fången domnade; 
när han waknade, 
var de alla af saknade. 
Igenom 3 namn: 
Gud fader, son och helge and. 

963. »För fång.» 
Sättna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

Jesus botade en häst häller än mer, som fång hade: 

[Jesus] gommade,1  
fånga stannade; 
när han vaknade, 
var de afsomnade. 
Det gör jag uti tre namn: 
Gud Fader, Son och helige Ande. 

Läses i öl och brännvin. 

964. Emot hot ock finnskott. 
Hälsingland, mitten av 1700-talet. Ur Lenxi tillägg till Eurenii 

berättelse. Delsbo kyrkoarkiv 0. 1. 

Jungfru Maria gick sig i kyrkogård, 
hon döfde wärck och grodde sår 
med sin tijo finger, 
med sina tolf Gudz änglar. 
Gudz ord och Amen. 

965. För åår. 
Värend o. 1840. 'Wärend o. Wirdarne, I, 417. 

Vår Herre Christus stod på den gröna jord 
och förband alla sina sår. 
Så gör jag dig, N. N. 

1  Somnade? 
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Detta såret skall hela 
och intet bulna 
och stå stilla 
och inte värka. 
I namn &c. 

966. Att stilla blod. 
Tuna, Medelpad, 1910. NM. F. 10181. Sagesman: Johan Ulrik 

Åsman, Fors, Tuna. 1910. 

Jesus stod på grönan jord 
och förband sina fem sår. 
Alltså förbinder jag såret på dig, N. N. 

I Fadrens, Sonens och den Helige Andes namn. Amen. 

967. Att läka sår. 
Fragment från Bjuråker, Hälsingland, 1914. NM. F.1  Uppt. av 

Louise Hagberg. Sagesman: kyrkvaktar Frank. Bjuråker nov. 1914. 
Ingen egentlig besvärjelse. Kvar står blott berättelsen om själva 
faktum. 

Jungfru Maria gick omkring och läkt sår hon med. 

968. Att ställa värk. 
Bjärtrå, Ångermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Uppt. av P. 

Edholm. 
Jesus klef sig upp i häsingled,2  
skar han sig fem tusen sår. 
Han kände sig ingen värk, 
heller sven han. 
I tre namns: 
Fader, Son - 
och Helge ands. 

Detta läses i ister, brännvin och terpentin (troligen i 
någondera af dessa). 

1  Utan nummer. 
2  Hässjeled. 
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969. Mot värk. 
Härad, Södermanland, 1850-1900. NM. F. 8265. Uppt. av 

metallarb. G. Ericsson. 

Jesus kom ur arken 
och ned på marken, 
skall han och jag tillika döfva varken. 
Som han är af himmel och jord, 
skall det vara gjordt! 
I. G. F. o. S. o. d. H. A. N. Amen. 

970. För håll ock järtrev. 
Ydre härad, Östergötland, 1830-talet. Rääf, Skräck och Signerier 

III, 268. I Statens hist. Mus. 

Jungfru Maria står i gärdsle. 
Hon signar håll och hjertref. 
Så snart skall du få af ditt håll och hjertref bot, 
som du rörer din hand och din fot. 
I namn etc. 

971. Mot värk. 
Länna, Södermanland, 1850-1900. NM. F. 8258. Jfr SÄKH. 

I, 111. 
Jungru Maria stod upp 
med sin hvita särk. 
Hon döfvade värk, 
och han domna(d)". 
I hel. Treenigh. o. s. v. 

Detta läses tre gånger under strykning med handen 
på det värkande stället. 

972. »Att binda mora.»1  
Fagerhult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 41. 

Jesus och jungfru Maria gick öfver en bro; 
Jesus gick öfver, och jungfru Maria sto. 
»Hvad är det, som väller?» sa han då. 

1  Mot moderpassion. 
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»Mora spänner, och björnamma stinger.» — 
»Läs henne bort!» — 
»Den som det kunde!» — 
»Tag dina tio fingrar 
och tolf rena Guds änglar, 
och bind henne vid ryggen, där hon skall sitta.» 
I tre heliga namn. Amen. 

973. Mot vättar. 
Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Små!. landsmålsfören. 

saml. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 

»Mot vettern.» 

Jungfru Maria stod och gret. 
Kom så vår Herre Kristus och sade: »Hvi gråter du så?» — 
»Jag må väl gråta, ty vettern plågar mig så.» 
Tog så vår Herre Kristus med tio sina fingrar uti henne så: 
»Jag binder alla vettrar 
i hav och i luft och jorden också 
och lägger dem under en jordfast sten, 
dig till intet men.» 
[I tre namn.] 

974. Mot »moran» (= moderpassion). 
Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Smål. landsmålsfören. 

sanil. Prosten Jonas Sandens anteckningar. 

Jungfru Maria gick sig mot altaret fram, 
henne mötte Jesus Kristus och sade: 
»Vart skall du gå?» — 
»Jag skall gå och binda moran på denna människan, 
hon skakar och bävar och kör henne vånde, 
tar bort hennes ände.» — 
»Nej», svarte Jesus. 
»Jag skall henne binda 
med tio mina fingrar 
och tolv Guds änglar, 
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så hon skall gå i lag, 
som förr hon varit har. 
För denna sot 
skall hon få bot, 
innan nådens sol uppgår.» 
[I tre namn.] 

975. För gikt 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 388. 

Sante Per och vår herre möttes på en väg. 
»Hvarför är du så bleker?» — 
»Jag må väl vara bleker. 
För jag skall henne binda 
med mina tio fingrar, 
du flygande gikt, 
du farande gikt, 
du fräsande gikt!» 

Lägges under en jordfast sten en söndagsmorgon, förr-
än solen uppgår, i tre namn: Gud faders, Sonens och den 
helige Andes. Amen, amen, amen. 

Läses: Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger. 

976. »Mot grammen.» 
Rydaholm, Småland, ostbo häradsrätts protokoll den 8/1  1619. 

Läsningen brukad av Britta Arfwedsdåtter. Meddel. av kyrkoherden 
Ragnar Lindstam, Huskvarna. 

Den siucke satt på kyrekiosteen. 
Maria Jungfru bore honom hem, 
S. Mariae moders fagn. 
»Menniska huadh gåår tigh till meena, 
medan du tigh så ynkeliga vener[?].» — 
»Den fule gram hafver iag medh min foot spurnet 
och medh klooden slagit.» 
Maria Jungfruu den sköna, 
som var gudz moder dhen kiera, 
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hon gjorde korss medh sine 2 hendher och sine 10 finger, 
till hielp togh hon 12 gudz englar, 
signade den siucka dödzmans modh 
utaff sit kiöt och aff sit blodh, 
af sin handh och af sin foott, 
af liff och ledemot, 
signade honom heelebot. 
I N. gudz F. och S. och dhen H. andhes. Amen. 

977. För giktvärk. 
0. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 413. 

Tag 9 uder (?), 3 i sender, omkring der värken är, 
och säg: 

Josef stod på stenar, 
höll sig vid bena, 
gikten mig slår, 
ormen mig grämer. 

I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen, 
amen, amen. 

Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger. 

978. Mot värk. 
Länna, Södermanland, 1850-1900. NM. F. 8268. Uppt. av 

metallarb. G. Ericsson efter ett manuskript i Alb. Sanders gömmor. 
Sander var självmördare ock hade mycket umgåtts med trolleri. 

Jesus låg för dörren, 
in kom Jungfru Maria. 
Hon frågade: 
»Hvarföre ligger du här, mitt barn?» — 
»Jo, jag är sjuk.» — 
»Hephata: det är sagdt: 
Du skall bli bra straxt.» 
Hel. treenighetens namn. Amen. 
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979. Mot livmoderns framfallande hos kor. 
Attmar, Medelpad, 1908. M. in. Meddel. av H. P. Sörlander, 

Fjolsta. 
Jesus kom till fattigmans hus, 
kon hade burit, 
och kalfsporren var lös: 

Men han skall sitta fast i kons rygg, 
som stenen sitter i jorden trygg!» 
Det säger jag inom de tre namn: 
Fader, Son och helige Ande. 

Läses tre gånger öfver någon dryck, som gifves kon in, 
sedan lifmodern reponerats. 

980. För tandvärk. 
Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 416. 

Job stod på stenen, 
han måtte så jämmerligen vena.1  
Der kom Jesus gångandes fram: 
»Hvi jämrar du dig så, Job?» — 
»Jag må väl jämra mig, 
och jag må väl vena, 
att jag har mask i mina tänder 
och under mina länder.» — 
»Se på solen», sade Vår Herre, 
»och spotta på den heliga grund, 
så får du bot i samma stund!» 
In nomine &c. 

Läs detta på en jordfast sten med ansigtet vändt emot 
solen. Efter läsningen spotta på marken. 

1 Gråta. 
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981. För tandvärk. 
' Sättna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

Job satt bredvid en sten och grät bitterligen, då Jesus 
kom gående där fram och sade: 

»Hvad gråter du för Job?» — 
»Jag gråter för att maskar och änger 
ätit upp mina tänder.» 
Då sade Jesus: 
»Gå till strand, 
och tag sand, 
lägg på dina tänder, 
och du skall få ro!» 
I tre namn. 

Fader vår utan amen. Läses öfver brännvin med 
litet salt uti. 

982. »Signa för tandevärk.» 
Sandåker, Krokstad, Bohuslän, 1672. Inför rätta meddel. av 

Karin i Sandåker. GHRA. Criminalia ifrån Bohuslän, 1672. 

Iesus och Ibba geck till bordz få sigh mat. 
»Få mat!» sadhe Iesus. 
»Iagh intet gitter», sadhe Ibba, 
»ty iagh har mask 
undher mine tänder», sade Ibba. 
»Då skall iagh leda digh till sundh», sadhe Iesus, 
»du skalt supa i mundh 
och sputa i grundh 
och få both i samme stundh.» 
I 3:ne nampn etc. 

983. Mot blemma i ögat. 
Ångermanland o. 1820-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 7. 

Jungfru Maria geck ättä en å, 
bar ä strå, å blemma tå. 

[Lästes tre gånger med handen på det sjuka ögat.] 
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984. För ögönen. 
Attmar, Medelpad, 1908. M. Ju. Efter Märta Forslund. Mycket 

fördärvad text. 

»För blemma, värk och smolk.» 
Jesus steg öfver Kristi bord.  
alla till mötes, 
sticka strå, 
blemma värk 
varda bra. 

Formeln läses tre gånger, och så blåser man tre gånger, 
ett förfarande, som upprepas tre gånger. 

985. Mot häfta. 
Lemnhult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 33. Jfr ULmA. 

92: 46. 

Sigge gick den vägen fram, 
då mötte han sankte Päar. 
»Hvart skall du gå?» sade sankte Päar. 
»Jag skall gå och fråga bot för häfta.» — 
»Ja, tag du vatten i din mun 
och spruta i dess mun, 
så blir där bot i samma stund.» 

b. Formler av Merseburgertyp mot vrickning. 

. 986. Merseburo-erformeln. 
800-900-talet. Efter Elias von Steinmeyer, Die kleineren 

althochdeutschen Sprachdenkmäler, 1916, s. 365 f. Litt. hos G. Ehris-
mann, Gesch. d. deutschen Literatur j2, 1932, s. 100 ff. Jfr även 
Schack, Ill. Sv. Litt.-hist. P, 1911, s. 18 f.; Viktor Rydberg, Germ. 
mythol. II, 1889, s. 219, 234 f. 

Phol ende Uuodan uuorun zi holza. 
du uuart demo Balderes uolan sin uuoz birenkit 
thu biguolen Sinthgunt, Sunna era suister, 
thu biguolen Friia, Uolla era suister, 
thu biguolen Uuodan, so he uuola conda: 

sose benrenki, sose bluotrenki, 
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sose 
ben zi bena, bluot zi bluoda, 
lid zi geliden, sose gelimida sin! 

fri översättning återgiva vi denna formel på följande sätt: 

Phol och Wodan redo till skogen. 
Då vart foten vrickad på Balders fåle. 
Då signade honom Sinthgunt och Sunna hennes syster; 
då signade honom Frija och Folla hennes syster; 
då signade honom Wodan, signaren framför andra: 
Det vare benvred eller blodvred 
eller ledvred: 
ben mot ben, blod mot blod, 
led mot led som det skall vara: helt och fast. 

