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Inledning 

»Sådana som här omrörde förhållanden förnimmes icke af andra än dem som 
bland skuggor och dagrar vandrar i den djupare folkgrunden.» 
(Gustaf Ericsson, utg. s. 265.) 

Den tredje del av Folklivet i Åkers och Rekarne härader som här publi-
ceras, »Vidskepelse, skrock och signerier samt därmed förknippade säg-
ner, spådomar, seder och bruk. Anteckningar från Åkers, Östra och Vestra 
Rekarne, Selebo, Öknebo, Villåttinge och Daga härader», utgör del 2 av 
tre stora manuskript i folio med samlingsnamnet Ur Södermanlands folk-
lif, som Gustaf Ericsson under åren 1877 och 1878 tillställde Kungl. 
Vitterhetsakademien, nu i Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA). 
Handskriften för föreliggande utgåva utgörs av sidorna 399 t.o.m. 796 av 
de fotolitografiska kopior av Vitterhetsakademiens Gustaf Ericsson-
papper, som finns i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA), 
acc.nr  33148. Handskriften och kopian av den är båda så tydliga, att 
något behov av att kontrollera kopia mot original inte har förelegat. 

Utgivningsprinciperna är i stort desamma som för de båda föregående 
delarna av Folklivet i Åkers och Rekarne härader (tr. 1989 och 1990), se 
del 1 s. VIII ff., del 2 s. )(XXIV. Språkliga inkonsekvenser och fel korrige-
ras inte. Dock har uppenbara luckor supplerats — mestadels gäller det 
överhoppade ord — och några gånger har förkortningar fyllts ut. 
Ericssons egna parenteser återges med rund parentes ( ). Mina egna inskott 
står inom hakparentes [ 1. 

Handskrif ten är som nyss sagts lättläst på det hela taget, men ibland 
är stilen svårare att tolka, troligen emedan Ericsson har varit trött eller 
haft dåligt ljus. Ordsluten kan bli kryptiska; s, c och r (den senare bok-
staven svår att skilja från v) kan vara förrädiska. Slutljudande -e och -a 
är som så ofta i Ericssons manuskript svåra att absolut säkert åtskilja. 
S.k. tjockt (kakuminal° 1 skrivs som vanligt av Ericsson med ett genom-
struket 1; det återges här med 1 (halvfet stil). 1 dialektord och dialek- 
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tala fraser använder Ericsson ett struket d, här återgivet med a, för ett d-
ljud som »förr funnits, men nu ej längre hörs». I dialektala avsnitt före-
kommer ömsevis o och ö för ett ö-ljud mellan ö och u, men då det inte ver-
kar finnas någon genomtänkt linje i bruket av de tecknen, begagnas här 
endast ö för båda. 

Dialekt återges i denna utgåva med kursiv stil, antingen Ericsson ut-
märkt eller icke utmärkt ord och fras på speciellt sätt. I utskriften till 
Vitterhetsakademien har han varit mindre noggrann med sådan sär-
märkning än eljest i sina manuskript. Ericssons enligt dåtida skrivsätt 
regellösa växling mellan stor och liten bokstav, oftast gäller det s/S, 
t.ex. DomkyrkoSågen, BritsmässSommärn, några för oss främmande ord-
skillnader och liknande, har återgivits i utgåvan, som således i detta 
avseende är diplomatarisk. 

Eftersom utskriften till Vitterhetsakademien är omsorgsfullt utförd, 
indelad i prydliga kapitel och med klara kapitelrubriker, ansluter sig 
denna utgåva närmare till förlagan än de båda tidigare utgåvorna av 
Folklivet i Åkers och Rekarne härader, för vilka redigering och rubriker 
har fått göras av utgivaren. De magiska formlerna har kopierats direkt 
på Ericssons original av Daniel Söderberg, ULMA, och har därefter foto-
graferats in i texten. Anmärkas kan i detta sammanhang, att i de fall 
formlerna finns bevarade i av Ericsson själv insamlade och till Söder-
manlands fornminnesförening lämnade »svartkonstböcker» och liknande 
samlingar, ansluter sig hans avskrifter mycket nära till dem. 

Ericssons utskrift till Vitterhetsakademien av uppteckningarna om vid-
skepelse och skrock är emellertid inte bara en renskrift. Den måste be-
traktas som ett för Ericssons del i det närmaste slutgiltigt manuskript: en 
grundlig bearbetning, i många avseenden kommenterad, och en redigerad 
sammanställning av ett livs uppteckningar i ämnet. Det handlar, så vitt 
jag förstår, om en helt enastående gärning, för vilken Gustaf Ericsson 
borde ha rönt stor ära redan i livstiden. — För skillnaderna mellan de 
stora manuskripten, 347:25 och 33148, redogör jag närmare nedan (s. X)(IV 
f f . ). 

Till grund för sitt magnum opus hade Gustaf Ericsson — av bevarade käl-
lor att döma — i första hand de uppteckningar om folktro, som han läm-
nade till Södermanlands fornminnesförening (SFF) redan i december 1860 
(se Folklivet ... del 2 s. XIII), enkla anteckningsböcker med folkmedicin, 
magiska handlingar och besvärjelseformler, som han på olika sätt skaf-
fat sig från folk i bygderna, papper som han funnit i sterbhus, ja t.o.m. i 
västfickan hos en död — kort sagt de samlingar som nu finns i ULMA 
under signum 347:27-34 och som nedan (s. XVII ff.) skall närmare presen-
teras. 

Dessa manuskript inarbetades så småningom tillsammans med mäng- 
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der av annat material i en stor samlingsvolym och lämnades till SFF, som 
gav den nr 15. Ericssons samlingar deponerades sedermera i ULMA och 
övertogs helt 1915-1917, se närmare Folklivet ... del 2 s. XXIII. I ULMA 
fick volym nr 15 acc.nr  347:25. Den utgörs av 331 (ny)paginerade folio-
sidor med bl.a. ett alfabetiskt register över innehållet (s. 325-331). Ur-
sprungligen hade Ericsson själv numrerat sidorna 1-311; skillnaden i an-
tal beror på att den senare pagineringen, dialektarkivets, även räknar 
tomma sidor. När här hänvisas till sida i ms 347:25 avses alltid ULMA:s 
paginering. I denna inledning nämns manuskriptet med sitt fullständiga 
acc.nr  347:25 för att skilja det från andra, men i noterna till Gustaf 
Ericssons text kallas det endast 347, emedan andra manuskript där inte är 
aktuella. 

Ericsson gav denna samling (347:25) en generös titel: »Hexeri, Kösmeri, 
Signeri, Widskepelse, Tro, Otro, Wantro, Öfvertro, Spådom, Trolldom, 
Skrok och Tok. Anteckningar ur Folklifvets Mysterium innom Åkers, 
Öster och Westerrekarne, Willättinge, Daga, Öknebo och Selebo Hära-
der Samlade af Gust; Ericsson». 

Ms 347:25 har rätt många smårättelser och mindre anmärkningar i tex-
ten, dessutom är manuskriptet försett med små kråkor, en eller två, intill 
olika punkter inom kapitlen. Här och var finns också blyertssiffror till-
lagda. Med stor sannolikhet är det lektor Henrik Aminson i Strängnäs, 
SFF:s ordförande 1860-1885, som har gjort de smärre korrigeringarna in-
för tryckningen av Ericssons uppteckningar i Bidrag till Södermanlands 
äldre kulturhistoria (1877-1897), här kallad Bidrag. Kanske är det han 
som på Ericssons titelblad till manuskriptet har ändrat skrok till skrock, 
mysterium till mysterier, innom till inom och härader till härad. Huru-
vida kråkorna och siffrorna härrör från Aminsons redigering eller från 
Ericssons eget register- eller avskrivningsarbete kan jag inte avgöra. 

Det finns ett område, inom vilket jag dock tror mig våga utpeka 
Aminson som den verksamme, och det är när det står »ej» vid vissa upp-
teckningar, som vid slutet av 1800-talet kunde anses olämpliga att 
trycka. Jämför vidare nedan (s. X)(VIII ff.). 

Då Ericsson troligen under en lång tid har haft manuskriptet i egna 
händer och oavlåtligen har fyllt på med nya uppgifter, variationer och 
anmärkningar i marginaler och övriga utrymmen som han betraktade som 
lediga, kan man heller inte av bläckfärgen avgöra hur manuskriptet be-
handlats under årens gång eller av vem; variationerna är genomgående 
många även när Ericsson själv för pennan. 

Att bedöma förhållandet mellan Aminsons tryckning och Ericssons ori-
ginaltexter är svårt, främst emedan vi inte med säkerhet vet vilka manu-
skript som Aminson har haft till sitt förfogande. Ericsson lät Aminson 
skriva av, skrev av själv och bearbetade mera än man hittills har för-
stått. Manuskript skickades av och an, se t.ex. »Detta är efter ett manu-
script som är inlämnat till fornminneföreningen ...» (utg. s. 223; ms 347:32 



avses), eller »Manuscriptet skall ärhållas för jämförelse. Det finnes i 
min värjo» (utg. s. 218; ms 347:33 avses). 

Jag kan inte bevisa att Aminson har haft 347:25 i sina händer vid 
tryckningen av Bidrag — spåren efter främmande hand är för små för att 
kunna leda till bevis — men det verkar ytterst sannolikt att så varit fal-
let. Däremot är det näst intill omöjligt att avgöra på vilket stadium 
denna handskrift befann sig när Bidrag trycktes. Vilka marginalanteck-
ningar var införda, vilka små tillägg i texten, vilka svar på av Ericsson 
själv framställda frågor? Redan en flyktig blick kan bekräfta, att det 
inte är mycket av Ericssons personliga stil som återfinns i Bidrag, en sam-
ling för vilken innehållet i folktrouppteckningarna var det viktiga, inte 
språket. Därför kan även andras uppteckningar blandas in i Ericssons 
utan att gränserna anges. 

Aminsons bearbetning av Ericssons ordlista i Bidrag är av stort intresse 
men gör ingalunda Ericssons originalordlista överflödig. På samma sätt 
är Ericssons anteckningar om vidskepelse och folktro tryckta i Bidrag av 
utomordentligt värde, men de har varken färg, doft eller liv på det sätt 
som gör originalet, ms 347:25, till en fascinerande om än svårtillgänglig 
läsning. 

Bidrag har spelat roll för föreliggande edition endast när det gäller de 
magiska formlerna. Variationerna visade sig vara många redan vid jäm-
förelse mellan ms 347:25 och utskriften till Vitterhetsakademien, och 
kontroller mot Emanuel Linderholms utgåva (se strax nedan) gjorde inte 
bedömningen enklare. Vid längre formler finns för den intresserade en 
hänvisning till var i Bidrag som aktuell strof kan sökas. I korthet kan 
sägas, att texterna i Bidrag gör intryck av att vara tvättade och litterärt 
bearbetade. De är interpunkterade och uppställda i strofform, vilket inte 
alltid är fallet hos Ericsson. Någon gång förefaller de även vara tolkade, 
utan att detta anges, t.ex. då Tor inskjutits efter Ture i formel nr 1 i kap. 
Skott (utg. s. 211) eller då följande formel i Bidrag börjar Min syster Lott, 
medan Ericsson har Min syster Lot (ibid. s. 211). I denna utgåva återges 
Ericssons texter så som de nedskrivits av honom själv. En vetenskaplig 
undersökning av besvärjelseformlerna kan inte grundas på Bidrags vari-
anter. 

Emanuel Linderholms stora samling Signelser och besvärjelser från 
medeltid till nytid utgavs posthumt som nr B.41 i serien Svenska lands-
mål och svenskt folkliv (Uppsala 1917-4940). För sina utgåvor från 
Södermanland hade Linderholm inte bara samlingarna i Uppsala att 
tillgå utan också de utskrifter som Gustaf Ericsson hade givit Artur 
Hazelius, men som sedermera olyckligtvis förkommit. Nordiska museets 
signum återges i Linderholms utgåva vid Ericssons texter liksom ULMA:s 
(jämte SFF:s äganderätt; samlingarna var ju då endast deponerade i 
ULMA). När Linderholm hämtat en formel ur Bidrag (hos honom förkor- 
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tat SÄKH) saknas däremot ofta uppgiften om att även den är meddelad 
av Ericsson. Det verkar underligt nog inte som om Linderholm gått igenom 
347:25 med alltför stor noggrannhet. 

Även återgivningen av Ericssons texter i Svenska landsmål B.41 väcker 
idag en viss opposition. De verkar litterära av samma skäl och på 
samma sätt som texterna i Bidrag. Ofta har jag måst ställa mig frågan 
varifrån Linderholm hämtat förlagorna till sina läsningar, varvid laku-
nerna i Nordiska museet naturligtvis gör att svaret uteblir. Utgivarens 
vånda torde framgå ganska klart av noterna till formlerna. 

Linderholm säger sig i sitt förord (a.a. s. VI) ha följt »nu vanliga 
principer. Alltså äro alla täxter boks tavstroget återgivna. I bruket av 
stora bokstäver och skiljetecken har jag dock ansett mig i tydlighetens 
intresse böra följa nutida regler. Desslikes har det befunnits nödvändigt 
att så långt möjligt i trycket söka återge läsningarnas oftast rytmiska 
form.» 

Vad som skett med texterna efter Linderholms död är svårt att i detalj 
yttra sig om. Herman Geijer meddelade 1940, att en överarbetning för 
tryckningen skett genom licentiaten Julius Ejdestams försorg i samråd med 
professor Lundell, tidskriftens redaktör. Denna överarbetning syftade 
till att »åvägabringa något större konsekvens, utan att dock denna 
strävan drivits längre än bekvämligen kunde ske» (ibid. s. VII). 

Flera uppgifter som saknas i ms 347:25, i utskriften till Vitterhets-
akademien och trycket i Bidrag, t.ex. ortsuppgifter, värdefulla uppgifter 
om meddelare och årtal, har emellertid kunnat hämtas från Linderholms 
utgåva och återfinns i denna edition som noter till de längre formlerna. 
Av speciellt intresse är de besvärjelser, upptecknade av Ericsson, som hos 
Linderholm försetts med exakt datum, 7/8 1886, några dessutom med orts-
uppgiften Eriksberg, se t.ex. noterna nr 322, 324, 389. Detta visar Ericssons 
obrutna insamlingsverksamhet och tyder väl på kontakt mellan Ericsson 
och Hazelius även detta år. »Eriksberg 7/8 1886» ser ut som datum på ett 
brev. Linderholm har troligen tagit sina uppgifter från manuskripten till 
Nordiska museet. Det är bara att beklaga, att han inte fick tillfälle att 
göra de studier till texterna som han avsett och sätta in formlerna i de 
historiska förhållandena (a.a., förordet s. VD. 

Manuskript 347:25 har som ovan sagts oavbrutet utökats. I viss mån är det 
en renskrift och ett samlingsband för praktisk taget allt av folktro som 
Gustaf Ericsson hade inhöstat under många års arbete, i huvudsak under 
1860- och 1870-talen. En del av det upptecknade material, som vi kan se 
att han hade till grund för 347:25, finns i de små handskrifter som till-
hört SFF och som nu finns i ULMA med acc.nr  347:27-34. Av dessa är sub-
numren 27, 28, 31a—b och 33 av Gustaf Ericssons egen hand. Nr 29, 30, 32 
och 34 är av okända händer. Pagineringen torde vara utförd i sen tid på 
ULMA när arkivet övertog och ordnade upp Ericssons papper. 
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Först presentationen av manuskripten av okända händer: 

Nr 29 består av sju blad (s. 111-126), insydda i ett enkelt omslag med på-
skriften »Till Föreningen för Södermanlands Fornminnen af Metallarbe-
taren G. Ericsson d. 1/12 1860». Det är säkerligen en avskrift (av okänd, 
anonym förlaga); »Jtem» (lat. item 'likaså') och »Alljud» (väl lat. aliud 
lett] annat') talar härför. Häftet upptar 42 numrerade övertroiska recept 
i en följd, därefter ett löst blad med recept nr 53. Det syns tydligt att blad 
är urklippta. Skrivaren har varit ovan och stavningen är personlig: »Att 
villkett Djur du begär Skola kamma till dig när du vill gör dig En knifv j 
Skogsråns namn forr En Solen upgår En Söndags mårgon häla ['härda'] 
honom i ditt Egitt blod Samt lika myckett Djursblod ...» Häftet är av 
stort värde för traditionsforskning och vore liksom nr 34 värt att givas ut 
i sin helhet. 

347:30 (s. 129-172) utgörs av en samling disparata papper: ett av skriva-
ren odaterat brev till Gustaf Ericsson rörande fornminnen i Skäve hage, 
av Ericsson vidarebefordrat och daterat 3/9 1872 till Henrik Aminson, en 
lapp med chifferskrift (s. 133-134) och Aminsons översättning av chiff-
ret jämte hans i detta sammanhang för oss värdefulla anteckning »Allt 
detta är tryckt». Vidare ett litet häfte (s. 137-142) av okänd och ovan 
skrivarhand, innehållande magiska recept och uppgiften »Skrefvitt Den 
13 Januarj 1863» (med samma ovana hand) och därefter Ericssons anteck-
ningar: »Från Gryts Sockens Skogsbyggd, genom Karl Erik Ersson i Magsjö-
torp Länna Socken. — Ett original i röd stil och gammal svenska upp-
gifves finnas der i trakten men har icke oaktadt noggrann forskning kunna 
tillrättaskaffas — Skulle varit en bok i qvartsformat och bestå af flera 
ark.» 

347:30 innehåller vidare sju lösa lappar (s. 143-147, 155-156, 159, 
161, 163-164) med formler, läsningar och recept av magisk art samt tre 
blad (s. 149-154) ur en anteckningsbok av mycket enkelt slag och slutli-
gen åtta sidor ur en något större samling, återgivande samma slags över-
tro och magi som övriga papper i samlingen. 

På lappen med chifferskrift (s. 133-134) har Ericsson antecknat: 
»Funnen i ett Sterbhus». Sidorna 145-146, som handlar om att bota tand-
värk, bär anteckningen »Funnet vid Eneby i Wansö Socken bland afledne 
Hemmandelägaren Erik Albert Karlssons papper, af Gust; Ericsson». 
Sidan 147 återger en besvärjelseformel mot ormbett :»Jungfru Maria gick i 
gräset, Så fick hon höra, att ormen hwäste, Så tog hon af Sitt lindeband 
och band ormens gadde med. I Guds Fs. o. Ss. och d. H. As N.» Detta är en 
kortare variant av formel nr 2 (denna utgåva s. 191). Skriften är under-
tecknad med initialerna C.G.A. och skriven med van hand, som också 
meddelar, att »De sednare orden upprepas 3 gånger. Besvärjelsen sker 
medan soln är uppe och under besvärjelsen strykes svullnaden med ena 



handen. — Lärdomen går från qvinna till man el. från man till qvinna.» 
Därefter har tillagts några rader: »Huru underligt det synes, så är 
medlet ofelbart. Jag har sjelf varit wittne dertill.» 

Sidan 159 upptar en vallbön, »Nu Leser jag för ulfvetan å biörneram att 
di intit Röra Skall min bosskap» (jfr vallbön nr 13, utg. s. 27) jämte 
Ericssons anteckning »Funnet i Sjelfmördaren Albert Sanders gömmor». 
Samma anteckning återfinns på s. 161 om »Döva värk för kreatur och 
fållk». Bladet s. 163-164, om att döva värk m.m., säges »funnet i 
Sjelfmördaren Albert Sanders västficka». 

347:32 är ett oktavhäf te om 39 sidor, paginerade i svit med 347:31, dvs. 
som s. 23-62. Det inleds med »Om Hästar», fortsättes s. 29 med 
»Boskap», s. 33 med »Om Flickor och kärlek», s. 36 med formler mot 
lappskott, kylsår, ormhugg och dylikt, recept mot sjukdomar, mot 
skämda bössor osv. S. 48 finns två formler skrivna med chifferskrift, den 
ena dövar värk, den andra är mot fulslag. Såväl detta häfte som det före-
gående är väl värt att ges ut i sin helhet. 

347:32 kan att döma av en anteckning (utg. s. 223) inte vara skriven av 
Gustaf Ericsson, trots att stilen är driven och liknar Ericssons under tidi-
gare år. Han hänvisar på denna sida till ms 347:32 (s. 60), i vilket en 
magisk cirkel har texten utanför ringen i stället för innanför, så som han 
återgivit den i utskriften till Vitterhetsakademien. Häftet är märkt SFF 
och de olika punkterna är numrerade, dels med bläck i samband med ned-
skrivandet, dels med blåpenna i ett senare skede. 

Nr 347:34 utgörs av 77 små sammansydda blad (s. 123-200), väl tum-
made och använda, med 98 numrerade magiska handlingar och läsningar 
rörande jakt och bössor, om att få makt över kvinnor, om slagruta och lik-
nande. 

Gustaf Ericsson har i varje fall använt såväl nr 29 som nr 34 för ms 
347:25; ordalagen återfinns ofta oförändrade. Speciellt i början av dessa 
båda manuskript finns överensstämmelser, som tyder på gemensam för-
laga för en del av innehållet. 

Så till de smärre handskrifter som tillhör Ericssons egna, tidiga uppteck-
ningar: 

347:27, »Widskepelse och Öfwertro efter praktiska företeelser och mund-
tliga föredrag samlade i Österrekarne och Åkers Härader af Gust; 
Ericsson», är ett enkelt häfte i karduspappersomslag, 54 sidor (pag. 3-
56), några få oskrivna, innehållande besvärjelseformler, övertro om ny-
födda barn och barnaföderskor, botemedel mot frossan och »Hvarje-
handa». 

Även detta häfte är ett slags samlingsband, som troligen har haft en 
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förlaga eller flera. Texten är uppdelad i kapitel och punkterna är tydligt 
avgränsade. De tomma sidorna tyder på att Ericsson tänkt fortsätta ned-
skrivandet efterhand som han fått mera material. Häftet har legat till 
grund för en avskrift: de olika punkterna är markerade med kors eller 
kråka. 

347:27 har endast på ett ställe uppgift om meddelare, något som nr 28 i 
gengäld är rik på. Nr 27 s. 4 meddelas emellertid att formlerna 1-5 
rörande ormhugg, fulslag, skott, brutet och värk »äro teknade dels efter 
originaler som funnits efter Enkan Helena i Klackhagen, Länna, hvilken 
både begagnade knif att rita eller anstryka det onda och äfven strök med 
venstra namnlösa fingret, och dels efter Sonen Per Olof Erson i Länna, 
Rökärr, sedermera torpare vid DomkyrkoSägen i Härad. Han begagnade 
knif vid sitt hexeris utöfvande.»1  

På annat ställe (347:28 s. 64) kallas änkan Helena för Klacklena från 
Länna heden, meddelare till en formel mot kylskada (utg. nr  3, s. 153). 
Samma kvinna torde avses då Gustaf Ericsson (347:28 s. 74) berättar, att 
»3ne qvinnor i Klackhagen och Länna Socken, Mor och 2ne döttrar, döda 
för omkring 20 å 30 år sedan, voro på sin tid ryktbara för signeri och häxe-
rikurer — Deras formler äro till någon del kända.» 

Kvinnorna i Klackhagen gick att återfinna i husförhörslängderna och 
dödboken för Länna (Landsarkivet i Uppsala, Länna kyrkoarkiv). 
Klacklena i Klackhagen hette emellertid inte Helena utan Magdalena 
Andersdotter och var född 10/5 1760 i Härads socken; inga föräldrar finns 
uppgivna. 1781 gifte hon sig med skomakaren Olof Nilsson i Klackhagen, 
med vilken hon 1783 28/4 fick dottern Brita Kajsa och 1786 16/9 dottern 
Magdalena Olsdotter. Det torde vara denna moder med två döttrar som 
Gustaf Ericsson åsyftar ochsom sades vara trollkunniga. Änkan Magda-
lena Andersdotter dog 24/5 1839. 

Dottern Magdalena Olsdotter uppges 1817 ha en oäkta dotter, Stina 
Cajsa Olsdotter, född 18/3 1809, och oäkta sonen Johan Petter, född 2/1 
1812, möjligen med fadersnamnet Persson tillagt över raden. 15/10 1822 
tycks hon dock ha gift sig med drängen Pehr Ersson i Stavtorp. Hon dog 
av »vattusot» 3/2 1847. 

En »son Pehr Ersson» i Klackhagen förekommer också i husförhörsläng-
den för år 1817, född 25/3 1788. Uppgifterna är emellertid mot-
sägelsefulla; möjligen föreligger sammanblandning med den dräng, som 
Magdalena Olsdotter gifte sig med. I andra handlingar nämns fattig-
hjonet Per Ersson (född 2/4 1795) i en stuga intill Klackhagen. Denne blev 
änkling 1847, samma år som Magdalena Olsdotter dog. 

'Formlerna mot ormhugg utgör varianter till utgåvans nr 1 (s. 191) och nr 7 (s. 
192). Formeln mot fulslag är en var, till nr 1 (utg. s. 89), mot skott är mycket lik nr 
13 (utg. s. 215), mot brutet är en var, till nr 7 (utg. s. 38), mot värk är mycket lik nr 7 
(utg. s. 284). 
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Klackhagen ligger idag ensligt i ett skogsbryn; av de gamla bostads-
husen återstår små ynkliga husgrunder. 

347:28, 49 s. av samma slag som föregående, börjar med rubriken 
»Signerier och Öfwertro», och bredvid denna står »fortsättning». Först 
ligger åtta sammansydda blad, medan resten av nr 28 består av lösa blad. 
Överallt finns kors och kråkor, som visar att samlingen begagnats som 
förlaga. Innehållet liknar det i 347:27, med rubriker av typen skämning, 
stöpning med smält bly och glödande kol, vårtor botas, tandvärk osv., 
allt dock mindre genomarbetat än i nr 27. 

Däremot innehåller 347:28 personuppgifter och åtskilligt annat av in-
tresse, som varken finns i 347:25 eller i utskriften till Vitterhets-
akademien. På den första sidan namnges en kronoskogvaktare i Åkers 
härad, som vid skallgång gjorde s.k. inringning av vargar, dvs. stängde in 
djuren inom ett magiskt, osynligt stängsel. (Sådan inringning beskrivs 
närmare i kap. Djur, ställa, utg. s. 57 ff.) Där berättas även om Per 
Andersson i Brunna, Härad, en mycket märklig skytt som aldrig missade 
sitt mål. Ericsson, som var bössmed förutom mycket annat, anmärker att 
på de bössor som tillhört Andersson fanns många inborrningar och in-
huggna bitar i stockens tjockare delar. »Jag har tagit ut en och annan 
sådan plugg på skjutgevär (just ej på hans) och deruti funnit ormgadd, 
4wäppling, wådudd, dyfwelsträck °Ich] mIeral sgdantl. De skjutgewär 
som man vet tillhört honom betalas med ett oerhördt högt pris.» (För 
ordförklaringar hänvisas till ordlistan, s. 296 ff.) 

På följande sida namnges en annan man, beryktad för »ogudaktiga 
handlingar i signeriwäg», som då han första gången »begick H: H: Natt-
ward skolat tagit Oblaten i förvar och begagnat till dylika ändamål. 
Han var en märkwärdig skytt; och om honom berättas underliga saker.» 
Han stod i förbund med djävulen och med skogsjungfrun, sades det. 
Släkten var elak och hans bror svor falsk värjsmålsed. »Sådant folk finns 
i skogsbyggden!» 

Personuppgifterna är inte alltid lika uttömmande, men visst har de in-
tresse ändå: Besvärjelseformlerna mot ormhugg, fulslag, skott, brutet och 
värk är »uppgifne af en 87årig gumma i Härads Sockens Hedtrakt» 
(347:28 s. 63). Det rör sig här om samma formler som återgivits i 347:27 (se 
ovan). En formel mot kylskada säges meddelad av en 60-årig kvinna från 
Lännaheden, St. Åskärr (a.a. s. 64; = kylsår nr 1, utg. s. 153). 

Efter återgivningen av formlerna från Härads hedtrakter gör Ericsson 
en viktig observation: »Det torde wara anmärkningswärdt att dessa 
formler icke äro lästa på folkspråket. Den person som meddelat dem 
talar den råaste bondswenska men wid läsningen af dem uppades [sån i 
talet en tillgjord förnämhet. — Omöjligt att få weta af hwem hon lärt 
dem, emedan hennes tystlåtenhet härutinnan var bunden vid en dyr Ed» 
(ibid. s. 64). Hemlighetsfullheten är ju genomgående en väsentlig be- 
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ståndsdel i all magi, men upplysningen om att traditionsstoff av ålder 
icke översatts till dialekt är ytterst sällsynt. Samma sätt att återge gäl-
ler emellertid ofta än idag även ordspråk och liknande. 

Ericsson namnger i 347:28 flera svartkonstens mästare och berättar om 
deras sorgliga ändalykt. Några av dessa historier skall återges här, men 
eftersom Ericsson utelämnat dem i sina renskrifter, dvs, inte har velat ge 
dem större publicitet, återger jag här hans berättelser utan namns näm-
nande. 

»En ryktbar mansperson ... i Snyttbergastugan ... söktes af 'långväga' 
[dvs, folk från andra trakter] och förtjenade rikligen sin bergning genom 
hexeri. Han hängde sig och behöll sin kunskap för sig sielf. Han var gam-
mal och utan bildning eller bokkunskap. Hans son skjöt ihjäl sig utanför 
förälldrarnas fönster.» 

»En person ... frän Tjula beryktad som åderlåtare (hvarmed han i lönn-
dom förlossade många betryckta qvinnor), giftblandare och häxmästare, 
utöfwade många underlige experimenter och på ett serdeles sätt. Han var 
skogvaktare ... och en tid fiskare ... Han var en billdad och klyftig man. 
Flyttade slutligen till Eskilstuna hvarest han dog af — sjelfförgiftning.» 

»Man tror fullt och fast att s.k. Wallakäre rvalackarel och Snepäre 
nyttja öfwernaturlige medel och djupe besvärjelser för sin konst. En sådan 
i Tjula vid namn ... försökte konsten på ett sitt barn men misslyckades. 
Han var af skojareyrke med swart ansigte och swart karaktär. Dog en 
neslig död.» 

Några av reflexionerna återkommer i de senare utskrifterna, t.ex. att 
häxmästarna inte orkade med sin gudsförnekelse och dog en neslig död, 
eller detta att kastrerarna hade miner och konster för sig, men att det 
bara var skådespeleri; Ericsson hade varit med tillräckligt många 
gånger för att veta sanningen. Här nedan återges några händelser som 
han varit åsyna vittne till och några av de reflexioner han därvid gjort, 
samtliga ur 347:28. 

Om en tandvärksbehandling, vid vilken han var närvarande, berättas 
sålunda (347:28 s. 89): »En qwacksalvare från Malma Socken [troligen 
samme man som omtalas nedan] allmänt kallad ... hvilken äger förtro- 
ende att handhafva Veterinären vid Lindholms och flera gods under 
patron L.v. Cellsing2  och äger stort tillopp ['besök av ett stort antal män- 
niskor') och förtroende i sådant hänseende hos ortens allmoge, ja! han 
äger större förtroende än någon läkare ty han tappar ut den gamla bloden 
och thy inblandadt Sattyg. Han skulle en gång i Barva bota tandverk i 
min närvaro hos en 30-40 årig qvinna af svag kroppsbyggnad och klent 
temperament. En god qvantitet blod aftappades hvarefter han skref 

2Brukspatron Lars Gustaf von Celsing, född 1804 i Stockholm och död där 1881, 
bl.a. ordförande i Södermanlands läns hushållningssällskap 1857-59, 
fideikommissarie till Lindholm i Barva sn. 
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några ord eller karaktärer på en papperslapp, hvilken hon skulle kasta 
uti en rinnande källrännil och Gud tröste den som hittade denna lapp — 
Han fick obotlig tandverk. — Om denne man berättas mänga vidunder-
liga saker.» 

»En soldat ... ihjälskjöt sig i Härad 1846. Samma år Julaftonen gick en 
stilla och beskedlig flicka 18årig till grannarna ett ärende och tänkte 
dervid: Jag undrar hwar ... ska äta sin Julafton? Wid hon tyst utsagt desse 
ord fick hon af ett osynligt väsende en Örfill och hörde dervid ropas: Det 
angår dej inte. Wid hemkomsten fick hon feber och blef blå öfwer ki-
ningen ['kinden Personer med godt vetande berätta ännu huru de varit 
ögonvittnen till hennes tillstånd och huru det synts blått efter hvarje 
finger liksom flata handen skolat legat till.» 

Efter en berättelse av denna art kan Ericsson utbrista: »Så dann ä fölk-
troa! Det öfwernaturliga har företräde för det naturliga och sannt religi-
ösa uti folksinnet och widskepelsen går fullt i bredd med religionen!!» 

Han observerar hur isolering bidrar till att bibehålla vidskepliga 
bruk: »Allmoge uti de s.k. Hedskatarna af Härad, Länna och Barwa 
Socknar hvilka äro mer afskiljda från praktisk bildning bibehålla ännu 
många vidskepliga bruk och seder dels från Hedendomen dels från 
Katholska tiden» (347:28 s. 75). 

Följande kommentar torde avse Hedskatarna, även om det inte direkt 
sägs ut: »Gamla personer finnas ännu som genom obegripliga ord och figu-
rers ritande förmena sig kunna bota sjukdomar hos menniskor och kreatur 
och skulle hos menniskan den lugna sinnesstämningen som tron på Häxe-
riet åstadkommer i flere fall hafwa en hällsosammare verkan än in-
tagande af medicament utan sann öfwertygelse om dess kraft — Ehuru 
orimlig saken än är så påstår sig mången blifvit hjelpt — Mången sätter 
en blind tro härtill — andra tro derpå för syns skull och söka hjelpen af 
vana och säga: den söker den hjelp som finnes är utan skulld. En sjukdom 
som tillkommit genom Häxeri tro de ej kunna botas genom annat än häxeri 
t.ex. s.k. trollskott, som ej är annat än en verkan af förstoppning, inflam-
mation och slag. Upplysningens wänner förlöjliga emedlertid dess hand-
lingar och många uttyda dem som straffbara. Ett par generationer här-
efter torde härmed wara förbi» (347:28 s. 77 f.). 

Det framgår inte helt klart av det ovanstående, om Ericsson är ensam 
om tolkningen, att lugn förtröstan på den magiska kraften är det som ver-
kar, om nu verkan alls infinner sig. »Den, som söker den hjälp som finns, 
är utan skuld» kan vara ett allmänt talesätt och skulle då tyda på att 
det fanns flera som tänkte som Gustaf Ericsson i frågan. Man skulle med 
andra ord ha varit medveten om ett slags placeboeffekt utan att 
vetenskapligt vara underkunnig om huruvida sådan existerar; man hade 
upplevt dess verkningar — och bortsett från eller bortförklarat dess brist 
på verkan i andra fall. 

Detta medvetande om synen på förtroende som en väsentlig bestånds- 
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del i botandets konst återkommer i ett annat uttalande av Ericsson. Han 
berättar om alla de åkommor, som enligt hans erfarenhet kan botas med 
häxeri utan andra medel: ormhugg, fulslag, värk, torskbett, tandvärk, 
bölder, kylsår, revorm, älvbläst, utländska elden, brutet och vridet, 
självfrätsår, flen och rännkulltä (svår diarré). För förklaringar av 
orden i övrigt hänvisas till ordlistan. Så fortsätter han: »Till alla dessa 
nyttjas serskillda formler, hvilka händelsevis kunna uppsnappas; men 
de personer som befatta sig med sådant bortskänka icke gerna sitt förtro-
ende. Omöjligt är, att manliga personer kunna af sådana vinnas ty der-
igenom anses formelns kraft wara förlorad» (347:28 s. 73 f.). — Formelns 
kraft är beroende av hemligheten kring den; det som är allas blir ingens, 
och eftersom Ericsson är man, kan han endast få kunskap om magiska ting 
av en kvinna. Som han — liksom den okände skrivaren av formeln mot 
ormbett strax ovan — meddelar i utskriften till Vitterhetsakademien, 
får hemliga konster endast förmedlas från kvinna till man eller man till 
kvinna — endast i yttersta undantagsfall till person av samma kön och 
då under speciella förhållanden (utg. s. 32). 

347:31 (s. 1-21) består dels av ett brev (s. 1-2) från Gustaf Ericsson till 
lektor Aminson, daterat Eriksberg pingstaftonen 1873, dels av tio oktav-
blad, paginerade 3-21: »Vidskepelse i utöfning inom Åkers Härad». 
Pagineringen fortsättes i de båda följande häftena. — Ericsson känner sig 
inte frisk och betvivlar i sitt brev att hans »ganska vidtomfattande an-
tekningar» inte kommer att hinna renskrivas »förrän Caron fraktar mig 
öfver sundet». Om så sker, får Aminson disponera originalen. Men det ser 
ut som om texten likväl hunnit att överföras till annat manuskript under 
kontroll, ty de tio bladen är fulla av kråkor och blyertssiffror. 

Brevet är av stort intresse. Jag citerar dess inledning: »Här sänder jag 
några anteckningar som jag samlat under vintern och har jag fått flera 
upplysningar af ortens barnmorskor. De som vilja så kunna de iakttaga 
mycket som sällan visar sig annat än vid deras tjensteutöfning. De här an-
förda Hjellström, Vengelin, Klingborg och Vincent3  hafva blott practice-
rat innom Åkers Härad och är det således inhemskt. Flera Näshulta boer 
äro bosatte i mitt grannskap och der har ett och annat observerats som 
icke här är känndt (åtminstone ej så allmänt). I Dunker Socken har jag 
uppsnappat mycket. Likaså i Taxinge. — Om nu Herr Lektorn finner något 
intresserande för afskrifning så kan jag återfå dessa blad jemte den lilla 
boken som förut är i Strengnäs. All förmåga skall användas för att genom-
snoka detta fällt oaktadt alla dess skrymslor. ...» 

3Eftersom de namngivna kvinnorna endast praktiserat i bygden men ej varit 
bosatta där, har det visat sig svårt att finna dem i kyrkböckerna. 
Barnmorskejournalerna ger inga personupplysningar om dem. Fru Vincent lär 
dock ha varit bosatt i Mariefred. 
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Det medföljande häftet om tio sidor är på ett sätt som f.ö. inte före-
kommer i Ericssons samlingar välförsett med uppgifter om meddelare och 
ort, varifrån uppteckningen kommit. Barnmorskorna har nog lämnat de 
flesta av de upplysningar om havandeskap, barnafödande och därmed 
sammanhängande, som Ericsson sammanställt i 347:25, där emellertid 
varken meddelare eller socken anges. Häftet innehåller dock också 
mycket om vidskepelse kring kreatur och andra områden. 

De båda sista sidorna i häftet bär rubriken »Om ladugården» och be-
rättar om brukspatron Celsings »fäläkare», den högt betrodde Ko-Jerker, 
som blev hämtad till Länna för att bota en ko som tappat »idiksla». 
Jerker tog då idiksla från »e ann ko i sin hemort men det ville icke förslå; 
hela idiksla vågade han ej taga men till förstärkning skrapades af bets-
let som för häst nyttjas. Kon blef bra men underligt måste tillgås om han 
skall återställa den röfvade halfva idiksla.» 

I regel, säger Ericsson, brukade man passa på när får idisslade och tog 
då samma massa för att ge en sjuk ko, »men här synes som sjelfva för-
mågan att idisla, sjelfva handlingen afsetts och så mycket underligare 
att han kunde inbilla sina åhörare att han kunde hämta denna sak 
hemifrån då han var 1 1/2 mil från hemmet». Slutet på historien blev 
emellertid, att den »beryktade Svedängen-Hulten» kom och kasserade 
hela kuren, kastade kniv in i väggen över det sjuka djuret, och därmed an-
sågs den onda makten vara borta, för det var onda grannar som förorsakat 
sjukdomen, sade Svedängen. »Genom detta beteende har han många 
gånger stiftat brinnande hat emellan de bästa vänner.» 

347:33 slutligen syns likaledes vara ett häfte av tidigt datum i Ericssons 
forskargärning. Formatet är oktav och sidorna är numrerade i svit med 
föregående, s. 63-122. Det innehåller uteslutande magiska formler för 
läsning över brutet och vridet, bölder, skämda bössor och skyttar, orm-
bett, värk osv. Formlerna är blåkråkade av samma hand som spåras i 
347:32. 

Häftet innehåller i stort sett de besvärjelseformler som också återfinns 
i 347:25 och 33148, men överensstämmelsen är inte fullständig. Det finns 
några få formler i 347:33 (t.ex. de mot skott från Ärla-Härad-Kjula samt 
Böshult i Dunker, senare inskrivna på s. 93, dessutom en variant mot värk 
från Barva och en från Länna, båda s. 121), som jag inte kan finna vare sig 
i 347:25 eller i 33148, och ordalydelsen är inte alltid exakt densamma i 
de tre manuskripten. En vetenskaplig undersökning av formler 
förmedlade av Gustaf Ericsson måste ta hänsyn även till ms 347:33. Häf-
tet ger även åtskilliga upplysningar om orter och socknar, varifrån mate-
rialet hämtats. 

Då Gustaf Ericsson gjorde utskriften till Vitterhetsakademien/ATA 
(kopia i ULMA acc.nr  33148) följde han i huvudsak och utan att göra allt 
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för ingående ändringar sin egen samling, nu manuskriptet ULMA acc.nr  
347:25. Det hände dock, att han några gånger ganska kraftigt omarbetade 
sin text, så t.ex. i kapitlen Bergtjur, Frossa, Kramning, Moln, Rå och 
Tibast, men detta utgör trots allt undantagsfall. Sådana större olikheter 
mellan ms 33148 och ms 347:25 har jag anmärkt i noter. Det förekommer 
också att han — av okänd anledning, kanske är det bara av misstag — 
hoppar över något av huvudtexten i 347:25. Naturligtvis saknas i 33148 
sådant som bör vara tillägg i 347:25: marginalanteckningar och inspräng-
da rader i själva texten. Smärre varianter i 347:25, som tyckts mig vara 
av intresse, och praktiskt taget alla tillägg i 347:25 har jag försökt att 
lägga in i utgåvan på lämpligt ställe. Sådana inskott inleds alltid med 
asterisk (*) och avslutas med uppgift inom hakparentes [ ] om var i 347:25 
som texten återfinns. 

Däremot är det svårare att urskilja de tillägg som Gustaf Ericsson gjort 
uteslutande i ms 33148. Föreliggande utgåva omfattar utskriften till 
Vitterhetsakademien och gör ej anspråk på att vara ett komplett till-
handahållande av båda handskrifterna. Det största vetenskapliga vär-
det ligger i detta manuskript, och olikheterna har endast marginell be-
tydelse. Det är för att göra Gustaf Ericsson full rättvisa som även 347:25 
så noga penetrerats och delgivits, men det slutgiltiga verket var för 
Ericsson — som för eftervärlden — utskriften till Vitterhetsakademien. I 
stort sett är det alla de tillagda sägnerna och anmärkningarna (»Anm.») 
i 33148 som skiljer detta manuskript från 347:25, och det är framför allt i 
anmärkningarna som personligheten Gustaf Ericsson framträder kanske 
tydligare än annorstädes. 

Gustaf Ericsson var ju inte bara iakttagaren, upptecknaren och samla-
ren, han var också en praktiskt mångkunnig man, och utifrån sina kun-
skaper bedömde han sin omvärld och de uppgifter han samlat in. Ofta är 
det dessa sakliga specialkunskaper som återfinns såsom anmärkningar i 
utskriften till Vitterhetsakademien — det är sällan de finns i ms 347:25. 
Ibland kan anmärkningarna innehålla kommentarer med beklagande av 
omvärldens okunskap eller enfald, ibland är de stillsamt ironiska. 
Exemplen är många; här endast några få: I ms 347:25 (men endast där) 
meddelas, att på fettisdagen skall matmor och husbonde springa omkring 
ägorna tre gånger med en svinfot. Anteckningen avslutas lakoniskt drä-
pande: »Gör stor båtnad och lycka» (utg. s. 68). Lika stillsamt vasst av-
slutas punkt 8 i kap. Höns, där det berättas, att äggen bör målas i skat-
äggens färg och läggas i skatbo. Kycklingarna tar man omedelbart efter 
det de kommit ur skalen. »Detta skall bli oförlikneligen goda höns — 
(?!)» (utg. s. 122). Eller: Blandar man torkat anddrakehjärta i krut, då 
skjuter man aldrig bom, »om blott skottet hinner fram (!)» (utg. s. 127). 
Att Ericsson skulle ha varit ironisk endast i sina skrifter är väl knappast 
att förmoda, och kanske kan det ha varit denna hans bitskhet som bidrog 
till att han inte var välsedd av alla i bygderna. 



XXVI 

Ericssons realism och praktiska kunnighet framgår på skilda områden. 
Som bekant kallade han sig själv för metallarbetare. Hans specialkun-
skaper som sådan kommer ofta uppteckningarna till godo. Ovan har be-
rättats om Per Anderssons bössor, med hänvisning till kap. Djur, ställa (s. 
XX). Det finns flera liknande upplysningar från experten Ericsson, »som 
mycket reparerat gamla bössor», t.ex. utg. s. 126, där Ericsson berättar om 
fjädern på bössan som bringar lycka åt skytten. »Man ser ständigt en fjä-
der sittande ... på sådana bössor där låda finnes men hvilken på nyare 
omstockningar icke finnes.» Detta anmärkes bara i 33148. Eller se upplys-
ningen om allt som bör stoppas i bösstocken så att bössan inte skall kunna 
skämmas (utg. s. 51)! Ytterligare exempel ges i historien om den förhäxa-
de koskällan, som relateras nedan (s. X)(VIII). 

Om bondstugornas byggnadssätt hade han ingående kunskap; se fram-
för allt Folklivet i Åkers och Rekarne härader del 1, kap. Hemmans och 
lägenheters bebyggande. Men detaljer smyger sig in även i samlingarna 
om folktro. Så t.ex. i hans beskrivning av borrhålen, genom vilka man 
trodde att maran tog sig in för att rida de sovande. Innan stugorna var 
rappade syntes dessa med trasor tillstoppade borrhål väl, upptagna för 
byggnadsställningar under timringen eller för att befordra rökutsläpp 
(utg. s. 172). 

Rök det in genom skorstenen, trodde man att det berodde på övernatur-
liga makter, och botemedlet kunde ofta bli att man flyttade på hela stu-
gan. Ericsson botade »utrökningen» med att förändra lodplanet på 
»murens vinklar i rökgången eller med ventiler», men folk trodde inte på 
de naturliga orsakerna utan tillskrev Ericsson kunskap i trolldom och 
förmåga att betvinga onda andar. Anmärkningen om detta finns endast i 
utskriften till Vitterhetsakademien. 

Gustaf Ericsson hade enligt egen uppgift ofta varit kallad att biträda 
vid kastrering av hästar och hade därvid skaffat sig inblick också i 
detta hantverk. I anmärkningen härom till Vitterhetsakademien (utg. s. 
119) medger han, att han själv trott att det fanns en speciell, hemlig kun-
skap hos valackarna, men efter »strängaste uppmärksamhet» måste han 
förneka allt utom taskspeleri hos dessa »yrkesutövare». — Att s.k. 
strängkalvar (se ordlistan) hade missbildningar, som gjorde dem livs-
odugliga, kunde Gustaf Ericsson bekräfta genom självsyn (utg. s. 136). 
Hans känsla för djuren kommer fram på flerfaldiga ställen även i folk-
tromanuskripten: »Flera barbariska experimenter [med höns] brukas men 
som här icke passar att nämna såsom varande ett grymt djurplågeri» (utg. 
s. 123). 

Mot åsyna vittne vågar han kalla det vidskepelse och fördom, att 
fjädrar, som råkat komma i hästfodret, bulnar ut under hästens hud — på 
det ställe där fjädern suttit på fågeln. 

För julljusets s.k. likspån — benämningen emedan företeelsen ansågs 
spå död — ger Ericsson en realistisk förklaring: likspån är en upphöjd 
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kant, högre än smältplanet, som bildats under ljusets tillverkning (utg. s. 
130). Anmärkningen finns ej i ms 347. 

Hudsjukdomen ettersmol, elakartad vad den än kan ha inneburit, an-
såg Ericsson vara vanlig skabb, förvärrad genom överflöd av »elaka 
vätskor». Huruvida han hade rätt i detta uttalande kan vara diskuta-
belt, men säkert hade han rätt, när han som försvärande omständighet 
anför »försummad renhållning av barnens hud och linne» (utg. s. 67). Han 
var likaledes övertygad om att maran, som plågade sovande människor, 
var framkallad av »för stark intagen kvällsmåltid». 

Ericsson anmärker, att »förr» hände det att en havande kvinna åt 
sand, kalkgrus och liknande, men att det »numera» inte spörjs. Han 
undrar om det var ett »allmänt naturfel» ('fel hos naturen') eller om upp-
lysning medverkat till att bruket avtagit (utg. s. 106). Han funderar över 
om s.k. moderpassion (se ordlistan) var en naturlig åkomma; trots att han 
frågat mänga kvinnor, har han ej fått klarhet (utg. s. 178). Av alla för-
siktighetsmått mot fallandesjuka som ålades en havande, inte mindre än 
13 punkter har han samlat ihop, drar han slutsatsen, att epilepsi förr var 
en vanlig sjukdom (utg. s. 106). 

Långt in i ålderdomen, plågad av sjukdom och feber, var Gustaf Ericsson 
outtröttlig i sin forskning. Han vandrade kring i bygderna och tycks ha 
tagit sig in mest överallt, ovälkommen eller välkommen, ibland även 
fruktad som trollkunnig. Han visste vilka sterbhus som gömde hemlig-
heter och besvärjelseformler, och han drog sig inte för att leta i den döde 
Sanders västficka (jfr ovan s. XVIII). Ms 347:25 bär vittne om hans energi: 
det finns inte många tomrum kvar att skriva på, och marginal efter mar-
ginal är fylld av tillägg. Utskriften till Vitterhetsakademien avslutas 
på följande sätt: »Men under nedskriften af ofvanstående så är icke så 
obetydlig insamling gjord och hvilken efter omständigheterna kan 
tillåta skall fortsätta.» 

Speciellt i Vitterhetsakademiens papper — naturligt nog — finns 
flera förhoppningsfulla löften om utfyllnad av materialet, alltifrån 
»Formeln skall nog uppletas» och »kanske framdeles?» till »Man har 
ännu personer som äro opumpade och hoppas kunna vinna flera upplys-
ningar rörande detta ämne» (utg. s. 217). — »Det återstår ännu många 
formler som man vet att personer värkligen kan — Tålamod!»— Det är 
f.ö. lite rörande att se, hur Gustaf Ericsson här och på flera andra ställen 
nämner sig själv med det opersonliga »man». 

Ericsson visste, att från levande män kunde han som själv var man inte 
förvänta sig kunskap om magiska tecken och handlingar (jfr s. XVIII, 
XXIII). Det var från kvinnor som kunskapen måste komma, eller någon 
gång via slumpen: »Skrifva bort frossan är en värklig hemlighet som icke 
heller af många är kunnigt. Närvarande upptäckt beror af en tillfällig-
het» (utg. s. 85). Papperslappar, med vars hjälp man skrev bort sjuk- 
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domen, bevarades aldrig. Deras makt gentemot sjukdomen bestod ju i att 
man förintade dem, bokstav för bokstav. 

En gäng fick han oväntade formler av en gumma, som fann Ericssons 
böner starkare än sina egna. Med brännvin och anhållan om »läsning» 
kom ägarinnan till en skälla, som tappat sitt ljud p.g.a. en liten spricka i 
kanten. Efter hoplödning fick skällan sitt ljud tillbaka, och metall-
arbetaren Ericsson nya formler! Men bondgubben fick ingenting veta (utg. 
s. 149). 

Ericssons intresse och energi dokumenteras på flerfaldiga sätt. Han vet 
att bölder kan på speciellt sätt klämmas sönder, men »Ord torde behöf-
vas därtill», ehuru han inte känner dem. Gång efter annan meddelar han 
att »läsning» skall utföras vid en magisk handling, men »Formlen är 
ännu icke känd» (ex. utg. s. 67, 88, 209). »Vidskepligt botemedel finnes 
men är ännu icke kändt» (s. 78), »Man använde Nio siffertalet men sys-
temet är icke ännu kändt» (s. 85). Det är inte fråga om att stillsamt 
konstatera, att formeln inte är känd; den är bara inte »ännu» känd. 

Man anar verksamheten bakom raderna: »Hvartill de omnämnda lap-
parna användas har icke ännu, oaktad t flitiga forskningar kunnat ut-
rönas» (om liksvepning, utg. s. 160). 

Och ibland har ansträngningarna krönts med framgång: »Hon skrifver 
något därtill men formeln är icke med säkerhet känd», står det vid be-
skrivningen av ett botemedel mot frossa. Men formeln är faktiskt tillagd 
efter asterisk (utg. s. 84). 

Om tandvärk meddelas, att man med blod från den lidande skall 
skriva en »här ännu okänd formel» på en papperslapp och kasta i rin-
nande vatten (s. 249). Till Vitterhetsakademiens utskrift har formeln 
inte kommit, men den finns, inklämd i marginalen till s. 63 i ms 347:25 (se 
utg. not 377). 

Många områden som berörs av Gustaf Ericsson i hans folktrosamling är 
värda mera ingående belysning än vad som kan bjudas i denna edition; 
den avser ju bl.a. att utgöra underlag för kommande forskning. Inte minst 
gäller det trollformlerna, som här måste förbigås såsom ett stort och spe-
ciellt kapitel. Några få begrepp tas emellertid upp nedan med utför-
ligare kommentar än som lämpligen kan placeras i en ordlista. 

Gustaf Ericsson är aldrig plump, men han utesluter inte i sina utskrifter 
de anteckningar som finns om magisk användning av kroppsliga utsön-
dringar och bevisen för hur nakenhet och könsorgan i skilda sammanhang 
har ansetts ge speciell kraft och makt åt magiska handlingar. Hans sätt 
att behandla orden i sammanhanget är vad jag skulle vilja kalla 
tvehågset: kan han ett latinskt ord använder han det gärna, och det kan 
bli både felaktigt och smått löjligt: pubes, genitalium, excrementalt 
aflopp, bli bringad i conception, vara känd för särdeles lascivitet. Men en 
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annan gäng kan han tala om sin hemliga ting, den hemliga lemmen, om 
människans båda naturbehof eller om att bli kåt. 

Att idag bedöma graden av folklighet eller ens graden av anständig-
het hos Ericssons uttryck är vanskligt. Det är väl endast då man kan 
konstatera, att han bytt ut ett ord mot ett annat eller helt utelämnat det, 
som man vägar bedöma dess valör. Han använder såväl pissa som pinka 
även i utskrifter till Vitterhetsakademien, någon enstaka gång utbytt 
mot låta sitt vatten i 33148, men tasks ten i kap. om  löss i ms 347:25 byts i 
den senare utskriften ut mot testikel (s. 169). I kap. om  brygd finns en 
komisk föreskrift (p. 16, utg. s. 40), där det i utskriften till Vitter-
hetsakademien endast sägs att man inte får sitta på det övertäckta jäs-
karet, eftersom man då riskerar att brygden blir skämd. Men i 347:25 (s. 
147) anges den verkliga orsaken: »ty möjligen kunde en fjärt stjäla sig 
fram ...». Botemedlet mot huvudvärk, »man fjärtar i ntifven och gnider 
hufvudet ...» (utg. s. 111), återfinns endast i 347:25. 

Det finns flera exempel på att man för att avvända ont i skilda, öm-
tåliga situationer i stället för att besvara en hälsning skall svara Kyss 
mej --- (bak)! (t.ex. s. 44) eller Kyss dom bak! för att skydda kreatur (s. 
92). Det senare omtalas ej för Vitterhetsakademien. Likaledes förtigs i 
samma utskrift att en hästskämmare bör kyssa hästens genitalier (347 s. 
202, marg.). I utgåvan (s. 115) står här endast att han bör kyssa hästen 
som bot mot skämning. 

I 347:25 s. 9, marg., omtalas att en kvinna kan bli havande »om ock icke 
--- har ägt rum» bara man slår henne med en magiskt laddad käpp (se 
utg. s. 77). När det gäller människor är Gustaf Ericsson försiktigare med 
ordvalet och flitigare med --- än när det gäller djur. I utskriften till 
Vitterhetsakademien saknas denna punkt. Och när det gäller ett par lus-
namn (utg. s. 169) anser Ericsson sig helt böra tiga. Av sättet att markera 
med --- kan man sluta sig till att besvärjelsen mot kålmask (utg. s. 155) 
inte anropar hin, vilket Aminson och andra utgivare tycker räcker; det 
fanns mycket starkare verkande åsyner att avskräcka med. I utgåvan står 
till yttermera visso också (genit.). 

Däremot tycks Ericsson finna vissa ordlekar och citat passabla, och 
han ger oss därmed några folkliga ord, som eljest skulle gått förlorade på 
grund av tidstypisk anständighet. Så förhåller det sig troligen, då han 
nämner att Erasmus-dagen vore lämplig för linfrösådd »för slutändelsens 
skull». Eller då han återger oknyttets vrede då detta går miste om mäl-
tan: »Om inte' di hängskälla' ha vari' ...» (utg. s. 39). Man kan också se 
hans ordintresse, då han funderar om inte pina/pinna i ett gammalt 
manuskript kan avse genitalier (utg. s. 252). 

Att Aminson för Bidrag valde de enligt dåtida smak minst anstötliga 
varianterna av texten eller helt skriver om, vilket är mycket vanligt, 
t.o.m. utesluter punkter, är inte märkligt. Det bör kanske även påpekas, 
att en del av det som saknas i Vitterhetsakademiens utskrift kan vara 
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senare — och för sent — tillagt i marginalerna i 347:25. Tendenserna är 
dock klara, och det är intressant att följa Ericssons strid med sina ord, 
med deras valörer och sina egna värderingar, inte minst i de fall då han 
inte har velat delge Vitterhetsakademien sin ursprungstext. 

Att nämna de förr både vanliga och farliga djuren björn och varg vid 
namn ansågs vanskligt och skadligt; med namns nämnande kunde man 
t.o.m. framkalla djuret. I stället sade man t.ex. »nalle» och »gråben», 
vilket kallas noanamn, och dessa var ofarliga. Gustaf Ericsson meddelar 
att björnen skulle kallas Kungen (utg. s. 21), och för vargen ger han tre 
noanamn från sina trakter: grålösker, grå pjuk och tusse (jfr ordlistan). Ett 
noanamn för orm återfinns i besvärjelse nr 8 mot ormbett, där det står: »Du 
fulä styggä långä rand» (utg. s. 193). Troligen är även Kaller i en annan 
besvärjelse mot orm ett sådant noanamn, och Lindgrens läsning Koller vill 
jag helst avvisa (se utg. s. 193). 

Ericsson har varit uppmärksam på den folkliga magins bud att i var-
dagliga ehuru viktiga sammanhang inte riskera det ömtåliga med rätt 
namns nämnande. Således anmärker han t.ex., att man vid brygd inte får 
nämna ordet vatten. I stället skall man säga lag (utg. s. 39). Det är intres-
sant, att det ord som här tål att nämnas, tillhör ett äldre skikt i 
svenskan: fsv. lagher, isl. kr 'vätska'. Detsamma är förhållandet då 
blod skall nämnas svett, fsv. svetter, svete, isl. sveiti 'blod, svett'. Ett 
annat ord för blod, speciellt menstruationsblod, är makt, »makta går» 
(utg. s. 248). Även detta är ett gammalt ord i sammanhanget, se artikeln 
makt »om något som vittnar om eller tänkes innehålla kraft» ... ofta 
barnsängsrening»(SA0B, M 101). 

Vid kolning, som var ett vanskligt och farligt förehavande, fick man 
inte säga kol utan svart/det svarta, inte eld utan värmelvarme eller hete 
'hetta' (utg. s. 146). Vid tjärbränning fick man inte nämna eld och tjära 
utan värme och olja (utg. s. 247). 

Då man skållade ett slaktat svin fick man inte nämna ordet ludd 'hår' 
över huvud taget — man omskrev med det — och grytan med det kokande 
vattnet kokade inte utan lekte (utg. s. 226). 

Flera exempel på ordets och namnets makt finns i utgåvan; se t.ex. den 
lilla koncentrerade samlingen i kap. Tala (s. 247 f.). 

I den mån man har uppgifter om ovannämnda noaord finner man att de 
har brukats ganska allmänt om än med dialektala variationer. Den upp-
märksamhet som Gustaf Ericsson ägnat företeelsen är påfallande; även 
på detta område var han sällsynt lyhörd. 

Gustaf Ericsson använder huvudsakligen benämningen namnlösa fingret 
på vad vi idag kallar ringfingret; någon enstaka gång säger han också 
gallko om samma finger (se namnlös i ordlistan). Det var detta finger 
man använde till att blanda ihop salvor och liknande med, och det var 



XXXI 

också med detta finger man strök den sjuke. Det kallades därför stundom 
läkefingret. 

Förhållandet mellan höger och vänster var redan i antiken det, att 
höger var det starka (och det rätta!), och det var höger som övervann det 
onda. Jämför föreställningen om Kristus som sittande på Gud Faders 
högra sida! Det är då ganska egendomligt, att man överallt möter upp-
giften att det är vänstra namnlösa fingret som skall brukas i magiska 
sammanhang, men det är allmänt så i den folkliga medicinen. Framför 
allt gällde det att bruka vänster hand/finger när det gällde sjukdomar, 
som ansågs ha sin grund i häxeri och trolldom. 

Varför samma viktiga finger även kunde kallas gallko har jag inte sett 
någon förklaring till. Kan det möjligen vara fråga om ett noaord, som 
(förringar och därmed?) skyddar det verksamma? Gall betyder väl här 
'onyttig, overksam' (jfr SAOB G 43). 

I de återkommande påpekandena ovan (s. XVIII m.fl.) att besvärjelse-
formler tagits ur en självmördares gömmor, skall man kanske bara se det 
som om Ericsson ytterligare ville bekräfta vad han gång på gång sagt: att 
den som sysslar med häxeri och trolldom går en ond död till mötes. 

Eller visar sig kanske ändå den rationellt tänkande Gustaf Ericsson 
här som ett barn av sin tid med en oerhörd avsky för självmord. I för-
kristen tid ansågs sådant inte bara tillåtet utan även ibland lämpligt, 
men med kristendomen kom det att betraktas som den svåraste av synder, 
som en oförlåtlig synd. Påbuden om att s.k. självspillingar skulle begra-
vas utanför kyrkogården, i varje fall i ovigd jord, och flera liknande sär-
behandlingar av någon som dött för egen hand, tycks dock ha uppkommit 
först under medeltiden. Fasan och avskyn återspeglas på flera sätt i 
Gustaf Ericssons uppteckningar, liksom tron på den magiska kraft som an-
samlats i föremål som haft med död att göra, helst med död genom 
självmord, mord eller avrättning. 

Således var den bössa, som någon skjutit sig med eller eventuellt dödat 
en annan människa med, synnerligen eftersökt som det bästa av jaktgevär 
(utg. s. 49). Som bot mot frossan kunde man försöka med tre blodsdroppar 
från fingret på en person som dödat en människa, och därvid dög såväl 
bödeln som en soldat och en till livet benådad morddömd (utg. s. 83). 

Med en spik från kyrkogården kunde man fila en bössa så att hon blev 
obotligt skämd (utg. s. 53). Spikar från en galge var synnerligen laddade 
med kraft, och kunde man få tag i spikar från fångars träblackar, hade 
man de mest fiskliga metkrokar och andra fiskredskap i världen (utg. s. 
71). 

Jord ansågs vara verksamt som läkemedel redan i den klassiska medici-
nen; helig jord från ön Lemnos i Egeiska havet spelade stor roll i skol-
medicinen i nära 2000 år och intog det främsta rummet bland liknande 
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preparat som innehöll jord. Det var verksamt främst mot gift men även 
mot bett av giftiga djur och mot dysenteri. Förpackad försågs den med 
stämpel som angav exportorten, och drogen fick därav namnet Terra sigil-
lata (sigilljord). Se t.ex. Lindgren under uppslagsordet bolus. 

Hos Gustaf Ericsson förekommer »Björköjord eller Ansgarijord där den 
kan ärhållas» som verksamt medel mot råttor och vägglöss (utg. s. 206, 
281). Ericsson känner också till, att kloka gubbar i Enhörna socken kunde 
göra Ansgarijord, och att de bl.a. brukade brända ormar för detta. Av 
hans uppgifter framgår således, att denna Björkö- eller Ansgarijord var 
sammansatt av flera olika ingredienser. Möjligen ingick lera som en be-
ståndsdel; Terra sigillata utgjordes huvudsakligen av vattenhaltigt alu-
miniumsilikat. 

Det har hittills inte lyckats mig att finna ytterligare uppgifter om 
denna Björköjord. Kanske är benämningen så lokal att den av denna an-
ledning inte kan beläggas på annat ställe. 

Jord är för övrigt inte något ofta förekommande medel i Ericssons upp-
teckningar. Dock var kyrkogårdsjord verksam mot trolldom, och jord från 
en plogbill och en rist kunde brukas som hjälp mot frossa. För att jorden 
skulle vara verksam fordrades dock att den suttit på redskapen över jul-
helgen (utg. s. 87). 

Ericssons ordintresse är förvisso väl dokumenterat i hans egen Ordlista, 
men det lyser flerfaldiga gånger fram även i hans övriga verk. Två exem-
pel finns i kap. Jaga, där det under punkt 5 (utg. s. 126) berättas, att en 
skytt inte skall tvätta sig innan han ger sig ut på jakt, ty »skogsjungfrun 
säger att djuren sagt: De skola akta sig för otvätten». Uttrycket är under-
ligt och verkar förvanskat; Ericsson observerar det och menar att det 
tycks vara »oegentligt» men »originellt» — menar han månne 'utan jäm-
förelse, unikt'? 

I följande punkt kommenterar Ericsson ordet sundsfjäder, som enligt 
hans erfarenhet endast förekommer i ett enda, anfört sammanhang (se s. 
126). I övrigt, säger Gustaf Ericsson, är ordet dött i folkspråket. Han 
sammanställer det helt korrekt med sundbälg 'simblåsa hos fisk'. Rietz 
har också ordet (sunndbälg) och anför ett fsv., isl. sundmagi med samma 
betydelse. Sundmage återfinns även hos Dahlgren med belägg från 1639. 
Betydelsen 'simning' för sund anförs av Hellquist under sund 2. För när-
varande finns inga ytterligare belägg på sundbälg och alls inga på 
sund(s)fjäder, inte ens i SAOBArkiv. 

Ett annat exempel finner man i sägnen om gumman, som sökte före-
komma att göken dårade henne genom att sätta kroppo ovanför sin säng 
(utg. s. 63). Ericsson vet, att kroppo »otvivelaktigt» är ett sörmländskt 
ord ehuru utdött, och ger ett snabbrecept på kroppkaka från Blekinge. (Se 
vidare ordlistan.) 
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Även om flera namn är uteslutna i denna inledning, återstår ett par perso-
ner att identifiera. Några är dock så anonyma trots både för- och efter-
namn, att jag inte har gjort mig mödan att söka reda på dem i mantals-
längderna, då ofta både bostadsort och datum saknas kring dem. 

Några data kan dock ges om prästmannen Johan Tybeck (utg. s. 94), 
född 1752 i Närke, student i Uppsala 1777, prästvigd 1779, huspredikant 
på diverse ställen och död 1831 på hemmanet Ön i Fogdö socken. Herda-
minnet berättar, att han kom på avvägar via sekten Brödraförsamlingens 
vänner, och kom att omfatta en sensualistisk religiositet. Han anslöt sig 
till Swedenborgs läror och bröt därefter med kyrkan, varefter han 
skildes från ämbetet 1819. Han skrev »villfarande predikningar» jämte 
en mängd skrifter mot den svensk-lutherska statskyrkan och gjorde sig 
sålunda omöjlig. 

Beträffande den i sammanhanget figurerande kvinnan Schultz berät-
tas endast (utan att hennes namn nämns), att Tybeck inför domkapitlet 
försvarade en »cörperligen besatt piga», som visade sig vara bedragerska 
trots att hon lyckats inbilla flera att hon var besatt. Om Tybecks utdri-
vande av demoner nämns endast faktum. 

Wilhelm Mannhardt (utg. s. 234, 246) var en tysk etnolog, som levde 
mellan åren 1831 och 1880 och verkade som stadsbibliotekarie i Danzig 
ungefär samtidigt som Gustaf Ericsson arbetade med sina folktrouppteck-
ningar. Hans tidigare arbeten om germanska myter och om gudavärlden i 
tysk och nordisk mytologi var starkt influerade av den gamla tyska 
mytologiska skolan. Senare gav han ut arbeten om växtvärldens gudom-
ligheter och åkerbrukets riter, vilka han gav en animistisk förklaring. 
Hans inflytande blev stort och betydelsefullt, och spåren av hans verk-
samhet är klart synliga även i ULMA:s samlingar. Säkerligen var det 
via Svenska Landsmåls redaktör J.A. Lundell som Ericsson kom i kontakt 
med Mannhardts tankar och idéer. 

Därmed överlämnar jag Gustaf Ericssons folktrouppteckningar i efter-
världens händer, tacksam över att ha fått arbeta med hans kvarlåten-
skap i många år. Han har förvisso rest (jag tror att han skulle uppskattat 
latinet) ett »monumentum aere perennius» över svensk folkkultur och 
över sig själv, ett 'äreminne varaktigare än koppar'. 

Uppsala i augusti 1991 

Magdalena Hellquist 
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UR SÖDERMANLANDS FOLKLIF 

VIDSKEPELSE, SKROCK OCH SIGNERIER 

samt 
därmed förknippade Sägner, Spådomar, Seder och bruk 

Anteckningar från 

ÅKERS, ÖSTRA och VESTRA REKARNE, SELEBO, 
ÖKNEBO, VILLÅTTINGE och DAGA HÄRADER 

samlade af Gust. Ericsson 

KUNGL. SVENSKA 

VITTERHETS- HISTORIE och ANTIQVITETS-
AKADEMIEN 

vördsamt tillegnade 

Allvetande 
En hvitorml tages och kokas uti vatten. Om man sedan doppar en bit bröd 
däruti och äter, så vet man allt som händer och sker och allt hvad andra 
säger om en. 

Sägen: En gumma kokade sålunda och hennes pojke tog en brödbit och 
doppade däri. Genast sprang han till modren och utropade: Mor! Koa har 
en svart tjurkalf i sig! Då var det skämt för gumman. 

1347: 25 s. 101, marg.: Wattenorm el. maseorm. Jfr under Hvitorm. Den följ. sägnen saknas i 
ms 347. 
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Andersmässa2  
i. Om Anders braskar så skall Tommus slaska eller om Anders slaskar 
skall Tommus braska. Till detta ordspråk hyser man stort förtroende. 
Detta ordspråk är ännu flitigt och lifligt anlitadt. 
2. Samma hatt som är Andersmäss-natt så finns han qvar Vårfrudagsnatt: 
d:v:s: om det är snö Andreasdagen så är ock Vårfrudagen. 

April 
1. Första April. Man narrar sin narr hvart man vill. Det har för icke full 
mansålder eller ännu omkring 1840 och sednare varit sed att skämtvis 
gyckla och narra hvarandra såväl i stad som på land, såväl bättre folk 
som allmoge. Är nu alldeles ur bruk. 
2. Fjortonde April, Tiburtius, räknas för första sommardagen och är en 
vigtig märkelsedag, ty 
3. Om ormar tages denna dag eller därförut så äro de goda botemedel 

1) Brännas de till Aska 
4. för att ingifva hästar som preservativ och 

2) tages deras blod och ingifves dem som hafva fallandesot så tros de få 
bot. 
5. Om det snögar efter denna dag så blifver mygg af all den snön.3  
6. Om första sommardagen är kall så blir varm sommar och tvärtom, pro-
portionsvis för dagens olika timmar eller för och eftermiddagen. 
7. Om denna dag är våt så blir torr sommar och tvärt om efter förut-
nämnda proportion. 
8. Sista April kan man ock narra sin narr hvart man vill:4  
9. Aprilä Snö 
Ä' så godt som fårägöa 
10. Den 23 April (Georgius) må man ej spinna garn. 

* Ärterna böra sås på wintertalet el. före den 14 April [347 s. 271]. 

Bakning, Bakugn, Bröd 
1. Man bör låna surdeg af en grannqvinna så jäser degen bättre. Men man 
tror ock att därigenom beröfvas en annan kraften att få brödet att jäsa. 

2347 s. 281: Andersmässä 	braskär 	slaskä 	braskä 	Samma hatt som ä' 
Andersmässnatt så ligger han kvar Vdrfrudagsnatt. 
3347 s. 271: Om det snögar efter denna dag så blifver mycket mygg. 
4347 s. 272: Sista dagen i April, kan man ock narra sin narr om man vill. 
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När bakjäst bäres »gålmilla» så lägges eldkol i kärlet innan jästen 
ifylles och vid bärningen får man icke låta sitt vatten5  utan att sätta 
kärlet från sig och gå Nio steg därifrån. 

Om brödet eller degen ej vill jäsa så går man till en annans vedbacke 
och tager där trenne spånor och inkastar i ugnen när det brinner så blifver 
bot, men den på hvars vedbacke spånorne tagas får då samma olägenhet. 

Då degen är uppgjord i träget så afjämnas den och kors göres därpå med 
fördjupning medelst venstra handens lillfingers ytterkant.6  

Då qvinna handterat deg vid bakning så får hon icke gå åt ladugården 
innan hon borttvättat all degen väl. 

Om man kastar bakveden hårdt i golfvet så brinner det svartsugga i 
ugnen. 

Om man vid eldning i ugnen blåser på elden eller eljest blåser i ugnen då 
det brinner så blir ock brödet blåslupit. 

Man får icke stä och värma sig med ryggen vänd mot ugnen då det brin-
ner däri ty då blir brödet blåslupit eller skorplupit.7  

Man måste noga se efter om främmande personer ofta se åt ugnen då det 
brinner och bäst är att förekomma eller möta styggt med styggt8  med 
tiden är god, ty om personen har onda ögon så är ugnen skämd för denna 
gången. 

Om någon främmande inkommer efter det ugnen är sopad och innan 
brödet är insatt så blir brödet henigt.9  

Om vid gräddning af bröd det blir sprickor ofvanpå så blir någon snart 
död i huset, slägten eller grannskapet. Dessa sprickor kallas graföls-
sprickor. 

Ugnssopan och gräaslanl° (brödskutan) måste man jemte brandstake 
och raka, om sådan finnes, noga akta att icke trollkärrngarna mål 1  rida 
på dem ty då är hela bakattiraljen skämd. 

När man slutat grädda brödet så inkastar man en vedklabb i ugnen ty 
eljest passa trollkärrngarne på och bakar. 

Om brödkaka under handteringen vid gräddningen vänder sig i ugnen 

5347 s. 141: får man ej pinka. 
6347 s. 141: lillfingerskant. 
7347 s. 141: bldslupi.  (skårp/upi"). 
8347 s. 141: och bäst är att förekomma skämning med tiden är god. 
9347 s. 141: herul. 
10347 s. 142: gressla. 
11347s. 142: få. 
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så blir endera någon född eller död innom slägten innan brödet blir slut, 
nämligen af det som då bakas. 

Om bröd som nyss är bakadt skall utlämnas som lån eller betalning af 
skuld, eller om bröd emottages som återbetaldt lån så måste det i båda 
fallen upphängas på spettet12  innan förbrukningen får ske. 

Om bröd utlämnas som lån eller bortgifves så måste något däraf 
afsmulas och smakas. Samma är med mjöl, mjölk m:m: 

Om flicka äter af brödkaka som tillfälligtvis vänder sig under hand-
teringen så blir hon aldrig gift. 

* Göra deg: Man får då ej dricka ty då jäser icke degen [347 s. 141, marg.]. 
Då bakugn eldas så måste all aska utsopas ty eljes blir det icke varmt i 

ugnen. 
Man [bör] ej sopa stugan då man har eld i ugnen ty då blir brödet odrygt. 
Varmt bröd får ej bortgifvas till främmande som smakbröd, ty då blir 

ugnen skämd [347 s. 1421. 

Barfotad 
Om man går barfotad i källaren så ruttnar allt som därinne förvaras. 

Barn, hede 

Det första man bör iakttaga vid ett barns födelse är att se om Seger-
hufva finnes. Denna bör tillvaratagas, ty den blir nyttig hela lifvet 
igenom. 

När gossebarn är framfött bör det upptagas i qvinnolintyg och flicke-
barn med manslintyg så blifva de lyckliga i frieri och kärlek. 