987. Mot vred. 
Jälluntofta, Småland, 1879-1880. MfrNM. 1897, 32. Tryckt 

av V. Rydberg .efter A. Hazelius, med Småland såsom ursprungsort, 
i Germ. mythol., II, 1889, s. 234. Vidare efter egna uppteckningar 
av P. G. Wistrand i MfrNM. 1897, 32. Ordagrant samma formel i 
ULmA. 92:41 (Smål. landsmålsförenings samt.) från Unnaryd, Små-
land, 1870-1880-talet. 

Oden rider öfver sten och bärg; 
han rider sin häst ur vred och i led, 
ur olag och i lag, ben till ben, led till led, 
som det bäst var, när det helt var. 

988. Jälluntofta- ock Unnarydsformeln i rekonstruktion. 

Oden rider öfver sten och berg. 
Han rider sin häst 
»Ur vred och i led, 
ur olag och i lag: 
Ben till ben, 
led till led, 
som det bäst var, 
när det helt var!» 

I traditionen har denna Odens formel starkt förvanskats, varför 
den av tidigare utgivare icke häller riktigt uppfattats. Det moment, 
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som anger, att ryttaren steg av för att beta hästen, har fallit bort. 
Kvar står dock en väsentlig del av den uråldriga, samgermanska , 
praktiska läkeregeln, ursprungligen rationell ock icke magisk. 

Mot ledvrickning. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. 347: 25. Uppt. 

av G. Ericsson. 

Dåve red över vattubro, 
så kom han in i Tive skog; 
hästen snafva mot en rot 
och vrickade sin ena fot. 
Gångande kom Oden: 
»Jag skall bota dig för vred, 
kött i kött, ben i ben, 
jag skall sätta led mot led, 
och din foti skall aldrig 
sveda eller värka mer!» 
1 hel. treenighetens namn. Amen. 

»Bruti och vridi.» 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. 347: 25. Uppt. 

av G. Ericsson. 

Fylla red utför berget, 
hästen vred sin vänstra fot, 
så mötte hon Freja. 
»Jag skall bota din häst. 
Ur vred, 
ur skred, 
i led! 
Jag skall bota dig för 
stockvred, stenvred, gångvred, 
ondt ur kött, godt i kött, 
ondt ur ben, godt i ben, 
godt för ondt, led för led, 
aldri mer skall du få vred!» 
Genom tre namn. Amen. 

1  Eller: hand. 
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991. »Emot wreedh.» 
Åker, Småland, 1638. VöDKP. 1613-50, sid. 149. 

När vår Herre Jesus Christus han sin åsna redh, 
han honom vreedh. 
Han stegh af, 
satte moot emot moot, 
blodh emot blodh, 
ledh emot ledh. 
I nampn: 
Faders och Sons och Gudz then H. Andes. 

992. Mot vred. 
Ragunda, Jämtland, 1673. Enligt bekännelse inför häradstinget 

i Ragunda den 15-18 dec. 1673 av Märit Hansdotter i Krokvåg. 
Gefleborgs läns domböcker, vol. 21 (1673), fol. 742 f. 

Jesus Christus reed sigh öfwer een wåhla skogh, 
hans häst brööt sitt been af hwredh. 
Jesus stegh af hästen nedh 
och satte been emot been 
och leedh emot leedh, 
modt emot blodh. 
Stat häll och säll, 
som du förr war! 
I tre Gudz ord, 
i nampn: 
Gudz Faders, Sons och then Helige And[s]. 

Anm. Detta brukade Märit, »när folk eller boskap 
bryta sigh». 

993. »Mot hälta å boskap.» 
Arnäs, Ångermanland, 1671. N. 1208, n:r 17. Anteckning av 

C. G. Nordin ur Arnäs kyrkas visitationsbok in 4:o. Prostetinget 
den Wi 1671. 
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Jesus gick öfver hede, 
sköt han fohlan med sin graföre. 
Är så Ols i brOo, 
är tu vriden i foot? 
»Nej», sade Jesus, »sätt ihop 
led och ledamot, 
det skal vara så snart boot, 
som tu vänder hand och fot.» 
[I namn: Faders, Sons och den Helge Andes.] 

[Denna läsning, som skedde i salt ock malt, meddelades 
av hustrun Segri, som sade sig ha lärt densamma »af en 
gammal käring för detta här på vallen vid namn Göle». 
Denna hade sagt, att läsningen skulle jälpa för halt boskap. 
Även andra kände denna läsning men voro icke så färdiga 
i dess användning, »föregifvandes, at om man ett qwintel 
bortglömmer af läsning», så vore denna utan värkan.] 

994. Mot vred. 
Bara, Skåne, 1670. GHRA. Criminalia, Skåne, 1671, n:r 7. 

Meddel. vid rannsakning på Torup. 

»For sxnebrödet.» 

Wor Herre Jessu 
hand redh öf [ue] r biergit, 
hans folie foedh skredh, 
sit been hand wre[d]. 
Wor Herre satte sig wed jorden nedh. 
Hand satte behn i mod ben 
och lwdh i mod lledh 
och swne i mod swne. 
I lffldh och i lang 
som du har för want! 
I nafn: Guds Faders och Sons och den hellig Andts. 
Amen. 

Der epter giör hun kaars 3 gange derof[ue]r med 
haandn och haf [u]e huide lög derudj. 
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Mot vred. 
Kungälv 1679. Ur Kungälvs dombok 1629. Här efter II. Schiick, 

Ill. sv. litt. hist., uppl. 2, I, s. 19. 

Vor herre red ad hallen ned, 
hans foles fot vrednede ved. 
Han stig aff, 
lagde leed ved leed, 
blod ved blod, 
kiöd ved kiöd, 
ben ved ben. 
Som vor herre signed folen sin, 
helt in igjen 
I naffn 

Mot vred. 
Vireda, Småland, 1691. HRT. I, 1691. 

Iesus redh åtli berget nedh, 
hans häst stuxa och föll needh. 
Han sielfwer åstegh 
och toogh upp leedh, 
signade wreedh 
med 9 leder, 
10 fingrar 
och 12 Guds änglar; 
satte kiött emot kiött, 
sena emoth sena. 
Uhr wreedh 
och i leedh, 
i dhet lagh, 
dhet förra war! 
I tre nampn: 
Gudh Fader, Gudh Sohn och dhen helige Andh. 

»At läsa emot vree.» 
Uppland, 1750. Moman, s. 63. 

Jesus red på sin fåla, 
hans fåla vred sig. 
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Satte led mot led, 
sena mot sena, 
blod mot blod, 
lade la i la. 
Bot, som åt är gordt! 

998. För vred. 
Näsinge, Bohuslän, 1671. RA. Kommissorialrätt i Bohuslän ang. 

trolldomsväsendet 1671, 232. Enligt bekännelse inför tingsrätten av 
hustrun Marit Arnesdotter i Ytten, som så läste för vred efter lärdom 
av en »huskåna», som varit i föräldrarnas tjänst. 

Vår Herre Jesus red öfwer röte, 
hans häst han skreckte, 
hans hästes been dhet vreenas. 
Sielf han af stegh, 
sielf han sin häst signa: 
för benvree och blowree, 
för alt dhet vree, som fahr 
i windh och währ! 
I 3 nampn: Faders etc. 

999. För vred. »Både öfwer folck och fän.» 
Kåkind, Västergötland, 1709. HRT. I, 1709. Enligt bekännelse 

av omkr. 80-åriga Anna Thoresdotter inför Kåkinds häradsrätt. Hon 
hade enligt menighetens uppgift lärt av sin mor ock mormoder, vilka 
båda varit mycket beryktade. 

Jesus drog sig öfwer ett leed, 
så illa han sin fåhla foot wred. 
Då stiger han å, 
då signade han det wredna blood. 
I Iesus wällsignatta nampn. 

1000. Mot vred. 
Bjärtrå, Ångermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Uppt. av P. 

Edholm. 
Jesus red sig vägen fram, 
slant hans häst 
och bröt sitt ben, 
steg han ned och såg derpå. 

28 — Sv. landsmål. Linderholm. 
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Han laga i led och lag, 
som det förr var. 
1 tre namn: 
Fader, Son och Helge and. 

Läses öfver brännvin, terpentin och ister. 

1001. Mot le dvrickning. 

Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. 347: 33. Uppt. 
av G. Ericsson. 

Jesus Kristus red igenom ett led, 
och strax vardt hans häst vred. 

Ve emot ve, se emot se, 
ren emot ren,' kött emot kött, 
blod emot blod, hår emot hår, 
skinn emot skinn! 
Genom Treenighetens namn. Amen. 

1002. Mot brott, ledbrott. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SMUL IV, 79. 

Kristus red 
genom ett led, 
och hästen fick vred. 
Ve emot ve, 
se emot se, 
ren emot ren,1  
kött emot kött, 
blod emot blod, 
hår emot hår, 
skinn emot skinn! 
I namn: Faders m. m. Amen. 

Läses tre gånger. 

1  Bör vara »le emot le, se emot se, ben emot ben». 
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1003. Mot vred. 
Säfsnäs, Dalarne, 1817. NM. F. 10762. ) Sagesman: Bisen i Tyn 

den 9 sept. 1817. K. A. Gottlunds uppteckningar i Statens Hist. 
Mus. i Helsingfors. 

Jesus han red genom ett led, 
han red sin fole i vred, 
så satte han sig på en jordfast sten 
och lagde vred i lag 
och lade ben mot ben och led mot led, 
blod mot blod och sen mot sen. 

1004. För vred. 
Gunnarsrud, Skillingmark, Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. 

Wår Herre Christ red sig genom ett led, 
så fick hans häst wred, 
så steg han å 
och bles derpå. 
Ur wred och i led! 
I tre faders namn: 
gud faders, sons och helige and[s]. 

[Vid läsningen hade Lisbet »först tagit i handen eller 
foten, som war wriden, och dragit derpå, smort skadan 
sedan med litet talg samt läst der öfwer desse orden».] 

1005. För vred. 
Gunnarsrud, Skillingmark, Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. 

Inför rätten meddel. av Elin Ifvarsdotter. 

Ur vred 
och i led! 
I tre namn: 
gud fader, son och helige and. 

[Sedan Elin »först dragit benet af haudeb i leden igen», 
hade hon 3 gånger läst förestående ord. Därefter hade 
hon »spottat 3 gånger, tagit deraf och strukit kring om 
leden, som skadad var».] 
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1006. Mot vred. 
Ångermanland o. 1820-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 10. 

Ur vre å ti lel 
I namn Fader, Sons och Helig Andes. 

[Lästes till smörjning av den vrickade leden med 
smörjan från ett jul, helst ett kärrjul.] 

1007. För vred. 
Gunnarsrud, Skillingmark, Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. 

Wår Herre Christ red sig genom ett led, 
fick hans häst wred, 
steg han tåf 
och botte sin häst för wred. 
I tre namn: 
gud fader, son och helige and. 

[Detta hade Anna Jönsdotter i Gunnarsrud läst »öfwer 
hand eller fot». Därpå Fader vår en gång.] 

1008. För vred. 
Gunnarsrud, Skillingmark, Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. 

Meddel. av Kerstin Andersdotter. Hade under läsningen spottat 3 
gånger ock smort därav på det, hon »giorde åt». Samma läsning 
hade Kerstin brukat att bota även annan värk samt svullnad i händer 
ock leder. 

Jesus Christus gick sig genom ett led, 
botte sig för wred. 
I 3 faders namn: 
gud faders, sons och helige and. 

Sedan 3 gånger Fader vår. 

1009. För vredet på hästar. 
Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 417. 

Starkt förvanskad formel, där regeln »ur vred ock i led» o. s. v. 
till oigenkännlighet förändrats. 
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Vår Herre Christus red sig genom ett led, 
så blef hans fåle vred och i led. 
Genom de tre heliga namn &c. 

1010. För vred.. 
Attmar, Medelpad, 1908. M. Jn. 

Jesus Kristus red 
öfver ett led, 
då föll hans häst ned 
och bröt sitt knä ur led. 
De tre dyra namn: 
Fadren, Sonen och den helige Ande. 

1011. För vred. 
Attmar, Medelpad, 1910. M. Jn. Efter J. 0. Höglund, Gryttjen. 

Jesus gick öfver en hed, 
han satte i led. 
Inom tre namn: 
Fader, Son och Helige Ande. 

Läses, spottas 3 ggr, och förfares så tre ggr. 

1012. För ormbett. 
Attmar, Medelpad, 1910. M. Jn. Efter J. 0. Höglund, Gryttjen. 

Exempel på en formels fullständiga fördärvande. Jfr de närmast 
föregående. 

Jesus gick sin väg fram, 
— — 

— — 
han satte — — — — 
[I] namn: Fader, Son och helige Ande. 

Formeln läses; sedan spottas tre gånger på bettet. Det 
hela upprepas tre gånger. Därefter smörjes med en bland-
ning af öljäst och käslöge (= hemmagjort ostlöpe, av kalv-
mage) . 
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1013. För vred. 
Attmar, Medelpad, 1912. M. Jn. Efter Regina Jonsson, Sörfors. 

Kristus red på vägen, 
hans häst fick vred i sin led. 
Strax steg han ned och lagade det 
blott genom de tre personer: 
Fader, Son och helige Ande. 

Man gör så många hugg i istret, som det antal gånger 
man läser formeln (3 eller 5 gånger). 

1014. För vred. 
Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Efter Lill-Anna. 

Jesus red på sin åsna 
ned öfver ett dike, 
och så fick han vred; 
då tog han det och lade det tillbaka, 
då vart han helbrägda. 

Under det att man med en knif stryker omkring den 
vrickade leden, läses denna besvärjelse udda antal gånger. 

1015. Mot ledvrickning. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. 347: 33. Uppt. 

av G. Ericsson. Jfr SAKH. II, 102. 

Jungfru Maria red, 
så kom ho till ett led. 
Hon botade sin häst 
för bruti å för vred. 
I F., S. o. H. A. N. Amen. 

1016. Mot ledvriokning. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. 347: 33. Uppt. 

av G. Ericsson. Jfr SAIM. II, 102. 

Jungfru Maria leder sin häst 
igenom ett led. 
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Nu botar jag 
för vridi å bruti. 
I G. F., S. o. H. A. N. Amen! 

1017. Mot ledvrickning. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. 347: 33. Uppt. 

av G. Ericsson. Jfr SLUM. II, 102. 

Maria ledde, 
hästen skred 
foten ur led. 
»Tio fingrar och tio tår 
skall jag bota dig med. 
Ur vred i led, 
snart skjuti som bruti!» 
I hel. treenighetens namn. Amen. 

1018. Mot ledvrickning. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. 347: 33. Uppt. 

av G. Ericsson. Jfr SÄKI-I. II, 102 ock IV, 79. 

Jungfru Maria red åt källa. 
På hälla 
hästen skred, 
och foten vardt ur led.1  
»Men nu skall det bli, 
som det förr varit har.» 
I F., S. o. H. A. N. Amen. 
Sedan läses: Fader vår o. s. v. 
I hel. Treenighetens namn. Amen. 

1019. Mot ledvriokning. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. 347: 33. Uppt. 

av G. Ericsson. Jfr SÄKH. II, 103 (något förbättrad). 

Jungfru Maria red öfver e bro 
och hade Herren Jesus i sitt knä, 
så kom de till ett led; 
där bröt deras häst sin fot ur led. 

1  Eller: »å foten vred ur led å ur la». 
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Så visst skall jag bota din fot, 
arm eller hvad [led] som heldst, 
så visst som-  [det är, att] Herren Jesus satt 
i Jungfru Mariä knä. 
I F:s, S:s o. H. A:s N. Amen. 

1020. »För wred på bestar.» 
Gunnarsbärg, Frändefors, Västergötland, 1664. GHRA. Crimi-

nalia, Västergötland, 1664. Meddel. inför tingsrätten av Göran 
Svensson. 

Sanct. Johan drogh sigh öffuer ett håff, 
dher botade han sinom fåhlom[?] 
för Nicken[?] och för kierken[?]. 
»Jagh skall dig botha 
med mina fem fingra 
och alla Gudz engla.» 
I nampn etc. 

1021. För vrickning. 
Härjedalen, 1870-talet. SFFT. IV, 125. 

Prästen red sig öfver en hede, 
hans häst sin fot månde vrede. 
Prästen ned 
af hästen steg 
och vred den foten i samma led. 
Guds ord. Amen. 

[Man läser detta över den sjuka leden tre gånger, blåser 
därunder på den ock far över den med en kniv.] 

1022. För vred. 
Sandåker, Krokstad, Bohuslän, 1672. GHRA. Criminalia ifrån 

Bohuslän, 1672. Meddel. inför rätta av Karin i Sandåker vid rann-
sakningen i Krokstad den 22 januari 1672. 

Förr men felaktigt, hos Arcadius, Om Bohusläns införlifvande 
med Sverige, 1883, s. 118. Jfr Viktor Rydberg, Germ. mythol. II, 1889, 
s. 238. 
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Vår Herre Iesus Christus och S. Pedher 
ginge öfuer Brattebroo. 
S. Pedhers häst feck vredh och skredh. 
Vår Herre stegh af sin häst nedh, 
signa S. Peders häst vredh och skredh. 
Blodh vedh blodh, 
leedh vedh leedh! 
Så feck S. Pers häst both. 
I nampn Faders, 
Guds nampns, Sonss och then H. Andes. Amen. 

1023. Mot ledvriokning. 
Hamneda, Småland, 1746. HRT, II, 1746. Under rannsakning 

inför Sunnerbo häradsrätt den 8 nov. 1746 meddel. av 67-åriga soldat-
änkan Karna Jönsdotter, som lärt den av en bondhustru i Floboda av 
Hamneda socken, men använt den blott en gång, 30 år tillbaka, alltså 
1716, för att jälpa en piga i Horshult, Hamneda, som vrickat sitt knä. 

Sancte Per och wår Herre redo på en wäg, 
och Sancte Pers häst bröt sig, 
och wår Herre signade honom. 
Ben emot ben, 
kiött emot kiött, 
sehna emot sehna, 
blod emot blod, 
bruske emot bruske, 
af vred 
i led. 

I Gudz Faders, Sohns [och then Helige Andes] namn. 

[Under rannsakningen inför Onsjö häradsrätt i Skåne 
den 4/6  1746 uppgav Karna, att signeriet skett för 16 år 
sedan, ock gav hon om proceduren i dess helhet ock läs-
ningens ordalydelse dessa uppgiften] 

»När någon blef wriden i knäet, så har hon tagit tre 
halmstrå och lagt omkring skadan samt thervid sagt thesse 
orden: 
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S [anc] te Pär och wår Herre de wandrade på en wäg, 
så bröts S [ene] te Pärs häst, 
och vår Herre steg af sin häst 
och signade honom med strå. 
Ben emot ben, 
kiött emot kiött, 
sena emot sena, 
af wred i led. 
I then heliga trefaldighets namn. 

1024. För bogskred. 
Attmar, Medelpad, 1910. M. Jn. 

Vår Herre och Sankte Per red på en vit häst över en hed. 
Då bogde sig hästen. 
Sankte Per steg ned 
och gjorde för brott och för vred 
och för bogaskred 
och satte led mot led. 
I namn: 
Faders, Sons och den helige Andes. 

1025. »För bog skre.» 
Stöde, Medelpad, 1911. ULmA. 64: 17. Uppt. av E. A. Granberg. 

Vår herre å Sante Pär kommer å red öfwer en hed 
på war sin witter häst: 

Hasten glant, bogen skred, 
vår herre steg ned 
å gorde ått bog skred. 
Du skal bli så god, 
som du varit har. 

1026. För vred. 
Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Smålands landsmåls-

fören. saml. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 
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Jesus och S:t Per gick sig ned åt ett berg, 
hade S :t Per en märr. 
Hon vrennade, hon segnade. 
Självste Jesus då signade 
och lade ben mot ben, senor mot senor, 
kött mot kött, 
blod mot blod, 
hud mot hud. 
[I Treenighetens namn.] 

1027. Mot vred. 
Såfsnäs, Dalarne, 1817. NM. F. 10756. Sagesman: Erik Jansson 

Hankainen (gammal gubbe) den 3 sept. 1817. K. A. Gottlunds upp-
teckningar i Statens Hist. Mus. i Helsingfors. 

Jesus Christus red till körkan. 
Jungfru Maria följde med, 
fick hennes häst vred. 
Så gick han ned 
och botte led mot led, 
ben mot ben, 
sen mot sen, 
kött mot kött. 
I namn: 
Gud fader, Gud son och Gud den Helige ande. 

1028. För vred. 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 392. 

Att signa med 4 halmstrån, som ha tre 3 led på 
hvarje strå: 

Sante Per och vår Herre de gingo på en väg. 
Sante Per sade till vår Herre, »Jag har vridit mig». 
Vår Herre sade till Sante Per: 
»Tag 3 strån, som äro 3 leder uppå; 
är det senebräck, lägg det fjerde of vanpå!» 
I namn: 
Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen. 
Fader vår 3 gånger och välsignelsen 3 gånger. 
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1029. Att »göra för vred». 
Bjuråker, Hälsingland, 1914. NM. Uppt. av Louise Hagberg. 

Sagesman: Fållas Mor, Hästnäs. Avholm den 20 nov. 1914. 

Petrus och Jesus re' 
på e he 
på lillfålan sin. 
Fålan gne, 
å foten vre. 
Steg Jesus af 
å lade i lag 
det som förr ha vari bra. 
Inom treåriga namn. 

1030. Mot ledvrickning. 
Södermanland, 1860-1870-talet. SFF. ULmA. 347: 33. Uppt. av 

G. Ericsson, Jfr SÄKH. I, 106. Något retuscherad. 

Vår Herre Kristus och Jungfru Maria di red 
på en åsna igenom ett led, 
å åsna' skred, 
så hon fick vred. 
Å ja' ska' sätta led mot led, 
tie finger, tio tår 
ska' ja' bota dej ined. 
Snart skjuti 
som bruti 
I. G. F., S. o. H. A. N. Amen. 

1031. För vred. 
Kabusa, St. Köpinge, Skåne, 1706. HRT. I, 1706. Inför tinget i 

Ingelstad meddel. 1706 av gamla 78- å 79-åriga Hanna Isaks (dotter), 
som lärt sig låsningar av en barnmorska i Tosterup. 

Iesus red på klahren bergh, 
hans häst han skred, 
hans been han wredh, 
ingen kunde signadh 
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utan Jungfru Maria, 
som tag tog derpå 
medh 2 händer 
och tio fingrar. 
I nampn: 
Gudh Faders, Sons och dhen Helige Andes. 

[Hanna berättar på tillfrågan, att hon vid bruket av 
sina läsningar »strök skaden medh händerne i Gudz Faders, 
Sons och den Helige Andes nampn».] 

1032. Mot vred. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH.. II, 103. 

Jungfru Maria 
och sankte Per 
red öfver en bro, 
och hästen vred. 
Ur led i vred, 
och ur vred 
i led igen! 

Derefter spottas och stickes med knif på det onda 
stället tre gånger. 

1033. För vred. 
Lemnhult, Småland, 1880. ULmA. 92: 46. Små. landsmålsf ören. 

samlingar. Här efter MfrNM. 1897, 32. 

Jungfru Maria skulle resa bort, och Josef ledde, 
Maria steg af och signade. 
Ur vre och i le, 
ur olag och i lag, 
som det förr var, 
när det väl var! 