Nyfött barn skall först torkas med slitet linne heldst rödt och hvitt så 
blifva de icke ödslitna och så få de vacker ansigtsfärg, mjellhvita och 
rödblommiga. 

Barn bör så fort som möjligt är röra vid hund så få de lättläkt kött. 
Det första lintyg ett barn begagnar bör vara af slitet linne gammal särk 

eller skjorta så blifva de ej ödslitna. 
Nyfött barns händer och fötter måste doppas i kallt vatten så blifva 

de icke frusna. 
Vatten hvari barn tvättas första gången får ej slås under bar himmel, 

utan i ett gammalt hus eller under stugusyllen. 

12347 s. 142: upphängas i taket. 
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Torsk hos barn botas för alltid om man tager af barnets urin och ingifves 
innan något kommit i dess mun. 

Barnets faders urin ingifves innan det ärhåller dop så får det aldrig 
skabb. 

Barn som födas på Onsdag och Söndag blifva i syne, d:v:s: de se hvad 
ingen annan ser af troll och onda makter. 

* Söndagsbarn och Thorsdagsbarn äro i syne och dessa hafva äfven 
större förmåga att betvinga onda rnagter [347 s. 34]. 

Odöpta barn böra ligga på bordet. 
Att nyfödda barn icke må af trollen bortbytas så bör man binda eld-

stål, synålar, hvitlök, svafvel m:m: småsaker i deras kläder. 
Och tillika måste eld brinna i spisen; ty som dörren är försedd med lås 

eller klinka, så måste trollen gå genom skorstenen. Vakande personer 
måste alltid finnas hos odöpt barn. 

Skulle oråd märkas att trollen inträngt genom dörren där ingen klinka 
eller något lås finnes, så kan man icke lysa med ljus af talg, ty vid detta 
ljus ser man icke trollen, utan man måste ha tallvedsstickor för belysning 
och vid denna låga ser man trollet,13men som då strax försvinner. 

Man får ej hölja hufvudet på okristet barn ty då bli de mörkrädda och 
blyga, gäller isynnerhet kristningsfärden. 

Då främmande person i synnerhet manlig inkommer där odöpt barn 
finnes så passa bevakningsqvinnorna på och äröfra mössa eller annan 
hufvudbonad, hvilken måste lösas med penningar. Dessa penningar in-
läggas i barnets lindkläder. 

En slant inlägges i lindkläderna första gången det lindas hvilken 
skall qvarligga tills det iklädes dopkläderna så bli de rika. 

Medan barn är okristnadt får modren icke äta eller dricka medan hon 
har barnet hos sig ty då blifva de glupna att äta och dricka. 

Odöpt barn får ej ligga i vaggan ty då bli de elaka och otåliga. 
Ingen främmande må inkomma i det rum där barn tvättas så länge det 

är odöpt ty då blir vantrefnad en följd. 
Då barn tvättas första gängen bör vigselringen och arfsilfver läggas i 

vattnet så blir det rikt och saknar ej några behofver i all sin tid. 
Kommer modren ihog att hon sett vådeld under hafvande tillståndet 

så bör vädeldskol läggas i tvättvattnet så får det ej eldsmäle. Kan kolet 

133475• 26: och genom detta sken kan somliga personer se trollet, men som då straxt försvin-
na:. 
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fås från samma platts där elden varit så är det så mycket bättre. 
Ingen må nyttja af det vatten som är intagit efter barnets födelse och 

använda till att tvätta barnet med ty Necken kan stjäla sig med, utan då 
får man tvätta med hvad man kan och göra bättre sedan. 

* Om Näcken plägar eller leker med barnet så tager man stål och går 
till närmaste rinnande vatten och kastar stål däruti och säger: tag detta 
och lek med och låt bli mitt barn! [647 s. 27, marg.] 

Om modren handterar eggjärn" medan barn är odöpt så blifva de 
olyckliga att hugga, skära och såra sig i all sin dar. 

Man måste lägga några af huggkubben täljda spånor i första tvätt-
vattnet så blir det händigt. 

Det är nyttigt att sätta odöpt barn på hästryggen och låta hästen gå 
några steg. 

Somliga bruka nedlägga odöpt barn, eller nyfödt rätteligen, uti en 
kista och slå kistan i lås, men modren skall sätta sig därpå, och således 
får det ej ske förrän hon fått så pass krafter så hon kan sitta där några 
Sekunder. Orsaken icke känd. 

Då barn lindas och efter det lindeln är tillknuten så tecknas kors med 
högra handens lillfingerskant och säges därvid: Jesus bevare dig! (dej) 

Då barnet gäspar göres kors öfver munnen, och bör man vara angelägen 
att observera sådant att det må ske första gängen. 

Hvar och en inkommen främmande person bör där nyfödt barn förnim-
mes genast röra i elden, mannen med käppen om sådan finnes och qvinna 
med handen. Detta fortsättes under hela lindetiden men bör förnämligast 
iakttagas under odöpta tillståndet. Personen bör då säga ljudeligt: De' 
lär finnäs mindre folk än ja' sir ja'. Uraktlätes sådant så är den 
främmande straffvärdt ansedd.15  

*Eld bör finnas i askmörjan där små barn finnas [347 s. 33, marg.]. 
Första kläderna ett barn får på sig måste efter första natten aftagas och 

uppbrännas så äro de befriade från alla åkommor som möjligen kunna 
vara medfödda [347 s. 25]. 

Odöpt barn bör hafva en psalmbok eller katekes under hufvudet så blir 
det ej nöamint [347 s. 25, marg.]. 

Skulle så olyckligt vara att man fått en byting i stället för eget barn så 

14347 s. 27: bettsjärn. 
15347 s. 33: Då lindebarn finnas på ett ställe måste hwarje främmande som inkommer röra i 
elden och säga: de' lär' vara mindre dn ja'! 
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tager man dem med eldtången och utbär dem på sophögen eller ock lägger 
man dem på golfvet och med kvasten i soporna rullar honom till dörren 
och jemte soporna utbär honom så får man snart sitt eget barn igen. 

* Bytingen har ett fulare ljud än egna barnen och är därföre igenkänlig 
[347 s. 26, marg.]. 

Barn i allmänhet 
Då nafvelsträngen afruttnat och släppt från nyfödt barn brukar modren 

eller någon annan som med barnet har handtering eller närmare gemen-
skap16  oförmärkt, då både fader och moder är inne, kasta densamma i 
elden så väter ej barnet under sig i sömnen. 

Af lindebarns tillhörigheter må man icke kasta något, ty då stöter bar-
net sig. Skulle af oförvetenhet någon kasta en klädespersedel så tages 
den varsamt och nedlägges från sin förra platts innan den flyttas för 
nyttjande, så betyder det mindre. 

Om qvinna går eller står och har barnet på armen så må hon ej tappa 
något ty då får barnet fallsjukan. Skulle så hända så skall barnet äfven 
handlöst släppas från någon den obetydligaste fallhöjd t:ex: säng eller 
dess bättre på en kudde på samma platts hvarest förseendet skedde. 

Någon på en vagga liggande persedel får ej borttagas då barn däri sof-
ver utan att ditlägga något i stället ty då blir barnet oroligt. 

Ej må tvenne vara värksamma för att vagga ty det bekommer barnet 
illa. 

Vaggan får ej gå i tomning ty då blifva barnen oroliga. 
Vagga: äldsta barnet ska alltid ärfva vaggan. 
Då man tvättat åt barn med klappbyk i sjö, puss eller ström så tages 3ne 

linneklutar och kastas i vattnet och man säger därvid: Ta' de' där d' lek 
med å' lä' bli' (barnets namn)! — Menas att muta näcken. 

* Späda barns kläder få icke ligga på allmän byk och lakas [347 s. 33, 
marg.]. 

Vid så kallad pjaskbyk eller tillfällighetstvätt så skall man alltid 
lägga eldkol och spotta uti det orena innan det utslås, samt därförinnan 
och efteråt spotta på marken. All orenlighet bör åtminstone efter linde-
barn eller innan de börja gå, ovillkorligen utslås på ett ställe. 

Det händer att barn stundom sofva med något öppna eller icke fullt 

16347 s. 33: som med barnet hafwer befattning. 
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slutna ögonlock och dessa äro utsatta för att drunkna. 
Om barn få tänder i öfra käften först så blifva de sqvalleraktiga i all' 

sin' dar. 
Om barn tidigt få tänder är tecken att syskon kommer snart efter. 
Ej må på barns lintyg finnas söm på axlarna. 
Naglar få ej klippas på barn utan de böra af moder eller vårdarinna 

med tänderna afputsas om sådant kan låta sig göra. 
Barn fä ej äta ägg förrän de kunna säga ägg ty då stamma de. 
Strumpebandet må ej hos barn knytas inpå benet. 
Om barn lyskas vid det ena örat och icke vid det andra så blir det 

hundbitet. 
Man bör noga akta att icke barns excrementer komma i elden ty då får 

barnet diarrh6 Men skulle likväl så hända så bör modren mjölka i elden. 
Om då man tvättat ett barn det somnar innan detta vatten blir utsla-

get så får det icke röras eller utslås innan det vaknar ty då förlorar det 
sömnen och blir oroligt. 

Ett barns kläder som tvättas bör icke hängas att torka under bar him-
mel innan modren är kyrkotagen, men skulle nödvändigt så ske skola de 
intagas innan solen är nedgången, eljest bli barnen oroade af rå. 

Barn få ej afvänjas från dia på det halfåret då dagarna äro i aflcort-
ning ty då blifva de nöaminta. 

Man måste lära barn läsa eller åtminstone börja därmed medan dagar-
na äro i tillökning så få de bättre minne. Men skulle man t:ex: börja med 
dem efter Olsmässan så lära de sig aldrig läsa. 

Barn få ej krypa genom fönstret ty då stadna de i växten. 
Ej må någon klifva öfver ett barn eller gå omkring det ty då är det slut 

med växten; men kommer man ihog sig och klifver tillbaka eller går bak-
länges tillbaka så betyder det ingenting. 

Ej må någon sak utsträckas till annan eller mottagas af annan öfver 
vaggan. Skulle af obetänksamhet så ske så bör man ärinra sig och åter-
gifva samma sak emellan samma personer. 

När barn äro oroliga och man icke vet hvad dem väller så går man till 
kyrkogården och tager därstädes qvistar af Nio slags löfträd och röker 
barnet därmed. Om ej så många slags löfträd finnas på en kyrkogård så 
går man till flera. Om träden stå så att deras grenar hänga öfver kyrko-
gårdsmuren så får det »hjälpä sej». 

För samma orsak skull brännes krut under vaggan. 
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Om barn vantrivas och äro oroliga så tages ett af barnets lintyg som 
det någon tid begagnat och åker därmed till en klok gumma hvilken 
därpå kan se sjukdomens art och finna botemedel därföre. 

För samma orsaks sku1117  läses och ritas med en knif i en eller trenne 
såckerbitar, heldst af någon aflägsnast boende. Dessa såckerbitar ingif-
vas barnet sedan. 

Om barn äro oroliga och skrika om nätterna så kan icke annat fel vara 
än att man utslagit af barns orenlighet där älfvorna hafva sina dansar 
och ej spottat för sig eller haft eldkol däruti och då är ej annan eller 
bättre och säkrare bot än att offra. Detta tillgår så att man tager af bar-
nets hår samt naglar af hvarje finger och tå. Detta inlindas i en lapp af 
det lintyg som nyttjas närmast kroppen och har man råd att taga hela 
lintyget är det så mycket bättre. Så göres trenne dockor äfven af barnets 
kläder och som haft beröring med något af barnets vätskor eller afslag 
och uti hvarje docka insättes en obegagnad knappnål. Dessa dockor jemte 
det sammanbundna byltet med naglarna och håret nedgräfves vid 
närmaste löfträd en Torsdagsafton sedan solen är nedgången och hvarvid 
man säger: Ta' de' där å' lek med å' lä' bli'18(barnets namn)! 

Med löfträd menas icke här odlade träd ty dessa skulle därigenom bli 
förstörda utan det bör vara utmärkta träd, fristående och på hvilka fäll-
ning ej kan komma ifråga. 

I svårare fall så söker man allmännare offerställen såsom en Ek i St: 
Skälby gärde i Härad, Jättegrytorna vid Brunna i Härad, älfqvarnen vid 
Kinger i Vansö m:fl: Äfven offras vid utmärktare stenar, och hjälper icke 
att offra en gång och på ett ställe så sker det vid trenne olika ställen. 

Uti jättegrytorna befanns liggande linneklutar, knappnålar, koppar 
rundstycken af äldre regenters prägel, järn och blyhagel m:m: 

Då jag urrensade dem för att möta dess botten så spådde man mig den 
största olycka. 

Vid Älfqvarnarna19  i Kingers gärde befanns uti fördjupningarna lig-
gande slantar och knappnålar samt under och vid stenen dockor af linne 
som voro nog simpelt gjorda. 

* Om barn skrika om nätterna så skrifver man på stugudörrens yttre 
sida: (Namnet) är intet hemma — så kommer icke rå och stör det. 

17347 s. 35: För samma orsak så läses och ritas med en knifsudd 
18347 s. 36: llitt bli (namnet på barnet). Linderholm nr 629. 
19347 s. 36: Wid älikwarnen på Kingers gärde ... 
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Eller: Man uthänger barnets linne tre Torsdagskvällar efter hvarandra 
och om tredje Torsdagsnatten lintyget förswinner så blir bot [347 s. 35, 
marg.]. 

Det händer ofta att älfvorna dia barnen medan de äro små. Det synes 
tydligt på tå och fingerändarna samt på bröstvårtorna och till och med 
eljest på kroppen huru skinnet är uttöjdt, och då för att afhålla dem där-
ifrån så påstrykes hvitlök, dyfvelsträck, svafvel m:m: Men om barnet 
därefter af dem plågas på annat sätt så offras. 

* Om Elfvorna suga barnet så gör man 3ne dockor af vax 3 torsdags-
kvällar efter hvarandra sedan solen är nedgången — hufvudena äro af 
vax och man upphänger dem upp och nedvända i dörrholet samt håller 
ljuset eller en torrvedssticka därunder och de droppar som flyta utföre 
slår modren med en hammare och säger: Så här gör jag med dem som suger 
mitt barn! Upprepas 9 gr., 3 gånger för hvarje docka — [347 s. 27, marg.] 

Då barn går ut och pissar så skola de vara inlärda att spotta för sig 
och säga: Tvy, kram' mej inte'! 

Om barn somna i kyrkan första gången de äro där så får de det olaget 
att ständigt somna där. 

Barn få ej agas med ris taget ur qvasten ty då blifva de hårdagade. 
Den dag barn begå H:H: Nattvard få de ej sofva från tidigt på morgo-

nen då de väckas och till sent på qvällen. 
Barn få ej se sig i spegeln om qvällama ty då blifva de sjuka. 
Om gossebarn liknar sin fader och flickebarn sin moder är högst olyck-

ligt utan motsattsen anses bättre. Ändå bättre är att de likna aflägsna 
slägtingar, heldst de som äro rika eller eljest vara något framstående i 
egenskap eller lefnadsställning. 

Man namngifver dem äfven efter slägtingar som antingen varit väl-
bergade eller eljest haft någon framstående egenskap. 

Namnen Brita, Stina och Lisa voro förr" afskydda af somlige, ty de 
trodde dessa namn ovillkorligen voro åtföljda af lascivitet. 

Om barn af okynne eller nöje som ofta händer blåser hvarandra i ögo-
nen eller ansigtet så får den räformar på hvilken det blåses. 

Om barn gå under utspändt vridet snöre eller tvinnadt tåg så stadna de 
i växten men om de gå tillbaka samma väg under samma snöre så bekom-
mer det dem ingenting.21  

20347 s. 37: voro en tid och af en del afskydda ty de troddes vara åtföljda 
213475• 37, marg.: men om de gå tillbaka så gör det ingen skada. 
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Om barn som har fallenhet ,att leka med dockor går och bär dessa på 
armarna såsom äldre personer göra med barn22  så är säkert att flera barn 
snart följa i samma kull och af samma föräldrar. Godtyckligt kan man af-
hålla dem därifrån eller därmed hållas. 

Om barn lägga ifrån sig kött, bröd eller annat hvilket katt eller höns 
händelsevis kommer att äta och sarga af så bör detta gifvas en hund ty 
eljest åstadkommer det olycka. 

Barndop och Faddrar (oskiljaktigt) 

* Bjuda i barsöl säges om den som klädd i stöflor går med ena byxen fritt 
hängande och utanpå stöfvelskaftet och den andra nedstoppad i stöfveln 
[347 s. 29, marg.]. 

Då barn föres till dop bör man insticka ett psalmbokblad i lind-
kläderna så blir barnet snällt att läsa. 

När barnet utbäres att föras till dopet så bör modren eller någon af hen-
nes bästa vänner laga att de kunna möta det i förstugans dörr så blir det 
lyckligt. 

Man bör undvika att döpa barn den dag man vet att bröllop är på något 
ställe, ty ingen är så obarmhärtig att vilja det brudfolket skola bli be-
kajäd' med mycket barn som i sådant fall sker. 

Skriker barnet under dopakten så få de god röst och bli argä te' å' 
sjungä'. 

Om flickebarn döpes i det vatten hvari en gosse förut blifvit döpt så 
blir däraf en skäggig och karlavulen qvinna. Man brukar gemenligen där-
före döpa flickebarn först. Men man vill ock påstå att om gosse döpes i det 
vatten hvari ett svagt flickebarn förut är döpt så blir gossebarnet vid 
fullvuxen ålder klen och svag. Därföre är snart gjordt att ombyta vatten 
så har ingen att skylla ann'. 

När barn skjutsas till dopet så måste man åka raskt så blifva de raska i 
all sin tid samt ej rädda för åka. 

När barn skjutsas till dop23  så får ej qvinnfadder låta sitt vatten ty då 
får det olaget att väta under sig i all sin tid. 

Om qvinna som bär barn till dopet då det sker i kyrkan stöter något löst 
med hufvud och fötter mot kyrkodörrens höga spikhufvuden så får det 

22347 s. cin-, : 	går och bär dessa på armarna och vyssjär med dem såsom man brukar med 
barn. 
23347 s. 29: När faddrar skjutsa barn till dopet ... 
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aldrig böldar i all sin tid. 
Barn bör sofva i kristningskläderna hos modren första natten efter 

dopet. 
Då man går från dopakten så böra alla se på barnet, ju flera ju bättre, 

så blir det ej blygt. 
Den knappnål som sammanhåller mössbandet hörande till 

dopdrägten bör tillvaratagas och nyttjas till pekpinne vid läsning så bli 
de villiga härtill. 

Då man hemkommer från dopet så säger man vid man lämnar barnet 
till fader eller moder: Här har du ett Kris te' barn i ställe' för en hedning! 

Efter dopet så skall barnet om det är gossebarn ligga på modrens högra 
sida och flickebarn på modrens venstra sida första natten. Men om moder 
icke är vid krafter att hafva dem så skall gudmoder hafva dem. Detta är 
att de må bli måttliga och hofsamma i kärlek. Sker annorlunda så blifva 
de endera öfverdrifna eller oförmögna. 

Då man hemkommer från dopet med barn böra de, gosse lämnas till 
fader och flicka till moder, hvilka då med kärleksfulla åtbörder skola 
behandla det någon stund, så få barnens hvarderas egenskaper sig till-
godo. Äro de goda så är allt godt och väl men äro de ärkändt dåliga så 
aktar nog bäregumman24  nog därföre utan lämnar det heldre till någon 
opartisk person. 

När fadren går [och] tingar faddrar så har han en käpp och slår der-
med på enbuskarna och säger: Här sätter ja' (barnets namn) skabb å' 
klåde!25  

Det är nog vanligt att föräldrar tidigt nog efter barnets födelse sam-
råder och bestämmer om barnets namn. 

Då faddrar föra barn till dopet så får ingen åka eller gå förbi dem. 
Ingen hafvande qvinna må stå fadder. 
Gifta eller förlofvade personer böra ej få stå fadder på en gång åt 

samma barn. 
Då någon är fadder åt ett barn får den icke bli åt fler af samma 

föräldrar, såvida ej det första blifvit dödt. 
Om qvinna gammalfadder tappar något eller glömmer något så blir 

barnet glömskt. 
Fadder som bär barnet bör äta dugtigt och nära nog ständigt när hon 

24347 s. 30, marg.: bärgumman. 
25Linderholm nr 560. 



13 

hafver det i sin vård, så får barnet ymnighet i all sin dar. 
Barn rättar sig mycket under sin utbildning26  efter qvinnofadders 

lynne, men hon skall i alla hänseenden bära det högt så blir det ej blygt. 
Faddrar i allmänhet få ej tappa något ty då får barnet fallsjukan. 

Nedtappat gods får ej upptagas.27  
Faddrar böra läsa efter prästen vid dopakten så blir barnet snällt att 

läsa. 
* Ingen må bära barn, som skall döpas, under det ringer (Sammanringning) 
ty då blir det sqvalleraktigt. Därföre måste man stadna då man hör 
klockorna 1347 s. 29]. Man måste vara inne hos klockaren eller i präst-
gården. Får ej vara ute [ibid., marg.]. 

* Ej må man hölja öfver ögonen då man bär det till dopet ty då blir det 
blygt och falskt [347 s. 29]. 

* Qvinnofadder som bär barn till dopet måste ha silfver i barmen vid 
barnkroppen så får ej barnet skabb [347 s. 29, marg.]. 

*Fadern bör innan barnet utbäres till Kristningsakten först utgå och ingå 
så att bärgumman och barnet möter i dörrholet, förstugan [347 s. 30, 
marg.]. 

Barnsbörd — Barnaföderska 
Det gifvas orsaker som försvåra barnsbörden med det finnas ock medel 
och orsaker till dess häfvande och att lindra födslosmärtorna om man 
blott rätt fått kunskap därom. 

Om qvinna klipper ut en väf så bör väfskeden som snarast uttagas ur 
klofven, ty om den får sitta där längre än som fordras så får hon långa och 
svåra barnsängar. 

Om qvinna bär en spinnråck baklänges ut genom dörren eller utifrån och 
in i rummet så föder hon barn baklänges och får då äfven svåra födslo-
smärtor om hon bringas i sådant tillstånd. 

Om någon slår knut på tråd åt en annan vid syning så förorsakar det 
svår barnsbörd. 

Den som till allmänt bruk använder en knappnål, som hittas i linne-
kläder vid tvättning eller byk, får svår barnsbörd och svår barnsäng. Den 
bör därföre kastas i sjön. Likväl nyttjas den i ett fall (s:a:st:) 

26347 s. 30: under sin utbildning; saknas. 
27Jfr 347 s. 30, marg.: Om under dopakten något tappas vare sig nål eller kläde eller hvad 
det vara må så får det icke upptagas innan akten är slut ty eljest får barnet fallandesoten. 
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Qvinnor som förlossa barnsängshustrur bruka alltid tillvarataga de 
första rågblommor de få se och ingifver en qvinna under förlossnings-
plågorna. Men har den hafvande qvinnan varit så omtänksam eller haft 
kunskap om och själf anskaffat dem, så är det så mycket bättre. Detta 
lindrar födslosmärtorna. 

Då qvinna våndas i barnsnöd så måste fingerringarna aftagas och håret 
upplösas att hänga fritt. Detta brukas af nutidens lärda och examinerade 
barnmorskor. 

Då barnsbörden är svår så efterskickas en person som man vet skiljt orm 
och groda åt (båda måste lefva) om man vet någon sådan. Om denna om-
famnar den lidande och därvid lyfter henne trenne gånger så lindras plå-
gorna. 

Nio musslor ingifne under förlossningsarbetet lindrar plågorna men de 
få icke ingifvas förr än man med säkerhet vet att barnet är vändt i 
moderl if vet. 

Ägg kokas och detta vatten drucket lindrar smärtorna. 
Vid fullbordad förlossning tros barnmorska eller den som vid förloss-

ningen biträder kunna se om och huru många barn barnaföderska[n] skall 
få därefter. Till denna vetenskap har man stort förtroende, men den som 
är i besittning af denna vetenskap behåller den för sig själf och fingerar 
den efter omständigheterna. Den kan visserligen ofta ingifva somliga 
qvinnor god tröst men man har ock exempel att många fått nog bekymmer 
däraf för en längre framtid. Det är klart att egennyttan här ofta och 
oftast gör sig gällande. 

Barnvärkar kunna sättas på qvinnor då ej födslotiden är inne och till 
och med på dem som icke äro i fruktsamhetstillstånd. Men de kunna 
äfven drabba manspersoner, ty det händer att de som äga vetenskapen om 
deras transponerande ej äro säkrare på sin konst än att de sända dem på 
orätt person. Om man är säker på eller blott har skäl att misstänka det 
värkarna icke äro äkta, så afkläder den lidande sitt linne och lägger på 
en huggstock så öppnadt att man kan hugga med yxan midt uti det som 
ring liggande plagget. Men vill man uppoffra linnet så är det säkrare att 
hugga yxan direkt därigenom och i och med detsamma så återfaller 
värkarna på den som sändt dem och denna får plågas därmed så länge 
yxan sitter på sin platts. Det har händt att bud ankommit från sådana 
lidande att den de visste på detta sätt vållat deras förlängda plågor att 
lindra dem. Torde hända man kan spåra denna vetenskap hos den som 
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tror sig hafva den. Konsten att sända bort barnvärkar från en lidande 
hålles mycket hemlig. 
12. För ogifta eller alldeles utom äktenskapet stående qvinnor få ej 

samma medel användas som för hustrur och ärbara frånfälles enkor. Det 
är nog att under födslosmärtorna aflocka eller aftvinga dem en 
hemlighet som ofta borde strängt bevaras, nämligen om fostrets upphof; 
och detta skall lindra födslosmärtorna där de äro naturliga. De 
biträdande som ofta under medvetslöst tillstånd kommit den lidande att 
meddela sådant göra ofta ett nog lågt och ovärdigt bruk af denna 
hemlighet. (Nödig sattsvändning: den lidandes medvetslösa tillstånd 
o:s:v:) 

* Den som 3 gr omfamnat ett träd under det göken gal kan lyfta qvinnan 
och lindra värkarna. Eller omlinda henne med strumpbandet [347 s. 23, 
marg.]. 

Barnsjukdomar 
Dessa såsom ofta svåra att begränsa för skiljande emellan eller ifrån 
sådana som äro gemensamma för äldre eller fullvuxna personer torde 
lämpligast afhandlas under dess egna namn och rubriker där de blandade 
förekomma. 

Barnsängsqvinna 
Det första en barnsängsqvinna efter förlossningen får förtära är ölsupa, 

drickssupa eller som det oftare i härvarande ändamål kallas28  kärrng-
badd. 

Allt afslag efter barnsängsqvinna har förr ovillkorligen brukat utslås 
uti ett uthus och alltid på visst bestämt ställe. Numera slås det ute på 
marken men ändå alltid på ett bestämt ställe och där som förlossnings-
biträdande qvinnan utvisar. Men eldmörja måste tagas trenne gånger med 
eldtången och kastas i kärlet ty detta hindrar rå att göra qvinnan något 
ondt. 

Barnsängsqvinna får icke kamma sig medan barnet är hede ty då får 
det mycket löss. Detta bruk dög nog i en tid då barnet icke fick vara odöpt 
öfver tredje dygnet men nu skulle det ofta vara alldeles olämpligt. 

Den qvinna som födt barn måste åtminstone utom sängen bära stål på sig 

2847 s. 28: som äfven allmänt kallas ... 
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tills hon blir kyrkotagen. 
Grannqvinnor och väninnor göra sig noga underrättade om när hon efter 

barnbörden fått så pass krafter att hon kan för någon stund eller tillfälle 
gå öfver sängbrädet. De bära då gröt till henne som är tämligen godt 
tillagad. De kunna ofta åka flera mil för dylik välmening och anses isyn-
nerhet af slägtingar såsom ett skyldigt bruk. Men skulle någon af oför-
vetenhet icke komma förr än hon är kyrktagen då skulle, strängt tagetL] 
mannen äta ur gröten hvaremot han icke skulle få smaka den som tillbars 
i rätt tid. Detta bruk var ännu 1830 ganska strängt iakttagit. Man var 
ofta rådlös när många grötgummor kunde tillfälligtvis eller efter aftal 
infinna sig på samma gång och barnsängsqvinna måste med trugsmål äta 
:if hvarje en nog god portion. I alla hänseenden så fick icke krukan eller 
kärlet hvari gröten tillbars tvättas, ty om så skedde så fick icke barnet 
något hår på hufuvudet. Nu är grötbruket i det nogaste upphördt. 

* Den hud som omsluter det första barn en gift kvinna föder eller rättare 
den säck hwari fostret är inneslutet under sin utbildning i moderlifvet bör 
tillvaratagas ty den som sådan på sig bär är skyddad för skott. Detta 
gäller om hund, annat djur eller död ting, såsom mössa m:m: [347 s. 28]. 

Barnvärkar, se Barnsbörd, Barnaföderska 

Bartholomeus den 24 Augusti 
Detta är en vigtig märkelsedag för såningsmannen att han gärna icke bör 
så någon höstråg före men promt just den dagen. 

* Bartholomeus och Rufus äro dagar hwarpå man måste börja så höst-
säde [347 s. 279]. 

Begrafning 
Då lik utbäres för att bortföras till begrafningsplattsen så måste den 

stolen hvarifrån kistan omedelbarligen lyftes på vagnen, eller hvarpå 
hon stått vid afsjungningen, af bärarna kullsparkas ty eljest går den döde 
igen. 

Då likprocession afgår så uppmärksammas af de hemmavarande om 
någon ser sig tillbaka. Är det mansperson (den första nämligen af flera) 
så blir första liket därefter qvinnolik och tvärtom. 

Man bör sorgfälligt undvika att smeder icke må lyfta eller bära lik. 
Vid bärning af lik måste de yngre gå före de äldre. 
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Ej må lik bäras förbi där bikupor stå utan att det är vinter eller deras 
dvaletillstånd varar, som man säger, de nedsättas på marken. Är det 
varm årstid och ingen annan väg finnes att färdas än förbi dem så måste 
man taga jordtorfvor och lägga på flustret samt på kupans tak ty eljest så 
dö alla bin. 

Om lik föres öfver sjö eller fiskvatten så blir fisken skadad och om det 
föres öfver frugtbärande åker och äng så skadas växtligheten å årets 
gröda.29  

Af det vatten som stått under den döde under bårståndet tages och stry-
kes kors i den dödes ansigte och vid likets affärd till begrafningsplattsen 
följer en person med vattenkärlet så långt man tycker eller vill och utslår 
det i åtskilliga rigtningar. Där detta vatten är utslaget så långt kan den 
döde gå igen men icke längre. Man omtalar därföre att man hört mycket 
spökeri vid dylika plattser. 

Då lik är nedsatt i grafven måste hufvudets venstra man draga listen 
åt sig och fötternas högra man likaså. Är mellanparets män rätt kloka så 
nedsläppa de sin bårlist i grafven. Detta bruk är ännu strängt iakttaget i 
Länna socken.30  Man för att icke af förvetenhet utsätta sig för något 
obehag så nedfälles ofta af bärarne alla listerna i grafven och gräfvarne 
få upptaga dem på egen risk. Är fyra par bärare då kunna de upptaga 
listerna Sick Sack så blir korstecknet rent. 

Vid likprocessions hemkomst från förrättad begrafning komma 
hemmavarande värdfolk till mötes med förplägning och så långt de gå 
emot processionen så långt kan den döde gå igen. 

Om klockorna gå lätt vid själaringningen så har den döde frid efter 
döden (salig). 

Anm: Med kännedom om kyrkoklockornas olika ljud på bestämdt af-
stånd i förhållande efter luftens beskaffenhet och luftdragets rigtning så 
har man hört många bestämma sig för motsattsen. Detta vållar att man 
har sympatier för den döde: att han varit omtyckt i lifstiden och sålunda 
är värdig själafrid — Underligt! 

Är det svårt oväder vid begrafningen så har den döde ofrid, och så är 
det ett tecken att den döde varit elak i lifstiden. 

29Öfver frugtbärande ... gröda; 347 s. 120 i stället: öfver fruktbärande mark så förlorar den 
sin wäxtlighet. 
30Detta bruk ... Länna socken; saknas 1347. 
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Såsom den dödes lefnad varit31  så förhåller sig äfven processionens 
medlemmar: rask, senfärdig, elak eller from. Om gräl skulle uppstå 
bland grafölsgästerna skrifves det altså på den dödes räkning. Gräl har 
ofta uppstått vid sådana tillfällen af snikna och kittsliga arfvingar 
sinsemellan ehuru den döde varit den frommaste som kunnat finnas. 

Om något vid grafölsbord tappas eller nedfaller under bordet så får 
man icke taga ljus för att uppsöka det tappade, ty då kan den af gästerna 
som ha[r] något ondt i sinnet till en annan ofrivilligt utbryta i raseri. 
Värrst kan det drabba den som lyser och den som tappar. 

Ringningen får i Länna Socken icke fortsätta längre än till grafven är 
igenskottad. Därföre om det är något lik som man unnar långsam eller 
långvarig ringning så halas med grafvens igenfyllande så länge som 
möjligt. 

* Då lik skjutsas till kyrkogård så skall likkusken medhafva så många 
trädpinnar som han vet det finnas afvägar och hvilka pinnar under den 
dödes bårstånd haft omedelbar beröring med kroppen. Dessa pinnar 
kastas ut en vid hvarje afväg eller inpå afvägen så går den döde icke hem 
utan dess heldre afvägen hvarest pinnarna ligga [347 s. 118, marg.]. 

Den som väter under sig bör passa på och endera pissa i den öppna graf-
ven eller ock taga af sin egen urin i en flaska och nedlägga i grafven. Den 
som sönderslår denna flaska får samma olägenhet själf. Men den lidande 
måste vara af motsatt kön med den som skall begrafvas [347 s. 1191. 

* Om någon tänker på död person något straffande eller förtalar honom 
så får man under natten Wålnöp. Detta är blånader i tjokkä kötte utan 
ömhet eller ens kännbart. Detta kan ske intilldess liket börjar rutnä. 
Ringningen måste upphöra när grafven är igenskottad [347 s. 120, marg.]. 

Bergtagning 
Man omtalde för icke så länge sedan att då i mannaminne barn blifvit 
bergtagna och hvilka man händelsevis återfunnit. Men för icke så många 
år sedan omtala ännu lefvande personer huru deras kreatur kunnat för-
svinna ögonblickligen uti en liten backe som med några ögonkast är öfver-
skådad, eller vid hörnet eller bakom en stor sten. Vidtogs kraftiga åtgär-
der af i sådana fall ärfarna och kunniga personer så kunde man snart nog 
igenfå dem, men detta borde ske innan solen gått ned. Bästa medlet var 

31Såsom ... varit; 347 s. 119: Såsom den lefvat som död är ... Om gräl skulle uppstå ... finnas; 
saknas i 347. 
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att skjuta öfver backen i åtskilliga rigtningar med löst krut och efter 
detta experiments tillbörliga värkan så funnos de handlöst kastade och 
liggande bakom en stor sten eller i ett busksnår, hvarifrån de icke kunde 
hjälpa sig själfva. Men det kunde hända att de kunde bli borta i flera 
dagar och man hörde dem skrika i ett berg eller i en stor sten; ja man 
kunde få se dem skymtvis men försvunno som blixten. Då var det säkraste 
medlet att å predikstolen i Sockenkyrkan låta lysa efter dem och då töf-
vade det icke länge förrän de hemkommo spaka som lam men rigtigt 
gödda. Ja det magraste kreatur som på detta sätt försvunnit och återkom-
mit har på ett par dagar fått det ypperligaste hull. Det har likväl icke 
alltid händt att berggubben varit så släpphändt ty man har ofta måst 
skjuta dem. Nu på tio å tjugu år har sådant likväl icke afhörts. Vargarna 
mägtade icke fälla sådana kreatur.32  

Bergtjur 
Detta är trollboskap af en egen art. Blott tjurar omtalas. Han föreställes 
till skapnad som annan boskap men med sex fötter och stundom sju. Det 
har händt, vill man påstå, att han bestigit tama kor och detta har varit 
säkert då dessa mjölkat blod. Man har likväl aldrig hört omtalas att 
afvel fallit efter dem. Mången nu lefvande gammal person påstod be-
stämt att de i ungdomsdagarna vid det de vallat boskapen sett bergtjuren 
ibland boskapen och stundom en gubbe som vallat honom. Frågar man dem 
omständligare därom så tyckes det likväl som de icke nu tro själfva hvad 
de sett vara värklighet. Med denna generations afgång är likväl denna 
föreställning slut.33  

Bisse, Tompissen 
1. Bland alla tillfälligheter och medel som vållat enskilda personers 
eller familjers väl eller ve har intet så mycket bidragit som denne varel-
se. Han har upphjälpt den ena generationen till rikedom och störtat den 

32Jfr 347 s. 225: Bergtagning kan ske i det att kreatur hastigt försvinna i en liten buske eller 
till och med vid en stor sten. Det händer att man kan få se dem men då är omöjligt att fånga 
dem. Då är ej annat råd än att der de försvunnit skjuta ett eller flera skott med löst krut och 
man kan då finna dem såsom handlöst kastade i något hörn. Men det kan äfven bli nödvän-
digt att ihjälskjuta dem då de blifva synliga. 
33Jfr 347 s. 225: Bergtjur kan äfven träffa boskapen och rida på kor och påstås de till och med 
kunna bli drägtiga. Men har kon varit i lag med bergtjur så mjölkar hon blod. En sådan ko 
vill ingen äga. Bergtjur är naturligtvis trollbock och påstås ha sex fötter och tillockmed sju. 
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andra i fattigdom. Där han en gång gjort tjenst så hyllades han 
därigenom att han fick mat sig tillställd i ladugården eller logen eller 
till och med bakom förstugudörren, och var hans älsklingsföda Sötgröt. 
De som sålunda välviljade och uppassade honom bevisade han den 
största trohet i tjenst därigenom att han drog »te' husä» både likt och 
olikt och hvilket han tog där han »dt kom». Men uraktlät man att gifva 
honom hvad han var van att få, så blef han snart nog så sinnad att han 
drog bort alltsammans åt andra och mera till. Han föreställes såsom en 
liten grå gubbe med säckertoppformig mössa och ett enda öga mitt i 
pannan. Så beskrifves han af alla som sett honom, men han visar sig icke 
ofta och icke för alla. I pörten påstods han förr haft mycket sin bostad. 

Det är ännu många familjer hvars medlemmar anses med misstro, och 
för att de haft Bisse. Man tröstar sig likväl med att sådan rikedom som 
tillkommit genom hans bemedling och hjälp icke skall hafva någon 
välsignelse med sig.34  

Bisse får icke förblandas med troll eller rå, och alldeles icke är han 
slägt med gammelbisse, ty detta är just Satan själf. 

Så fintlig han var att undankom[ma] menniskors mellankomst vid sina 
arbeten och vandringar med sina bördor så var han likväl utsatt för 
många missöden i det han icke kunde undfly vargarne utan att de togo 
ofta och uppåto honom. 

Sägen: En dräng var ute och arbetade och det började regna. Drängen in-
kröp i en hölada och vid han satt där så kommer Tompissen springande 
utaf all tusan och åtföljd af några vargar. Som han kom till ladan så upp-
kröp han i höet utan afseende på att drängen satt där förut. Vargarne 
stodo snopne nedanföre och bisse utsatte sina fötter gycklande med 
vargarne sägande: Tasse ta' fot! Tasse ta' fot! I ett så knuffar drängen 
honom i ryggen så att han nedföll till vargarne och dessa töfvade icke 
länge förrän de uppåto honom. Mänga dylika historier och sägner äro 
gängse och hvilket bevisar att slägtet varit talrikt. 

Åskan slog ock efter honom såsom ansedd för troll, men detta var troli-
gen misstag. 

Då han bar säd från en till en annan så har någon mött honom och han 
har då beklagat sig öfver trötthet och sagt: 

34Det är ännu ... med sig: saknas i 347. 
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Sju skylär å' sju mylär (mil) 
Lita bölii lång väg tung! 

Den andra sade att han skulle hvila sig och hvilket han gjorde. Då 
han hvilat en stund så hade han sagt: 
Ha' ja' trott att hvila' vari' så god 
Så skulle ja' taji' alltehopä!35  
(Se vidare Åkerbruk, Skörd och Inbergning) 

* Om skylarna räknades på hvarje åker så kunde icke bisse taga dem. 
Därföre om man tog något af en åker till en annan så var ej sanning i 
räkningen och då ägde han makt med dem [347 s. 161, tillägg]. 
* Sägen: Bisse blef en gång narrad ty en bonde som gaf honom mat gaf 
honom Sötgröt och lade sirap i botten på krukan. Så blef bisse arg och 
slog ihjäl en oxe för bonden. Som han var hungrig så åt han ändå ehuru 
icke sirap fanns enligt kontraktet men då han kom till botten fanns 
sirapen. Då ångrade han sig och tog den döda oxen på ryggen och begaf 
sig på vandring samt återkom med en likadan oxe. Drängen hörde 
honom säga för sig själf: Ja' ha' sökt genom Aderton Körksocknär å' 
oxens ike (icke?) 36  å' like å' nu har inte' bondn någe te' säjä! 

Söka Bisse till tjenare: Man går och släpar en halmkärfve baklänges 
på en korsväg 3ne Thorsdagskvällar å rad och den tredje kommer bisse 
och bjuder sig då man kan göra kontrakt med honom om hvad han skall 
göra och icke göra. 

Misstror man hans förmåga så gör han alltid något litet skälmstycke, 
såsom att bära en dynghög för bondens dörr e:d: men gör honom ingen 
skada därföre [347 s. 297, marg.]. 

Björn 
Björnen säges ha tolf mans styrka och tolf mans vett. 

* Man får icke säga björn utan Kungen [347 s. 253]. 

Blasius, den 3. februari 

Märkelsedag. Ingen får då spinna. 

351fr 347 s. 297, mar.: Bisse kom en gång med en börda otröskad säd och klagade sig för 
en bonde: Lite böld lång väg tung! Bonden: Hvilei dej då! Bisse: Ingen hvilei van plitä 
helä da'n men likväl så hvilade han sig. Bisse sade då: Ha' ja' trott att hvila' vari' så 
god, så skulle ja' ha' taji' lada' som ho' stog. 
360säkerheten är Ericssons egen. 
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Blod att stämma 

För näsblod bindes en röd silkestråd om venstra lillfingret eller Ättiks-
duk på näsan. Är naturligt medel. 

För huggsår och dylika blessurer läses: 

Du blod stig neder i köttet som en qvinna som blöter aska om Lördagen, 
eller en menedare som står i helvitet, som vet rätt och vittnar orätt. I 
heliga treenighetens namn, Amen!37  
3ne gånger. (Länna sn) 

Iesus gick sig vi öfver lida 
Där mötte honom strömmen den strida 
Stämde blodet för qvinnan 
Såväl för mannen: 
IF: S: o. d. H: A: N: Amen! 
Läses trenne gånger. (Länna) 

Denna blod skall tid rinna, 
Som Gud har valt man och qvinna, 
Som går till tings, som vet rätt och svär orätt; 

F: S: o: d: H: A: N: Amen!38  
(Länna) 

Still blod! Stå blod! Du skall stå så sannt som Jesus hafver bundit 
dfifflarna med mörlcsens kedjor! I: N: F: o: S: o: d. H: A: Amen!39  
(Vestra Telje sn) 

Man skrifver med den flödande bloden: Buria, Balta, Bloria40  på en 
papperslapp och kastar i elden så stadnar flödet. 

Om näsa blöder så tages en kil ur en stegpinne samt smörjes något blod 
därpå och inslås kilen sidvändes eller så att den korsar sitt förra rum i 
samma hol eller pinne. 

Om någon åkomma drabbar en som kan stilla blod så kan han väl 
hjälpa sin högra kroppshalfva själf men icke den venstra. 

Den som rigtigt kan stämma blod behöfver icke se den blödande indivi-
den. Blodet stadnar af sig själft om han blott får veta händelsen och dess 

37Linderholm nr 772: Länna, 1860-70-talet. Jfr NM. F: 8371. 
381fr Linderholm nr 759: [den] tid r. 1, skapt i st. för valt r. 2; 1860-70-talet; jfr nr 760. 
39Linderholm nr 753, jfr nr 756. Södertälje lfs, 1800-talets senare del. NM. F. 8377, jfr 8262. 
40Linderholm nr 272: 1870-80-talet. NM. F. 8378. 
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sätt, och om det är djur, blott ägarens namn.41  
10. Den som kan stämma blod får icke vara närvarande vid åderlåtningar 
eller slagt ty då vill icke blodet rinna. Blodstämmaren är här icke mäk-
tig sin egen vilja. 

* Stämma blod: 
Jesus och Petrus drog not i en flod 
Jesus stämde vattnet och Petrus stämde blod 
I heliga treenighetens namn, Amen.42  

Eller: Lägg handen på det blödande och säg: 
Jesus gick sig öfver lida 
Där mötte honom strömmen den strida 
Vattnet han dämde 
Blodet han stämde 
Både för man och för kvinna 
I F: S: o: d: H: A: n: Amen43  

Eller: man karfvar med en knif öfver det blödande såret och säger: 
Stå i sten, stå i strand 
Stå i fandens namn! 
I hel: 3enigh: N: Amen — 3 gt..44 

Eller: 
Din blod skall nu så stilla stå 
som röda hafvet stilla stod 
När Israels barn öfver röda hafvet drog 
genom 3 namn — Amen [347 s. 69].45  

Blåsväder 
Om kattorna rifva i träden eller i knubbar och virke så blir snart blås-

väder. 
Vädrsolar betyda blåsväder. 

41Jfr Linderholm nr 238: 1870-80-talet. NM. F. 8364. 
42Linderholm nr 949: 1860-70-talet. 
43Linderholm nr 951: 1860-70-talet. Var.: en lida r. 1, han saknas r. 3, 4. 
44Linderholm nr 455: Böshult, Dunker, 1860-70-talet. MM. F. 8375. 
45Linderholm nr 710: Dunker, 1860-70-talet. MM. F. 8376. Var.: däröfver drog i st. för öfver 
röda hafvet drog r. 3. 
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Blöt i buken 
Kreatur få denna åkomma då de äta musbo som kan finnas i fodret. Botas: 
Man ingifver dem en mogen svamp som kallas Kärrngfis. 

Borsta 
Om någon skall gå bort och därförut har sina kläder aldrig så väl 
borstade, så skall likväl hustru åt man, syster åt bror, piga åt dräng 
draga några drag öfver kläderna. 

Boskap, 46  gåfva 

Gåfkreatur47  har aldrig någon välsignelse med sig utan böra de genom 
försäljning eller byte förvandlas. 

Första kreaturet som tillegnas barn får icke vara klodjur utan bör klöf-
vade för formens skull först tillegnas dem ehuru helt små de äro. 

Ingen må som gåfva emottaga kreatur utan att gifva något i stället om 
det ock icke är mera än en styfver för hvarje fot. Detta gäller alla djur så-
väl som boskapsdjur. 

Boskap, köpa 
Då boskapskreatur är köpt så bör man fatta det om venstra framfoten 

nedanom knäet att det icke må flöja — Se vid: art: Flöja. 
Då man köper kreatur så bör man företrädesvis söka få dem från Norrut 

belägna ställen, så trifvas de bättre. 
Kreatur som köpes på Måndag har aldrig någon lycka med sig ty 

endera drabbar något säljare eller köpare. 
Då man köpt kreatur så tager man en brödbit och lägger under venstra 

armen, och då den af svett är genomfuktad ingifves kreaturet så trängtar 
det ej. 

Då köpt kreatur med dess ledare anländer till det ställe där det skall 
förblifva, så skall någon af husets eget folk (ej tjenare) gå dem till mötes 
så fort de få se dem på egen eller disponibel mark. Är det qvinnlig ledare 
så bör manlig individ möta och tvärtom. Detta att de skola trifvas. 

Detta gäller för tillbytta eller som legodjur återlämnade. 
Då kreatur är köpt och hemfördt lägges hö på en jordfast sten och krea- 

46347 8.209: Hornboskap. 
47347 8. 209: gåf-kritter. 
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turet ledes däromkring trenne (3) gånger. Slutligen gifves kreaturet att 
äta däraf och då hviskas i örat: Du ska' nte' trå, du har bättre här än 
hemma! och nu följer icke vantrefnad. 

Köpt kreatur måste inledas i stugan och få äta ur hustruns eller mat-
modrens förkläde något af hö, säd eller bröd, framför eldbrasan och på 
hvilken kreaturet bör se, såsom säkert tecken att det skall trifvas." 

Köpt kreatur bör genast efter hemkomsten rännas i näsan49  med en eld-
brand och man säger därvid: Du får inte' trängta! Så trängtar det heller 
icke. 

Äfven skall köpt och hemfördt kreatur ledas omkring ett löfträd mot-
sols innan det insättes i huset så är det skyddadt för onda makter. 

Från köpstad hemfördt kreatur måste först och snart dynga och innan 
det fäller urinen. Det är godt tecken till trefnad. 

Detta kan äfven gälla för hvad tillfälle eller under hvilken omstän-
dighet som heldst som kreaturet är hemfördt. 

Boskap, sälja 
Säljare må ej bortleda kreatur till köpares bostad från hemmet om 

köpet därstädes är uppgjort, ty då leder han bort all sin lycka. 
Om den som säljer kreatur oförmärkt tager några hårstrån däraf sedan 

liqvid är uppgjord så trifves icke kreaturet hos köparen, men säljaren får 
dess bättre lycka med sina qvarvarande. 

Boskap, flyttad 
Vid flyttning måste katten insläppas i fähuset innan boskapen inledes 

så trifvas de så mycket bättre. 
De som flyttar frän en gärd till en annan bör i det nya huset inleda 

kreaturen baklänges så mägtar ingen skämma dem. 
Till Norrlänna by i Länna Socken inflyttade en åbo eller arrendator 

från annan socken och var denna inflyttning den första af utbördingar på 
århundraden. Han brukade detta experiment vid inflyttningen och blef 
därföre så hatad att han ovillkorligen om ett år nödgades afflytta. 
Infödingarna tålde icke dylik vidskepelse. Inflyttning af främlingar i en 
sådan by är att likna som att släppa in en vinglös broms i en myrstack. 

48Punkt 7 saknas i 347. 
49347 s. 210, marg.: Då köpt kreatur är hemfördt skall man köra det i näsan. 
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Härom på annat ställe. 

Boskap i vall, bete 

Innan kreaturen utsläppes på betet så böra de först vara tecknade med 
ett kors af tjära öfver korsrona och väl i pannan med, allt detta att ej 
trollen eller skogen (vargar, Bergtjur, Bergtagning) må få magt med dem. 

Då man släpper vall tages en brödbit och släppes eller trädes emellan 
halsen och klafven. 

Vallspö eller slyä hvarmed kreaturen motas får icke vara sliten ur led 
som man säger ty då blifva kreaturen ledvridna. Spöet måste vara skuret 
af. 

När kreaturen motas i vall så lägges en skära vid fähuströskeln och en 
vid vallgrinden, och öfver hvilka båda de skola gå. 

Man bör vid vallsläppningen gifva boskapen hvitlök och äfven binda 
på dem sådan så får man lycka framför alla andra som icke så ha — 

Då boskapen släppes i vall så afbrytes en trädpinne i tre delar och 
kastas ovårdsamt bland kreaturen så stånga de icke hvarandra. 

Då kreaturen utsläppes på bete så inhugges en skaftlös yxa i stugu-
knuten åt den sidan hvarest betesmarken är belägen, eller ock ofvanom 
eller i fähusbåset så gå kreaturen hem och inga olyckor drabbar dem. 

Då ko släppes ut till betet första gången om våren så skall en 
trädsticka kastas öfver henne så blir hon befriad från bensvaghet, 
bensjuka.5° 

Ko får ej vid vallsläppningen slås med piska (tagelhurra) ty då bli de 
sena att taga sig oxe. 

Då flera ägare är om samma betesmark så säger den som sådant vet 
och förstår, första gången de släppas på betet, hviskande i kreaturets 
öra: Ät för den andra med du! Ät för den andra med du! 

Första dagen man vallar boskap får man icke förehafva den ringaste 
sysselsättning hvarken hemma eller i skogen. Vallhjonet nämligen. 

50så blir hon ... bensjuka; 347 s. 223, marg.: ty eljest kan hon ej gå in igen. 
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Vallbön51  
Uti Guds namn släpper jag mitt fä fram 
i Iesus' och jungfru Maria hage 
Iesus sad' till Maria: Tag nu nyckeln i din hand 
A' lås för Ulf å' ulfvatanda 
För Björn å' Björnarama 
För allä djur i skogen 
För alla troll på jola 
Så när som på en hund de kona fä (kan ej förstås) 
I da' klänger di, i da' byker di 
Minä finger tie 
Tolf Guds englär bevare 
Inte' ett hår ska du nå 
Aldri' en bloddröpe ska' du få 
Så länge som sola skiner 
A' så länge som strömmen rinner 
I F: S: o: d: Hel: Andes [namn] Amen!52  
Öja och Vestermo Socken V: Rek: hd 

Vallbön53  
Nu läser jag för Ulfvatand och Björnaram att de intet skada skall min bo-
skap hvarken smått eller stort, utan jag sätter dem så långt om Dåvre 
fjäll där svanen svartnar och korpen hvitnar. Igenom F: S: o H: A: N: 
Amen! 

Boskap följas åt — gå hem. 
1. Koskällan bör påsättas Valborgsmässodagen så följas kreaturen bättre 

51347 s. 222: Wallbön: Uti Guds namn släpper ja' mitt fä fram! I Jesus d' Jungfru Mariä hage/ 
Jesus sad te Maria: Ta' nykkeln i di hand! Å' läs för Ulwatandal För Björn d' Björnarama/ 
För allä djur i skogen/ För allä troll på jolal Så när' som på en hund de kona fal I da' klänger 
di, I da' 'byker di/ Minä finger tie/ Tålw Guds änglar bewaräl Inte' ett hår ska' du nå/ Inte' 
en bloddröpe ska' du få! Så länge som sola skiner/ Å' så länge söm strömmen rinner/ I: N: F: 
o: S: o: H: A: Amen (Vestermo Sn). 
52Linderholm snarast nr 347, jfr dock 216. L. läser läs r. 4 (ej Ids), Ida' r. 9. För nr 216 med-
delar L.: Västermo, 1880-talet. NM. F: 9530, där det upplyses, att anteckningen skett efter 
skolbarn vid Härads folkskola, men befanns stamma från en 80-årig kvinna i Västermo. 
de konä fä, komm.: barnen kunde icke ge bättre besked. 
53347 s. 224: Bön för odjur: Nu läser ja' för ulwetand d björnaram att de inte' röra skall min 
boskap, hwarken smått heller stort, utan ja' sätter dem så långt om Dowrefjäll där Swanen 
swartnär d' Kårpen hwitnär; igenom F: S: o: H: A: N: Amen. — Linderholm nr 401: Sdm , 
1860-70-talet.Var.: ... att de intet röra skall ... 
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åt om sommaren. 
Då fähuset måkas i dymmelveckan54  måste dyngan läggas särskildt 

och i väl sammanpackad hög så följas kreaturen väl åt som sommaren. 
Spjället måste alltid vara igenlåtet innan solen nedgår i dymmeln så 

följas de åt och gå sammanskockade hem. 
Om man gifver dem ärthalm Annandag jul så följas de åt under hela 

sommaren. 
Vallspö skall uppsättas i fähuset så gå kreaturen bättre hem. 

5.55  Fähusdörren måste sorgfälligt vara igensluten innan solen nedgår 
under hela dymmeln så gå kreaturen bättre hem. 

Påskdagsmorgonen innan solen uppgår så går man till närmaste löfträd 
och bryter på en qvist samt ropar hvarje kreatur vid namn, men vid sista 
kreaturets uppnämning56  så afbrytes qvisten rigtigt och medtages för att 
uppsättas i fähuset57  så gå kreaturen hem. 

Vid vallsläppning måste alla kreaturen äta ur koskällan så följas de 
åt och gå hem. 

Innan vallsläppningen sker så afklippes svanstaglet på alla kreatur 
och hvar och en får lukta på sitt och hvarvid man säger: Den där (här) 
ska' du gå hem e'ter om qvälla'l Därefter uppsättes taglet i fähustaket 
hvars och ens midt öfver hvar och en, så gå de flitigt hem.58  

Då kreaturen utsläppes så bör man taga trenne hårstrån på venstra 
bakfoten emellan latklöfvarna och i en brödbit ingiva skällko, så följas 
de åt hem. 

Om något enskildt kreatur icke följer hem och man uppsökt det så 
hviskar man det i örat någorlunda hårdt trenne gånger: 

Bynn ä' bränder 
Bondn ä' hängder 
Gumma' springer rasande i skogen 
Å' du står här/ 59  
Efter denna betan så går kreaturet hem. 

54347 s. 223: dymmeln. 
55Felaktig numrering i ms. 
56uppnämning: ordet saknas i 347 (s. 223). 
57347 s. 223: fähustaket. 
58Därefter ... hem; 347 s. 223: hvarefter taglet uppsättes under bjälken hvar öfver sitt. 
59De två sista raderna 346 s. 223, marg.: Gumma' springer rasande kring/ d du går kvar här! 
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Boskap, uteblifven 
Om kreatur uteblifver och efter flitigt sökande man är oviss om de äro 

vid lif, så tager man upp trenne stenar som något ligga ned i jorden men 
likväl äro synliga, och om under dem alla finnas myror eller andra kryp-
djur som alla äro vid lif så har man godt hopp om att kreaturet lefver. 
Här gäller proportion. 

När man nu hade hopp om att kreaturet lefde så tog man sitt vallhorn 
och blåste åt alla fyra väderstrecken: Tulilulilu! Tulilulilu! Tulilulilu! 
Då kunde svaras med horn på annat ställe: Tulilulihit! Tulilulihit! Tuli-
lulihit! och då blef det att söka däråt hvarest alltid något främmande 
kreatur anträffades. Men om efter trenne gånger förnyade trefaldiga 
maningssignaler allt förblef tyst då var hoppet försvunnet, då har skogen 
fått makt därmed. 

Det hände att omanad kallelsesignal gafs och som då besvarades med 
stötar i hornet som voro i nejden kända. Ännu efter 1840-50 fanns 
personer isynnerhet qvinnor som i ett bockhorn med trenne hol kunde 
utstöta många skiljbara signaler och hvilka hördes på betydligt afstånd. 

Man lägger klafven i båset och hugger in en yxa däruti så kommer krea-
turet om ett dygn igen. 

Man löstager klaflmäppet och lägger det på en hemqvarnsten och låter 
stenen kringgå trenne gånger motsols så igenkommer kreaturet om ett dygn 
såvida det icke är bergtaget. 

Boskap, föryttrad 
Med föryttring menas här hvad som slagtas eller hvad som af tvångsmål 
eller ren nödvändighet måste försäljas för att godtgöra andra behof. 

Om kreatur uttages ur huset för sådant ändamål som här ofvan är nämnt 
så skall man med detsamma som kreaturet stiger ur båset inkasta en träd-
klabb, skofvel eller qvast eller hvad man kan hafva för händer, ty eljest 
blir båset skämdt så att inga kreatur där trifvas mera. De kreatur som in-
sättas där blifva endera uppätna af vargar eller blifva de på annat vis 
omkomne, åtminstone lytta. 

Boskap och varg 
Böner för odjuren äro vid artikeln: Boskap i vall anförda. 
Att ej vargar må skada kreaturen så skall man vid det man får se det 

första tuss-spår på året rifva något af sina kläder och lägga däruti så äro 
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de fredade för det året. 
Då man får se det första vargspår, som förut är nämnt, men på sommar-

talet räknadt, så afrycker man sig trenne hårstrån på hufvudet och 
lägger i spåret vid man säger: 	ska' kläd' dej men andrä får föd' dej! 

Om man nu i stället för andra utnämner viss persons namn jemte stället 
där den bor, så hemsöka de först och främst denne men själf är man fredad 
för det året. 

Ett lås uppläses, hänglås nämligen, och lägges delarne så att nyckeln 
ligger först, så själfva låskroppen och så merlan med så stort mellanrum 
att vid ett kreatur går tvärt öfver denna linia, första gången man släpper 
i vall, kreaturet med sin kropps yttre sidor och hela kroppen för öfrigt är 
öfver låsdelarna. Så igenläses låset och med isittande nyckel nedlägger 
man det i en myrstack uti den mark där kreaturen betar, och därvid säger 
man: Ja' har igenläst din mun så att ni ej må mina kreatur skada! I hel. 
Treenighetens Namn, Amen! 

Detta lås får icke vidröras så länge kreaturen gå i vall, men skulle 
någon af oförvetenhet borttaga låset så slår vargarna sig på hans krea-
tur.60  

Man får icke äta då man motar vall ty då uppäta vargarna kreaturen. 
Ej heller får man då man i allmänhet äter få nämna vargen ty då äter 

äfven vargarne upp något.61  
Siare vilja påstå att hvirflarnas läge bestämmer kreaturens öde i för-

hållande till vargarna, men så mycket är kändt att hvar ansigts eller 
stjärnhvirfveln närmar sig venstra ögat mera än det högra så är det hem-
fallet åt vargar att uppätas.62  

Om fram emellan hornen på boskapskreaturet, ludden står upprätt och 
tyckes dela sig såsom fingrar eller mångtåad ram betyder att de skola 
uppätas af vargar. 

Vissa personer har funnits och lefva ännu som redan på en spädkalf 
kunnat se om de skulle bli skadade af vargar och hur många år därmed 
skulle dröja. Denna konst hölls mycket hemlig och är en förborgad hem- 

6°346 s. 224: Skulle något kreatur vanka med sidan utöfver låsets delar så kan det bli rifvit 
men ej dödadt. 
61347 s. 224: Wargar få ej nämnas då man äter ty då uppäta de kreaturen. 
62347 s. 224: Siare hafwa äfven märken på hwirflarnas läge och förhållande till hwarand-
ra såsom på hufvud, hals och rygg; mer är här icke kändt. [Tillägg:] Om hwirfweln närmar 
sig venstra ögat mera än det högra så är kreaturet hemfallet åt warg. 
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lighet ännu för flertalet.63  
10. Under löfsprickningen om våren och under löffallet om hösten bör man 
hafva noga vård om kreaturen ty då är största faran för vargarna — 

* Valborgsmässodagen skulle bonden eller husfadren själf gå vall med 
kreaturen ty vargarna voro då farligast att röfva folk [347 s. 222, marg.]. 

* Om man vid Wallgäng blir sömnig är tecken att vargar lura på att 
komma åt kreaturen [347 s. 223]. 

Sägen: En gumma gick åt kyrkan och sade: I dag bevarar Gud kreaturen, 
i morgon bevarar jag dem själf. Måndagen vallade hon sina två kor men 
blef oöfvervinneligen sömnig och vargarna uppåt begge hennes kor [347 s. 
223, marg.]. 

Bostaden 
Ett boningshus eller stuga måste alltid hafva sina gaflar vettande åt 

öster och vester om man skall trifvas. Intet boningshus får vara fyr-
kantigt eller bestå af liksidig fyrkant. 

Många hus äro så beskaffade att någon därstädes alltid skall vara 
sjuk. Orsaken är att man misshagat Rå; endera byggt huset detta till för-
fång eller sedermera gjort några tillställningar som utöfvar inflytande på 
helsa och trefnad. 

På många ställen har man sett en skyryxa med eller utan skaft inhug-
gen i Östra eller Södra knuten så högt att ingen omedelbarligen kan dän-
taga henne, om bostaden är så hög, och denna har man sett qvarsittande 
flera tiotal af är. 

Det finnas nog personer som föregifva sig kunna rensa sådant boningshus 
från ondt och skaffa helsa och trefnad men man har ingen kännedom om 
sättet eller resultatet af dessa försök eller åtgöranden. 

Att det röker in på åtskilliga ställen är ock en olägenhet som tros till-
komma genom öfvernaturliga makter. Mången har tvingats flytta hus 
flera gånger, ommurat murar på åtskillige sätt. 

Anm.: Jag har med yttersta möda sökt öfvertyga allmogen om att natur-
liga orsaker finnas till alla sådane olägenheter hvarom nu är taladt men 
fruktlöst. Jag har visat åtskillige personer som vetat att i min egen 
bostad alldrig rökt in på 30 å 40 år men nu på sednare 10 å 20 år så har 
inrökning inträffat för nordlig blåst. Detta härleder sig från en på norra 

P. 9 återfinns ej i ms 347. 
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sidan belägen höjd tillväxt skog som gör att väderkastet faller i 
skorstenen. Flera utrökningar har jag botat genom förändradt lodplan å 
murens vinklar i rökgången eller med ventiler; men detta hafva de mera 
tackat min kunskap i trolldomskonst och förmåga att betvinga onda 
makter — Godt är likväl att upplysningen småningom undantränger 
dylikt.64  

* Älfkvist: Undertryckt tvillingsskott som är inväxt. Af ett sådant träd 
må icke något inläggas i ett hus, ty om så sker så skall huset brinna [347 s. 
138, marg.]. 

Byggnad: Första spiken i en byggnad bör icke inslås rigtigt utan ned-
vikas så gå alla de öfriga bättre in. 

Botare och botemedel 
Om någon lär bort konster att göra åt till någon af sitt kön muntligen så 

förlorar formeln sin kraft hos den som meddelat den. Genom skriftligt 
meddelande kan man lära man och qvinna men då måste det gå genom 
mellanhand d:v: säga emellan tvenne männer skall en qvinna vara öfver-
lämnare och tvärtom. Man får icke mycket tala därom. Qvinna kan lära 
man och man qvinna men det måste ske hemligen. Utlärandet sträckte sig 
icke ofta förr utom familjen och icke till alla där. Man har träffat 
sådana handskrifna lappar bland sterbhushandlingar hvilka troligast 
på detta sätt tillkommit. 

Sedan man blir tandlös så har icke de lästa formlerna någon värkande 
kraft och då kunna ock sådana utan särdeles äfventyr utläras åt hvem 
som heldst. 

Om något naturligt botemedel gifves en annan hand i hand så får man 
icke tacka därföre ty då gör det ingen värkan. 

Det gifvas personer som kasta skulden till egna olyckor på andra. 
Botare finnes. Denne kan uti ett brännvinsglas visa den som gjort olyckan 
och äfven tror sig kunna upptäcka många omständigheter därvid. Men 
detta sker vanligen sedan den enfalldige omedvetet upplyst honom 
därom. 

Naturliga botemedel till allt ondt är Smör jä å dröpär samt obrukadt 
Bek till plåster — Vidare omslag af mellan stenar krossade örter och 
blad (Se vidare härom vid hvart och ett ondt som behöfver botas). 

"P. 4 lyder i 347 s. 138: Att röka in beror på misshaget hos rå med husets läge. (Även anm. 
saknas.) 
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Braklaget hos hästar 
Då en häst stadnar och ej vill gå så spännes han ur åkdonet och en järnstör 
nedhugges i marken på den platts där hästen stått. Så bör hästen 
genomgå en grundlig svältkur och vid han sedan spännes för trossen så 
drager han lätt dän vagnen eller hvilket åkdon som heldst och brakar 
aldrig mer. Svältkuren torde böra tagas på plattsen. 

Brita d: 7 Oktober 
Märkelsedag. Britsmäss sommaren65  är en tidpunkt däromkring af en 
vecka eller två som bör vara vackert väder oaktadt väderleken är slas-
kig och kulen. 66  Kallas äfven pota tes sommaren. 

Brud, brudgumsskjorta, klädsel m:m: 
Brudgums,skjorta får icke bruden sy själf. En brudgum blir ofta bedragen 

genom denna på sin hustrus duglighet om han icke händelsevis känner 
detta bruk. Bruden bör därföre för upprigtigheten ej antaga bättre söm-
merska än hon själf. 

Bruden måste sofva en natt med påhafd brudgumsskjorta om hon vill 
tänka sig få välde i huset. Mänga afstå detta välde och förkasta då 
ofvananförda bruk. 

Natten före vigsel bör bruden hafva ett gossebarn till sängkamrat. 
Bruden får ej nyttja snörvärk eller spännen i skorna ty då får hon svåra 

barnsängar. 
Uti brudens skor måste läggas penningar, säd, nöthår, fjäder m:m: för 

att hon må fä öfverflöd på all ting. 
* Silfverpenning laggd i skorna förorsaka lätta barnsängar [347 s. 11, 

marg.]. 
När brud fått brudskorna på sig så bör hon genast utan att säga ett ord 

gå åt fähuset och mjölka en ko så får hon ymnig afkastning i ladugården. 
Därföre om bröllop hålles på sommaren bör en ko ställas i huset och hål-
las snyggt och puttsadt att hon icke må smuttsa sig själf eller sina kläder. 

Sedan brud är fullklädd bör hon krypa igenom en sele så får hon lätt 
barnsbörd. 

Första gängen bruden sätter sig efter klädseln så bör hon vara betänkt 

65347 s. 280: BritsmassSommärn. 
66s1askig och kulen; 347 s. 280: skwalpugr. 



34 

på huru mänga barn hon vill hafva. Så många barn hon vill ha, så mänga 
fingrar bör hon lägga under sig och sitta på tills de domna. Hon bör iakt-
taga detta allt tills vigsel försiggått för att ödet icke må glömma sig. 
Mycket bekymmer måste vara härvid att göra lagom. Mången önskar sig 
fri för barn men ock mången är som trånar bort i längtan att ärhålla det 
som naturen nekar dem. 

Bruden bör vara mycket uppmärksam då hon väntar brudgummen 
komma sedan man börjat kläda henne eller är fullklädd, ty får hon se 
honom först så blir han ej sträng mot henne. 

Ej må brud eller brudgum gå och titta i en tom graf ej en gång se däråt 
eller tänka därpå ty det vållar olycka.67  

När brud hemkommer från kyrkovigsel så bör hon om hon rider upp-
spänna sadeltrossarna, och om hon är åkande uppspänna alla seltyg så 
får hon lätta barnsängar. 

Då brud hemkommit från det ställe där vigsel skett, eller efter vigsel 
om den sker hemma, genast gå in i mjölkrummet och dricka mjölk, samt åt 
boden och äta litet af hvarje så får hon ymnighet i alla sina dagar. 

Om strängarna på spelmännens fioler brista under spelet är tecken att 
bruden ej är mö. Mohn och proportion räknas äfven härvid och vidskepel-
sen utöfvar en stark värkan. Skulle en sträng brista då fiolen hvilar, 
hvilket genom luftens förändring kan inträffa då är tecken att hon blifvit 
våldtagen och är då ursäktligare. 

Vet bruden med sig själf att hon ej är mö, så bör hon hafva någon be-
täckning af tyg under själfva kronans öppning, ty eljest få hennes barn 
ondskorf. Detta förblifver likväl en hemlighet emellan bruden och den 
som kläder. Nyfikna iakttagare bör man förstå att aflägsna. 

Det är ofta brudar som sägas hafva kronan under förklädet och här 
måste prästen hafva en bra lapp för sina byxor om ej obehag skall träffa 
brudens heder och samvete. Misstankar kunna glömmas och värklighet 
kan gömmas. 

Om brudkronan är något dunkel så är säkert att bruden icke är mö.68  
Regnar det i brudkronan sedan hon är satt på hufvudet så blir bruden 

rik. 

67Tillägg 347 s. 15: dödfödda barn. 
68347 s. 12: Är kronan ej klar och glänsande är bruden ej mö. 
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Brud vid bröllopsbordet 
Äter hon härdt bröd vid bröllopsbordet så får hon friska och starka 

tänder i all sin dar. 
Ju mera hon äter vid bröllopsbordet ju gifmildare blir hon mot behöf-

vande men likväl utan slöseri och misshushållning och med 
bibehållande af välsignelse och drygsel. 

På denna grund har man äfven ärfarit att brudar funnits som af egen 
drift eller genom en nog omtänksam moder låtit öfvertala sig att äta så 
litet som möjligt. 

Men likväl så bör hon taga för sig och smaka af all mat som finnes på 
bordet så blir hon icke lysten. 

För samma ändamål bör hon bita i duken först innan hon satt sig vid 
bordet och äfven sedan hon uppstigit därifrån. 

* Dricka bör hon minst ty mannen kan då bli en fyllbult [347 s. 17, 
tillägg]. 

Brudkrona 
Då kyrkokrona lånas så måste den yttersta försigtighet iakttagas men 
kronan all heder bevisas. Ingen vet här huru försigtig man bör vara eller 
får vara. Dessa omständigheter hafva ett stort inflytande på de giftas 
hela lefnad. 

* Snögar det i brudkrona så blir bruden rik. Regnar det i brudkronan så 
betyder det sorg och tårar [347 s. 12, marg.]. 

Brudpigor 
om brudpigor misstänka att bruden icke är mö så böra de innan de be-

tjena henne inlägga en slant i håret eljest blifva de flintskalliga. 
Om brudpiga låter kläda sig i hårkorg eller krona formeras af hennes 

hårfläta så bör en betäckning öfver hufvudet ligga däri, ty om bruden är 
kränkt så är då brudpigan utan fara. 

Brudpigor som inträdt i manbarhetsperioden äro största fara underkas-
tad[e] i ofvannämnda hänseende. 

Brudvigsel 
1. Om vigsel sker °medelbarligen strax efter lysningen så få de gifta 
många barn. 
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Vigsel bör ske i Ny dock icke i samma ny som utlyst blifvit. Detta har 
invärkan på hushållningen. 

Om det blir snö och stormig väderlek vid vigsel så blir äktenskapet 
bullersamt och oroligt, om icke just makarna emellan så blir det i affärer 
och hushållning ofta flyttning o:s:v: 

Om någon som afundas tvenne personers förening genom giftermål kan 
vid vigsel eller brudparets stående för vigsel vara nog djärf och bringa 
någon sak emellan personerna så blir deras äktenskap olyckligt. 

Hvem som vid vigsel står något framom den andra blir den i huset rå-
dande. Man har ärfarit att de före vigsel öfverenskomma härom och är 
denna öfverenskommelse med vigseln stadfäst. 

Har bruden inre drift att bli husbonde såsom kanske hafvande förmö-
genhet så bör hon ställa sig med sin venstra fot utom mannens fötter. Anar 
mannen eller märker han något så är bäst att bete sig lungt och klokast 
gör han då. 

Den armen som är närmast brudgummen bör hon hålla något utom 
honom och dessutom hålla sig tätt intill honom så blifva de eniga i alla 
sin dar. 

Den vid vigsel ser sig något tillbaka skall lefva längst. 
Om flera par vigas på en gång så kunna icke alla bli lika lyckliga ty 

endera måste gå först och de andra sist. Så vidt man kan så skiljer man sig 
så, att exempel gifvits där flera par skulle vigas vid kyrkan eller annat 
ställe de placerats inom hushåll så att de vid tillfället alldeles icke 
visste hvem som först blef vigd eller skulle vigas. 

Exempel har ock gifvits, där tvenne par skulle vigas, det ena paret af-
sagt sig vigsel till en annan dag. 

Om vigsel sker samma dag som bamkristning sker genom samma präst 
så blir äktenskapet fruktsamt. 

Om brudvigsel och likbegrafning inträffar på samma dag så bör be-
grafningen ske först. 

Blir någondera af brudfolket sömnige i kyrkan vigseldagen eller brud 
som ungmor första gången hon som sådan är där så dör den snart. 

Första söndagen efter vigsel, ungmorssöndagen böra de nygifta gå så 
tätt tillsammans att ingen får åka eller gå emellan dem ty då äfventyras 
deras framtida lycka. 

Om vigselringen är för träng så blir äktenskapet svårt. Ju större denna 
är desto lyckligare blir äktenskapet. 
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Bruti' å Vridi69  
Den som skall bota denna åkomma skall vara försedd med en knif hvarpå 
tången räcker genom skaftet. Följande formler läsas och botaren stryker 
därvid öfver det lidande stället med knifven. Kan lemmen eller kropps-
delen hållas på en jordfast sten så är det så mycket bättre. 