Under läsningen viras ett treledadt halmstrå kring 
det vrickade stället. Läsningen upprepas tre gånger å rad. 
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1034. För vred. 
Medelpad, 1870-talet. ULmA. 88: 86. Insänt av J. E. Nordin ock 

L. H. Backe. Jfr samma från Härjedalen på 1870-talet i SFFT. IV, 125. 

öfver det vridna stället läses tre gånger: 
Det satt en kärring på ett led 
och gjorde åt vred, 
och vred ur leden 
och i veden. 

Därpå läses detsamma tre gånger i en bit ister, hvar-
med den skadade leden smörjes. 

e. Formler av Merseburgertyp mot ormbett. 

1035. För ormstygn. 
Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 45. Smål. landsmålsfören. saml. 

Jesus Christus gick sig en väg fram, 
der mötte han en orm så ram. 
Då tog han upp en knif 
och stack i ormens lif, 
att det ej skulle värka eller svida. 

I Guds Fadrens och Sons och den Helige andas namn. 
Amen. 

Om medel mot ormbett skriver den flitige upptecknaren G. 
Ericsson (NM. F. 9457): 

Medlen och formlerna häremot äro'lnycket talrika, och ovisst är, 
vilka som uteslutande användes för bosiciPens eller djurens curerande 
i allmänhet. Av somliga kan orden häntyda därpå, men sannolikt 
är, att var och en använt, vad honom kunnigt varit. 

För ormhugg och vargbett gällde samma formler, och har detta 
varit rubricerat på manuscripter, som jag funnit bland sterbhuspapper 
vid bouppteckningar, och även dem, som jag lyckats få låna för 
utbyte mot sådana, som för dem varit okända. 

Det händer ofta, att personer, som äga skriftliga anteckningar 
och icke dem själva kunna läsa, de av förvetenhet eller misstag kunna 
komma att lägga dem så, att obehöriga få se och hantera dem, och då 
förlora de sin kraft. Det är därför ofta nödvändigt att få nya, om 
så kan ske. 
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1036. Mot ormstygn. 
Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 46. Smål. landsmålsfören. saml. 

Jesus Krestus jeck seg en väj fram. 

Då to han opp en knif 
å stack i ormens lif. 
Då månde bå svida å varka. 
I Treenihetas nam. Amen. 

1037. Mot ormbett. 
Skirö, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 21. 

Vår herre Krist, Marie son, 
gick sig den vägen fram, 
då mötte han en orm så ramm. 
Då tog han opp sin knif 
och stack i ormens lif, 
att det hvarken skulle svida eller värka. 
I Guds faders o. s. v. namn. Amen. 

1038. Mot ormbett. 
Näshult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 23. 

Jesus Kristus gick vägen fram, 
där mötte han ormen ramm. 
Där tog han opp en knif 
och stack i ormens si. 

Litet vatten strykes tre gånger ansyls på det ormbitna 
stället. 

1039. Ormhugg. 
kila, Södermanland, 1800-talets s. h. NM. F. 9450. Efter soldaten 

Tells manuskript. Uppt. av metallarbetaren G. Ericsson. 

Kristus gick genom Nores skog, 
ormen låg under ekerot, 
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stack Kristus i sin högra fot. 
Sprick den, som stack, 
men icke jag, som sticket fick! 
Genom de tre namnen. Amen. 

1040. Ormhugg. 
Barva, Södermanland, 1850-1900. NM. F. 8355. Uppt. av 

metallarb. G. Ericsson. 

Botas med läsning och knifstrykning. 

Kristus gick genom Nores skog, 
ormen låg under ekerot, 
stack Kristus i sin högra fot. 
Sprick du, som stack, 
men intet jag, som stucken vardt! 
[I] h [eliga] treenigh [etens namn] . 

1041. Mot ormbett. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SAKH. III, 80. 

Jesus gick sig genom en skog, 
der låg ormen' under ekerot 
och stack Erik i hans högra fot. 
Spring det, som stack, 
men ej är det jag, som stuckit! 
I namn faders m. m. Amen. 

1042. Ormhugg. 
Härad, Södermanland, 1850--1900. NM. F. 8356. Uppt. av 

metallarb. G. Ericsson efter ett manuskript hos f. sold. Tell i Härad. 

Botas med läsning och knifstrykning. 

Jesus gick genom en skog, 
låg ormen under björkerot, 
stack 'en i sin högre fot. 
Spring du, som stack, 
men intet jag, som sticket fick! 
Genom de tre namnen etc. 
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1043. För ormhugg. 
Gunnarskog, Värmland, 1899. NM. F. 371., Uppt. av N. Keyland. 

Sagesman: Byskolläraren Per Kronberg, Trehörningen, efter Malin i 
Tvärud i Gunnarskog. Mars 1899. 

Slok låg under björkerot å stack 
stack Jesus i sin fot. 
Ormen högg, och gadden stack. 
Jesus Kristus tog bort all hans makt 
och sade: 
»Spräck du, som stack, 
men inte du, som stlicken vardt!» 

I Guds faders, Guds sons och Guds den helige andes 
namn. Amen. 

1044. Mot ormbett. 
Bogen, Värmland, 1912. NM. F. 7719. Ur brev från Johan 

Larsson, Bräcke, till Nordiska Museet "h 1912. 

Ormen högg, och gadden stack. 
Jesus Kristus tog bort hans makt. 
Igenom den helige andes namn. 

öfver brännvin, som ingifves den ormbitne, läses 
formeln. Den, som meddelade mig denna, sade sig två 
gånger hafva försökt »medlet» på ormbitna djur, och genast 
hade det onda båda gångerna försvunnit. 

1045. För ormhugg.. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 397. 

Ormen låg under en rot, 
högg Jesus Kristus i sin fot. 
Jesus gick på en jordfast sten, 
der fick han bot. 
I namn: 
Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen. 

Detta läser man 9 gånger och är på en jordfast sten; 
det hjelper, och det är visst. 

29 — Sv. landsmål. Linderliolm. 
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1046. Mot ormbett. 
Skirö, Småland, 1897. MfrNM. 1897, 22. 

Ormen låg i ring på rot, 
han bet Kristus i sin fot. 
Det gör dig sveda och vånne. 
Det skall jag bota med min hånne. 
I tre heliga namn. Amen. 

1047. Mot ormbett. 

Bäckseda, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 22. 

Burman under askerot 
stack vår herre i sin fot. 
Det skall jag bota med min ånne 
och stryka bort med min hånne. 
Du skall inte lida ve eller vånne. 

1048. Mot ormbett. 
Bjärtrå„kngermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Uppt. av P. 

Edholm. 

Lång svång högg min högra tå. 
Jesus satte sig ned, såg uppå. 
Det skall bli bott, 
innan Jesus rörer sin hand 
och hästen sin fot. 

1049. För ormbett. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 415. 

Guh, gub, gub under grane-rot 
stack Vår Herre Jesus i hans fot. 
Sprack den, som stack, 
men inte han, som skadder vardt. 
Genom de tre heliga namn &c. 
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1050. »För ormhygg.» 
Holm, Medelpad, 1896. M. Jn(?). 

Jumfru Mariga gik vägen fram, 
och så mötte hon en orm. 
»Hvad skall du gå?» sade hon. 
»Jag skall gå och hygga bondans ko i guret»,1  
sade han. 
Hon tog upp sina nycklar 
och slog och slog och slog. 
Ennom tre namn: 
fadrens och sonens och den heliga andas namn. 

1051. Ormhugg. 
Kloster, Södermanland, 1800-talets s. h. NM. F. 9451. Uppt. av 

metallarb. G. Ericsson. Tryckt i SÄKH. II, 107. 

Jungfru Maria går sig i lunden den gröna, 
der plockar hon de rosor båd' fagra och sköna. 
Så fick hon höra ormen i gräset fräsa, 
han högg å' han stakk, 
i det samma var det sagt. 
I hel. treenighetens namn. Amen. 

1052. Ormhugg. 
Härad, Södermanland, 1850-1900. NM. F. 8352. Uppt. av metall-

arb. G. Ericsson. 

Jungfru Maria gick sig i lunden den gröna, 
där plockade hon rosor både fagra och sköna. 
Så fick hon höra ormen i gräset fräsa, 
han högg, och han stack, 
i det samma var det sagdt. 
I G. F., S. o. d. H. A. Amen. 
Botas med läsning och knifstrykning. 

1  == juret •-.= juvret. 
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1053. Ormhugg. 
Länna, Södermanland, 1850-1900. NM. F. 8346. Uppt. av 

metallarb. G. Ericsson. 

Ormen kan icke hugga, annat än då han ligger i ring, 
och då han hugger till, så ränner han in sin långa gadde. 

Botas med läsning och knifstrykning. 

Jungfru Maria gick sig i gräset, 
så fick hon höra ormar hväsa. 
Så tog hon sig en linda, 
skulle den ormen binda. 
Jag binder dig i den Stores namn, 
du skall ingen människa skada! 

1054. Ormhugg. 
Länna, Södermanland, 1800-talets senare hälft. NM. F. 9472. 

Uppt. av metallarb. G. Ericsson. 

Jungfru Maria gick sig i gräset, 
fikk hon höra ormar hväsa. 
Jungfru Maria tog sig en linda, 
skulle den ormen binda. 
Jag binder dig i den Stores namn, 
du skall intet kreatur skada! 
Genom de tre namnen. Amen. 

Läses tre gånger, då hatt eller mössa aftagps hvarje 
gång. 

1055. Mot ormbett. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. KWH. I, 109. 

Jungfru Maria hon gick sig i gräset, 
så fick hon höra ormen hväsa. 
Jungfru Maria tog sig en linda (1. bindel), 
ty hon skulle den ormen binda. 
Jag binder dig i den högstes namn, 
du skall intet kreatur skada. 

Under läsningen strykes det sårade stället med en knif. 
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1056-. För ormat. 
Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 419. 

Skärthorsdagen, om en morgonstund, 
Jungfru Maria gick sig åt rosende-lund. 
Der hörde hon den hale, 
den fule Spiliom Spilus, 
den röde Dormarn hväsa i daggen o. s. v. 

1057. Ormhugg. 
Härad, Södermanland, 1850-1900. NM. F. 8348. Uppt. av 

metallarb. G. Ericsson. D:o från Jäder samma tid. NM. F. 9452. 

Botas med läsning och knif strykning. 

Jungfru Maria gick sig i gräset, 
så fick hon höra, hur det fräste. 
Jungfru Maria löste af sig sitt strumpeband 
och bandt om ormens hufvud, 
så det intet skulle svida, 
aldrig svida. I Jesu namn. 

Läses tre gånger. 

1058. Ormhugg. 
Åker, Södermanland, 1850-1900. NM. F. 8347. Uppt. av 

metallarb. G. Ericsson. D:o från Jäder, Södermanland, samma tid. 
NM. F. 9453. 

Botas med läsning och knifstrykning. 

Jungfru Maria gick sig i gräset, 
fick hon höra ormen hväste. 
Så tog hon af sitt lindeband 
och bandt ormens gadde och döfvad' hans tand. 
I genom tre namn etc. 

Läses tre gånger. 
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1059. Mot ormbett. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 109. 

Jungfru Maria gick i gräset, 
så fick hon höra, att ormen hväste, 
så tog hon af ett lindeband 
och band ormens gadde med. 
I guds faders m. m. Amen. 

De sista orden upprepas tre gånger, under det att svull-
naden strykes med ena handen. Den, som meddelat denna 
besvärjelse, säger sig sjelf hafva hört och sett medlet an-
vändas med framgång. 

1060. Mot ormbett. 
S. Ljunga, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 23. Efter medde-

lande av Rybergs Johanna (Johanna Eriksdotter), en 84-årig kvinna i 
Ljunga, som i sin ungdom hört denna läsning av Stina i Karshult. 

Maria gick i gräs. 
Där fick hon höra en orm, som fräs, 
där tog hon opp sitt linnena band 
och band om hans'. (hennes) högra hand. 
Det skall bota bå kvinna och man. 

1061. Ormhugg. 
Björnlunda, Södermanland, 1850-1900. NM. F. 8350. Uppt. av 

metallarb. G. Ericsson. 