Jungfru Maria red 
Så kom hon till ett led 
Hon botade sin häst för bruti' å för vred 
I: G: F: 5: o H: A: N: Amen! — Läses trenne gångerm 

Jungfru Maria leder sin häst igenom ett ledd 
Nu botar jag för vridi' å' bruti' 
IF: S: o: H: A: N: Amen — Läses trenne gånger71  

Maria ledde Hästen skred 
Foten ur led 
Tie finger d' tie tår ska' ja' botä dig med 
Ur vred, i led 
Snart skjuti' som bruti' 
Genom treenighetens namn, Amen! Läses tre gänger72  

Jungfru Maria red ötver e' bro 
Och hade Herren Jesus i sitt knä 
Så kom de till ett led 
Där bröt deras häst sin fot ur led 
Så visst skall jag bota din fot 
Arm eller hvad led som heldst 
Så visst som Herren Jesus satt 
I Jungfru Mariä knä 
I N: F: S: o H: A: Amen! Tre gånger73  

Jungfru Maria red dt källa' 
På Hälla 
Hästen skred 
Å' foten va' ur led 

69Samtliga formler i detta kap. återfinns i 347 (s. 74, 232) med obetydliga var, endast i 
stavningen. 
70Linderholin nr 1015: 1860-70-talet. 
71Linderholm nr 1016: 1860-70-talet. 
72Linderhohn nr 1017: 1860-70-talet; ... fingrar och tio tår skall jag ... r. 3. 
73Linderholm nr 1019: 1860-70-talet. 
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Men nu ska' de' bli' som de förr varit har 
I F: S: o H: A: N: Amen! Tre gånger Sedan läses Fader vår som är i Him-
melen etc.74  

Jungfru Maria och Sancte Pär red öfver e' bro 
Deras häst vred ur led i vred 
Å' ur vred å' i led igen — Läses trenne gånger. Därefter spottas och stickes 
med knifven 1 gängen en gång, 2 gängen två gånger, och tredje gången tre 
gånger.75  

Vår Herre Kristus och Jungfru Maria de red 
På en åsna igenom ett led 
Å' Åsnan skred 
Så ho feck vred 
Å' ja' ska' sättä led mot led 
Tie finger och tie tår ska' ja' bota dej med 
Läses först trenne gånger och beseglas sist med Heliga treenighetens 
namn; Amen!76  

För att dessa formler skola göra tillbörlig värkan så är nödvändigt att 
först döfva värken på den brutna åkomman och så bultar man det med 
knifskaftet så hårdt man kan tåla. 

Man kan ock bulta det onda med skaftet på en skohammare. 
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; Amen177  

Brygga 
1. Då säden slås i stöp för mältning så skall först eldkol läggas i kärlet 
och så korsas såväl i botten på kärlet som ock ofvanpg8  säden sedan man 
islagit den. 

74Linderholin nr 1018: 1860-70-talet. Vardt (för va') r. 4, skall det r. 5. 
75Linderhohn nr 1032, tro!. tagen ur Bidrag!! s. 103. 
76Jfr Linderholnri nr 1030. 
77Linderho1m nr 1001: 1860-70-talet; bör vara le emot le, se emot se, ben emot ben (i st. för 
ren emot ren etc.). 
78347 s. 147: ogapd. 
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Skämning kan här mera äga rum och förekomma oftare än i andra 
handteringar;79  här kan mältan skämmas, här kan rosten skämmas, jäs-
ningen kan skämmas, jästen kan skämmas och till och med kan drickat i 
tunnan skämmas, och den som dricker skämdt dricka skall ock promt bli 
skämd själf — sjuk. 

Den som i pörte rör mälta måste tvätta sig om händerna först ty eljest 
får Rå magt med den. 

Sägen: En piga kom åt pörtet för att ansa om mältan men ärinrade sig8° 
att hon glömt att tvätta sig. Hon pinkade därföre i händerna och tvät-
tade sig därmed. Då hörs en röst: Om inte' di hängskälla' ha' vari så ha' 
helä mälta' skullä vari mil Det var således ugglor i mossen. 

Till skämningen medvärkar många orsaker; elakt folk finnas nog medel 
emot ty man har vredeld, tibast, svafvel o:m:m: men onda ögon de äro 
värre.81  Det kan ingen kosma82  så väl att icke någon skrymsla finnes där 
dessa kunna skada. En inkommande persons hälsning den kan besvaras så-
som vid byk men de kunna fråga: Har ni vatten? (meningen kan vara, då 
värklig vattenbrist förefinnes, god.) Hvad skall man då svara när man 
icke är beredd, men ondt blir det ty vatten får ej nämnas, men att qväsa 
onda ögon83  det är ej så allmänt bekant. Man kan likväl se hvarpå perso-
nens ögon rigtas. Den som är så lycklig och kan läsa dessa ord: lag beder 
Gud att dina onda ögon skola vara så svarta som en månförmörkelse! I N: 
F: o S: o H: A: Amen, den har ingen ting att frukta. 

Enögda personer äro farligare att låta se på sådana saker som kunna 
skämmas, men de äro lyckligtvis sällsynta. 

Icke får någon hvarken en själf, husfolk eller främmande nämna vatten 
af sådant som tillhör en bryggd utan man skall säga: lag. 

Alla kärl som till bryggd och drickas förvaring hörer som ock de red-
skap som vidare nyttjas böra vara tecknade med inskurna kors samt svaf-
velstöpta eller droppade med svafvel på bottnarna utan och innan. 

Allt hvad man öser med en skopa och urstjälper öfver afviga handen 
eller motsols blir odrygt. Här menas att om af lättsinnighet eller af en 
tillfällighet eller till och med nödvändighet något sådant skulle ske vid 

79347 s. 145: oftare än vid byk. 
80347 s. 147: ärhindrad sej. 
81347 s. 145: men onda ligur döm ä' värre. 
82347 s. 145: Msmä. 
83347 s. 146: ondå (tur. 
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bryggd så anses brygden af intet värde. 
Innan maltet ilägges till syftning och innan rosten inlägges samt innan 

bäskvörten slås i jäskaret så skall alltid trenne eldkol iläggas och 
därvid säges: Kom nu ögg! så är man säker. 

Ett halmkors lägges i botten på rostkärlet. 
Om det skulle vrida sig på rosten84  (surna) som man säger så lägges 

bettsjärn däri. Något arfsilfver bör man ock ilägga samt en liten björk-
qvast så rinner det bättre. 

Nu är ett ordspråk: den som inte ger när man brygger och bakar den ger 
aldrig något; Och för att icke räknas för snål så måste man för skam skull 
gifva smaka vörten då denna rinner. Men man må noga akta sig att taga 
mera än som urdrickes, och skulle den främmande lämna något så slås 
detta bort ty han kan ha elak ande och då är det ändå skämdt. 

Jäsningskärlet bör rökas med svafvel och däri afbrännas krut. Hvitlök 
bör ock vara med. 

Med bryggjäst är kinkigare än med bakjäst. Man vill i alla hänseen-
den icke bortlämna jäst men det är ock godt att få igen. Som säkerhets-
mått likväl så läggas eldkol i kärlet trenne stycken och qvinna säger ut-
tryckligen att hon icke får göra naturbehof medan hon bär jästen, eller 
visa kärlet för någon eller ens gå af vägen och icke heller för någon om-
tala ärendet. Men skulle emot all försigtighet jästen ändå vara skämd 
och oduglig så tages jäst från trenne olika ställen så blir det tvärsäkert. 

Då jästen lägges i drickat eller iges (ges i) så skall man högt ropa: 
Höj! eller Hoj! och slå med armarna. 

Ingen får sitta på det öfvertäckta drickeskärlet hvari jäsningen skall 
försiggå, ty kan det bli skämdt.85  

* Under jäsningen bör man lägga en Gudelig bok ofvanpå kärlet så är 
skämmarens makt omintetgjord. 

Då jästen ilägges skall man mystra. 
Ingen får inkomma; dörren stänges. 
Den som utifrån inkommer under det bryggning pågår måste röra i elden 

ty rå kan vara med i faggorna [347 s. 147, marg.]. 

84347 s. 146: wriait sej p4 rosten. 
853475• 147: ty möjligen kunde en fjärt stjäla sig fram och då är allt skämdt. 
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Brännsår 
Botas: 

Läses och strykes med knif: 
Köld å frost faller lika 
Stora strömmar rinna vida 
Ut värme d' in kyla! I hel: treeninghetens namn etc.86  

Kyla frost i världen vidja [så!] 
Stora strömmar rinna strida 
Värme ut d' kyla in 
Bot i samma stund! I hel: treenigh: Namn Amen! 

Eller ock påströs torkad fårgödsel eller en grantullra" brännes och 
denna aska eller falke strös på; hjälper. 

Brännvinsbränning 
Då denna hand tering öfvades i hvarje gård var den ofta nog utsatt för 

skämning. Man hade nog medel däremot fastän intet alla förslog. Säfven-
bom var visserligen det säkraste men då sådant icke fanns så hade man 
Svafvel, tibast, m:fl: 

Man trodde sig kunna skämma blandet (mäskningen) om man kunde 
bortstjäla något däraf men detta gick icke så lätt ty man hade ju lås. 

Pannan kunde äfven skämmas, men den botades därmed att man hade 
en häst att lukta i henne. Kunde man få honom att äta ur henne så var det 
så mycket bättre. Så fort pannan blef skämd så sprutade hon men då var 
det så lätt att skicka lika godt igen. Var skämningen svår så skickade 
man efter en klok gubbe som i ett glas brännvin såg skämmaren och mot 
skälig ärsättning lofvade att puttsa honom. Okunnighet hos dem som 
skötte om handteringen och materialernas ofta nog dåliga beskaffenhet 
togs aldrig med i räkningen. 

Var skämningen svår så kunde det äfven hjälpa att skjuta i pannan" 
med löst krut. 

Bröllop 
1. Bröllop må icke hållas på Måndagar Onsdagar eller Fredagar. 

86ffr Linderholm nr 676: 1860-70-talet. 
87347 s. 65: barren på en hel grantullra. 
88347 s. 148: i karet. 



42 

Vid alla tillrustningar till bröllop måste gå tyst och varsamt tillväga; 
ej kastas med kärl eller bärstänger; ej slamras med grytor och låck; men 
man bör icke dess mindre gå dristigt och raskt tillväga. Följden häraf är 
enighet och sämja under bröllopsdagarna, samt sämja och drift i arbetet 
under hela äktenskapstiden. 

Slagtd jur som är anordnadt till bröllop måste noga aktas för vargar; ty 
drabbar det någon olycka på djuret så dör endera makan89  snart. Dessa 
djur äro utsatta för stora faror i det fallet. 

Bröllopsbord 
Om den som dukar bröllopsbordet blåser under duken så att bubblor bli 

synliga så förmå ej bröllopsgästerna att äta mycket. 
När bröllopsborden dukas får ej stojas och pratas ty då kunna bröllops-

gästerna blifva oeniga och brud och brudgum under samlifvet träto-
samma. 

Vill värd eller husbonde spara maten på bröllopsbordet så böra endera 
praktisera ett mindre åkerbruksredskap under bordet såsom en potates 
skyffel, spadblad eller dylikt så äta ej gästerna mycket. 

Äfven kan man för samma ändamål ställa ett mindre kärl med linfrö 
under bordet, eller lägga linfrö under duken. Men skulle sådant af någon 
märkas så inträffar det som värre är. Den som känner hemligheten upp-
märksammar nog sådant och kan snart bli förtretad och undfly laget. 

Men det gäller äfven den sattsen: att om vid bröllop sparas så blir allt 
hvad till förtäring och lifsuppehälle för de gifta odrygt och utan välsig-
nelse i hela deras lifstid. 

Om bruden äter det hårdaste bröd hon kan ärhålla vid bröllopsbordet 
så får hon de starkaste tänder i hela sin lefnad. 

Så bör hon taga för sig af all mat och åtminstone smaka något så blir 
hon icke lysten. 

För samma ändamål bör hon bita i duken både innan hon sätter sig och 
äfven sedan hon uppstigit därifrån. 

Bröllopsgäst 
Om icke alla bjudna bröllopsgäster infinna sig så blifva de gifta fattiga i 
mohn därefter. 

89347 s. 10: så dör endera af de gifta snart. Den följ. satsen saknas i 347 (s. 10). 
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Bröllopsståt 
Om person som skall vigas har någon ovän så brukar den igenstena grin-

dame där brudståten skall färdas fram. Detta anses för en svär hämnd. 
Skämtordspråk: Jag skall väl göra dig någon tjenst om ej annat så kan jag 

stena igen grindarna när du blir brudgumme! Detta yttrande är i allsköns 
välmening. 

Bland ett större bröllops tjenstepersonal så måste äfven grindpojke 
vara antagen och som äfven kan vara uppassare vid flera tillfällen och 
förefallande gycklerier. Denne inbringar någon inkomst till 
aflöningskassan för diskvandt, värd, m:fl: men han har äfven sin andel 
af uppbörden. Denne är af värden eller husbonden antagen, men nu 
antager värden en annan i hemlighet att passa vid grindarna där ståten 
skall fram. Då nu tvenne sådana utan att veta af hvarandra komma till 
första grinden så göra de hvarandras heder och rätt gällande och stridig. 
Det bär snart till ordväxling och slutligen till lufs. Göra de detta af egen 
drift så är hufvudsaken vunnen. I hvilken mohn denna strid försiggår 
beror bröllopslagets belåtenhet och förhållande till hvarandra, samt 
ännu mera de nygiftas framtid. Ju större osämjan är emellan pojkarna 
desto större enighet hos personerna i fråga — Denna sed brukades ännu 
18409° och något därefter. Nu är det slut. 

Om hästarna gnägga i brudståten är tecken att bruden ej är mö, och har 
en sådan omständighet gifvit svåra styng i en enfaldig ynglings bröst. 
Mohn och proportion afses härvid. 

Om en häst stegrar sig eller någon stjälper af brudståtens åkdon är 
tecken att äktenskapet ej är välbetänkt och blir olyckligt. 

Brudståten bör jemnt följas åt så nära som möjligt och med jemna mel-
lanrum så blifva de gifta i all sin tid eniga och vid jemnt lynne. 

Skulle genom elementernas våldsamhet eller annan tillfällighet eller 
olycka något rubbas ur sin allmänna ordning inom synhåll för brudståt be-
tyder olycka. Rättsinniga personer företaga sig därföre aldrig 
förändrade arbeten vid vägen där brudståt skall färdas. Men det har 
funnits de som af illvilja sönderrifvit eller kullstjelpt gamla 
gärdesgårdar, vältat stenar på vägen, nedrifvit hus för ombyggnad o:s:v: 
Men sådane personer får nog i sinom tid plikta för sin illvilja! 

Man omtalar i mannaminne händelser då gärdesgårdar vid alldeles 

9°347 s. 11: Denna sed brukades ännu 1840 och 1849. 
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lugnt väder fallit sträckvis framför och bredvid brudfärden och att för-
smådda friare vållat sådant; men också att dessa endera blif vit ursinnige 
eller själfmördare eller träffats af andra svåra olyckor.91  

Bröllopssäd 
Denna benämning har man givit sådan dålig säd som vid skärning icke 
kunnat läggas till rediga kärfvar utan vid sammanhämtningen blifvit 
liksom stråkgubbar eller med ax i bägge ändar. All traskigt samman-
räfsad säd kallas därföre bröllopssäd.92  

Byka 
Då en qvinna håller på med kokningen af luten så kan en byk lätt 

skämmas om hon är oomtänksam. Det gifvas personer som genom häxeri 
skämmer, men det kan vara och bli illa nog om någon inkommer som har 
onda ögon. Därföre om någon kommer, som sagt är, under kokning så säger 
man i stället för att anständigt besvara hälsningen, tyst och för sig själf: 
Kyss mej --- (bak)! Men har man mod att högt och ljudeligt uttala ordet 
så är det så mycket bättre och säkrare. 

Om en inkommande eller främmande som har mindre aktning för huset, 
eller kanske blott för att drifva gyckel blott säger under det byk behand-
las inom hus, eller i sin början: jag såg en korp! 93så är hela byken skämd. 

Men för att förekomma skämning så kan en af husets personal utan 
aftal utgå och inkomma samt då säga: jag såg en svan! och skulle så vara 
att grannar och främmande vilja väl så kunna de göra sammaledes och 
denna är värd en — Sup — ty då får man hvitt linne. 

Då qvinna är vid bykstället och innan hon vidrört linnekläderna så ut-
ropar hon stundom: 
Ja' såg hvitä Svan, 
Å' ja' såg hvitä han! 

och då är det bättradt som inne och förut varit glömdt. 
Vid bykplattsen bör man först spotta i vattnet för sig innan man ned-

doppar något eller vidrör vattnet och likaså sedan man slutat. Därtill 

91Detta stycke ej i 347. 
92347 s. 161: Bröllopssäd kallas den som klent växt blir wid upptagningen traskig så att det 
blir ax i bägge ändar på bandet eller skylen. 
93347 s. 144: ja såg en keorp! 
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tager man en linneklut och kastar i vattnet och säger: Ta' de' där d' lä' bli 
mej! så är man nära nog säker att icke bli kramad af näcken." 

* Vatten hvari kläder vridas må icke gifvas åt kreatur ty om så sker få 
de tarmvred [347 s. 145, marg.]. 

Byting 

Man vet att trollen gärna vilja tillbyta sig barn födda af Kristna föräld-
rar och göra det äfven också ibland. Under barnets utbildning visar det 
sig nog snart att det är en bortbyting. Dess hufvud växer ofantligt stort i 
förhållande till den andra kroppen och kroppen är i proportion efter 
åldern ganska liten och spinkig. De äro ganska glupska att äta och 
tyckas hafva ett lömskt medvetande om hvad man icke vill visa dem. 
Man hör dem aldrig tala, sällan gå då annat folk ser det, samt äro för 
öfrigt omedvetna om sin tillvaro. Genom klokt folks biträde har det 
lyckats föräldrar att återfå sina egna bortbytta barn och blifva qvitt 
bytingarne. 

Sägner därom: 
En gumma blef lärd att hon skulle rusta till bryggd i ett äggskal och 

under tillrustningen högt tala därom. Och vid hon rustade så såg han ny-
fiket därpå och snart utropade han: Ja' så gammel som toppen på 
Tivedn d' rota på Ryssvedn men aldri' ha' ja' sitt någen bryggä i ett ägg-
skal förr! — Nu var gumman säker att hon hade en byting att göra med; 
men nu beslöts att få bort honom. Hon rustade nu till en gryta och hvilken 
hon satte på elden med kokande vatten och sade högt och ofta: Nu ska' 
ja' kokä min byting! Hon gick ut och skrek öfverljudt: Nu ska' ja' kokä min 
byting! — Vid hon tog bytingen för att föra honom till grytan så kom ett 
vackert och välskapadt barn nedrasande genom skorstenen, hvilket var 
hennes eget och bytingen försvann — 

Ännu en sägen: 
En annan gumma som var säker på att hon hade en byting som ständigt 

låg i vaggan satte en gryta på elden med vatten och gick afsides. Då 
bytingen såg sig ensam så gick han och aflyftade locket för att se hvad 
som var däruti. Då passade hon på och skulle stjälpa honom i grytan, men 
just i detsamma kom ett barn hastigt inkastandes genom dörren och 
bytingen försvann — 

"så är man ... näcken; ej i 347 (s. 145). 
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Anm: Det har i mannaminne och för icke så länge sedan bland allmogen 
funnits sådana vanbördingar som tjuguårige ändå legat i vaggan och varit 
till skapnaden oproportionerliga samt glupska att äta och utan förmåga 
att tala men utstött obehagliga ljud och läten. Dessa hafva hållits före 
att vara bortbytingar men föräldrarna ehuru därtill rådda hafva icke 
haft hjärta att försöka några experimenter ehuru de väl trott på »en möj-
lighet»! 

* Det har händt att en vaktarinna somnade från sin post där hon låg 
med barnet på ett stort bord. Men hon sof icke hårdare än hon säg en luden 
hand sticka upp på bordet och innan hon kom sig om så var hennes barn 
bortbytt, ehuru hon icke förrän långt efteråt fick bekräftelse därpå. 

En annan sägen är om en kvinna som nödgades gå ut på marken och 
mjölka en ko och bar sitt odöpta barn med sig och hvilket hon lade ej 
långtifrån sig. Wid hon skulle fatta barnet så låg där twå så lika så att 
icke hon kunde skilja dem åt. Hon visiterade dem noga och på det ena 
igenkände hon sitt eldstål och en synål och hvilket saknades på det 
andra. Hon tog det hon igenkände för sitt och lät det andra ligga. Något 
därefter geck hon att efterse det kvarliggande men då var det försvunnet. 

Ännu en sägen om en kvinna som gick till en granne och bar sitt odöpta 
barn på armen och på hvilket hon fästat mössa och annan betäckning till-
sammans med synålar. Kommen ett stycke på wägen kom en häftig hvirf-
velvind och borttog mössan och den löst fästade beklädnaden. Synålarna 
voro bortblåsta och barnet blef då af trollen annammadt, hvilket hon 
snart nog med grämelse fick ärfara [347 s. 305]. 

Bära på hufvudet 
Om någon bär gryta på hufvudet så får den hjärnvölf. 
Om någon bär såll eller korgfat på hufvudet så får man skorf. 

Bärplockning 
Då flera gå till bärskogen så får den bästa lyckan som upptager första 

bäret. 
Ormbunkar ehuru eljest afskydda brukas allmänt till betäckning på 

smultronkorgar. 

Böldar 
Böldar äro af flera slag: Spikböldar, helsoknoppar och de större röt böl- 
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dar; kör telböldar. 
Spikböldar äro de minsta och karakterisera sig genom en bulen blemma 

som bildar en mindre upphöjd svullnad och lindrigare rodnad. Dessa bru-
kar man så fort de äro igenkännliga klämma mycket hårdt med tummen 
och pekfingret korsvis. Hos barn fördela de sig vanligen till spridda sår 
som ofta antaga en elakartad natur och få namn af ettersmo1.95  

Hos äldre personer komma böldar dels af olyckor och dels att man icke 
är tåld och att man aldrig får vara i fred96  (onda magters åtgärd) eller 
också finnas det människor som »sätter» böldar på enom. Men äro de satta 
så kan man ju sätta igen och de andra dödas (botas). 

I sin början kramar man dem eller bestryker dem med såpa, men om de 
på detta sätt för en tid kunna motas så återkomma de på andra ställen.97  

Går98  ur elaka böldar intages så försvinna de. 
Går eller vahr tages och strykes på en stätta på en gärdesgård eller 

grindhake hvarest folk allmänt gå eller med någon bar kroppsdel berör. 
Den som får däraf blir smittad men den lidande blir fri. 

Vill man transportera bölderna på annan person så hälsar man på 
honom om det är morgon: Gud qväll! och är det qväll så hälsar man: Gud 
mörk! Men det kan hända att den hälsade har korn på att saken är sjuk 
och svarar tillbaka: Har du böldar99så behåll! och då är han fri. 

Går tages af en bölde och strykes på en brödbit som sedan gifves åt en 
hund så försvinna de. 

Om man tager går ur böldar och stryker på en slant eller fingerborg och 
lägger dessa saker vid en källa där mycket folk gå, och om någon upp-
tager och förvarar detta så får den bölderna — 

Man ritar femudd på en brödbit samt stryker går därpå och gifver åt 
något djur försvinna de.m 

En tallstränta af stående tall vrides till krossning eller så att hon 
spricker. Så tages går af en bölde och insättes i sprickan 3ne gånger samt 
vrides den i sitt esse igen och tallen släppes i sin upprätta ställning igen. 

95347 s. 43: få namn af ettersmol, utländska elden. 
96347 s. 54: i fred (frisk). 
97347 s. 54: bölder i sin början kunna kramas bort med tummen och fingret korsvis. (Ord torde 
behöfvas därtill.) 
98347 s. 54 går; så även i det följande. 
99347• 54: båtar. 
100347 s. 43, med tillägget: Den sjuke bör gifva hunden själf och om möjligt själf rita fem- 
udden. 
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Olycklig den som hugger eller fäller denna tall om det ock vore femtio år 
därefter. 

Går blandas med ister och utlägges på en korsväg att foglarna må taga 
det så försvinna de och blifva icke till men för någon. 

Eller ock läses: 
Du fläder! 
Du skall torka som näfver, 
Du skall torka i gula,101  
Som döder man i mull! 
I G: F: o d: H: A: N: Amen! — 
Därpå räknas frän 21 baklänges till 1 och bölden klämmes korsvis med 
tummen och pekfingret emellan läsningen och räkningen. 

Eller: 
Bölde bölde blå! 
Fan ta' den fläcken du sitter på! 
Här ritar jag en ring 
Etthundradefemtio däromkring 
Di ska' bulna och aldri' brista 
Utan bli stora som varpenystan! 
och så spottas, vid det man säger: 
Tvi bot, så snart som de' va' gjoiti102 
Denna formel är för att fördrifva dem men synes dels heldre vara att 
sätta bölder på någon. (Från Mellösa Socken) 

Eller: 
Bölde bölde ring 
Femton utikring 
Allä bölnä d' ingen bristä 
Flerä få å' ingen mistä 
Så snart de' va' gjolt så va' de' bot. 
I heliga treenighetens namn, Amen! 
(Östra Rekarne Jäder Sn) 
så långt ifrån skiljda synes hufvudmaningen vara lika. 

101347  s. 54: gull. Härads sn anges som ursprungsort. 
102347 s. 55: &Ude, bölde blå!! Fan ska ta' den fläkken som du sitter 	Här ritar jag en 
ring/ Etthundräenemti däromkring! Di ska' bulnä d aldri bristä/ Utan bli storä som varpe-
nystan! 
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15. Ej må bölde eller bulen blemma där går synes vara bragt till mognad 
sprängas med synål ty då bulna de om yttervärre; knappnål måste det 
vara. 

Anm: Innan formlerna 13-14 voro kända så talades allmänt om att 
botare kunde genom ritning med knifven begränsa deras område eller 
vidare utbredning. Formlerna äro väl då troligen i ordning och äkta. 

Bönor 
Bönor få under sin växttid icke rensas från ogräs ty detta gör att det blir 
mera och bättre pungar. 

Bössa, god, öfrig egenskap 
God bössa vinnes om man låter tillvärka pipan af gammal söm. 
Slå på. Det gifvas bössor som äro olika att slå på. Ibland äro de för 

tidiga d:v:s: skottet afgår innan man hinner sigta rigtigt. Somliga vill ej 
slå på skogsfogel och somliga ej på sjöfogel och denna egenskap förändrar 
sig olika för olika tider. 

Döda. Mången skjuter djur så att de äro söndersargade och ändå lefva. 
Ehuru denna egenskap är helt naturlig så antages likväl att bössan är 
skämd. 

Tur. Mången tror sig förlorat tum med sin bössa då man icke lyckas få 
det villebråd hvarpä man skjuter och då är ingen annan råd än att byta. 
Hon blifver bättre i annans hand. Man kan efter någon tid byta åt sig 
samma bössa igen och då torde man nog ha tur med henne. 

Skjuta väl: En del bössor skjuta väl med löfven sitta på träden (här 
menas björklöfven) och en del däremot bättre när träden är utan löf. Men 
denna egenskap upphör i löfsprickningen och i löffallet. 

Döda: Att få bössan att döda säkert så skall man så fort man skjutit 
fatta bössan med högra handen och slår med venstra handen på pipan 
samt stöter med munslaget (kolfven) under venstra foten och innan man 
tagit vildbrådet i handen skall man vidröra det med bössan. 

* Harlyckan tros vissa tider vara borta [347 s. 173]. 
* Den som man vet någon person skjutit sig med och äfven den som annan 

dödat någon människa med är mycket eftersökt såsom utmärkt jagtgevär 
[347s. 1771. 
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Bössa förvara 
Då jägare går åt skogen att skjuta och nödgas därvid göra sitt natur-

behof så ställes bössan antingen vid en en eller granbuske så att den icke 
vidrör stammen utan hvilar mot veka qvistarna, barren och riset. Så 
tages något träck med blotta handen och strykes på bösspipan. Därefter 
tages en risqvist med barren och med hvilken man afnöter orenligheten af 
både bössan och händerna. Bäst är att begagna sig af de på trädet fast-
sittande qvistarna och låta dem fortfarande qvarsitta. 

Härefter kunna hvarken bössa eller skytt skämmas. 
Svafvelstål inlägges i bössstocken så kan ingen skämma bössan. 
Den som skjuter kattor får sin bössa skämd men den som gifver kattorna 

af de djur man skjuter så gör det bössan godt. 
Om man röker sin bössa med vredeld så mäktar ingen skämma henne. 
Om man låter en orm inkrypa i bösspipan då skott förut är i henne och 

utskjuter skottet med ormen så gör det bössan godt. 
Upptorkadt varghjärta inlaggdt i bössstocken förvarar henne för slcäm-

ning. 
Om man tager Sabenträd och med en syl inborrar hol hvaruti detta 

träd insättes i bössstocken så är det ett godt förvaringsmedel. 
Man tager pipan ur stocken och bakskrufven ur henne. Så hänger man en 

lefvande orm i pipan med en tråd och sätter henne öfver elden tills ormen 
blir stekt. Den som sedan gör försök att skämma bössan blir illa stekt 
själf. 

Af ett djur man skjutit så tager man hår eller fjäder och förvarar i böss-
lådan. Skulle ändå hända att bössan blir skämd så behöfver man blott 
röka henne därmed. 

Ormhufvud inborradt i stocken är ock bra förvaringsmedel." 
Man inborrar Nio slags löfträd, samt dessutom flogrunn, dyfvelsträck, 

ormgadd m:m: i bössstocken samt stryker blod på bössan af hvarje skjutet 
djur. 

Man får icke öfvergå sådan gärdesgård som sammanstöter med andra 
till trenne lyckor. Men skulle man göra det ovetande så är det icke så far-
ligt. 

Man tager vin som är öfver sedan H: H: Nattvard är förbigången. Så 
tager man Nio slags löfträd hvilket man förvarat från Mikaeli dag till 

1°3Nr 11-13 saknas i ms och kan ej ersättas ur 347. 
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Valborgsmässan. Då bränner man detta till pulver och blandar ibland 
vinet och med denna salva gnider man bössan. 

Man skrapar af ett åttastyfverstycke trenne Torsdagsqvällar å rad 
något silfver och sex obrukade knappnålar hvilka krökas, samt tre blods-
droppar af den första fogel man skjuter drupnal" i en blåntapp och där-
till en fjäder af fogeln. Allt detta gnides emot bössan och sedan inlägges 
lönligen i bössstocken.105  
Anm: Jag som mycket reparerat gamla bössor har haft tillfälle att se 

mycket af sådant. Under beslagen eller på de plattser som af dem varit 
betäckta har funnits pinnar insatta uti förut borrade hol och vid dessa 
pinnars borttagande har man funnit många saker hvars art man icke kun-
nat utforska. 

Om man skrifver efterföljande karaktärer på bössan: 	SET& c92 
så kan ingen skämma henne. 

Efterföljande karaktärer skrifna: 	.44 H i<  i 3  

på bössan så är man fullkomligt säker att ingen vågar skämma henne. 
Eller: Man tager tre korn hvitlök och litet qvicksilfver och lägger i 

stocken innan för låset så är hon säker. 
Eller: Man skrifver dessa karaktärer ,Z:tj 	t)V 

(se 18) på en papperslapp och sätter i ett borrhol eller Nafvarhol uti en 
vägg och skjuter igenom borrholet, slår sedan en trädplugg i holet och 
läser dessa ord: 
Den som denna bössa vill förgöra 
Honom skall döden föra 
Den henne vill efterlura 
Han skall i tre dagar blöda som tjurar 
Den henne vill begära 
han skall aldrig komma till äral" 
Så länge som papperslappen sitter i holet så kan ingen skämma bössan 
och man har ständigt lycka att skjuta. 

Man tager etterormshjärta och hundehjärta och binder på bössan när 
man skall skjuta, men när man skjutit så tager man och gömmer till här- 

104347s. 179: drypas. 
105347 s. 179: i bösslådan. 
106Saknas hos Linderholm. 
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näst. Ingen kan skämma och ständig lycka har man att skjuta. 
23. Man tager lefvern af en strömstare och Kamlott och silkestråd och in-
lägger i bössans mynning samt låter det nedhalka och uttagas trenne 
gånger. Sedan låter man detta ligga i pipan under Nio Söndagsmässor så 
är hon säker för skämning. 

Bössa, skämma 
Om man tager en lunta hvarmed en annan rengjort sin bössa och insätter 

i ett borrhol i träd och inslår där en hagtomsplugg så är bössan skämd. 
När man hör smällen af en annans bössa så tager man tolf gröna strån 

under sin fot, kastar dem öfver hufvudet och säger dessa ord: Humina 
Sakmeria, så blir fängpannan full med blod och kan intet med mindre 
botas än att man tager blod af en jungfru.107  

Eller: Man bränner en ekpinne i ena ändan och ringlar därmed trenne 
gånger hansöls kring vänstra foten och säger dessa orden: 
Jag hörer skjuta 
Det skall din bössa få njuta 
Ondt jag vill och kan 
Henne förgöra uti de alla 3000 djäflars namn 
Igenom tre namn ---108  

Eller: När man hörer smällen så tager man en knappnål och sticker 
emellan barken och trädet. Så länge nålen sitter där så är bössan 
odräglig. 

Eller: Som man hör smällen af en annans bössa så stiger man tre steg 
baklänges och i tredje steget så skär man upp en grästorfva och vänder 
henne om så att gräset kommer ned igen och låter henne ligga. Bössan blir 
då illaluktande och oduglig, men vill man hjälpa det onda så vänder man 
om torfvan och då är bössan lika god igen. 

Eller: När man hör smällen så sliter man en qvist ur led i närmaste träd 
dock så att han är något qvarsittande och säger därvid: Nu är du skämd 
så länge som denna qvist hänger qvar! och bössan är och förblifver skämd. 

Eller: Man tager trenne rönnbär109  på norra sidan af trädet och förvarar 

107Jfr Linderholm nr 287: Sdrn, 1870-80-talet. När man hör skottet, river man tre hårstrån 
ur sitt huvud och säger: Humine salaneria. Så tager man nio grässtrån under sin fot och kas-
tar över huvudet. 
108Lm• derholm nr 461: Sdm, 1860-70-talet. 
109 347 s. 178: runnbär. 
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hos sig jemte följande karaktärer: 
och när man får höra en bössa smälla så kastar man detta med bären öfver 
hufvudet på sig så är både bössa och karl skämda. 

Om Folkträck tages och dels inlägges i pipan och dels smörjes utanpå 
henne. 

Om man oförmärkt får rycka ett hår af skytten så är både bössa och 
skytt skämda. 

Om man tager en spik på kyrkogården och filar henne därmed i myn-
ningen så är hon skämd men filar man henne öfverallt så kan hon aldrig 
botas. 

Man filar med venstra namnlösa fingret i örat att man får vax därpå 
och filar sedan därmed trenne gånger motsols kring syftet (kornet). 

Eller: Om man tager af sitt eget örvax och stryker på den fläck där en 
annan skall skjuta så träffar han icke. 

Eller: Om man stryker örvax och grodrom i en annans bössmynning. 
Eller: Man tager med tummen på stocken och venstra namnlösa fingret 

på pipan och säger: Järn och stål! Du skall stå som Judas Simon Iskariot 
när han förrådde Kristus! —11° 

Eller: Ur den afundade skyttens spår tages snö, jord eller gräs med 
tummen och venstra namnlösa fingret, och just i själfva hälen och hvilket 
nedsläppes afvigt igen ner och fortsättes trenne gånger vid man säger: 
(personens namn)! Må det vara så bakvändt för dig i dag som det jag nu 
släpper afvigt! så är både bössa och skytt skämda.111  

Om man då man får höra skott ur annans bössa kullkastar sig och vält-
rar sig trenne gånger så är det gjordt.112  

Om man dräper en lus på en annans bösspipa så är hon skämd. 
Om man vill skämma en bössa för en annan så passar man på när han 

sigtar på något föremål, villebråd eller hvad det vara kan, och kommer 
honom så nära att man kan se honom starrsint i ögonen och därvid håller 
härdt om sin hemliga ting113  så förfelar [bössan] sitt mål då som ock allt 
framgent. 

Eller: Om man kan praktisera trenne löss uti en annans bösspipa så är 
hon skämd. 

11°Jfr Linderholm nr 701: mitten av 1800-talet. Var. 
"bfr Linderholm nr 686: mitten av 1800-talet. Var. 
112 347 s. 179 marg.: Den som är så funtäd så han vill skämma en bössa så behöfver han blott 
kasta kull sig och vältra sig 3 gånger och skrika när han hör skottet så är det gjordt. 
113347 s. 179: sin hemliga lem. 
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20. Om man först insticker venstra namnlösa finger i anus och så sätter det 
uti en annans bössmynning och sedan stryker bössan därmed så är hon för 
alltid skämd så järnet icke ens duger att smida af — 

Bössa, bota, som är skämd 

Man tager pipan ur stocken och svansskrufven ur pipan. Så tager man 
flogrunn så stort som fyller pipan och borrar hot i ändan därigenom. Så 
går man till en källrännil som rinner Söderut, lägger pipan däri och låter 
vattnet löpa trenne gånger114  och nätter å rad därigenom så är bössan 
botad och man får se hur det går med skämmaren. 

Eller: Man går till skogen en Torsdagsqväll sedan solen är nedgången 
och medtager sin skjutredskap. Så klyfver man en runnstör med en knif 
från roten till toppen, dock så att han håller ihop ofvan och nedan. Så 
kryper man rättsols 3ne gånger därigenom och säger: Här binder jag 
olyckan qvar och den som gjort mig skada och alla djeflar i helvitet äro 
med honom! Spotta sedan trenne gånger under venstra armen och går 
sedan hem.115  

Man laddar med ett skathjärta och skjuter under venstra armen och 
säger: Drag för alla djäflar i helvitet är och honom som emellan ögonen 
dig skänkt har 11 CAPOLIA!116  

Eller: man lägger Nio saltkorn emellan stocken och pipan så blifver 
bot. 

Eller: Man skjuter med löst krut i en annans bakugn, gör man det i sin 
egen så blir han skämd. 

Eller: Man skär trenne bitar ur venstra namnlösa fingrets nagel och läg-
ger i skottet så är det bot. 

Eller: Om man tager blod af en värklig jungfru och skrifver därmed 
dessa bokstäfver 	2T- 	 ... på bössan och lägg henne sedan 
under en dörrtröskel och låt en hafvande qvinna trenne gånger stiga öfver 
henne så är hon bra igen.117  

Eller: Man skjuter en skata dock så att hon icke alldeles blifver död. Så 
tager man hjärtat ur henne medan hon lefver och lägger det i bössan och 

114347 s. 180: trenne dagar. 
115Jfr Linderholm nr 481 och 547, båda var. 1869-70-talet. 
116Jfr Linderhohn nr 482 och 483, var. Läsn. skänkt är klar, men Linderholms skämt verkar 
rimligare. 
117Linderholm nr 322: Sdm, 1880-talet. 
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skjuter ut det igen, ock så att man skjuter under armarna och vänder myn-
ningen bakefter sig, och gör henne sedan väl ren så är hon botad. 

Eller: Man tager bössan och bär henne till kyrkogården och lägger 
henne tvärt öfver en graf tills morgonen och då tager man henne därifrån 
så är hon bättre än någonsin. 

Eller: Tag pipan lös och igensätt fängholet, fyll henne sedan med urin 
och tilltäpp mynningen med en alplugg och sätt henne på elden att koka 
tills alpluggen med en smäll far ur pipan. 

Eller: Sedan man förnummit att bössan är skämd så tager man blod af 
en jungfru och skrifver därmed på bössan: 

sedan lägger man henne under en dörrsten så är hon bra igen. 
Eller: Om bössan är skämd så går man till ett ställe där tre gärds-

gårdslyckor sammanstöta och tager en sticka af hvardera hvilka brännes 
till aska. Af samma aska blandas uti krutet och skjutes ett skott åt hvarje 
väderstreck. Jmfr 18 nedanföre. 

Eller: Man tager ett källfrö (groda) och inskrufvar i bössans gängor 
som bakskruf och skjuter så med löst krut i en annans bakugn, så är bot. 

Eller: Ladda bössan och skjut på en jordfast sten och säg därvid: I den 
heliga trefaldighets118  namn! Amen — och vidare: Nu är min bössa botad 
för alla de falska djäflarna! 

Eller: Man tager löfqvistar af Nio slags fruktbärande träd och slår 
bössan därmed under det man säger: IN: F: o: S: o: H: A: Amen! 

Eller: Man tager sin bössa och sätter henne i båda knävecken medan 
man gör sitt naturbehof119  så är hon botad. 

Eller: Tager man ett källfrö och söderrifver det och inskrufvar uti 
pipan sedan man förut uttagit bakskrufven. Så laddar man med löst krut 
och afskjuter, i det man säger för sig själf: Efter denna stund skall du 
(personens namn) aldrig göra något mer! I: F: S: o. H: A: N: Amen! Detta 
göres i solgången en Torsdagsmorgon.12° 

Eller: Man går till trenne gärdsgårdslyckor och trä dr bössan igenom 
alla tre. Därpå tager man en sticka af hvarje lycka samt laddar bössan 
och lägger en sticka i hvarje skott och skjuter därmed utåt hvarje gärdes- 

118  3475• 181: heliga Treenighetens namn. 
119  347 s. 183: båda sina naturbehof. 
120Linderholm nr 602, var. Sdm r  mitten av 1800-talet. 
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gård. Jmfr 12 ofvan. 
Eller: Man går till ett ställe där trenne gärdsgårdslyckor går ihop och 

hänger bössan däremellan och basar henne med ris. Kan man förmå sig att 
gråta så är det så mycket bättre. 

Om bössan är skämd så lägger man henne vid fårhuströskeln att fåren 
må få springa öfver henne — 

* Om vid man skjuter ett djur detta blöder mycket så har bössan fel. Men 
vill man hafva lycka med henne så skall en kvinna skjuta därmed. 

[För att bota en skämd bössa] Skall man vid en kärings affärd till kyr-
kogården affyra ett löst skott utefter vägen efter likfärden [347 s. 180, 
marg.]. 

Bösskämmare att straffa 
Man tager den skämda bösspipan och går till en källa som rinner 

norrut121  och efter det svansskrufven blifvit uttagen nedlägger man pipan 
med storändan åt källådern. Ett ben skall man äfven ha som är hol uti 
och som är taget från kyrkogården. Detta lägges med holet vid 
mynningen och en röd silkestråd drages genom pipan och benet samt 
fästad i öfre ändan. I den andra ändan af silkestråden bindes en tallspån 
som får ha fri rörelse i vattnet. Detta måste göras en Torsdagsafton i 
solgången, hvarefter benet måste läggas på sitt ställe igen. Detta 
förorsakar starkt durklopp hos den person man misstänker och hvilken 
vid nedläggandet måste namngifvas. 

Eller: Bryt 9 alderqvistar ur led på 9 aldrar, gör dig däraf ett ris eller 
piska och slå därmed din bössa i en fjärdedels timma och säg därvid 
dessa ord: Djäfvulens trulldom drag hem igen till honom som dig sändt 
hafver, 7000 djäflar! 

* Men märker ock jägaren att de' ä ugglur i måsen så tager han af sig 
någon klädespersedel och piskar densamme så kan allt skämmaren få nos 
för tittä [347 s. 179, marg.]. 

Dagstöan 
Om gast eller gengångare som är ute och går icke hinner till sin bestäm-
melse innan hanen gal så blir han efter dennes galande stående. Kommer 

121  347 s. 192: Norr eller Söderut. 
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någon människa emot sådant så blir kramning en säker följd. (Vestra 
Rekarne) 

DiarrIA sätta på annan 
Man tager en grann talltopp och fastknyter en ögla i den ena ändan; 

sedan lägger man toppen med sin påknutna ögla uti en ström som rinner 
Norrut. Därpå sätter man sig och gör sitt naturbehof igenom öglan och 
nämner den personens namn som skall ha diarhet — så blir det strax. 

Man går en Torsdagsqväll till Kyrkogården och uppsöker ett ben hvar-
uti är genornhol; andra Torsdagsnatten går man dit och ser om det ligger 
qvar; tredje Torsdagsnatten går man dit och och tager det bort — Sedan 
sätter man det i en rinnande ström att vattnet må rinna därigenom, och 
vid man ditsätter det så tänker man innerligt på och nämner den perso-
nens namn som skall hafva diarrh6 Detta ben kan nyttjas flera gånger, 
men då man hemtar det bör man utlofva viss tid för dess återlämnande ty 
eljest kommer ägaren själf. Så länge benet sitter i strömmen så fortfar 
diarrUet. 

Man tager af den åsyftade personens träck och lägger i ett bockhorn, 
hvilket väl tillslutes och lägges i en rinnande ström — 

Man tager af den åsyftade personens träck och tillsammans med litet 
jäst lägges i en butelj som väl korkas och lägges i en stalldynghög. 

Man tager af den dömdes träck och smetar på en trädkil hvilken ned-
slås i en stubbe i skogen. Så länge som kilen sitter där så fortfar 
diarrhet. Skulle man bli så medömksam att vilja benåda den dömda 
från sin plåga så vore bäst att han toge kilen lös själf ty då blir säkrare 
bot. 

* Träck och kvicksilfver lägges i en gåspenna och tillsmetas med vax, 
samt lägges i vatten (ström). Efter tre dagar är personen död [347 s. 83, 
marg.]. 

Djur ställa, inringning 
1. Om man skjuter en korp och afplockar alla fjädrarna och kastar i en 
rinnande ström så finner man trenne fjädrar och hvaraf två stå rätt stilla 
och dessa skola tillvaratagas. När man nu ser något som man vill skjuta 
så går man hansols omkring och innesluter djuren uti en ring så måste de 
bida. 

* Man måste noga märka hvar man börjar gå ty om man går ett steg för 
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mycket eller för litet så har det ingen värkan [347 s. 186, marg.]. 
Eller: Om man ser fjät af djur som man vill skjuta, så bränn en läder-

lapp122  till aska och strö af samma aska i tre fjät och säg: Jag binder dig! 
eller Så binder jag dig så måste de bida. 

Eller: Haf dessa karaktärer hos dig:123  
5"-.• 

 
17h 2-  

När man har skjutit djuret som det är så tag tre droppar blod i din mun och 
stryk öfver bössan därmed. Därnäst afskär djurets hemliga ting (genita-
lier), stryk därmed tre gånger ansols kring ditt lår, kasta det sedan öfver 
dig och se intet tillbaka. Detta befordrar tillika allmän lycka i jagt m:m: 

Utsök trenne hagel hvarmed det varit skjutit förut och när du får se en 
fogel eller annat djur som du vill skjuta så tag dessa hagel i din mun så gå 
eller flyga de icke sin kos. 

Sök ut en näfver i fullt ny. Skär på Östra sidan af Björken och låt på 
Sunnan sitta qvar. Tag en bit och borra hol uti och bind det andra under 
dina fötter. När du nu vill söka djur så ser du dem genom holet i näfver-
lappen och de se dig intet; icke heller känna de lukten af dina spär för 
näfversulornas skull. 

Eller: Man skjuter en skata en Torsdagsnatt sedan solen är nedgången, 
uttager hjärtat midt på ryggen, sätter laddstocken igenom detsamma och 
torkar det. När man nu ser igenom holet där laddstocken setat så ser man 
djuret men djuret ser icke enom. På detta sätt kan man komma djuret så 
nära man vill och till och med taga det med blotta händerna. 

Eller: Man tager främsta delen af en dödskalle och gör trenne hol på 
honom, ett hvarje Söndag under Gudstjensten eller under själfva predikan. 
Så ser man på foglen genom holen och säger: Lilla fogel på nästa qvist, 
som döder man i grafven! I F: S: o: H: A: N: Amen!124  

Eller: Man går på en kyrkogård sedan solen är nedgången och tager ett 
ben vid örat på en dödskalle och skrifver därpå med eget blod och säger: 
Jag binder dig fogel med mitt eget blod och det i Guds Fad: Sons o: d: Hel: 
And: Namn Amen! Detta säges trenne gånger. Vidare så säger man Jag 
binder dig vid himmel och jord, vid sol och måne, vid stjärnor och plane-
ter och allt det som Gud hafver skapat i himmelen och på jorden och alla 

122347 s. 186: flädermus. 
123Linderholm nr 321: Sdm , 1880-talet. 
124Linderholm nr 659, var. Mitten av 1800-talet. 
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heliga martyrer och änglar, att du icke skall undkomma ur denna ring. 
Och så går man trenne gånger kring fogeln eller djuret.125  
9. Då man inringar djur i allmänhet så måste man taga noga reda på hvar 
man börjar gå ty om man går för mycket eller för litet så har det ingen 
värkan. 

Djur locka till sig 
Själfmant infinner sig villebrådet om man gör sig en knif i skogsråds 

namn förrän solen uppgår på en Söndagsmorgon och härdar honom i blod, 
hälften af eget och hälften af djurs blod. Så tager man knifven med sig 
och går till skogen en Torsdagsafton sedan solen är nedgången, gör där upp 
eld, och så kommer skogsrå med en sparflångpenna hvilken man skall 
sätta på knifven. 

Eller: När man kommer till skogen så tager man en björk eller alqvist 
med venstra handens tvenne främsta126  finger och drager dem ur led, 
hvässer dem på ändan och sätter dem i en grön tufva och säger: Fogel 
eller djur! Efter det man utsagt ordet så kommer villebråd så fort man 
hinner skjuta. 

När man hör och ser foglar så säger man: Du luden och intet svart och 
alla som hör din röst skall gå tvärt därifrån; I N: F: o: S: o: H: A: Amen! 
Läses trenne gånger. Om nu några skyttar äro i närheten så måste de 
ovillkorligen gå därifrån men de djur man själf önskar få de komma till 
en.127  

Djur försvara 
Om man vill försvara djur för andra skyttar så skall man vid man får se 
djuret utsäga efterföljande: 

Jorden, Morden 
Fadren, Vattnet 
Och den Helige Ande bevare dig i Jesu namn 
Tills jag själf tager dig! Amen! 
så är man säker att ingen skytt ser djuret eller vågar ens tänka därpå för 
att skjuta det. 

125Linderholm nr 451, var. Mitten av 1800-talet. 
126»Främsta» supplerat ur 347 s. 187. 
127Linderholm nr 596: 5dm., 1860-70-talet. 
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Djur, förtrollade 

Många sådana djur, såsom harar, orrar, tjädrar m:fl: som stå under 
skogsjungfruns beskydd visa sig icke för alla och icke allestädes äro de 
synliga. Skulle någon träffa eller få se ett sådant djur och skjuter därpå 
så kan han få sönderskjuten bössa och få skott på sig själf. Detta har ofta 
händt ehuru icke nu på länge. Otaliga skjutgevär som på mansåldrar 
mycket begagnats och hvarmed skjutits de bästa djur måste sprängas då 
man träffar på sådana trolldjur. Men skulle man ha silfver eller Torvigg-
sten stöpt bland haglen så dödar ett sådant skott hvar och när som 
heldst. 

För jagt dugliga foglar tros vissa tider vara bortvisade ända till Lapp-
marken och kanske ändå längre — 

Om man vet ett djur som mången skjutit på och icke kunnat få det och 
man själf skulle våga vippen så skall man hafva Guld och Silfver af vig-
selringar jemte Torviggsten och inlägger i bland laddningen under ut-
sägandet af: I G: Fad: o: Sons o: den Hel: Andes Namn: Amen! så är man 
säker att träffa om ock fanen själf höll dem om ryggen — 

Eller: Man tager masken som sitter på en död människohufvud skalle 
och lägger till förladdningen för haglen så träffar skottet säkert. 

Eller: Man tager fyrsten och blandar ibland vid hagelstöpningen så 
falla djuren huru förtrollade de än vara må. 

Eller: Då man vet förtrollade vilda djur eller hemdjur som skogen fått 
magt med, och ej vanliga hagel eller kulor förmå döda, så tager man en 
Apal-bölde och gör däraf kulor, hvilka ovillkorligen bita på om förtroll-
ningen varit än aldrig så stark. 

Man har den tron att personer kunna genom hexeri göra sig skottfria 
men mer om det skjutes med Silfverkulor så äro dessa dödande. 

Domning 
Om fot eller hela gånglemmen är domnad så behöfver man blott spotta 
trenne gånger på tummen och gnida därmed i knävecket. 

Draken 
1. Föreställes såsom ett fasligt vidunder som vaktar förborgade skatter128  
m:m: 

128347 s. 290: förborgade skatter samt andra medel till hemliga konsters öfvande. 
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2. Och dels såsom ett brinnande rislass som hastigt framflyger under 
mörka qvällar och nätter, dock utan skadlig invärkan eller inflytelse på 
någonting. 

Anm: Skattsökandet omtalas icke nu men nog synas spår i ättehögar och 
griftrör att det varit mycket öfvadt förr — 

Dreglä 
Är en slemflytning vanligare hos barn men äfven hos äldre personer som 
icke äro »rigtiga». 

Hos barn botas det om en ärlig och sedesam fästmö om hvilken man vet 
eller tror att hon är säkert förlofvad för äktenskap, med en ullsax afldip-
per slemtrådarna. 

Dricka 
Den som står och dricker kaffe blir svartsjuk. 
Om då man dricker129  något kommer i luftstrupen så säger man att det 

kommmit i gali' hals och då är säkert att någon närvarande missunnar 
honom hvad han förtär. 

Om två eller flera dricka ur ett stop så måste locket slås igen emellan 
det hvar och en dricker. (Se vidare art: Källa.) 

Drömma 
Då man sofver öfver första natten på främmande ställe så skall man 

sedan man laggt sig räkna fönsterrutorna ty hvad man sedan den natten 
drömmer är och förblir osviklig sanning. 

Om man drömmer att man tappar tänder så blir det snart lik i slägten. 
Om man drömmer om löspenningar betyder det förargelse. 
Om man drömmer om ormar och löss är det lyckligt. 
Om man drömmer om eldsvåda så betyder det giftermål och lycka. 
Om man drömmer om död person betyder nederbörd — Dessa äro de 

hufvudsakligaste drömmar hvars betydelse man hållit sig vid — 
* Då man sofver första natten på främmande ställe så skall man räkna 

takbjelkarna fram och åter nio gånger. Blir antalet lika så är det godt 
tecken till trefnad om man därstädes skall förblifva — Men tvärtom — 
Dröm blir icke sanning [347 s. 121]. 

129347 s. 140: Om man då äter eller dricker något ... 
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Dymmeln 
Denna ingår Onsdagen före Långfredagen klockan tolf och räcker till 

påskafton klockan tolf. 
Under dymmelveckan skall spjället alltid vara igenslaget innan solen 

nedgår, ty då går kreaturen bättre hem om qvällama. Ej bör man uppstiga 
före full dager. 

Ej får man hugga i rått trä ty då får kreaturen ondt i fötterna och veden 
brinner ej bra. 

Ej får man spinna ty då visar sig mycket ormar _130 

Ej må något bortlånas till annan. 
Ej må man brygga, ej heller bränna bränvin. 
All dynga bör läggas särskildt i en hög då man måkar så följas kreatu-

ren åt och gå bättre hem. Somliga antaga detta för juldagen. 
Ej bör man nämna löss eller annan besvärlig ohyra, eller olägenhet 

eljest, ty då får man mycket däraf under sommarens lopp. 
Ugnssopan aktas noga för trollkärringama ty den vilja de gärna åka på 

till Blåkulla — 
Ej må någon åka med vagn. 
Ej må någon nyttja hemqvarn och till och med veta äldre personer be-

rätta att man131  förr ställt vattenqvarnar och heldre företagit någon 
mindre reparation — 

Kors tecknas på fähusdörrar och stål sättes i gödselhögen så hafva 
icke trollkärringarna makt att taga något kreatur för att därmed göra sin 
blåkullaresa. 

Vill någon sin granne ondt så bär man sina sopor och kastar på dens 
backe, ty däraf bli loppor i öfverflöd. 

Ingen må byka i dymmeln, i synnerhet linne, ty då tager linet skada 
om sommaren. 

Dymmelaska samlas och gömmes till hvarjehanda behof, såsom att 
bota boskapen för löss, samt att utså på växter som äro besvärade af 
mask. 

Dårad 
1. Om man får höra göken första gången om våren på fastande mage eller 

130347 s. 269: Ej får man spinna ty då får man se mycket ormar. Äfven skadar det hullet på 
kreaturen. 
131347 s. 269: att de troende ställt vattenqvarnar 
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så att man icke förtärt något så säges att göken därat en. Detta är icke bra 
ty man blir sjuklig hela året ock så blir man tom att äta. 

Sägen: En gumma satte ett fat med klimpar öfver sin säng att icke göken 
skulle hinna dåra henne. Icke dess mindre så kom göken och satte sig på 
taket och utropade sitt välklingande koko! —132  

Kroppo (klimp)! ropte kärringen och sväljde en klimp — Men hon var 
ändå dårad! — 

Anm: Kroppo är otvifvelaktigt ett Södermanländskt ord ehuru nu ut-
dödt — Från Blekinge hörde jag 1840 talas om kroppkaka, en maträtt af 
klimpmassa med inneliggande fläsk hvilket kokadt och stekt var en 
läckerhet — 

Äfvenledes om man får höra slagan på fastande mage så blir man tom 
att äta — Man bör därföre strax efter Olsmässan då tröskningen begynner 
äta något innan man går ut om morgnarna. Likaså när man befarar gökens 
ankomst som är gökdagen d: 6 maj. 

Trädknarren kan ock med sitt ljud dåra enom och om så sker så är detta 
af samma olägenhet som göken och slagan. 

Om tvenne grannar i samma gärd sammanträffa oförberedt på morgon-
qvisten så äro de båda måna om att hälsa först, ty de kunna ock dåra 
hvarandra. Men går det så formelt till att den rörliga, ankommande häl-
sar då är det icke farligt. Men om en stående hälsar på en kommande då 
är detta ddrning som biter — (anses illa). 

Döden, dödsstunden 
Den som har svårt att dö har säkert något på sitt samvete som han kan-

ske i saknad af medvetande ej kunnat eller kan bekänna. Misstänker man 
något sådant och något särdeles så lägger man saker under honom som 
därmed kan hafva gemenskap, beröring eller liknelse. I alla fall så läg-
ger man eld under honom. 

Om hönsfjäder finnes i någon kudde så bör denna kudde borttagas och 
halmkudde läggas i stället. 

Ej får något vara bundet, ej får skjorta vara hopfästad med halsknapp 
eller armknäppen; äro de sydda ihop så böra de uppskäras så att linnet 
är färdigt att aftaga. 

Ej må någon tala hårdt eller gå i dörrar eller på annat sätt bullra, ty då 

132347 s. 247: satte sig på taket och gala. 
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är svårt att dö. 
Om dödskampen är lång och svår så afbrytas synålar öfver den döende. 
Klockan bör ställas under dödskampen. 
Den som går i dörren under dödskampen får fallsjukan. 
Den som har svår dödskamp bör flyttas ifrån ett ställe till ett annat ty 

det kan vara Rå i det eller det hörnet af rummet. 
För att förkorta dödskampen sätter man en ljusbit i handen på den 

döende och med dennes slut och utslocknande så slocknar äfven lifvet. Det 
blir därföre en samvetsfråga om denna bör vara större eller mindre. Ingen 
vill väl vara så härd att vilja medvetet afkorta lifstråden eller utblåsa 
lifsgnistan och ingen vill heller gärna se en svår och långvarig 
dödskamp. 

Så snart lifvet slocknat ut så böra närvarande läsa och sjunga och är 
det alltid någon from och Gudfruktig qvinna som framför andra är värdig 
att akta ut lifvet. Genast lägges en psalmbok under den dödes haka och 
en kopparslant på hvardera ögat. 

Om någon syr på en klädespersedel på en annan, såsom lappar eller 
hopsyr en brusten söm eller dylikt, blifver alltid vällande till en annans 
svåra dödskamp. Därföre, om någon gång sådant af nöden måste ske så bör 
man säga: Ja' syr inte' på dej, ja' syr på en stubbe i skogen! 

Likaså om man syr på sig själf. 
Därföre om vid svår dödskamp ej annat hjälper, så bör skjortan eller an-

nan påhafvande klädespersedel, i sina sömmar till större eller mindre 
del uppsprättas. 

Den som ligger och äter skall han nödgas sitta och dö. Detta anses för 
en den svåraste dödskamp. 

* Den som vid en annans dödsbädd står närmast skall dö i samma sjuk-
dom [347 s. 115, tillägg]. 

Efterbörd 
Vid det en ko kalfvat så måste efterbörden qvarligga i fähuset tills 

kalfosten är tillagad.133  
Om kor hafva det olaget att sparka vid mjölkningen så föres efter-

börden trenne slag omkring hennes bakben innan den utkastas. 

133347 s. 212 marg.: Efterbörden får ej uttagas förr än då man gör kalfosten. Icke heller få 
mjölkkärlet eller silen tvättas förr än man gjort kalfosten. 
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Eld i spisen 

1 spisen: Ingen brasa får påläggas utan ordentligt underliggande tvär-
träd. 

Ej får veden eller virke af hvad slag som heldst läggas på elden så att 
skatändan kommer uppät eldstaden såvida sådant kan utrönas. Äldre 
personer kunna därföre icke med lugn och godt samvete pålägga en brasa 
sedan man började såga veden ty förut så visste man på hvarje vedträds 
snedspetts hvar tveten var och man visste då att ingen tvet fick finnas på 
lilländan. Ett sådant vedträd hvars storände eller rotända man icke tyd-
ligt kunde bedöma utkastades då heldre än att medelst dess läggande på 
elden i olaga skick göra sig olycklig, 

Eldbränderna må icke ändvändas i spisen då man makar på en utbrun-
nen brasa. 

Sägen: Frälsaren inkom en gång på ett ställe hvarest man vändt brän-
derna och vedträden orätt i spisen. Där låg äfven ett barn nedfallit uti 
ett vattenkärl. Först ändrade han brasan, ty om denna hade utbrunnit så 
hade detta icke kunnat hjälpas. Så tog han upp barnet, och hade detta 
under dröjsmålet dött så hade han kunnat gjort det vid lif igen. 

Om det blåser och pyser i spisen och veden under det den brinner så be-
tyder det förargelse för den som med elden har befattning. 

Eldbränderna i spisen utvisar det främmande som skall komma dagen 
därpå. Men detta bör observeras mäst på qvällbrasan såsom afgörande. 

Om eldkolen svartnar i spisen så blir det snart töväder. 
Eldtången må icke läggas så att hon korsar spisen utan hon måste läg-

gas snedt ty eljest kunna häxor göra förfång. 
Om askan i spisen eller eldstaden klimpar sig så blir snart töväder. 
Soteld: Denna släckes om man genast den förmärkes tager trenne glö-

dande kol och lägger på ugnsluckan samt sätter denna i förstugan. När ko-
len slockna så är äfven sotelden släckt. 

* Om man tappar ved i förstugan så kommer främmande innan förrådet 
blir uppbrändt. 

Om brasan under branden ramlar så kommer en skvalleraktig kärrng till 
huset. 

Eldbrand må icke släckas i vatten eller skulor ty då dö kalfvarna, men 
om så fordras så skall vätskan hällas öfver dem [347 s. 139, marg.]. 
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Eld och flinta, jagtgevär 
Att ingen må taga elden ifrån en då man skjuter så stöter man upp en 

jordtorfva med högra stortån och lägger emellan uti förladdningen i det 
man säger: 
Detta har jag gjort 
Min bössa till bot 
I N: F: o: S: o: H: A: Amen!134  

Eller En torfva upptages med tänderna (händerna?) och mullen tages i 
nypan och lägges i förladdningen då man säger: Bättre hafver jag fått 
min bössa! 

Att få en bössflinta som intet klickar så tager man en ny och obrukad 
flinta och har den i munnen när man annammar H: H: Nattvard. 

Om elden blir ifrån en tagen att man ingen gnista får ut så afhäller man 
fängkrutet och torkar ur fängpannan med venstra namnlösa fingret, slår 
på nytt fängkrut och sätter mynningen af bössan i vädret och säger135  
dessa ord: Hvad är det för väder i dag ? så har man sin eld igen. 

Men vill man taga elden ifrån någon annan så ställer man sig vid en 
häst, ritar ring trenne gånger kring hans venstra framfot rättsols. Den 
mullen som lossnar tager man i nypan och inlindar i en klut. Så sätter man 
samma klut emellan skjortan och tröjan midt emot hjärtat och går till den 
som ämnar skjuta. 

Eller: Uti ett litet manuskript stod: Tag hof ringla kring venstra foten 
hansöls på en häst trenne gånger, tag mullen etc; Mscrpt var mycket gam-
malt men fullt läsligt. 

Ehuru det för mig är obegripligt så kan jag icke underlåta att anföra det. 
Mscrptt ligger i ffolr[n]m[innes]flöreninig[e]ns vård i Strengnäs. 

Ersmässan d. 18 Maj 
Märkelsedag 
Då börja rågaxen synas och då tillämpas ordspråket: »Erik med ax och 
011e med kaka». 

134Denna och följ. besvärjelse, jfr Linderholm nr 538 och 539 resp. 540: Sdm, mitten av 1800-
talet. 
135347 s. 184: och frågar med dessa ord. 
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Ettersmol 
Detta är en elakartad utslagssjukdom som besvärar barn oftast och är i 
det hela icke annat än vanlig skabb, men förvärras genom öfverflöd af 
elaka vätskor och försummad renhållning af barnens hud och linne. Den 
botas: 

Genom läsning och ritande med knif dels i kroppen där den har utbrutit 
värrst eller ock uti en säckerbit som ingifves eller ock i värre fall båda 
delarna. — Formeln ännu icke specielt Und. 

Genom offrande (S[e] d[etta]) 
En jordtorfva uppskäres Norr om boningshuset så att hon med båda 

ändarna är fastsittande och hvarunder den sjuke skall krypa qvarläm-
nande linnet. 

Eller ock: Gnides med en mindre jordtorfva som äfven uppgräfves på bo-
ningshusets norra sida. 

Eller ock: Qvinnomjölk och pulveriserade vädeldskol blandas som en 
salva och pästrykes. 

Men mjölken bör vara av qvinna som har barn af motsatt kön med den 
som skall botas. 

Faddrar, se Barndop 

Fallsjuka, fallandesot 
Denna sjukdom är tvåfalldig: Hönsddn136  som är en lindrigare art och den 
egentliga fallandesoten. 

Orsakerna äro mångahanda och bero af modrens förhållande under haf-
vande tillståndet med flera tillfällen. Se art: Hafvandeskap m:fl: 
Hafvande qvinna 

Botas: 
Om man halshugger en eller flera ormar, som tagas på vintertalet137  

eller före d: 14 April, och ingifver den sjuke. 
Eller ock: Man tager alla kläderna af den fallande första gången 

sådant märkes och bränner dessa till aska och hvilken till sista doftet 
bör den sjuke ingifvas. 

136Svinde1 skrivet över raden av okänd hand. 
137347 s. 64: Om man tager blod af en eller flera ormar som tagas på vintertalet och får då 
ormen halshuggas. 
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Hjälper det icke med en gång, då fortsättes trenne gånger. Det torde i 
somliga fall vara nog med blotta linnet138  och enligt somligas mening så 
bör linnet kastas i ugnen och brännas. 

Så länge som den sjukes moder lefver kan sjukdomen botas men icke 
sedan. 

Förvaringsmedel är att man hvarje morgon på fastande kalur intager 
det medlersta af sin egen urin. 

Blod af en näbbmus intaget är äfven botemedel. 
Eller ock intages något af en segerhufva. 

ÅS 4g -4)g. Se här figurens utseende 
Ritas på räformar m:fl: åkommor samt är ett af de många förvarings-

medel mot trolldom. Säkert är att om en sådan figur synes tecknad på 
grind eller väg så undviker man139  omsorgsfullt att närma sig plattsen. 

Man får ofta se detta tecken ritas i såckerbitar med en knifsudd för att 
ingifvas för sjukdomar.14° 

Ritas med foten framför hästar innan man åker af rummet. 

Fettisdag 
Då skall man gifva hetvägg och fetvägg. Detta är likväl nu ur bruk. 
Ingen får då spinna ty då spinner man fettet ur kreaturen. 
Då skall man åka kälke för att fä stora rofvor och långt lin. 
Man måste laga att man har konstutslagna björklöf å sina ris hvarmed 

hetvägg skall utdelas.141  
* Fettisdagen skall matmodren eller husbonden springa omkring ägorna 

med en svinfot, 3ne gånger. Gör stor båtnad och lycka — [347 s. 97]. 

Finnar, fräknar 

Botas: 
1. Om man tvättar sig och därvid gnider dem med jungfrutvål. 

138347 s. 64: med blotta linnet eller de kläder som hafva närmaste beröring med kroppen. 
Linnet bör kastas i ugnen: senare tillägg. 
139347 s. 97: så undviker mången enfaldig person att gå den vägen. 
140347 s. 97: säckerbit som skall bota inre åkommor i och för sig själf samt i sådana som 
uppsuger droppar för att ta in. 
1413475 267: ris att basa med. 

Femudd 
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Eller: Man lagar att man träffar någon person sista Fredagen i trenne 
nedan å rad och upprepar hälsningsorden baklänges vid man hälsar 
honom. Och därvid ritar en sammangående spiralring motsols med venst-
ra namnlösa fingret. 

Finnar kunna medelst ympning flyttas från ansigtet på ryggen. Tilloch-
med på annan person. 

Fiol 
Att förgöra en fiol så att han mister sitt ljud så förfar man på följande 

sätt: 
Man tager en ormgadd och stryker därmed trenne142  gånger motsols om-

kring sina fingrar och säger därvid: 
Så sannt som jag dragit ormgadden trenne gånger kring mina fingrar, så 

sannt skall du intet få mera ljud i dina strängar än i mina fingrar. I F: S: o: 
H: A: N: Amen. 

Om man tager qvicksilfver och afbrutna skrufvar och lägger där en 
spelman skall gå fram så brista strängarna på hans fiol genast.143  

* Bot: Om man har fyrsten i en fiol så kan ingen skämma honom [347 s. 
901. 

Fisk 
Om då man fiskar man skulle få någon fisk af ovanlig storlek är 

säkrast att släppa den tillbaka i sjön, ty det är någon som tillhör Sjörå 
och då kunde både fiskare och den som äter af densamma förlora helsa 
och välfärd för all sin tid. 

I alla fall är alltid säkrast att alltid släppa den största af fångsten om 
den icke är synnerligen skadad. 

Gäddlekar: Man vill påstå att gäddan leker flera gånger och har man 
gifvit de tid efter tid följande lekarna namn af: Isgädda, gräsgädda och 
löfgädda samt Storleken och rödstjärtleken hvilka äro de sista. 

Braxenleken inträffar då det dammar af enbuskarna. 
* Gökbraxen kallas den första som fås om våren [347 s. 197]. 

Ålen säges om nätterna gå upp på landbacken och besöka ärtåkrar 
hvaraf han tros äta. 

1424 ggr enl.  347 8.  90.  

143347 s. 91: så brista ... på hans fiol med en smäll. 
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Den första gädda någon fångar vare det att man aldrig fångat någon 
förr eller det är den första på året bör alltid så fort som möjligt är upp-
skäras, hjärtat uttagas och medan hon ännu lefver af fiskaren helt ned-
sväljas så får han i första fallet fisklycka för all sin tid och sednare fal-
let för året.144  

Då fisk bortforslas till salu eller skänk så bör man alltid afskära något 
af fenorna (spola), om just icke af hvar och en om fisken är små, dock 
någon af sällskapet. 

En sägen är om gäddan att hon har all bondens åkerredskap i hufvudet, 
d:v:s: bensystemets särskilda delar har liknelse med något sådant red-
skap. 

Aborren: De som drunkna sägas hvila i aborrkammam. De som sitta och 
nicka och äro sömniga sägas meta aborrar. Aborrarnas namn är i allmän-
het: Skomakarpojkar eller ock aborrpinnar —145  

Det vatten hvari rensad fisk sköljes skall alltid slås på löksängar. 
Att få fisk från ett ställe till ett annat uti ett vatten så fångar man en 

och släpper på ett annat ställe sedan man förut basat henne med ris. Den 
går då till sin hemort igen och medtager alla andra, åtminstone de som 
äro af sitt slägte. 

Om man skulle träffa någon ovanligt stor gädda eller annan fisk och 
den dödas så följer att något större kreatur dör därefter för fiskmördaren. 

Fiskeri 
I. Då man går för att fiska så bör man gå lönliga vägar och om man blir 
tillfrågad hvart man skall gå så är nyttigt att ljuga så mycket man kan. 
Alldeles icke får man säga hvart man skall gå eller i hvilket ärende man 
är ute. 

Kärringmöte är lika olyckligt för fiskaren som oftast i många andra 
ärenden.146  En orm är lyckligt att träffa. 

Då man går att fiska så böra metkrokarna trädas genom en gärdesgård 
hvarest allmänt öfvergångsställe är, så lyckas fisket väl. 

Kristihimmelsfärdsdagen och efter somligas mening Pingstdagen bör 
man meta fisk första gängen för sommaren så får man fisklycka hela året 

144347 s. 196: så får han i första fallet hog och lycka för all sin tid och sednare fallet åt-
minstone för året. (Men när skall detta året bör)as? Nyåret?) 
145347 s. 197: abbärkammärn 	meta abbörrär 	skomakärp6jkär. 
146347 s. 195, marg.: Ogift gammelkärring är värrst. 
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om. 
Då metkrok utkastas med påsatt bete så skall man säga: Tvi nappä! — 

Men man måste alltid förut spotta på masken och kroken — 
Om man binder antingen en hel läderlapp eller någon del däraf på 

fiskredskap så fiskar det så ofantligt bättre än eljest. 
Köpa vind: Fiskare i större sjöar pläga offra frukt penningar m:m: som 

kastas i sjön för att ärhälla lindrigt väder och lycklig vind. 

Fiskredskap 
Fisknät eller för öfrigt all bunden garnredskap bör alltid uppläggas 

eller påbörjas i ny. 
Om fiskdon stjäles så får tjufven fisklycka men den som mister red-

skapen mister ock lyckan. 
Spikar som setat i fångars trädblackar äro mycket eftersökta att däraf 

tillvärka fiskredskap såsom krokar, sänken m:m: 
Galgspikar äro ändå bättre där de kunnat ärhållas, och om en sådan 

järnbit nu skulle finnas så skulle den icke kunna uppvägas med guld — 
Bakblåsningsjärn, sådant som fås vid formen och af den kalla luften 

blifvit afkyldt i en hammarsmedshärd är ock oförlikneligt godt till fisk-
redskap i den mohn det kan användas. 

All fiskredskap bör rökas med vredeld så blifva de fiskliga — 
Om fisk stjäles ur fiskredskap så äro de förlorade, men om man stryker 

folkträck på dem så blifva de bättre. 
Men fiskredskap kunna äfven botas för skämning af hvad art som 

heldst om man röker dem med Nio slags löfträd. 
Om fisknot, nät eller ryssja anses vara skämda så intrasslar man en orm 

i garnet så att han med något besvär måste krångla sig ut så blir det 
bättre därmed. 

Fisknät eller not som är skämdt lägges vid fårhuströskeln att fåren 
må få springa däröfver fram och tillbaka trenne gånger så blir det bättre. 

Om katt skulle inkrypa i en ryssja så är den skämd. Den kallas då 
kattryssja och duger icke förrän hon blir botad. 

Fjäril 
1. Den första fjäril man får se, om han är gul eller hvit betyder glädje, 
men är han svart eller mörk så betyder det förargelse, sorg eller till och 
med döden. 
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2. Den första fjäril man får se om våren bör fångas och läggas till krutet i 
fängpannan på skjutgevär och afbrännas så får man jagtlycka hela året. 
Blir fjäriln då hvit af krutgasen så är det så mycket lyckligare. 

Flen 
Botas: 

Man tager en såckerbit och ritar därpå med en knif och läser därvid: 
SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS— 

Denna formel kallas Hin Håles latin och vid uppställning sålunda: 
SATOR 
AREPO 
TEN ET 
OPERA 
ROTAS 

så kan det läsas från höger till venster, från venster till höger och upp- 
ifrån och ned, nedifrån och upp med samma betydelse eller uttryck.1  

Eller: Man tager trenne (3) såckerbitar och för hvarje bit räknas bak-
länges från 21 till 1 och ingifves första Torsdagen i Ny, och så tvenne föl-
jande Torsdagar sedan solen är nedgången. 

Eller: Man ritar femudd och läser därvid följande: 
Flena, flena ros (eller fläck)2  
Du skall fördäm pas, förminskas. 
Nämnes så den sjukes eget och dess faders namn, samt 
Som döder man under jord 
Långt bort i skog 
I N: F: o: S: o: d: H: A: Amen!3  

* (Unna Klackhagen) [347 s. 58]. 

Flenhus eller flenbo 
Försvinna om en död människas hand föres däröfver. Så fort liket börjar 
rutna så börjar ock flenhuset att borttyna. 

Flicka 
1. Att veta om flicka är mö eller ej så lägger man tvenne synålar på golf- 

bfr Linderholm nr 300, var. 1870-80-talet. 
2  Ej inom parentes i 347 s. 58. 
3Linderholrn nr 666: Sdm , mitten av 1800-talet. 



73 

vet i kors och låter henne där gå fram; Är hon mö så går hon strax där-
öfver hvar och icke så stadnar hon. 

Detta kan äfven gälla som villkor för jaord om man henne begärer. 
Eller: Man tager en loppa och släpper uti ett glas Öl och låter henne 

dricka; är hon ej mö så låter hon sitt vatt&t. 
Att en flicka säger ut sin mening och hemlighet 

Tag hareblod och skrif därmed hennes namn på en duk och lägg under 
hennes hufvud när hon sofver. 

Tag korphjärta och lägg på hennes bröst medan hon sofver — 
Tag en ny visp eller qvast och lägg under hennes hufvud. När hon nu 

sofver150  så svarar hon på alla frågor som göras henne isynnerhet sådana 
som angå kärlek — 

Högra foten af en Uf laggd öfver en sofvande flicka gör att hon san-
ningsfullt besvarar alla frågor. 

* Utröna en kvinnas mödom så tager man ett band och gnider mot genita-
lierne då hundar äro stadda i könsöfning. Om man med detta band vidrör 
en kvinna som inte är mö så låter hon sitt vatten [347 s. 4]. 

Flicka 
Att flickor må älska en: 

Tag blod ur venstra namnlösa fingret och gif henne in i bröd eller dricka 
och bär då äfven ett svalhjärta hos dig. 

Tag ett äple af trädet en Torsdagsafton just då solen nedgår och skrif 
därpå ditt och hennes namn samt lägg det sedan under din venstra arm så 
att det blifver väl svettigt, så gifver hon sig snart tillkänna. 

Tag ett rödt äple och skrif därpå med ditt eget blod ditt namn jemte 
orden: ORSA, FORSA, FORSMA — 

Tag hjärtat af en dufva och bränn det sakta på en yxa så blir hjärtat 
varmare på den man älskar. 

* Ej värmas för hårdt ty då kan hon bli vansinnig [347 s. 61. 
Om man tager ett harhjärta uti venstra skon och därmed trampar 

henne på foten så blir hon benägnare. 
Om man tager tre (3) linfrön och inlägger i ett ormhufvud samt nedgräf-

ver det i jorden. Af de strån som däraf uppväxa så gör man en tråd och 
hvilken bindes om venstra armen. Så länge denna tråd sitter blifver den 

150Härefter i 347 s. 5: och man frågar henne om allt som rör kärlek ... 
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flickan trogen man en gång vunnit. 
Den mansperson som bär ett turturdufvehjärta151  hos sig är alla qvin-

nors gunstling. 
Tager man blodet af en läderlapp uti en näsduk och torkar en flicka 

därmed i ansigtet så blifver hon kär. 
Om man tager en dufva stadd i naturdrift och framtager dess könsdelar 

och gifver152  en flicka så blifver hon kär. 
Om man tager ögonhåren af en lefvande varg och gifver en flicka så 

blir hon kär. 
Ett äple tages och lägges under venstra armen under tre Söndagar man 

går åt kyrkan och gifver det sedan åt en flicka så blir hon kär. 
Om man tager ormgalla och lägger i ett nötskal och lägger i munnen då 

man kysser en flicka så blir hon kär. 
Om man har torkad ormgadd och därmed vidrör en flicka så tycker 

hon genast om en — 
Venstra vingen af en läderlapp tages och förvaras att med den 

vidröra den flicka som man vill ha. 
Trenne bloddroppar af en läderlapp förvaras uti en linneklut och 

hvilken klut man ständigt på sig bär. 
Trenne bloddroppar af en läderlapp lägges uti snus och hvilket gifves 

en qvinna att snusa så blir hon kär. 
Man tager en Ask och lägger en groda däruti (enligt annan mening två 

grodur under parningstillfälle). På denna Ask borrar man 9 hol, 3 i locket, 
3 i botten och 3 i sidorna. Så nedgräfver man asken i en myrstack. En Tors-
dagsnatt skall den nedläggas, andra Torsdagsnatten går man och ser efter 
honom, och tredje Torsdagsnatten tager man dän honom. Då finner man i 
Asken två ben, det ena som en krok, det andra som en skofvel (eller 
tyfva). Med kroken drager man till sig någon och därunder nämner den 
flickas namn som man vill ha och den man vill undfly så frånskjuter man 
sig med skofveln eller tyfvan vid man nämner dess namn. Tilldragningen 
vill man påstå skall kunna bringa en flicka att gå till enom i sömnen. 

Då man går från myrstacken må man icke se efter sig ty mycket krånk 
visar sig då.153  

Man tager en såckerbit och lägger under venstra armen tre Torsdags- 

151347 s. 6: tutterdufvehjärta. 
152347 s. 6: och på något sätt gifver. 
153347 s. 77 marg.: mycket krånk är i hamn och häl. 
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nätter och delar densamma i tre delar samt lägger i kaffe den ovetande 
som skall dricka och säger: Så sannt som Gud lefver och min själ lefver så 
skall du (vid namn) blifva min! Igenom treenighetens namn, Amenf154  

Då tuppen är stadd i könsöfning så afrycker man honom en fjäder ur 
stjärten, hvilken fjäder tillika med qvicksilfver infattas uti en käpp. Om 
man med denna käpp vidrör en qvinna så får man åtminstone se om hon är 
böjd för kärlek. 

Tag Nio bjugghalms strån som burit ax, och bär på sig. Gör en penna af 
ett af dessa pch skrif ditt och hennes namn emellan följande bokstäfver: 

Lägg så lederna i skorna och sätt i sitt förra rum. Gör så trenne gånger! 
Eller skrif: -14.47Yriv 

på en brödbit och gif henne att äta så blir hon kär. 
Man skall hafva Svalehjärta under tungan när man kysser en flicka så 

blir hon snart förälskad i densamma personen. 
Har man ormgadd under tungan och kysser henne så kan hon icke mot-

stå hans pröfningar. 
Äfven om man har svaletunga i munnen och kysser henne, har samma 

värkan. 
Eller: Skjut en glada och tag hennes hjärta ut och sätt under venstra 

armen så är du alla qvinnors Älskling. 
Det påstås att vissa personer besitta en vetenskap att de kunna få 

flickor att gå till en om natten i blotta linnet men sättet är ännu icke här 
kändt. 

Sägen därom: En dräng påstod helt högt att han kunde så mycket så en 
viss piga skulle gå till honom om natten i blotta linnet, men pigan tog sitt 
linne och satte det på en huggstock samt låg själf naken. Om natten kom 
huggstocken mycket rigtigt till drängen iklädd särken, hvarvid drängen 
blef så förskräckt att han blef sinnessvag. Huggstocken stod om morgonen 
på sitt ställe men syntes vara rubbad. Drängens kamrat har omtalat hän-
delsen. 

Denna sägen är känd i flera socknar inom Södermanland samt i Små-
land, Vestergötland, Gestrikland m:fl: provinser — 

Om en kärleksgångande flicka nämnes vid namn så vaknar hon — 

154347 s. 7: igenom tre namn. Linderholm nr 700, var. Mitten av 1800-talet. 
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28. En knappnål som hittas uti en byk kan gosse eller flicka medhafva 
till kyrkan och därmed sticka endera af könet som de heldst vill hafva 
till make — 

Flicka, fästman 
Om grötspadet kokar för länge i panna eller gryta utöfver behof så att 

hon dröjer med grötens kokning så koka hennes alla friare bort. Men om 
någon svarar hennes betänkligheter eller påminner henne därom så säger 
hon: Å de' fastnär fell' rågen låghalter en i spjällhöle' likkä. 

Ej må flicka mottaga någon nål af en gosse som present ty då är det förbi 
med kärleken dem emellan. 

Flickor fä ej lappa sitt förkläde på midten155  ty då få de ondt om fäst-
män. 

En och annan matmoder tillstädjer dem att då ett förkläde blir holigt 
att tuklippa det och hopsy sidorna samt i detta fall då laga holet vid 
sidorna.156  

Om flicka hyllar kattorna så får hon godt om fästmän, Snäll fästman 
och vackert bröllopsväder. 

Om flicka äter af en brödkaka som man glömt att insätta i ugnen vid 
den ordinaire gräddningen och blifvit särskildt gräddad så får hon ondt 
om fästmän. 

Om flicka spiller skurvatten på golfvet så får hon ondt om fästmän och 
skulle hon få någon så blir det en fyllhund. 

Om flicka i allmänhet nedsätter vattenkärl så hårdt och ovårdsamt 
emot golfvet så det spilles så får hon äfven ondt om fästmän, utom fyll-
hundar. 

Äfven om flicka tager för mycket tvättvatten i fatet då hon tvättar sig 
så får hon fyllhund till fästman. 

Om flicka vill på förhand se sin fästman så bör hon steka trenne sillar 
och uppäta samt därefter icke få dricka på ett dygn så kommer fästman-
nen i drömmen och bjuder henne dricka. 

Äfven om hon gräddar trenne pannkakor och saltar hvarje pannaka 
med trenne näfvar salt och uppäter samt icke dricker på ett dygn. Hon bör 
sitta på brunnstaket och uppäta dem, samt icke under tiden få skratta. 
Detta har samma värkan med föregående. 

155347 s. 8: lappa med lapp på midten. 
156347 s. 8: Kallas att stadvända. 
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11. Äfven om hon kan finna en ärtpung (skida) med Nio ärter och hvilken 
hon bör lägga under hufvudet så får hon i drömmen se sin blifvande fäst-
man. 

* Om en flicka tömmer en ägghvita i ett glas vatten och genast därpå 
gått till sängs så skall hon om morgonen innan hon ätit eller druckit eller 
sagt ett ord gå och se i glaset så får hon se bilder af de redskap som 
hennes blifvande fästmans yrke vidkommer [347 s. 5, marg.]. 

Flicka för fruktsamhet 

Om någon157  gifver den flicka som mö är Säfvenbom så blifver hon 
aldrig fruktsam. 

Men de år då göken gal på bar qvist eller innan löfven äro utslagna, då 
äro alla flickor fallna för frugtsamhet. 

Äfven den tiden om sommaren då hvetet blommar så äro flickorna 
under könsöfningar utsatta för stor fara att bli bringade i conception. 
* Slår man kvinna med en käpp hvarmed orm blifvit ihjälslagen på 

vintertalet så blir hon fruktsam om ock icke — — — äger rum. Likaså om 
Sugginjölk ingifves kvinnan omedvetet [347 s. 9 marg.]. 

Flicka och gosse för giftermål 
Det gifvas qvinnor som gärna vilja sammanpara unga och ogifta till 

giftermål. De säga därföre att den och den har äktenskapstycke. Mången 
uppmärksammar denna vink, friar och får — Ja. 

Vid slagt så tager qvinna den broskartade afslutningen af bröstbenet 
mot bukholan som kallas skärfvan och hvilken hon lösskuren håller i 
handen. Nu sammantänker hon och hennes medhjälpare ett ungt par till 
äkta förening och därvid slår qvinnan skärfvan i väggen. Fastnar denna 
så blir det otvifvelaktigt giftermål, men faller den då blir det stående i 
troviljebok. 

Ej må ungt folk som ämna sammanpara sig hvarken gifva hvarandra 
eller mottaga af hvarandra någon nål ty då sticka de hol på kärleken 
och den slocknar. 

Om flicka eller gosse vilja veta huru länge de skola gå ogifta så tages 
ett hårstrå öfver hjessan och bindes däri en vigselring, samt låter den 
hänga fritt från handen uti ett glas att den icke når hvarken dess bräddar 

157347 s. 9, marg.: någon mansperson. 
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eller botten. Så håller man den en stund och så många gånger som ringen 
kan komma i beröring med glaset, så många är får man gå ogift. 
5. Eller: då göken sätter sig uti ett träd så frågar man hastigt hur många 
år man skall gå ogift. Så många tag göken då gal, så mänga år — Ändå 
någon tröst —! 

Flogrunn158  
Flogrunn är runnträd som växa i sprickor på stora stenar på tak o:d: 
Bör finnas i fähus, stall o:fl:st: för att afsvärja trolldom. 
Bör vara insydd i betsel, grimmor och all möjlig fortyg för afvärjande 

af trulldom — 

Flogvärk 
Mycket ondt flyger i vädret är en sägen hvars värklighet nog mången 

får ärfara i det att ondt kommer flygandes och ofta träffar oskyldig per-
son. Flogvärk som kommer på detta sätt kan ingen bota om det träffar den 
rätta hvarät den blifvit ärnad. 

Den som träffas af sådant känner ögonblickligen ett styng eller att de' 
hugger te' och så blir feber och så värker de' ondä ihop. Då en bulnad nu 
blir mogen och varflytning kommer i gång så framdrager man väfknutar, 
Sålfvor och trasor. Dylika har man gömt i skåpet, men då man någon tid 
därefter vid tal därom velat framtaga dem för att visa de klentrogna så 
är det försvunnet. Hvart har det tagit vägen då ingen ens tordes tänka 
därpå?! 

Flogvärk är likväl icke detsamma som skott — 

Flottorm159  
Är en sjukdom eller åkomma egen för hästkreatur och visar sig såsom en 
ormaktig upphöjning eller svullst på sidan. Den tros uppkomma där-
igenom eller däraf att hästen får flott uti sig. Vidskepligt botemedel fin-
nes men är icke ännu kändt — Sjukdomen anses dödande. 

Flugor 
1. Om flugorna Surra Juldagen så blir det varm sommar. 

1583475• 230: Flögrunn bör finnas i fähuset ty den afvärjer mycket ondt. 
1593475• 203: Flötorm hos hästen förorsakas om hästen får flott i sig. 
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När flugorna äro snåla att vilja slickas och stickas så blir snart regn. 
Man gör här icke skilnad på köksflugor och ladugårdsflugor eller värkli-
ga blodsugare. 

Om man talar om flugor under dymmeln så får man olägenhet däraf 
hela sommaren — 

Flugor fördrifvas: 
Om man tager Nio flugor första sommardagen och bortbär till sin granne 

om man unnar honom ohyran så får han alla dens flugor jemte sina egna 
som äro förordnade för sommaren. 

Eller: Om man inbär vatten med fingerborgen Långfredagen innan man 
inbär något till större behof så undfly flugorna huset. 

Flyttning 
Då tjenare flytta så bör det ske så sent på aftonen att ej kråkorna må 

skrika på enom160  ty det är olyckligt. 
Tjenare böra vid flyttningen i ny tjenst därstädes få smörgås af det 

hårdaste bröd det första de förtära så blifva de ihärdiga i tjensten. 
* Då tjenstfolk kommer flyttandes så gifves dem henigt bröd med smör 

på som måste ätas, de må hafva tänder eller icke [347 s. 137]. 
Måndagar, Onsdagar och Fredagar må ingen flytta. 
Om den ena tjenaren flyttar på den andra eller de mötas som skola byta 

ställen betyder olycka — Detta gäller äfven för hushåll. 
Då tjenare inflyttar i hus eller tjenst så böra de innan de aftaga något 

af kläderna eller innan de förtära det ringaste se upp i skorstenen så 
blifva de desto ihärdigare i tjensten. 

Flyttar helt hushåll på Lördag så blifva de icke gamla på stället. 
Hushåll måste vid inflyttningen af husägare eller värd vara välkom-

nade med dukadt bord och mötas utom dörren med förplägningen — Är 
ingen af sådana så måste man själf anställa därom att någon af eget folk 
är före och tillagar sådant. 

Om mullvaden uppkastar jordhögar inom husen så är bäst att afflytta 
ty eljest har man olyckor och vantrefnad att vänta. 

Brudfolks sammanflyttning måste ske i ny, sker det i nedan så blifva de 
snart utfattiga. 

Den som flyttar från en gård till en annan måste leda in boskapskrea- 

160347 s. 136: på en. 
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turen baklänges så mägtar ingen skämma dem — 
11. Vid flyttning måste katten insläppas i fähuset innan något annat 
kreatur insläppes så trifvas de bättre. 

* Den som inflyttar i ett hus skall hafva en slant i munnen och då uttaga 
den och kasta för sig inåt samt säga: Tag denna och lek med och låt bli 
mej! — Kallas att offra. Slant må icke af någon då upptagas utan följa 
med soporna om sjukdom skall undvikas. 

På förstugubro hafver man 9 obrukta knappnålar och kastar öfver 
hufvudet bakefter sig. Vi inkomsten i rummet tittar man i bakugnen och 
skorstenen. Det första man gör skall vara att gå åt källan efter vatten 
och således inbära sin helsa. Så skall man sitta i spisen och äta [347 s. 
137, tillägg]. 

* När hushåll inflyttar i hus så bör en hund eller katt insläppas först så 
borttages rå och alt ondt. 

Man bör lägga en brödbit i ett hörn af bostaden så får man icke brödbrist 
så länge man bor där [347 s. 137, marg.]. 

Flöja om hästar 
Då man köpt en häst och ärlaggt liqviden så skall man taga djuret på 

venstra frambenet nedanom knäet så kan han aldrig flöja. 
Eller: Då man betalt hästen så skall man lyfta på dess venstra framfot 

såsom till skoning och säga: Ja' ska' botä dej för flöjä! Hästen kan då icke 
hoppa öfver högre stängsel än man lyftat foten. 

Vid vallsläppning måste man gå så att man får leda hästen genom 
trenne grindar och vid hvarje grind gifva honom en bit bröd genom spolar-
nas mellanrum ofvanom tredje grindspolen nedifrån och säga: Ja' ska' botä 
dej for floja! Hästen hoppar då icke högre än trenne grindspolars höjd. 

Flöja om boskap 

Äfven om boskapskreatur är köpt och liqviderat så fattar man det hårdt 
om venstra frambenet och säger: Jag skall bota dig för flöja! Men detta får 
ingen höra eller ärfara ty då kunna någon eller några af hemmavarande 
få slaget om det köpta har sådant. 

Flöja, får 

1. Botas: Då de klippas må man ej lägga ullen på en stol eller högre platts 
utan den bör läggas på golfvet tills den efter fullt slutad klippning lägges 
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på sitt ordentliga förvaringsrum.161  Ullsaxen bör läggas därpå jemte 
bandet. 

Då fåren om våren utsläppas första gången för betet så bör ägaren lägga 
sig så att fåren får [så!] hoppa öfver honom. 

Eller: Vid man utsläpper dem så bör man låta dem hoppa genom ett 
tunnband. 

Eller: Qvinna ställer sig vid fårens utsprång i dörrholet så att hon kan 
omfatta hvarje djur särskildt med sina båda knän grensle och säger där-
vid: Jag skall bota dig för flöjal162  

Ägaren lägger sig i ett ledd där fåren framgår på oloflig stig, eller vid 
hol på gärdesgård där de äro vana att framgå, och fattar dem i 
frambenet samt klipper dem i örat, och säger därvid: Nu går du gali väg: 
Hit går du aldri' mera! 

Eller: Vid fårens utsläppning på betet så tager sköterskan sitt ena 
strumpband och lägger det vid tröskeln af huset där fåren framgå att de 
må springa däröfver. 

Eller: Julaftonen stoppas en matsäck full med hö och hvilken släpas in 
och lägges under bordet. Då denna legat där öfver natten så utsläpas den 
på samma sätt julottan och höet gifves fåren att äta juldagen så flöja de 
icke det kommande året eller sommaren — 

Fnassel 
Detta är visst en utslagssjukdom som träffar både barn och äldre men den 
får icke förblandas eller räknas som skabb eller klåda. Det botas: 

Om man tager varm svinleg och därmed gnider det stället som kliar. 
Detta i så fall säkert då man fått det genom att pissa i svinhuset eller uti 
svinlegen eller ute på sådant ställe där svinen hafva sin liggplatts. 

Eller: Om fåren få lukta därpå eller om man tvättar det med vatten 
hvari ull eller nyspunnit ullgarn förut tvättats. Detta om man ådragit sig 
olägenheten genom att pissa i fårhuset.163  

161  347 s. 237: Ullen ... bör heldst ligga på golfvet tills den läggs i kassen. 
162347 s.  237, la' ska' botei dej för flöjä! 
163Sjukdomsorsakema och sjukdomsbeskrivningarna ej i 347 (s. 43). 
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Frossa, ältan164  
Den första frossan man får kallas ältfrossan och tillräknas vanligast 
barn. Men äfven äldre personer till och med åldringars första frossa få 
samma namn och anses hos dem svårare eller värre i utbrott och bot. 
Ofullständigt utbruten älta kallas lönälta. 

* Frösen. Man håller före det gifvas Nio slags frösär men man vet ej be-
nämning på mera än Ältan, Wåårn och Treada'sfrösen. 

Ältan är alltid den första frossan som menniskan har om den än wore 
mycket gammal och utan afseende på tid och orsak. Det händer att lönäl-
tan inställer sig som förebud för det egentliga utbrottet. Denna frossa bryr 
man sig icke om att bota. Man använder likväl ett fall som äfven nyttjas 
för barn och det är att på hvad sätt man kan, utforska hvad man ältar 
på, men medlet användes med sådan liknöjdhet som man icke skulle tro 
annat än ödet. Man måste nödvändigt frysa tills man slipper [347 s. 49]. 

Botemedel: 
Lönälta: Trenne vigselringar påbindes den sjuke och af dessa skafves 

något och ingifves. 
Eller: Kläder tages af en lönhora (lasciv) henne oveterligen åt och läg-

ges på barnet så utbryter frossan. 
Eller: Pinnar af Lönnträdet Nio till antalet lägges på den sjuke. 
Eller: När kornet i ögat är borta då är lönältan i faggorna. 
Eller: Om barnet får dricka modersmjölk ur en sko som äges af en lön-

hora så utbryter frossan eller också botas den för alltid. 
Lönältan kan ärhållas genom modrens könsöfning med person utom sitt 

äktenskap, och är i så fall af svåraste beskaffenhet och art. 
Utbildad älta botas: 
Spisen sopas ren och en enda sorts virke brännes till kol. Med dessa kol 

stöpes i vatten öfver den sjuke och uppnämnes en sak för hvarje kol intill-
dess att ett kol sjunker. Af samma sak som nämnts vid kolets sjunkande 
tages något och bindes på armen samt ingifves något. Är det af djur så 
måste det vara af motsatt kön såvida könet kan bestämmas. 

Eller: Man stöper med vanliga uppglödgade kol i vatten öfver den sjuke 
och uppnämner närvarande eller tänkbara föremål, en sak för hvarje kol. 
Träffar man den sak hvarpå barnet ältar så sjunker kolet. Trenne gånger 
måste kolet sjunka och kan det bli Nio så är det så mycket bättre. Af 

164Ti1l innehållet överensstämmer kap. om  frossan i de båda mss, men utformningen är 
väsentligt olika. 
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hvarje sak måste något tagas och bindas på den sjuke. 
Eller: En Handduk hopvikes fyradubbel utefter hela sin längd. Så 

vikes han dubbel, och uti midtvecket läges en ullsax hvarpå handduken 
hopvikes eller hoplindas i rundt kylse. Nu föres handduken med saxen 
motsols kring barnet och för hvarje hvarf uppvecklas ett veck på hand-
duken och ett föremål uppnämnes. Då saxen genom en tillfällig uppvik-
ning är fri så har man träffat det rätta hvarpå barnet ältar. Däraf tages 
och ingifves samt päbindes. 

Eller: Tages Nio enkorn, Nio Kamferkorn och Nio Saltkorn hvilka 
lindas eller bindas fast vid pulsen å venstra armen under en fingerborg, 
och hvilka skola qvarligga i Nio dygn. Så uppstrykes Nio Kritstreck 
öfver dörren samtidigt med påläggningen och utstrykes ett streck för 
hvarje frossdag. Frossan slutar vanligtvis innan strecken äro utgångna, 
men dessa får ändå icke strykas ut, och om de under fingerborgen varande 
kornen äro qvar så måste de förstöras. 

Eller: En spindel lägges äfven under en fingerborg och fastbindes. 
Eller: Kattludd tages och bindes på den sjukes puls men det måste vara 

af motsatt Kön. 
Eller: Upptages en jordtorfva på en korsväg och laggd uppå barnets 

bröst; hjälper. 
Sak hvarefter modren under hafvande tillståndet visat lystnad skall 

den sjuke förtära samt äfven något påbindes. 
Eller: Det sista som en qvinna förtär under hafvande tillståndet och 

förut innan barnet födes kan intagas af barnet som botemedel för frossan, 
men af allt som intages måste äfven något påbindas. 

Eller: En person som man tror eller vet eller tror dödat en människa 
vare sig Mästerman, Soldat som bevistat krig eller för mord dömd men 
till lifvet benådad person bör sticka sig i fingret, det venstra namnlösa 
förstås, att trenne bloddroppar utkomma och hvilka ingifvas. 

Detta i det fall att modren vid berättelse om mord eller blods utgjutelse 
eller åsynen däraf af förskräckelse blifvit darrande under hafvande till-
ståndet. 

Eller: Barnets Kristningsmössa förvaras tills ältfrossan infinner sig. 
Då frossan kännes påtages mössan och vatten stänkes öfver den sjuke. 

Eller: Då frossan inställer sig165  så tages kristningsmössa som barn af 
motsatt kön nyttjat vid dop. Men hafva trenne af samma kön men motsatt 

165347 s. 41: Om äldre personer fryser ... 
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den sjuke så är det så mycket säkrare. 
Man brukar äfven hela Kristningshabiten för att påhölja den sjuke 

under det frossan ristar en, och sedan under hela febern enligt somligas 
mening. 

Ältstenar påbindas den sjuke. Dessa stenar äro runda med hol i midten 
eller kanten och äro af sten eller bärnsten fundna i jorden och äro värkliga 
fornsaker. Ingen kan lämna upplysning när en sådan sten hittats, men att 
de som en särdeles raritet förvaras inom vissa familjer. Kan svårligen 
köpas eller säljas; blott ärfvas. 

Eller: En qvinna af Adelig familj inom Östra Rekarne Härad mottager 
penningar af en sjuk individ eller af den som lider af frossan, personligen 
eller af anhörig, efter råd och lägenhet, dock med bestämdt minimum, 
och för hvilka hon köper Apotekssaker, hvilka bindas på den sjukes puls 
att qvarligga under Nio dygn. Därefter inlägges denna satts i en brödbit 
och ingifves en hund så är man fri för frossan. Hon skrifver något därtill 
men formeln är icke med säkerhet känd ki275y-• 

Eller: Följande formel skrifves: 

Fö 
För 
Förf 
Förfr 
Förf ro 
Förf ros 
Förfross 
Förfrossa 

radvis på nio papperlappar, hvilka omsorgsfullt sammanvikas med för-
maning af skrifvaren att den sökande icke på något villkor må forska 
efter deras innehåll, och hvilket som nogsammast efterkommits. 

Eller ock skrifves följande: 
alamaran 
ala rna ra 
alamar 
ala rna 
alam 
ala 
al 
a 

K 



85 

[Fogdö sn, 347 s. 421166  
äfven på hvar sin papperslapp och förfares likasom med föregående. 
Enligt somligas mening skall formeln skrifvas i trenne sattser, en del in-
tagas, en annan påbindas den sjuke och den tredje förvaras i den sjukes 
gömmor honom oveterligen åt. Men noga skall förbudet iakttagas att se 
på lapparnas innehåll ty den som forskar därefter får obotlig frossa för 
lifstiden. 

Eller: En liksidig triangel uppritas och hvilken delas i trenne mindre 
med siffrorna 3, 9, 27. Triangeln bör om möjligt vara ritad på blad ur den 
sjukes moders fästmöbok167  och sönderklippes i hvar sin del eller efter 
ritningen i trenne mindre trianglar hvilka lappar hopvecklas och omska-
kas, hvarefter en intages, en annan päbindes och en tredje insys i den sju-
kes kläder. 

Eller man skrifver på Nio papperslappar: Frå' oro t' ro: (från oro till 
ro) och hvaraf en lapp intages hvarje frossdag.168  

Skrifva bort frossan är en värklig hemlighet som icke heller af många 
är kunnigt. Närvarande upptäckt beror af en tillfällighet. 

Eller: Djurkretsens tecken för den sjukes födelsedag bör utskäras ur al-
manackan för den sjukes födelseår och ingifves och därtill bör något af 
djurbildens värklighet ingifvas och påbindas, såsom af Kräfta, Vattu-
man, (fiskare, färgkärl o:sv:) fisk, oxe, vädur o:s:v: Man gömmer därföre 
hvarje barns födelseårs almanacka. 

För äldre eller fullvuxna personer: 
Den som har frossan skriver själf eller åtminstone hållande i pennan 

utanför dörren och just när frossan kännes ankomma: Nu skrifver ja' bort 
min fröse å' när 'n kommer igen då ä"nte' ja' hemmä! och så får den sjuke 
icke se på skriften förrän frossan är borta.169  

Eller: man använder Nio siffertalet men systemet är icke ännu kändt. 
Eller: Nio slags löfträd kokas i vatten och drickes. Dessa löfqvistar 

måste tagas på en enda egendoms område men icke på det ställe där den 
sjuke tillhör eller bor 

166Nr 21 och 22= Linderholm nr 524. 
167347 s. 42: fästmö-psalmbok. 
168Linderholm nr 525: Sim , mitten av 1800-talet. 
169Linderholm nr 559, var. 



86 

Frossa, våårn, annandagsfrossa 
Orsaken till denna frossa antages oftast att man blifvit Kramad. Man 
fryser hvarannan dag ehuru det kan öfverskjuta timmar och halfva 
dagar och är den lätt botad ehuru han är värrst af all frossa medan han 
påstår. Tiden för dess inträdande räknas frän Vårens början till 
Olsmässan och är den sednaste värrst att bota. Botemedlen äro likväl 
många: 

Man sår aska kring en jordfast sten trenne eller i värre fall Nio gånger 
och säger då: När den här säda kommer öpp så får ja' min fröse igen! 

Eller: Man uppdrager en stör vid en gärdesgård ur marken och pissar i 
holet samt nedsätter honom igen så slipper man. 

Eller: Där trenne störar äro förenade uti en hank så uppdrages en eller 
dess bättre alla tre och pissar i holen. Men störarna måste nedsättas och 
allt återställas i samma skick. Då man går dän så får man icke se sig till-
baka. 

Eller: Råggräs ätes af åkern genom öglan på en nyckel. 
Råggräs ätes genom en gärdsgårdshånk på trenne ställen och trenne 

tuggor på hvart ställe som särskildt nedsväljes. 
Eller: Myror ätes ur en sked till antalet tre eller Nio, men myrorna 

måste vara lefvande. 
Eller: Ägg kokas i den sjukes urin och lägges i en myrstack, men då man 

går därifrån så får man icke se sig tillbaka. 
Man kryper baklänges genom en obykt noppgarnshärfva af hampa. 
Eller: Tjärnmjölk uppkokas Nio gånger och drickes. 
Eller: Vatten hemtas ur Nio källor som rinna Norrut och drickes, men 

man får icke söka efter dem. 
Eller: Om Nio rågkorn uppletas ur logväggen samt där till Nio myror 

och Nio råttlortar intages. 
Man går åt skogen och afklipper Nio blad af Älfskålar som får falla i 

en öppen sko att de icke må handteras med händerna och vid bärningen ej 
komma öfver knäet. Dessa lägger man under sin säng och då man får 
känna frossan så nedlägger man sig på golfvet och med munnen fattar och 
uppäter dem. 

Eller: Erg skafves af Kyrkoklockorna och intages. 
Denna kur var nära att kosta en person lifvet, men man vet icke om fros-

san blef botad. 
Eller: Springa motsols kring stugan tre gånger plägar hjälpa, men 
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hjälper icke det så springer man tre gånger, tre frossdagar å rad. 
Eller: Man tager ett betsel och skafver något däraf som intages. 
Man tager jord af en plogbill och en rist som setat där öfver julhelgen, 

och tar i sej. 
Som förvaringsmedel för frossan skall man uppäta tre af de första blå-

sippor man får se om våren — och wore det på wintertalet så är det så 
mycket säkrare. 

Om frossan är mycket envis så söker man genom kraftiga kräkmedel 
spy ut frösmodra så är man säker att slippa — 

* Kalkband från kyrkor. Spånor af predikstolar. Gods af klockor och 
kyrknycklar. Af messhaken — påbindes allt. 

Eller: Man tager jord under ett fläderträd med venstra handen tre 
gånger en Torsdagsafton sedan Solen är nedgången och bär detta i tre 
påsar, en under hvardera armen och en i skrefvet tre Torsdagsnätter efter 
hvarandra och ditlägger jorden på samma plats och säger: Du fläder! här 
har du din svarta mull och frossan med! Har ej frossan slutat förut så 
slutar den nu — Yttersta hemlighet. 

Eller: Skrif på ett papper: 
Abrakadabra 

Abrakadabr 
Abrakadab 

o:s:v: [347 s. 51, marg., tillägg]. 

Frossa, treada's frösen 
Denna frossa ärhålles oftast därigenom att man står och gapar på vild-
gässen och ofta mot sin vilja räknar dem.170  Tiden för dess inställelse 
börjar Olsmässan och så framgent till Jul. 

Botemedlen äro icke mänga men de äro dess kraftigare: 
Om man har frossan så räknar man de första vildgäss man får se där-

efter och räknar sedan deras antal baklänges och säger: Far nu af å' ta' 
min fröse med edr! så är det nästan säkert att man slipper.171  

Om ben tages ur vargträck och lägges i den sjukes gömmor honom oveter-
ligen åt; hjälper. 

170Jfr Linderholm nr 523: Man kan ådraga sig denna sjukdom genom att om hösten räkna 
flxttfoglarnas antal... med komm: Alltså vid deras flykt från köldens och frossans ort. 
1  ilLinderholm nr 523: Komm. till baklänges : Varvid alltså bindes vid regressivitetens 
kraft. 
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Eller: Man skrifver på en papperslapp och ingifver. Formeln ännu icke 
känd. 

Naglar, hår och blod tages af den sjuke och lägges i en linneklut och 
hvilket nedgräfves vid en jordfast sten. Nedläggningen måste ske af annan 
person, hvilken då säger: Här sätter (sjuklingen) bort sin fröse! och den sjuke 
får ej veta plattsen. Nedläggningen måste ske då frossan är i faggorna. 

* Eller: Botaren går åt skogen norrut från boningshuset 1 g., 2 g. åt Öster 
och 3 g. För hvar sten säges: Frosse far åt Norr! Öster och Söder eller därfrån 
stenen är tagen. Stenarna läggas på samma ställe igen. Ej får botaren möta 
någon 1347 s. 51 marg., tillägg]. 

Frossmoar 
Man tror frossan vara förkroppsligad och föreställes såsom ett taggigt klot 
eller af somliga som en luns som ett gelé och hvilket efter uppkräkning 
ligger och darrar. Om något tages däraf och ingifves en person så får den 
frossan genast. 

Frost 
Af landtmannens gröda och produkter så äro potatislanden af allt mäst 
underkastade faran af frostskador. Men om ett band af hopsnodd halm 
släpas omkring åkern så skadar icke frosten. Någon formel måste ock läsas 
men är ännu icke känd. 

Fräkenblommor, Fräkenfrö 
Fräkenfrö tages sålunda: Man tager tre tennfat och Nio ark rent papper på 
hvarje fat och sätter dem under fräken midsommarsnatten. Men man får 
icke säga något. Fräkenblommorna tages ock midsommarsnatten emellan 
klockan Elfva och Tolf men äro mycket svåra att få emedan troll och onda 
makter förvara dem. 

Ofvannämnde såväl frö som blommor af fräken äro mycket nyttiga att ha 
och användas för hemliga konsters utöfning. 

Fräknar 
Dessa försvinna om man ofta tvättar dem med jungfrutvål. 
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Främmande 
Stundä för främmande: är en mystisk och hemlighetsfull företeelse egen för 

qvinnor. Men förhållandet är att för karlfrämmande så kliar högra ögon-
brynet och för qvinna det venstra. Detta har en viss begreppsskillnad emel-
lan eller ifrån spådom och förebud för främmande.172  

Af de sista eldbrändernas form på en nära utbrunnen qvällsbrasa kan 
man bedöma det främmandes utseende och egenskap som kommer dagen 
därefter. 

När kattorna putsa sig, heldst slicka sig bak, så är säkert att främmande 
snart inträffar. 

*Om kattor då de puttsa sig för främmande sitta öfver golfspringan, 
budar det kvinnofrämmande men sitta de på tiljan betyder karlfrämmande 
[347 s. 122, marg.]. 

När skatorna skratta så blir snart besök af främmande. 
Då eldkol spricka långt ut på golfvet så blifver nog snart främmande. 

Fulslag 
Alla slags bulnader som bli i fingerspettsarna och äfven på andra ställen på 
händer och fötter, hvilka icke kunna få den upphöjda form som en bolde 
och i hvilka benskärfvor värka ut få gemenligen detta namn. Ingen bot fin-
nes annat än göra åt. Först skall värken döfvas och så läser man följande: 
1. Goda går sig vägen fram (för Goda nyttjas äfven ofta Qväsa) 
så mötte hon Oden. 
Hvart skall du gå? 
Jag skall gå stad å' röka kött och bryta ben 
Under både stockar och stenar 
Skall ingen mig förmena. 
I den skog där ingen bor 
Och i den sjö där ingen ror 
I hel: treenighetens namn, Amen!173  
Läses Nio gånger och strykes med en för dylika ändamål afsedd Knif 
under det den lidande skall sitta på en jordfast sten. 

172347 s. 122: Detta har en viss begreppsskillnad emot spådomen som är liktydig. 
173Lin' derholm nr 857: Sdm, 1860-70-talet. L: s utskrift har en svårförståelig lucka på två 
rader mellan GE: s r. 4 och 5. Hans uppgift att denna besvärjelse skall återfinnas i chifferskrift 
i ULMA ms 347: 25 är inte korrekt; skall vara 347:32 s. 48. Se ill. s. 166. 
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2. Eller: Fråta skulle resa öfver sjö och land 
Så möter hon en man 
Hvart skall du gå 174? Sade han. 
Jag skall fara åt Norhem (him) 
Bröta blod och bräcka ben. 
Dig skall jag förmena 
Du skall under jordfasta stenar 
I en skog där ingen bor 
I en sjö där ingen fiskar eller ror 175- 
1 N: F: S: o: H: A: Amen176  

* Tjula sn [347 s. 67]. 

Fyrsten 
Denna sten bör vara infattad uti all redskap och tyg för åkning, ridning 
o:s:v: på husdjuren, i hus, i fioler, och med ett ord sagt dess närvaro är 
nödvändig hos allt som af trolleri kan skämmas eller på annat sätt skadas. 
Men han är ock då ett säkert afvärjningsmede1.177  

Fyryäppling178  
Denne består af fyrdelt klöfver eller väplingsblad och är ganska maktpålig-
gande att äga men han får icke sökas utan tillfälligtvis anträffas om han 
skall duga. 

Bäres han såsom förvaringsmedel för trulldom och mycket ondt som på 
hemligt vis kan skada en. 

Om man den hos sig bär så ser man allt styggt: Spökeri, trollkärringar 
o:d: 

Föröfrigt tillskyndar den många förmohner åt den som honom i sina 
gömmor förvarar. 

Han bör vara insydd i Seltrossar, betsel, grimmor, hästtäcken och annat 
som tillhörer en hästs beklädnad, så är hästen och körsvennen säkra för 
skämning. 

174347 s. 67: resa. 
175347 s. 67: och ingen ror. 
176Linderholm nr 885: Sdm, mitten av 1800-talet; mötte r. 2, bröt r. 5 (väl tryckfel). L: s 
Norhimhem är trol. en missuppfattning av oklar skrivning hos GE. I ms 347: 33 s. 92, en tidig 
utskrift av denna besvärjelse (den första?), står Norhem. 
177Detta stycke utgör en utförlig skrivning av smärre anteckningar! ms 347. 
178Endast punkt 4 återfinns i 347 (s. 202). 
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Få på mårka, marken 

Ute på marken kan man få mycket ondt såsom utslagssjukdomar af flera 
slag om man icke vidtager vederbörliga försigtighetsmått.179  Sådant ondt 
anses icke för Kramning. Botemedlen äro inga andra än offra, stöpa o:s:v: 

Får 

Fårlycka: Den som har mycket hullhår har äfven god fårlycka. 
Om man får rödfläckiga lam så tros fårlyckan bli bättre. 
Klippning: De böra klippas i ny så växer ullen bättre. 
När man klippt ett får så skall man stoppa en ulltapp i munnen på dem 

så blifva de icke modstulna. Ulltappen bör klippas fram i pannan och vid 
man sticker den i munnen skall man säga: ja' ha'  nt' 	någe' från dej! 

Fouragering: Fåren böra fourageras julafton så att de icke behöfva mera 
förrän annandagen. Man får icke ens tänka på dem. Förutom annat så 
säges det att de då icke skola flöja. 

Man har den sägen att fåren alldeles kunna undvara att dricka. 
Snepning: Vid snepning så låter operatörn testiklarna på obegripligt sätt 

försvinna. Ingen får handtera dem. 
Vid uttagning ur huset till slagt eller försäljning så bör man kasta en 

trädklabb i huset i stället, en för hvart får. 
Om man pissar i fårhuset så får man röda lam. 
Om tacka undrar på räfven så bli lammen röda. 
Får och Varg: Då qvinna utsläpper får på betet om våren så skall hon af-

taga särken och linda kring hvarje fårs hufvud och därvid säga: Så mörkt 
som de' nu ä' för dig, så mörkt blir det för vargen när han ämnär ta' dej! 

Klippning: Då man klipper ett får så måste blott tre fötter bindas, ej det 
fjärde. 

Fårlycka: Något får måste ovillkorligen slagtas ty om man sparar år från 
år så förlorar man fårlyckan. 

Om ett får drunknar så måste man taga något af dess kött och gifva 
hvar och en af de andra ty eljest kan man mista dem allesamman. 

179347 s. 53 marg.: Hvarjehanda utslagssjukdomar kunna fås ute på marken och hafva då 
namn däraf. 
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15. Då fåren kunde tala så sade de så här: 
Kallär du mej Sö 
Så ska' ja' dej båd kläd å' föd' 
Men kallär du mej får, 
Så får du hvarken hår eller lår. 

*Som fåren äro mörkrädda så blir äfven den mörkrädd som fårmärg äter 
[347 s. 237]. 

*När får klippes så säger man vid det man släpper dem lösa: Välkummin 
åt åre med sonn heller doter vid låre! [347 s. 238, tillägg]. 

Fårris, afbetadt björkris 
Fårris vill ingen gärna bränna i spisen utan det måste utföras på åkren att 

förbrännas. Inom Länna socken är denna sed ännu på det strängaste iakt-
tagen, men i andra socknar så är man numera mindre noga därmed. 

Då humlegårdar ännu funnos vid hvarje gärd eller åtminstone i bylag så 
skulle dessa uteslutande årligen beläggas med fårris så troddes de stå 
bättre »rote».180  

*Fårris må icke användas till bindning af kvast ty det förorsakar olycka i 
ladugården [347 s. 138]. 

Fäkritter, se Boskap 

Fähus, ladugård 
Räfskalle bör finnas i fähuset så trifves boskapen bättre. 
Man inborrar hol i fähuströskeln och lägger ett ormhufvud i holet samt 

igenpluggar det med en pinne. 
Vådudd och qvicksilfver brukas äfven af somliga att inborras i fähus-

tröskeln eller uti norra knuten. 
Man afhugger äfven en kopparorm och inborrar hälften i hvarje knut af 

två korsvis satta. 
Vargtänder böra finnas i fähuset att afvärja mycket ondt. 
Fähus får ej sopas ändlångs på florn utan på tvären. 
Personer som man tror hafva onda ögon må icke ingå i fähuset ty de 

kunna taga lyckan med sig.181  

180347 s. 238: så stog di bättre rote. 
181Hvilken främmande som heldst som ingår i fähuset bör ägarinnan säga: Kyss dom bak! [347 
s. 227; struket med blyerts]. 
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Om kattor hatas i fähuset så följer vantrefnad. 
Om man äter i fähuset så får boskapen löss. 
Flogrunn skall äfven finnas i fähuset ty den afvärjer mycket ondt. 
Om olycka förmärkes i ladugården så sökes säkraste boten hos aflägset 

boende botare. Då man besöker honom så skall man medhafva trenne 
stickor som äro huggna ur väggar som ligga mot Öster, Söder och Vester, 
men icke ur nordan vägg. Då nu botaren får granska saken så dömer han 
vanligen att fähuset skall flyttas åt Norr eller Söder från mangården, alde-
les icke åt Öster eller Vester. 

Fähuset må icke måkas från julaftonen till Annandagsottan och då skola 
alla dynglortar nogsamt läggas på ett ställe så följas kreaturen bättre hem 
om sommaren därpå. 

En sed har varit att främmande personer af grannar tidigt om morgo-
nen Annandag jul måkat fähuset.182  Har man sökt förekomma det och 
sådant märkes så användes ofta våld och med mindre grannlagenhet så har 
man inmåkat lasstals med dynga. Orsaken till detta bruk har ej kunnat ut-
rönas. 

När qvinna går åt fähuset så bör hon äta på en torr och skarp brödbit 
men vid hon träder öfver tröskeln så stoppar hon den i barmen. 

Efter det dyngskofvel varit begagnad och man satt den ifrån sig så skall 
man på florn lägga trenne trädstickor i kors så afvärjes trolldom. 

Misstänkes någon hafva skämt fähus, kreatur eller ladugård så bör den 
misstänkta personen hård t tillsägas derom dock icke så det vållar träta. 

Om främmande personer åtfölja ägarinna in i fähuset så säger hon tyst: 
Kyss dem bak! så kan ingen skämning ske. 

*Då fähuset måkas må man icke med skofveln tillklappa dyngan ty däraf 
följer vantrefnad [347 s. 230, marg.]. 

Försofva enom 
Om man tager Varghjärta och lägger under hufvudet på en sofvande så 
sofver han tills man tager det därifrån igen. 

Förstoppning 
Brakvedsträd barkas stående på rot uppifrån och nedåt som sedan fint 
sönderskäres och ingifves. 

182Jfr under måka i komm. till del 2. 
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Gammelbisse, gammel-jerker, Satan 
Denna mänsklighetens skräck och fasa, antingen såsom andeväsen och 
osynlig eller som förkroppsligad och synlig varelse. Som synlig föreställes 
han med horn både i hufvudet och på knäna. Han har ofta sökts och påkal-
lats till biträde för fördelars ärhållande och för hemliga konsters öfvning 
till egen nytta och andras skada, men han har ock ofta besvurits då han på-
kallad eller opåkallad gjort för stort intrång eller gjort sin makt för synbart 
gällande. De som påkallat honom hafva ofta svårt förnärmat Gudomlig 
vördnad och många äro beklagligen ännu som i dagligt tal lättsinnigt nog 
åkallar hans namn.183  Hans närvaro förspörjes mindre nu än förr, men allt 
styggt som finnes och allt ondt som händer så tillräknas det honom. 

För icke så länge sedan så har man många exempel att han varit innebo-
ende i människokroppen och då har denna personen varit allvetande samt 
ovanlig i alla sina åtgärder. Oförvitlig och stark präst kunde likväl läsa bort 
honom och till och med tvinga honom ut genom ett hol struket med en 
knappnål i korset på fönsterbly, hvarefter han aldrig återkommit. 

Bland många sådana exempel och företeelser så fanns 1818 en märkvär-
dig och namnkunnig prästman Jon Tybeck och hans likaså märkvärdiga 
piga Sara Stina Schultz som utspelade en roi hvilken stadgat vidskepelsen 
och tron på likartade föreställningar intill närvarande tid. 

Lyckligtvis aftager tron såväl på det ena som det andra af denna arts 
öfvertro. Svarta hundar har allmogen hyst en viss afsky före emedan den 
onde antagits hafva sådan skapnad. Han tros ofta varit åkande efter Svarta 
Hästar. 

'Vd Men en präst som varit svag under begärens kraf som vågat anfalla 
honom har blifvit förebrådd sitt dåliga uppförande och denne har aldrig 
fått honom genom fönsterblyet. Ännu 1818 föregick märkvärdiga experi-
menter med en märkvärdig och namnkunnig piga Sara Stina Schultz [347 s. 
307, marg.]. 

Garn 
Pojkar få ej hålla garnhärfva på armarna då någon nystar däraf, ty då 

kunna de icke utsträcka armarna när de skola slåss. 
Nystar man garn åt sig eller motsols så blifva äfven händerna bundna att 

man icke kan slåss. 

183347 s. 307: Han nämnes lättsinnigt nog af en rå och obildad folkklass. 
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Då nystan legat i något kärl vid det man spolat eller på annat sätt begag-
nat sig däraf så att nystanet löpt omkring så måste eld läggas i kärlet innan 
det begagnas ty eljest blir man tokig i hufvudet, yr.184  

Linnegarn må ej utläggas till blekning under det att det blåser nordan-
väder, ty då blir det ej hvitt. 

Under Solståndet må heller icke något garn eller väf ligga ute för blek-
ning. 

Tumnystadt garn kan Bisse icke bära. 
Sägen: Bisse skulle en gång anamma ett garnförråd för att bära hem till 

sin husbonde men härfva för härfva så utbrast han: Tumnystadt185  garn! 
Tumnystadt garn! och han förmådde icke taga något däraf. 

Om garn hopsnos af flerdubbla trådar och barn gå därunder så stadna de 
i växten. Men om de af obetänksamhet skulle gå därunder så kunna de gå 
tillbaka så har det ingen skadlig värkan. 

Den första svalan man får se om våren skall man iakttaga så att man blå-
ser åt henne trenne gånger så får man den lyckan att garn icke, under hvil-
ken handtering som heldst, trasslas. 

*Om mansperson håller garn åt en qvinna som nystar så får han icke gifta 
sig och är han gift så får han lyda sin hustru. 

Ogift karl får dålig eller elak hustru [347 s. 149, marg.]. 

Gast 
1. Man må kalla detta väsende för spöke eller hvad man vill så är det icke 
något farligt för andra än dem som med honom hafva att skaffa. Där barn 
blifvit mördadt och nedgräfvit finns ock gast. Den låter höra sig i vissa 
backar däromkring och med ett ängsligt genomträngande läte. Det omtalas 
åtskilliga tillfällen då modren eller barnfadren blifvit af gasten öfverfallen 
och pinad till döds, och till och med har sägner om gastar bringat barna-
mörderskors186  samvete till vaknad. Numera talas det ganska sällan om att 
man hör gastar. 

Sägen om gast: Ungdom har dansat på en loge. Ett ängsligt rop hördes ur 
ladugolfvet, sålunda: Sassa! Sassa! Sassa! En djärf dräng frågade: Hvad vill 
du med sassa? Gast: Jo om de' nte' vore för sassa (sax) så skulle ja' dassa (dansa) 
med mor mi'! — Drängen: Klyf öfver saxa då! — Då uppkom en späd gestalt 

184347s. 149: tokug i hufwe'. 
185347 s. 149, marg.: tumnystä'. 
186Ö-prickarna saknas i renskriften och är tillsatta efteråt i ms 347. 
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som ett barn och anföll en piga. Alla flydde men då man sansat sig och 
undersökte förhållandet så befanns pigan vara död. Det var gasten som 
kramat ihjäl pigan emedan hon kanske mördat ett sitt barn och ned-
gräfvit187  det i loggolfvet. 

2. Gast är farlig att anträffa från Solens nedgång och till tuppen galit på 
morgonen. Sedan tuppen galit så är all fara förbi. — Se art. Dagstödn. 

Gengångare 
När lik är satt på bår så skall yxa eller knif inhuggas öfver dörren samt 

litet salt och linfrö strös omkring gården så går ej den döde igen. 
Då död persons qvarlåtenskap försäljes på Auktion så är säkert att den 

döde är närvarande. Om någon vid sådana tillfällen fäller förklenliga ytt-
randen om den döde eller hans tillhörigheter188  kan [han] lätt bli kramad. 
Här äro icke de medel, som för gengångares afvisande i allmänhet brukas, 
gällande, men så är det ock troligen sista gången den döde gör besök. 

Den som varit mycket girig och som stått i spändt förhållande till när-
maste slägtingar, dens qvarlåtenskap vill man därföre som snarast för-
vandla och afyttra, så har man desto större säkerhet för dess besök. 

Åtskilliga fall hafva i sednare tider omtalats där döde personer haft 
något på sitt samvete att uppdaga, t:ex: fördolda ägodelar som varit in-
huggna i stockar, insydda i kläder o:s:v: eller vigtiga hemligheters upp-
dagande, och dessa hafva visat sig träget tills man endera gissat och utfors-
kat grunden och afsigten med deras besök, eller ock någon haft mod att 
tillfråga dem därom. 

Sägner därom: 
Om en gubbe och en gumma som setat på en huggstock och vid efter-

frågan har man fått upplysning att i huggstocken varit inhugget Väf, pen-
ningar guld eller silfver o:s:v: Och när detta kommit vederbörande tillgodo 
så ha de icke visat sig mera. 

Om den döde esomoftast setts sittande på sängbrädet så har man fått 
förnimma att väf o:s:v: varit instuckna och döljdt i sängkläderna — 

En piga som på oärligt eller mindre hederligt sätt åtkommit en halsduk 
af en Vestgöte och hvilken hon gömt i källarmuren har på tillfrågan lämnat 
uppgift därom sedan hon som död och gengångare gjort besök. 

Flera fall tala om upptäckt af barnamord eller omsorg om efterlefvande 

187347 s. 301, marg.: nedgräft. 
1883475• 120, tillägg: isynnerhet kläder. 
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barns vård, och dem tillkommande arfs fördelning har ock ofta påpekats. 
Då arf blifvit orättvist fördeladt hafva arfskifteshandlingarna af osynliga 

händer blifvit kastade från bordet och förrättningsmännen klämda. 
En åkande träffade en flicka som han visste var död och som bar en 

kruka — Hennes moder sörgde henne så mycket att hon icke fick någon ro 
i grafven och i krukan skulle hon upphemta sina tårar. 

* Kläder som inropas eller köpes efter död person böra vägas så blifva de 
dels starkare och så gör den döde icke besök för att närma sig sina kläder 
[347 s. 120, marg.]. 

Georgius d. 23 April 
Märkelsedag. Då må ingen spinna. 

Giftermål, se Brud, Bröllop 

Gladan 
Om denna fogel har man den sägen att hennes excrementala aflopp är 

under rötmånaden hämmat och att hon därföre låter höra sig med ett 
ängsligt läte: de' svidr, de' svidr! 

Då gladan ses sångla i luften skall man säga: 
Glad glad glänta! 
'n Håle ska' dej hemtä 
Å' föra dej öfver stock å' sten 
Å' huggä af dej båd' klor å' ben!189  
så tros hon ingen skada göra på smådjuren — 

Grodor 
Grodor böra icke hatas. Det tros att de äro förtrollade prinsessor och om 

de skulle hotas så kunna de dia korna. 
Det är synnerligen paddan, Korngrodan eller Åkermållan som står i ett 

mystiskt förhållande till människan och hennes handlingar och böra 
därföre hållas i aktning och vördnad. 

Sägen: En åkermålla blef en gång skuren af en lie. En närvarande qvinna 
var medömksam och förband henne. Någon tid därefter kom ett bud till 

189jf, Lin• derholm nr 473 från Värend, Smål. 
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samma qvinna och bad henne följa. Hon följde och kom till en prägtig 
boning hvarest en qvinna våndades i barnsnöd och icke kunde bli förlöst 
innan den främmande qvinnan upplöst det band hon påsatt henne då hon 
var skapad som en åkermålla och var sårad. Hon upplöste bandet, hvar-
efter hon blef återförd till sitt hem rikligen belönad och var öfvertygad att 
hon haft göra med öfvernaturliga varelser. 

Vattengrodan eller Klossan som ock kallas källfrö anses utan betydelse 
och med liknöjdhet, men att den är välkommen då den uppehåller sig i käl-
lor, såsom hållande dem rena för mask och upprensande deras ådror. 

Om elakartade sår finnas hos folk eller fänad som icke vilja läkas med 
plåster så skall man klyfva en groda och, för mansperson eller hankön, taga 
högra halfvan, samt för qvinna eller honkön venstra halfvan och påbinda. 
Man har nämligen den tron att paddor kunna suga en under sömnen. 

Den första skorfpadda man finner om våren skall man uppspetsa på en 
Aspqvist att torka. Om man bär denna hos sig så fördrifver den allt förgift, 
alla smittosamma Sjukdomar till och med pesten.199  

Grodleken bör anmärkas; ity att sådant väder som då är, sådant väder 
blir det när rågen blommar. 

Grodungarna miste stjärten Midsommarsnatten klockan tolf. 

Grässkäran, kornknarren 
Denna fogel anses som en mystisk varelse och omöjlig att få se. Det synes 
som en svag ärinran eller tro på den som öfvernaturligt väsende står i 
något förhållande till den Hedniska mytologien —191  

Gulsjukan, gulsot192  
Hos folk: Om man uppstiger ur en säng hvarest man sofvit och icke 

igenhöljer täcket så får man gulsjukan. 
Botas: 

Man tager gult silke och gul mossa som sitter på stenar, väggar och 
gärdsgårdar och intager.193  

Eller: Man tager en pissbläsa af oxe eller ko som är uppblåst och tor- 

1903475• 252: pestilen tia. 
191Den andra satsen saknas i 347 (s. 348). 
192347 s. 59: Gulsjukti är ock en träasjukä. 
193347 s. 59: tar i sej. 
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kad, afskär halsen på henne samt pissar i henne och upphänger henne i 
skorstenen. 

Eller: man tager trenne linneklutar och blöter dem i egen urin samt 
uppsätter dem i takfoten af boningshuset så hjälper det. 

Eller: Uti en såckerbit läses: Sator, arepo, tenet, opera, rotas. Och hvilket 
sedan uppätes. 

* Eller: Man torkar tre äggulor och bär dem hvar för sig insydda i påsar 
en under hvardera armen och en i pubes. 

[För kreatur] tag gult silke och gul mossa på stenar och gärdesgärdar och 
gif in [347 s. 59, marg.]. 

* [Jfr] Höljes ej sängen igen sedan någon gått upp efter att hafva sofvit 
och en fogel flyger däröfver så får man gulsjukan. Med barnbädd är sär-
deles noga [347 s. 130]. 

Gums-Kajsa d: 25 November 
Just på denna [dag] brukades förr att sammankalla de af grannqvinnorna 
som voro passande eller omtyckta för att klippa fåren; så att det var en 
rigtig fårklippningsfest, då man kalasade, pratade och sqvallrade.194  

Gå i sömnen 
Om någon har det laget195  så skall han bita i köttet, som vid slagt efter 
hudens aftagning synes liksom lefva och rycka på sig. 

Gålrå, gärdrå, se Rå 

Gädda 
Denna fisk har i folktron och folkmedvetandet en viss framträdande be-
tydelse — se Fisk. 

Gäss 
1. Då gässen värpa så får man icke bulra196  utan allt skall vara så tyst som 
möjligt. 

194347 s. 280: ... är en sorts fårklippningsfest som förr brukade hållas så vid pass. Nu klipper 
man sina får så fort man hinner. 
195347s. 130: de' lage'. 
196347 s. 241: skall icke få bullras ... 
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Under liggtiden måste ock allt vara tyst. 
Gåsägg som afses till kläckning får vid flyttning icke bäras högre än till 

knäet.197  
Då man laggt gåsen så tager man hela boet med ägg och allt och väger 

samt uppskrifver vigten på en kälke. 
Då gåsungarna äro utkläckta så afbrännes krut öfver dem att räfven icke 

må taga dem. 
* Ej får man lägga dem på mer än 9 [347 s. 241]. 

Gödsel 
Apriki snö Ä' så gödt som fdrägöa Allmänt ordspråk. 
Allmänt vid körning så utsiras sista lasset med löf och blommor. 
I Husby Rekarne utsiras en åktross till s:k: dyngbåt klädd helt och hållet 

med löf och hvarpå sex med blommor utsirade flickor skulle åka. Alla i 
arbetslaget deltagande gossar eller kanske jemt antal med flickorna skulle 
rida och därvid vara en förridare eller förman. Tåget drog i väg till gäst-
gifvaregården Hålls ta hvarest flickorna urstjälptes i hela arbetslagets när-
varo. Kunde man vålla att anföraren blef av hästen afslagen så ansågs det 
för ett godt tecken. 

Festlig traktering bestods alla närvarande. 
Sprättare och körare skulle från gödselkörningens början förblifva vid 

sina anvista göromål. Inträngde den ena i den andras så fastspikade de 
hvarandra i den tomma trossen och åkte med dem något omkring på mer 
och mindre humant sätt. 

Gödselstaden eller dyngplattsen får icke sopas. 

Göken 
Gökdagen är d: 6 maj och förr är man säker han icke gal, men likväl har 

här undantag ägt rum.198 
Om man får höra göken på fastande mage så säger man att göken dårar 

en och detta är icke bra. Man tror sig bli sjuklig hela året samt onaturligt 
tom att äta. 

Då man om våren hör göken första gången så skall man iakttaga från 

197347 s. 241: ... kläckning må ej bäras öfver knäet eller högre än till knä om man bär dem till 
afsedd platts. 
198347 s. 247: Gökdagen är den 6 maj och förut får göken ej gala och så bör han sluta när hö-
vålmarna syns. 
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hvilket väderstreck han höres, och är: 
Norrgök: Sorgegök 
östergök: tröstegök 
Södergök: dödgök 
Vestergök: den bästa gök 
Således vet man däraf sitt öde och vad hända skall innan årets slut. 

Ingen må härma göken ty då sprutar han hjärtbloden, och just sådan är 
de röda fläckarna som om sommaren ofta synes på björldöfven. 

Om någon är så lycklig att komma under det träd där göken sitter och 
gal får allt hvad han vid detta tillfälle önskar sig. Men är fråga om visst 
antal så får man icke önska sig högre än Nitton. 

En flicka har i alla fall vid ett sådant tillfälle den yppersta lägenhet att 
önska sig en fästman, och äfven hurudan hon vill hafva honom, eller hvem 
hon vill dessutom. 

Sägen: En flicka skulle en gång önska sig Nitton kor och ett barn, men i 
häpenheten så önskade hon sig Nitton barn och en ko, och det fick hon. 

Då gök sätter sig i ett träd så kan en flicka fråga honom huru många år 
hon skall gå ogift eller huru många år hon skall lefva, hvilketdera hon 
tycker vara angelägnast att veta. Så många tag göken då gal, så många år 
gäller svaret på frågan. 

Om göken gal på bar qvist eller innan några björklöf äro utslagna så bli 
många flickor fruktsamma eller i grossesse det året. 

Om göken gal på hövålmarna så blir höet odrygt. Detta händer icke ofta, 
men det har händt att han äfven galit på rägskylarna. Högst olyckligt! 

Spikefläsk eller kött må icke om våren ätas förrän göken galit därpå ty då 
blir det odrygt. 

En sägen är: att då göken upphör att gala så förvandlas han till Spirrhök 
(Sparf = Spirf; v:g:1:) 

Göken säges lägga blott ett ägg och lägger det i Kokärlbo (sädesärlan) 
och då unge blir utkläckt och denne utbildad så är han så glupsk att han 
uppäter sina fostersyskon, ärlans naturliga ungar och till sist äfven foster-
modren, men är då mogen till utflygt. 

Den som kan omfamna ett träd medan tvenne gökar däri gala så får 
man den kraften att medelst att lyfta en af barnsnöd lidande qvinna, plå-
gorna upphöra och förlossningen påskyndas. 
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Göra åt 
Detta uttryck innefattar begreppet att medelst läsning af särskiljda böner 

för hvart slags ondt, och strykning med hand eller knif, häfva och bota det 
onda. 

Egentligen bör därtill vara en knif på hvilken tången går igenom skaftet 
och är tillviken eller nitad (nödtid). Om man kan få en knif som är tillvärkad 
Skärtorsdagen så är han så mycket säkrare och bättre. En sådan knif får icke 
brukas till annat ändamål. Med denna knif stryker man på och omkring det 
onda medan man läser, med denna ritar man omkring något ondt hvars 
spridning därigenom kan begränsas, med denna ritar man i Såckerbitar 
som ingifvas. I brist af sådan knif kan tillfälligtvis en Skära eller annan knif 
begagnas blott tången går igenom skaftet och man kan till och med i brist 
af allt sådant stryka med afviga handen eller ock namnlösa fingret, allt på 
venstra handen. För Sjukdomar så kan man där icke den sjuke kan träffas 
göra åt på linnet, särk eller skjorta och därigenom öfverflytta den läkande 
eller botande kraften på kroppen. 

Man kan göra åt för: Ormhugg, Varg och hundbett, Torskbett, Fulslag, 
Brutet och Vridet, Värk (värk har ett begrepp för sig själft oberoende af 
annat ondt, som värker) Döfva värk, Rosen, Tandvärk, Flen, Skorf, Maskar, 
Innanslet, Gulsot, Böldar m:m: 

Man kan till och med göra åt på döda ting såsom en koskälla kan bli 
ormhuggen, ett redskap t:ex: plog kan komma i misshugg för utsändt skott 
eller bli skämd o:s:v: En väf kan bli skämd och så pass att ingen kan taga 
reda på honom, men kommer den som läst sina böner rätt så kan det allt 
hjälpa. 

Anm: Det återstår ännu många formler som man vet att personer värkli-
gen kan — Tålamod! 

Hafre 
Hafra måste någon tid ovillkorligen stå i knut d:v:s: utan växtdrift. 
Hafre växer icke med någe' betyd' förrän han får höra hövagnarna. 

Hafvandeskap, qvinnas 

1. Många gifta äro som ej föda barn och då tros endera eller båda redan 
vara snöpta i moderlifvet, och är på många ställen där penningar och ägo-
delar fä trösta dem öfver denna naturens brist. Lyckligt när detta hjälper; ej 
så alltid. 
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Hvarje qvinna är från tidens början förordnad att få sju barn, och där 
brister förefinnas hos somliga så måste somliga föda dess fler. 

Mången vill påstå att hafvandeskap kan inträffa utan fysisk aktion och 
på denna grund har mången qvinna förnekat all delaktighet däruti då hon 
blygts eller af ännu mägtigare skäl ej kunnat eller fått uppgifva rätta orsa-
ken. Men just nu är det allena förbehållet de qvinnor som biträda vid 
barnsbörd att under förlossningsplågorna aflocka eller aftvinga den 
lidande hennes hemlighet på det att förlossningen skall gå lättare. 

Att qvinna må bli hafvande så slår man henne med en käpp, hvarmed 
man ihjälslagit en orm på vintertalet, tre gånger öfver gumpen. 

Om qvinna gifves Suggmjölk att dricka så blir hon hafvande och man vill 
till och med påstå utan fysisk aktion. Det har funnits qvinnor, hvilka 
afundats andras lycka att vara barnlösa, och hvilka man med säkerhet vet 
att de på hemligt vis ingifvit dem sådan mjölk, men resultatet vet man icke 
här. 

Hafvande qvinnor får ej gå under stänger som på något vis äro upp-
laggda för nödvändigt bruk eller tillfälligtvis uppresta, ej heller gå igenom 
sådana pass där hennes fria kroppsställning lider tvång ty då blir barnet 
vålbundet. 

Ej må hon sitta med benen i kors då hon är i kyrkan ty då blir äfven bar-
net vålbundet. 

Hafvande qvinna må icke gå öfver kullfallen gärdesgård ty då får barnet 
fallsjukan. Spottar hon för sig så är ej farligt. 

Ej må hon gå genom någon lycka ty då följer ock fallsjukan, men spottar 
hon för sig så har det ingen farlighet. 

* Så många weckor som hafwandeskapet är framlidet så många år måste 
sjukdomen wara innan den kan botas [347 s. 19]. 

Ej må hon då hon står eller går och har barn på armen tappa något ty då 
får detta barn fallsjukan. Hon bör äfven under hafvandeskapet akta sig att 
icke tappa något vid samma påföljd. 

Ej må hon gå på någon graf ty om denna i och med detsamma skulle 
sjunka (sjocka) så får barnet fallsjukan. 

Ej må hafvande qvinna gå i fähuset utan förkläde199  ty om så skulle ske 
så är fallsjukan säker för barnet. 

Om hafvande qvinna möter annan qvinna som har två förkläden så är 
säkert att barnet får fallsjukan. 

1993475 19 har i stället ... utan förkläde ty då får barnet Lönältan. 
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Om hafvande qvinna möter någon som bär en säck som ej är rigtigt 
fylld, antingen afdelad som klöf eller hållande i bottenstycket som tamp, 
eller i något fall bär botten framför sig och öppningen bakåt så får barnet 
fallsjukan. 

Om hafvande qvinna inkommer vid väffallet så får barnet fallsjukan. 
Därföre bör alltid dörren vid sådana tillfällen vara stängd om man kan 
förmoda någon sådan kan komma. 

Om hafvande qvinna uppknyter väftåtarna20e och icke hinner väfva ut 
väfven innan förlossning sker så måste hon då hon känner födslosmärtorna 
eller förebuden därföre genast upplösa alla knutar ty eljest får barnet fall-
sjukan. 

Kommer hafvande qvinna in sedan en väf är utklippt så måste hon 
dröja tills allt är upplöst som skall upplösas och till och med bör väfstolen 
uttagas om barnet skall undvika fallsjukan. 

Hafvancle qvinna må ej gå åt kyrkan annat än simpel söndag d:v:s: icke 
på större Helgedag såsom Jul, Påsk o: fl: och ej lätthelgdag d:v:s: veckohelg-
dag eller då sådan firas på Söndag, ty bryter hon häremot så är fallsjukan 
barnets lott. 

Om hafvande qvinna ser kreatur slagtas eller af någon händelse an-
kommer då slagt försiggår så bör hon qvarstadna tills all huden är aftagen 
och köttet är styckadt, om hon vill undvika fallsjukan för sitt barn. 

Om hafvande qvinna får se en stock hvarest yxa eller kil finnes in-
huggna och qvarsittande så blir barnet harmynt samt får äfven fallsjukan. 

Om hafvande ser någon som har fallsjukan och under utbrottet af sjuk-
domen så bör hon vidröra honom och om så sker kan rycka några hårstrån 
af hans hufvud, hvilka skola läggas i det vatten hvari barnet efter födelsen 
tvättas första gången så undvikes fallsjukan. 

Om qvinnor under hafvande tillståndet får se hufvudet af en hare eller 
en harmyndt person så blir barnet harmyndt. 

Om hafvande qvinna får se på svårare sår och skador så vilja de icke 
gärna läkas. 

Hafvande qvinna bör icke stå fadder ty endera blir hennes eget eller ock 
det hvarföre hon skall göra löftet, sjukligt. 

Om hafvande qvinna råkar omedvetet eller medvetet att vidröra de 
spikar med höga hufvuden som sitta i kyrkodörrar så får barnet böldar. 

Äfven bör hon sorgfälligt undvika att vidröra de knappar af messing 

200347 s. 21: väftåtarna (tramp och skafttå tar). 
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med upphöjdt kulriga hufvuden som nyttjas till möblers beklädning med 
någon bar kroppsdel, ty just den kroppsdel som kommer i beröring med 
knappen, densamma på barnet blir ock besatt af böldar. 

Om hafvande qvinna undrar på någon företeelse eller på en persons 
later och åthäfvor så öfvergår denna inbildning på barnet; men om hon vet 
och ihogkommer hvarpå hon undrat om hon märkt fel hos barnet, så bör 
hon flitigt tänka därpå när hon ger barnet di. 

Om hafvande qvinna sedan hon utklippt en väf genast går ut och ser sig 
omkring och kan få se ett djur så blifver fostret af samma kön som djuret. 
Dock menas här namnkön, ej fysiskt kön, t:ex: Korp, mascul:, Skata, femin: 
emedan de vilda djurens fysiska kön icke så lätt kunna urskiljas. 

Om hafvande qvinna inkommer då annan qvinna uppknyter en väf är 
ganska olyckligt. Sättet okändt. 

Hafvande qvinna må ej gå barhufvad ty då får barnet ondskorf. 
Hafvande qvinna må ej gå under ludna skinn som äro upphängda ty då 

får barnet utslagssjukdom som liknar skorf. 
Om hafvande qvinna blåser i ugnsgluggen så får barnet skabb. Men ock 

om barnet fått skabb af förenämnda orsak så tager hon det på armen och 
blåser i ugnsgluggen så blir det bot. Med ugnsglugg menas här endast 
stickgluggen icke själfva ugnsmun, mynningen. 

Hafvande qvinna får ej sleka skumsked201  vid hon skummat mjölken ty 
då blir barnet bredmynt. 

Om hafvande qvinna ser en död person så måste hon ock vidröra 
honom något ty eljest blir barnet sjukligt i all sin tid. 

Hafvande qvinna må icke bära spinnråcken baklänges, ty då födes bar-
net baklänges. 

Om hafvande qvinna ser skarpt på Solen (starrsint) så blir barnet kors-
ögdt. 

Hafvande qvinna må ej se i golfspringa202  ty då blir barnet vindögdt. 
Om hafvande qvinna tittar i ugnsgluggen så blir barnet stinnögdt. 
Får hafvande qvinna se en likkista under botten så bekommer det bar-

net illa. 
Om hafvande qvinna får se en räform (spindelartadt djur, mångfoting) 

eller den fäster sig vid hennes kläder och så att hon blir af någon lätt 
skrämsel upprörd så får barnet räformar. 

201347 s. 19: skumsked med grädda. 
202347 s. 20: wäggspringa. 
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Om hafvande qvinna ser på en slingande orm så får barnet den olägen-
heten att slingra med hufvudet. 

Botas: Om man tager en orm och slår barnet därmed, åtminstone så att 
orm och barn kommer i omedelbar beröring med hvarandra. 

Om hafvande qvinna kommer i omedelbar beröring med svin så får 
barnet den olägenheten att tala i näsan (Snövlä), men förekommes om bar-
net tvättas första gången med vatten hvari svinhår är laggdt eller dess 
bättre svinlög. Eller ock kan man liksom slå till ett svin med barnet, eller så 
att barnets kropp vidrörer svinet. 

Hafvande qvinna må ej då hon på främmande ställe undfår förplägning 
däraf gömma något hemligen i kläderna, ty då får barnet anlag att öfva 
snatteri. 

Skulle hon snatta något själf så är det så mycket farligare. Hon må icke 
heller af snikenhet eller utan värkligt eller naturligt behof tigga något ty då 
få barnet anlag till åtrå efter andras tillhörigheter. 

Om hafvande qvinnor bli lystna efter något, som matvaror, läckerheter 
eller till och med de minst behagliga och onaturliga ämnen så botas det om 
hon blott får aldrig än så litet smaka därpå. 

Om detta är ett allmänt naturfel eller ohejdlig passion må vara men nog 
har man märkt att sådant i betydlig mohn aftagit. Tordehända att upplys-
ningen värkat återhåll af detta förr så allmänna och oafvisliga begär. Det 
var högst märkvärdigt att förr så brukade qvinnorna äta sand, kalkgrus ur 
murar, rått mjöl m:m:, men sådant förspörjes icke numera — 

Om hafvande qvinna ser en sårad eller selbruten203  häst och med det-
samma vidrörer sin kropp med handen, så får barnet äfven sår på den 
kroppsdel hon vidrört och som icke gärna vilja läkas. 

Om hon ser eldsvåda och hon medan häpenheten påstår med handen 
vidrörer sin kropp på bara huden så får barnet eldsmärke (mäle) på samma 
kroppsdel å sin kropp, hvilken hon vidrört på sin. 

Om någon kastar något på en hafvande qvinna så får barnet födslo-
märke på den kroppsdel där hon blif vit träffad; men om hon vet orsaken så 
bör hon flitig tänka därpå när barnet pattar samt flitigt bestryka fläcken 
med spott så försvinner fläcken. 

Kastar man något på qvinna i ansigtet eller på bar kroppsdel och hon 
ärinrar sig och tager med handen på en kroppsdel som är betäckt och där 
af märket minsta olägenhet kan bli så blir fläcken där hon tager med 

203347 s. 20 sadelbruten/selbruten. 
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handen. 
Om hafvande qvinna går på en väg och möter hvirfvelvind (vädrrollä), 

så går hon af vägen och säger: Gud bevare och välsigna mitt barn! 
Detta bör äfven iakttagas om qvinna bär barn på armen eller annorlunda, 

isynnerhet om det är odöpt. 
Om hafvande qvinna ser på när höns halshugges för slagt så blir barnet 

toku't i all sin dar. Eller åtminstone fä de olägenhet af svirrande kropps-
rörelser såsom man antager djuret har i dödskampen. 

Anm: Af allt som anföres om hafvande qvinnas försigtighetsmått så 
framgår att fallandesoten måste förr varit nog allmän. Se frän och med 8 till 
och med 21 i föregående. 