Med etter tand och etter tunga 
Jungfru Maria tog sig en linda 
till att sno och vinda. 
Genom treenighetens namn. Amen. 

Botas med läsning och knifstrykning. 

1  Nämligen den ormbitnes. 
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1062. För ormbett. 
Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

»När fålck eller boskap äro ormhuggne, tages 3:ne 
gräslökzrötter, som gifwes boskapen in, på det att det icke 
må swulna, och sedan läses trenne gånger deröfwer föl-
jande signebön: 

Jungfru tog sitt lijn, 
hon bant hans huf wud, 
hon bant hans stiert. 
Du skallt giöra detta kräket eller menniskian 
aldrig ingen wärck. 
I namn: 
Gudz Faders, Sohns och then Helge Andes. Amen. 
En gång Fader wår. 

1063. Mot ormbett. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 109. 

Mot (1. med) ettertand och ettertunga 
Jungfru Maria tog sig en linda 
till att sno och binda. 
I namn faders m. m. Amen. 

Läses tre gånger, och för hvarje gång spottar man. 
Man plägar äfven under läsningen sakta stryka såret med 
venstra namnlösa fingret eller med en knif, hvilkens tånge 
går genom hela skaftet. 

1064. »Att ställa qvar ormar.» 
Nås, Dalarne, 1873-74. ULmA. 291:3. Avskr. av Nils Sjödahl 

efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Jungfru Maria sände mig en linda 
för att binda denna stygga orm 
till alla löfver å alla lungor 
å i alla hans tungor. 
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1065. Mot ormbett. 
Hållnäs, Uppland, 1898. ULmA. 303: 576. Uppt. av B. Hesselman. 

Jungfru Maria jeck i gräse lika me knä, 
då kom en orm och bet henne i hennes häl. 

Och de ska bli bra, inna sol'n e sätt.1  

1066. För ormbett. 
Ö. Göinge Skåne, 1870-talet. E. W. II, 397. 

Jungfru Maria gick sig ut i gräset, 
hon hörde den lede ormen hväsa. 
Jag gick mig ut mellan natt och dag, 
vår herre Jesus för mig tillsade: 
»Kommen hit alle, som viljen mig hata, 
jag skall på dig etter kasta, 
blått och bangt, 
brunt om hjertat, 
du skall stå, men jag skall tala, 
du skall stå, men jag skall gå, 
och intet mer magt med mig få, 
än en mus gör jordfast sten!» 
I herrans trefaldighets namn: 
Gud faders, Gud sons och Gud den helige Andes. Amen. 

1067. Ormhugg. 
Näshulta, Södermanland, 1886. NM. F. 9056. Uppt. av metall-

arb. G. Ericsson 7/8  1886. Jfr ULmA. 347: 25. 

Sancte Pär klef på en tufva, 
trampa' ormen på hufve'. 
Ormen hvässte, 
Sancte Pär snäste: 
»Nu sätter ja' dej på de' hvita, 

1  Ej fullt säker. 
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och du skall icke mera hvarken hugga eller bita, 
ditt slägte skall ödas, 
så sannt som Jesus låtit sig af kvinna födas 
och för din skull låtit sig döda!» 
Genom tre namn. 

1068. Mot ormbett. 
Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Smål. landsmålsfören. 

sam!. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 

Ormen låg sig på en rot, 
så stack han Jesus i sin fot. 
»Det skall snart vara hulpet!» 
sade Jungfru Maria. 
[I te namn.] 

1069. För ormstygn. 
Rengsjö, Hälsingland, 1870--1880-talet. ULmA. 45: 18. 

Jumfru Maria och Jesus Christus 
fölldes åt efter en väg. 
Sade Jumfru Maria ått Jesus Christus: 
»Nu vart min ko ormstucken.» 
Svara' Jesus: 
»Dät var jngen orm, 
utan dät var en käpp.» 
Gud fader, Gud son och Gud den Helige Anda. 
Fader vår. 

1070. Mot ormbett. 
Ockelbo, Gästrikland, 1675. Meddel. av 75-åriga Brijta i Mörtebo. 

»Desse förskrifne låsningar har för orm stungitt fadren lärdt henne, 
hwilken det hade lärdt utaf sin swärmoder.» RA. Trolldomskom-
missionens protokoll den 27 mars 1675, s. 325. 

Jesus Christus och Sfancte] Per 
gingo sig wägen fram. 
»Swartudder stack mig», sade S [ancte] Per. 
»Det var intan en käpper», sade Jesus, 
»det blir strax bälten» 
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1071. För ormstungit. 
Hälsingland, mitten av 1700-talet. Ur Lentel tillägg till Eurenii 

berättelse. Delsbo kyrkoarkiv. 0. 1. 

Iesus Christus och Sancte Pehr gingo wägen fram. 
»Swartodder stack mig», 
sade S:t Pehr. 
»Det war int' an' en käppar», 
sade Iesus, 
»det blijr straxt häften» 

Thenna läsning repeterade signerskan altijd 3 gånger, 
hwarwid then, som ormstungen war, hwarje gång skulle 
spotta ifrå sig. 

1072. För ormbett. 
Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 123. 

Jesus Kristus och S:t Per 
gick sig ut efter en väg. 
Då mötte de en lång en stock. 
»Han stack mig», sa' S:t Per. 
»Gör ingen ting», sa' Jesus Kristus, 
»läs i en isterbit och smörj med, så går det öfver!» 

Dessa ord böra läsas tre gånger, och för hvarje gång 
spottar man tre gånger i istret, hvari man under tiden oupp-
hörligen ritar kors. Den sjuke skall nu smörja sig tre 
gånger med detta ister och alltid i riktning utför den skada-
de kroppsdelen, ty i annat fall stiger giftet in i kroppen. 
Skulle något af istret återstå efter kurens genomgående, 
bör det noga uppbrännas. Ingen får sofva i det rum, der 
istret förvaras, ty då blir det kraftlöst, och ej heller får 
dörren öppnas under smörjandet. 

1073. För ormhugg. 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 397. 

Sante Per och vår Herre de redo på en väg. 
»Hvarför rider du icke?» sade vår Herre till sante Per. 
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»Det leda pyske, SOM var i busken, stack min häst.» — 
»Stig af», sade vår herre till sante Per. 
»Blås med din anda och stryk med ditt spö, 
det skall hvarken svida eller värka!» 

Så stryker han med händerna och blåser på ormhugget 
3 gånger, läser Fader vår 3 gånger och välsignelsen 3 gånger. 

1074. För ormbett. 
Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Efter Lill-Anna. 

Jesus och Petrus gingo på en väg, 
då sade Petrus: »Ormen stack.» 
Då kom Maria med sina nycklar små 
och slog på det onda: »Gå bort!» 

Läses udda antal gånger. 

1075. Mot ormsting. 
Småland, 1763. NM. F. 6419. Ur Törners Samling av Wid-

skeppelser i LSB., s. 360. 

Jungfru Maria gick i gräs, 
hörde hon, hwar den slemme ormen väs. 
Vår herre Jesu Crist swara honom: 
»Emillan natt och dag 
komer du tu l mej!» 
Alla de, som mej wilja hada, 
dem lägger jag en Påskelada [ ?] 
Brent om hjerta, 
bott om ben! 
Intet mera makt har du med honom 
eller[?] henne, om jag döfwar ormsting, 
at gå af denna platsen än en nårs 
med en jordfast sten. 1 N. G. 
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1076. Mot orm. 
Säfsnäs, Dalarne, 1817. NM. F. 10765. Efter Chajsa Siikain den 

10 sept. 1817 i Kvärnbärget i Säfsnäs. K. A. Gottlunds uppteckningar 
i Statens Hist. Mus. i Helsingfors. 

Jungfru Maria gick vägen fram, 
fick hon se, hvar en orme rann. 
»Ge du mig ått henne, 
skall jag både signe och binde den. 
Ur lefver och ur lung, 
ur led och ur sen, 
ur kött och ur ben, 
ur stock och i sten!» 
Der skall du säga: 
genom 3 namn o. s. v. 

1077. Mot ormbett. 
Lemnhult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 22. 

Maria skulle resa bort, 
och Josef ledde. 
»Hvarför rider du så i krok?» — 
»För oron stack mig.» — 
Maria steg å och satte sig på en sten 
och viftade med sin ten 
och blåste med sin ånne. 
Hon sa: 
»Här ska inte va 
ve eller vånne.» 
I tre heliga namn. Amen. 

1078. Mot ormbett. 
Korsbärga, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 23. 

Maria red, och Josef ledde. 
Då kom orot och stack Josef i hälen. 
Maria steg å 
och blåste med sin ånne 
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och strök med sin hånne: 
»Du ska inte lida hvarken ve eller vånne.» 
I tre goda namn. Amen. 

1079. Mot ormbett. 
Nye, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, 22. Jfr ULmA. 92:46. 

Josop ledde, och Maria red, 
så kom där ett giftigt kreatur 
och bet åsnan i foten. 
Maria steg å 
och la sin hand däruppå 
och sa: 
»Här ska aldrig va 
värk eller vånde!» 
I de tre heliga namn. Amen. 

1080. Ormhugg. 
Länna, Södermanland, 1850-1900. NM. F. 8353. Uppt. av 

metallarb. G. Ericsson. D:o 9470 samma ort ock tid. Tryckt i SÄKH. 
I, 109, med tillägget, att man efter läsningen räknar från 21 t. o. m. 1. 
D:o NM. F. 9469 (med någon förändring) från Barva, Södermanland. 

Botas med läsning och knifstr_ykning. 
Lasse lilla går åt brunnen och dricker, 
fram kommer ormen och sticker, 
Bit i bark och sprick i grund, 

. bot skall du få i samma stund! 
I G. F., S. o. d. H. A. N. Amen. 

1081. Ormhugg. 
Barva, Södermanland, 1800-talets senare hälft. NM. F. 9468. 

Uppt. av metallarb. G. Ericsson. D:o 8360 från Åker, Södermanland, 
samma tid. 

Man uppskär tre jordtorfvor efter hvarandra motsols 
och gnider bettet eller såret därmed efter hvarandra, och 
vid hvarje så läses: 

Koller låg på tufvan och bette' stack. 
Lägg jord på, så blir de' bättre strax! 
Genom de tre namnen. Amen. 
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Dåve 989. 
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dämon. Jfr demon. 407, 408, 
414, 416. 

död. Jfr corpus. 44Z; mana 
fram - 447. 

döva domare 343; eld 313, 443-
446, 747-749; etter 276; järn 
ock stål 826; krut 311, 454, 460, 
467, 752; människor 314, 345; 
svärd 827-829; värk 353, 419, 
423, 424, 742, 744, 945, 957, 958, 
960, 961, 969, 971. 

ed, mot skada av egen falsk - 
329. 

Egyptum 53, 54 b, 55, 56, 57, 
87 b. 

Ekten 887. 
eld. Jfr ignis, incensus, lumen, 

vådeld. 453, 554; döva, stilla 
- 445, 446, 748, 749, 943; upp- 
göra - 234. 

Eleazar 11. 
Elia 36. 
Elidas 106 b. 
Elisa, se Helizeus. 
Elizabet 112. 
Enoch 36. 
ephesia grammata 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 230, 264- 
323, 429 b, 430, 437, 440, 441, 
445, 463, 464, 522. 

epilepsia. Jfr fallandesjuka. 89. 
equus. Jfr häst. 99. 
Erik 1041. 
etter 276, 427, 428, 429 b, 672. 
Eva 354. 
evangelia quatuor 85. 
exoycismformel 131, 132, 243. 
exsufflatio 17. 