Hagel och Krut 
Hagel blir goda om man blandar finstött Torviggsten ibland blyet när 

man stöper haglen. Äfven kulor. 
Anm: Därigenom har jag åtkommit mänga stenvapen och redskap och 

bringat i fornminneföreningens samlingar. 
Om någon kan bereda sig tillfälle att vid Nattvardsgång få sin hagelpung 

och kruthorn att ligga inom altarrringen så fä dessa bättre kraft vid skjut-
ning. 

En bit af harens hjärta, af lefver, af lungor torkas och stötes till pulver 
tillika med Sju krutkorn och ett hagelkorn, som sedan blandas med krutet. 

Vigd jord blandas bland krutet så kan ingen skämma skottet. 
Svafvelstål pulveriseras och lägges bland krutet så träffar det bättre. 
Brändt hundben stött till pulver och blandadt bland krutet då man skju-

ter på oloflig mark så smäller det icke. (fortsättning följer)2" 
* Hagel hvaraf djur dött men till och med Hagel och kulor hvarmed 

skjutits uppsökes med omsorg såsom särdeles goda att träffa [347 s. 184, 
marg.]. 

Halsen ondt uti 
Om någon har ondt i Svalget så tager man en vensterstrumpa med sitt 
band som nyttjas af person af motsatt kön och omlindar med fotsulan vänd 
mot strupen. Gäller lika för gamla och unga. 

204Forts. saknas emellertid även i ms 347, där kap. dessutom följs av en tom sida. 
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Halsbränna 
Om någon har halsbränna och vill transportera den på någon annan så 
läser man vid det man ritar i en såckerbit följande: 

Halsbrännä, 
Röd rännä,205  
Ur mage, 
I Krage, 
Ur mej, 
I dej!2°6  
eller ock säges namnet på den som skall hafva den. Därefter bites af 
såckerbiten vid pass hälften och bortgifves den andra hälften till personen i 
fråga och tillses att han uppäter den. 

Hand 
I handen gå två stora fåror tvärtöfver. Om den af dessa som är närmast 

armen går något nära ut till handens kant den dör snart — Däraf kunna 
äkta makar fråga ödet hvem som skall lefva längst. 

Om man arbetar emellan jul och nyåret så får man ondt i händerna 
under årets lopp. 

Om fårorna som gå inuti handen och på tumklinten i samma rigtning 
med fingrarna äro många och djupa, betyder sorger i förhållande därefter, 
men om dessa afskäras och tvärsöfvergående, så är detta tröst och hjälp. 

Om på de klintar som äro vid namnlösa fingret och lillfingret äro många 
och djupa fåror så blir barn i förhållande därefter. 

Går någon ned emellan de nämnda fingrarna, det betyder oägta barn eller 
åtminstone lascivitet hos individen. 

* Om uti fingerändarnas narf finnas ringar så blir man rik. 
Om man tvättar sig med den första is man om hösten får se så blir man 

icke frusen om händerna den vintern [347 s. 136, marg.]. 

Harbr agg 
1. Harbragg207  har icke hörts annorstädes än i Länna socken och synes vara 

205347 s. 58: Ur rännä. Besvärjelsen, med denna var., säges komma från Länna sn. En annan 
var, anges från Härad: Halsbränna, Röv-ränna, ur mej, i dej. 
206Linderholm nr 624: Sdrn, mitten av 1800-talet. L. har var. Ur ränna. 
207347 s. 47: Harbragge'. 
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detsamma som Vageln, allmänt i Åkers och Östra Rekarne Härader. I 
Vestra Rekarne Härad benämnes det Stolsteg. Botas olika. 

Harbragg å' Skarbragg äro gemensamhetsnamn. Åkomman består uti en 
bulnad eller blemma uti ögonlockets håriga kant och yttrar sig mer och 
mindre svår hos olika personer. 

Botas därigenom att den sjuke sätter sig på Stalltröskeln norrut. En per-
son af motsatt kön tager en knif och täljer spånor af en trädbit, tre i taget, 
och säger därvid: 
Ja' skär å' ja' skär! 
Den sjuke: Hvad skär du? 
Botaren: la' skär harbragge' ur ditt ögä: 
ja' ska' skärä de' röck från de' hvitä, 
å' de' hvitä från de' rö9ii!208  
Och därvid får det förblifva och bot snart. 

Den sjuke lägger sig på stallbotten med hufvudet på tröskeln och 
hufvudbonaden neddragen öfver ansiget. Den botande täljer spånor så det 
faller i mängd öfver hufvudet och säger därvid: Ja' skär å' ja' skär o:s:v: lika 
med föregående. 
(Se vidare Stolsteg och Vagel.) 

Helena dag 
Om det regnar denna dag så skall någon slags säd bli sötugr, d:v:s: grodd. 

Hexeri, förhexning och Skämning. 

Om man vill förhexa, ett hus som står under byggnad, gångande värk 
m:m: så tager man människoben af en viss form och inborrar eller inlägger 
där som man vill förhexningen skall visa sig värksam, och säger därvid: Du 
skall gnaga, du skall skafva, Så sannt som Jesus Xtus hafver bundit alla djäflar i 
helvitet att förvaras till domsens eviga dag! I hel: treenighetens namn, Amen!200  

På detta vis kunna hela hushåll skämmas om folkben inpraktiseras i 
huset. Man har exempel på att på åtskilliga ställen hittats sådana ben lig-
gande bakpå ugnen utan att man vetat hvilken ditlaggt dem och utan syn-
bar värkan då ingen vetat därom. Men då den enfaldige förnummit »ont i 
faggo'» så blifver misströstan som oftast alstrar sjukdom och olycka. 

208Lffiderholm nr 545, var. Sdm ,mitten av 1800-talet. 
209Lffiderholm nr 757, 758: Sdm, 1860-70-talet. 
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Resetyg och djur jemte hvilket sorts redskap som heldst kan skämmas på 
enahanda sätt. 

Fähus eller enskildt bås däruti kan förhexas. Man har exempel på att uti 
fähusbås funnits nedgräfda stora knippor med gamla saxar. Uti ett sålunda 
förhexadt bås vill man påstå att ett kreatur årligen måste omkomma, om 
icke just i båset utan det kreatur som därstädes står klafbundet kan om-
komma ute på marken likasåvä1.210  

Fähus och andra hus som äro förhexade och man icke kan utgrunda or-
saken eller sättet måste ofta flyttas från sin platts och på annat ställe då icke 
annat hjälper. 

Hexeri kan botas äfven genom hexeri, men efter sen sådant skett så skall 
man taga sig tillvara att man icke utlånar någon den ringaste sak af hushål-
let eller dess tillhörigheter inom 24 timmar; ty om sådant skulle ske så 
stadnar olycka icke allenast qvar utan den fördubblas. 

Hicka 
Om sådan inställer sig så är tecken att någon ljuger på enom. Men kan 

man gissa rätt på personen som ljuger och högt utsäga hans namn så upp-
hör hickan. 

Om man knuffar till den hickande och säger: 
Du hickär d' du gal, 
Lämnä igen de' du stall211  

så upphör hickandet. 
Om man skrämmer den hickande, hvilket med barn bör ske försigtigt. 

Men är det en äldre person så duger det att förarga honom. 
Man fäster barnets uppmärksamhet på följande uttryck: Om du visste 

hvad (den eller den) sad om dej! Eller något annat uttryck som kan sporra 
nyfikenheten. 

Häraf synes som någon slags, hvilken som heldst sinnesrörelse häfver 
olägenheten. 

Hin Ondes härfva 
Om någon förer sina båda händer i sådan rörelse som man skulle nysta 
garn, med båda i lika rörelse emot hvarandra, men i tomning, [det] kallas: 

210Den sista meningen saknas i 347 (s. 88). 
211Lm• derholm nr 625: Sdirt , mitten av 1800-talet. 
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Att nysta hin håles härfva.212  Detta anses först som synd, och för det andra 
så är det högst farligt och skadligt. 

Hin Ondes vatt'så 
Att bära hin håles vattsä eller bära vatten åt horngumsen eller horn-
gubben,213  kallas, när barn gå baklänges och anses lika syndigt som skad-
ligt. 

Hin Ondes smörtjärna 
Barn och yngre personer kunna på lek eller okynne flämtande draga andan 
och utstöta luften hvartannat tag med öppnad och sammansluten mun, 
men något ljudligt och synligt. 

Detta skämmer smöret i huset och kallas, att dra hin håles tjärna. 

Hora 
Den som blir förolämpad af en hora måste gifva fullt så godt igen, vare sig 
handgripligen eller med ord ty eljest blir man en stackare i alla sina dagar 
och blir förolämpad af alla. 

Hufvudvärk 
Botas om man rycker upp hjessen, hjesslocken. Man fattar en tredelad här-
toffs och spottar däruti trenne gånger och rycker hårdt lika mänga gånger. 
Om någon smäll därvid höres är detta godt tecken och blir då säker och 
snar bot. 

* Eller: Man fjärtar i näfven och gnider hufvudet och säger: Nu botar jag 
min hufvudvärk. Men på det icke hufvudvärken må nedgå åt kroppen så 
binder man härdt om halsen med en kulört silkeshalsduk [347 s. 60, marg.]. 

Hund 
Blind person måste utvälja den hundvalp som är dugligast för pålägg-

ning, eller den som är bäst. 
Gifver man hundvalpar getingbo eller tuppblod så blifva de ilskna. 
Om man sätter en hundvalp på qvarnstenen och låter qvarnen gå om-

kring trenne slag så blif va de ilskna och isynnerhet tjenliga till band- 

s. 131: Nysta 'n hd les harpa. 
213347 s. 131: Bara 'n hd les watt'sd, eller, bara watten dt horngubben. 
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hundar. 
Den som blifvit hundbiten kan aldrig bli ormbiten, men om ormen skulle 

bita så har det ingen värkan. 
Om någon person blir biten af en hund så tages genast214  ludd (hår) af 

samma hund och lägges på såret så blir snart bot. 
Om man bär ett hundhjärta på sin venstra sida så skäller ingen hund på 

enom. 
Den som snepar en hund tros bli hatad och förföljd af hundar i alla sina 

dagar. Man är äfven föraktad af människor för en dylik handling. 
Att aftaga skinnet af en hund anses ännu som värkligt flåbusgöra och 

ansedt med förakt. 
Om hundar får uppäta blodet efter åderlåtning så tros de uppäta sig 

själfva. 
Om man går öfver platts där hund tumlat sig och icke spottar för sig så 

får man ondt i låren. 
Möte med svart hund anses med förfäran emedan Satan själf, hufvudet 

för allt ondt, ofta säges visa sig i en svart hunds gestallt. 
Om hundar äta gräs förespås regn. 
Om hundar gräfva gropar i jorden blir snart dödsfall. Äfven så om 

hundar tjuta och skälla om nätterna; isynnerhet under tolftimman. 
Skämd hund botas. (Se Jagthund) 

* Om man slår hund eller annat djur med qvast så väller det sjukdom [347 
s. 243, tillägg]. 

Hundtummel 
Hundtummel är en åkomma som man ådrager sig om man med eller 
omedvetet går öfver en platts där hund tumlat sig och icke spottar för sig. 
Den består däruti att man känner en större eller mindre genomgripande 
ömhet framöfver låren ofta så svårt att man har svårt för rörelse och gång. 

Botas: Om man tager en qvast, hvilken åtminstone trenne Torsdagar varit 
i bruk, och slår sig själf därmed trenne gånger. 

Hvete 
Att förekomma sot i hvetet så brukar man: 
1. Att utsädeshvetet bör få rinna igenom ett hjulsnaf. 

2143475• 243 så tages genast ludd på färsk gärning ... 
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Till en halfspann hvete tages ett halfstop kalk och ett qvarter salt hvilket 
syftas med vatten och blandas i hvetet. 

Tjärvatten och sillake blandas på samma sätt. 
Man blandar dymmelaska uti hvetet då man sår detsamma. 
Om man och hustru eller den eller de som hushållet förvaltar och före-

står undviker samlag Julnatten så är man säker för sot i hvetet. 
Sot i hvetet undvikes äfven om händerna och såfjärdingen (skäppan) 

smörjas med talg af Julljuset. 
Då hvetet blommar böra flickorna akta sig för könsnjutning ty då bringas 

de lätt i konception.215  
Anm: Så naturligt som 2 och 3 kan synas, så har man likväl praktisk ärfa-

renhet att hvete som sås aldeles rent eller förutom det anförda bemängd 
kan bli sotfritt, då däremot det bemängda fått mycket sot. 

Hvissla 
Om man hvisslar då det är mörkt så har man snart spöken i hälarna. 

* Om man hvisslar i stugan så blir ingen, eller åtminstone högst dålig 
grädde på mjölken [347 s. 2161. 

Anm: Det har varit och är ännu en nog allmän sed bland allmogens ung-
dom att mycket hvissla eller som man säger, blåsa i hundpipan, men att 
äldre personer anse det såsom olycksbudande och med afsky. Någon 
egentlig orsak därtill är ännu icke känd. 

Hvitlök 
Denna växt skulle förr finnas vid hvarje ställe såsom ett oundgängligt 

husmedicin. Då stjälken blef 5 å 6 tum hög så slogs knut därpå. 
Hvitlök bör ovillkorligen stå i jorden under trenne Julnätter utan att 

hafva varit omplanterad om den skall hafva tillbörlig kraft. 
Om hvitlök stjäles så går han ut, d:v:s: om någon af löksängen eller 

planteringslandet tager olofligen blott en enda lök så dö de andra bort eller 
sakta aftyna. Men om man märker sådant så behöfver man blott gå och 
stjäla hvitlök hos någon annan och plantera så får man en afkomma som 
frodas och växer. 

Om barn äro oroliga och man icke vet hvad dem våller så tuggas hvitlök 
och med andedrägten flåsar man hårdt i barnets mun, så fly alt krånk och 

215347 s. 160: ... böra flickorna akta sig för umgänge med manfolk. 
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onda makter. 
Man bör ständigt bära hvitlök hos sig som skydd för trolldom. 
Vid vallsläppningen måste hvarje kreatur hafva ett klyfte; älven insys på 

klafvar, koskällor och seltrossar samt åkdon och all annan redskap som 
möjligen kan vara utsatt för skämning. 

Uti skjut[-] och fiskredskap bör den finnas ty den skyddar icke allenast 
för trolldom utan den befordrar lycka i utöfningen af jagt och fiske. 

Bör kastas i sjön innan man badar och vara påbunden under badet — 
Förvaras föröfrigt i den lådan där annat »Smått d' godt» [finns].216  

Hvitorm 
Föreställes såsom ett naturligt djur eller orm, hvit till färgen. Den tros fin-
nas under sådana ekar på hvilka löfven om vintern äro qvarsittande. Om 
man uppgräfver honom och kokar den i vatten så blir den allvetande,217  
som först smakar därpå. 

Sägen: En gumma skulle koka en hvitorm men under kokningen så gick 
hennes egen pojke och doppade en brödbit i grytan. Strax gick han till 
modren och sade: Mor! Koa har en svart (eller hvit) tjurkalf i sej! — Du förban-
nade unge! sade gumman. Det var skämdt för henne med allvetenheten. 

Håll och sting 
Botas med s:k: hälljärn, som är en järnplåt hvilken med säden under 

malningen genomgått qvarnen. Denna påbindes det lidande stället och till-
lika afskafves något som intages. 

Älven bör man dricka öfver hålljärn i det man lägger järnet i dryckeskär-
let under det man dricker. 

Nio törntaggar jemte pulveriseradt kristallglas (helhvitt) intages. 
Det hvita på hönsträck ingifves den sjuke honom oveterligen åt. 

Hånken 
Om gärdsgårdshank ligger afvig på gräsmark att kor få äta därigenom så få 
de hånken. Detta består uti en naturlig sammanväxning af eller uti köns-
organerna att fostret omöjligen kan framkomma. Det gifves personer som 
våga med knif uppskära det tränga passet men man vet icke något exempel 

216347 s. 96: Bör alltid finnas i skåpet uti lådan med smdsakema, med smått d' Via. 
217347 s. 249: allvetande eller kan se förborgade ting. 
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där detta lyckats utan har döden blifvit en omedelbar följd. 
Jemför art: Vält som har samma bemärkelse. 

Håret 
Majregn gör långt hår på flickors hufvud. 
Afklippt här må ej läggas så att foglar få taga något däraf till sitt bo ty då 

får man skorf. Men om man efter afklippningen flåsar därpå innan det ut-
kastas så är all fara förbi. 

En del vilja envist påstå att alt hår som afkammas eller afklippes bör 
uppbrännas under ägarens ögon eller rätteligen i hans åsyn. Orsaken icke 
känd. 

Man får icke kamma sig på Fredagen ty då får man mycket löss. 
Frälsaren träffade en som kammade sig på Fredagen och straffade honom 

därmed. 

Härfogeln 
Då denne höres påstås det förebuda krig. Man tror det är omöjligt att få se 
honom — Mystisk.218  

Häst 
'N ska' nte' si en gifven häst i munn': Man måste alltid vara nöjd med 

skänkt sak. 
När häst är köpt så skall han ledas in i stugan och äta ur bordslådan så 

trifves han bra. 
Natten till gamla Miksmässa '219  (Michael d: 29 Sept:) skola hästarna ovill-

korligen vara insatta i stallet men de kunna gärna därefter gå ute om 
väderleken icke är för ruskig. 

En sägen är: då horsgöken om våren låtit höra sig kan hästen gärna släp-
pas på utbetet utan att svälta ihjäl. 

Man bör vara sorgfällig att akta det fjädrar af höns eller fogel kommer i 
hästars foder, ty om de får sådana uti sig, så bulna de ut hela och på det 
ställe, till märkes, där hon setat på fogeln. 

Anm: Månne detta är naturens spel eller lek? Här höres nog åsyna vittnes 
intyg men jag vågar kalla sattsen vidskeplig, fördom. 

2183475 248: Är en mystisk och hemlighetsfull varelse — tros varit människa. 
219347 s. 201: gamlä 	 Michaelis är d. 24 Sept. 
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Glosögd häst kan icke skämmas. 
Hästar, som begagnas för liks forslande till kyrkogård, måste vara svarta, 

ty hafva de annan färg så blifva de blinda. 
Om man går öfver platts där häst tumlat sig så får man ondt i låren; men 

ärinrar man sig och spottar för sig så har det ingen fara. 
Jemför Hundtummel. Se art: Tummel. 
Hin Onde säges alltid varit personligen åkande efter Svarta hästar och 

hvarvid lågan flämtade ur halsen på dem. 
Anm: Ännu i friskt minne kände de enfaldigare en viss fasa innom sig då 

de på landsvägen mötte större vagnar med Svarta hästar. Det har varit 
någon tid modernt att för täckvagnar begagna svarta hästar. 

Om, efter det ett sto efter tjenstgöring är insatt i spilt det genast stallar, 
om än aldrig så litet (då säkrare) så blifver snart nederbörd af snö eller 
regn. 

Medikamenter, som äro anordnade för hästar, böra ingifvas uti sam-
manvecklade Almanacksblad, och synnerligast de som skola bota för 
skämning. 

Om man gifver en märr säfvenbom så fölar hon aldrig. 
Om man forslar virke med skatändarna före och begagnar drägtigt sto 

så fölar hon baklänges; om hon är fallen för drägtighet och icke för tillfället 
är så kan det ändå vara si och så. 

För att skydda häst för skämning så skall man hafva fyrväpling, fyrsten, 
hvitlök m:fl: saker, antingen hvar för sig eller flera gemensamt insydda uti 
de saker och redskap som en häst tillhör, såsom täcke, grimma, betsel och 
seltrossar. Då sådana försigtighetsmått äro vidtagna och någon försöker 
skämma så må densamma skylla sig själf för följderna. 

Om man har hvitlök bunden på sin häst och åker i andras sällskap, 
hvars hästar icke hafva några preservativer, så tröttna alla förutom de som 
hvitlök bära. 

Skämning: Skulle häst blifva skämd och man tror sig veta hvem som är 
orsaken därtill, så söker man komma till tals med honom därom; dock så 
att ingendera får visa sig ond. 

Känd hästskämmare bör kyssa hästen220  så blir bot. 
Skulle en häst vara svårt skämd så skär man något af hin hdles ögur på 

hästens ben och tager hvarje bit rättsols omkring hästen trenne gånger 
samt gifver honom detsamma in trenne gånger uti brödbitar, så blir bot. 

22°347 s. 202 marg.: hästdjurets genitalier. 
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Skämd häst botas äfven om man skär trenne bitar af Kråkan på venstra 
framfoten och ger honom in. 

Skämd häst botas äfven om hästens ägare kan få ut blod på skämmaren. 
Bröd som tiggare sammansparat och ofta nog försäljer är särdeles godt 

förvaringsmedel mot skämning om hästar gifves något däraf tidt d' ofta, 
isynnerhet innan man företager resa eller utfärd. 

Modstulen häst botas: Om man skär honom i venstra framfoten så att 
blod flyter och hvaraf man tager nio droppar som ingifvas. Man säger 
därvid: Här har du mod d' blod! så blifver bot. 

Eller: Man läser efterföljande: 

Ja' ska' sparkä dej i bringa' å' spottä dej i munn' 
Bot i sammii stund 
Oden på berge' går ikring mej! 
I Hel: treenigh: Namn Amen! 
Detta 3ne ggr och sparkas och spottas som sagt är för hvarje gång. (Kloster 
Sn Rek: Hd) 

Svafvelstål, flogrunn och tibast insys i grimman på båda sidor i kind-
remmen. 

Flogrunn inborras i selstickor och annat trädvirke på selar och i ridsadlar 
så äro hästarna skyddade för all skämning, modstulenhet och trolleri. 

Om varghjärta torkas och stötes till pulver och lägges där en häst skall 
framgå så brakar han och stegrar sig och ingenting kan förmå honom att gå 
fram. 

Skor och Skoning: Om man hittar en hästsko så får den icke bortgifvas 
eller säljas ty då får man olycka i alla sina företag, hvaremot den som mot-
tog eller annammat honom får lyckan. 

Att sko en elak häst: Man tager 3 söm i venstra handen och säger: 
Joseph var jungfru Mari x man 
Han hade en häst och den skodde han 
Nu hafver jag trenne söm uti min hand 
Och dem sätter jag i hofve land 
I Hel: treenighetens Namn, Amen! 
(Kloster Sn) 
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En annan lyder så: 
Han hade trenne söm uti sin hand 
Å' dom sätter han i hofve land 
(Härad Socken)221  

Då man skott en häst så ritas kors under hvarje sko med hammaren 
trenne gånger. Ofta nog med en gäng. 

Utfärd; Då man betslar en häst så måste man spotta på betslet. 
Då man åker så händer att hästen frustar och liksom nyser d' fnyser. 

Körsvennen säger då ljudeligt: Å ja' kommer fell'! 
Om vid färd på väg en häst skyggar och ej vill gå fram så går man fram-

för honom och fattar honom i betslet, samt stryker kors på vägen med 
venstra foten, samt spottar trenne gånger. Det kränk som visat sig för 
honom försvinner då genast. 

Anm: Det gifves mänga ställen på allmänna färdvägar som äro beryktade 
för särdeles timade händelser såsom dels mord och dels olyckshändelser af 
ofrivillig orsak, och på sådana ställen är alltid krånk. Detta visar sig sällan 
för människorna men djuren, isynnerhet hästar se det nog. Härom utför-
ligare på annat ställe. 

Om någon åker och hästen icke vill gå fram, så upplyfter man betslets 
hufvudlag och ser därunder emellan öronen. Man ser då Hin Onde eller 
någon af hans följe sittande bakpå åkdonet och med benen utsträckta ända 
fram om hästen. Men man måste vara qvick undan med hufvudet, ty mer 
än många hafva fått så bastanta örfilar att det kännts i flera dagar. Man 
skall spotta under betslets hufvudlag emellan öronen och just då gäller att 
akta mössan. Men just då far spöket åt skogen och vågar sig icke fram så 
snart. 

En märr som säges hafva böttär (betar) kan icke blifva drägtig förrän 
hon är Aderton år gammal, men sedan kan hon föla hvarje år eller åt-
minstone hvartannat tills hon är tjugufyra år. 

Denna tändernas egenhet är här icke allmänt känd eller uppmärk-
sammad. 

Den som hyllar kattor har äfven god hästlycka, men skulle man miss-
handla dessa djur så är säkert att olyckan infinner sig, i stallet åtminstone. 

Kastration: 
Kastratör eller vallackäre som de allmänt kallas, eller Snepäre, vill gärna ha 

221Ingendera av de båda sockenangivelserna i p. 27 finns i 347 (s. 204). 347 s. 204, marg., lyder 
den sista raden Och dem sätter jag i hof-oe land. 
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en kamrat med sig utan afseende på kunskap. Djuret stjälpes medelst en 
snara med benen alltid mot Öster. Testiklarna omfattas och innan operatio-
nen värkställes lyfter operatören på hatten och ser mot Öster. Modstenar 
och testiklar tyckes han anse för skiljda organer. Då operationen är värk-
ställd och djuret rest sig så kastas testiklarna öfver djurets rygg och opera-
tören säger: Mod d' blod! — Därpå upptagas de och operatören låter djuret 
lukta därpå vid han säger: Här sir du hvad ja' ha' taji' från dej! samt vidare: 
Du ha' laggt dej som en horhund men nu står du opp som en ärlig kar'! Därpå 
lättar operatören på hufvudbonaden och ser åt Öster med en högtidlig min. 

Ättika och bränvin sammanblandade nyttjas för begjutning under opera-
tionen och det öfverblifna däraf hälles korsvis öfver korset (korsrona), län-
den. Testiklarna läggas bakefter djuret i stallet, och ingen utom operatörn 
får handtera dem. 

Ingen af de biträdande får tala under operationen. 
Anm: De här i orten värksamma Snepare äro blott personer af allmoge 

utan ringaste veterinär kunskap. Det är blott en djärfhet och tilltagsenhet 
därvid. Oftast händer att det misslyckas och djuren dö men då hafva de 
alltid något förebärande till dens nackdel som efter operationen skött dem. 
Som jag själf ofta varit påkallad att åtfölja sådana snepare så har jag haft 
nog tillfälle till iakttagelser. Man tror ännu att en viss hemlig vetenskap är 
därmed förenad och så trodde jag länge själf, men oaktadt den strängaste 
uppmärksamhet så har ingenting vidare än det nu anförda kunnat upp-
täckas. 

Höja och botemedlen därföre se art: Flöja. 
Flottorm är en sjukdom som visar sig med en i krokig längdutsträck-

ning bildad svullnad af obetydlig bredd utefter hästens sida och tros för-
orsakad genom flott eller fett som hästen fått i sig. Huruvida hästen har 
någon egentligt olägenhet häraf är icke här känndt, men botandet anses för 
ganska svårt och hålles för en djup hemlighet. Se art: Flottorm eller Flötorm. 

Klådug häst botas om man tager dymmelaska med handen trenne 
gånger och kastar honom bak. 

Med klådug menas här att han är lättretlig och kittlig, eller kislug, öm för 
vidrörande, vill sparka och slå. 

Qvarkan är ofta en svår sjukdom men botas genom att ingifva af qvin-
nors menstruation. 

Stäkran, en sjukdom som fås om hästen äter af en vattenväxt som kallas 
stäkra. 
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Botas: Om man midsornmarsnatten tager Nio slags löfträd eller Nio slags 
örter som växa på marken och bränner till pulver och hvilket ingifves. 

Eller: Om man ingifver Stäkermaskar. 
41. Braklage': Botemedel därföre Se art. Braklage'. 

Hö, skörd och inbergning 
Rätta slåningstiden säges vara då Älggräset blommar och dess blommor 

äro fullt utslagna, och hvad det står längre så tappar det. 
När bonden får se första kornaxet så skall han rusta lien i ordning; när 

han får se det andra då skall han gå åt ängen; men får han se det tredje då 
skall han springa. 

Då man går åt ängen och slår så skall man äta oxtunga så får man ej li-
ranken. 

Första grästappen man afslår för att aftorka lien så skall man, sedan lien 
är torkad därmed, sätta den på ryggen så är äfven bot för liranken. 

Den första qvinna som kommer åt ängen sedan man börjat slå måste 
man omfatta och med henne göra brottartag, och ju skarpare brottningen 
pågår desto bättre bot blir för liranken — Från 1820-1840 eller så omtrent 
fanns det bondpigor och döttrar till och med äldre hustrur som icke voro så 
veka. De togo lika ofta och slog en medelmåttig karl i backen, som karlar 
dem, om de hade några för sig för hvilka de icke godvilligt ville vika. Nu 
däremot äro de 'nästa veklingar och svagheter. 

Midsommarsnatten vid tolftiden måste man afslå något gräs och gömma 
särskildt för att gifva kreaturen Mikaelidags afton samt något till julaftonen 
eller enligt somligas mening juldagen. 

Om några grässtrån skulle bli qvarstäende efter där slåtterkarlarna fram-
gått så knyta qvinnorna dockor däraf till spe för nesa för slåtterkarlarna.222  

Om slåtterkarl har hvitlök i munnen under slåningen så tröttna alla hans 
kamrater som icke så hafva eller som icke äga fund därom. 

Ett rått grässtrå röter tio före Olsmässan, men ett torrt grässtrå torkar tio 
efter Olsmässan. Man bör således vara mera omsorgsfull med torkningen 
före nämnda tidpunkt. 

Om göken gal på hövålmarna så blir höet odrygt. 
Hövålm på äng må icke häflas under från en sida utan hvar och en från 

sin bärsida och så att man vänder baken åt motpartens häfle. Storändan 

222347 s. 169: ... dockor för att gyckla med slåtterkarlame. 
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enligt trädets växt måste alltid rännas under och häflarna bli då Sikk Sakk. 
Detta är mycket noga — Men numera brukas hvarken häflar eller vålmar, 
utan höet tages af marken med gaffel och gafflas äfven af åktrossen. (Se 
vidare min afhandling om Jordbruk och Ängsskötsel med dess redskap om-
kring 1830.) 

Vaggtapp: Då ungt folk, man och qvinna bära hö på häflar och hvardera 
skjuta under sin häfle frän hvar sin sida så händer att en hötapp blir af häf-
veln framskjuten. Detta är vaggtapp och den som har den största tillkom-
mer att först behöfva honom. 

Eller: När hö blir hemkördt på skak och lasset efter vanligheten af två 
eller flera personer kullstjälpes, så händer att någon tapp blir qvar på ska-
ket, och den hvarmidtför tappen ligger blir den lycklige. 

Hö får icke inkastas med härfven eller kemmas och så inkastas ty det 
bekommer kreaturen icke och höet blir odrygt. 

Om qvinna inkastar första hötappen så aflas blott kossungar och tack-
lamungar i ladugården för hela året, men om mansperson inkastar första 
höet, så blir det hankön af allt som alflas i ladugården. 

* Gäller äfven sista hötappen [347 s. 170, marg.]. 
Agnar efter timotej ur hvilken frö är urtröskadt få ej läggas till kreatu-

rens utfodring, utan det måste läggas afsides i stenrösen att inga kreatur 
kunna nä dem. 

Om våren huru stor nöden än vara må så måste alltid någon hötapp 
ligga qvar i hvarje förvaringsrum till påföljande inbergningstid, då det 
blandas bland det andra. 

* Räffsning: Om två personer räffsa på en äng och de råka att samman-
stöta med härfvarna så komma de året därefter tillsammans. Men om det 
är skiljda kön och ogifta så uppstår det intima förhållande som kan leda till 
giftermål [347 s. 169, marg.]. 

* Härf eller häflar må icke släpas på ängen ty då blifva kreaturen mod-
stulna. 

Ej må karl låta igen dörren till foderlada efter sedan höet är inburet ty då 
blir blott hankön i ladugården [347 s. 170; tillägg]. 

Höns 
1. Hönsens värsta fiender äro höken och räfven och därföre är nödigt att 
iaktaga alla möjliga försigtighetsmått och använda alla medel som kunna 
gör dem afbräck, såsom: 
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En död hök upphänges på en stör, hvarjämte hökkött stekes och gifves 
hönsen att äta. 

Rödt 1ack223  gifves hönsen bland maten så ser icke höken dem. 
Då man någon tid begagnat en sopqvast så sopar man med honom sista 

gängen Skärtorsdagen, hvarefter qvasten uppsättes på en stör224  nära går-
den så flyr höken därföre. 

* äfven hos somliga: Långfredagen påskaftonen och påskdagen. Kvasten 
bör då vara ny och sedermera icke mera brukas utan uppsättes på en stör. 

Man måste vara sorgfällig att undvika det man icke sopar stugan under 
det att det brinner i ugnen om man vill hafva sina höns fredade för höken 
och räfven. 

Hönsen väges påskdagsmorgonen och vigten uppskrifves på en kälke, så 
äro de fredade för höken det året, men skulle vigtsiffran bli utstruken eller 
utplånad så kan det vara osäkert. 

Somliga bruka endera långfredagen, påskaftonen eller påskdagen att 
blott sopa en af dessa dagar med en förut obrukad och ny qvast, samt 
sedan genast uppsätta honom på en stör vid gårdens hägnader, men dock 
på en särskiljd stör och som bör vara längre än de i gärdesgården befint-
liga. 

Om räfven går under höns där de sitta i nattqvarter så påstås de nedfalla 
på honom om det ock vore i »kola mörkret». 

Om man vill förskaffa sig goda höns så skall man måla äggen i lika färg 
med skatägg och lägga dem i skatans bo till utkläckning, samt passa på och 
taga kycklingarna så fort de komma ur skalen. Detta skall bli oförlikneligen 
goda höns — (?!) 

Då hönsägg läggas till kläckning så skall man resa dem på ända med 
storändan ned om man vill ha många tuppar, men vill man däremot hafva 
hönor så skola de ställas med spetsiga ändan ned. 

Då höna lägges med ägg till kläckning så skall man lägga några söm in-
under äggen.225  

Då man lägger höna på ägg är vanliga antalet femton och icke högre, 
men udda måste talet vara. Men just som man lägger äggen till hönan eller 
hönan på äggen, eller liksom gifver henne lof att ligga så säger man, hus-
modren nämligen: 

223347 s. 242, tillägg: ...eller af röd messhake 
224347 s. 242: en gärdsgårdsstör. 
225Tillägg i 347 s. 241: Så många söm, så många kycklingar. 
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Nu lägger ja' mi' hönä på femton ägg 
Femton hönor226  och en tupp! 
Det är icke utan exempel att två kycklingar kommit ur ett ägg, men oftare 
händer att det blir ett eller flera rötägg och fetägg, d:v:s: odugliga. 

Om djuret skall utkläcka äggen på annan plats än där hon förut lades 
eller där de blifvit värpta så måste de varsamt bäras och så lågt att de ej få 
lyftas till knäet eller därutöfver. 

Då man laggt höna så skall man taga hela boet med hönan och väga 
samt uppteckna vigten på en kälke. Det säges icke om detta är för höken, 
som förut är omtalade någon orsak uppgifves icke. 

Under liggningstiden skall allt vara så tyst och stilla som möjligt. 
Vindägg: Om man drager en höna i stjärten så värper hon vindägg. 
Om höns värpa vindägg så tager man en sådan höna och binder med 

venstra strumpbandet om halsen och hönans vänstra ben och på sådant 
sätt upphänger henne på dörrgrepen och slår henne öfver stjärten eller bak 
med qvas ten trenne gånger och säger: Du får 'nte' värpä vindägg! 

Om hon värper vindägg så upphänger man henne i dörrgrepen227  
under det att det brinner i ugnen enligt somligas mening, men enligt som-
ligas, blott medan man sopar, hvilket kan vara nog; och då man slutat sop-
ningen så skall hon slås öfver stjärten med varma sopstången trenne 
gånger. Så släppes hon lös och man säger med detsamma: Där har du för du 
värper vindägg. 

Att uppäta äggen är ock ett inträffande okynne hos somliga hönor och 
om så sker så upphänges hönan i dörrgrepen på sätt som i punkten 16 är 
anfördt och då hon hängt där något litet så slår man henne med qvasten 
trenne slag vid man säger: Du får 'nte ätä ägg! Man ärinras att under det 
hon hänger då bör några äggskal vara upphängda framför näbben så nära 
som möjligt och så att hon ser dem. 

Om höna uppäter äggen så fyller man ett äggskal med het askmörja och 
häller näbben däruti så den blir lindrigt bränd. 

Flera barbariska experimenter brukas men som här icke passar att nämna 
såsom varande ett grymt djurplågeri. 

226347 s. 241: hörlur. 
227347 s. 241: så bindes hon med fötterna hängande i dörrgrepen 
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(Efter No 6 för höken och räfven): 
Då hönan utkläckt sina kycklingar och hon kan antagas första gången 

hafva dem gemensamt församlade under sina vingars skugga så afbrännes 
en god portion krut öfver dem eller öfver hela rukan så äro de fredade för 
rofdjuren. 

Om tuppen dör så tros äfven husbonden snart dö. 
Om höns dö eller vantrifvas i allmänhet och hafva löss m:m: så är säkert 

att något betydligare lik blir i huset eller någon annan olycka inträffar. 
Den som har en röd tupp behöfver icke vara rädd för spöken eller att lik 

gå igen. Till och med gårdrå fruktar honom. 
Jag hörde i min barndom en vers som börjas sålunda: 

För tuppar röda 
Springa de döda.228  
Men, ehuru jag minnes att fortsättningen häntydde på ofvananförda bety-
delse, så är det omöjligt att utforska något mera. 

Att somliga hafva afsky för röd tupp såsom olycksbringande och att som-
liga önska sig röd tupp såsom väktare för krånk och otyg och isynnerhet 
för tom pissen, om han skulle vilja dra' bort något; detta är en ännu allmänt 
vedande tro och fördom. 

Om tuppen gal om qvällen eller eljest på ovanligare tid så betyder det 
att elakt folk går öfver ägorna, eller ock att eldsvåda snart inträffar. 
Försigtigheten bör därföre, genom tuppens varning, sporras. 

Man vill påstå att hönskött insys som fyllningsämne i öfverläppen på 
harmynta personer som låta operera sig, samt att det kan inympas i andra 
svårare blessurer, både som fyllningsämne, samt att de däraf fortare läkas. 

Hönsfjäder får icke finnas i sängkläder, ty den som af sjukdom eller 
eljest i enlighet med naturens ordning skall dö, kan icke dö om hönsfjäder 
finnes uti den säng man ligger uppå. 

Anm: Al föregående kan nära nog synas att hönsafveln haft en större be-
tydelse och är gammal — Se vidare uti min afhandling om husdjurens till-
stånd och skötsel 1830. 

* Hönan vill själf ligga på 18 ägg ty så långt kan hon räkna själf. 
Om man målar äggen så få kycklingarna samma färg. 
Äggen måste tagas i öppna handen och läggas, ej klämmas [347 s. 241, 

228347 s. 242: För tuppar rödti Springer di död jämte senare tillägg: Men för tuppar Svarta, 
Springer bdd Spöken d gastar. 
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marg.]. 
* Svarta höns tros vara skyddade för höken. Tros värpa sämre ägg än 

andra. 
Om tuppen hoppar upp på gärdesgården midt för boningshuset och gal 

betyder att en falsk kvinna kommer på besök [347 s. 242, marg.]. 

Idiksla subst.: fem: 
Om ko tappat »idiksla» så tages af hästens betsel tuggadt foder och in-

gifves. Men man måste köra med hästen samma dag. 
Eller ock passar man på då fåren idisla och tager tuggor däraf hvilket in-

gifves. Men detta såväl som föregående skall tagas af motsatt kön till djuret 
som skall botas. 

Eller: Mångfållan af slagtadt får torkas, söndermales och ingifves. 

Inkar 
Om man påtvättar sådant vatten hvari ugnssopen afläskats sedan man 

sopat den uppeldade bakugnen, så försvinna de.229  
Eller: Om man ombinder dem vid roten med hästtagel så ruttna de och 

försvinna. Taglet måste ock vara taget af motsatt kön. 
Eller: Qvinnas menstruation påstrykes så förvinna de. 
Eller: Man bestryker dem med venstra namnlösa fingret doppadt i alun-

vatten. 
Qvinna eller Mansperson motsatt djurets kön i fråga skall trenne Tors-

dagsmorgnar innan solen uppgår bestryka dem med nykter spott samt om 
aftnarna sedan solen är nedgången gapa eller som man säger bita öfver 
dem korsvis. 

Jaga. Jagtlycka 
När man ärnar gå ut och skjuta så får man icke säga hvart man går. 
Om skytt möter en käring eller en katt då han går på jagt så får han otur, 

men ser han en korp flyga i rigtning emot sig är lyckligt. 
Ej må skytt gå med bössa under kullfallet eller lutande träd ty då får han 

intet den gången. 
Ej får man klå sig i huf vudet då man bär bössa, ty om så sker så är man i 

otur för dagen. 

229347 s.231: Inkar botas om sopstångsvatten tvättas på dem. 
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Ej må skytt tvätta sig om morgonen då han går på jagt, ty skogsjungfrun 
säger att djuren sagt: De skola akta sig för otvätten. 

Anm: Uttrycket tyckes vara oegentligt men är icke destomindre originelt. 
Lycka i lagt får man om man skjuter en fogel och utan att handtera den 

med händerna medelst en pinne eller en tång löstager trenne Sundsfjädrar 
under fogelns venstra vinge och doppar dem i fogelns eget blod samt läg-
ger dem bland förladdningen — Detta måste ske då man går åt skogen och 
utan att något ser det. 

Anm: till punkten 6. Uttrycket Sundsfjäder synes nog dunkelt och före-
kommer icke vid lif i folkspråket vid annat tillfälle, men man torde igen-
finna slägttycke uti ordet Sund bälg = Simblåsa hos fiskarna.23° 

God jagtlycka får man om man går till skogen och skjuter den första 
fogel man får se och skär den i två hundrade delar och skjuter med ett 
stycke i sender i samma fläck. Vid det 30de stycket lägges en ärt i bössan 
och vid man skjutit så komma trenne blodsdroppar ur fläcken och med 
dessa smörjer man bössan. 

Då man går på jagt så bör man till en början taga rigtningen eller utgå åt 
Öster och skjuta det första djur man träffar och af det skjutna djuret så 
tager man hår eller fjäder och sätter i bösslådan inklämdt mellan dess in-
skjutna lock så att det är synligt. Man säger då: 
Från alla väder kallar jag 
Djur och foglar af femton slag 
Så får man lycka och denna bibehålles så länge fjädern eller håret qvarsitter 
i bössan. 

Anm: Man ser ständigt en fjäder sittande på förenämnda sätt på sådana 
bössor där låda finnes men hvilken på nyare omstockningar icke finnes. 

För icke så länge sedan träffade en KronoSkogvaktare en bonde med 
stjärtfjädern af anddrake insatt i bösslådan och någon fyllning i skjut-
väskan. Detta gaf honom anledning att på fint vis undersöka väskans inne-
håll och detta var en nyss skjuten Anddrake. 

Jägaren såg bössan dagen förut utan denna fjäder. Lagsökning och pligt 
blef en följd emedan det var under förbjuden tid, men bonden öfvergaf 
detta vidskepliga bruk med fjäderns insättande. 

Eller: Man tager Nio slag af vildt växande, bärande (något slags frukt) 
träd, ett af hvarje från skiljda ställens ägor. Man binder dessa qvistar till- 

23°Anm. flyttad hit från punkt 14, där den skjutits in. 
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sammans med rödt silke torkar dem och bränner dem till aska om en 
Torsdagsqväll sedan solen är nedgången på en jordfast sten. Denna aska 
inlindas i harskinn och förvaras innanför under pipan eller låset på bössan 
så har man god lycka och tur. 

Eller: Om man bär en läderlapp på sig, lefvande eller upptorkad när 
man utgår för att skjuta eller fiska så har man god tur. 

Lyckan att aldrig skjuta miste på änder vinnes om man skjuter en and-
drake, uttager hjärtat på honom och torkar det att det stötes till pulver. 
Detta pulver blandar man i krutet så skjuter man icke bom, om blott skottet 
hinner fram (!) 

Den som vill förskaffa sig jagtlycka så skall man gå åt skogen och skjuta 
något djur samma dag man ärnar begå H: H: Nattvard. 

Den som vill hafva stadigvarande lycka i jagt och hvad därmed kan 
hafva gemenskap, den tager oblaten ur munnen då han ärhållit den vid 
Nattvardsbordet och vid tillfälle uppsätter han den på kyrkogårdsmuren 
och skjuter till måls därpå trenne gånger efter hvarandra. Men detta har 
fastmer gjort mångens olycka ity att flera själfmördare här å orten haft den 
sägen om sig. (Därom på annat ställe.) 

Sägen härom från Husby Rekarne: 
En dräng blef ärtappad under utöfningen af ett sådant dåd och till straff 

nedgräfven i jorden jemt med axlarna och en brödkaka uppsatt för hans 
mun. I detta tillstånd fick han stå och svälta till döds. Sägnen är särskildt 
uppgifven timat på förenämnda ort, men den är känd äfven i Småland och 
Vestergötland m: fl: provinser och bevisas därigenom att sägnen är 
gammal. 

Om det skulle falla någon in att gå på jagt långfredagen och då skjuta 
något djur så förlorar han sin jagtlycka för hela året. 

* Då man går åt skogen att jaga så lägger man sig något för att höra sig 
före. Så får man höra en liten fogel och då reser man sig och ställer sig 
bredvid en tall vänd mot öster. Man spottar på 3ne fingrar och upphöjer 
handen i luften utefter tallens stam och säger: Hvad är för väder i dag? Då 
svarar luften med ett sakta susande som är ett godt tecken [347 s. 174, 
marg.]. 

Jagthund 
Jagthund skämmes om man smörjer honom om nosen med en isterbit. 
Jagthund som är skämd botas om man går till skogen och afbryter Nio 
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entoppar, kastar sitt vatten därpå och sedan därmed basar hunden Nio 
gånger så blir han lika god som han någonsin varit förut. 

Jakobus, loppjakob d: 25 Juli 
Om det regnar denna dag så blir det mycket loppor under hela året. 

Johannes Döparens halshuggning 
Denna dag må ingen så något ty då växer icke säden; men enligt somligas 
mening bör såningen just denna dag taga sin början. 

Jorden 
Det är ännu en fast tro hos flertalet att jorden står stilla och solen går om-
kring honom såsom det synes. Himmelen är ett hvalf som nedgår vid dess 
gräns eller ände. Slutet är haf och till dess yttersta ända kan ingen komma. 
Det är visserligen någon enda af de yngre som genom resebeskrifningar 
förtydligat och understödt den svaga folkskolebildningen, men flertalet har 
öfvergått till de gamles tro härom. Inga föreställningar kunna rubba hvad 
man tydligen ser. 

Jufver, jur, spenar 
Om kojuret är svullet så strykes däromkring tre gånger med en lihen 

eller bryne; eller ock skafves något däraf och ingifves i drycken. 
Eller ock om juret är svullet så tager man en tjurpes och stryker omkring 

detsamma trenne gånger så blir bot. 
Om kospenarna äro såriga så botas det om man smörjer dem med talg af 

julljuset. 
Men äro spenarna knöliga så botas det om obrukad flinta pulveriseras 

och ingifves i bröd. 

Julaftonen 
Julaftonen skall någon gå motsols kring stugan och då man gått ett hvarf 

skall man ställa sig och se in genom fönstret då allt folket sitter och äter 
qvällsvard. Synes då någon hufvudlös så är säkert att den dör inom årets 
lopp. För yttermera säkerhet så böra tre personer hemligen rådslå om och 
gå hvar sitt slag. Men få äro de som våga undersöka dylika förhållanden. 

Julaftonen skall hvar och en i huset sätta sig fram i stugan och kasta hvar 
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sin sko mot dörren. Den hvars skotåspetts vettrar närmast dörröppningen 
skall dö först, kanske inom årets lopp. 

Alla måste tvätta sig medan elden brinner i spisen, men om tvättvattnet 
utslås af någon så gäller det ingenting mer eller mindre än lifvet. 

Den som icke har någon skugga231  af ljuset julafton skall dö inom året. 
Om julljuset skulle slockna af sig själft så är säkert att någon af husets be-

folkning dör inom årets lopp. 
Ej må någon tända ett annat ljus af julljuset ty det medför svår olycka 

eller döden. 
Anm: Med julljus menas det ljus som på bordet tändes då maten är i ord-

ning och framsatt. Detta ljus är vanligen tregrenadt och till och med fyra 
eller femgrenigt. Barn och de underordnade få nöja sig med tvägreniga 
ljus. Dessa skola ock tändas något julafton om de skola kallas julljus och få 
den helsobringande kraft som de som sådana skola ha. 

Julaftonen sedan all mat är tillagad och framsatt på bordet pålägges en 
björkvedsbrasa, hvilken icke under branden får vidröras; och om morgo-
nen efterses om någon eller flera gropar äro i askan. Om så är så är säkert 
att en eller flera i huset dö det året. 

Om då flera personer sitta till bords julafton någon af en händelse eller 
för någon uträttning reser sig och går från stolen, det då knäpper i stolen så 
att närmaste sittkamrat hör det, så blir den personen som rest sig död inom 
årets lopp. 

Om alla i huset ställa sina skor i rad; och om någon af dem om morgonen 
synes vara rubbad eller bringad ur sitt esse så är säkert att den som äger 
samma sko dör innan årets slut. 

På julhalmen ställas all husets befolknings skor, och om någon eller 
några af skorna vänder sig under natten, så är säkert att dess ägare dör 
inom året. 

Julaftonen om man är fastande hela dagen så går man till sitt eget eller 
grannens fönster och ser genom något hol (ej genom glaset). Synes då 
någon hufvudlös den dör med säkerhet inom årets lopp. 

Anm: Ännu omkring 1830talet var icke svårt att finna trasiga blyfönster 
så att man nog kunde finna hol att se uti. Icke så nu. 

Då hvar och en har sitt julljus på en gång tändt eller tända så kan det 
brinna s:k: likspån på veken eller på själfva ljuset. Den hvars ljus har denna 
egenskap dör inom året. 

231347s. 261: skugge. 
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Anm: Meningarna härom äro delade. En del antaga någon egendomlig 
utskottsform på själfva veken som man får se då ett ljus brinner länge utan 
att det snoppas. En annan mening, och som desto heldre är den rätta, är att, 
om ljuset under tillvärkningen eller genom att smält talg under branden 
nedrunnit på ljusets yta, fått något utskott, ås eller rand, att denna icke 
nedsmälter, under det ljuset brinner, jemt med ljusets yta, en upphöjd kant 
eller som en spån qvarstår högre än smältplanen. 

Den som vid bordet julaftonen tappar sked eller knif dör inom årets 
lopp. Något som nedtappas får icke på något villkor upptagas förrän andra 
morgonen. 

Om den äldsta nyser vid bordet så dör den yngsta, och tvärtom. Nyser 
någon af medelåldern, så dör ock någon af dem, ovisst hvilken. 

Någon bör gå och lyssna vid grannens dörr eller fönster då de sitta till 
bords julafton och tyst för sig själf fråga hvad som kan vara angeläget att 
veta, såsom om död, giftermål eller dylikt. Det första ja eller nej man efter 
hvarje fråga hör är tillfredsställande svar. Detta spioneri måste ske utan 
hemmavarandes vetskap. 

Det gifvas qvinnor som hafva för sed att julaftonen sitta uppe och laga 
gamla kläder till midnattstid eller tills man genom tecken med slag eller 
knäppning i vägg eller knut, dörr eller spjäll antydes att upphöra. Den 
hvars kläder man då handhafver blir död inom året. Men skulle allt intill 
tolftimman förblifva tyst, då äro husets personella förhållanden i oföränd-
radt skick till nästa jul. 

Strumpor är det vanligaste att laga, men eljest kan hvilken klädespersedel 
som heldst något åtgöras att hvarje persons tillhörighet utan undantag 
handhafvas. Men då varningstecknet är gifvet så bortkastas alltsammans. 

Matmodren måste likväl sy något litet julaftonen som anses som kläder 
åt det nyfödda Kristusbarnet. 

Om man mycket tidigt julaftonen och innan folk eller djur äro i rörelse, 
alldeles fastande och mystiskt utan att själf tala eller se sig om eller tillbaka 
så att man i själfva solgången utkommer på kyrkovägen för att gå hem; då 
tror man sig drömmande se hvad på året därefter hända skall. Ej många 
väga försöket. 

Sägen är om en dräng som på detta vis blef svagsint, genom att tankarna 
rigtades på en otrogen älskarinna.232  

Af julljuset skall något gömmas till bots, såsom att smörja spruckna 

232Sägen ... älskarinna, ej i 347 (s. 262). 
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händer, spruckna spenar på kor, samt att smörja trädstockbillen om våren 
då man kör i trädan första gången m:fl: tillfällen. 

*Aldra sista stumpen med både veke och alt så instoppas det i hjuls-
nafven såsom vagnssmörja så stjälper man ej, och vagnen går dessutom lätt 
[347 s. 262, tillägg]. 

Julaftonen skall alltid qvarstå något af hvarje rätt sedan man ätit, och 
stolarna hvarpå man setat aftorkas noga med hvitt och rent linne nyss 
innan man går och lägger sig. 

Om morgonen efterser man medelst aftorkning med samma linne på 
stolarna, och om då befinnes jord, sand eller smutts på någon stol är tecken 
att någon af dens anhörige, som begagnat stolen, och som förut död är, 
varit på besök och att någon af dens slägt eller personen själf i fråga blir 
kallad, eller död inom årets lopp. 

Då man efter intagen qvällsmåltid julaftonen qvarsitter på hvar sin stol 
och sjunger en psalm, så bör man under djup tystnad observera hvad som 
ter sig utanför fönstret. Den som ser graf eller likkistformer får säkert 
spörja dödsfall inom slägten, om man icke är själf utsedd därtill. 

Julaftonen skall så mycket ved inbäras så det hinner till nyårsaftonen. 
Likaså skulle vatten inbäras så det skulle räcka lika länge. Förlag och hus-
hållning skulle här noga öfverensstämma med behofvet.233  

* Julaftonen i Solnedgången skall en flicka sopa golfvet från alla sidor till 
midt på golfvet och öfver sophögen stjälpa ett fat. Så lägger hon sig att 
lyssna och det ljud hon förnimmer betecknar hennes fästmans yrke. 

Hon bör ock samla litet av hvarje maträtt och därmed gå till en korsväg 
vid midnattstimmen så får hon se honom själf eller hans vålnad. Maten bör 
ställas på korsvägen [347 s. 261, marg.]. 

* Då julaftonen spisas så skall alla i huset sitta till bords och om någonting 
glömmes så må ingen resa sig att hemta det ty då blir död inom året [347 s. 
263, marg.]. 

Julnatten 
1. Denna natt skall öl ställas på bordet i ett fat och däruti bör ett ljus stå och 
brinna. 

Af detta öl bör hvarje kreatur haf va något juldagen så få de krafter och 
mera förmohner tillskyndas dem. 

233347 s. 265 slutar denna punkt med: Brukas något ännu. 
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Bunden eller lös hund och äfven katten ha tillstånd att ligga inne julnat-
ten på det icke trollkärrngarna må rida på dem till blåkulla. 

Julnatten göres besök af dem som äro döda uti sitt gamla hem och därpå 
samlas de i kyrkan, och den som kommer för bittida i kyrkan kan allt bli 
duktigt klämd. Men om man ser något spökeri eller något ovanligt före-
fallande så behöfver man blott afkasta en halsduk, vante eller annan klä-
despersedel så sker ingen fara. 

Julnatten kunna ogifta personer få kunskap om sina öden om de hafva 
mod därtill. Ett lintyg aftages och lägges, för qvinna, i fähusladan i utbredt 
läge, och för mansperson i stallets fodergifva. 

Om morgonen då folket gått ur kyrkan går man och efterser och då be-
finnas armarna ligga i kors öfver bröstet för dödsfall; en arm öfver bröstet 
och den andra utsträckt för giftermål; alla andra vexlande förändringar 
hafva hvar sin olika betydelse. Ligga lintygen oförändrade så har man hel-
ler ingen förändring i sitt öde att vänta. 

Gyckel gjordes härmed en gång af en icke troende kamrat som vållade en 
pigas långsam tärande oro och bekymmer och slutligen döden. 

Julottan, Juldagen, Jul i allmänhet 
Då man går i kyrkan julottan så bör man hafva fyrväpling på sig, så får 

man se hvilka som äro trollkärringar. Dessa sitta då bakfram eller bak-
länges i stolarna.234  

Om det lyster qvinna att se trollkärringar i kyrkan julottan, så bör hon 
knyta trenne knutar på förklädesbandet och emellan första och andra knu-
ten sättes en blottad tälgknif med eggen utåtvänd, samt emellan andra och 
tredje knuten ett psalmbokblad; man ser då trollkärringarna sitta bak-
länges. 

Det har händt att personer mött trollkärringar julottan, som varit kända, 
då de gått till kyrkan och med säkerhet påstå de att de sett dem sittande på 
klockorna då förstgången skulle ringas. De måste skafva något af klockorna 
till sin smörja. 

Då man hemkommer från kyrkan juldagen så skola hemmavarande 
möta på gärden med bränvin och bröd. Den som får första supen blir lyck-
ligast för året. Men ingen får snika sig därtill ty då vållar det olycka. 

Juldagen må ingen gå bort till grannarna ty då får hvar och en efter sitt 

234347 s. 264: i kyrkbänkarna. 
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kön heta julgalt och julsugga, och hvilket förr ansågs mycket skamligt. 
Gamla personer som veta[,] omtala att man tog en skål eller slef med hvit-
kålsspad och hällde dem i håret, och detta utan anseende till personen. 

Den som är ond och vresig juldagen får fult väder vid sina utfärder hela 
året igenom. 

Om flugorna visa sig surrande juldagen så blir varm sommar därefter. 
Julhalmen bör strös på åkrar så blifva de fruktbärande. 
Emellan jul och Nyår må inga bränder utsläckas utan lagas så att bra-

sorna må brinna jemt ut. 
*Den som först kommer från kyrkan julottan får sitt hö och foderskörd 

samt säd först inbärgadt, därföre ser man alla brodt som di skulle linda för 
ynda235  [347 s. 263]. 

*Då man hemkommer från kyrkan julottan så skall husbonden och mat-
moder gå åt stall och fähus samt stryka på alla kreaturen innan man ingår i 
stugan så trifvas de bättre [347 s. 264, marg.]. 

*Man bör till Jul skjuta en skata och inkasta henne uti grannens uthus där 
hon snarast kan varsnas. Denne i sin ordning inkastar henne till någon 
annan, o:s:v: Hvar och en måste likväl afplocka henne några fjädrar, och till 
sist blir hon jemmerligen naken. Alt detta måste ske i yttersta hemlighet. 
Orsaken ej känd. Ej heller värkan. Något godt betyder det icke ty man in-
kastar henne icke gärna till någon vän [347 s. 265, tillägg]. 

Julfastan 
Om julfastan är luden blir fruktbärande år. Julfastan räknas från första 
Adventssöndagen och till jul. Med luden menas rimfrostiga träd. 

Jungfru Mari x hönä 
Detta lilla insektkrypd jur hålles i mycken vördnad och aktar hvar och en 
sig att icke ofreda eller skada henne. 

*Då en flicka får fatt i en sådan så låter hon henne gå från finger till finger 
såsom en muntrande tröst att hon märker flickans brudhandskar — [347 s. 
258] 

Jäst. Se Baka, Brygga 

235  'fienden'. 
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Kalf 
Så fort kalfven är framfödd så skall koägarinnan eller sköterskan flåsa 

honom i halsen så lefver han desto säkrare.236  
Nyburen kalf bör upptagas med hästtäcke så blir han snägghårad. 
Nyfödda kalfvar böra inkastas i käften baklänges, samt ingifva dem 

qvicksilfver och bränvin så blifva de lifliga, lefva länge. 
*Nyfödda kalfvar böra släppas till fåren [347s. 219, marg.]. 
Nyfödda kalfvar böra spottas i halsen och sparkas bak, så lefva de. 
Man tager trenne tvetspänor på vedbacken och spottar trenne gånger på 

hvarje spån och hvilka spånor inkastas i käften innan kalfven inkastas237  så 
lefver han. 

Så snart kalfven är framfödd så namngifves han högt och ljudeligt med 
sin moders eller feminina af sin faders namn om det är hona eller fadrens 
rätta namn om det är en hanne; eller också sin egen moders 238  namn och 
hålles därvid en sqvätt mjölk öfver bogarna och öfver korsrona på honom, 
så lefver han. 

Kalf som är röd om mulen lefver ej gärna, vill man påstå. 
Man mjölkar särskildt bakre fränspen trenne gånger efter hvarandra och 

gifver kalfven särskildt att dricka så lefver han säkrare. Enligt somligas 
mening bör det ske sju gånger. 

Eller: man kan namnge kalfven efter födelsedagens namn i almanackan, 
så bli de äfven lifligare. 

Eller: Om man kan få se när kalfven dras med döden så tar man helt 
solo och afskär hufvudet och sedan förbränner honom ute på marken. Den 
som vållat olyckan får nu lida samma olycka själf. 

En rätt liflig kalf sänker ryggen då man med handen stryker honom 
därutåt. Strängkalfvar och dödliga icke så. 

Bakvatten vid gängande vattenhjul tages och ingifves kalfvar så dö de 
icke. 

Om kalf är sjuk och man befarar han skall dö, så skall någon bita 
honom i tungan så det blöder, och kan man afbita någon del af tungan så 
är det så mycket bättre. Hjärta och mage fordras likväl härtill. 

Nyfödd kalf bör ovillkorligen hafva sju mål af modrens råmjölk innan 
man utspäder den med skummad mjölk. 

236347 s. 219: så torde han lefva. 
237347 5. 220: inkastas baklänges. 
2380vs. ägarinnans enl. 347 s. 220. 
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Då kalf druckit första gängen så skall man, sedan kärlet är tomt, slå 
honom i nacken därmed och säga: Drick bättre en ann' gång! så trifves han 
väl. 

Då kalfven är född så tager man af kons första mjölk och stryker änd-
långs utåt ryggen från bogarna till korsrona trenne gånger och säger Ta' df 
maten å lägg på baken! Men somliga stryka ända från »nostippen» ända till 
rumptängen och säga då: Ta' grannäs först (musten meningen) då blir du 
alläs törst! 

På nyfödda kalfvar borttager man med naglarna en broskartad materia 
under klöf varna, hvilket kallas att sko dem och därigenom göra dem här-
diga att gå på hård väg och icke halka på glansis. 

Denna materia lägges i kons första dryck att hon må dricka Over det, så 
trängtar icke kon efter kalfven. 

En del påstår att kalfven bör först hafva det i sin dryck dock icke få i sig 
något däraf. 

Så många timmar en kossunge får vara utan dricka efter födelsen, så 
många veckor ligger den i sin sedan den blir ko. Men man bör därföre icke 
förhasta sig att gifva kalfven dricka och alldeles icke innan han blir torr. 

När kalfven druckit första gången så strykes han öfver och utåt ryggen 
vid det man säger: Ta df maten d' lägg på baken, så blir du de' likstä kritter i 
bondns hus! 

Då kalf druckit första gången så slår man till honom med det utdruckna 
kärlet och säger: Drick med smak d' lägg på bak Ä' väx å' bli stor (t kritter högt 
upp i tak). 239  Uttrycken äro varierande. 

Kalf som skall påläggas till lifs bör ovillkorligen hafva af första mjölken. 
Så att om kon mjölkas innan hon kalfvar så bör däraf gömmas tills kalfven 
är född. 

Somliga bruka att mjölka Sju gånger ur en spene och gifva kalfven i Sju 
särskiljda mål eller en gång i hvarje mål. 

Eller: I Sju dagar bör kalfven ha all mjölk som faller ur en spene på kon 
(modren) men sedan kan han dricka mjölk efter hvilken ko som heldst. 

En kalf som har hvirfvel öfver bogarna är tjenlig till påläggnings, men 
sitter han öfver gårvåmmen24° så blir det icke något godt kreatur däraf. 

Vargmärken böra då äfven i tid utforskas, men dessa äro icke så allmänt 
kända. 

2390rden inom parentes utgör senare tillägg 1347 s. 213, marg. 
24°347 s. 220: gönvåmma. 
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Om en kalf har sådan sjukdom att han slingar med hufvudet och icke 
har tillbörlig spänstighet i kroppen så har sådant förorsakats [af] att kon 
under drägtighetstillståndet sett och rädts för en orm. 

Om kalfven sjuknar och man icke vet hvad som vållar dem så tager 
man vatten ur den hvirfvel som blir efter årorna då man ror och hvilket 
ingifves. 

Om kalf är sjuk så tager man en kopparkittel och träder kalfvens öra 
igenom ketillörat och afskär örat samt gifver kalfven in allt blodet ur örat 
och något ur hufvudet.241  

Om kalf sjuknar hastigt så aftager ladugårdssköterskan alla kläderna till 
och med lintyget och slår kalfven därmed så torde han qvickna till. 

Strängkalfvar kunna icke lefva, men detta visar sig först då man slagtat 
dem i det man tror att de muskler hvilka liksom senor ligga utefter ryggen 
äro för stora. Dessa kallas då strängar. 

Anm: Grundadt på praktisk ärfarenhet.242  
Om vid det tjuren bestiger en ko för aflelse man har i beredskap en ring 

eller hank af fiolsträngar som brustit vid bröllopsspel, och som sättes på 
könslemmen så den kommer imellan vid genitaliernas sammanmynnande 
så är man säker det icke blir strängkalfvar. Sådan ring hålles dyrbar och 
lånas icke gärna ut. 

Om kalfvar icke kunna pissa så tages vatten ur ett hällkar eller ock häl-
ler man vatten genom ett qvisthol i träd och ingifves så blifver bot. 

De flesta kalfvar tros dö genom elaka och afund sjuka grannars åtgärd 
och om man tror sig säkert veta hvilken det är som är därtill vållande så 
tager man den döda kalfven eller större eller mindre delar däraf och ned-
gräfver i dens gödselhög, eller om icke detta kan gå för sig så nedgräfves 
han på ägorna. Skulle man vara så gemen att utkasta trolldödad kalf på 
oskyldig mark,243  så drabbar olyckan honom tills han själf vill göra samma-
ledes. 

Mången osämja och långsamt hat har mänga gånger uppstått grannar 
emellan af så simpel orsak. 

Om qvinna inkastar första hötappen så blir kossungar och tvärtom. 
* Första gången en kalf gifves dricka och något blir kvar i kärlet så tages 

detta och med handen strykes på korsrona och utefter ryggen samt 

24.1347 s. 221: ur hufvuddeln. 
242Anm. införd även i 347 s. 221. 
243347 s. 221: på en oskyldigs mark. 
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uttänkes ett namn på honom och säges: Gud välsigne och bevare dig 
(namnet)! så lefver kalfven och frodas. 

Kalf ost 
Kalfost får icke smakas förr än man uppätit en tugga bröd eller åtmins-

tone haft bröd i munnen, ty om annat sker så får kon det olaget att pissa då 
man mjölkar. 

Men om man fortfarande uppäter den kalfostportion man får utan att 
dricka emellan så äro olägenheterna undanröjda. 

Kärringar som öfva hexeri taga gärna av andras kalfost och gifva egna 
kor; man bör därföre icke gifva kalfost åt sådana. Man ser ofta den seden 
att somliga qvinnor gömma något af hvad de på främmande ställe få till 
förtäring, men om ingen skada sker så är det som det är. 

Om kalfost bortgifves till främmande ställe så får icke talriken hvarpå 
den ligger tvättas på det främmande stället, ty om så skulle ske så blir det 
illa upptagit af gifvarinnan om ock ingen skada därigenom skulle ske. 

Råmjölken sparas i Nio mål och göres då däraf kalfost hvilken kon först 
skall smaka innan någon annan »nosär 'stad». Ingen må understå sig att på 
annat sätt smaka råmjölken först. 

När ko kalfvat så måste ägarinnan eller den som sköter ladugården först 
handtera dyngan innan hon vidrör mjölken med handen ty eljest kunna 
hexor skämma. 

En gumma skulle en gång göra kalfost af grannens must som nyss fått 
kalfko men hon fick dynga i sina pannor. Jaså! du ä' så god du! yttrade hon 
förtretad. Den andra hade nämligen förekommit henne. 

* Sägen: En bonde skar säd och en Korngroda blef skuren. Hustrun var 
medlidande och afref en remsa af lintyget samt förband henne. Om natten 
kom en man och bad henne följa sig och borttaga det band hon bundit på 
hans hustru emedan hon eljest icke kunde bli förlöst från barnsbörd. Så 
skedde. Efter förlossningen bad trollkvinnan (paddan) henne elda sin ugn 
och insätta tomma pannor. Wid uttagningen befanns pannorna innehålla 
dynga. Trollkvinnan sade då: Jaså! ä' du så god! Hon beder henne rengöra 
och åter insätta dem, men vid uttagningen då befunnos de innehålla 
Råmjölkspannkaka (kalfost). Sedan följde mannen henne hem till sitt igen 
[347 s. 212, marg.]. 

Se vidare art: Ko, mjölkningen (här glömdt), vidare Efterbörd vid art: Ko. 
* Efter sedan kon får smaka kalfosten bör en hanne (man el: djur) smaka 
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däraf ty om en hona smakar den så pissar kon ständigt när hon mjölkar. 
Alla kärl och pannor efter kalfostberedning skall omsorgsfullt tvättas och 

slasket gifves kon att dricka — Ingen annan. 
Mjölk efter flera kor får ej blandas till kalfostberedning [347 s. 213, 

tillägg]. 

Kam 
Tappas kam då man kammar sig betyder förargelse. 

Kasta 
Ingen må kasta något ut genom dörren utan att gå själf efter ut. Om 

någon af lättja eller okunnighet utkastar vatten, tvättvatten, orenlighet eller 
hvad det vara må så blir han genast antydd244  att gå ut själf något litet 
såvida olyckor skall undvikas. 

Ingen må kasta något på hafvande qvinna ty då får barnet som hon bär 
fläck af utseende och likhet med den sak man kastar och placerad på den 
kroppsdel hvarest hon blifvit träffad. 

Kattor 
Den unge som katta först fattar och bär när hon byter om platts med dem 

är den bästa till påläggning. 
Ingen kattunge må skänkas bort utan det skall betalas åtminstone en 

styfver för hvarje fot och väl en styfver för rumpan med om han sådan har. 
Den som dränker eller eljest dödar245  katt eller unge får aldrig lycka med 

hästar. Är i alla hänseenden för manlig individ högst föraktligt. 
Kattor böra hyllas, isynnerhet i stall och ladugård. 
Man bör akta att icke kattor får gå under likkista då lik ligger däri. 

5.246  Äfven är det farligt att kattor gå under säng eller annat där okristnade 
barn finnes sofvande. 

Om katt blir själfdöd förespås huset en stor olycka till och med hus-
fadrens död. 

När kattorna puttsar sig så kommer snart främmande. 
Då katten under det han puttsar sig är i en sådan ställning att han pekar 

244347 s. 129: uppmanad. 
245347 s.  244: gör dw med. 
246Fel i ms. 
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med bakfoten åt något visst håll så väntas främmandet från samma håll. 
Sitter han öfver golfspringan eller plankfogningen så kommer qvinno-

främmande. 
Man brukar merändels afhugga en liten bit af långsvansade kattor,247  så 

äta de icke ormar och grodor. 
När kattor sofva på hjärnan så förespås fult väder. 
Kattor bruka stundom klösa i träd och stockar och då förespås blås-

väder. Man säger att de rifva upp blåsväder. 
När kattor äta gräs så väntas snart regn. 
En sägen om katten är: Att ögat liknas vid en klocka, så att middags-

tiden klockan tolf är pupillen smalast och upprättstående, men om natten 
är den helrund. Dess runda form är på förmiddagen i af tagande och på 
eftermiddagen i tilltagande. 

Kattpiss 
Är en åkomma bestående uti bulna bläddror i huden innehållande vatten-
aktigt går. Man tror det härrörer af att man kommit i omedelbar beröring 
med kattens urin. Bläddrorna få icke sprängas med synål, blott med knapp- 
nål.248  

Kikhosta 
Botas: Om man kokar trenne bitar tagtegel i mjölk och låter barnet 

dricka. 
Eller: En stor loppa sättes uppspettsad på en knappnål och sädeskorn 

läggas på bordet hvilka man låter loppan taga med fötterna och släppa i 
vatten. Dessa kokas sedan i mjölk och gifves barnet att dricka. 

Eller: Skatbo brännes till aska på en korsväg. Askan ingifves barnet 
sedermera i mjölk. 

Eller: drickes mjölk genom kyrknyckeln eller hälles mjölk därigenom 
hvilken sedan drickes. Menas öglan. 

Nio enkorn kokas i mjölk och drickes. 
Eller: Horn som boskapskreatur vådligen men våldsamt förlorat puttsas 

så att mjölk kan däri hällas och genomrinna så att den sjuke såsom diande 
kan dricka. Detta kallas kikhorn och bör vara af motsatt kön med den sjuke 

247347 s. 244: en liten bit på svansen på kattungar. 
2483475• 45: Kattpiss består uti bulna bläddror på händerna. Sådana få ej sprängas med synål 
ty då läka de ej så lätt. 
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individen. Därföre bör man hafva reda på ett sådant horn till hvilket kön 
det hört om försöket med botemedlet skall var ofelbart. 

Eller: Man borrar i norra stuguknuten trenne hol med en gröfre nafvare. 
Som borren då blifver varm så lägger man smör i axet och då detta smält så 
skall den sjuke genast intaga det. 

Eller: Maskar som finnas i enkorn kokas i mjölk och drickes. Eller: 
Märrmjölk, suggmjölk och mjölk hvari getpors blifvit kokad drickes hvar 
för sig — hjälper. 

Klia 
Kliar det i högra handen betyder att någon kommer och tackar en för 

sist. 
Kliar det i venstra handen så får man en skänk eller får man veta nya 

tiender (nyheter, tidender?) 
Kliar det i högra ögonbrynet så kommer qvinnofrämmande men i venst-

ra karlfrämmande. 
Kliar venstra ögat blir det förargelse eller sorg. 
Kliar det och sticker i näsan betyder det att näsvist folk kommer på en; 

på högra sidan karl, på venstra sidan qvinna. 
Kliar hakan betyder att någon skäggig gubbe snart skall dö; detta om 

qvinna men eljest om en gammal kärrng. 
Kliar det bak så blir godt smörköp.249  

Klåde. Skabb 
Botas om man med smörjsatts af tjära, gröna enbär, lagerblad, härskt 

ister, svafvel, hvitlök, dyfvelsträck, söt grädde och osaltadt smör väl stött 
och blandadt smältes, samt ingnides tre Torsdagsqvällar efter hvarandra, 
och bör början därmed ske i nedanet samt smörjes alltid uppifrån och 
nedåt. 

Eller: Man läser och stryker med knif: 

Oden mötte klåden i ett ledd 
Oden vannt å' klåden tappä 
Genom treenighetens namn, Amen — 
trenne gånger. Nyttjas äfven för ettersmo1.250  

249347 s. 121, tillägg: ... så blir godt pris på smör: godt smörköp. 
250Grädde och smör saknas under punkt Ii ms 347 s. 43. Under p. 2 tillkommer »och ritas 
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Kläckning. Se art: Gäss, Höns 

Knarrn 
Detta är en åkomma i lederna som förnimmes med något knarrande och 

en motsvarande känsla däraf. Botas: 
Om man tager träd i skogen som genom blåsvädrets påvärkan tvenne 

skafva emot hvarandra så att ett knarrande ljud höres. Om man icke hör 
knarrandet så är det nog synbart emedan barken är afskafven. Just de 
skafda ställena af sådant träd tages, späntas till stickor och hvarmed man 
sedan röker sig. 

Eller ock lyfter man trenne gånger på norra stuguknuten. 
Eller: Om en dörr emot sin karm eller andra ting där två träd nöta emot 

hvarandra och så att spånor kan lossna af endera eller bägge, så tager man 
trenne sådana spånor och påbinder åkomman så blir det snarligen bot. 

Eller ock om eldtången slås emot spisen så att känglorna, genom sin 
naturliga spänstighet och fjädring, få en dallrande rörelse, och man på-
sätter eldtången tills dallringen upphör trenne gånger emot åkomman så 
blir bot. 

Ko, mjölkko, kännetecken 
Tecken på en god mjölkko är att römptången bör räcka nedom knäet. 

Stor buk, korta ben, krokiga horn och »ryggugr» färg är äfven goda märken. 
Om på en qviga hvirfveln i pannan sitter något åt venster är tecken att 

hon blifver en god mjölkko. 