Fader vår 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 316, 365, 522. 

fallandesjuka. Jfr epilepsia, 
. morbus "caducus, morbus co-
mitialis. 90, 275, 558.  

fans fyrkant, se sator arepo. 
febris 83-85, 117. 
femina 22. 
femudd. Jfr figurer. 300, 

325, 326, 624. 
324, 

figurer (magiska) 226, 227, 244, 
282, 289, 308, 309, 412, 413, 425, 
426, 432, 436, 438, 440, 445, 447, 
453. 

filspån 522. 
fiske 291, 307, 361, 362, 462, 692. 
Fjärse 892. 
Flegde 796. 
flen 104, 105, 300, 326, 369, 377, 

378, 379, 380, 391, 404, 405, 533, 
551, 666, 899. 

flog 784, 785, 794-797. 
fluga 367, 615. 
fluss 404, 405. 
flygrönn. Jfr rönn. 264, 291, 

307, 462. 
flädermus, se vespertilio. 
fläsk, se lardum. 
Höjning 566. 
Folla. Jfr Uolla, Fylla. 986. 
fons (in vigilia pasche et pente- 

costes) 16. 
fot, se pes. 
Freja 990. 
Frigga 793. 
Frigge (Frygge) 223, 794. 
Frija 986, 
frossa. Jfr älta. 200, 523, 558, 

559, 561, 684, 685. 
frostskada 579-581, 626, 645, 

676, 697. 
fructus 64. 
frugis 64. 
frukt, se fructus, pomum. 
frumentum 64, 66, 67. 
Frå 794. 
Fråta (1. Fräta) 885. 
fulslag 535, 857, 885, 900. 
fur. Jfr tjuv. 86. 
furtum. Jfr stöld. 87. 

30 - So. landsmål. L i n de rh olm. 
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Fylla. Jfr Folla. 990. 
fågel, se volucer. 
fåle 986, 993-995, 997, 999, 

1003, 1009, 1010, 1020, 1029. 
fång 963. 
får. Jfr ovis. 264, 690; får- 

klippning 619, 622, 640. 
fästmö, få veta, på vilket håll 

man får sin — 638. 
förgörelse 255, 322, 420, 578, 

595, 758, 873. 
förhäxa — hus, kvarnar 757. 
förråk. Jfr iråk. 406, 631. 
förtrollning 283, 287, 321, 461, 

538, 540. 

Gabriel 87 c, 94, 104 e, 206. 
Galilea 16, 75, 78, 81. 
gast 409 c, 410 b, 411 b, 442. 
gastkramning 337, 569, 872. 
gengångare 870. 
get 264. 
getbjörke 459. 

248, 

193, 
425, 
975, 

glis. Jfr råtta. 88, 98, 107. 
gloso 411b. 
Goda 857. 
Goliat 36. 
grammen 867, 976. 
Grann 883. 
grav. Jfr sepulchrum. 120. 
Grimen 866, 868. 
groda, se rana. 
grymme-bett. Jfr onda bettet. 

865. 
Grymmen 865. 
gräslök 1062. 
gröda, se annona, frugis. 
Gröne man 883.  

guld, se aurum. 
gulsot 301. 
gårdsrå 239, 569. 
gök 257.. 

halsbränna 624. 
halssjukdom 601. 
hand, se manus. 
Hans, s:t, se Johannes döparen. 
harbragge 545. 
harfångst 480. 
hasselkvist 447. 
hasselkäpp 231. 
havande kvinna 322. 
hav-fä 202. 
Helena 799 — beata 95. 
Helizeus 2. 
herba 61-63. 
Herodes 744. 
heshet 607. 
hicka 625. 
Himla 813. 
hin håles latin, se sator arepo. 
Horpetolja 297. 
hugga — bort kammen 373; — 

bort knarren 544; — bort 
starr 543. 

hund 788. 
huvudvärk 844. 
håll 105 a, 115, 227, 254, 715, 

846, 970. 
hårstrå 287, 358, 754. 
häfta 985. 
hälta 993. 
häst. Jfr equus, fåle, märr. 

99, 357, 566, 651, 662, 784, 785, 
792, 794-797, 987-990, 992, 
996, 998, 1000-1002, 1004, 
1007, 1013, 1015-1019, 1021- 
1025, 1027, 1031, 1032. 

Ibba 982. 
Ichamarus 11. 
ignis. Jfr eld, incensus, novus 

ignis. 14. 

geting, stämma getingar 
366, 604, 610, 611. 

gikt. Jfr arthritis. 103, 
244, 247, 379, 404, 405, 
432-438, 440, 441, 877, 
977. 

glada 473. 
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incensus. Jfr eld, ignis. 9, 10, 
15. 

infirmus 31-35. 
Innocentius papa 79. 
iråk. Jfr förr åk. 855. 
Isak 36, 81, 249. 
Island 376. 
ister. Jfr talg. 849, 859, 901, 

968, 1000, 1013, 1034, 1072. 
Jacob. Jfr Ibba. 81, 249. 
jakt 298, 451, 596, 659, 686, 696, 

701. 
Jerusalem 36, 107b, 110, 117. 
Jesu moder 174, 188. 
Jesu namn, teckna - 235; läsa 
- baklänges 236. 
Joas, Johas, s:t, se Johannes. 
Job 36, 99, 106 a, 109, 110, 111, 

408 e, 980, 981. 
Johan, s:t 1020. 
Johannes, 138, 418. 
Johannes döparen 16, 87 c, 99, 

106 b, 112, 136, 186, 408 e, 717, 
724, 726, 728, 890. 

Johannes evangelisten 81, 96, 
137. 

Jona 36, 87b, 711. 
jord - från grav (kyrkogård) 

447, 457, 459, 521; - mot för-
trollning av bössa 538-540. 

Jordan. Jfr Noe flod. 16, 92, 
99, 709, 720-730, 732, 735, 
767. 

Josef 977, 1033, 1077-1079. 
Judas 459, 745. 
Judas (tribus Iuda) 81, 112. 
jäst 587, 646. 
Kajsa 605, 606. 
Kakwkylla sancta 119. 
kammen 373. 
Kana 16, 75, 78, 81. 
kappskjutning 294, 295, 306. 
kasta ut. Jfr offer. 406 b, 628, 

630, 631, 633, 634, 663, 664. 
klåda 560, 856. 

Klåden 856. 
kläder, se vestis. 
knarren. Jfr crepitus 194, 544. 
knarreträd 269, 270. 
kniv 226, 300, 302, 324, 358-360, 

381, 392, 393, 395, 455, 488, 531, 
545, 584, 590, 614, 615, 623, 669, 
676, 755, 810, 857, 885, 887, 892, 
923, 931, 959, 1014, 1021, 1040, 
1042, 1052, 1053, 1055, 1057, 
1058, 1061, 1063, 1080. 

Koller 1081. 
kollsincka 127. 
korn 940, 941. 
kors, göra - (korstecken) 105, 

110, 133, 196, 199, 230, 232, 
300-302, 388, 400, 582, 584, 
624, 658, 699, 890, 994. 

Kors 884. 
korsväg 310. 
kramning 636. 
kreaturspest 793. 
krut 305, 311, 454, 460, 467, 539, 

752. 
kråka 372. 
kusad, när någon är - 681. 
kvarn. Jfr molendina. 95, 459. 
kvesa 893-898, 901-906. 
Kvesa. Jfr Ränqwees. 893- 

898, 900-905, 907. 
kvinna, se femina, havande 

kvinna. 
kvisthål 319 b. 
kylskada, se frostskada. 
kålmask, fördriva - 477. 
källa, se fons. 
källarhals. Jfr tibast. 589. 
kärl, se vas, vasculum. 
kärlek, vinna någons - 700. 
kärleksmedel 290, 700. 
kött, se caro. 

labium 34 e, 35 d. 
lacerta 123. 
lacticinia 80. 
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lardum 68. 
larver 648. 
Lasse lilla 1081. 
Lazarus 22, 87 b. 
ledbrott, se vred. 
ledvrickning, se vred. 
lesio dentium. Jfr tandvärk. 

109. 
liktornar 695 
lin 682. 
lindorm 408 e, 415. 
livmoder 351, 979. 
Locke 609. 
Longinus 114, 115. 
Lot 36. 
Lucas 81, 96. 
Lucia 221, 222. 
lumen 13. 
Lungson 888. 
lungsot 888. 
lytordi, se skada. 
läpp, se labium. 
löpare 95. 
lövjeri 197. 

magflen, se flen. 
make, tillkommande 222. 
maleficium. Jfr sjukdom. 125. 
malt 199, 660, 835, 884, 909-912, 

914, 919, 922, 924, 925, 928, 929, 
931, 993. 

man, se masculus. 
mana fram - död 447; -- orm 

358-360; - tjuv 316. 
Mannahem 888, 902. 
manus 34 f, 35 e. 
mara 207. 
Marcus 81, 96. 
Margareta sancta 106 b. 
Maria 33 b, 61, 80, 82, 84, 87 c, 

88, 91, 94, 96, 97, 99, 103-106, 
108, 111-113, 119, 134, 139, 
143 b, 171-173, 175-186, 197, 
200, 206, 208-213, 215-220, 
331, 333, 385 c, 409 d, 410 c,  

433 b, 440 c, 714, 738, 739, 743, 
751, 790, 827, 831, 833-838, 
841, 842, 844-847, 849, 867, 
878, 879, 883, 884, 924-932, 
935-937, 958, 964, 967, 970-
974, 976, 978, 983, 1015-1019, 
1027, 1030-1033, 1050-1061, 
1063-1066, 1068, 1069, 1075-
1079. 

Maria, Jacobi moder 105 i. 
Maria Magdalena 105 i, 106 b. 
Maria, Salome moder 105i. 
Maritia 892. 
masculus 21. 
mask. Jfr vermis. 100, 106, 111. 
mat, se cibus. 
matleda 554. 
Matteus 81, 96. 
Melchior 89, 129 b. 
Merseburgerformeln 986. 
Meruta 460. 
Michael 94, 104 e, 119, 121, 206, 

836. 
midsommarärter, läsning över 

- 836. 
Minsten 803. 
mjöl 202. 
mjölkhare. Jfr bjära, puke, 

trollkatt, tuss. göra - 488, 
489. 

mjölkmat, se lacticinia. 
mjölkning 469, 470, 679, 680. 
moderpassion 552, 972, 974. 
modstöld 204, 225, 226, 258, 403, 

588, 619, 837, 875, 909-911, 
914-926, 929-931, 934-937. 

molendina. Jfr kvarn. 95. 
morbus. Jfr sjukdom. 5. 
morbus caducus. 89, 90. Jfr 

fallandesjuka. 
morbus comitialis 128. Jfr fal-

landesjuka. 
morsus canis rabidi 129. 
Moses 13, 36, 53, 55, 56, 57, 87 b, 

706, 707. 



223, 471, pes 34 g, 35 f. 
857, 939, Petrus 21, 36, 87b, 106b, 

418, 881, 949, 1029, 1074. 
Phol 986. 
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mullvad, se talpa. 
mus. Jfr råtta. 98, 107, 108, 

113, 118, 119, 121, 278, 370, 
371, 430, 431, 472, 592, 593, 832. 

mygga 367. 
myrrha 89. 
månsken 520, 537. 
märr. Jfr häst. 1026. 
mäta 365, 552-555, 663, 664, 

791. 

Nadab 11. 
Naman 316, 319 c. 
Nappa 471. 
nas 34 d, 35 c. 
Natanael 78. 
nedsätta - en flicka 457. 
Neptunus 564. 
Niklas, s:t 408 e. 
Noa 53, 54 b, 55-58. 
Nockunder 789. 
Noe flod. Jfr Jordan. 716, 717, 

718 a, 719, 734, 770, 946, 947. 
Noren 789. 
Nores skog 1039, 1040. 
Norhimhem 885. 
novus ignis 11, 12. 
nyckel, se clavus. 
nyckelpiga 638. 
nål. Jfr vasst. 341, 453, 522, 

536, 599. 
Nåsse 863. 
näck 397, 398, 399, 564, 630, 678. 
näsa, se nas. 
näsblod 271, 708. 
nät, se rete, sagena. 

oblat 90. 
oblata 83. 
oböner, se travesteringar. 
oculus. Jfr öga. 34 b, 35 a. 
Oden. Jfr Uuodan. 