Ko, könsdrift 
Om en ko icke vill taga sig tjur så tager man ett par byxor hvilka man 

vänder afviga och slår kon därmed. 
Eller: Man lyfter och för en pojke trenne gånger motsols kring kon. 
Eller: Man tager en stör som uppehåller den raft hvilken nedtrycker 

hänglen på halmtak och slår kon trenne gånger därmed. Störn kallas all-
mänt raftstör. 

Eller: Hittadt skal af fogelägg; trenne spånor af viggen hvarmed gärdsel 
klyfves; tvenne flugor i könsöfning tagna, ingifvas. Dessa trenne saker 

med knif» (efter trenne gånger) samt uppgift om proveniens: Kloster Sn, Rekame. Besvärjelsen 
= Linderholm nr 856: Sdm, 1860-70-talet. L. har Kldden, led r. 1. 



142 

uppfylla hvar för sig samma ändamål. 
Harmage och löpper ingifves äfven att befordra könsdriften. 
Eller: Bark eller spån som vid timmerforsling befinnes afrifven och sit-

tande på stenar bör ingifvas att befordra könsdriften. Vid ingifningen af 
dessa saker skall man säga: Så när' som den här spån (bark) ha' vari' trä' Så 
när' ska' du komma tjur ögg! IN: F: o: S: o: H: A: Amen!251  

Ko, konception, bestigen, ikalf 
Ko som blifvit bestigen af tjur måste genast gripas hårdt om ryggbenet 

samt slås trenne slag med förkläde öfver korsrona af ägarinna eller leda-
rinna. Då blir hon ikalf. 

Eller: Man sammanhäktar ett onyttjadt par af häktor, öskar och hake 
öfver kon nyss förut eller under detsamma tjuren bestiger henne, som är 
bättre. 

Eller: Man slår kon under själfva parningsakten med betsmansklumpen. 
Eller: Man ingenläser ett öppet fjäderkolflås (utanlås) öfver kon medan 

hon är i starkaste könsdrift, eller dess bättre under själfva parningsakten. 
Dylika lås kunna medelst tryckning igenläsas utan nyckel. Och just sådana 
böra de vara. 

Eller ock slår man kon under själfva parningsakten med en käpp hvar-
med en orm blifvit ihjälslagen. Man skall slå trenne gånger. 

Om ko tager sig oxe på förmiddagen så kalfvar hon innan tiden (40 
veckor) är ute, men tager hon sig på eftermiddagen så går hon öfver den 
bestämda tiden. Huru därmed förhåller sig är icke här känndt, men om en 
tjur begagnas till flera kor samma dag så kalfvar den första först och den 
andra sedan o:s:v: Är kanske helt naturligt. 

* Då man går till tjur med ko så skall man fråga en mötande en sådan 
fråga att man får ja till svar — Tar bättre då. 

Den som är svag i benen eller har ondt däri får ej närvara vid parnings-
akten ty då tar det ej [347s. 211, tillägg]. 

Ko, kalfsjuk 
Kalfsjuk ko lindras i plågorna om man tager eldstål och flinta och slår 

trenne slag utåt ryggen sectionsvis och trenne gånger. Gäller hufvudet, 
bogarna och korsrona. 

251 Lin• derholm nr 677: Sdm, mitten av 1800-talet, var. 
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När ko är kalfsjuk så bör man gifva henne stekt strömming, tre till anta-
let, trenne rödlökar, äfven möhummelbo som kokas i vatten och ingifves. 

Ko, kalfko, som kalfvat 
När ko kalfvat så bör man taga i dyngan innan man rör vid kalfven eller 

mjölken så kan ingen skämma ko eller mjölk. Se Kalfost. 
När ko kalfvat så skall man gifva henne hvitlök och dyfvelsträck samt 

svafvel och salt. Men i drickeskärlet lägges ett eldstål eller annan stålbit, 
och dessutom skall drycken vara noga betäckt då man går under bar him-
mel, så länge råmjölken varar. 

Uti första drycken bör eldmörja kastas med brödspaden trenne gånger 
så kan ingen skämma ko eller mjölk. 

Om i första drycken lägges en knif så kalfvar kon tjurkalf härnäst, men 
lägger man dit en Sax så kalfvar hon qvigkalf. 

Innan kon mjölkas första gången efter kalfningen så skall dyngskofveln 
vändas trenne slag under henne. 

Då ko utsläppes ur huset första gången sedan hon kalfvat så bör hon gå 
öfver stål som är instucket under tröskeln. 

Ko, efterbörd 
Efterbörden får icke uttagas ur huset förr än då man gör kalfosten. 

Ko, mjölkas, mjölkningen 
Första gången man mjölkar ko sedan hon kalfvat så bör juret tvättas 

med piss och torkas med särknida'deln att det icke må svullna. 
* Eller: 3ne brödbitar läggas i mjölkkärlet. Då man mjölkat så brödbiten är 

våt så gifves den åt kon; då mjölkningen är till hälften värkställd så gifves 
den andra och då det är slutmjölkat gifves den tredje. Mjölken blir då god 
och kan ej skämmas [347 s. 212, tillägg]. 

Af första mjölken bör kon ha ett stänk ur hvar spene uti sin dryck innan 
kalfven får något. 

I mjölkkärlet hänger alltid en stoppnål eller synål på en tråd fästad i 
grepen så länge råmjölken varar, samt drypes trenne droppar smält svafvel 
på botten under mjölkkärlet. 

Då man mjölkat så skall man stryka kors på juret emellan pattarna med 
venstra namnlösa fingret. 

När man får mjölka så doppas venstra namnlösa fingret, och efter som- 
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ligas mening hela handen, i mjölken och strykes därmed kors öfver kors-
rona och säges: Bot som gjolt! eller: Så snart som de' ä' gjolt så ä' de' bot! 
Ingen kan då skämma hvarken ko eller mjölk. 

Om flicka eller ogift qvinna mjölkar öfver öronen på en kruka så fly alla 
friare henne. 

Sedan qvinna mjölkat så måste hon tvätta sig om händerna innan hon 
handterar något ty eljest bekommer det kreaturen illa. Någon specie] orsak 
är icke här ännu känd. 

Ej må qvinna tvätta sig i panna sedan hon mjölkat ty då blifva spenarna 
såriga. 

En sägen är att en ko skall mjölka mindre efter andra kalfningen än 
efter den första, eller att hon då skall vara sämst. 

En allmän tro är att om hornspetsarna afsågas på en mjölkko, hon då 
sinar mjölken. 

Ett ordspråk eller en sägen är: att smöret sitter i kohornet, då man ej har 
smör att traktera främmande med. 

Om kor sparka vid mjölkningen sedan de kalfvat första gången skall 
man hänga ett par byxor på hornen på dem. 

Att kor ej sparka vid mjölkningen så drages efterbörden trenne gånger 
omkring benen på dem. 

Ko, i allmänhet 

Om kor patta eller dia sig själfva så tager man vargträck och för om-
kring juret på dem. 

Om ko släppes på nyslagen äng så bör en lie läggas för henne att gå 
öfver ty eljest sinar hon mjölken. 

När kon släppes på listubben252  fastande så sinar hon mjölken. 
Bot: Man låter henne gå öfver stål vid insläppningen vid man säger: Aktä 

dej för ii 'stubben! 
Man vill påstå det vara en känd ärfarenhet och sanning att kor sina 

mjölken då törnet blommar. 
Bot: Att man tager den första törnros man får se och gifver en ko och 

vidare en törnros åt hvarje ko, så många man har. Ej flera törnrosor må 
tagas än som kor finnas. 

Om rödstjärten flyger under buken på kor så mjölka de blod. 

252347 s. 216: liestubben. 
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Om man ofredar rödstjärten, eller om barn leka med grankottar, isyn-
nerhet då de äro röda och under växten, så mjölka korna blod. 

Om ko lägges i sin på Fredagen så kalfvar hon på dagen, eljest på 
natten. 

Om kor få äta ärthalm så kasta de. 
Kor böra om hösten få en näfve lin så uppmjukas könsdelar och mjölk-

organer för befordring af lättare kalfning och mjölkning. 

Kotjur 
Om någon olofligen låter nyttja annans tjur till betäckning så duger den 

icke mer förrän han blir botad, d:v:s: han blir modstulen och oförmögen. 
Föröfrigt kunna tjurar bli skämda af vissa qvinnor som i sådant hänseen-

de att låna tjur gör besök. 
Tjur skämmes: Om ägarinna eller vårdarinna till tjur vidrör korsrona 

trenne gånger med sitt namnlösa finger på venstra handen nyss förut innan 
han utsläppes till betäckning så blir parningsakten fruktlös. Ifrågakommer 
blott vid hemlig afund. 

Om någon af omständigheterna tvingas att olofligen nyttja annans tjur så 
behöfver man blott genast gå och omtala det för ägare så har händelsen 
icke något skadligt inflytande. 

När tjur utsläppes till tjenstgöring med ko får icke klafven knäppas ihop 
ty då blir kon ej ikalf eller drägtig. 

Oförmögen tjur botas: 
Om man tager ett hänglås, utanlås och uppläser trenne gånger öfver 

korsrona och säger: Nu läser ja' opp de' som en ann' ha' läst igen! för hvarje 
gång. 

Koka 
När en vattengryta kokar måste man lägga en träd sticka däri ty eljest får 

en inkommande person ondt i hufvudet. Slef eller visp får likväl icke ligga 
däri. 

Om grötspad eller annat vatten kokar onödigt så koka alla flickans friare 
bort, nämligen för den som med kokningen har bestyr. 

Man säger till kokerskan: Mu] koka alla dina friare bort! Kokerskan svarar: 
Å de' må felle fastna någen i spjallhöle', likkä! 

Om slef ligger i kokande gryta så kokas musten ur matmodren eller hus-
bonden. 
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Då gryta eller panna lyftes af elden må ingen annan röra vid elden förr 
än den som lyft kärlet först får röra däri ty då blir osämja dem emellan. 

Kokhett vatten må icke utslås på marken, ty älfvorna eller annat rå 
kunna däraf bli oroade och sjukdom följa. 

Om gröt, välling eller mjölk vidbrännes under kokningen är tecken att 
kokerskan varit kärlig af sig. 

Om gryta eller panna kokar något efter sedan de äro aftagna af elden och 
barn händelsevis gå och tala något därom så tros de blifva sqvalleraktiga. 

När korf ilägges till kokning måste man stöta den emot muren, samt ej få 
tala med någon. 

Men då första korfven lägges i grytan så bör man likväl säga: Hvar är 
korfluillaren? eller Hvem ska' varä korfhållare? Här menas ansvaret att 
korfvarna ej skall spricka. 

Man vill påstå att om qvicksilfver lägges i en gryta hvarest korf kokar 
så hoppa alla korfvarna därutur.253  

Man vill påstå att om nässelfrö lägges i kokkärlet så kokar det aldrig. Ej 
försökt. 

* Om det skriker i gryta när hon står på elden så betyder det förargelse. 
Det betyder äfven dödt eller nyfödt [347 s. 139, marg.]. 

Kolning 
Midtknubben eller kärnan i en kolmila får icke stä omedelbart på marken 

utan hänga på stöttsor så kolar milan säkrare ut. 
Ingen må vid kolmila eller under kolning nämna kol, utan: det Svarta eller 

Svart. 
Ej heller må under kolning i hvad milan vidkommer nämnas eld, utan 

blott värme, varme eller hete, hette. 
Uti kolmilor må icke Ekvirke insättas ty då slå de sig och af sådant virke 

bli inga kol. 
Vid kolbottnar inställer sig snart Rå, och för kolaren är det maktpålig-

gande att ställa sig in med det, ty om någon fara hotar milan under det 
man tillfälligtvis skulle sofva, så väckes han genom ljudeliga slag eller 
genom rop. Men om han misshagat Rå så kan stybb och ris blifva afkastadt 
såsom af en inre makt. 

253347 s. 139: hoppa ... dän. 



147 

Korp 
Om korpar skrika då man går åt kyrkan betyder dödsfall. 
Om korpar skrika då man går ut på jagt är ett godt tecken. 
Den som hafver korphjärta hos sig blir icke sömnig. 
Den som har korphjärta hos sig blifver osynlig. 
Korpägg [äro] röda. Om man tager dessa och kokar dem tills de blifva 

hvita och lägger dem i boet igen så flyger korpen efter en röd sten och läg-
ger till dem. 

Om man tager denna sten och sätter mot ett lås så öppnar det sig af sig 
själft. 

Korpsten fås äfven på annat sätt: 
En korpunge upphänges öfver boet klockan tolf på dagen. Andra dagen 

går man till boet vid samma tid och då kommer korpen dit med en sten och 
söker lägga i ungens mun. 

Om man tager denna sten och lägger i sin venstra sko så blir man osynlig. 
Den som har korpens näbb och hans lilla högra klo hos sig får dricks-

pengar och gunst hos Herrar. 
* En hvit fjäder finnes under korpens venstra vinge. Korpen kan icke dö 

så hastigt att man icke uppäter henne. Hon begagnas till Hexeri, men är 
svår att ärhålla [347 s. 246, marg.]. 

Korsmässan, märkelsedag 
Korsmässan d. 3 Maj då få Svalorna komma fram om de behaga, men 

icke förr. 
Korsmässan d. 14 September, då är Svalornas tid att lägga sig i dvala 

eller i Sjöbotten enligt den allmänna och ännu fullt lefvande folktron. 

Korstecknets nytta och användande 
Inskäres det på allahanda redskap, på källhoar254  och svinhoar. 
Kors strykes med tjära på kreaturens rygg och i pannan, innan de släp-

pas i vall för att skydda dem för vargar och troll. 
Kors strykes med tjära på alla dörrar i ladugården på sådana hus hvarest 

lefvande finnas inne, synnerligen på fähusdörrar; och kan där till och med 
finnas dubbelkors. Äfven på sådana hus strykes kors ofvanom dörren. 

Kors tecknas med kanten på handen uti degtråg vid bakning, i mjöltun- 

254  347 s. 97: på yxskaft, källhoar 
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nor och i sädeslårar. 
Kors tecknas med smörberedningsskeden uti eller på den öfre delen af 

en Smörklimp eller i Ask och bytta. 
Sirade delar af möbler och vid eller på byggnader befinnas ofta i tydliga 

korsformer. 
Till och med gluggar på rösten i ladugårdshus äro tydligt korsformade. 
Då en hästfot är skodd ritas med hammaren kors öfver skon och kråkan. 
Om häst skyggar och stadnar på väg så ritar man kors framför honom 

med venstra foten samt spottar tre gånger. 
Då man mjölkat en ko göres korstecknet med handen öfver kreaturets 

rygg och korsrona. 
När man vispat smör göres kors med vispen öfver Smörklimpen. 
Om man snyter sig eller nödgas spotta af tvång eller till följd af hosta så 

ritas kors med foten på den samma plattsen. 
Då barn lindas göres korstecknet med kanten på handen öfver bröstet 

vid man säger: Jesus bevare dig!255  
Då qvast eller visp är färdigskuren tecknas kors med knifven för ändan. 
För hvarje någorlunda stark åsksmäll göres kors med handen öfver 

bröstet och man säger därvid: Jesus Guds Son! 

Kortspel att vinna 
Om man har Viphjärta uti sin venstra sko då man spelar så vinner man. 
Om man har viphjärta under sin venstra arm då man spelar så är man 

säker att vinna. 
Om man har Svaletunga hos sig i sängen i trenne dagar och trenne nätter 

och därpå gömmer henne bakför testikelpungen så är man Herre öfver 
kortleken. 

Koskälla 
Koskälla påsättes Vallborgsmässodagen på den ko som skall bära henne 

för sommaren, så följas kreaturen bättre åt på skogsbetet och gå bättre hem 
om qvällarna. 

Koskälla kan bli ormhuggen och kan då botas genom läsning af den eller 
de formler som brukas för dylika åkommor på djuren.— Man stryker öfver 
med knifven. 

255 347 s. 97: Jesus bevarti dej! 
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Anm: Det var en gäng en gumma som skulle bota en sådan ljudlös skälla 
och hon läste alla böner hon viste men skällan återfick icke sitt ljud. Så kom 
ägaren till skällan själf till mig medhafvande en flaska bränvin och skällan 
och bad mig läsa hvad jag kunde. Felet undersöktes och befanns vara en 
omärklig spricka i kanten hvilken jag sammanlödde och skällan återfick sitt 
naturliga ljud. Jag kom genast i rop om att kunna de starkaste bönerna. 
Bonden fick naturligtvis icke veta sammanhanget. Men just därigenom fick 
jag lära mig flera och bortlärde blott en af mina formler — Stackars enfald! 

Kramning256  
Att bli kramad kan gå fort. T:ex: om man kastar sitt vatten på något ställe 
där Älfvorna hafva sina lekar, eller går på obehöriga ställen där rå har 
makt, eller fäller träd, bortspränger stenar, dricker ur källor eller tvättar sig 
i vatten som allt står under det rådandes beskydd, och till och med äro icke 
alla harar, foglar eller fiskar rådliga att skjuta eller fånga, eller om gast, 
gengångare eller spöke af annat slag så oförmärkt som helst kommer i ens 
väg eller man själf kommer dem för nära; så blir alltid kramning en säker 
följd. 

Därföre bör alltid den yttersta försigtighet användas, och som så mänga 
medel stå till bots både att förekomma och häfva dylikt ondt så bör man 
icke underlåta att taga kännedom därom och äfven icke underlåta att an-
vända dem. 

Man tager eldkol och släpper emellan skjortan och kroppen trenne 
gånger, och vid hvarje kol nämner man ett rå det man misstänker, högt och 
ljudeligt eller ock tyst, ty rå hör det nog ändå. 

Man mäter dörröppningen trenne gånger korsvis med utsträckta armar 
och som kramningen kan vara olika så utfaller mätningen och måttet olika. 

Eller: Mätning sker ock så att en person gör den längsta utsträckning 
som emellan tumspettsen å ena handen och namnlösa fingrets spetts å 
andra kan ske — Så mätes stegvis med utsträckt hand af boterskan frän 
den sjukes fingerspetts till hjärtgropen både från höger till venster och 
tvärtom trenne särskildta gånger. För hvarje gång sammansätter boterskan 
sin tumme och namnlösa fingerspetts på båda händerna så att det bildar en 
ring eller omsluten öppning. Däruti spottar hon trenne gånger för hvarje 

256Kap. Kramning i ms 347 s. 52 f. verkar hopsamlat under lång tid och i varje fall vid många 
olika tillfällen. Innehållsmässigt skiljer sig utskriften här obetydligt från texten i 347, men den 
språkliga utformningen är ganska olika. 
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gång. 
Eller: Man mäter äfven med mot hvarandra utsträckta armar, den sjuke 

och boterskan, trenne gånger. 
Dessa mått måste i alla fall bli olika om kramningen varit äkta. Mät-

ningen i de här anförda fall måste ovillkorligen ske sedan spjället är igen-
slaget om aftonen, och därefter får ingen gå ut; ty om trollet då är närva-
rande och förbittradt så skulle den utkommande ofelbart blifva kramad, 
och det kanske nog hårdt. 

Eller: Man biter öfver udden på en tälgknif. 
Somliga mena att man kan bita öfver hvilket eggjärn som heldst. Men ett 

värktyg af hvad slag som heldst vill gärna ingen begagna sedan det blifvit 
sålunda nyttjadt. Det blir vanligen därföre till samma ändamål användt 
flera gånger. 

Urin intages som bot för kramning, men då måste den vara af lindrigare 
art. 

Om man är sängliggande så skall en klok gumma stöpa trenne gånger 
med smält bly i vatten som hålles öfver bröstet. Men är kramningen 
mycket stark så stöpes öfver hufvudet, bröstet och fötterna, hvardera 
trenne gånger. Ju vidunderligare figurer blyet antager i vattnet desto säkra-
re värkar medlet. Men man skall ha ett särskildt kärl för hvarje kroppsdel 
och efter värkställd stöpning så doppas ett finger i hvar sitt vattenkärl och 
strykes därmed kors på hvar sin blottade kroppsdel och hvarefter kärlen 
sättes under den sjuke hvar på sitt ställe, och att där få qvarstå öfver natten. 
Ingen må rubba något af dem. 

Eller: Om brist af bly förefinnes eller boterskan har sin särskildta mening 
därom, så stöpes lika med föregående med trenne glödgade eldkol eller 
trenne glödgade stenar. Om stenarna och kolen skrika och gifva underliga-
re fräsningar och ljud äro goda tecken och ju mera de därunder grusa sig, 
desto bättre. Förfares i öfrigt lika som med blyet. 

En del stöpa trenne gånger och i tre olika kärl. Vid första stöpningen 
säger man: Skogsrå, och detta sättes under hufvudet. Vid andra säges: Sjörå, 
och detta sättes midt under sängen. Vid tredje säges: Gålrå, och detta sättes 
under fötterna. 

En del begagnar blott ett kärl och stöper blott en gång öfver hvardera 
kroppsdelen. 

Här synes af formerna i blyet och de beteenden som förefalla med kolen 
och stenarna hvilket Rå man förtörnat och då får man rätta offret därefter 
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om sådant blir nödigt. 
10. Föregående arter af botemedel gäller för sådan kramning där rå tillfäl-
ligtvis blifvit förtörnadt och straffat med enns och ofta nog eftertryckligt. 
Men det gifves personer som ingenstädes äro tålda, hvarken inne eller ute, 
hvarken hemma eller borta, ja det finns de som för denna orsak flyttat från 
ett ställe till annat, från en ort till annan och oaktadt de sökt när och fjärran 
så har ingen hjälp funnits utan de varit ständigt sjuka och »krämpugä» och 
liksom gått eller går å' trår, trår bort. I detta fall är således ingen annan råd 
än att offra men detta är påkostandes och användes blott såsom det ytter-
sta. Men icke för thy! 

Icke alla äro värdiga eller kunniga med sådant offer och icke heller våga 
alla att befatta sig därmed. Man tager af den sjukes hår och naglar såsom 
vid barnoffer men för äldre personer bör vara af pubes om så ske kan eller 
finnes jemte urin, allt inmängdt uti nytt och obykt men under sjukdomen 
begagnat linne, hvilket allt väl hoplaggdt under djup tystnad i sol(ned)-
gången afsides eller bakom någon vägg nedgräfves. 

Sådana offer förrättas vanligen endast af qvinnor som allmännare hafva 
dylikt för händer och som tillika äro kloka i allt annat, såsom spå o:d: 

De kunna värkställa dylika offer hemma hos sig och på aflägsnare håll 
om de blott få sig tillsändt de ärfoderliga sakerna; men den sjuke måste 
veta bestämd dag och timme när det sker. (Men si skjortan0257  

Anm: Man har ännu icke lyckats fått klart hela hemligheten af offrandet. 
Det sker visserligen på olika vis för olika ändamål eller fall. Någon formel 
skall bestemt finnas och tid och tålamod jemte ihärdig forskning torde till 
sist lämna äskadt resultat. 

Se vidare de åkommor som fås på marken och ondt som flyger i vädret 
o:s:v: 

Kristihimmelsfärdsdag 
Då bör man göra vispar till smörberedning. 
Då böra alla kläder uthängas till vädrings. 
Då bör man meta fisk hela dagen så får man fiskelycka hela året igenom, 

och hvilken timma det bäst nappar blir alltid den lyckligaste allt framgent. 
I denna veckan må icke något lin sås ty då blir ej någon tåg. 

257347 s. 53: (För skjortans skull?) 
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Kringsjukan 
Denna sjukdom är egen för får och yttrar sig därmed att djuret svänger sig 
rundtomkring såsom i yrsel. Den kallas äfven hira'. Hirra i folkspr. = ragla, 
svindla. Orsak: Om potates eller andra rotfrukter eller äfven äplen eller 
annan frukt på lek eller okynne skalas rund tom så att skalet är långt eller i 
sin helhet efter afskalningen sammanhängande, och sådant gifves fåren att 
äta. 

Botas: Om man skalar dylik rot eller trädfrukt motsols d:v:s: ifrån sig, 
eller i motsatt rigtning mot vanligheten och så att skalet kring hela frukten 
afskalas sammanhängande och ingifver så är bot.258  

Krånk 
Detta är en lindrigare art af rå eller kanske något sådant i sin helhet. Det 
förefinnes vid särskiljda ställen och där någon sägen förefinnes att någon 
omkommit. Det visar sig aldrig för människor men hästar och andra djur 
se det nog. 

Kräkning 
Om man vill kräkas eller Spy så skall man afskala barken på en brakveds-
käpp men får icke barkas annorlunda än på midten till tredjedelen af läng-
den och intagas. 

Krut, se art: Hagel 

Kråkan 
Om kråkorna skrika om sommaren eller hösten så blir snart regn. 
Kråkan anses här som vårens budbärare. 
När kråka skriker tre tag så är icke långt till vår och sommar. 
Marskråka duger att äta men är eljest ansedd som asfogel. 
Om kråkor skrika på flyttfolk är ett olyckligt tecken därföre brukas så 

vidt sig göra låter flyttningen ske sent på qvällarna. 
* Osttjuf, osttjuf! säger kråkan och då är icke räfven långt borta. Eller ock 

kan hon afundas skatan som närmare till människoboning än kråkan [347 
s. 245, tillägg]. 

Sägen: Räfven narrade en ost af kråkan och hon klagade för sina kamra- 

258347 s. 237: Bäst är att skala 3ne stycken och måste skalen vara sammanhängande. 
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ter. En kråka: Stäm 'n! Stäm 'n! Räfven vardt stämd till tinget. En kråka: Nu 
kommer'n! Nu kommer'n! En annan: Ta'n! Ta'n! Ta 'n! Räfven blef rädd och 
skulle fly men kråkorna fattade honom i svansen när han skulle krypa in i 
lyan och tog då en bit. Därföre har han en hvit toffs på ändan [347 s. 245, 
marg.]. 

Kylsår 
Det är icke allenast sårnader som här är fråga om. Ömkylda kroppsdelar 
utan öppna skador eller så kunna äfven läsas bort. Se här: 

Köld och frost faller lika259  
Storä strömmär rinner vidä 
Lit kylä å' in värme! 

Eller: 
Kyla frost i världen vidja [såll 
Stora strömmär rinner stridä 
Kylä ut å' foten het260  
Bot i sammä stund! 
(Länna Sn) 

Eller: 
Kylesår d' brännebet 
Kyla ut å foten het261  
Alla beseglas med treenighetens namn. Amen. 

Vid man läser föregående formler så skall man hafva Nio ekstickor heldst 
utklufna af en skäktknif. Dessa antändas och man röker och ömsevis stry-
ker åkomman därmed. 

Kyndelsmässan 
Då får ingen spinna ty det vållar svår barnsäng inom huset, förr eller 

senare. 
Om hönan kan dricka ur takdroppet kyndelsmässodagen så kan oxen 

259347 s. 65: Köld d' tröst faller Ukä.. Linderholm nr 676: sam, 1860-70-talet, var, falla, rinna. 
260347 s. 65: d' heta in ... Var. även hos Linderholm, som har strömmar rinna och och hetta in. 
261347 s. 65: Länna sn som uppteckningsort. Dessutom innehåller hskr (s. 65, marg.) följande 
från Dunkers sn: Köld d frost faller lika/ Stora strömmar rinna strida/ Guds ord dro sanna/ Ut Kyla, i 
Jesu namn!. — Besvärjelsen under p. 3 återfinns hos Linderholm som nr 626: Sdm, mitten av 
1800-talet. 
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dricka ur öppen vak värfrudagen.262  

Kyrkotagning 
Om qvinna som födt barn väfver emellan barnsängen och kyrkotag-

ningen så blifva barnen okyska eller det barn egentligen som då är födt och 
hvarefter kyrkotagningen skall ske. 

Förrän hustru är kyrkotagen får hon icke gå ens till närmaste granne, och 
trodde man sig ha en bestämd rätt att stena en sådan qvinna som öfver-
träd[de] detta bud och denna sed. 

Rörande gifta qvinnor iakttages detta temligen nog strängt ännu, men 
med ogifta qvinnor har det aldrig varit så noga någon gång efter hvad här 
kan minnas. 

Sägen: Det var en qvinna som gick i skog och bar sitt döpta barn men var 
icke själf kyrkotagen. Det ropades att hon skulle lägga barnet ifrån sig och 
blef barnet uppkalladt med ett besynnerligt namn. Hon var snart öfver-
tygad att trollen ville henne något ondt, men barnet som var kristnadt 
hindrade dem därifrån. Brådt fick hon hem förstås. Det är således farligt att 
gå öfver gränsen af hemmets ägoområde. 

Då hustru skall fara till kyrkan att kyrkotagas, så bör den som är vär-
dinna under hennes bortavaro innan hon utgår ur stugan kasta några eld-
kol ut genom dörren och hvilka hon bör gå öfver. 

Rökning nyttjas äfven med hvarjehanda småsaker. 
Stiger kyrkogångshustru öfver kyrkotröskeln med högra foten så föder 

hon först gossebarn därnäst, men stiger hon med venstra först så blir det en 
flicka.263  

Har kyrkogångshustru brädt hem frän kyrkan efter kyrkotagningen så 
kommer hon snart samma väg i samma ärende. 

Då kyrkogångshustru går eller åker hem frän kyrkan efter kyrkotagning-
en så bör hon taga ett björkris med sig hem. Då hon inkommit i stugan och 
börjat aftaga kläderna så bör hon lägga det ena plagget på det andra på 
barnet, som då naturligtvis måste ligga. Och då hon afklädt sig till egen 
beqvämlighet så tager hon barnet och med riset basar detsamma och säger 
därvid: Nu ska' du bli snälläre än du vari förut! så blir det äfven snällt. 

* Om hon vid hemkomsten känner sig hungrig eller eljest i naturbehof så 
bör hon i det längsta dröja med bot, ty eljest bli barnen fallna för passioner 

262347 s. 267: wdrförda'n. 
263Tfflägg 347 s. 31: Får själf icke aktgifva det — Andra märka det nog. 
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och utan återhållsamhet [347 s. 31, marg.]. 

Kålrötter 
Kålrotsfrö får icke sås i nord anväder ty då förvandlas det till rofvor. 
Plantor få icke sättas i solståndet. Bli knutiga, trädiga. 
Då kålrotplantor sättas så skall hvarje planta hafva ett qvarter vatten, 

icke mer och icke mindre, utan afseende på jordmohn eller väderlek. 

Kålmask 
Kålmask fördrifves om man tager den första man får se och lägger i en 

rinnande ström. Men skulle man uppbränna en enda så ingå de i bonings-
huset allesamman. 

Eller: En qvinna som tillhör huset, heldst husmodren själf bör afkläda sig 
naken och springa omkring kållandet en Söndagsmorgon emellan ann-
gången och sammanringningen med en stake i händerna och säga: 

Kålmask bevar' dej, 
Så 'nte' — (*)— bedrar dej! 264 	(*genit.) 

* För öfrigt gäller samma botemedel för Rofvor, kålrötter och hvitkål [347 
s. 167]. 

Källa 
Den som ur en källa hemtar vatten till matbehof bör därstädes offra salt 

och trenne stenar hvilka ditkastas så är man betryggad för kramning af rå. 
Den som förorenar eller aflåter det ringaste naturbehof vid källa kan icke 

undgå att blifva kramad. 
Salt och qvicksilfver måste årligen läggas uti husbehofskällor för att 

rensa ådrorna. 
Om barn skulle drunkna i en källa så måste hon stenas igen. Man 

skrämmer barn för Källgubben. 
* Om ett Rönnträd är så bildadt i sin krona att solen skiner därigenom 

trenne gånger om dagen så tager man däraf ett stycke som kan bilda en 
balanserstång och hvilket bör ske en Torsdagsmorgon innan solen är upp-
gången. Om man tager denna och går utåt marken och uppställer så slår 

2"Linderholm nr 477: Sdm., mitten av 1800-talet; trol. ur Bidrag Is. 115. Såväl L. som Bidrag 
ersätter GE:s diskreta streck med hin, vilket torde vara missriktad anständighet. Besvärjelsens 
kraft ökades ju i hög grad av att kvinnan var naken eller i varje fall lyfte på kjolarna. 
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hon som en kompass vid hvarje doldt källsprång. Källådra finnes ovillkor-
ligen [347 s. 125, tillägg]. 

* Om man stjäl vatten ur annans källa och slår i egen, så botas denna och 
den andra blir skämd [347 s. 140, marg.]. 

Köpa vind 
Fiskare hvilka fiska i större sjöar pläga offra frukt penningar m:m: som 
kastas i sjön och säges därmed att de skola af sjöjungfrun köpa vind, eller 
lycka för sitt yrke. Se Fiskeri. 

Ladugården, dess båtnad 
Qvinna bör äta på en »knallugr» brödbit när hon går åt ladugården men 

innan hon träder öfver tröskeln så bör hon stoppa den i barmen. 
Hyllar qvinna kattorna i ladugården så trifvas kreaturen ock väl. På 

många ställen födes kattor i ladugården hvilka aldrig ingå i boningshuset. 
Kan man få se dem sitta på kreaturens ryggar så är det ett godt tecken. 

En del hylla ormar i ladugården och man säger att de äta mjölk ur hoar. 
Emedlertid påstås att de vålla att kreaturen trifvas väl. 

Vissa färger tros hafva företräde på vissa ställen och är ej färgen i lag för 
gårdrå så förslår ingen föda utan de hålla sig magra och vantrifvas. 

* Om bonde och hustru ligga nakna i ladugården så befordrar det lycka 
[347s. 229; tillägg]. 

Lekatten 
1. Lekatten ehuru mystisk han än är så är han likväl för ladugården ett vig-
tigt djur och af stor betydelse. Af dennes färg beror kreaturens trefnad om 
den hos båda är öfverensstämmande. Man vill påstå att hvarje ladugård 
har sin egen lekatt, till färg skiljd från andras. Vare härmed huru som 
heldst så är likväl af vigt att han icke ofredas. Något hyll behöfver han väl 
icke och icke heller att det mottages. 

Trilättäd tros vara bästa färgen men många uppgifva det de sett honom af 
många färger. 

Han tros kunna gå midtigenom väggen och man har sett honom ögon-
blickligen försvinna utan att kunna utforska vardt han tagit vägen. 

Om kreaturen icke äro i hans tycke så skafver eller gnager han skinnet af 
boskapen isynnerhet på frambenen. Blir han för näsvis så afbränner man 
krut under buken på hvarje kreatur samt bestryker dem med något be- 



157 

mäng af hvitlök och dyfvelsträck. 
2. Men om han skafvit något hol så bestryker man istället och rundt där-
omkring med folkträck, hvilket han afskyr — 

* Leksa: är ett hemlighetsfullt djur som gnager boskap. Skiljdt från le-
katten [347 s. 225, marg.]. 

Lifvårta 

Hvarje människa har någon större eller mindre utväxt på sin kropp som 
kallas lifvårta. Om denna skulle bli något betydligare skadad eller helt och 
hållet borttagen så skulle döden blifva en säker följd. 

Denna vårta kan hafva sitt säte hvar som heldst och är vanligen till med 
födelsen. Men den som icke har någon sådan vårta medfödd och man 
skulle märka något ämne till växt, bör vara sorgfällig att akta den. 

Lik, förebud därföre 
Om Ekorrar springa och titta265  i fönsterna blir snart lik. 
Om Ugglor skrika nära bostaden: Kläd hvitt! Kläd hvitt! blir snart lik i 

huset. 
Om bårkläde synes i spisen fladdrande blir lik i huset. Bårkläde är sam-

manhängande flingor af sot som bildar sig nära eldstaden och delvis 
lossna. 

Om tuppen gal om qvällen betyder det lik. 
Om något större, eller flera större eller mindre kreatur dö så är tecken att 

betydligare lik blir i huset och kanske det gäller husbonden själf. 
Om hundar tjuta betyder dödsfall. 
Om det knäpper i bordet nattetid blir lik snart nog. 
Om man af en händelse och utan uppsåt gnolar på en likpsalm så är icke 

långt till dödsfall om icke i huset, likväl nära i grannskapet. 
Om två stickor ligga i kors eller halmstrån ligga så att de bilda kors så 

blir äfven lik. 
Om det skriker i en gryta när hon sättes på elden så är ofelbart att man 

får höra dödsfall. 
Om hundar gräfva gropar i jorden så väntas lik. 
Om spjället dallrar i skorstenen blir snart likfall. 
Om korpar skrika då man går till eller ifrån kyrkan, blir lik. 

265347 s. 113: Om Ekorrar och foglar titta ... 
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Om lik som vid svepningen handteras kännas mjuka så väntas snart lik 
därefter. 

Om man klämmer foten vid det man gått genom dörren, eller så att 
man icke qvickt nog får foten genom dörröppningen blir snart lik. Man 
säger vanligen då att man klämmer ut någon ur slägten.266  

Om folket skåckar sig på kyrkvägen, blir snart lik. 
Om man ser mullvadhögar vid kyrkvägen, blir lik, och isynnerhet om 

sådana varsnas vid likfärdsväg. 
Cm man drömmer att man tappar tänder blir lik i slägten. 
Om någon tappar brödsmulor ur munnen då man äter så blir snart lik i 

slägten. 
Om den första orm man om våren får se är död så blir lik i slägten 

innan årets slut. 
Då likringning höres och man tycker att klockorna gå lätt så tros åter 

snart bli lik. 
Om jorden småningom nedrasar i öppen graf så blir snart lik. 
Om skator skratta om qvällarna är säkert tecken till dödsfall. 
Om, då bullar eller annat bröd gräddas det blir sprickor därofvanpå, så 

är tecken att det blir snart lik i huset, grannskapet eller slägten. Dessa 
sprickor kallas grafölssprickor. 

Lik, dödsstunden 
Den som har svårt att dö har säkert något på sitt samvete som han kan-

ske i saknad af medvetande då icke kan bekänna. Misstänker man något 
särdeles så lägger man saker under honom som därmed kan hafva 
beröring eller liknelse. I alla fall så lägger man eld under honom. 

Om hönsfjäder möjligen kunde finnas i någon kudde så bör denna bort-
tagas och halmkudde ditläggas i stället, så får den sjuke lättare att dö. 

Ej får något vara bundet; ej får skjorta vara hopfästad med sytråd; men 
om så är så bör allt sådant lossas och uppsprättas, ty eljest kan den sjuke 
icke dö. 

Ej må någon tala hårdt eller gå i dörrar eller på annat sätt bullra, ty då är 
svårt att dö. 

Om dödskampen är långsam och svår så afbrytes synålar öfver den 
lidande eller döende. 

266347 s. 113: Klämmer ut någen ur slägta. 
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Klockan bör ställas så fort man ser att »dödhinna» är öfver ögonen, d:v:s: 
då har dödskampen börjat. 

Om någon går i dörren under dödsarbetet så får densamma fallsjukan. 
De gamle veta omtala att man brukat för nödtvungna ärenden gå genom 
fönstret. I alla fall äro alla förrättningar så sparsamma som möjligt. 

Den som har svår dödskamp bör ofta flyttas från det ena stället till ett 
annat ty det kan vara rå i det eller det hörnet och sålunda svårare att dö på 
ena än andra stället. 

För att förkorta eller lindra dödskampen så sätter man en ljusbit i handen 
på den döende, och med dennas slut eller utslocknande, så slocknar äfven 
lifvet. 

Om någon syr på en klädespersedel på en annan, såsom lappar eller 
hopsyr en brusten söm eller dylikt så får den man syr på svårt att dö. 
Likaså om man syr på sig själf. 

Därföre om någon gång sådant af tvingande omständigheter måste ske så 
skall man säga: Ja' syr 'nte' på dej (el. mej) utan ja' syr på en stubbe i skogen! 

Om vid flera försök till lindring dödskampen ändå är lika svår så bör 
skjorta eller möjligen annan påhafvande klädespersedel till större eller 
mindre del af sömmarna uppsprättas. 

Den som ligger och äter nödgas till slut sitta och dö. 

Lik, på bår 

När lik legat några timmar så efterskickas två beskedliga qvinnor att »ta' 
öpp» det. 

Död linnet tillfaller den mäst behöfvande af dem. 
Är det skäggig mansperson så tillkallas en man som rakar honom och 

den rakknif som därtill nyttjats, om det är den afdödes egendom, tillhör 
den som rakar. Denna rakknif har största värdet med sig, att ingenting den 
är nyttigare till, än att därmed snepa små grisar.267  Duger äfven till 
rakning. 

Så fort ske kan skola sängkläderna uthängas och vädras. Är det lös säng-
halm, som förr allmänt brukades så skall den utbäras åt skogen eller i de 
värsta stenrösen eller dess bättre uppbrännas; ty om denna halm kommer 
på sädesbärande eller eljest fruktbärande mark så försvinner all växtkraft 
och så går den döde igen. 

267Härefter i 347 s. 115: Man har funnit att alltid de kvinnor som sysselsätta sig därmed 
ständigt nyttja rakknif ehuru ofta tjenligare kunde finnas. 
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Lik får icke bårsättas i hus där säd eller andra frösaker, som äro ämnade 
att så, finnas, ty då förloras all groningskraft. Man vill till och med påstå att 
då likfärd sker nära nysådda åkrar säden icke vill komma upp och om så 
likväl kan ske så vantrifves den under hela sin växttid. 

Ett mindre kärl med vatten sättes under den döde, samt därtill något 
mjöl. 

Vattnet bör vara det vatten hvari man tvättat liket, till större eller mindre 
del. 

Man vill påstå att lik uppsväller efter det grafven blifvit öppnad. 
Om liket medan det står på bär och fortfarande efter svepningen bibe-

håller den ställning att liket lutar något till höger eller venster så väntar det 
i förra fallet manslik och i sednare fallet qvinnolik efter sig. 

Lakan eller täcke hvarmed lik varit höljdt under bärstånd skall dragas 
öfver en åker eller annan plantering som är besvärad af mask så försvinna 
dessa. 

* När lik är satt på bår skall yxa eller knif inhuggas öfver dörren samt litet 
salt och linfrö strös omkring gården så går ej den döde igen [347 s. 1161. 

Lik, svepning 

Då lik svepes, som alltid värkställes af tvenne qvinnor så tager den äldre 
en sax och utklipper en fyrkantig lapp ur lintyget öfver bröstet på den 
döde. Denna lapp tuklippes så att det blir två trekantiga bitar och hvaraf de 
taga hvar sin. Detta skulle, om man sig rätt betänker, egentligen kunna 
öfvas vid qvinnolik, ty som manslinnet är skiljdt i höger och vensterbröst 
så skulle man vara tvehogsen om höger eller venster och sådant har aldrig 
varit skiljdt eller omtaladt. Hvartill de omnämnda lapparna användas har 
icke ännu, oaktadt flitiga forskningar, kunnat utrönas. 

Den som är besvärad af väglöss plägar alltid passa på, där liksvepning 
försiggår, och taga några ur egen härd och bostad och om ske kan utan 
andras vetskap läggas i kistan bredvid den döde under svepningen så följa 
alla de andra med, d:v:s: de öfriga försvinna. 

När lik svepes så skall fötterna medelst nål och tråd sammanhäftas, så 
går icke den döde igen. 

Af liksvepningen och den dödes linne tages något för att ingifvas kreatur 
som äro modstulna. 

När lik svepes så bör man lägga i kistan det den döde i lifstiden särdeles 
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tyckt om : penningar, snusdosor, pipor, delar af qvinnokläder268  och till 
och med bränvinsbuteljer, så gå de icke igen. I Strengnäs Kyrkogård 
hittades 1840269  en qvartersbutelj full med godt och starkt bränvin. Hade 
det varit i en landskyrkogård så hade den allt blifvit begrafven ännu en 
gång, icke så i staden. Man har exempel på att guld och Silfverringar både 
för hand och öra blifvit vid graföppningar fundna, men icke destomindre i 
grafven nedkastade. 
6. Om qvinna som är nära sin förlossning från barnsbörd dör så måste 
något barnkläder, vid svepningen, med henne nedläggas i kistan för 
barnet. 

* Det watten hwari likswepning tvättats må ej af någon eller till något 
som heldst ändamål användas [347 s. 117]. 

* 3ne nypor mull tages öfver dörren i takfoten och lägges i kistan så spö-
kar ej liket. 

Skulle något af qvinnolinne eller motsatts mot Kön ligga i kista till svep-
ningen så spökar den döde tills detta blir borttaget. 

Då lik svepes så lägges en bit af refbensspjell af färskkött med 3ne refben i 
kistan så går den [döde] ej igen [347 s. 117, marg.]. 

Likkista 
Då likkista blifver förfärdigad skall ovillkorligen några hyfvelspånor 

som däraf äro hyllade iläggas för att följa till grafven. 
Ingen spik får slås i någon likkista för dess sammansättning. 

En moder säger till sin olydige son då denne gjort henne något emot: Du 
ha' slaji' en spik i mi' likkistä! 

Likkista på näsan säges den hafva som har en synbarlig blå rand gående 
öfver näsan emellan ögonen. Densamma personen tros icke lefva länge. 

Liktornar 
Botas: 

Om grötkräklan värmes temligen hårdt och påsättes så att det brännes. 
Eller: Någon säger: Den (eller den) ä' död! Den som är besvärad af liktor-

nar är då beredd och svarar: Då ä' ögg minä liktornär dödä! 
33. Eller: Man smörjer dem med stålpennfett som tages vid gångande 

268347 s. 17, marg.: skjorta för qvinno och särk för manslik så spöka de ej. 
269Årtalet tillagt i efterhand. Berättelsen om brännvinet på Strängnäs kyrkogård ej i ms 347. 
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qvarnvärk. 
Anm: Med stälpennfett menas sådan smörja som ligger uti något lager 

hvari ett stående långjärn eller axel har sitt fäste eller gång. 
* Eller: Man lagar att man träffar någon sista fredagen i 3ne nedan å rad 

och hälsar på denne baklänges samt dervid ritar sammangående spiralring 
motsols med venstra namnlösa fingret [347 s. 62, marg.]. 

Lin 
Qvinna skall utvisa linåkern om linet skall trif vas väl och växa långt. 
Fettisdagen skola qvinnorna vara ute om qvällen med en kälke och åka 

dels kälkbacke, dels eljest, för att få långt lin och stora rofvor. 
Första gången man får se kokärlan270  så bör man hafva något långt stycke 

i handen eller händerna ty så långt detta är så långt lin får man. 
Bonden och hustrun böra dansa nakna kring linåkern så växer linet 

bättre. 
Då sponnkärrng (en fogel) spinner så göres små uppehåll som kallas: Att 

ömsä nökkä — Är denna mellantid lång så blir långt lin, men är denna 
mellantid kort så blir linet kortare. 

Om svin komma in i linåkern så är all linlycka borta tills bot blifver. 
* Svin i lin ä barä hin [347s. 165, marg.]. 
Då man upptager lin och nalkas slutet på åkern så säger man: Ta haarn! 

— Man föreställer sig liksom att något djur gömt sig i linåkern. Likaså när 
säd uppskäres, vid åkerns slutända. 

Linet måste under växttiden någon gång kullvältras ty eljest tros det ej 
växa till tillbörlig längd. 

Då qvinnor utbreda linet för rötning så skola de heldst matmodren själf 
pissa på det och därvid säga: Nu ska' ja' käppäs med räfven! ty om räfven 
först får pissa på det så blir det rödt, ej vackert. 

Då qvinna utbredt linet på röta så skall hon lägga sig därpå och säga: 
Ligg stillä som sten 
Bli hvitt som ben! 
På fjorton dars röta 
Och sen ska' du hän!271  

Skäcktfall får ej uppbrännas ty då får man dåligt lin i allan tid. 

270347 s. 164: kokhälla. 
271  Lm• derholm nr 682, samma var, som i Bidrag IV s. 78. 
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12. Bräkskärf vor må icke läggas så att det kommer på åkern ty om så sker 
så blir åkern »förlortid». 

* Håller man någonting i handen då man får se Nyårsny, så blir linet så 
långt som den sak man håller uti. 

Skulle den första sädesärla man får se om våren sitta högt eller vara fly-
gande så blir linet långt, men sitter hon på marken så blir linet kort. 

Hvad man har i händerna då man får se första sädesärlan, så långt som 
saken är, så långt lin. 

Om då lin rensas något lämnas orensadt, eller då man upptager (ryskar) 
något lämnas kvar och någon fogel flyger däröfver, och den kvinna, i syn-
nerhet pigan, som bordt vara ansvarig därföre är ogift, så blir hon icke gift 
det året [347 s. 164, tillägg]. 

Linfrö 
Männer få icke befatta sig med linfrö: qvinnor tröska knoppen och göra 

det rent färdigt att så. 
Det får icke göras tillfyllest rent; det skall vara något, mer eller mindre 

ignar att frö må hafva något att äta på. 
Linfrö får icke transporteras eller förvaras i mjölig påse ty om så sker blir 

skorf i håret.272  
Ej får man handtera linfrö med degiga händer ty om så sker blir äfven 

skorf i linet. 
Linfrö bör sås när allöfvet är som musöron och när som dufvan kan dölja 

sig i eklöfven. 
Linfrö får icke sås i Skorpion. 
Icke får det sås så att det kommer regn genast på det ty då spricker det. 
Det säges att linfrö efter det blir sådt bör sofva innan regn kommer 

därpå. 
Kristihimmelsfärdsveckan får ej linfrö sås ty om så sker så blir ej tåg 

därpå. 
Denna vecka kallas torlösa vikka (eller tolösa?) 

Linfrö sås i ny för att få mycket frö, men i nedan för att fä långt lin. 
Gården må ej sopas från linfröstidens början och tills allt linfröet är sådt 

ty om så sker blir linet dåligt. 
Ej må linfrö sås i mulet väder, ej heller i nordanväder. 

272347 s. 164: i linet. 
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Linfrö bör sås på dagar som hafva qvinnonamn ju längre namn ju 
längre lin. De vanligaste linfrösdagar äro Karolina, Vilhelmina, Beda273  och 
däremellan. Erasmus d: 2 Juni är ock en god linfrösdag »för slutändelsens 
skull». 

* Urbanus är godt att så ty då blifva bråkkäringarna morska och linet blir 
lättbråkadt [347 s. 275, marg.]. 

Det får likväl icke sås före Ersmässan men väl ända tills trenne dagar före 
midsommar. 

Linfrö är lagom tjockt sådt då man efter att ha fuktat tummen i munnen 
och tryckt den mot marken Nio linfrö fastna därvid. 

Eller ock om man då man springer på linåkern man halkar omkull. 

Ljuga 

Ljuga är nyttigt och nödvändigt då smeder förfärdiga koskällor ty därige-
nom blifver bättre ljud i dem. 

I folkspråket förekommer: Klockarlögn: Klockgjutarlögn = värklig och stor 
lögn. 

Ljus 
Då man stöper ljus så bör man icke inlåta någon som är känd eller miss-

tänkt för att ha onda ögon eller som man tror är skämmare. Ljusen kunna 
härigenom bli obotliga. 

Så får man icke vara sömnig. 
Ej heller får man vara vid dåligt lynne utan glad och munter. 
Och så bör man hafva de ljusaste kläder som kan åstadkommas, till och 

med hvita; desto klarare brinna ljusen. 
Om den som stöper ljus är ondsint så spraka ljusen och är man surögd 

eller gråtande så rinna de. 

Loppor 
Att ha loppor anses icke skamligt och få äro de som äro utan. 
Om en loppa sätter sig på handen så får man veta nyheter274. 
Man må icke döda loppor275  under dyrnmeln ty då blir man desto mera 

273347 s. 275 även Desideria. 
274347 s. 257: nya fiender. 
275  347 s. 257: ... loppor eller löss under dymmeln icke ens tala om dem ... 
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öfverhopad af dem. 
4. Loppor tros kunna frambringas i mängd efter behag i det man lägger 
sågspån i en butelj och pissar däruti samt ställer i solskinet. 

Af hvarje korn sågspån blir en loppa. 

Lysning 
Lysning till äktenskap måste ovillkorligen ske i Ny om annorlunda sker 

så skulle äktenskap bli högst olyckligt. 
Under de söndagar då lysning förkunnas må ingen af personerna i 

fråga276  vara i kyrkan vid samma äfventyr. 

Långfredag 
Långfredagen får man ej dricka ty då svettas man mycket under somma-

ren. 
Ej får man äta någon slags mjölkmat. 
Till middagsmål måste man långfredagen äta gröt. 
Ej får man gå barfotad ty om så sker så stöter man tårna om sommaren 

därefter. 
Moder bör innan solen uppgår basa sina barn med ris så blifva de desto 

lydigare sedan för hela året. 
Moder får icke ge sina barn di medan solen är uppe ty om hon så gör får 

barnet utslagssjukdomar. 
Man får icke bära in vatten långfredagen ty då blir det mycket flugor och 

mygg. 
Men skulle man nödgas därtill så skall man först inbära med fingerbor-

gen trenne gånger, och därefter kan man få afhjälpa det värkliga behofvet. 

Lås 
Att genom trolleri och hexeri öppna lås så förskaffar man sig låsgräs.277  

För att ärhålla detta så uppsöker man ett tillkråkbo och medan fogeln är 
på utflygt stadd sätter man en trädplugg i holet och utbreder något rödt 
skynke tyg278  därunder. Fogeln kommer till sitt bo men slipper ej in. 

Då flyger fogeln åter bort och hemtar låsgräs och återvänder därmed till 

276347 s. 9: ingen af ungfolket. 
277347 s. 89: Hexa upp Lås: Detta sker genom Låsgräs. 
278347 s. 89: ett rödt stykke (tyg?). 
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boet, då pluggen af sig själf faller ur holet, och gräset jemte pluggen nedfal-
ler på det röda skynket. 

Detta gräs behöfver man blott hålla i handen och därmed vidröra ett lås 
samt därtill blåsa tre gånger på låset så springer det upp af sig själft. 

Läppen 
Om man får blåsor på öfre eller underläppen som nog lätt kan ske genom 
det att andra tala illa om och fördöma enom så botas det om man samman-
knäpper tummen med storfingret på venstra handen och spottar därige-
nom innan man omtalat det för någon. Den som då vållat blåsorna får dem 
allt själf och det »öfver men inte under». 
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S. 48 ur ms 347:32: chifferskrift av besvärjelse nr 1 mot värk, Jungfru Maria 
spatserade öfver kyrkogård ... (se utg. s. XVIII, s. 218 f. och 283 med not 404) och av 
nr 1 mot fulslag, Goda går sig vägen fram ... (se s. 89 med not 173). 
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Lärkan 
Denna fogel tros ligga nedsnögad om vintern. 
Om lärkan flyger lika högt med Oxoket kyndelsmässodagen så får oxen 

dricka ur öppen vak Vårförda 'n (25 mars). 

»Lärsjuka» 
Det är vanligt att barn hafva lärsjukan. De äro lärsjuka för gå, för sitta, för 
tänder, för tala och för flera episoder i barnlifvets utveckling. Och när dessa 
äro genomgångna så faller sjukdomen af sig själft. 

Löfsprickningen och löffallet 
Denna tid har invärkan på skjutgevärens duglighet i allmänhet och för-

mågan att döda olika slags djur. 
Vargarna taga då kreaturen. 
Då få barn sår i hufvudet. 
Ögonsjukdomar infinna sig äfven då som aldramäst. 
Om den som längre tid legat sjuk förespås att under löfsprickningen eller 

löffallet kolä åt = dö. 
Eljest äro islossningen och rötmånaden tidpunkter som i samma ämne 

äro utmärkta. 

Löftägt 
Detta arbete bör ovillkorligen ske i Ny såvida man vill undvika de olägen-
heter som eljest blifva en följd. 

Lönhora, hemligt lasciv qvinna 
Om man tager en sådan qvinnas kläder henne oveterligen åt och lägger på 
barn som hafva lönältan så utbryter äkta ältan. 

Löpper 
Man vet att magen af en kalf som icke förtärt annat än mjölk användes 

till ostlöpe men harens mage är ock tjenlig härtill. 
Löpper får icke insaltas i nordanväder ty då blir han oduglig och kraft-

lös. 
Om en qvinna står och saltar eller handterar en löpper till ystning och 

någon skulle komma in, t:ex: en drängglop som vet om saken och då säger: 
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Hvad ä' brådäre än /öppern? då är han skämd. Men om, då en kalf är slagtad 
och magen rengöres såsom till ostlöpe eller löpper som han här kallas, den 
handterande frågar: Hvad ä' brådäre än eldn? då någon svarar: Löppern! då 
är han säker för skämning så länge biten är igen. 

Hvarje qvinna vet nog hvad hon skall svara när frågan framställes. 

Löss 
Lusen sade när hon kunde tala, att hon heldre ville gå igenom Sju bykar 

än en pörtrök. 
Löss ingifves boskap för urinstämma. 
Den person som icke har löss i hufvudet tror sig icke vara frisk, och är 

det så att någon sjuklig utdunstning eller annan orsak vållar deras fullkom-
liga utrotande hos någon person så tagas de af andra och planteras med nio 
till antalet och vilja dessa icke trifvas så fortsättes trenne gånger å rad. 

Att ha löss i hufvudet är således ingen skam om de än äro synbart krä-
lande. 

Qvinnor i allmänhet anse som en särdeles artighetsbetygelse att lyska 
andra och själf blifva lyskad (löskad?) 

Om en qvinna gör besök på främmande ställe så säger hon snart: Ta' å 
lyskä mej! 

Ju mer löss som smäller, desto roligare är arbetet. Finnas icke tillräckligt 
med löss och gnetter så förstå de att »dräpä hår» med samma ljud som en 
lus smäller då han dräpes. Om en hemmavarande qvinna får besök af en 
annan och ett mycket förtroligt samtal uppstår så kan hon (husmodern 
nämligen) sitta i timmar och plocka parasiterna ur eget hufvud och ihjälslå 
(dräpa) på bordet om icke särdeles omständigheter hindrar sådant. Men 
exemplen äro mångfaldiga. Man har haft tillfälle att se det under flera 
grannqvinnors samspråk på ett ställe och man icke haft stickstumpor i 
ordning, så har allmän lusning med kam, borste eller knif skett. Många 
qvinnor gå ofta ämdes till grannarna för att låta lyska sig eller ock för nöjet 
af att lusa andra. 

Anm: Så tölpigt och osmakligt ofvanstående anförande ännu kan synas så 
är det likväl en vigtig punkt uti karaktären af folklifvet i allmänhet. 

Detta om hufvudets parasiter. Däremot att ha sådana i kläderna anses för 
stor skam till och med en för tiggare. 

Det gifves personer som af ödet äro ansedda att uppätas af löss och att 
på dessa framalstras löss emellan hull och skinn. 
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Den som är besvärad af löss i kläderna bör taga Nio stycken och lägga i 
en strut samt lägga samma strut på en väg där mycket folk går. Hvilken 
som upptager struten blir »bekajäd» med ohyran. Men om utläggaren är 
nog artig att vilja skona någon så sätter han sig i skogen och vid tillfälle 
ropar: Lä' bli'! 

Om man pulveriserar människoben och lägger i en påse och binder 
bakom sin venstra testike1279  så fördrifver det löss. 

Eller: Om man tager människoben och lägger i strumpan vid bara foten 
så trif vas inga löss i kläderna eller på kroppen. 

Men hufvudlöss och klädeslöss äro skiljda djur. Löss räknas som mycket 
annat af Niofaldiga sorter: 
Små löss å' grå löss å' gråttor 
Hänglöss d' flänglöss å' flatlöss å' flottor (d?) 
De två resterande kunna här icke nämnas — 

Föröfrigt kallas en art Nittonparroddäre och äro de icke minst besvär- 
liga.280 

Löss hos boskapen äro af flera slag och botemedlen många samt mer 
och mindre vidskepliga eller naturliga. 

Man vill härmed blott nämna det enkla medlet att man skall taga dymmel-
aska och ingnida i ludden eller ock kolstybbe, hvilken bör vara färsk och 
varm. 

* Kläder som äro besatta af löss tagas och läggas i en lefvande myrstack 
så tros de bli uppätna eller försvinna. 

Dräpa med nagel/ Kommer igen som hagel [347 s. 257, marg.]. 
* Brunsten, lagerbär, kvicksilfver och kamfert hopblandadt och lagt 

emellan kläderna fördrifver dem 
Den som skuddar sig såsom oroad af ohyra säges: Med dem ömsa tall-

rikar. 
Bleka och gråhyllta personer kallas att vara: lusbitna [347 s. 257]. 

Magskärf van 
Då denna är nere,281  som kännes genom ömhet och värk i maggropen, så 
skall den sjuke lägga sig på ryggen och ett glas sättes därpå med en brin- 

279347 s. 257: på sin venstra tasksten. 
28°Punkt 9 saknas i ms 347 (s. 256 f.). 
281347 s. 80: nire. 
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nande ljusbit inunder. Då ljusbiten får brinna någon stund så uppdrages en 
bula eller blåsa, och får nu glaset qvarsitta tills det släpper själft — och då 
är magskärfvan uppe. 

Orsakas genom hoppning och kullerbyttor [347 s. 80; tillägg]. 

Maj månad 
1. Maj månad våt och kall Fyller bondens lador all. 
2.1 Maj plockas kalfdansen åt kor så får man gult smör. 
3. Majregn gör långt hår på flickors hufvud. 

Malt, se Brygga 

Manorm 
Manorm och Stockorm föreställes såsom timmerstockar i storlek och hvaraf 
somliga hafva man som en häst. Äldre personer berätta att de ofta sett 
sådana dels liggande på marken och dels simmande i vattnet, men att de 
icke anses farliga. 

Man har sökt bestrida dessa uppgifter och bevisat omöjligheten häraf 
genom vetenskapens grunder, men hvad de gamle själfva sett — är »durk 
sanning»! 

Maran 
Detta väsende har förr och för icke så längesedan haft ett stort inflytande 

på människans mänga lefnadsförhällanden och öden, men är nu som allt 
gammalt och utnött nära sin förintelse. Det gifvas visserligen ett och annat 
fall af här nedannämnda arter men man bestrider å andra sidan deras 
sanning. 

Själfva Maran anses såsom ett förgjordt mänskligt väsende, man eller 
qvinna, som under sömnen ofrivilligt far bort och berider djur och män-
niskor. 

Det säges under vissa förhållanden bero af en hafvande qvinnas beteen-
de, i vissa här okända fall, om det foster hon bär skall bli Mara. 

Men också alla som, efter inträdet i pubertetsperioden och mognande i 
manbarhetstillståndet, sakna pubes, tros vara maror. 

Kreatur som ridas af maran vantrifvas och äro »marugä». 
Sägen: En bonde hade en häst hvilken troddes blifva riden af Maran. Han 

bandt därföre en lie på hästens rygg med eggen uppåt, och en morgon be- 
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fann sig bonden själf illa sargad af lien. Han hade således själf ridit mara på 
sin häst. 
6. I stugan gör maran ofta besök och ingår därstädes genom nog små hol. 
Isynnerhet har man den tron att hon ingår genom borrhol. 

Sägen: 
Det var en ogift bonde som trodde sig blifva riden af Maran. Han före-

satte sig därföre att förekomma den. Då husfolket förnamn hans qvidande 
under sömnen så skulle någon af dem passa på och uti det hol man upp-
täckt för dess (hennes) ingång inslå en trädplugg, samt därefter anropa 
honom i namn. Så skedde; och Maran utkom icke utan måste med[-] eller 
omedvetet antaga människogestallt. Hon befanns vara en ung och vacker 
qvinna hvilken efter någon tids vårdande blef så hemmastadd att hon in-
gick giftermål med bonden, emedan hon icke då visste hvar hon hade sitt 
hem. 

Nu hände sig en vacker dag att bonden visade henne hvilken väg hon in-
kommit och: Fjutt! sad"o', d' med enns bar de' iväg med 'na. 

En dräng blef riden af maran. En gäng tänkte han gripa henne men 
hade blott en fjäder i sin hand som låg på bröstet. Denna stekte han på glö- 
den tills hon blef brun och utstack henne genom borrholet (se nedanföre) 
som fanns på väggen. Dagen därefter befanns grannens dotter så illa bränd 
att hon låg sängliggande sjuk — 

Det var således hon som var mara den gången. 
7. Många människor tro sig ännu bli ridna af maran i eller under sömnen i 
det de känna en tryckning öfver bröstet, och från drömmande tycka de sig 
vakna och tro sig både känna och se en varelse ligga öfver sig, men full- 
komligt sakna förmåga att befria sig från denna börda. I rummet inneva-
rande personer höra den sofvandes qvidande läte och då skall dess namn 
högt utropas, och om så ske kan vidröras, så försvinner maran. Under 
mörkret vågar likväl ingen person närma sig till och vidröra den som 
maran trycker utan det får vanligen stadna vid att anropa densamma och 
vid namn. 

Sägner härom: 
1. På ett ställe vantrifdes bondens hästar. Till bot rådde man honom att 

utrödja allt ur stallet samt afvakta hvad hända skulle. Om natten gick han 
ute och lyssnade och fick höra hästarna frusta. Han ingick då i stallet och 
fann en grep stående där. Denna intog han och afhögg därpå ett klo samt 
ditsatte henne igen. Någon dag därefter fick han höra att en af hans 
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grannars hustru282  fått ena benet afhugget. Det var således denna person 
som varit mara. 

Men efter den betan red icke maran hans hästar mera. 
2. På ett annat ställe voro ett par skomakare på arbete och hvarest de 

hade fullväxta döttrar, och af dessa ville den ena skomakaren tillegna sig 
fästmö. Flickan jemte allt annat husfolk gick till hvila, men skomakarne 
arbetade längre på qvällen. Bäst det var så uppsteg flickan, fästmön, i bara 
särken men till utseendet sofvande, och sade: Huuu! långt d' kallt åt Salby! 
hvarefter hon gick ut. Skomakarne lade sig att sofva och vid deras 
uppvaknande befanns flickan sofvande i sin säng. Hon har då varit ute och 
manat; men kärleken hos skomakaren slocknade. 

Denna sägen är känd till sina omständigheter frän Vestergötland och 
Vist-Härad men stället Salby, här anfördt, har där ett annat namn. 

Flera sägner om maran kunde anföras men det är nog med det föreva-
rande. 

Anm: På många ställen i bondstugorna syntes förr innan väggarna 
blefvo rappade (reveterade) borrhol, dels uppkomna genom ställnings-
pålars genomborrande under upptimringen af huset, hvilka hol voro igen-
pluggade, och dels uppborrade för att medelst luftens insläppande beford-
ra rökens utgång där murens konstruktion lade hinder därföre. 

Detta sednare borrhol var ständigt öppet på så sätt att det blott var för-
sedt med isittande traspropp, och hvilken ofta nog af okynne eller lättsin-
ninghet rubbades. Som detta hol genom denna och flera orsaker var nött så 
antog man såsom afgjordt att maran inträngde där och plågade sofvande 
personer. För min del tror jag att här ifrågavarande symptomer härrör af 
för stark intagen qvällsmåltid. Någon naturlig grund måste likväl finnas 
utom ett antagligt sjukdomstillstånd!?!? Vare härmed huru som heldst, så 
som folktron skapat marans tillvaro, så har den äfven medel till dess för-
drifvande. På något ställe i Länna satte bonden tvenne spikar i kors i själfva 
holet och tvärt däröfver, försvarligt inslagne. Men icke för ty, så infann sig 
maran likaväl. Man har frän Daga härads skogsbyggd fått en skriftlig upp-
satts afskrifven ur ett äldre original, af följande lydelse: 

Att skrifva bort maran: 
Man skär sig i venstra namnlösa fingret283  och skrifver med blodet: 

282347 s. 312: en af hans grannar, bonde eller hustru ... 
283347 s.313: 1 lillfingret. 
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Mara, mara, mara! 
Du vill här om nätterna fara! 
Men »anten»284  du vill till ditt hemvist fara 
Eller du vill till helvite' fara 
Det får du hvilket du heldst behagar! 
så skär man sig åter i fingret och skrifver vidare: 
Så sannt som Gud lefver och min själ lefver 
Så sannt skall mitt blod285  vara vittne härtill! 
I d: Hel: treen: namn. Amen! 
Den hvars blod härföre flutit är åtminstone säker för maran men huruvida 
det kan gälla andra uppgifves icke. Skrifvelsens tillämpning och hand-
hafvande är heller icke ännu utrönt. 
10. Om man förnimmer att maran rider kreatur så aflossar man skott öfver 
dem och hjälper icke det så skjuter man äfven under buken på dem. (Daga 
härad). 

* Elfkors inskars och tecknas på det som har beröring med ens egen 
kropp eller på djuren, såsom grimma, klafve o:d: 

Marbuske är ock skyddsmedel [347 s. 313; tillägg]. 

Maria Besökelses dag d: 2 Juli 
Då må icke något af växtrikets alster upphemtas för boskapens räkning, ty 
om så sker så fä de löss och hvarjemte flere olägenheter inträffar för ladu-
gården. 

Markyss 
Är en åkomma som yttrar sig medelst sårnader kring munnen, dock af 
lindrigare beskaffenhet och art. Den kan drabba såväl äldre som yngre och 
botas genom att trenne gånger efter hvarandra kyssa muren. Men hjälper 
icke detta så kysser man muren om igen efter trenne dagars förlopp och 
ytterligare om trenne dagar om icke detta hjälper. Då skall promt bli bot! 

Mars månad 
1. Kallas Långä Mars, och man måste spara af allt på vintern åt den långa 

284347 s. 313: antingen. 
285347 s. 313: mitt hjerteblod vara vittne därpå. Så skrefs med bläck: ... 
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mars såväl i ladugården som i matboden. 
Mars säger: 

Om ja' vore som syster Göjä 
Så skulle ja' snögä å' aldri' dröjd — äfven toja (töä?). 

Mars kommer med sitt skägg. 
Å' lokkär barna utom vägg. 
Men äfven: 
Mars kommer med pungen 
Å' motär barna öpp på ungen (ugnen). 
4.1 Mars duga kråkorna att äta. 

Mattsmässan d: 24 Februari 
Denna dag antages af somliga att det bör vara halfgifvet foder, halfsnögad 
snö, halfliden vinter, maskarna få lif, björnen vänder sig i sin »lyä» och käle 
och is uppfräta lika på båda sidor. 

Matleda 
Är en svår åkomma i det man får se och känna lukten af allt möjligt godt 
och icke kunna smaka något.286  Botemedlen mänga: 

Man går till en granne och tigger litet mat eller dess bättre om man kan 
se sig rådrum att stjäla något, om ock blott en enda tugga. Men man skall 
sitta på tröskeln och uppäta det. 

Eller: Bita öfver en luskam. 
Eller: Sitta på en svinho och äta smörgås. 
Eller: Sitta grensle öfver tröskeln och äta. 
Eller: Om man ger en hund en brödbit och genast tager den ifrån honom 

samt gifver densamma åt den sjuke. 
Eller: Man tager en smörgås och träder den genom holet i prevetsfiölen 

(afträdet) fram och tillbaka trenne gånger samt gifver den sjuke. 
Eller: Man stjälper ett såll afvigt och nyttjar som bord samt uppdukar 

mat därpå och äter. 
Eller: Då man tvättat sig så skall man torka sig på en afvig säck och kon-

tinuerar därmed trenne dagar efter hvarandra. 

286347 s.59 istället: Matle& är ock en följd af wantrefnad ty besinna! Att ha allt godt man kan 
önska sig och icke förmå äta, det är ju bara olycka. 



Äldre uthus på torpet Klackhagen. Foto 1991. 
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Midsommar287  
Midsommarsaftonen sättas löfqvistar i hörnen af sädesåkrarna. Kan man 

till dessa ärhälla af Nio slags löfträd så är det så mycket bättre. Detta be-
fordrar god växt och däraf följande godt är af alla slag. 

Äreportar upprättas öfver grindar och dörrar samt löfvas inuti bonings-
huset såväl i tak som på väggar. Detta löf får sitta där länge nog, men då 
det af en eller annan orsak måste borttagas, så får det icke läggas så att 
kreaturen får äta däraf, ty det bekommer dem illa. 

Man har sett det bortburit att kreaturen icke komma åt det, men man 
plägar äfven nedmylla det i dynghögen. 

Johannisgräs med flera örter skola plockas och förvaras till läkemedel, ty 
de hafva då anseende af bästa krafter. 

För ärd-1 och kålmask upphänges en orm vid kanten af sådana åkrar där 
dessa växter befinna sig och som äro utsatta för påhälsning af ohyra. 

Eller: Kan man för mindre uppseende nöja sig med en stör hvarmed man 
ihjälslagit en orm och hvilken nedsättes i åkerkanten. 

Midsommarsaftonen måste man tvätta sig om fötterna så blir man icke 
frusen under påföljande vinter. 

Mjölkkärl fä ej tvättas midsommarsaftonen. 
I tolftirnmen: Midsommarsnatten måste man plocka blommor och örter 

af minst nio slag och gömma åt korna till vintern och isynnerhet julen, så 
har man lycka med mjölk och smör. 

Slagrutan måste då anskaffas om hon skall vara värksam, för skatters 
uppsökande. 

Midsommarsnatten måste man slå något gräs som skall gömmas till jul-
aftonen åt korna. 

Denna natt skall en omtänksam husmoder taga ett lakan och gå på 
grannars foderbärande mark och släpa det efter sig, samt i därtill medhaft 
kärl urvrida den däri uppsamlade daggen för att gifva egna kreatur och 
därigenom tillegna sig den must som skulle komma grannens kreatur till-
godo. 

Denna natt skall man taga etternässlor och koka dessa i vatten samt 
tvätta sig om fötterna så blir man icke frusen under påföljande vinter; ej 
heller kyler man sig. 

287347 s. 276: Medsommär. 
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Ormbunkblommor, Tibastblommor och Fräkenfrö kunna allenast mid-
sommarsnatten i tolftimman ärhållas och det med största svårighet. 

Föröfrigt bör hvitlök och alla organiska ämnen som användas till något 
slags botemedel tagas denna natt. 

Flogrunn tages midsommarsnatten om den skall vara värksam som sig 
bör. 

Äro smultron mogna Midsommarsdagen då är ock rågen mogen Ols-
mässodagen. 

* Midsommarsaftonen går någon för sig själf eller för annans räkning till 
en axåker och knyter en röd, en grön och en svart garnände om hvar sitt ax 
eller nedanför axet. Den röda betyder giftermål, den gröna god helsa och 
ett [... 288] blod som sig bör men den svarta — döden —. Om trenne dagar 
går man dit och ser efter och den stängel som vuxit längst gör sig gällande. 
Ingen får veta därom ty då gäller det ej. 

Midsommarsnatten i tolftimman skall en flicka gå omkring alla husen 
och därunder icke tänka på något så får hon se sin blifvande fästman [347 

marg.]. 
* Dagen efter Midsommardagen måste morötterna m:m: rensas [347 

marg.]. 

Mikael gamlä mik'smässä d: 29 Sept: 
Just denna natt skola hästar och andra kreatur som legat ute i betesmar-
kerna under bar himmel hela sommaren intagas om än vädret är aldrig så 
vackert och just då skola de ha något strå af det hö som är afslaget mid-
sommarsnatten. Kreaturen kunna efter denna natt gärna ligga ute ännu 
någon tid och långt in i Oktober månad. 

* En Mickelsgås skall slagtas och något däraf lägges åt räfven så läm-
nar han gässen i fred för det året [347 s. 280, tillägg]. 

Missfäre 
Om en färe glömmes att beså, hvilket tillfälligtvis händer, betyder att 
såningsrnannen eller någon annan i huset skall dö innom året. 

Mjelthugg 
botas om man lägger grönt enris därpå [347 s. 80, tillägg]. 

28801,-sligt ord. 
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Mjölk 
När man bär mjölk får man ej pinka ty då blir hon skämd. 
Skall mjölk bäras utomgårds så måste kärlet hållas öfver elden trenne 

gånger, eller ock så slås eld med stål och flinta trenne gånger i kärlet, 
samt ilägges några saltkorn. Detta att, om man går öfver vargspår, krea-
turen ej må skadas. Numera nöjer man sig likväl med att antända en 
stryksticka och låta den brinna något under kärlet, om icke eld finnes i 
spisen. 

Somliga doppa äfven en tälgknifsudd i mjölken, samt ösa trenne skedar 
tillbaka i förvaringskärlet af den imätta eller ihällda mjölken. 

Då mjölk bortlämnas till annan person och man häller den i kärlet bör 
alltid något bli qvar i den kopp man häller ur; äfven bör man hälla något 
tillbaka, samt till sist smaka något ur kärlet. 

Ej får man till ystning sila mjölken i pannor ty då sinar kon. 
Ej må mjölk få koka öfver i elden eller spillas i eld ty därigenom blifva 

kospenarna såriga och det är föröfrigt ondt för kreaturen. Men om så 
skulle ske så kan man slå vatten och kasta salt i elden, så är det icke 
någon fara underkastadt. 

Om mjölk spilles i rinnande vatten så skadar det kon, men om man tager 
tre sura mjölklimpar och släpper i samma vatten och lika många gånger 
upptager dem så är det bot för all fara. 

Om mjölken blir mustlös, skämd, så tager man trenne stäkermaskar 
samt ormskinn och ingifver kon i trenne brödbitar. 

Om mjölken är skämd så ilägges något af gods som är stulet och igen-
fådt. 

Om pingst och midsommar komma nära ihop så blir det godt mjölkår. 
Om man hvisslar i stugan så blir det ingen eller högst dålig grädde. 

* Då mjölk silas så skall något vatten islås för att urskölja mjölkkärlet. 
Sägen: När mjölken är vattlös Så är kon maktlös. 

Man må icke dricka mjölk ur samma kärl hvari man silat. 
Om man dricker osilad mjölk så blir man kåt [347 s. 215, marg.] 

Mjölkbärä = mjölkhare 
Mjölkbära föreställes såsom ett nystan, som rullar och rullar och till 

slut rullar sig upp på kojuret. 
Detta nystan är oftast utsatt att träffas af åskan. 

(Dunker, Aspö Sn) 
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Mjölkhare 
Denne kan tillvärkas och utsändas: Man tager Nio Sålfvor (solfvor), 

Nio uppknytningsknutar af väf och Nio stumpar af s:k: Spärtur (lys-
stickor Se Ordboken) som äro så nära brända som möjligt och som varit 
tända i båda ändar. Dessa läggas i ett såll och sållas om en Torsdags-
qväll sedan solen är nedgången samt nedgräfves i dynghögen. Andra Tors-
dagsqvällen upptagas de och återsällas samt åter nedgräfvas. Tredje 
Torsdagsqvällen upptagas de återigen och sållas samt nedgräfvas äter, 
då man föreställer sig att en mjölkhare uppstår på behaglig tid. Man gör 
då ljudelig befallning att han skall suga mjölken af grannars eller namn-
gifna personers kor och bära »te byss». Nu sätter husmodren Sju fat uti 
kammaren och dessa blifva genom mjölkharens försorg fyllda så ofta som 
därom påkallas. 

Anm: Flera sätt rörande mjölkharar lärer förefinnas men som dessa äro 
så sällsynta så har man icke fått sig mera bekant ännu. Kanske fram-
deles? 

Om möjligt är så bör mjölkharen utsändas första gången Valborgsmässo-
dagen. 

Om en skytt träffar en sådan Mjölkhare så kan han icke skjutas med 
vanligt skott. Silfver m:m: bör vara i skottet och lyckas man aflifva 
honom så är han fylld med ormar och annat otyg. Men hur går det då för 
ägarinnan? 

* Sägner om åsyna vittnen till denna företeelse finnas lokaliserade uti 
flera provinser men äro i hufvudsak lika [347 s. 228, marg.]. 

Modra, moderpassion 
Denna föreställes såsom en kropp afskiljd från den inre organismen och 
skapad såsom ett klot eller rundad klump. Man säger sig veta exempel att 
doktorer tagit ut henne på sidan genom operation och laggt henne på ett 
fat och att hon då haft själfständig rörelse. Hon kunde utvidga och sam-
mandraga sig och utvisade därvid formförändringar medelst utspirande 
och indragande taggar eller utväxter. Den tillhör endast qvinnor och om 
alla qvinnor hafva olägenhet däraf är här okändt. Många äro likväl som 
klaga öfver att Mod ra häfver dem, de hafva moderpassion o:s:v: De kla-
ga öfver att de äro stinna och upphäfna och rapa mycket. Man har frågat 
flera qvinnor härom men icke fått tillfredsställande upplysningar. 

Kanske åkomman är naturlig? 
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Emellertid begagnas ett slags droppar som lindrande mede1.289  

Modstulen 
Sjukdomen om den så kan kallas yttrar sig genom att kreaturet är dåsigt 
och mulen ofta torr och då tager man i rumptången eller rumpans tagel-
beklädda del hvilken är så mjuk att den kan lindas omkring fingret. 
Kreaturet är således uti ett förslappningstillstånd som borde fordra 
veterinära åtgärder. Men man har lindringare medel att tillgå. Se här: 

Om man har stulit och igenfått gods af hvilket något skafves och in-
gifves så blir bot. 

Eller: Man tager något af liksvepning som ingifves. 
Eller: Man skär dem i rumptången samt örat så att något blod ur hvar-

dera flyter och hvilket ingifves. 
Eller: Stålpulver ingifves. Kanske här menas Svafvelstål. Torde vara 

naturligt värkande? 
Eller: I svårare fall och om det kan hänföras till skämning så bör man 

taga något frän den person man skäligen kan misstänka och hvaraf något 
ingifves kreaturet. 

Eller: Man läser öfver kreaturet följande bön under det man stryker 
därpå eller utåt kreaturets alla kroppsdelar: 

Jungfru Maria gick till sin rena och dyrbara kyrkodörr. Hon föll på sina 
knän290  för sin Son Jesus, vår frälsare. Hon döfvade Sjuttiosju Sår. Sju äro 
döfvade mot Satan och allt ondt: Sju äro förlaggda mot satans falska 
tungor, onda grannar och deras elaka tungor och allt ondt; Sju äro för-
laggda mot ormar och drakar, som på mina kreatur gapat. 

Detta gjorde Jungfru Maria den rena och dyrbara Modren i sitt rena och 
dyrbara namn tillika med sin Son Jesus Kristus, världens frälsare. Och så 
visst som Jungfru Maria vår rena och dyrbara moder det gjorde, så visst 
skall Herren Gud vår Frälsare291  tillbakagifva mig makt och blod åt 
mina kreatur igen ändå. I den heliga treenighetens namn Amen!292  

289347 s. 66: Botas med dryipdr. 
290347 8. 231, pd sina rena och dyrbara knän ... Så även Linderholm nr 837 och Bidrag I s. 112 
nr 8. Båda har obet. var. 
291vdr Frälsare, ej i 347 (s. 231). 
292Bidrag Is. 112. Linderhohn nr 837: var., något närmare ms 347 än var. ovan. 
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M0111293  
Hvar och en har nog tillfälle att se de otaliga, vexlande formförändring-
ar molen undergår men man har nog äfven många benämningar för de olika 
formerna och deras betydelser. Väderleksspådomen af molnen har sanno-
likt i äldre tider haft mycket att betyda och varit en högt odlad veten-
skap. De gamle som lefvat ännu i mannaminne rättade sig uti sina göro-
mål mycket efter sin vetenskap och ärfarenhet icke allenast af molnen 
utan på andra naturföreteelser och yttringar af djurens naturdrift. 

Men nu har man tillämpat ordspråket: Spåkärringar har blott två vill-
kor, endera ljuga eller säga sannt. Och på denna grund så förakta de yngre 
de iakttagelser för hvilka naturen ofta gifver så rikhaltiga ämnen. 

Men hos de gamle rådde ett dubbelt begrepp om moln och var Skyur en 
annan sak än moln. Man trodde att Skyo' hvilade sig mot bergen och 
framskred öfver dem såsom fasta kroppar och då blefvo bergen slipade så 
de voro spegelblanka. Om kreaturen som gingo och betade uppstego för 
högt på bergen så måste de följa med Skyo'; och personer visste säga att 
deras förfäder, trovärdiga i åminnelse, sett kalfvar och djur nedfalla 
från Skyo' då de delat sig eller spruckit sönder. Emedlertid så tror man 
nog ännu att metmaskar och andra smådjur komma ur luften nedfallande 
efter det de från aflägsnare trakter följt med Skyo'. 

Den vigtigaste och mäst framstående Skyformationen är det s:k: Noaks 
skepp, en småkrusad skeppsformig bild, som ses vid lugna och vackra aft-
nar, och kan af hvar och en med nöje skådas — Då spettsarna däraf äro 
vända åt söder och Norr, hvilket kallas »stå tvärt öfver strömma'», så 
betyder det vackert väder. Men om det står Öster och Vester, eller Andä 
med strömma', så betyder det regn. Åtminstone spår man så och huruvida 
iakttagelsen är rigtig har jag icke varit intresserad att undersöka. 

Sotgubbär äro svarta mindre molnbutar bland strömolnen och betyda 
regn. 

Törkgubbär benämnas af somliga en art skyformationer och betyda de 
vackert väder. 

Vatt'hästär äro större formbilder på delklar himmel och betyda regn. 
Mörörudi' (morgonrodnad) blodmoln betyder regn. 
Qvällrudi' (aftonrodnad) betyder vackert väder. 

293Det inledande stycket (före p. 1) syns vara utarbetat för renskriften. 
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Föröfvrigt så observeras strömolnen såsom att det bygger till regn eller 
till vackert väder. 

Föröfrigt tros snömoln vålla kall väderlek och att det icke kan bli 
värme förrän »de' kallä kommer nir». 

Moses dag d: 4 Sept: 
Om det regnar denna dag så förespår man regn i fjorton dagar därefter 

utan uppehåll. 
Om hvete sås efter denna dag så blir ingen kärna däruti. 

Mygg 
Om snön går bort med dagsmeää så blir det mycket mygg om sommaren. 
Om man talar om mygg under dymmeln så får man olägenhet däraf. 
All snö som kommer på sommartalet (efter d: 14 Apr:) blir m ygg294  utaf. 

När myggorna äro snåla att sticka väntas regn. 

Myrsten 
Denna sten finnes: Det första ägget en unghöna värper tages första Tors-
dagen därefter och nedgräfves i en myrstack och låter det ligga i tre (som-
liga säga Nio) dygn. Då sönderslår man ägget och massan är då försvun-
nen och i dess ställe finner man en sten. 

Denna sten är nyttig till »mången god ting». I alla fall är högst nyttigt 
att dag och natt hafva honom hos sig. 

Månan 
Om denna himlakropp har man inga föreställningar vidare än att han 

går upp vid ena ändan på jorden och ned vid den andra men huru han kom-
mer fram under jorden därpå har man icke tänkt. Ny och nedan tänker 
ingen på huru det frambringas, blott deras värkan att vissa göromål duga 
och icke duga i ny eller nedan. 

Man tror sig likväl i månan se Adams och Evas bilder. 
Omgål kring månan betyder nederbörd i proportion efter storleken. 
Vädermånar betyder väderleksförändringar. 

294347 s. 257: mygg d annat krate. 
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Mårtensmässan 
Man talar ännu om Mårtens gås ehuru man icke vet någon betydelse 
därom. Men de gamle veta att då skulle alla gäss slagtas för året, då man 
för kontant ärkänsla bjöd Stockholmarne på gåsfläsk och gäshalfvor och 
själf smorde sig med kräset. Då var en rigtig slagtfest, gåsottan kallad. 
Nu finnas här inga gäss — Se min afhandling om husdjuren 1830. 

Mörkrädd 
Den som är mörkrädd må passa på då man slagtar och bita i det köttet 
som efter hudens aftagning tyckes liksom röra och rycka sig. 

Dock gäller detta blott ungdom som icke äro fullväxta. Gammalt folk 
äro obotliga, de som äro så svaga. 

Möte 
Om två personer mötas i en dörr så skola de snart sammanträffa på 

kalas. 
Om man på en resa eller utfärd för ett ärendes förrättning möter en kär-

ring eller en Ekorre, så måste man kasta något efter sig om man vill ha 
ärendet lyckligt uträttadt. 

Om två personer mötas i grind eller portlider och ärna samtala med 
hvarandra så måste hvardera gå något framåt och sedan återvända så 
att man då rigtigt varit skiljd från grind och portöppning. 

Om två personer mötas ute och äro bekanta för samtal så stä de och rita 
och jemka med fötterna mot hvarandra och så att de vexelvis flyttas om 
hva rand ra s spå rplattser. 

Man ser ständigt då snö är på marken huru stor förtrolighetsgraden 
varit emellan två personer som mötts åt; äro trampplattserna mera 
skiljda då är intimiteten mindre.295  

Om två personer skola taga hvarandra i hand genom en dörr vid häls-
ning eller afsked så skola äfven båda hålla hvar sin fot på tröskeln, 
mansperson högra och qvinna venstra. 

Om man möter en karl bör man icke hälsa först, men möter man en 
qvinna så bör man hälsa innan hon hinner hälsa så går ärendet väl. 

2953475 129, marg.: Man ser ständigt då snö är huru mötande personer stryka och rita med 
fötterna så att en större platts finnes för hvar och en. 
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Anm: Detta kan vålla förlägenhet om båda mötande äro af samma kön 
och båda hafva ömhet för sina ärendens välgång. 
7. Om två fat med samma maträtt mötas vid kringbjudning vid ett kalas-
bord hos en person, så är tecken att densamme skall snart själf göra kalas 
af samma art. Gäller vanligast barnsöl. 

Naglar 
Naglar få icke klippas på små barn utan böra de af moder eller vårda-

rinna med tänderna afputtsas. 
Naglar fä ej afldippas på Torsdagar och Söndagar. 
Fredagen är ock hos somliga förbjuden för naglars afputtsning296  ty 

sägen lyder sålunda: 
FredagsSkurna naglar 
Gör sorgefulla dagar.297  

Men det synes som skära och klippa skulle ha helt olika begrepp och det 
ena icke göra inträng i det andra — 

Då man afklippt naglarna så skall man liksom klippa i träd, t:ex: i 
bordet, med saxen trenne gånger, ty eljest tager hin onde bettet ur saxen. 

Naglar som äro afklippta få icke utkastas så att foglar komma åt dem 
utan böra de uppbrännas ty eljest får man skorf. 

Om naglar klippas på små barn så blifva de tjufaktiga. 
Har man hvita fläckar på tumnaglarna i själfva hornmassan så bety-

der att man får en skänk och ju närmare fläcken är ändan desto förr får 
man skänken. Men har man sådana fläckar på fingernaglarna betyder att 
någon spinner hop lögner om en. 

* Naglar böra icke kastas för Hi Ha ty då blir nagelböld. — Naglar 
växa igen på 16 veckor [347 s. 135, tillägg]. 

Noaks Skepp, se Mo/n 

Norrsken 
1. Norrskenet -anses såsom ett af Guds outransakligaste värk, och såsom 
ett varnings och väckelsetecken, man vet icke till hvad. Omkring eller 
något före 1830 var ett starkt norrsken, det största här i mannaminne syn- 

s. 135: Fredagen är ock förbjuden att klippa eller kanske rättare skära dem ... 
297347 s. 135: Fredersskurnä nagleir gör sörgfullä dageir. 
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liga, som till slut omfattade hela firmamentet som en sol och med en ring 
öfver Zenith, samt var af blodröd färg. 

Denna företeelse satte folket i stor ångest och förskräckelse och ansågs 
som ett himmelstecken förebådande något utomordentligt. 

De af blodröd färg starkt flammande norrsken troddes förebuda krig 
och blodsutgjutelse, och fä äro ännu kanske som icke innom sig känna en 
hemlig oro vid det norrskenet börjar bli synligt. 

Man börjar likväl nu småningom antaga att efter norrsken följer snart 
nog nederbörd. 

Nyckel 
Om man lägger nycklar på bordet betyder förargelse, bannor. 

Nysa 
Nyser man på fastande kalur så får man förargelse. 
Nyser man när något omtalas så anses detta för sannt och säger man då: 

de' va' sannt, de' nös ja' på! 
Nyser man fastande så får man likväl veta nyheter. 
Nyser man sedan man laggt sig betyder att endera någon skall dö eller 

ock någon »kömmä te». 
Äfven om man nyser medan man ligger i sin säng så blir man endera ond 

eller berusad, »full eller vild». 
Nyser man och ingen orsak därtill kan utgrundas så är säkert att främ-

mande eller frånvarande person och isynnerhet den man väntar talar om 
en. 

Då någon nyser brukar en annan säga: Gud hjälp dej! eller Hjälp dej Gud! 
Eller ock: prosis! Eller skämtvis: Rabas, Nisse! 

Nyårsdag 
Som spjället slås igen Nyårsafton må ingen röra i askan förrän man på 

nyårsottan efterser om några gropar eller högar liknande en upphöjd graf 
finnes i spisen. Om så är betyder det att det blir lik i huset inom årets 
lopp. 

Kommer mansperson först på besök nyårsdagen är lyckligt för hus-
fadern ty all hans redskap blifva då uthålliga; isynnerhet gäller det 
eggjärn såsom yxor och dylikt. 
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Men kommer qvinna först då är det till husmodrens lycka och båtnad, 
och isynnerhet för hennes Stenfat ty de hålla bättre hela året; och för 
öfrigt allt hvad som hörer till den qvinliga attiraljen. 

Hvad som händer enom Nyårsdagen tros hafva sin följd hela året 
igenom. Penningars intägt är ändå vigtigast. Får man förtret eller glädje 
så har ock detta sin följd. 

* Nyårsafton skola tjenare skjuta en sko från bordet mot dörren. Vänder 
tåspetsen sig inåt rummet till så bör man tjena kvar följande året, men 
vänder tåspetsen sig mot dörren då är klokast att flytta [347 s. 266, 
tillägg]. 

Nyårsny 
Hvad man har i händerna när man oförberedd får se Nyårsny får man 

öfverflöd af hela året; men är man tomhändt så får man brist på allt. 
Hvad man gör Nyårsny eller då man tillfälligtvis skådar det första 

gången tros blifva ens mästa göra under årets lopp. 
Då någon säger att nyårsny synes så bör den som är omtänksam om sig 

själf taga en penning i munnen och en brödbit i handen samt därtill en 
psalmbok och ställa sig vänd mot nyet hållande psalmboken bakom ryg-
gen. Så ser man på nyet och öppnar psalmboken utan att tänka på henne 
trenne gånger efter hvarandra; får man fram likpsalmer så blir dödsfall, 
ju flera ju säkrare, endera i slägten eller ock enom själf. 

Så många dagar Nyårsny döljer sig bland eller bakom molnen, så mänga 
dagar dröjer det innan säden kommer upp efter det den sås. 

* Nyårsny: Då man ser det klart lyser då så tillsäger någon en annan att 
lägga en ring, penning och ett svart band under hvar sitt omstjälpta fat. 
Då detta är gjordt inträder den längtande och upplyfter ett af faten. 
Hvad han får så betyder ringen giftermål, penningen rikedom och bandet 
döden [347 s. 266, marg.]. 

Näcken 
1. Denna varelse finnes i åar, vid broar, i sjöar vid berg klippor, bråddjup 
m:fl: ställen. Det händer väl att han vill råda öfver mångens öde och 
kalla till en för tidig graf men merändels vill han hafva fredlig bekant-
skap med spelman och dem som vilja lära sig spela. Det finnes eller har 
funnits en och annan som lärt spela af näcken. Sådana spelmän hafva 
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varit så hängifna under sitt spel att man måste tagit fiolen från dem 
och298  då man laggt fiolen på bordet så har han spelat själf. 

Stora näcken håller sig på djupet men små näckar gå ända iland. 
Den som badar i ström eller sjö bör innan han nedstiger i vattnet dit-

kasta en järn eller stålbit, dock icke af hästsko eller söm, och säga: Näck 
Näck Stclitjyfi299  så är man säker innom det håll som stålet ligger. Men 
skulle man kunna simma och begifver sig längre ut så kan man drunkna 
eller ock bli sjuk. 

Föregående sätt att binda Näcken med stål och ord brukades vid bad-
ning i sjön Dunkern i Dunker Sn, Villåttinge härad ännu 1840. 

Äfven innan man går och badar så tager man bröd och hvitlök i munnen 
samt kastar äfven något däraf i vattnet så är man äfvenledes trygg. 
5.300  Att lära spela af näcken: 

Man går till en bro vid en ström som rinner norrut en Torsdagsafton sedan 
solen är nedgången och har fiolen med sig, samt börjar spela något. Snart 
kommer näcken som äfven spelar, och man blir straxt kunnigare. Man går 
dit andra Torsdagsqvällen likaså och Näcken infinner sig äfven, sittande 
på vattnet. Ömsesidig förtrolighet blir nu nödvändig och man måste gå i 
förbund med honom och lofva, att om han skall lära spela rigtigt så skall 
han som lön ärhålla en svart katt utan hvitt strå eller här och föröfrigt 
utan vank eller lyte. Tredje Torsdagen går man åter dit medhafvande 
lönen och att ytterligare stadfästa förbundet samt bli fullärd — Nu har 
Näcken full magt öfver såväl spelman som fiol; men är man rätt klok så 
kan man lura Näcken. Får han den betingade lönen så är förbundet olös-
ligt och man har icke als magt hvarken öfver sig själf eller fiolen; man 
kan därföre lura honom. Man tager en svart lamunge i stället för en svart 
katt och omlindar honom med en tråd hvarpå är en otalig mängd knutar. 
Denna nedkastar man i vattnet eller strömmen och skyndar därifrån. 
Näcken ser ej att det är ett lam förrän han upplöst alla knutarna, och kan 
man hinna hem dessförinnan så är man frälst och fri, men skulle näcken 
hinna en på vägen, då är man förlorad. 

Sägen: En dräng skulle lära spela men gaf näcken ben utan kött, som lön. 
Näcken sade då: När du ger mej ben med inte' kött på så ska' du få lära 

298Härefter i 347 s. 301: om de varit af rätta slaget så har fiolen spelat själf. 
299347 s. 87, marg.: Näck näck ndltjyt/ Far din var en Altjyfi Mor di va' e Frilläl Som gick i 
gdrdarna och gjorde illa. 
3°°P. 5 finns ej i ms 347. 
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dig stämmä men aldri' stnikä på! Drängen kunde heller aldrig lära sig 
att spela fiol. 

Det omtalas aldrig annat instrument härvid än blott fiolen. 

Näfver 
All näfvertägt bör ske i solståndet. 

Om björken icke som vanligt löper då tiden är inne därtill så lossnar bar-
ken då Åskan höres. 

Om skogseld eller Svedjeland tändas med näfver så växer blott björk-
skog på samma mark därefter. 

Näsan 
Om Näsan blöder blott »tu '1 tri», d:v:s: några få droppar så får man 
spörja ledsamheter. 

Offra, se art: Barn, Kramad 

Olsmässan301  
Bristen på födoämen denna tiden kallas Olsmässkroken. 
En pojke som födes vid samma tid kallas ock Olsmässkroken. 
Då äro skatorna farna till Blåkulla att hin onde må plocka fjädrarna 

af dem. 
Ett torrt höstrå torkar tio efter Olsmässan, men ett rått höstrå röter tio 

före Olsmässan. 
Färsk potates får ej kokas före Olsmässan ty då blir han hårdkokad. 

Men själfva Olsmässdagen måste man koka något vare hur dan302  han 
vill. 

Ormar 
1. Intet djur kan vara så utsatt för människans barbariska handtering 
eller behandling som ormen. Det är icke nog att han allestädes afskys, 
hatas och dödas utan han plågas på det grufligaste. Så kan man utrycka 
tungan ur halsen på honom; så kan man stympa delar af hans kropp och 
likväl låta honom lefva; så kan man fastsätta honom i marken med 

301347 s. 279: 0/smässtr. 
302347 s. 279: hur usel. 
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spettsiga störar och låta honom likväl lefva och qvarsitta för att plägas 
och svälta ihjäl om icke organismen är så svårt skadad att det kan vålla 
döden.3°3  

För att rigtigt döda en orm så måste hufvudet krossas ty om han blir 
aldrig så svårt skadad så tror man att dess blessurer kunna läkas af 
Orm ylan (ödlan) som anses vara hans doktor. 

De som misshandla ormar utan att krossa huf vudet är blott sådana som 
äro så säkra att icke mera kunna träffa samma orm. Ty om man misshand-
lar en orm eller gör försök att döda honom så tros han säkert hugga (bita) 
samma person om han blir lefvande, om det ock dröjer i många år. 

Ormen tros i allmänhet vara till nytta i det han insuper allt gift på 
marken och om icke så skulle ske så kunde människan icke lefva. 

Därföre tror man att uti hvarje ormlya skall finnas arsenik, och hvilket 
förledt mången att nedlägga mycket arbete hvarest man sett ormar tidigt 
om våren framkomma. 

Mänga människor tro sig hafva ormar uti sig och allmänt tros att ormen 
söker tillfälle att ingå i människan. Därföre om man blir sömnig ute på 
marken så är man öfvertygad att ormar finnas i närheten som då vilja in-
krypa om man skulle lägga sig. 

Om man nu som man tror har orm i sig så tros ormen utgå ur människan 
under det hon sofver, då han går till vatten och sköljer sig samt ingår åter 
i magen; och under det att detta sker är aldeles omöjligt för den olycklige 
att vakna. 

Det gifves likväl medel att blifva qvitt ett sådant djur. Man uppkokar 
mjölk och häller i en kittel. Personen med ormen i sig lägger sig på ett säte 
och mjölkitteln sättes under och vid munnen. Den liggande somnar snart 
och då bör någon sitta på vakt. Som ormen älskar mjölk så kommer han 
snart nog och faller i kitteln, då vaktaren är påpasslig och väcker eller 
bortför den sofvande. 

Ormar anses likväl af somliga icke bitas om man icke ofredar dem. 
* Om man får se en orm så skall man ropa: Död! så biter han icke [347 s. 

238, marg.]. 

303Jfr 347 s. 252: Man har i allmänhet stor afsky för ormar och den man sett handtera eller 
vidröra en orm är både fruktad och föraktad. Han tros först stå i förbund med själfva Satan 
som skyddar honom från giftet och så magäs ingen äta i lag med honom. Personer som man 
vet handgripligen tagit tungan ur halsen på ormen anses högst farliga. Men om ormgadden 
skall ha värkande kraft skall den uttagas och låta ormen lefva. Detta är ett högst förnöjan-
de barbari. 
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Om någon skulle vara så förmäten att med händerna vidröra eller upp-
såtligen handtera en orm, den anses för oren och föraktad eller af skydd; 
ty ingen vägar sådant om man icke med delar af orm vill öfva satans 
konster. 

Den första orm man får se om våren får man ej döda, ty det bekommer en 
illa, kanske vållar ens egen död. 

Om den första orm man får se är död så blir snart lik i slägten och så blir 
man sömnig hela året igenom. Men är han lefvande så är det ett godt 
tecken. Är ormen svart, död eller lefvande så blir i alla fall dödsfall, om 
icke i slägten så dock i närheten eller grannskapet. Skulle man som hasti-
gast märka tillvaron af en orm som är svart så bortvänder man synen och 
icke tänker därpå. 

Orm som är skadad så att döden måste bli en följd tros icke dö förrän 
precis i solnedgången. 

* Det påstås att om ormen fått blott en släng (slag) utan krossning så dör 
han ändå i solgången [347 s. 250, marg.]. 

Orm tages på vintertalet eller före den 14 April och brännes till pul-
ver för att ingifva hästar som förvaringsmedel mot åtskilliga sjukdomar. 

Äfven tages blod af sådana ormar och ingifvas den som har »fall-
sjukan». 

* Sådan orm stekes och nedlägges i en butelj och hvarpå slås brännvin. 
Detta brännvin ingifves människor och djur vid okända sjukdomar [347 s. 
250, marg.]. 

Den som blifvit biten af hund kan icke bli ormhuggen och den som blif-
vit ormhuggen kan icke bli hundbiten. 

Det är bekant att ormen sakta suger i sig grodor m:fl: djur till sin föda. 
Den person som anträffar orm med groda bör skilja dem åt och låta båda 
lef va. Denne får därigenom den förmågan, att, då den lyfter en qvinna 
som våndas i barnsnöd så lindras plågorna och förlossningen påskyndas. 

Käpp hvarmed orm ihjälslages (på vintertalet?)304  har den egen-
skapen att den befordrar könsdrift hos individ af feminina kön, och till 
och med att mogen qvinna kan bli bringad i fruktsamhetstillständ om hon 
slås därmed trenne gånger. 

Käpp hvarmed man skiljt orm och groda har samma värkan. 

3"347 s. 251: »på vintertalet» är skrivet över »(kanske bestämd tid?)». 



190 

Om en ridande person afstiger för att döda en orm och värkligen dödar 
honom det bringar mördaren en stor olycka. 

Ormar upphängas i ärtåkrar och källand att fördrifva mask. 
Ormister ärhålles om ormen uppspikas med en obrukad spik på norra 

sidan af en tall och piskas med Ekspö tills han släpper ifrån sig det-
samma. 

Ormhufvud nyttjas att inborra i fähuströsklar, jagtgevärsstockar; att 
insättas i betsel m:fl: redskaper för att afvärja trolldom och förvara för 
skämning. 

Ormens tunga eller gadd förvaras omsorgsfullt till hvarjehanda hexe-
ri, men man måste själf uttaga den så barbariskt att ormen får lefva om 
åsyftad värkan skall åstadkommas. 

Man påstår sig sett ormarna visa sina fötter om man fäster dess hufvud 
i marken med en ny och obrukad stör samt slår kallt vatten på honom. 

Ormskinn är nyttigt vid många tillfällen och nödvändigt att hafva, 
men då man hittat det får det icke bäras öfver knänams eller till höjd 
därmed om någon värkan skall åstadkommas. 

Om dess åtskilliga bruk är anfördt på hvar sitt ställe. Ormskinn bör 
efter somligas mening icke upptagas medan solen är uppe. 

Om ormar visa sig i mängd så blir snart regn. 
Orm låter man inkrypa uti laddad bössa och utskjuter honom med 

skottet. Detta botar skämd bössa. 
Kopparorm bites icke annat än klockan tolf på dagen och sådant bett 

läkes aldrig. 
* Om man hembär färskt granris i dymmeln så drages ormar till huset. 
Ormar tros ligga ut fogelägg [347 s. 249, marg.]. 

Ormbunkblommor 
Dessa skola tagas midsommarsnatten precis klockan tolf,306  och äro då 
ganska svåra att ärhålla emedan mycket spöked då visar sig. 

Något specielt bruk vet man icke om dem, men de äro bra att ha och 
skyddar för mycket ondt. 

305347 s. 249, marg.: öfver strumpbandstället eller till knäet. 
3°6347 s. 90: emellan kl: 11 och 12. 
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Ormetter 
Är en åkomma som består af bulna bläddror under fötterna och uppkom-
mer därigenom att man går barfotad hvarest ormen nyss förut framgått 
eller dess heldre där man ihjälslagit en orm. Man vill till ock med påstå 
att om man är så nära ormen att han ämnar huggas men blir hindrad där-
ifrån han likväl sprutar etter som fastnar på huden och vållar samma 
åkomma. 

Ormhugg 
Såväl människor som djur kunna bli ormhuggna men om man blir 
så skall man genast söka vatten och detta så fort att icke ormen dessför-
innan kan nå vatten. Kan så ske kan ormhugget möjligen botas men eljest 
blir det svårare. Emedlertid så skall den sjuke sätta sig på en jordfast sten 
och den som skall bota har sin knif och stryker därmed samt läser: 

Jungfru Maria gikk sig i gräset 
Så fick hon höra ormar hväsa 
Så tog hon sig en linda 
Skulle ormen binda307  
Jag binder dig i den stores namn 
Du skall intet kreatur skada! 
I den hel: treenighetens namn. Amen!308  
(Länna) 

Jungfru Maria gick sig i gräset 
Så fick hon höra hur ormen hväste 
Så tog hon af sitt lindeband 
Och bandt ormens gadde och döfvade309  hans tand 
Igenom treenighetens namn, Amen.310  
Läses trenne gånger. 

307347 s. 235 (jfr s. 73): Jungfru Maria tog sig en bindel (linda)/ skulle den ormen binda. Efter 
strofens slut: Läses tre gånger då hatt eller mössa aftages hvarje gång. 
308Linderholm nr 1054: små var., mest lik uppteckn. i 347 s. 235; har t.ex. de avslutande 
prosaraderna i noten ovan. Övriga uppgifter: Länna, Sdm, 1800-talets senare hälft. NM. F. 
9472. Uppteckn. av GE. 
309347 s. 73, marg.: d' döfcgt 
310Linderholm nr 1058: smärre var. Även Botas med läsning och knifstrykning. Övriga upp-
lysningar: Åker, Sdm, 1850-1900. NM. F. 8347. Uppteckn. av GE. D:o från Jäder, Sdm, 
samma tid. NM. F. 9453. Bidrag II s. 107, jfr Is. 109. 
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Jungfru Maria gick sig311  i gräset 
Då fick hon höra hur det fräste 
Jungfru Maria löste af sig sitt strumpeband 
Och bandt om ormens hufvud så det inte skulle svida 
Aldrig svida. I Jesu namn. Amen. 
Läses trenne gånger. (Sörtorp).312 

Den som huggin ä' ska' n siippä 
A' den som huggi' ha' så ska' n sprikkä 
I G: F: o: S: o: H: A: N: Amen313  
(Dunker Sn) 

Med etter tand å etter tunga' 
Jungfru Maria tog sig en linda 
Till att sno och binda 
IF: S: o: D: H: A: N: Amen314  
(Björnlunda Sn) 

Jungfru Maria går sig i lunden den gröna 
Där plockar hon rosor både315  fagra och sköna 
Så fick hon höra ormen i gräset fräsa 
Han högg och han stack 
I detsamma var det sagdt 
I Hel: treenighetens namn Amen.316  
(Länna Sn) 

Lasselillä går åt brunnen å' drikker 
Fram kommer ormen å' stikker 
Bit i bark å' sprikk i grund 
Bot ska' du få i samma stund 
Genom treenighetens Namn Amen! 
(Länna Sn)317  

311347 5. 73: sig saknas; rad 4: intet. 
312Denna ortsuppgift jämte Dunker för nr 4 ur ms 347 s. 73. Linderholm nr 1057: Härad, Sdm, 
1850-1900. NM. F. 8348. Uppteckn. av GE. D:o från Jäder, samma tid. NM. F. 9452. Jfr 
Bidrag II s. 107 nr 3. 
313Bidrag II s. 107 nr 2, ej dialektskrivn. 
314Linderholm nr 1061 eller 1063?: små var. NM. F. 8350. Bidrag I s. 109, ej dialektskrivn. 
315347 s. 73: båd'; i nästa rad: fekk (ej fick). 
316Linderholm nr 1051: Kloster, Sdm, 1800-talets senare hälft. NM. F. 9451. Uppteckn. av 
GE. Bidrag II s. 107 nr 1. 
317347 s. 73: Länna Klackhagen, så även Linderholm, nr 1080: 1850-1900. NM. F. 8353. 
Bidrag 1 s. 109, ej dialektskrivn. 
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Du fulä styggä långä rand 
Du skämde med din tand 
Om du vore långt bort under stockar och stenar 
Där vore du hvarken folk eller kreatur till menes.318  
1 G: F: o: S: o: d: H: A: N: Amen 
(läder Sn) 

* Eller: Lille Lasse låg vid brunn å drack 
Fram kom ormen å han stack 
Bit i buk å spott imot 
Till och med så var det gjordt. 
Genom 3 namn. 
Eller: Man uppskär 3 jordtorfvor efter hvarandra motsols och gnider 
bettet därmed efter hvarandra och vid hvarje så läses: Kaller låg på 
tufva och bette stack, lägg jord på så var det bättre straxt. Genom 3 namn 
[347 s. 73, marg.].319  

Eller ock så ombinder man en ormbiten lem med ett gult silkesband så 
hårdt som möjligt att ej giftet skall sprida sig till kroppen. 

Men detta medel var en gång nära att kosta en person lifvet ity att det 
blef kallbrand. 

Ormskinn påbindes äfven på stället där ormen bitit. Tros hjälpa. 
* Ormhugg botas äfven genom påbindande af Asklöf och dess bark [347 

s. 235]. 

[Följande besvärjelser mot ormhugg återfinns i ms 347 s. 69 men har inte 
medtagits i utskriften för Vitterhetsakademiend 
Kristus gick genom Nores skog 
Ormen låg under Ekerot 
Stack Kristus i sin högra fot. 
Sprick den som stack 
men inte jag som sticket fick. 
Genom 3 namn320  

318347 s. 73: Där du vore ... te' menes. 
319Denna besvärjelse även hos Linderholm, nr 1081. L. läser dock Koller. Övriga upplys- 
ningar: Barva, Sdm, 1800-talet senare hälft. NM. F. 9468. Uppteckn. av GE. D:o från Åker, 
Sdm, samma tid. 

320Linderholm nr 1039: små var. Övriga upplysningar: Ärila, ScIrn, 1800-talets senare hälft. 
NM. F. 9450. GE eller möjligen annan person har anfört var. i strofen. L. uppger att GE 
upptecknat besvärjelsen efter ms hos f. soldaten Tell i Härad. L. återger en utskrift för NM 
(F. 8356). Ingendera överensstämmer helt med ovanst. 
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Jesus gick genom en skog 
Låg ormen under björkerot (Ekerot) 
Stack En i (Erik) i sin högra fot 
Spring den som stack! 
Men inte jag som stucken blef (är det jag som stuckit) 
Genom 3 namn.321  

Eller: Man räknar baklänges från 21 till 1 trenne gånger under det man 
stryker med hand eller knif. 
Sancte Pär klef på tufva 
Trampä' ormen på hufve' 
Ormen hväste, Sancte Pär snäste: 
Nu sätter ja' dej på de' hvita 
Å' du skall icke mera hvarken hugga eller bita 
Ditt slägte ska' ödas 
Så sannt som Kristus låtit sig af kvinna födas 
och för din skull låtit dig döda 
(Å' för din skull ä' dödad) 
Genom 3enighetens namn, Amen 322(Näshulta) 
Guds Son förvisst' 
Är Jesus Krist 
Af kvinna född 
För menska blödt 
För din skull han dödt 
Men nu skall du också dö 
Genom tri [H.. ?J 323Amen 
Och aldrig mera bita?24  

321Jfr Linderholm nr 1041, Bidrag IV s. 80. 
322Linderholm nr 1067: Näshulta, Scim , 1886. NM. F. 9056. Uppteckn. av GE 7/8 1886. 
323Ska1l troligen läsas »genom tre Heliga namn»; jfr Linderholm nr 746. 
324Linderholm nr 746: små var. Övriga upplysningar: Näshulta, Sdm , 1886. NM: F. 9057. 
Uppteckn. av GE 7/8 1886. 
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Ormylä, ödla 
Detta djur tros kunna läka en orm huru illa han än må vara blesserad 

blott hufvudet icke är krossadt. 
Om Ormylä skulle krypa in uti en människa så tros den kunna yngla in-

uti inälfvorna, eller inuti kroppen. 

Osynlig 
Om man sticker ut ögonen på en svalunge och låter honom ligga i boet 

trenne dagar, så finner man en sten i samma bo. Denna sten tager man i 
munnen så är man osynlig för alla utom för den som har fyrväpling på sig. 

Eller: Man uppsöker Vipans bo och däruti finner man en sten med många 
färger. Om man bär denna sten vid sin bara kropp så blir man osynlig. 

Eller: Om man kan fä en hvit fjäder som korpen har under sin venstra 
vinge; men om man skjuter korpen och han icke blir död så hugger han i sig 
fjädern. 

Eller: Korpungarna äro hvita de första fjorton dagarna. Så tager man 
och upphänger en korpunge med en silkesände bredvid boet, och som kor-
pen kommer så är denne hvit och korpen tål ej se honom; flyger därföre 
bort efter en sten och släpper i hans gap. Ungen blir då osynlig men man 
har silkesträden till ledning och finner honom samt tager stenen. Den som 
har denna sten i sin mun blir osynlig. 

Pengar 
Om man tager 6 droppar igelkottblod, 1/2 lod osläckt325  kalk, 3 lod pott-
aska som allt stötes och blandas till deg och däraf formerar en kula, samt 
vidare doppar denna uti olja Nio gånger, samt bär denna kula uti sin 
sedelbok eller penningpung så tryter aldrig penningar. 

Petrus, dyngpelle d: 29 Juni 
Med denna dag börjar dyngandan och må ingen i bylag eller där grannar 
finnas understå sig att börja förut. Regnar det i dyngandan så blifva alla 
andetider regniga.326 

325347 s. 102: osläkter. 
326347 s. 278: Om det regnar i dyngandan så blir regn i höandan och sädsandan samt öfriga 
andtider. 
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Petter Katt, Petr: Cathed: d: 28 febr.327  
Petter Katt var en man som kastade en varm sten i sjön hvaraf det kommer 
att efter denna tidpunkt isen fräter lika mycket under som ofvanpå. 

Pingst 
Är det nordanväder pingstdagen så fortfar detta väder med kall väder-

lek i Sju veckor därefter. 
* Somliga taga Påskdagen härför [347 s. 274, tillägg]. 
Pingstregn är såsom etter på marken, vållar att det blir mask i säden 

och missväxt. 

Pissa 
Den som väter under sig i sömnen bör passa på och endera pissa i en 

öppen graf, eller ock taga af sin egen urin i en flaska och nedlägga i graf-
ven. Den som sönderslår denna flaska får samma olägenhet själf. Men 
härvid är att märka att den lidande måste vara af motsatt kön med den 
som skall begrafvas. 

Kan man utan någons vetskap eller medvärkan praktisera flaskan i lik-
kistan så är det så mycket säkrare. 

Pissa öfver venstra tummen: Detta är ett sätt som brukas vid motgångs-
tillfällen såsom t:ex: i kortspel där man har otur. 
* Eller: Något djurs genitalium tillagas som maträtt och gifves den 

sjuke. 
Eller: En rätta snepes och testiklarna ingifvas omedvetet i en brödbit. 
Eller: Uppdrag en råstör och pissa i holet samt nedsättes igen [347 s. 46, 

marg.]. 

Potates 
Måste sättas i nedanet så växa knölarna större. 
Det det visar sig bli mycket rönnbär så blir det god potatesskörd. 
Potates af ny skörd måste något smakas Olsmässdagen, men smakar 

man dem förut så blifva de hårdkokta.328  

327Bör vara 22 febr. 
328347 s. 168 i stället: men aldeles icke heller förut. 
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4. För att skydda potateslanden för frost så skall man släpa ett hopsnodt 
halmband kring åkern.329  

Pålsmässan 
Vid denna tidpunkt skall det var halfgifvit foder i ladugården, halfäten 
gröda33° för folket samt halfsnögad snö. 

Påskafton 
Denna dag kallas ock stumplörda'n och är trollpackornas resedag till 

Blåkulla. 
Påsksmällar skjutas för att bortskrämma påsk- eller trollkärringarna 

och att de som flyga i luften må falla ned. 

Påskdagen 
Påskdagsmorgonen tror man sig se solen dansa. 
Man vill påstå att om man går barfotad på golfvet på påskdagen så 

skall man stöta fötterna om sommaren därefter. 
Om det dryper ur takfötterna så blir godt ärtår. 
Kan någon präst finnas som läst sin bok rätt så bör han denna dag se 

hvilka trollkärringar som varit på resa till Blåkulla under dymmel-
veckan. 

Påskdagen äro alla skator resta till Blåkulla att gammelbisse må få 
vänskapsbesök af dem i sällskap med trollkärringarna. 

Denna dag skall man ovillkorligen äta ägg, men hos somliga skola de 
ätas påskafton. 

* Påskdagen duger icke att spå i kort ty då är siareförmägan utan 
värkan. 

Blåser det nordanväder så blåser sådant i 40 dagar [347 s. 271, tillägg]. 

Qvarkan 
Botas om hästen ingifves af qvinnors menstruation. Se Art: Häst. 

329347 s. 168, tillägg: Något måste ock läsas. 
33°347 s. 267: gröde. 
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Qvast 
Ingen qvast må läggas på elden utan att alla banden jemte hånken upp-

skäras. 
Fårris må icke bindas till qvast ty det förorsakar olycka i ladugården. 

Qvällrudi', se Art: Moln 

Qväsa en331  

Om man får se en person som man tror vill skämma en, eller på annat 
sätt göra skada och våldföra sig på någon, så säg efterföljande ord: 
Jag ser dig först. fag döfvar din röst! 
Din' lefver och lungor, Skall mig allt förkunna! 
i Namn F: o: S: o: H: A: Amen 

Eller: 
Tvy klyf svarta troll 
Som koll 
Jag skall binda eder (din) tungrot så att ej din elaka tunga kan tänka, tala 
eller svara ett ondt ord om mig, utan låta mig och de mina vara i fred. 
I N: Faders o: Sons o: Helige Andes, Amen. 

Regn och tecken därföre 
Om det regnar i öppen bok eller under Gudstjensten om Söndagen så blir 

regn hela veckan. 
Om det regnar och solen skiner så regnar det dagen därefter. 
Om då det regnar i Sjö eller klart vatten det synes blifva likasom drop-

par liggande på vattnet så blir det regn dagen därefter. 
Om det regnar Sjusofvardagen så regnar det i Sju veckor därefter. 
Om man drömmer om död person så blir snart regn. 
När solen skiner på vestra molnet så blir regn dagen därefter. Solen 

säges då ta bädd när hon vid sin nedgång skymmes af vestra molnet. 
När svinen bära pinnar och halmtappar i munnen så blir snart regn. 
När kattorna sofva på hjärnan så blir det snart fult väder. 
När källorna sina sitt vatten så spår man regn. 
När röken går till marken blir snart regn. 

331Da"refter s. 84 i 347: Trulldom försvara sig. 
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När hundar och kattor äta gräs så spär man regn. 
När räfven skriker så väntas regn och ruskväder. 
När ormar visa sig i mängd, blir snart regn. 
När svalorna flyga nära marken blir regn. 
När saltet vätskar sig så blir snart regn. 
Om regnbogen mulnar bort blir mera regn. 
När flugorna stickas blir snart regn. 
När Tillkråkan skriker om sommaren blir nog och mycket regn. 
Om ett sto stallar straxt efter insättningen och efter tjenstgöring så blir 

snart nog regn. 
När bofinkarna visa sig oroliga så väntas snart nog regn. 
Morgonrodnad betyder regn. 
Om Vinspolen där den finnes slår ned på åkrar så väntas snart regn. 
Skyformationerna Vatthäs tar och Sotgubbar betyda regnig väderlek. 
Fredagsqvälln gör Lördagsvädret, men Freda'n har sitt ege' viidr.332  

Regnbogen 
Regnbogen tros med sin ena ända alltid stå ned i källor för att suga upp 

vatten i molnen att det må bli något att regna af. 
Om regnbogen mulnar bort så blifver regn men om han klarnar bort så 

blir vackert väder. 
Om man pekar åt regnbogen så får man likadan näsa och lika lång. 
Om man pekar åt regnbogen så kan man mista fingret hvarmed man 

pekar. 

Rening, menstruation 
Om qvinna förlorat sin så tager hon in af en annans. Den första blir hjälpt, 
den andra blir stjälpt, förlorar sin. 

Roffoglar 
Roffoglar af alla slag men isynnerhet hökar och ugglor uppspikas ofvan-
för stalldörrar såsom förvaringsmedel mot ondt. Många äro så barbariska 
att de uppspika den lefvande och befinnas vid lif i flera dagar. 

332347 s. 295: Fredli'skwälln gör lördä'salidre 
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Rof vor 
Roffrö bör sås i tre terminer men icke sednare än den 10 Juli om rötterna 

skall duga. 
* Eskils och Leo-dagarna är godt att så [347 s. 166, tillägg]. 
Roffrö må icke sås då det genast regnar ty då vill man påstå att det 

spricker. 
Roffrö må aldeles icke sås i solståndet. 
Om man fjärtar när man sår roffrö så blifva rofvorna bäska. 
Såningen värkställes på många sätt. Somliga blanda det i jord eller 

sand och då sår man med öppet handkast; somliga taga små portioner i 
munnen och spruta det ut öfver åkern; och somliga taga det med nypan och 
så som annan säd. 

En sägen är: att lika många år som fröet är gammalt, lika många veckor 
ligger det i jorden innan det kommer upp. 

Rofvan växer icke förrän hon får höra slagan och gäller detta om alla 
rotfrukter i allmänhet. 

Mot loppmask som är rofvomas värrsta fiende så brukar man taga linne 
hvarmed bårståndet lik varit höljdt och släpa öfver åkern. 

Eller ock kan man så dymmelaska och kalk öfver åkern då dylik mask 
märkes vara närvarande och börjat skada. 

Roffrö mättes förr alltid med sked och hade man sina beräkningar hur 
många skedblad gick åt på hvar åker. 

* Priset har varit 6 styfver (3 öre) skeden [347 s. 166]. 

Rosen 
Botaren stryker öfver det lidande stället med knif och läser: 
Rosen, rosen röd 
I morgon skall du dö! 
I en sjö där ingen ror 
I den skog där ingen bor 
Under både stockar och stenar 
Rötter och grenar 
Dig skall ingen man förmena! 
IF: S: o: H: A: N: Amen! 
trenne gånger. 
(Länna Klackhagen) 
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* Eller: Deg af kvinnomjölk och vådeldskol pålägges [347 s. 66, tillägg]. 

Rufus, märkelsedag 
Rufus är jemte Bartholomeus dagar hvarpå man måste börja så något 
höstsäde. 

Ryggvärk 
Botas om en person af motsatt kön till den lidande med armarna sam-

manhäktar sig med denne, rygg emot rygg. Den lidande personen lyftes, 
skakas och nedsläppes trenne gånger. Detta kallas att väga saltpund. 

Eller smörjes med ormister och räfister. 
Eller Ålskinn bindes om lifvet. 

Rå, rådande333  
Däraf äro många slag, dels i afseende på deras boningar och uppehålls-
orter och dels i afseende på dess bestämmelse eller förrättningar. 
1. Bergrå 

Detta slags rå som har sin boning i höga bergklackar och utmärkande 
större stenar har förr varit mycket omtaladt. Denna makt kunde taga 
människor och boskap lifs lefvande och kunde behålla dem länge nog och 
ofta kanske för alltid, men de läto ofta skrämma sig och besegra sig af 
kristendomens tecken. De sky järnet och många andra saker som män-
niskor har i sin makt och med hvilka hon många gånger kan skydda sig 
själf och sina husdjur. Detta rå torde vara det af somliga benämnda troll, 
ehuru det icke värkligen är det. 

Många sägner finnas om dylika: 
En gubbe och en gumma bodde i en stuga på Tosterön för icke så värrst 

länge sedan. En afton ropades vid fönstret: Får ja' ågä din grå katt? — Ta, 
tal svarade gubben och därefter så syntes icke katten mer, men nog hörde 
gumman sin gamla katts välbekanta jamande inuti berget som låg tätt vid 
stugan beläget. 

Uti det s:k: Neifringsberget i Härad socken vid Rödkärr såg man för 
icke så länge sedan en gubbe hafva sitt tillhåll i det han om dagarna gick 
däromkring och vallade några getter, men bäst han gick så såg man 

3331Cap. om  Rå är här utförligare och ganska kraftigt omarbetat i jämförelse med utskriften 
i ms 347. 
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honom upplåta en dörr midt i flinthårda berget och ingå med sina getter 
men dörren var genast osynlig och lika med det andra berget. 

3. Det var en flicka som gick åt skogen att plocka bär och kom aldrig 
åter. Hennes föräldrar sökte henne mycket och frågade allt hvad frågas 
kunde men hon fick af en klok gumma blott den trösten att hon på års-
dagen efter hennes försvinnande kunde träffa henne i samma trakt. 
Hennes moder gick därföre åt skogen och träffade henne ganska rigtigt, 
men hon (flickan) var så fängslad af skogens makter att hon icke hade 
makt att följa modren hem. Hon kunde blott berätta sitt öde. Och det var 
så att hon bodde i ett berg kalladt Munkberge' och hon skulle nu snart 
gifta sig med en yngling (prins) som äfven var kristen och bergtagen och 
bodde i ett annat berg. Hon uppgaf rigtigt tiden därföre. Om nu hennes 
anhöriga kunde passa på och befria henne vore godt. Tydliga tecken 
skulle föregå. Hennes anhöriga kommo nog men det kom ock en väldig 
skara med skogsfolk, troll och däribland skrek en: Jan Hane från 
Tranefelle ha' fått sitt gifte från Munkberge' lunkä på gossär! och hennes 
anhöriga voro för svaga att taga henne och hon var för alltid förlorad. 
Hvaraf kan synas huru farligt det var att träffa detta slags Rå, ofta för-
blandadt med troll, som hade fasta boningar. 

Otaliga sägner finnas härom dels lokaliserade och dels fria. 
2. Skogsrå 

Detta är en annan makt som äger välde öfver skogens vilda djur och med 
hvilken jägare måste ställa sig inför att vinna något i sitt yrke. Det torde 
vara en art häraf som i skogsjungfruns gestallt stått i särdeles intimt för-
hållande till de jägare som vågat påkalla dess biträde och vänskap. De 
som sett henne hafva funnit henne utomordentligt skön då de skådat hen-
nes framsida men då hon vändt dem ryggen så har man skådat tecknet till 
vidundret. Hon skyr ej att handtera skjutgeväret och rädes ej för skottet. 
Ännu lefvande personer försäkra heligt att de jemte kamrater varit ute 
på jagt och att hon framkommit och handterat deras skjutgevär och 
hvaraf hon på somliga strukit med handen, på somliga spottat och ur-
skjutit skottet för somliga. Och sedan hafva de nog ärfarit hvems jagt-
lyckan blifvit. Man vet att vissa jagtlyckliga personer funnits som gått 
och grubblat öfver en bekantskap som obetänksamt ingången de gärna 
ville ha upplöst men kunna ej utan andras hjälp. Många hafva genom 
andras tröst och hjälp lugnat sig men mänga har afhändt sig lifvet. 



203 

Anm: Man kan icke förstå detta på annat vis än att många eller sådana 
personer hvarom nu är fråga genom groft hexeri, och förnärmande och 
missbrukande af religjon och kyrka helgade föremål, fått öfverväldigan-
de samvetsqval. Många sägner finnas härom. 

Sjörå 
Detta slags rå har makt i sjön vidt och vida. Fiskares lycka bero af dess 

goda vilja. Dess vänskap kan ingen vinna men väl dess ovilja genom att 
fånga de fiskar som hafva en närmare beröring med dess väsende. Mången 
kallas ofrivilligt beträda svaga isar, eller på annat sätt gå sitt oblida 
öde till mötes och i böljan finna en för tidig död. Mången gäng har man 
före och efter sådana händelser hört nödrop i sjön, och är det mänga som 
tros icke kunna motstå sitt öde utan lyder sjöråets kallelse, t:ex: skridsko-
åkare odl: 

Skatters Rå 
Det finnes en art Rå som har värd om förborgade skatter af Silfver eller 

guld och som bor i nog obetydliga backar. Det höres tydligen då man går 
något hårdt och stampar på marken ett dånande ljud hvilket bevisar 
ihålighet och rum hvarest Rå med jordgods har sin boning. Det höres väl 
icke alltid tillvaron af sådant som förut omnämnts men man får likväl se 
huru det lyser om mörka qvällar och får man nog se hur en gubbe sitter 
ornhvärfd af guld och Silfverkärl hvilka han skurar och fejar. Han för-
närmar ingen men icke dess mindre så äro människorna så egennyttiga att 
vilja tillegna sig hans gods. Det behöfvs icke mera än att vara beredd och 
hafva stål i fickan och säkrast vore att hafva fickorna fulla med synå-
lar. Man upptager hvad man har i fickan om ej annat så — fällknifven 
och kastar i högen. Alt som träffas af det kastade stålet blir qvar men 
allt annat jemte den rätte ägaren försvinner ögonblickligen. 

Det är nog längesedan någon lyckats tillegna sig något jordgods på detta 
vis ty nu och på minst femtio år har ingen kunnat visa sådant. Men nog 
har det funnits dem som haft stora knyten men hvilka de icke kunnat 
hafva, ty spökeri och samvetsqval har alltid åtföljt dylikt så att de 
nödgats nedgräfvit det i jorden för att i en framtid möjligen uppgräfvas. 

Så är föreställningen härom — 
Vägrå 

En art rå har sitt säte vid vägar, i backar därpå, krökningar, stenar, 
sumpiga öfverfarts ställen o:s:v:. Detta Rå oroar ofta vägfarande, men 
troligen har man då betett sig oskickligt eller ohöfviskt. 
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Mången har stadnat i stöpet och skulle fått stått länge nog; men man 
känner nog medel att försvara sig och reda sig ur knipan. 

Krånk 
Detta är troligen en mildare art häraf, om ej detta i sin helhet. Se art: 

Krånk här förut. 
Gård rå 

Denna makt delar sig mångfaldigt: 
Det finnes i boningshuset, hvarest det tydligt nog ger sig tillkänna 

genom husfolkets trefnad eller otrefnad om någon är som är misshaglig. 
Se art: Kramning. 

Det finnes i brygghus, i pörten och till och med i obegagnade uthus. 
Men förnämligast gör det sig gällande i stall. Hästars trefnad och hull 

beror mera häraf än af fodret. Men så har ock stallsvennen, eller den som 
ansar och sköter hästar och stall, en tillrättavisande makt. Beter han sig 
oskickligt på ett eller annat sätt eller icke är uppasslig, eller om han 
eller någon främling är ohöfvisk i stallet eller svär så vankas det örfilar 
och sjukdomar. 

Tomtrå 
Detta tyckes vara något som har inseende öfver hela byggnadstomten 

både ute och inne. 
Om flera åboer på samma ställe äro kända för några egenheter af mind-

re god art, så säger man: de' ä' tokka tomt334  där! det kan icke få vara 
annorlunda. 

Ässj-Vormen 
Är ett rå i smedja och skall hvarje en som därstädes ännu förrättar 

arbete först hälsa och något offer dit ställas af ägg och bränvin. Men 
hvilket nog kommer sinom man tillgodo. Se min afhandl: Handtvärkeri 
1830.335  

Rå, personligt följande och skyddande 
Men har varit åsyna vittne till dylika företeelser i det att personer in-

nevarande på främmande ställe har under underhållande samtal liksom 
på gifvet tecken tvärt sprungit ut och förut sagt: Ja' kommer! En knäpp-
ning i dörren eller en smäll af en spricka i trädet af boningshusets vägg 
och som vid stark vinter ofta förmärkes, har vanligtvis fått gått och 

334347 s. 330: tökka tömt. 

335Jfr 347 s. 300, marg.: Ässjvormen: är ett rå i smidjor. Ny lärling eller inträdande Arbetare 
måste muta honom med bränvin och tilltugg; men hvilket kommer äldre arbetare tillgodo. 



205 

gälla som tecken af Rå liksom till äskadt samtal. Dylika personer äro 
mycket fruktade. De tro sig vara oöfvervinneliga i slagsmål. 

Gent däremot så inbilla hemmavarande sig märka tecken ljudeligt af-
gifna under husfadrens frånvaro och stundande hemkomst. De säga: Jaså! 
Ä' de' nu så dags! 

Det är lätt begripligt att sådana mysterier hafva en genomgripande in-
värkan på de yngre. De blifva frän omedvetenhets tillstånd bringade in i 
medvetenhetstillstånd af det som är — intet. Så underhålles vidskepelse 
och öfvertro! 

Kol-rå 
Det finnes rå vid kolbottnar eller kolmilor och vid tjärbränningsgropar. 

Detta kan vara till stor båtnad för dem som på ansvar befatta sig med 
dessa handteringar. De kunna af Rå under sömnen blif va varnade för och 
underrättade om timad eller börjad eldskada, men de kunna ock å andra 
sidan få ärfara Råets ogunst till men och skada om de misshagat Rå — Se 
art: Kolning. 

Sägen: En Kolare kallade sig: Ja' själf — och blef bekant med Rå i en 
qvinnas gestallt. Hon blef honom tråkig så att han begjöt henne med kok-
hett vatten. Hon skrek och beklagade sig att lida — Af hvem? sporde 
hennes kamrater eller slägtlemmar. Ja' själf! blef svaret — Må du då ha 
som du har! svarade hennes slägte — 

Rå i kyrkor 
Att det gifves Rå i kyrkor, på plattser där döda personer begrafvits och 

där död person finnes eller nyss funnits kan ju ingen undra på. Denna makt 
gör sig ofta starkt gällande och kanske egentligen kan hänföras till 
samma kategori som: 

Spöken 
Men likväl så göres här en viss begreppsskiljnad därifrån. De äro i alla 

fall ofta nog gemensamt behjälplige att skrämma och klämma folk. 
Söndagsbarn och Torsdagsbarn d:v:s: personer som äro födde på dessa 

dagar se dem ofta då ingen annan ser dem, men dessa äro mindre utsatta 
för deras kramning. Men antingen dessa eller annan skulle se något så få 
de icke omtala det samma dag eller åtminstone innan de sofvit, ty eljest 
kunna äfven de bli kramade. 

Alla här förut uppräknade makter kunna hvar för sig vara människan 
till ogemen nytta om man beter sig rätt. T: ex: om man ingår uti ett hus för 
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att förrätta något arbete och uraktlåter att hälsa såsom dagstimman är 
till så kan hela hans arbete gå bakfram. 

Om man är åkande eller gående under det Rå är oblidkadt så kan en åk-
tross stjälpa på släta landsvägen och en gångande person kan falla på 
släta marken aldeles som benen skulle bli undanryckta. 

Jo så är Rå beslcaffadt! 

Råttor 
Där dessa djur äro besvärliga så tager man Björköjord eller Ansgari-jord 

där den kan ärhållas och strör där råttorna hafva sina vägar så försvinna 
de. 

Det uppgifves att kloka gubbar (i Enhörna socken) kunde göra Ansgari-
jord och att därtill jemte mycket annat nyttjade brända ormar. 

Där råttor äro besvärliga så fångar man en hvars hår man något sveder 
samt påbinder något så han icke kan göra sig saken qvitt och därpå släp-
per henne samt beder henne gå och taga sitt följe med sig till den man bäst 
unnar dem. 

Det gifvas personer som kunna »görä bort» råttorna och skicka dem till 
andra, men om desamma veta att skicka dem tillbaka så bli de tiodubbelt 
värre. De kunna visas till holmar i sjön eller till omkringlästa ringar i 
skogen hvarest de nödgas till slut svälta ihjäl. — Formeln skall nog upp-
letas. 

Räf ormar 
Denna åkomma är ganska besvärlig och kan fäs om man kommer i 
omedelbar beröring med det spindelartade djuret räform eller tusen-
fotingen (?). Men bot finnes till allt och äfven dessa. 

Bestryker man dem med nykter spott. 
En klok gumma, som bör vara Söndagsbarn, gapar öfver dem korsvis 

trenne gånger. 
Om Söndagsbarn får se en räform på någon annan så säges om ingenting 

utan denne blott spottar därpå. Ingen får heller därefter tala därom. 
Om Söndagsbarn som är brukad för sådana saker icke af egen drift upp-

märksammar åkomman eller vidgör något så kan den personen påkallas 
att spotta trenne tag på räformen. 

Man ritar med en knif och läser följande: 
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SATOR 
ARE P0 
TENET 
OPERA 
ROTAS 

trenne gånger. Denna formel kallas Hin Häles latin. 
Femudd ritas öfver dem af annan person. 
Den sjuke ritar själf femudd öfver ugnsluckan.336  
Femudd ritas af den sjuke själf på en brödbit och denne bör äfven själf 

gifva den åt en hund. 
Smörlake tigges på främmande ställe och påstrykes. 
Krypdjuret räform (tusenfoting?) påbindes och är säkraste botemedlet 

om man genom den ärhållit räformen. 
* Eller: Om Söndagsbarn varsnar en räform så säges om ingenting utan 

spotta därpå — Ingen får tala därom. 
Eller: Man tager en trehörnig brödbit och ritar femudd, först på räf-

ormen, så på fönsterkors bly, så på spisbolet, med hvar sitt särskiljda 
hörn och gifves den sedan åt en hund, heldst en främmande hund [347 s. 
43, marg.]. 

Rödstjärt 
Denna fogel får icke ofredas ty om så sker så mjölka korna blod och be-

kommer dessutom ladugården illa i allmänhet. 
Om rödstjärten flyger under buken på kor som mjölka så mjölka de blod. 

Segerhufva 
Den som är född med Segerhufva och hafver henne förvarad kan då man 
henne hos sig bär hämma all härjande och utbredande eld, ty där perso-
nen framgår mägtar ej elden öfvergå. 

Sindrag 
Botas: 

Om trenne Sälfvor hopknytes och ombindes. 
Eller: Cm man tager sådan tråd hvarmed korfskinn varit hopsydda och 

omlindar eller ombinder. 

336347 s. 43: ugnsgluggen (stickgluggen). 
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Eller: Man knäpper händerna i kors och hårdt sammantrycker dem. 
Eller: Man om lindar ålskinn om lemmen där plågan är. 
Eller: Man spottar på venstra tummen och gnider hårdt därmed emot 

själfva stället där sendraget är. 

Sittande 
Att en sittande ej kan resa sig: 

Då prästen står och jordfäster lik tager man litet jord vid grafven samt 
går därmed utanför porten och svänger sig på venstra klacken motsols 
trenne gånger och säger: I den helige treenighetens namn! Sedan strör man 
mullen i hufvudet på en sittande och säger: Här skall du sitta så länge jag 
vill! I G: F: o: S: o: d: H: A: N: Amen! 

Om en person sitter på en stol så rycker man trenne hårstrån ur hans 
hufvudsvål och går trenne gånger omkring stolen samt säger för hvarje 
gång: 

Du skall stå under min lydnad så sannt som Jesus hafver bundit djeflarna 
i helvitet med mörksens kedjor! I N: F. o: S: o: H: A: Amen! 

Sjukdom 
Om man gnider en sjuk person under fötterna med en fläskbit och gifver 

en hund och denne uppäter fläskbiten så tillfrisknar sjuklingen, men om 
hunden afskyr fläskbiten så är döden att vänta. 

Om en främmande inkommer första gången på ett ställe där sjuk person 
finnes och sedan denne sjuknat och den sjuke rör fötterna först så tillfrisk-
nar han, men rör han hufvudet först så dör han. 

När sjuk person antager gul ansigtsfärg så tror man sig säkert se döds-
tecknet. 

Om sjuk person ofta vill ombyta sängplatts så är dödsstunden icke långt 
borta. 

Om man ser spindlar gå på den sjukes säng så är det dödstecken. 
När en sjuk ser sig öfver hufvudet så antages det för dödstecken. 
Äfven om en sjuk »spänner ögo» i en främmande eller ser skarpt an så är 

det dödstecken. 

Sjusofvaredag 
1. Om man sofver på denna dag så blir man lat och sömnig hela året. 
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2. Regnar det denna dag så regnar det i sju veckor därefter. 

Själffrätsår 
Dessa äro elakartade utslagssår af mindre omfång och finnas oftast kring 
munnen på barn.337  Botas: 

Om själffrätsten, vådeldskol och qvinnomjölk sammanblandas och på-
smörjes. 

Men det är att märka att den qvinna af hvilken mjölk tages måste di-
gifva barn af motsatt kön med den som har åkomman eller som skall 
botas. 

Läsning brukas men formeln är icke ännu känd. 

Skabb 
Hos människor. Se art: Kldde. 
Hos boskap, botas: 

Om man tager torfvor som om sommaren vid slåning afhuggas med lien 
och gnider därmed det skabbiga stället. 

Eller ock ingiver man dem Skabbjord.338  

Skatan 
Skator böra icke hatas eller ofredas, men om barn fösa dem från ett 

ställe till ett annat så blifva de qvicka. 
Om skator skjutas så lider stall och hästar skada. 
När skator skratta så kommer snart främmande. 
Den som förstör skatbo får skabb. 
Skatan nyttjas mycket för hemliga konsters utöfning i jagt. (Sdel 

ddettal) 
Skatans fjädrar fä icke nyttjas i sängkläder. 

* Barn bli skvalleraktiga om de aflas och ligga därpå [347 s. 245, 
marg.]. 

Om en död skata upphänges i stallet så rider ej maran hästarna. 
Skatorna göra trollkärringarna sällskap till Blåkulla påskaftonen. 
Olsmässodagen fara skatorna till Blåkulla att gammelbisse må få 

plocka fjäder af dem. 

337347 s. 441 stället: ... och finnas ofta kring munnen då de stundom kallas markyss. 
338347 s. 231: skabbjol. 
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* Skatan hade ursprungligen blott två ägg, men skogsdufvan hade Sju. 
Så bytte skatan med dufvan. Dufvan beklagar sig därföre sålunda: Hvar-
före tog du mina sju, sju, för dina tu, tu? — En härmning af dufvans läte 
[347 s. 245, tillägg]. 

Skjuta 
Skjuta i kapp med hvem som heldst: 

Om man skrifver dessa ord: 
Nabba (haba)1" Sadla -1" Gabla 

på ett papper eller spån och bär hos sig. 
Om man vill att en annan icke skall träffa så skrifver man efterföljan-

de ord på venstra armen då man har personen i sällskap: 

71/ 

Eller: När man har kamrater så lagar man att man i hemlighet tager en 
Stränta339  af första träd, och hvilken man lägger i sin bössa så får man 
skjuta framför någon annan. 
4. Eller: Man säger dessa ord: 

Aocreus bilig henuttrum 
Så tyckes tydligen stå uti ett gammalt manuscript och så har man läst 
det; men af vederbörligen lärd man, är detta öfversatt och rättadt(?) till: 

Stoepus billig fenuttrum. 
Anm: Skälig anledning gifves att anföra båda. Manuscriptet kan i sinom 

tid fås till jemförelse. 
* Att själf vara skottfri: Haf dessa karakterer skrifna och bär på dig: 

I-74  • -j 	 t 1‘ 	 • 

[347s. 190]. 

Skog, virke, ved 
Om man är på arbete i skog och någon ropar en så får man icke svara ja! 

utan hoj! ty eljest kan skogsrå fä makt med enom. 
Hugges träd Kristihimmelsfärdsdag så ruttnar det aldrig. 

339347 s. 191: stritta (stränta). 
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Då träd fällas så blifva händelsevis uppspirande stickor sittande i 
stubben. Dessa böra afhuggas ty om de blifva qvarsittande och kreaturen 
under utbete komma nära därvid så vållar det skada för både kreatur och 
ladugård. 
[4. , saknas] 

Om då ved är sönderhuggen i skogen vedträden skulle barkas eller bar-
ken afskalas, så kan man från ladugården fä flå det man icke vill. D:v:s: 
mista kreatur. 

Flogbrand i tallträd tros blifva därigenom att de genom hexeri utsända 
skott farit vilse och fastnat i tallen. 

Eller: Hin hd les köksa far omkring och planterar sådant i talltop-
parna. 

Skor 
Om någon går med sko på ena foten och icke på den andra så fåk] någon 

af dess närmaste anhöriga ondt i ryggen, och då bör den lidande gå med en 
sko tills bot blifver. 

Skor må icke antagas till allmänt begagnande första gången på en sön-
dag, ty om kreaturen händelsevis sparkas med sådan sko eller fotboning 
så bli de ofärdiga, fä lyte. 

Men om man sparkar mot muren första gängen man nyttjar skon så är all 
fara förbi. 

Cm qvinlig ungdom gå snedt på skoklack så blifva de okyska. 

Skott34° 
Botas: 

Ture stog på berget 
Och talte till sin moder Helena: 
Skott i mun, ur mun, 
Bot i samma stund 
Genom treenighetens namn Amen. 
(Länna Sn)341  

Eller: 
Mi syster Lot 

34°347 s. 74: Skit. 
341Linderholm nr 799: 1860-70-talet. Bidrag!! s. 110: (Tor) inskjutet efter Ture. 
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Ha' fått skott 
I mun, ur mun 
Bot ska' du få i samma stund 
Genom tre namn — Amen. 
(Länna)342  

Eller: 

Lappen kommer spännande 
Med sin båga spännande 
Hvem skall du skjuta? 
Folk och fä 
Och allt hvad som för skottet är. 
Jesus svarar: 
Jag önskar detta skott uti en skog där ingen343  bor 
I den sjö där ingen ror 
Ja under en sten där ingen människa bor. 
I G: F: o: S: o: D: H: A: N: Amen! 
(Härad)344  

Minsten stog på högan berg och sade: 
Jag skall bota dig för skott! 
Jag skall fästa min nåda för din mun 
Och det skall bli bot i samma stund! 
Igenom treenighetens namn Amen!345  
Läses tre gånger och hvarvid hufvudbetäckningen aftages och därmed 
slås den lidande individen. Nyttjas för boskap och djur i allmänhet. 

Ture slog på berget 
Och talte till sin mor: 
Tuna har fått skott! 
Så spottas tre gånger i kreaturets mun eller på det lidande stället om det 
är på människa 3ne gånger och fortsättes: 
Spott ur mun, i mun 
Bot i samma stund! 

342Linderholm nr 642: små var., även Lott. Bidrag II s. 100: Min syster Lott. 
343347 s. 79: där ingen människa bor. 
3"Linderholm nr 825: små var., sättande. Bidrag II s. 108: sättande i r. 1. 
345Linderholm, nr 803 och Bidrag I s. 110: nåda/flöda i r. 3. 
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I G: F: o. S: o: d: H: A: N: Amen!346  
Tjula sn [345 s. 79, marg.]. 

Hin håle och Sante Pär möttes på en väg 
Hvart skall du gå? 
Ja' går d' måttar och skjuter — 
Ja ja' visar dig i en skog där ingen bor 
Och i den sjö där ingen ror! 
I heliga treenighetens namn Amen!347  

Lappen skulle gå ut d' skjuta 
Kom vår Herre Kristus 
Hvad ska' du skjuta? 
Jag skall skjuta folk och fä 
Och allt hvad som för mig är — 
Jag skall göra dig stort men 
Du skall skjuta på stockar och stenar! 
Igenom tre namn etc:348  

Ulfven stod på ulfvens berg 
Och sporde Naben åt: 
Hvart skall du gå? 
Jag skall bota för skott (och flog): 
(Hvad för skott?) 
Vattskott, vådskott (väderskott) 
Lungskott, fradgskott349  (fraggd) 
Och för alla nio slags skottena 
Igenom tre namn etc:33° 
Läses nio gånger och strykes med knif eller afviga handen så att namn-
lösa fingret är närmast. Anm: De inom parenthes stående utslutes ur en 
variant. (Länna, Härad) 

Kors göres först på det lidande stället.381  Så läses: 
Dig Guds skapade beläte 

346Linderholm nr 798: (Thor) r. 1.Bidrag I s. 110. 
347Linderholm nr 818 och Bidrag II s. 109: små var. 
345Linderholm nr 822: mycket små var. Bidrag II s. 109: små var. 
349347 s. 74: fraggdskott. 
350Linderholm nr 802; not vid det andra ulfrens jr. 1: läs Nabo'ns. Bidrag I s. 110: var. 
351Linderholm nr 388: Under läsningen görs korstecknet med venstra handen öfver den 
lidande. F.ö. lika ovanst. Bidrag 1 s. 110. 
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Skall jag bota för trullskott, jordskott, solskott 
Och för alla nio slags skottena. 
Igenom stockar och jordfasta stenar 
skall hvarken folk eller kreatur förmena. 
I N: F: o: S: o: H: A: N: Amen! 
(Länna, Härad) 

Ont stog på berget. 
Fram kom lappen gångandes: 
Hvad vill du jag skall skjuta? 
Nej! jag skall vara dig till mens 
Du skall skjuta genom stockar och stenar, 
Rötter och grenar 
Och intet dig Guds skapade kreatur till menes. 
Igenom tre namn etc:352  
Läses trenne gånger. 

Jesus gick sig vägen fram 
Så möter honom en lapp 
Hvart skall du gå? sade Jesus åt lappen 
Jag skall gå 'sta och skjuta en häst, ko eller annat kreatur 
Nej du skall gå i en skog där ingen bor 
Och i en sjö där ingen ror 
Där skall du skjuta på stockar och stenar 
Rötter och grenar 
Och intet folk eller kreatur till mene. 
I N: F: o: S: o: d: H: A: N: Amen! 353  

* Klackhagen Länna [347 s. 75, tillägg]. 
Lappen stog på brona354  

Hvart skall du gå? 
Jag skall skjuta folk och fä 
Ja' ska bota för skott och styng. 
Jordskott, solskott 
Vattskott, vådskott 
Lungskott fraggdskott 

352Linderholm nr 800: var., Ont (1. Oden) j r. 1. Bidrag II s. 100: var. 
353Linderholm (lappeman), nr 821, jämte flera var. Bidrag II s. 109: var., bl.a. lappman r. 2. 
354347 s. 233, marg.: lappen stog på brona/ Så kom Oden ... 
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Trullskott, väderskott 
Heleskott 
Solstyng och hakstyng. 
Igenom stock och sten 
Förutan men 
I skog och lund (Med hand och mun) 
Bot i samma stund 
I F: S: o: H: A: N: Amen!355  
(Vestra Rekarne Näshulta) 
Det inom parenthes uteslutes ur en variant (Östra Rek:) Hvad som menas 
med Skott i Åkers Hd kallas Solstyng i Vestra Rekarne.356  

Oden stod på Nabots berg 
Till honom kom en gammal man: 
Hvart skall du gå? 
Jag skall gå 'stad å' bota för skott 
Hvad för skott? 
Jordskott, solskott, vattskott, fra gdskott 
Och för alla nio slags skottena. 
Igenom treenighetens namn, Amen! 
Läses Nio gånger och spottas.357  

Ädla (Ödla?) gick till Tån (tåssa?) 
och bad att hon skulle bota en ko för 
gårdskott, för solskott och för alla sorters skott. 
Tåxa gick på högan berg och ropte hjälp 
om skott. Tager jag dig om din hals, 
(tre gånger) Spottar jag dig i din mun 
så är det botat på samma stund. 
Igenom treenighetens namn, Amen!358  

355Linderholm nr 824. Bidrag II s. 109: var. 
356Nr 12 är i 347 upptecknad både på s. 74 (marg.) och s. 233 (marg.). S. 233 har den längre 
var. (se not 43 ovan) jämte Med hand och mun, inom parentes hos GE. Enl. s. 74 är den var. 
från Ca sn i V. Rekarne och var. s. 233 från V. Rekarne men utan sockenangivelse. 
357Denna besvärjelse återfinns i ms 347 endast en gång, på s. 234. Linderholm nr 802: Nabo'ns 
jr. 1. Bidrag Is. 110. 
358Denna var, är tagen ur 347 s. 233, marg. S. 75 skrivs samma besvärjelse så: 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 hjälp för skott! Nu tager jag dig om din hals/ Tre gånger 
(värkställes)/ Nu spottar jag dig i din mun/ Tre gånger (värkställes)/ Så är det bot i samma 
stund! Genom 3 namn, Amen. Linderholm nr 812: var. Bidrag IV s. 80: bad om bot. 
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Anm: Då formeln 6. läses för kreatur så skall den läsas tre gånger i krea-
turets öra och man håller handen för dess mun. 