502, 795, 800, 801, 856, 
987-989. 

odjur, se vilddjur.  

offer. Jfr kasta ut. 629, 630. 
ohyra 367, 615. 
Ola, s:t 922. 
olet 585, 940, 941. 
oleum - benedictum 34g; - 

consecratum 34 b, e, f; - 
sanctum 16, 34 d; - sacratum 
35 a. 

olja, se oleum. 
onda bettet. Jfr grymme-bett. 

850, 858, 863, 866, 868. 
ont. Jfr ande. 387, 408 e, 409, 

412, 418, 582, 649. 
Orke 793. 
orm 108, 218, 358-360, 832, 1064, 

1076. 
ormbett 354, 381-383, 402, 479, 

531, 612, 653-655, 746, 1012, 
1035-1063, 1065-1075, 1077-
1081. 

ost. Jfr caseus. 463, 464. 
osynlig, göra sig - 468. 
osämja, göra - 478. 
ovis. Jfr får. 53, 55, 57. 
ovum 68-70. 
ovän, skydd mot - 284, 312, 

320, 327, 330, 339, 815, 833, 
834. 

oxel 528. 

padda, se bufo. 
panis. Jfr bröd. 68, 71-73, 

87, 129; - missalis 83. 
partus. Jfr barnsbörd. 112. 
Paulus 9 e, 10 a, 36, 87 b, 108. 
Per, s:t 182, 187, 213, 214, 385 c, 

408 e, 426 b, 737, 797, 811, 816, 
818, 836, 865, 866, 870, 871, 872, 
882, 883, 903-906, 920, 921, 
950, 975, 985, 1022-1026, 1028, 
1032, 1067, 1070-1073. 

117, 
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pomum 65, 67. 
potus 74, 75. 
puke. Jfr mjölkhare. 493-497. 
påskkäring 637. 

Ram 906. 
ramsa 261-263. 
rana 98. 
Raphael 9 e, 10 a, 94, 104 e, 206. 
regn 220. 
Repa, s:ta 213. 
rete. Jfr sagena. 78. 
reumatism 193. 
rev 845, 847, 848, 970. 
revorm 302, 326, 527. 
ring. Jfr annulus. - av silver 

275. 
ris 392, 393. 
ros 394, 404, 405, 425, 432, 436, 

438, 439, 440, 877, 890. 
rovdjur, se vilddjur. 
ryl 104, 105. 
råtta Jfr glis, mus. 102, 107, 

108, 113, 118, 119, 121, 278, 
370, 371, 430, 431, 472, 593. 

räkna - baklänges 406 a, 259- 
531, 657, 950; - flyttfåglar 
523; - för oxel 528. 

Ränqwees 906. 
rättegång 286, 293, 328, 329, 335, 

336, 338, 341-344, 346, 348. 
räv 213. 
Röda havet 706-710. 
rödsot 558. 
röka 417b. 
rökelse, se thus. 
rönn. Jfr flygrönn. 481, 547. 

sagena. Jfr rete. 78. 
sal. Jfr salt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 

18, 98, 197. 
salt. Jfr sal. 243, 328, 330, 340, 

522, 554, 660, 809, 810, 835, 
859, 884, 909-912, 914, 919, 
922, 924, 925, 927-929, 931, 
934, 946, 981, 993. 

sanguis. Jfr blod. 101, 124; 
sistere s-em 101. 

Sara 10 a. 
sathanas. Jfr diabolus, djävul. 

20, 23. 
sator arepo 299-304, 452-454. 
Saul 36, 87 b. 
sax 533, 534, 551, 554. 
semen. Jfr säd 76. 
septem sancti dormientes 120. 
sepulchrum. Jfr grav. 37-40. 
serpens. Jfr orm. 87 c, 123, 

126, 98. 
Sigfrid, s:t 135. 
Sigge 985. 
Simeon 737. 
Simon Petrus 78. 
Sinthgunt 986. 
sjuk, se infirmus. 
sjukdom. Jfr infirmus, male- 

ficium, morbus. 94, 243, 310, 
324, 399, 633, 634, 883. 

sju sovare, se septem sancti 
dormientes. 

själ, se anima. 
sjörå 239, 408 e, 569. 
skabb 560. 
skada, lytordi mot skada eller 

lyte 832. 
skat-järta 482, 483. 
skatt 232. 
skever 195, 663, 664. 
skogsnuva 409 c, 410 b, 412. 
skogsrå 239, 569. 
skott 204, 206, 254, 385, 386, 388 

-390, 526, 549, 550, 556, 573 
-576, 642, 790, 798-808, 810 
-814, 816-825, 831, 839-841, 
851, 852, 854, 855, 871, 939, 
964. 

skottfri, bliva - 323: 
skyddsformel 331-334, 363, 789. 
skörd, för god - 586. 
sleke 147(?), 197. 
slå - någon på avstånd 231. 
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smolk - i ögonen 984. 
smör, se butirum. 
smörjelse, se crisma, unctio. 
smörjning 392, 393, 1006, 1012, 

1072. 
smörkärning 224, 618, 838. 
socker 300, 301, 326, 624, 700. 
Sodom 36. 
spel 285, 449. 
spik - från grav 457. 
Spiliom Spilus. 1056. 
spiritus. Jfr ande. - immun- 

dus 2, 7, 9, 16, 17, 21-23, 34 a, 
b, 35 a, 40, 243. 

spotta 380, 419, 517, 518, 526, 
529, 533, 534, 547, 575, 581, 
636, 647-650, 663, 664, 669, 
697, 725, 742, 791, 798, 980, 
1005, 1011, 1012, 1063, 1071. 

spöslitning 504. 
Staffan 142. 
stamning 568. 
starr 543. 
sten, jordfast - 366, 376, 679, 

684, 685, 688, 691, 720, 725, 755, 
808, 857, 879, 885, 892, 975, 980, 
1045. 

stolsteg 518, 542. 
storm, uppväcka - 606. 
stygn 105 a, 115, 227, 715, 717, 

901. 
ställa 236, 521, 548, 699, 754. 
stöld. Jfr fur, furtum, tjuv. 274, 

303, 304, 319, 421, 450, 453, 
458, 459, 463-466, 471, 487. 

stöpning - av bly, eldkol, upp- 
hettade stenar 239. 

Sunna 986. 
Susanna 36, 87 b. 
svartsjuka 562. Jfr kreaturs- 

pest. 
Swartudder (Swartodder) 1070, 

1071. 
svin 585, 835, 940, 941. 
svärd 826-829. 

sår 116, 296, 429 b, 869, 953, 954, 
965, 967. 

säd. Jfr semen, frumentum. 
121, 202, 587, 592, 593. 

sömnmedel 289. 

talg. Jfr ister. 1004. 
talpa 98. 
tandfällning 608, 609. 
tandvärk. Jfr dolor, lesio den-

tium. 100, 109, 110, 196, 230, 
268, 273, 279, 281, 292, 297, 374, 
375, 395, 396, 404, 405, 426, 
456, 557, 570, 571, 597, 598, 623, 
643, 644, 674, 687-689, 743, 
768, 887, 942, 980-982. 

Tecla 36. 
terpentin 968, 1000. 
Tetragramaton 104 a, 118. 
thalamus 30. 
thimiama 9, 10. 
thus 89. 
tibast. Jfr källarhals. 562, 588. 
Tiberias 78. 
timjan, se thimiama. 
tjur, duven - 572. 
tjuv. Jfr fur, furtum, stöld. 

avskräcka - 487; binda - 
448; få se - 319; mana fram 
- 316; märka - 465; taga 
reda på - 463,464; tvinga - 
att bära åter det stulna 269, 
270, 303, 421, 450, 453, 458, 459, 
466, 471. 

Tobias 9 e, 10 a. 
Toffwa (Toffwe) 397, 398. 
Tomas Didimas 78. 
tomtrå 569. 
Tor 223, 792, 798, 799, 938. 
Tors (Toss) 860, 862. 
torskbett 384, 860-862, 878, 879. 
Toxa 812. 
travesteringar - av: böner 509, 

510, 512-515; Fader vår 507; 
psalm 508; Tio Guds bud 505; 
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trosbekännelsen 506; välsig-
nelsen 511. 

troll 122, 214, 216, 217, 237, 407 b, 
408 e, 409 b, e, 410 b, 411 b, 
412, 416, 417b, 614, 805-808, 
858, 859. 

trolldom 255, 265, 267, 345, 407, 
414, 416, 420, 422, 589. 

trollkatt. Jfr mjölkhare. 499, 
500. 

trollkvinnor 809. 
tuss. Jfr mjölkhare. göra - 

490. 
tvätt 630, 683. 
Tåsse 863. 
tälja - mot harbragge 545; - 

mot vagel 546. 

Ulfven 802. 
unctio 31-35. 
unket 567. 
Uuodan. Jfr Oden. 986. 
Uolla. Jfr Folla, Fylla. 986. 
Uriel 94. 
urin 457, 636, 682, 940.  

vestis 95. 
vigvatten 108, 243. 
vilddjur 219, 277, 400, 401, 635, 

711. 
vind, uppväcka - 605. 
vinna - kappskjutning 294, 

295; - rättegång 286, 293, 335, 
341, 342, 344, 346, 348; - spel 
285. 

vinum 64. 
A•itlök 197, 551, 588, 589, 791, 890, 

923, 994. 
vittne falskt - 235. 
Wodan. Jfr Oden, Uuodan. 986. 
volucer 55. 
vred 956, 987-992, 994-1011, 

1013-1024, 1026-1034. 
vrede, mot annans - 347. 
vrickning, se vred. 
Vriel, se Uriel. 
vådeld, döva, stilla - 266, 288, 

313, 443, 444, 747. 
vårtor 520, 537, 613, 620, 675. 
vägglus, fördriva - 477. 
välsignelsen 248, 253, 254; efter- 

Vadstena 141. 
vagel 519, 541, 546. 
vallrot 923. 

bildning av - 249-252. 
vändelrot 588, 589. 
vänskap, återställa - 315, 652. 

varg 212-216, 218, 241, 242, 400, värk 105a, 192, 193, 201, 223, 
401, 886. 228, 229, 308, 349, 353, 364, 

vas 75. 418, 419, 423, 424, 429 b, 432, 
vasculum 74. 433, '530, 656, 661, 667-669, 
vasst. Jfr nål. 660, 843. 702-705, 714, 723, 740-742, 
vatten. Jfr aqua. 196-198, 319, 

554, 557, 643, 644, 653, 654, 
744, 755, 762-764, 830, 849, 
850, 853, 863, 864, 880, 882, 

793, 879, 884, 985, 1038; kasta 892, 899, 907, 933, 945, 957- 
sitt -, se urin. 961, 962[?], 968, 969, 971, 978, 

vattenhäst 407 b, 409 c, e, 410 b, 984. 
411 b, 416 b, 417 b, 420. vätte 113, 409 c, 410 b, 411 b, 590, 

vattuskräck, se morsus canis 
rabidi. 

vermis. Jfr mask. 99, 106, 109, 
110. 

vespertilio 98.  

631, 973. 
vävning 616, 617. 
växt 104, 105a. 

Zebedei filij 78. 
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åktur 325. 
åsna 991, 1014, 1030. 
Ädla 812. 
ägg, se ovum. 
äktenskap 221, 565, 603. 
ältan. Jfr frossa. 524, 525, 532, 

559. 
älv, älva (lat. elvus, elva) 80, 

96, 97, 407 b, 409 c, e, 410 b, 
411b, 416h, 420, 629. 

älveld 628.  

ödla, se lacerta. 
öga. Jfr vagel, oculus. 198, 

983, 984. 
ömhet 239. 
önskning, uppfyllelse av — 257. 
öra, se auris. 
Örjan, s:t 212. 
örsot 835. 
ört, se herba. 
överfall 280, 281. 





RÉSUMÉ. . 
Ce recueil de formules magiques Rant pret pour la publica-

tion dejå en 1917, parait maintenant comme ouvrage posthume. 
Les pages 1-272 sont imprimees du vivant de l'auteur. Le 
manuscrit n'ayant pas subi de changements essentiels depuis 
1917, les materiaux recueillis plus tard n'ont pas pu etre mis 
å profit. 

Seulement la magie verbale est comprise dans cet ouvrage 
et on y trouve tous les genres representes. Le recueil est divise 
en deux parties: la premiere contient les textes du moyen åge, 
la seconde comprend l'epoque å partir de 1529, — l'annee de 
l'introduction de la premiere liturgie protestante en Suede, — 
jusqu'å nos jours. La matiere de ces deux parties se divise 
å son tour en formules d'origine ecclesiastique et en formules 
d'origine profane, aussi bien savante que populaire. 

Les textes populaires plus recents forment la plus grande 
partie du recueil. Ils commencent par un nombre de prieres 
populaires catholiques, dont une partie se retrouve, ainsi que de 
pures formules d'incantation, dans des proces-verbaux judiciaires 
datant de la seconde moitie de XVIle siecle, oå commencerent 
en Suede une serie de poursuites des sorcieres. 

Les formules d'ex orcisme proprement dites sont presentees 
en deux groupes: paroles magiques pures et paroles 
magiques accompagnees de gestes ou d'actes 
rituel s. A la fin de ces groupes se trouvent des incantations 
epiques. 

La composition de ce recueil s'est poursuivie simultanement 
avec l'autre ouvrage du meme auteur: La magie nordique. Atudes 
sur l'histoire de la religion et de l'eglise des pays nordiques, I: 
La vieille magie nordique (dans Svenska landsmål 1919: 1, B. 20), 
oå il essaie d'analyser les formules magiques de l'epoque la plus 
ancienne. C'etait son intention d'etendre ces etudes au moyen 
åge et å l'epoque moderne, mais sa mort survenue en 1937 a 
renverse ces projets. 
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FÖRORD. 

Den svenska litteraturen har hittils saknat en täxtsamling 
av det slag som härmed, efter nära 15 års samlingsarbete, fram-
lägges för offentligheten. 

För studiet av vår medeltidskyrkas ock framför allt av vårt 
folks religiösa ock kulturella liv i äldre tider torde emellertid 
en samling som denna numera få anses oundgänglig. Det är 
utan en sådan omöjligt att få en överblick av materialet, även 
om en stor del föreligger i tryck här ock där. Vidare förblir 
materialet, innan det samlats ock ordnats efter sitt innehåll, 
blott en hop strödda kuriosa. 

I motsats till biskop Bangs stora samling »Norske Hexe-
formularer og magiske Opskrifter» (1901-1902) har i denna 
samling upptagits blott värbal magi. Den materiala magiens 
många medel hava alltså uteslutits. Dock hava ett antal blan-
dade formler med i regel mindre utvecklad handling ock med 
enkla medel upptagits. 

Till de egentliga besvärjelserna hava lagts närliggande be-
nediktioner ock andra kyrkliga formler av mer eller mindre ut-
vecklad magisk natur. Gränsen är flytande. Vidare har med-
tagits ett antal gamla katolska folkböner, som delvis påträffats 
i äldre domstolshandlingar jämte rena besvärjelseformler. Båda 
betraktades av myndigheterna såsom lika otillåtliga. Här hava 
de medtagits för att göras tillgängliga i en större samling, ehuru 
de till sitt innehåll äro av annan art än de omgivande täxterna. 

Värkets titel har valts med hänsyn till det stora flertalet 
ock av praktiska skäl gjorts så kort som möjligt. 

På fullständighet gör givetvis icke denna samling anspråk, 
men materialet torde kunna anses fullt representativt ock egnat 
att belysa samtliga arter av värbal magi. 

Det systematiska ordnandet efter innehåll, olika art ock 
plats inom den värbala magien har varit förenat med icke ringa 
svårigheter. Icke så få formler äro svåra att klassificera. Andra 
äro övergångstyper, som kunna placeras på olika ställen. Här 
hava de i några fall ställts, där de ansetts bäst behövliga för 
att fullständiga en viss, mindre rikt företrädd avdelning. 

För en närmare inblick i den värbala magien, dess väsen ock 
arter hänvisas till min framställning i inledningen till Nordisk 



VI 

magi, där jag särskilt sökt klarlägga den episka värbalmagiens 
innebörd. För övrigt har jag genom själva uppställningen ock 
klassificeringen sökt giva den nödiga inledningen till studiet av 
dessa täxter. 

Vid tryckningen av dessa har jag följt nu vanliga principer. 
Alltså äro alla täxter bokstavstroget återgivna. I bruket av stora 
bokstäver ock skiljetecken har jag dock ansett mig i tydlighetens 
intresse höra följa nutida regler. Desslikes har det befunnits 
nödvändigt att så långt möjligt i trycket söka återge läsningarnas 
oftast rytmiska form. Att jag därvid alltid lyckats, vågar jag 
ej påstå. 

För synnerligt tillmötesgående har jag att tacka Nordiska 
Museet, som ställt sina samlingar till mitt förfogande ock lika-
så Uppsala Landsmålsarkiv. Till riksbibliotekarien D:r I. Collijn 
står jag i tacksam förbindelse för några värdefulla medeltids-
täxter. Slutligen har jag att tacka kand. Martel Johansson för 
en rad nyantecknade täxter ur hans privata samling. 

För en framtida komplettering av denna samling tillåter jag 
mig föreslå, att forskare vid upptäckten av enstaka låsningar vid 
handskrifters genomgående, översända dessa till Uppsala Lands-
målsarkiv (i Uppsala Universitetsbibliotek). 

Så snart tiden det medger, skall jag söka komma med några 
studier till dessa täxter ock därmed sammanhörande historiska 
förhållanden. 

Uppsala i aug. 1917. 
FÖRF. 

Både detta arbetes författare, professor Em. Linderholm, 
ock tidskriftens redaktör ha bortgått innan dess sista häfte här-
med utgives. Vid avslutningen får redaktionen till författarens 
ovanstående förord foga ytterligare några rader. I sin helhet 
blev arbetet satt omedelbart efter det författaren inlämnat sitt 
manuskript till tidskriftens redaktion, ock förelåg i form av kor-
rektur i 2 + 229 långspalter bland författarens specimensskrif ter 
vid sökandet av professuren i kyrkohistoria, till vars innehavare 
han utnämndes år 1919. Närstående är författarens samtidigt 
utarbetade skrift »Nordisk magi. Studier i nordisk religions- ock 
kyrkohistoria I. Urnordisk magi», som utkom i landsmålstid-
skriften såsom häftet 143 (1919: 1, med tryckåret 1918). Inom tid-
skriftens B-serie var denna skrift signerad med siffran 20. Ut-
givandet av Signelser har uppdelats på tre häften, varav det 
första utkom som n:r 176 (1927: 2), det andra som 185 (1929: 2) 
och det tredje nu utkommer som 230 (1939: 3, med tryckåret 1940). 
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Utom de båda första, under författarens livstid utgivna häf-
tena har även det första arket av tredje häftet (s. 257-272) ren-
tryckts under hans eget övervakande. Vid professor Lundells 
död förelåg i rentryck ytterligare 7 ark (s. 273-384), varav s. 
257-368 av honom bestämts skola ingå som B-bilaga i årgången 
för 1939. Hela återstoden förelåg emellertid i korrektur, som 
författaren själv hade genomgått under samarbete med fil. lic. 
J. Ejdestam, vilken från ock med adertonde arket (s. 273) varit 
hans medhjälpare. Med undantag av sjuttonde arket måste 
häftet nysättas, varvid korrekturet från 1917 tjänade som manu-
skript. Innan detta gamla korrektur lämnades till redaktionen 
för nysättning, företogs en genomgående jämförelse med täxterna, 
i original, dock med undantag för sådana fall, där det visade sig 
omöjligt eller förbundet med alltför stora svårigheter att få till-
gång till originalen. Vad beträffar s. 1-272 har någon motsva-
rande kollationering med originalen icke ägt rum. 

Vid den posthuma utgivning av arbetets sista del, som nu 
sker, ha inga ändringar beträffande innehållet företagits. För-
fattaren själv hade när arbetet år 1927 på ovan nämnt sätt för-
bereddes till tryckning, tillagt ett enda nytt nummer (976). Ett 
fåtal, nummer ha uteslutits av författaren vid samma tillfälle. 
I stort sett har ingen hänsyn tagits till sådant material, som 
genom nya uppteckningar eller på annat sätt tillkommit efter 1917. 

Den överarbetning för tryckningen, som efter författarens 
död har skett genom licentiaten Ejdestam i samråd med professor 
Lundell, har innefattat ett försök att åvägabringa något större kon-
sekvens, utan att dock denna strävan drivits längre än bekväm-
ligen kunde ske. 

På vanligt sätt ha kompletterande ord m. m., som inskjutits 
av författaren, inneslutits inom [ ]. 

Tryckfelslistan, som begränsats till vad som synts oundgäng-
ligast, har nu tillagts. Likaså det av fil. mag. R. Broberg utarbetade 
sakregistret, som ej heller avser att gå in på alla enskildheter. 

Författarens avsikt har varit att i en kompletterande sam-
ling publicera sådant material, som här icke medtagits. Ännu 
ej långt före sin död talade han om sina planer att, därest om-
ständigheterna det medgåve, en gång föra detta arbete längre 
än han hittils hunnit. Arbetet har kostat honom mycken möda 
ock mycken tid, under betydande svårigheter ock många avbrott. 
Väl medveten om, att det ej fullt motsvarade den ursprungliga 
avsikten, vågade han dock hoppas att härmed ha vunnit en 
första överblick över det svårtillgängliga materialet. 

Uppsala i juni 1940. 
Herman Geijer. 
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FÖRKORTNINGAR. 

ANF = Arkiv för Nordisk Filologi. 
ATKS = Acta till Trolldomskommissionen i Stockholm 1676 

= HRT. 
•= Avd. D. i UUB:s handskriftsavdelning. 

EA = M. Luthers skrifter, Erlanger Ausgabe 1826-57. 
W. = Eva Wigström, Folkdiktning, 11 1881. 

Fat. = Fataburen. 
Franz = Adolph Franz, Die Kirchlichen Benedictionen, 1909. 
GHNB. .= Gästrike-Hälsinge Nations Bibi. 
GHRA. = Göta Hofrätts Arkiv. 
GLA. = Göteborgs Landsarkiv. 
HRT. = Handl:r rör. trolldom ock vidskepelse i RA. 
KA. = Kyrkoarkiv. 
KB. = Kungl. Biblioteket. 
KHÅ. = Kyrkohistorisk årsskrift. 
KJT. = Kommissioner, Justitie, Trolldom i RA. 
KLO — Klemming, G. E., Läke- och örteböcker etc. 1883 

—86. 
KUAS2 = Klemming, G. E., Ur en antecknares samlingar, 2 

uppl. 1880-1882. 
LSB. = Linköpings Stiftsbibliotek. 
MfrNM. = Meddelanden fr. Nord. Museet 1881-1903. 

Ju. = Martel Johansson. 
Moman = Moman, J. (thre), De superstitionibus hodiernis 

1750. 
= Nordinska samlingen i UUB. 

NM. F. = Nord. Museet, Folklivsarkivet. 
RA. = Riksarkivet. 
SFF. = Södermanlands Fornminnesförenings Arkiv, Sträng. 

näs. 
SFFT. = Sv. Fornminnesföreningens Tidskrift 1871-1905. 
SKA (Sk. kl. A.) = Skoklosters arkiv. 
Sv.Lm. (S.Lm.) = Svenska Landsmål. 
SAKH. = Bidrag till Södermanlands äldre Kulturhistoria, 

utg. av 11. Aminson. 
UDKA. = Uppsala Domkapitels Arkiv. 
ULA. = Uppsala Landsarkiv. 
ULmA. = Uppsala Landsmålsarkiv. 
UUB. = Uppsala Universitetsbibliotek. 
VDKA. = Västerås Domkapitels Arkiv. 
Wär. och Wird. = HyMn-Cavallius, Wärend och Wirdarne 1863-68. 
VöDKP. = Växjö Domkapitels Protokoll (i kapitlets arkiv) 
VöDKA. = Växjö Domkapitels arkiv. 
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