Anm: Vid formeln 9 gör man sakta kors med venstra handen på kreatu-
rets rygg— 

De formler som särskildt tillhöra boskap eller djur i allmänhet, om 
andra, som dock sällan sker, skulle komma i fråga, kunna hos blott få ur-
eller särskiljas; och är visserligen icke botare därmed så noga — 
Upplysningar härom kan icke heller ärhällas. 

Formeln 14 är uttryckt att handlingen skall öfvas i likhet med orden, 
d:v:s: taga om halsen och spotta i mun. Tordehända vid flera andra. Sak 
samma emedlertid, värkan lika stor! 

Förutom läsningen af ofvanstående formler så har man ändå andra 
medel som äro mera allmännare kända. 

Man pissar i venstra skon och ingifver det sjuka kreaturet. 
Eller: Särk eller skjorta aftages och vändes afvig och därmed slår man 

kreaturet utåt dess rygg minst Nio gånger. 
Eller: Man tager tre kol i spisen i triangelforms läge men upptager dem 

motsols såsom 	och gnuggar dessa kol mot förklädeslindningen 
samt ingifver 3 	7 	kreaturet. Därefter aftager en person kläderna 
plagg för plagg och slår kreaturet därmed utefter kroppen och sist gnides 
med lintyget öfver hela kroppen tills kreaturet svettas. 

Eller: Kläderna aftagas såsom föregående och sist skall lifstycket 
dragas och släpas motsols utefter kreaturets kropp, och sist öppnas käften 
med väld och spottas tre gånger i halsen så är det bot. 

Den sjukdom som här kallas skott yttrar sig hos boskaps kreatur med 
häftiga rörelser hit och dit, stark väderspänning och svettning. Att plå- 
gorna äro starka ärfares genom ett gräsligt vrålande och stönande läte 
men detta påstår icke länge förrän döden följer om ej knifven dessförinnan 
gör slut. 

Vid kreaturets uppskärning så ser man nog tydligt var skottet ingått. På 
yttre huden eller omedelbart därunder synes en blodfläck men på de inre 
organerna är oftast hol och blodsamlingar. Därinne tror man sig hitta 
väflcnutar, sålf o:d: till och med knappnålar och afbrutna synålar. Så 
snart man märker att kreaturet får skott så är att hastigast anskaffa kun-
nig botare och om denne är af rätta slaget och ankommer i rätt tid så kan 
densamme sända skottet tillbaka till den som utsändt det och hos djuret i 
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fråga häfva sjukdomen. Man känner icke något exempel där skott före-
kommit hos andra djur än hos boskapen. 

Att själf yttra min mening om sjukdomens art och orsak tillhör icke här-
varande ämne men likväl är numera varje duglig ladugårdsskötare genom 
helt enkla och naturliga medel i stånd att häfva sjukdomen om den i tid 
kan observeras. 

Då människor träffas af skott så yttrar det sig uti svår lokal värk och 
därpå följande bulnad. Då bulnaden blir mogen och sprängd så varflyt-
ningen är i full gång så ser man snart nog huru sålfvor och väfl(nutar fram-
komma och man kan framdraga stora kylsen af sådant otyg. Detta förva-
ras högst omsorgsfullt i skåpet för att visa; men — då man skall framtaga 
det så är det borta. Men hvem i all världen har kunnat tagit det! 

Ja, den som skickat det vill allt nyttja det flera gånger. 

Skott att sända 
Om denna företeelse har man följande kunskap: 

Den person som utsänder skottet ställer sig med blottad bak mot en tall, 
som till ändamålet är invigd, och i framåtlutande ställning. Då är en 
lunta af Sålf, väfknutar, afbrutna synålar, Saxuddar och mera otyg i ord-
ning sammanbundet och hvilket kastas emellan benen bakåt under uppre-
pande af någon formel i hvilken äfven innefattas personens eller dess 
tillhöriga kreatur som däraf skall träffas, äfvensom skottets namn och 
art. 

Skulle personen som får skottet hafva kunskap om huru skottet kan 
återsändas och utsändaren träffas däraf så har det dubbel värkan. 

Det händer nog att personer eller djur komma i misshugg hvilka man 
icke vill så illa men gjordt som gjordt är. Här finnes ingen annan räd än att 
själf gå till densamma personen och angifva sig som utsändare om man i 
rätt tid kan förnimma något därom. 

En sägen är att skottet icke träffar annat än kött och blod men man har 
äfven det påståendet att tallträdet i skog kan däraf träffas och då bli en 
art brand som hos oss kallas flogbrand och som bringar trädet att torka. 

Anm: Af de många formler och sätt man har för botandet af skott kan 
synas att sjukdomen eller föreställningen därom varit nog allmän. Man 
har ännu personer som äro opumpade och hoppas kunna vinna flera upp-
lysningar rörande detta ämne. 
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Skottfri 
Att själf vara skottfri så skrifver man efterföljande karakterer och bär 

hos sig: 	 C,Ce 	24. 41  ck°ct— 
jc 	 & 

Detta är efter manuscript hufvudsakligen lika. Manuscriptet skall är-
hållas för jemförelse. Det finnes i min värjo. 

Förvara sin mössa för annans skott kan man om man tager örvax ur 
venstra örat och med venstra namnlösa fingret trenne gånger och stryker 
däruti så går skottet förbi. 

Eller: Tager man en brödbit och lägger emellan tyget och fodret. 
Anm: Exempel äro kända att personer som skola skjuta på sak tillhörig 

person känd för hexeri blifva helt underliga till mods vid anläggningen 
och skjuta icke då säkert. 

Den hud som omsluter det första barn en gift qvinna föder, eller rättare 
den säck hvari fostret är inneslutet under sin utbildningsperiod i moder-
lifvet bör tillvaratagas ty den som en sådan på sig bär är skyddad för 
skott komna ur skjutvapen. 

Skrafvelsjukan 
Denna sjukdom yttrar sig blott hos boskapen och därigenom att då man 

stryker utåt kreaturets rygg man tycker sig höra ett sprakande ljud och 
att man tycker sig känna skinnet fastvuxet vid benen. Man bör därföre tätt 
och ofta då sådant förmärkes gnida ryggen med köttlake samt lossa skin-
net eller huden genom våldsamt angrepp med handen. 

* FastlagsSöndagen skall man gnida kreaturets rygg med köttlake. Är 
både botemedel och presärvativ [347 s. 235, tillägg]. 

Men är den rigtigt utbildad och svår så tager man en hänk af gärdes-
gården och lägger på marken så att man därigenom kan rifva råggräs 
hvilket gifves kreaturet att äta. Men hånken måste läggas på samma 
ställe igen. 

Skrift 
Skrifva det kan nog litet hvar nu åtminstone och äfven läsa skrifvet. 
Hvad som icke i dagligt tal får omtalas eller som kan gå i hvars mans 
mun men likväl bör bevaras i minnet bör uppskrivas på papper. Men om 
man äfven har denna utväg så kan man villja skrifva upp sådant som icke 
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alla bör kunna läsa och därföre så har man medel att förekomma hem-
ligheters begripande för obehöriga ögon. 

Man har visserligen hemliga skrifsätt på flera sätt; men i saker som 
denna afhandling gäller äro icke flera kända som nyttjade i flytande stil 
än följande: 

Sifferskrift, som vanligast kallas nummerstyl. Hvarje siffra har sin be-
tydelse som bokstaf och längre än sifferraden räcker kan icke bokstäfver-
na svara. Se här! 

)9:6./ 2-  
L  

eyo It- ~fri- 0-  a- a- 0 

4/7 pr  
572p-leX) A, 	 7_9_ 

,d21(5.1i9 .2-, 7/>/ /67 

Öfversatt: om man vill hafva något smått å' godt uppskrifvit så skrif-
ver man blott nummerstyl så är ej många som hittar på. 

Skämma 
Skämma annan och bota sig själf. 

Tag upp trenne jordtorfvor motsols och af dens synliga spår hvilken man 
vill skämma359  och lägger dem afviga och ändomvända och därvid säger 
man desse efterföljande ord: 
Nu botar jag mig och binder dig och ställer dig qvar som har stulit (jagt, 
fisk) lyckan ifrån mig. Jag ställer och binder dig vid sol och måne och 
stjärnor och alla heliga änglar och martyrer, och att du icke skall und-
komma; Din blod skall göra dig bång, som Kristus led på korset tvång; och 
du skall ej hafva någon ro under dina knän förrän jag får min skjutlycka 
igen. I hel. treenighetens namn, Ameril360  

Om någon är så elak att han vill skämma en annans stall så tager man 
folkben och lägger under spiltpallarna. 

359347 s. 193: Tag upp 3ne jordtorfvor motsols som är hans fälor, vänd dem afviga 
360Jfr besvärjelsen i Bidrag 1 s. 115, som delvis överensstämmer med denna. 
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Skämning 
Förekommes: om man på boskapen afskär något af öronen till och med 

hälften så äro dessa säkra. 
Äfven om man tager skatägg och inbakar i bröd och ingifver kreaturen 

så äro de säkra för skämning. 
Skämning botas: om man läser efterföljande ord och därvid stryker 

kreaturet med handen: 
' gick en väg de' va' ingen väg 

Ja' mötte en man, de' va' ingen man 
Frälsaren räckte mig sin högra hand 
Hvart skall du gå? 
Jag skall tre resor till Betlehem gå 
För att söka makt och blod 
Åt mina kreatur ändå. 
I Hel: treeenighetens namn, Amen!361  

Detta är lika som för modstulenhet och hvarjehanda orsak, svaghet. Se 
art: Modstulenhet. 

Anm: Modstulenhet och skämning anses här likväl vidt skiljda. 

Skärtorsdag 
Skärtorsdagen, dagen före Långfredagen, då är trollkärrngarnas för-

nämsta högtidsdag för hela året. 
Denna dag tager man en Synål eller annat bettsjärn och stryker därmed 

sina händer så skär eller hugger man sig icke det året. 
Man bör tvätta sig om morgonen innan någon fogel låtit höra sig så blir 

man icke solbränd det året. 
Denna dag sopar man med en qvast hvilken sedan icke får begagnas och 

hvilken sedan uppsättes på en gärdsgårdsstör, i gärdesgård, eller fri 
fästad bredvid gärdesgården så vidt synlig som möjligt, för att skrämma 
höken från hönsen. 

Där brunnar äro som äro timrade böra de stängas, ty trollkärnngarne ut-
öfva i dem många konster, hvarigenom de kunna taga andras smörlycka. 

3611 347 s. 236 med obetydliga var.: Ja' gick en väg men de' va' ingen väg ... Åt kreaturet mitt 
ändå. Så även Linderholm nr 933, jfr Bidrag 1 s. 112 nr 4. Såväl L. som Bidrag anger be-
svärjelsen som verksam mot värk. 
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Skörd 
a. Skördens och grödans egenskap 

Om julfastan är luden, d:v:s: skogen isynnerhet löfskogen är rimmig så 
blir god skörd. 

Om skogen i allmänhet är snöbetäckt om vintern så förespås god skörd 
påföljande sommar. 

Om Tordyfveln har mycket löss om hösten så blir det god skörd. 
Om det visar sig vara mycket enbär så blir det dålig skörd påföljande 

år. 
Om det är mycket rönnbär blir sädesskörden klen påföljande är. 
Ju större tomrum man finner i kokade ägg, dess mindre får man inberga 

uti hö och sädeslador. 
Om det på afmejade sädesbärande åkrar befinnes mycket korgar och 

däruti dem mänga korn så blir det ymnig skörd; men äro kornen få så blir 
mindre skörd och svårt år. 

Blir det regnig väderlek i kråknedanet så blir dålig skörd af all säd. 
* En sägen är att hvad som tar skada i kråknedandet så tar det igen sig i 

hullingeny. 
Om häggblommorna äro små så spår man att kall wäderlek och frost 

skall förstöra årsgrödan. 
Pingstregn tros förorsaka misswäxt. 
Om ängarna äro grå till pingst så blir god skörd, men äro de grönskande 

blir dålig skörd. 
Om swedjeland tändes med näfver så är afkastningen säkrare enligt de 

gamles utsago [347 s. 160]. 

Skörd 
b. Sättet för värkställande skörd 

Af den sädeslänk som i första hugget afmejas då man börjar rågskörd af-
slites Nio ax och hvilka sättas i rågstubben. 

Detta kallas att fylla Stubb och förorsakar att bröd och säd bli drygare. 
Om skördeman, eller Skärkarl lämna några strån efter sig qvarstäende 

så knyta qvinnorna öglor därpå och kallas detta att göra dockor, till spe 
för den skärkarl som detta lämnat. 

Då man kommer nära slutet af en åker så säger man: ta' haarn! Man 
föreställer sig som något djur skulle vara gömdt i säden. 
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4. Om säden vid afmejandet är tunn och klen så faller den icke väl för 
upptagarne utan blir traskig så att axen kunna vändas ömsevis åt båda 
ändar så kallas den bröllopssäd. 

* Ej något får tagas af en åker till en annan, såsom att fylla band eller 
skyl. Till ock med måste man vid körningen ovillkorligen med trossen af-
hämta hwarje skyl på hwar sin åker så att man icke bär något öfver diket 
[347s. 161]. 

Om vid skärning ungmö eller okränkt mö sammanbinder enkel länk till 
s:k: band så blir hon hora. 

Ljus julotta gör tomma lador. 
Om sista skylen som uppsättes får större bandtal än det vanliga så blir 

mera säd andra året, men blir bandtalet mindre så blir mindre säd [347 s. 
161, marg.]. 

Skött 
Att skämma en Skytt: 

Stig i skyttars spår eller fälor med dina fötter lyk och säg dessa ord: 

Din lycka tar jag af fälorna x - - X362  

Foglarna flyga å' djuren springa 
Tag blodet å' tarmar 
Linda om dina armar 
Fötter och ben 
Din bössa skall blöda 
Och aldrig mer döda 
Så sannt som Kristus är uppstånden ifrån de döda 
I N: F: o: S: o: H: A: Amen 

Att bota förgjord skytt: 
Gå till skogen där du finner ett runnträd, uppqvista det och vrid det 

hansöls till en vidja; sätt den andra ändan i marken; kryp sedan bak-
länges och drag bössan med dig. 

362Markeringen motsvaras av ett tomrum i 347 s. 193. Bidrag III s. 119: markeringen ersatt 
av fem. Därefter: Då dem du tar/ Foglarna flyga ...; ... Kristus stått upp ... i r. 8. af Klintberg 
(1989), som anför denna besvärjelse såsom nr 61, »Ta jaktlyckan», har ... fällorna fem/då du 
dem tar./ Fåglarna flyga ... Fällorna torde vara feltolkning. 



4_ 

223 

Slagruta 
Denna skäres två gånger om året, julnatten och midsommarsnatten, 

båda emellan klockan 11 och 12. Man uppsöker då flogrunn, hassel eller 
björkkäppar, endera, och hvilken måste skäras uti trenne skärtag utan att 
skilja kniven från trädet. Uti första skärandet säger man: Jag skär dig 
slagruta! 

Uti det andra: Uti den helige trefaldighets namn! och uti det tredje: Att 
du visar mig på silfver och guld! Därpå går man därifrån utan att se sig 
tillbaka. Sedan skall man hafva arfsilfver och guld som är stulet och 
igenfått trenne gånger. Så borrar man ett hol i ändan på käppen och in-
lägger där silfret och guldet samt igenpluggar holet med samma slags 
träd som hon är gjord af. 

Från det man fattat beslutet att skära slagrutaa och man tagit knifven i 
sin hand så får man icke säga något mera än som till skärningen fordras 
om man än skulle få se aldrig så mycket vidunderligheter. 

När man nu går för att nyttja slagrutan för skatters uppsökande så säger 
man vid sig själf: Jag svär dig slagruta vid thens helige trefaldighets 
namn att du visar mig på silfver och guld! Så finner man hvad man söker. 

Att sätta skatten qvar. 
Där man tror skatten skall finnas så sätter man slagrutan. Så tager man 

en årsgammal hasseltelning eller spö och ritar därmed en figur eller ring 
från fem till nio alnars vidd efter som följande figur utvisar och vid man 
ritar så läser man nedanskrefne ord trenne gånger. 

Se här figuren och formeln: 

Anm: Uti ett manuscript så står läsningsformeln utom ringen. Detta är 
efter ett manuscript som är inlämnat till fornminneföreningen och befinnes 
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i dess ägo. De båda manuscripterna äro vida skiljda både till fyndort och 
åldern. 

Att taga skatten ifrån draken: 
Då man genom ofvanstående formel inringat skatten så gräfver man tills 

man finner honom. Om det är kista eller skrin så skall man med krita 
skrifva eller rita trenne kors. Vid det första korset säger man Gud Fader! 
Vid det andra säger man Guds Son! och vid det tredje: Gud, den helige 
ande!363  Och hvarpå man måste skynda därifrån. Men innan man skrif-
ver korsena måste man hafva i beredskap ett trädkors hvarpå man upp-
hängt en hel drägt af egna kläder så att det liknar en människa. Ty så 
fort man ritat korsen och skyndat därifrån så kommer draken och flyger 
tre gånger genom samma bild. 

Med sedan är hans makt förlorad. 
Eller: Man tager ett långt tåg och träder sakta ena ändan genom ringen 

på kistan eller öglan på kitteln om det är sådan. Så binder man en hund 
vid den andra ändan och fattar den fria ändan och går därifrån samt 
därmed drager hunden ned på skatten. Nu börjar hunden snart att skrika 
och då kommer draken snart och rifver ihjäl honom och flyger sin kos med 
dess döda kropp. Just då så passar man på och tager skatten utan skada. 
Men härvid måste man vara tyst, ty om man säger något enda ord så har 
man intet för sin möda. 

Slagruta 
Eller ask som slår efter silfver och guld. 

Man tager en groda som är hanne och hänger upp henne med bakföt-
tema och sätter en vattenskål under henne men icke så att grodan når 
vattnet med munnen. Då släpper grodhannen en sten i vattenskålen som 
kallas Onix. 

Om man har denna sten förvarad i en ask eller dosa och går öfver där 
någon skatt finnes förborgad så hoppar stenen i asken så att det höres. 

Man tager hufvudet af en Tordyfvel och lägger uti en ask tillika med 
mastrikt (mastix?) och qvicksilfver. 

Om man går öfver grufvor och vid detsamma bär denna ask under armen 
eller i handen där malmstreck äro af guld och silfver eller där skatter af 
sådan ädel metall förefinnes eller äro nedgräfda så slår asken hårdt. 

363347 s. 108: den heliga ande. 
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Slagt 
Om kreatur uttages ur huset till slagt så skall man inkasta en träd-

klabb i stället ty eljest mister man flera eller lider olycka till tvungen 
slagt. 

Ett kreatur som skall slagtas bör, då det gripes, först tagas med högra 
handen, ty om man först griper det eller fattar det med venstra så får det 
pinas värre i dödskampen. Man måste noga tänka härpå eller komma 
ihog sig. 

Då kreaturet fälles omkull till slagt så måste man tillse att dess fötter 
vändas mot öster eller söder men aldeles icke mot norr. 

Den eller de personer som man vet hafva onda ögon måste man akta sig 
för eller aflägsna då slagt förehafves ty eljest kan icke kreaturet dö. 

Likaså om man vet någon som kan stämma blod ty om sådan person är 
närvarande så vill ej blodet någon gäng rinna. Likväl äro dessa så artiga 
att de, om de af tillfällighet skulle ankomma så aflägsna de sig själfva. 
Aldeles icke kan sådan person få sticka. 

Den som sticker så säger man: Nu i Jesu namn så sticker jag 'stad! så äro 
de säkra det skall gå lyckligt och väl. Men detta är därföre icke säkert 
ändå. 

Då främmande person är tillkallad vid slagt för att sticka och blodet ej 
vill rinna så måste ägaren till djuret själf taga till knifven om än aldrig 
så litet så rinner blodet bättre om han är aldrig än så okunnig i slagt. 

Ömkar sig någon att det är synd att slagta så vackert kreatur, eller man 
ömkar sig öfver dess plågpor så lider kreaturet dess värre plågor. Nej! 
Friskt mod och kall blod! så bör det vara. 

Vid slagt får man icke någon gång nämna blod utan svett. 
Den som är mörkrädd måste passa på och så snart huden är aftagen 

bita i de muskler vid bogen som ännu och då äro i rörelse. 
Skärfva är den broskartade afslutningen af bröstbenet mot magens 

grop och hvilken af qvinnorna lösskäres under det de tänka ihop ett ungt 
par som passar till äkta förening. Så slår man denna mot en vägg och om 
den fastnar så blir giftermål men faller den så blir ingenting af. Redan en 
så oskyldig företeelse har bringat mången uti bekymmer där de fått veta 
ett sådant förehafvande och vetat sig varit föremål därföre, då de kun-
nat haft den fastaste öfverenskommelse om att förening skall ske. 

Fölungföttra och Oduglingsöro', de förre utväxter på lungorna och de 
sednare utväxt på hjärtat måste ovillkorligen afskäras och bortkastas. 
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Vid svinslagt och vid hårets afskållning får man icke säga: Ludden 
sitter fast! utan: de' ä' rutti'! Ludd får aldrig nämnas. 

Vid vattnets kokning364  får man icke säga att grytan kokar eller att 
vattnet kokar utan när så är och det fordras att gif va tillsägelse därom så 
säger man: Gryta leker!365  

* Om man kommer och åser slagt och tänker: De' där ha' ja' kunnii gjordt! 
så gör det illa för den som därmed handhafves. 

Vid man uttager djur till slagt så måste hår eller fjäder inkastas i huset 
på djurets platts. 

Om själfdödt kreatur slagtas så må man icke ämdes slipa knifven ty då 
kan man snart få slipa den för friska djur [347 s. 143, marg.]. 

Smör 
Första smörberedningen efter nyburen ko bör värkställas i ny. 
Om smörvispen göres Kristihimmelsfärdsdag så är bättre att få smör. 
Då man skall tjärna så fattar man stafven med venstra handen och 

vänder ryggen mot Norr så får man fortare smör än eljest. 
När man skall tjärna så doppar man tjärnstafven i vatten och värmer 

honom öfver elden samt lägger eldkol under tjäman och sätter en knif i 
tjärnan så blir mycket smör. 

Den som är kärlig af sig och känd för särdeles lascivitet får vid tjärning 
eller vispning fortare smör än andra. 

Valborgsmässodag tjärnar man smör efter hvarje ko särskildt och gifver 
kon något däraf samt all tjärnmjölken hvar efter sitt så får man god smör-
lycka och föröfrigt har ej trollkärmgama makt att skada i något fall som 
heldst. 

Rigtigt försigtiga gummor taga litet smör för hvarje gång sådant bere-
des då det är allt färdigt, tvättadt och saltadt, undan från smörklimpen 
och gifver kreaturen först eller de kor som mjölkat, och få de andra något 
med så är det godt. 

Men detta måste ske innan någon smakat på detta beredningsförråd. 
Då det är svårighet vid att få smör så tages af den lake som blir då man 

saltat smöret och kastar i elden så är förtrollningen häfven. 
En del uppkastar smörlaken i skorstenen och den får nedfalla i elden. 

364347 s. 143: vattnets kokning därtill [dvs. skållningen av svinet]. 
365347 s. 143: ho' leker. 
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Om svårt är att vid tjärning eller vispning få smör och man misstänker 
att någon skämt, ehuru ock kan vara annan orsak, så, för att förvissa sig 
därom, så skall man förfärdiga en knif, hvaruti trenne våduddar äro in-
hetsade och på hvilken man måste arbeta i tre Torsdagsqvällar. Med 
denna knif skär man i smöret och är det så trullskämdt så kommer blod 
och går ut ur smörklimpen. 

Men skämmerskan ho' hittär alt igen 'e', ho'! 
Om vid tjärning eller vispning ej vill bli smör så tages en vispqvist och 

afbrytes i trenne led, dock så att delarna äro sammanhängande, och där-
till ritar man kors i tjärnan med en hvass uddig tälgknif. 

Eller ock tager man tjärnan med all grädden och kastar åt svinen så 
blir det bättre nästa gång. 

Eller ock kastar man all grädden under prevetsfjölen. Sådan grädde på 
hvilken man så länge arbetat att man bestämdt ser det ej kan bli smör, och 
som då är förtrollad duger icke i något fall att använda i hushållet eller 
till någon som heldst matberedning. Den som af loflig omtänksamhet och 
hushållning försökt sådant gör aldrig det mera. 

Om man misstänker någon att hafva skämt smörlyckan så går man till 
annans, eller dens, vedbacke och tager trenne spånor, men helt oförmärkt, 
och tillika med mera bränsle eldar i ugnsgluggen. Så bakas en brödkaka 
för hvarje ko som mjölkar och holet urtages på hvarje kaka. Dessa hol 
eller bitar gräddas vid den värmen så godt sig göra låter och ingifves en 
åt hvarje ko. Är något allmännare skämningsfel så bör en sådan liten 
bulle gifvas hvarje kreatur. 

Om smörlyckan är skämd så man icke får smör då man tjärnar så tager 
man brännvirke på tre olika backar och därmed eldar ugnen samt sätter 
sig därframföre och tjärnar eller vispar. Den som skämt kommer då, och 
då bör man anspråka honom eller henne därom så blir det bättre. 

Då ej vill bli smör så inkastas grädden i ugnen då det brinner. Den som 
skämt smörlyckan blir då bränd och kommer och bekänner hur illa han 
gjort. 

När mjölkharar diat korna så vill det icke bli smör. Men då tager man 
ormskinn och lägger under tjärnan och glödgar en vådbruten knif och 
sticker i tjärnan så blifver det bättre. 

Då vid tjärning eller vispning man fått smör måste man så fort som 
möjligt teckna korstecknet däröfver med vispen eller det redskap man 
har. 



228 

Kors tecknas synligt varande uti smörklimpen, eller i ask eller bytta 
nedpackadt smör medelst skedbladet sedan det är färdigberedt. 

Smör och mjölk må icke ätas på en gång ty då bli kreaturen magra. 
Om trullsmör anträffas på ägorna så tager man en fårrisslya och pis-

kar det därmed så länge något synes qvar, eller ock kan man, om man vill 
sin granne illa, taga det och bära det in på hans ägor så drabbar den till-
ämnade förtrollningen honom. Då trullsmör visar sig på källhoar och 
broar, då är icke godt att vara bondmor.366  

* Trullsmör. Om sådant varsnas vid husen så tager man nio slags löfträd 
och basar det därmed. Men undertiden så eldar man ugnen och efter man 
basat det så inkastas det i ugnen och snart kommer den person som stiftat 
trullsmöret för tillämnad förtrollning [347 s. 218, marg.]. 

Snepning 
Snepning af häst. Se art: Häst. 
Vid gumsars snepning får ingen annan än snepare handtera testiklarna 

och sneparen låter dem på obegripligt sätt försvinna. 
Till grisars snepning bör en knif begagnas hvarmed någon död person 

rakats. Testiklarna efter svin i allmänhet kastas i svinlegan. 
Den som snepar hundar blir af dessa djur hatad i all sin tid och af 

medmänniskor ansedd med ett visst förakt. 

Snufva 
Snufva botas om ett almanacksblad antändes och man röker sig därmed 

under näsan. 
* äfven en linneklut [347 s. 60, tillägg]. 
Eller ock kan man antända en qvast och röka sig därmed under näsan. 

Snö 
Är vintergatan bred och ljus blifver mycket snö men är hon smal och 

ojemn så blir vintern och snöfallet i förhållande därefter. 
Snö som yr in i husen tros icke blifva gammal. 
Då flyttfoglarna om hösten flyga i snöplogformiga rader så blir det 

mycket snö om vintern. 

366347 s. 218: te' d' vare' bondmor. 
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Är marken något litet frusen då första snöflingorna komma så blir ej 
sträng vinter, men är marken hårdt frusen då blir vintern sträng. 

Om tåteln växer lång om sommaren så blir mycket snö följande vinter. 
När boskapen ristar sig och gifver väder ifrån sig så blir det urväder, 

och heldst sedan den druckit. 
När granen »bdrär df» första gången skall vara halfsnögad snö. 
Omgård367  kring månan betyder snö och nederbörd. 
Om svinmjelten vid slagt befinnes vara tjock och blå blir sträng vinter, 

efter som mjelten är jemn; men är han ljus eller smal åt ena ändan eller på 
midten så blifver mildt i förhållande därefter. 

Då ömkylda fötter börja klia och sticka blir snö. 
När det smäller i knutar och gärdesgårdar så slår vintern sig. 

* Den nyä Snön äter opp den gamlä. 
Om Paulus snögar [?[ ett halmstrå så blir lika mycket Snö därefter som 

det varit förut. 
Kyndelsmäss-Ur eller yrväder måste förr eller senare, eller däromkring 

inträffa [347 s. 294, marg.]. 

Solen 
Om denna himlakropp har man ännu allmänt den tron att hon är rörlig 

och vandrar sin synliga bana. 
En och annan af de yngre har visserligen en svag föreställning om, och 

att de hört motsattsen men man vet ännu icke hvad man skall tro härom. 
Länge lär väl nog dröja innan något allmänt lefvande begrepp fattas 

härom. 
Solen säges bränna starkare före än efter midsommar — Backbränna. 
Vädersolar betyda väderleksförändringar. 
När solen skiner Vatt blek så väntas regn. 
När solen skiner på Vestra molnet blir regn. Solen säges då ta' bädd. 

Solståndet, sommar. 
Solståndet räknas trenne dagar före och trenne dagar efter midsommar. 
Under denna tid må ingen plantering ske. 
Inga Väfnader eller garn utläggas på blekning, och om än något sådant 

ligger ute förr än solståndet börjar så intages det dessa dagar. 

367347 s. 294: Ompil. 
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4. Ej må man under denna tid byka eller tvätta. 

Sopa 
Ingen som börjat sopa stugan må lämna qvasten ifrån sig åt någon annan, 

ty den som mottager honom förlorar friarelyckan. 
Ingen må sopa stugan om måndagarna ty då sopas penningarna bort för 

hela veckan. 
Den som inkommer på ett ställe där man sopar och möter soporna får 

icke gifta sig det året. 
Man må ej sopa stugan medan det brinner i ugnen ty då tar höken bort 

hönsen. 
Vid det man sopar stugan händer det att Sopo' vill fram eller ofrivil-

ligt framkastas med qvasten. Detta betyder att främmande snart an-
kommer. 

Gården må icke sopas under linsåningstiden och innan linet är allt sådt 
ty då är det förbi med linlyckan nämligen om annorlunda sker. 

* Ingen kwast må läggas på elden utan att först uppskära banden och 
hånken. 

Fårris må icke användas till bindning af kwast ty det förorsakar olycka 
i ladugården [347 s. 138]. 

* Om någon slår kreatur eller person med en qwast så våller det sjukdom. 
Ingen må sopa under en sittandes fötter ty då sopas penningarna bort [347 

s. 138, marg.]. 

Sot i säd 
Sot förekommer endast i hvete men kan förekommas om man och hustru 

som hushållet äger eller någon af dem som hushållet förestår undviker 
samlag julnatten. 

Eller om händerna och Såfjärdingen smörjes med talg af julljuset. 
Eller: Man låter utsädessäden rinna genom ett hjulsnaf. 
Eller: Man blandar Tjärvatten, Sillake och dymmelaska däri. 

Spenar 
Om qvinna tvättar sig i panna sedan hon mjölkat så får korna såliga 

spenar (såriga, med sår). 
Men Såriga spenar botas med att smörja dem med talg af julljuset. 
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Knöliga spenar botas om obrukad flinta pulveriseras och ingifves i 
bröd. 

Spindelsten 
Denna sten finnes: Den första spindel man kan få lägges i ett obrukadt 
glas och täppes väl igen samt låter det stå ett år. På dagen och timman så 
afnystar man silkestråden (garnet) så finner man stenen inuti och denna är 
nyttig till all ting. 

Spinna 
Spinna är förbjudet tjugonde dag jul ty då blir linet knutigt. Af namnet 

Knut för dagen. 
Fettisdagen må man ej spinna ty då spinner man fettet ur kreaturen. 
Blasius och Georgius får ingen spinna ty kreaturen lider skada däraf. 
Kyndelsmässodagen och Vårfrudag368  må ingen spinna ty det våller 

svåra barnsängar. 
I dymmeln må man ej spinna ty då får man se mycket ormar. Och krea-

turen bli äfven däraf magra. 
Föröfrigt har förr alla Torsdagar ansetts skadliga för att spinna ty 

detta har haft inflytande på kreaturens trefnad och välbefinnande. 

Spinnråck 
Ingen må gifva eller emottaga något genom spinnråckshjulet eller emel-

lan någon eller några af spinnråckens särskiljda delar. Men om man ärin-
rar sig och gifver eller tager det tillbaka samma väg så är all skada häf-
ven. Orsaken ej känd. 

Är det matvara så blir den tom och omättlig som äter däraf. 

Spirtus, spjertus 
1. Spirtus, spjertus eller Spjärtus som den vexelvis kallas är en obegriplig 
ting. Den innefattar den djupaste innerlighet, andan, själen, sammanfatt-
ningen af allt innerligt, och är en hemlighetsfull varelse. 

Den inneslutes i en ask och bör väl aktas. Den är delbar men alla få ej 
veta hvar han finnes. Han är nyttig till allt. Den anskaffar många för- 

368347 s. 149: Wårfrudagsafton. 
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delar, men den som är känd att ha honom är tillika fruktad. 
Spirtus föreställes kroppsligt skapad såsom en människobild af tre å 

fyra tums längd och som sagdt väl förvarad i en ask eller dosa. Som sådan 
kan man framvisa den brottsling som felat emot en annan. Sålunda: 

En skål med vatten framställes och däri doppas spirtus med båda ändar 
och slekes därpå med tungan. Så framtages bränvin som den sökande med-
för och besvärjaren häller däraf i ett glas. Så doppas återigen spirtus men 
då i bränvinet och afslekes, trenne (3) gånger efter hvarandra och inläg-
ges därpå i sin dosa. Så utslås någon del af bränvinet i vattenskålen och 
den sökande framkallas, efter att förut varit afvisad någon stund, och då 
får han se sin fiendes ansigte i vattenskålen. Det är nu nog! Så simpelt 
detta experiment kan synas så oberäkneliga kunna följderna blifva däraf! 
— Det är att märka att under själfva experimentets utöfning så föregår ett 
egendomligt samtal af snärjande frågor och godmodiga svar emellan be-
svärjaren och den som honom söker. Svaren spärras till det högsta hos be-
svärjaren och inbildningen öfverlistar förstånd och sundt förnuft hos den 
sökande. 

Ingen som icke varit åsyna vittne till sådana mystiska företeelser kan 
föreställa sig till hvilken hänförelse den enfaldige kan bringas; han 
känner sig icke själf. Detta experiment är uppgivet att vara öfvadt af den 
s:k: Bullerbo-gubben i Öja Socken af Vestra Rekarne Härad. Denne man 
hade under en mer än 60-årig praktik i häxeriväg gjort sig af somliga 
vördad som ett orakel, af somliga hatad och af flera fruktad. Men hvad 
skulle man göra med en person som hade välde öfver alla jordens och 
luftens och Vattnets Onda makter och till och med var du-bror med Hin 
onde själf! man sökte honom vidt omkring och från flera provinser och 
han tillbragte all sin tid i maklig lättja och vällefnad och detta genom 
vidskepelsens makt öfver ett enfaldigt folk. — Han är nu för längesedan 
död, och man har icke hört att någon antagit sig hans praktik. 

Spirtus och hans tillvaro får icke tillskrifvas nyssnämnde gubbe, eller 
att hans undergörande kraft af honom ensam varit pröfvad — Nej — Säg-
ner därom har man genom förfrågningar hört af infödingar från flera 
Sveriges provinser dock som allt annat varierande. Men här är nu blott 
fråga om hvad som rör orten eller de Härad jag haft till föremål för mina 
iakttagelser. 

Att frambringa Spirtus: 
Man vill påstå att tuppen värper ett ägg i hvarje månad. Ett sådant ägg 
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tager man hos sig och lägger sig till sängs. Vid man så ligger eller rättare 
vid man lägger sig så skall man upptänka sig några fördelars ärnående. 
Man kan få penningar, man kan få lycka med hästar m:m: och den sak 
man tänkt sig skall man tänka på så länge man ligger och icke något 
annat förrän Spirtus är utkläckt. 

Den som ligger ut spirtus bör göra sig så sjuk som möjligt och att han 
nödvändigt skall låta bed' för sig (från predikstolen göra förböner) och 
äfven på den föregifna sjuksängen taga nattvarden. 

Man säger allmänt om gamla personer, eller sådana som man icke vill 
tillärkänna värklig sjukdom, fastän de äro sängliggande, att de ligga ut 
spirtus — Speyttring. 

Än ett sätt att skaffa spirtus: 
Man går till en källa som rinner norrut tre Torsdagsqvällar å rad och 

medhafver ett metspö på hvars krok människokött är satt så får man 
Spirtus därpå tredje Torsdagsqvällen. 

Spirtus kan säljas tre gånger och måste gå hvarje gång tillbaka till sin 
förste ägare eller d:v:s: då hvar tredje eller så — 

Sägen om Spirtus: 
En bonde rådgjorde med någon annan huru han skulle med lätt vinning 

ärhålla penningar till behof. Denne sednare gycklade och gaf bonden en 
Ask med en inneliggande Tordyfvel jemte tillsägelse att gifva honom en 
nykter spott hvarje morgon så skulle om viss tid en Spirtus frambringas 
eller uppstå, och som skulle förskaffa honom hvad han begärde. 

Så var och blef, och så hände. 
Bonden fick en summa penningar för hvarje dag, Nu skulle han visa sig 

tacksam emot sin välgörare och omtalade därföre händelsen. 
Välgöraren blef vansinnig, men bonden blef rik! 

Spisen 
Om en väderhvirfvel märkes i spisen så betyder det förargelse. 
Eldtången må ej läggas så att den korsar spisens vinklar ty då kunna 

hexorna göra förfång. 
Eldbränderna må icke änavändas då man makar upp efter en utbrunnen 

brasa. 
Sägen: Frälsaren inkom en gång på ett ställe hvarest man nyss makat 

upp och ändvändt bränderna eller laggt dem orätt och hvarest äfven ett 
barn låg nyss fallet i ett vattenkärl. Först ändrade han brasan och sedan 
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upptog han barnet. Om brasan utbrunnit så hade icke detta kunnat ändras, 
men om barnet dött så hade han kunnat gjort det lefvande igen. 

Sponnkärrng, Caprimulgus europxus 

Denna fogel, densamma som här kallas nattskräfva, föreställes såsom ett 
mystiskt väsende, såsom en öfvernaturlighet, och personligt väsende 
ehuru kanske förtrollad. 

Om någon kunde vara så lycklig att kunna trampa henne på foten så 
skulle hon vara fångad och såsom en värklig människa, en qvinna. 

Man har vågat försök att skjuta en fogel hvilken man antagit vara 
sponnkärrng men man har icke funnit annat än en spott. Hon har helt och 
hållet försvunnit. 

Allmänheten tror likväl att ingen kan få se henne. Månne icke detta 
kan vara värdt att beakta i jemförelse med Dokt. Mannhardts skrifter? 

Se vidare Art: Lin. 

Spotta 
För att undvika de olägenheter man ofta kan hafva af Rå så finnes ett 
enkelt men ändå temligen säkert medel och det är att spotta för eller 
efter sig; men det kan äfven vara dels att förekomma ondt och dels att 
bota det onda. Se här: 

På platts där man förrättar sitt naturbehof så spottas både före och 
efteråt. 

Då tvättvatten eller hvilken orenlighet som heldst utslås så spottas 
både före och efter. 

Vid åsyn eller omtal af sådant som man afskyr så spottas både före 
vämjelsen och för att man ej skall bli smittad. 

Då man betslar en hässt så spottas trenne gånger på betslet så drabbar 
icke skämning så lätt. 

Då man åker på en väg och hästen blir varse krånk så att den skyggar 
eller stadnar så går man ur trossen och går rundt omkring densamma samt 
gör kors och spottar trenne gånger framför hästen. 

Då man går öfver platts där häst tumlat sig eller äfven annat djur 
måste man spotta för sig ty eljest får man ondt i låren. 

Då man ämnar sätta sig där någon förut setat, vare sig på stol i rum 
eller eljest, så måste man spotta för sig. 

Då man lägger sig i säng där annan legat förut och äfven eljest så måste 
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man spotta för sig för att undvika möjlig smitta. 
Då man sätter eller lägger sig ute å marken så måste man spotta både 

då man sätter sig och när man stiger opp. 
Då man går öfver gärdesgård eller genom led, grind eller lycka så 

spottar man alltid. 
Går man i vatten att bada så spottar man före och efter. 
Dricker man ur källa så spottar man för sig och sedan man druckit bör 

man spotta i rännilen.369  
Då man utkastar krok eller annan redskap i sjö för fiskeri så spottar 

man och säger för krok: Tvi, nappä! 
Innan man ingår i hus där man icke förr varit eller tittar i glugg, dörr 

eller springa så spottar man för sig. 
Då en hastig hvirfvelvind visar sig så spottar man däråt. 
Då man börjar ett arbete så spottar man dels på marken och dels i 

händerna samt lägger dem som hastigast i kors och genast åtskiljer dem. 
Spottar någon i elden så får man blåsor på tungan, men om man har 

sqvallerblåsor på tungan och spottar i elden så botas de eller försvinna. 
Vid arbete eller handtering som ej går väl så spottar man i näfven och 

säger att man skall ta' bättre tag. 
Att spotta åt en person anses med yttersta förakt och anses värre än 

handgripligheter. 
* Då man foragerar kreatur så spottar man i fodret för hvarje djur [347 s. 

98]. 

Spöken 
Om man hvisslar när det är mörkt så har man snart spöken i hälarna. 
Den som ser något otyg eller hör något spökeri får icke se sig tillbaka ty 

det vållar sjukdom. 
Han man sett något krånk eller spökeri så får man icke tala därom 

förrän andra dagen eller innan man sofvit ty eljest blir man sjuk. 
Om man har halsduken på sig då man sofver så blir man antastad af 

spöken. 
Den som har ärendet så att man nödvändigt måste gå på sådant ställe 

som är beryktadt för spöken eller gast bör ha svafvel och en brödbit hos 
sig så är man frälst. 

369347 s. 98: Dricker man ur källa så spottar man vid källan eller dess bättre i rännilen af 
dess vatten. 
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Sqvättvickan 
Räknas tiden från och med den 19 till och med den 24 Juli, Sex qvinno-

namn efter hvarandra. 
Regnar det i denna vickan så blir tiden därefter i enlighet med namnet 

som det bör vara, ty därpå har man nästan en säker beräkning. 
Ingen vill under dessa dagar företa sig något bergningsarbete förrän man 

får se utgången. 

Stall 
Ofvanför stalldörren uppspikas roffoglar synnerligen hökar och ugglor. 
Kattor böra hvad möjligt är hyllas i stallet. 

Se vidare Art: Häst. 

Stamma 
Denna åkomma bör heldst botas på barn innan de bli för gamla. 

Den som stammar bör vara närvarande vid det man slagtar får och när 
lungorna uttagas varma och blodiga så slår man den sjuke trenne gånger 
därmed framför ansigtet vid man då säger: Ja' ska' botii dej för stammä! 

Stark 
Om man bär rätt hjärta hos sig så blir man så stark att ingen kan slå 

honom. 
Om man uppskär en Igelkott och uttager en sten ur hans bröst, som är 

hvit och kantig, samt bär denna hos sig blir [man] så stark att honom kan 
ingen slå. 

Eller: Man tager bränvin eller vin i en butelj och nedlägger denne i en 
lefvande myrstack och låter honom ligga där ett år. Så upptager man den 
och urdricker med enns så blir man stark. 

Sticka i hud 

Om någon trädsticka instickes i huden eller köttet och man kan uttaga 
den med nål så bör den tuggas sönder emellan tänderna så bulnar icke 
åkomman. Ej må synål begagnas; knappnål måste det vara. Kan man icke 
med nål uttaga henne så bultas åbrodd (artemisia) och pålägges. 
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Stick Titum 
Är något hemlighetsfullt man vet icke rätt hvad, men det är nyttigt till 
allt och är i allmänhet bra att ha. Man såg en gång en äldre man med sär-
deles omsorg tillvarataga en art svampar som fanns i ängsmark något 
under jorden och voro som kulor eller knölar af vexlande storlek. Dessa 
kallade han Stick Titum, men hvartill de voro nyttiga det ville han icke 
uppgifva. 

Stjärnor 
Stjärnornas tillvaro och talrikhet ser hvar och en men dess bestämmel-

se vet man icke mera än att hvarje person har sin stjärna. 
Tre visä män. De tre stjärnorna som stå i den bestämda ordningen anses 

vara bilder af de tre visa männen som i bibeln omtalas. 
Karlvagnen, Sjustjärnorna och Nordstjärnan jemte afton och morgon-

stjärna när de äro af betydenhet synlige äro de enda man namnkänner, och 
Karlvagnen hade de gamle så noga reda på huru den visade tiden på nat-
ten. Ingen observerar sådant nu. 

Stjärnfall 
Då någon människa dör så faller hans stjärna och slocknar, och finnas 
många som säga sig sett dem falla och äfven sett lämningarna därefter. 

Straff 
Den som skall utstå svårt kroppsstraff säges blifva känslolös därföre om 
han har en blykula i munnen och hårdt sammanbiter tänderna om henne. 
Det var under Spö och prygelstraffens tidehvarf. 

Strumpband 
Om man knyter strumpebandet på insidan af benet är »ondt åt», ty om 
någon träffas som har smittosam sjukdom så får man den förr, eller blifver 
smittad. 

Strumpstickning 
När qvinnor stickar strumpor så får hon ej låta strumpan hänga lång ty 

då får hon elak man. 
Om qvinna under gåendet på väg på vintertalet och därvid är värksam, 
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samt stickar på strumpa så kan någon olycka drabba fåren. 
* Om kvinna aflägger en strumpa med ofullbordadt afstickad sticka och 

en annan värkställer detta så mister den första sin fästman och om hon är 
gift vållas olycka i äktenskapet. 

Om flicka stickar på strumpa och lägger henne ifrån sig med ofullbor-
dad afstickad sticka så kan hennes friare säga till på vägen till hennes 
skada [347 s. 150, tillägg]. 

Sticka och sy får ej ske emellan jul och nyår ty då får man ondt i händer-
na [347 s. 150, marg.]. 

Stolsteg 
Orsak: Om man ser en stol liggande stjälpt med fötterna i vädret så 

skall man säga: Tvi dej stolsteg! Eljest får man stolsteget. 
* Rekarne Härad [347 s. 129, marg.]. 
Bot: Man värmer ändan af en stolfot så hårdt som huden tål. Den sjuke 

sitter eller ligger och botaren sätter stolsfoten på ögat och vrider trenne 
slag omkring och säger: Ja' vrider å' ja' vrider! — Hvad vrider du för sia'? 
— Ja' vrider stolstege' ur ditt ögä; bot som gjolt! (Åkers Härad) 

* säges tyst [347 s. 47, marg.]. 
En annan åsigt har man nu uppsnappat i Åkers Härad nämligen att sto-

len skall svängas på golfvet tills foten blir varm. Harbragg, Skarbragg, 
Stolsteg och Vagel synes vara detsamma som åkomma men namnen äro 
lokala. Se Vagel. (Vestra Rekarne) 

Stäkran 
Orsak: Denna sjukdom fås om hästar äta sådant gräs som kallas Stäkra 

och växer i vattensjuka diken. 
Botas: Om man midsommarsnatten tager Nio slags örter som växa på 

marken och brännas till pulver och hvilket sedan ingifves. 
Eller ingifves Nio Stiikermaskar. 

Stämman 
Botas hos boskap: 

Om man ingifver boskapskreaturet Nio, tre eller Fem löss; udda måste 
det vara. 

Därtill lika många vägglöss inpetas i uringången. 
Eller: Man uppkastar vatten på taket som efter nedrinnandet hop- 
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samlas och ingifves. 
Eller: Den yttre delen af en Suggas genitalia utspännes till en ring och 

torkas för här ifrågavarande behof och förvaras. Då så behöfves så pis-
sar man genom denna ring och denna urin ingifves det lidande kreaturet. 

Eller: Man tager växthol (vålbunden) af tallträd och pissar igenom 
samt ingifver kreaturet urinen. 

Eller: Man vänder en qvast upp och ned samt låter vatten rinna igenom 
qvasten och hvilket vatten ingifves. 

Urinstämma hos Svin botas om vatten föres genom ugnsgluggen och 
hvilket sedan gifves dem att dricka. 

Surbenter 
Man tager människoben och bränner det i stickgluggen då man eldar ugnen. 
Så stöter man dem till pulver och siktar genom flor. Detta pulver strös i 
det onda. Men man måste akta sig att icke något kommer i ögat, ty då är 
man ohjälpligen blind. Men bensåret det blifver snart läkt. 

Svalan 
Svalan får ingen ofreda ty då sker skada eller olycka. 
Svalorna tros ligga i sjöbotten om vintern. 
Korsmässodag om hösten måste alla svalor vara gångna i vinterqvarter 

och om vårens Korsmässa hafva de lof att komma fram. 
Då man får se första svalan om våren så skall man blåsa åt henne 

trenne gånger så får man den lyckan att ej garn eller tåg trasslas under 
hvilken handtering som heldst. 

Svalan nyttjas för hemliga konsters öfvning, synnerligen i jagt. 
De äro äfven spåmän. När de flyga nära marken så väntas snart regn. 

Svalesten: 
Svalan tros hafva i sitt bo trenne stenar, röd, hvit och svart. Den som 

hafver den röda i sin mun och kysser någon, den får allt hvad han begär; 
den som hafver den hvita kan aldrig fara illa; den som hafver den svarta 
honom kan ingen förtrolla. 

Svalesten fås dessutom: Man igentäpper ett Svalebo en Torsdagsafton 
så att ungarna dö. Efter trenne dygn så rifver man upp holet och då flyger 
modren efter en gul sten. Denna sten bereder mycken framgång vid tinget, i 
samtal o:s:v: Dess utom befordrar den rikedom. Om man talar om folk så 
skall man i sina ord och påståenden hafva en särdeles framgång; för lag 
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och rätt har man röst för två; träter man med någon så vinner man för tre 
och dessutom hafver man lycka i alla sina företag. 

Eller: Man utsticker ögonen på en Svalunge en Torsdagsafton sedan solen 
är nedgången och låter honom ligga i sitt bo trenne dagar och då går man 
dit. Man finner då uti boet en sten. Om man tager denna sten i sin mun så 
blifver man osynlig. 

Svalägg kokas och lägges åter i boet. Då svalan får ligga därpå så ut-
växer en rot på ägget, och om man tager denna och lägger i penningpungen 
så tryter aldrig penningar. 

Sägen om svalan: Svalan säges varit människa men hon stal ett tråd-
nystan och en sax. 

Så förvandlades hon till Svala och fick då nystanet till kräfva (bröst) 
och saxen till Stjärt. 

* Om Svalbo nedrifves så blir man blind. 
Svalnedan: Det garn som spinnes då duger icke till väf ty det trasslar 

sig [347 s. 246, marg.]. 

Svalkol 
Den platsen man står på när man får se första svalan skall man utmärka 
noga. Tredje Torsdagsqvällen går man dit och gräfver tills man hittar kol 
och hvilka tillvaratagas. Dessa kol äro nyttiga till mången god ting. 

Svartboken 
Den som äger henne kan alt ting. 

Mången önskar sig ha den, men somliga äro rädda därföre. Den som är 
beryktad att äga den är vida fruktad. 

Boken föreställes svart till det yttre och kanske svarta blad men med 
röda bokstäfver och sådana att ej hvem som heldst kan läsa däri. Hon 
hålles mycket hemlig och är ganska rart om någon ur henne kan få ett 
kort utdrag. 

För att ärhålla den måste man anlita alla onda makter öfverhufvud, 
själfva gammeljerker, satan själf. Och då måste man låta inskrifva sig 
till hans tjenst och egendom i lif och död. Inskrifningen sker så att den 
sökande låter skära sig uti venstra namnlösa fingret så att det blöder och 
med detta blod skrifves hans namn i Hin Håles stora bok, och då får han 
Svartboken; och i den finnas upptecknade alla onda konster. Man vet 
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många exempel på personer som öfvat och sysselsatt sig med s:k: Gudlöst 
hexeri och hvarvid Guds namn och religionens sinnebilder på det oför-
syntaste sätt vanhelgats. Dessa hafva till det mästa afdagatagit sig 
själfva, dels genom förgift, dels genom hängning och dels genom skjut-
gevär. 

De hafva gått för långt och icke haft mod att kasta sig uti religionens 
sköte! 

Svin 
Grisar må ej tingas förrän Suggan grisat ty det försämrar Svinlyckan, 

mäst för dem som äger Suggan. 
Boggris får ej säljas ty det skämmer svinlyckan. 
Den som säljer grisar bör taga litet ludd af dem och gömma. 
Då gris säljes och tages ur legen bör man ditkasta något i stället. 
För hvarje gris som säljes och uttages ur legen så ditkastas ett för-

brukadt söm. 
Om man köpt grisar och bär dem i säck så får ej säcken knytas, ty då bli 

grisarna knutugä, växa sakta. 
Då man köpt grisar så bör man äfven ha något af legen hvari de legat. 
Den qvinna som köper gris och med dem vill ha lycka och trefnad eller 

tur, så bör, efter det man stoppat grisen i säcken ingen annan hvarken se 
eller hafva befattning med honom, och själf måste man bära honom, och 
heldst under armen för att göra sig rigtigt bekant med honom. Liqvid får 
ej ske förrän vid sista afskedet. 

Man bör ej med tänderna betta370  bröd åt grisar, utan bör man bulta 
sönder det mellan stenar. 

Om svin säljes med bur så bör den däri befintliga legen eller åtminsto-
ne hälften däraf af förre ägaren behållas ty eljest går svinlyckan ifrån 
honom och till köparen. 

Då grisar säljas ur hus eller där leg finnes till deras nytta så tager 
ägaren en tapp däraf och gifver köparen och säger: Här har du tur, men ja' 
ska' ha' häl'ten tebaks! och vid detsamma så tager han hälften tillbaka. 
Då äro både säljare och köpare betryggade så att ingendera kan hedä ann' 
om olycka händer. 

Om svinleg tages ur annans svinhus och lägges i eget hus så får man 

370347 s. 239: stinderbettä. 
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själf svinlyckan och den andre mister henne. 
Om svin vid slagt befinnes ha stor galla är tecken att de blifvit arg-

sinta om de fått lefva. 
Då digris snepas så skall suggan uppäta testiklarna. 
Då man »skär ut» (snepar) fargaltar kastas testiklarna till dem i 

legen och man säger: Ja' ha' nte' tagi' någe' från dej! 
Grisar böra snepas med en rakknif hvarmed man rakat död man sist. 

Ingen annan får nyttja den därefter. 
Den som pissar i Svinleg får klåde i arm och knäveck, äfven händer 

att man får Svinkoppor. 
Om Svin inkommer i linåkern så växer icke lin vid det stället mera 

förrän ny linlycka kan ärhållas. 
Om svin gå länge om qvällarna utan att lägga sig så blir snart regn. 
Om svin bär Strå och pinnar i munnen så blir snart regn. 
Om svinmjelten är tjock och blå blir sträng vinter efter som han är jemn 

till. Är han ljus och smal åt ändan eller på midten så blir blidt i förhål-
lande därefter. 

Urinstämma hos Svin botas om vatten föres eller får på något sätt 
rinna genom ugnsgluggen och hvilket ingifves. 

Konservera svin: Tag julmalt som gömmes till Valborgsmässodagen 
och gif svinen på en jordfast sten innan solen uppgår om morgonen. 

Svinhus 
Då Svinhus bygges så skall man inborra qvicksilfver i norra knuten samt 
lägga tre härskna sillar under syllen vid tröskeln. 

Svärd371  
Om man vill betaga andras vapen förmågan att såra eller döda så: 
1. Läser man: Vår Herre gick ut med heda dåva svärd och knifvar, med 
sitt eget blod. Hugg väl fast, det skall ej bita mer än ett bart! 1 d: H: tre-
enighetens namn. Amen!372  

371347 s. 85: Döfva Svärd. 
372Jfr Linderholm nr 828 och 829, som båda urspr. torde återgå på samma orig. 
(»Antecknad av GE 7/8 1886 efter ett manuskript», Linderholm s. 355.) Nr 828 (efter 
Bidrag IV s. 74): »Vår Herre gick utmed heden,/ han döfvade svärd ...», nr 829: »Vår 
Härre gick ut med heda,/ dåva svärd ...». Båda har »mer än ett bast». Varken i utskr. 
för VA eller i ms 347 har emellertid GE något skiljetecken efter heda och han har mer än 
ett bart i båda mss. På intetdera stället har han ställt upp formeln i strofform. 
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Eller: Slå ihjäl två ormar, tag deras gaddar och lägg dem uti en ask, 
sätt honom i en vägskilt till tre Torsdagsqvällar; gack sedan och tag 
asken och se inget tillbaka ej heller aftag locket, ty där ligger [sån två 
giftiga ormar. Sätt nu asken i en ugn där det brinner som hårdast och då 
piper asken. Låt honom ligga där tills locket brinner upp; tag så asken 
dädan så finner du två stenar. Om dessa stenar insys i de kläder man 
dagligen bär så biter intet svärd eller annat vapen på enom. 

Eller: Om man har eldröd Svalesten på sig så kan ingen skada enom. Ty 
om någon ämnar hugga eller sticka så skadar han sig själf. 

Synål, Sy, tråd 
Den som lämnar ifrån sig en tom synål får sin bortgifta dotter naken 

tillbaka 
Om någon syr och ofta sticker sig i fingrarna är tecken att den man syr 

åt blir eller är horaktig. 
Om någon gifver en person en naken synål så svarar denna: fa' behofver 

'nte' föd' dinä trasugä ungär! 
Om ej tråd är på nålen så får den ej gifvas någon annan i händerna utan 

sättas i kläderna på den mottagande personen. 
Ej må någon slå knut på tråd åt en annan som syr ty det vållar svåra 

barnsängar. 
Ej må någon sy eller tråckla något på en manspersons kläder ty då 

drunknar densamma. 
Alla träckeltrådar som begagnas vid syning måste skräddaren taga och 

till större eller mindre del uppsy på egna kläder ty eljest får han skabb 
och klåde. 

Linne, d:v:s: Särk eller skjorta, må icke sys på någon Söndag ty den som 
på dödsbädden har sådant linne på sig har svårt att dö. 

Om händelsen skulle fordra att man skulle behöfva tråckla eller sy på 
klädespersedel som sitter på persons kropp så skall man säga: Ja' syr 'nte' 
på dej, ja' syr på en stubbe i skogen! ty eljest får den man syr på svårt att 
dö. 

Märktråd som skräddare nyttja och därpå med knutar utmärka sina 
mått måste uppbrännas, ty den som nyttjar kläderna kan eljest bli för-
trollad. 

Men gent däremot, om dylika märktrådar skulle hopsamlas att däraf 
kan bli en tråd 1/9 af tömmars groflek eller till och med och dels bättre 
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till hela tömmar så kunna de icke fullt betalas med pengar; ty den som 
vid körning har sådana tömmar så kan ingen skämma häst eller åkdon. 

Sylvester 
Sista dagen på Almanackans är, är och förblir i alla tider alla skomaka-
res namnsdag. 

Syn 
Hvarjehanda konstmakare, såsom taskspelare, lindansare, eqvilibris-

ter m:fl: tros förvända synen på allmänheten. Men den som har fyr-
väpling hos sig ser saken i sitt naturliga skick. En bonde fick ett glas med 
fluidum utslaget på sina käder men vid närmare efterseende befanns det 
vara Sågspån. 

Personer som födas på Söndag och Torsdag äro i syne d:v:s: de se hvad 
inga andra kan se. 

Såning 
Första dagen bonden sår så går hustrun ut på gärdet med endera lissel-

middä (litsel?) eller aftonvard och då skall Julkakan, belaggd med sina 
många figurer och djur, äfvensom tvenne Juloxar eller kusar medfölja. Jul-
kakan bör från Jul finnas hel i behåll till vårsåningen då den brytes och 
då få både folk och dragare sin del. Hon är ofta så möglu så icke dragarna 
vilja äta däraf. Det då öfverblefna gömmes till höstsåningen. Sånings-
folket skola äfven hafva ägg och bränvin och dragarne få extra förpläg-
ning af bröd och hvaraf en kaka måste ligga närmast julkakan. Detta 
bruk är likväl nu aldeles bortlaggdt sedan 1840 eller så där omkring. 

Den som sår bör noga akta att han icke kastar säd på folk eller kreatur 
ty de bli däraf lata och flera olägenheter. 

Om Benedictus är torr så skall man så i sur jord men är det regnigt den 
dagen då skall man så i torrjord. 

* Något af Julkakan bör ock läggas i utsädet. 
Ingen säck eller såfjerding får under såningen intagas i eldrum nämligen 

sådana som man ämnar att hafva säd uti då. 
Så fort såfjärdingen är tom så skall den vändas med botten upp och läg-

gas tre nypor mull på botnen. 
Säck hvaruti man haft utsäde bör omvändas då den är tömd [347 s. 158, 

marg.]. 
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Såningstid 
1. Bästa såningstiden för vintersäd äro dagarna Rufus och Bartolomeus. 
Man måste åtminstone börja något då. 
2. Johannes Döparens halshuggningsdag må man ej så något ty den säden 
som då sås blir dålig och klenväxt. 
3. Såning må icke af något sädesslag ske i nordanväder. 
4. När spindelnät och dylika trådar ses utefter marken och ofta sväfvan-
de i luften så är tjenligast att så. 
5. Såningen af vintersäd rättar sig efter ljungens blomning. Om ljungblom-
morna äro jämt utspruckna utefter hela stammen så sår man i medeltid 
eller när som heldst, från den första möjliga till den sednaste dagen, men 
äro alla blommorna frodigare i toppen eller nerevid så rättas såningen 
därefter. 
6. För vårsäd gäller: 

Att ingen såning får ske i solståndet. 
Ej heller i Kråknedanet. 
Den säd som sås efter Urbani dag blir ingen kärne uti. 

7. För Hvete: Om denna säd sås efter Mose dag så blir äfven dålig kärne 
däri. 

Såpa 
Denna handtering är mycket underkastad äfventyret att skämmas. Är det 
så att ingen kan få veta eller ser förehafvandet så är heller ingen fara 
åfärde. Men skulle någon komma och gissa något samt fråga: Kokär du 
såpä? då är bästa medlet att högt utropa och säga: Kyss mig (här el: där, 
bäst: genit:)! så är värrsta faran förbi. 

Personer som hafva onda ögon, eller sådana som bruka skämma brän-
vinspannor, bryggd o:fl:d: bör man aldrig släppa in utan heldre gå emot 
dem att de utanföre må få uträtta sitt ärende. 

Tio olika qvinnor koka tio olika sorters såpa; och som ingrediensernas 
proportion felaktigt beräknas och sammansättas så blir ock smörjan där-
efter. 

Säd 
Då säd inköres skall en yxa eller skära läggas vid logbalken och öfver 

hvilken säden skall lyftas från trossen. 
Ett krus eller Ankare med bränvin lägges under stogubben att tröskarena 
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må vara så mycket flitigare för att hinna dit, d:v:s: sluta tröskningen. 
Axen få ej läggas utåt väggarna i loggolfvet ty då kan Bisse bära eller 

dra' bort dem. 
Då man skär hvad sädesslag som heldst så får man icke taga något af 

en åker till en annan såsom att fylla band eller skyl. Till och med måste 
man vid körningen ovillkorligen med trossen afhemta hvarje skyl från 
hvar sin åker så att man icke bär något öfver diket. 

Bisse tros likväl bära rägskylar från en bonde till en annan, och har 
han härvid en gång sagt: 
Sju skylär, 
Sjy mylär! 
Lita' bölä, lång väg tung! 

Om skylarna räknades på hvarje åker så kunde icke Bisse taga dem. 
Därföre om man tog något af en åker till en annan, så var ej sanning i räk-
ningen och då ägde han makt att taga dem. 

Anm: Det är märkligt att det aldrig omtalas eller någonsin omtalats att 
Bisse drog bort andra sädesslag än Råg. Detta bevisar att Rågen är det 
äldsta och tidigast odlade säde. Tyckes så! 

Ju större tomrum man finner i kokade ägg, ju mindre får man att inberga i 
Sädes och foderlador. 

Man må icke slå någon slags säd i mälta från det säden är sådd och tills 
den är allmänt uppkommen, ty det har en skadlig invärkan på årsgrödan 
af all sorts säd. 

Vid Rågens tröskning, då slagtröskning nyttjades, så brukade männerna 
hafva halmkransar om hufvudet och hvilka stundom hos yngling, som 
hade sin käresta eller omhuldade qvinliga väninnan på logen, utsirades 
med uppstående ax såsom bildande en krona. 

Detta bruk kunde i vissa hänseenden nog vara godt då de varma hund-
skinnsmössorna begagnades, och man vid strängt arbete nödgades aftaga 
dem för svettningen, men kasjetterna måste äfven vika för halmkronan 
ehuru stark än vintern och kölden var. 

Månne Herr Mannhardts forskningsarbeten i Germannisk Mytologi här-
med kan vinna tillämpning eller härmed hafva gemenskap? 

Se vidare min afhandling om Åkerbruk och hvad därmed äger gemen-
skap för år 1830. 

* Den som lägger stod i ladgolfvet (bottenhvarfvet) får icke prata ty då 
äter råttorna upp säden [347 s. 162, tillägg]. 
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Säng 
Om säng icke höljes igen sedan någon gått upp efter att hafva sofvit och 

någon fogel flyger däröfver så får man gulsjukan. Med barnbädd är det 
särdeles noga. 

Man måste alltid spotta i säng om man lägger sig där någon annan 
legat, ty om smittosam sjukdom funnits behäfta den uppstigande så är 
faran för smitta undanröjd. 

Sänghalm 

Då lös sänghalm begagnades så skulle katten först ligga på ny intagen 
sådan innan någon människa låg därpå; och äfven skulle man slå eld med 
stål och flinta i halmen. Detta att betvinga onda makter som möjligen 
kan haf va med halmen att göra. 

Eldkol läggas äfven däri. 

Tala 
Om man skall tala så är ett bud: att man må hålla tungan rätt i munnen 
d:v:s: ej säga mer än som kan försvaras, men det är i vissa fall förbiudet 
att tala något alls eller åtminstone efter föreskrift: 

Den som håller i rompan när väfven uppbommas eller varpgarnet upp-
vindas på storbommen får ej tala ty då går väfven illa. 

Om man af nödvändighet eller af tillfälle är inkrupen i ugnen får man 
ej tala ty då blir ugnen skämd. 

Då man gräfver efter skatter och jordagods så får man ej tala ty då för-
svinner allt hvad man ämnar fä. 

Om man talar om främmande eller frånvarande person och denne in-
kommer af en händelse så säger man: Du dör 'nte' i jår!373  

Ej får man tala om vargar då man äter ty då äta dessa upp kreaturen. 
Då någon talar om trollkärringar så skall någon säga: Spik i örä' på 

dem! så kunna de ej skada. 
Eller om man talar om trollkärringar så skall man nämna socken-

kyrkans namn uti den socken man för tillfället är samt: Eld. 
Vid tjärubränning får man ej säga: eld och tjära, utan: värme och olja. 
Vid kolning så får man icke nämna eld och kol, utan värme och Svart. 
Vid bryggd får man ej säga vatten, utan lag. 

373437 s. 124: Du dör 'nte' i dr! 
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Vid slagt må man ej nämna blod, utan Svett. 
Vid qvinnors menstruation eller då fråga är om afslag af hvad art som 

heldst må man icke säga blod, utan Makt: Makta går. 
Vid man ilägger korf till kokning får man ej tala ty då spricker korf-

varna. Men man må likväl säga: Må korfhållaren är hemma?374  
Om man varit ute och sett krånk eller spökeri så får man icke tala 

därom förrän sedan man sofvit. 

Tandvärk 
Orsaker: 

Dessa kunna vara mångahanda: Flogvärk, Mask som äter tänderna samt 
om man dels blåser i en nyckelpipa och dels biter af någon, rot eller träd-
frukt eller annan matvara och därefter lägger det uti en kokande gryta 
m:fl: 

Föröfrigt anses tandvärk vara af Nio slag. Men så äro ock botemedlen 
många: 

Se här: 
Om man tager stickor ur tre gärdsgårdslyckor och därmed petar tänder-

na samt därefter insticker dem i någon spricka i träd, gärdesgård eller 
vägg, och olycklig den som kommer för nära stället, men värrst den som 
rifver eller rubbar föremålet där stickorna äro insatta. 

Eller: Runnträd uppsökes och barken lossas. Därefter uttager man 
stickor, hvarmed tänderna petas att blod utkommer, och hvarefter stick-
orna åter insättas och barken tillslutes. 

Den som fäller eller skadar detta träd får tandvärk hvilken kanske ej 
kan botas. 

* Ansigtet bör vara vändt mot Öster [347 s. 63, tillägg]. 
Trenne tallpinnar tagas och hvarmed petas tills blod utkommer. Dessa 

pinnar inborras i ett träd norr om boningshuset eller inlindas i ett papper 
och utläggas på en korsväg. 

Den som åvärkar trädet eller upptager stickorna får själf tandvärken. 
Om någon får känna tandvärken och talar därom så skall en annan per-

son slå honom på munnen och utropa: De' va' lögn! Är det en närmare släg-
ting så är det desto bättre, och tandvärken stadnar straxt. 

Man går till en tall som står norr om boningshuset antingen där den sjuke 

374437 s. 124: Md körfhdllarn ä' hemma. 



249 

eller botaren bor. Man lossar barken därpå åt norra sidan och utbryter 
trenne stickor med sådan knif som för botning är vanlig. Men dessa stickor 
petar man i tänderna till blödning. En sticka insättes i tallen och barken 
tillslutes; en sticka kastas åt Norr vid man säger: Värk flyg, och vill man 
då det onda skall drabba någon person så namngifves densamma jemte bo-
staden med orden: Och stadna hos (den och den)! 

Den tredje stickan stoppar botaren i fickan. 
Om värken under detta experiment ökar sig våldsamt så är nog därmed, 

men i annat fall så läses och ritas (eller strykes) med knifven under det 
man läser: 
Värk ut, 
för Nord knut 
Genom stock och sten 
(Till ingen mans men!) 
eller till namngifven person med orden: 
Till (dens eller dens) men! 
af dem som vill en annan så illa. (Länna Sn)375  

Eller: Man stryker med afviga handen och venstra namnlösa fingret 
under det man läser trenne gånger efter hvarandra: 
Jag skall bota din tandvärk 
För tand och för tunga 
Å' för lefver och lunga 
Å' för vatten och land 
Å' där du bygger och bor 
Om du på honom tror! 
1 F: S: o: d: H: A: N: Amen!376  
(Tjula Sn) 

Eller: Ådern öppnas under tungan och med blodet skrifves på en pap-
perslapp en här ännu okänd formel, och denna lapp kastas i en ström. Vid 
man nedkastar lappen skall en muntlig formel äfven utsägas. Vid den 
sjuke går till strömmen bör man undvika möte och skall sådant vara ound- 

375He1a p. 6 jämte formeln hos Linderholm som nr 623: Sdm, 1860-1870-talet. Bidrag II s. 
111. Jfr NM. F. 8275 och 8276. 
376Linderholm nr 570, 571, som torde återgå på samma orig. För 570 meddelar L.: Kjula, Sdm, 
1860-1870-talet. NM. F. 8274; för 571: Sdm, 1860-1870-talet. Bidrag II s. 110. Honom r. 6 
kommenteras av L. »botarn». 
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vikligt så får icke något ord talas eller hälsning besvaras.377  
* Jäder Sn [347 s. 63, marg.]. 

9. Skulle man antaga att mask äter tänderna och förorsakar tandvärk så 
glödgar man en kopparslant och strör därpå bolmörtsfrö samt sätter en 
tratt däröfver och rigtar pipan mot tanden att röken får strömma däremot 
så krypa maskarna ut och man kan skrapa dem därifrån då tandvärken 
stillas. 

Eller: Man tager ett ben af en dödskalle eller en bit däraf, eller ock en 
tand af en död person och binder på käken utanför där tandvärken kännes 
[347 s. 62, tillägg]. 

Eller: Nio söm tages och med hvilka man petar tänderna samt inslår i 
ett träd norr om boningshuset. 

Surdeg lägges på armbogen på samma sida där värken är [347 s. 63, 
marg.]. 

Tappadt gods 
Om man tappar gods så återfinner man det om man skriver dessa orden på 
ett papper:" D. cvey ,9  .."", <  09 	„ve.  a 72  

,ye. 
och lägger under sitt hufvud då man sofver. Man får då uppenbarelse i 
sömnen. 

Tibast378  
Tibast anses som skyddsmedel mot allt ondt såväl för människor som 

kreatur. För trolldom skyddar det om det insys i all möjlig redskap och 
förvaras såväl i boningshus som i stall och fähus. Här är blott barken i 
fråga. 

Men bären äro äfven mycket eftersökta för invärtes bruk. 
Och blommorna äro en särdeles raritet om de tagas midsommarnatten. 

Flere särskiljda fall äro anförda på andra ställen. 
Bären äro begärliga och hafva de hos mig blifvit bortstulna 3ne år 

3771 347 återfinns den okända formeln i marg. till s. 63: Väck, Väck, Väck från tand. Jag 
kastar Dig från denna strand Och stanna du i annat land. Unnar man annan så bör den då 
namngifvas. 
378Kap. om  tibast är här mycket olika motsvarande i ms 347 s. 95. De tre punkterna ovan 
motsvaras huvudsakl, av p. 1-5 i 347. De tre återstående i 347 återges ovan efter *. 
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efter hvarandra Olsmässoafton. 
Blommor äro en raritet om de tagas de nätter de tros blomma. De blom-

mor som äro naturliga tror ingen vara tibastblommor. Tibastbusken är 
sällsynt. 

Bären ingifvas kor när de kalfvat och får i synnerhet. Människor intaga 
dem äfven men ej mera än nio ty då döda de. 

Timmerman 
Denna insekt känd och utmärkt för sina långa känslospröt infinner sig 

gärna när färskt och obarkadt trä bearbetas, såsom t:ex: vid timring. 
Han skyddas gärna af rättsinnige arbetare men okynnet roar sig ofta att 

afhugga spröten. Sådana personer tros likväl få ondt om husrum på äldre 
dagar. 

Den som skadar timmermannen är ofta utsatt att såra och skada sig 
med eggjärn. 

Tingsrätt 

Att vinna vid tingsrätt eller ting så: 
Tager man en korp och rycker ut hans tunga med roten och när man går 

till rätta med någon så hoplindar man henne och lägger henne under sin 
tunga. Om man har aldrig så orätt så vinner man då. 

Eller: Först när man uppstiger om morgonen så tager man strumpan på 
högra foten först, och då man står vid tingsbordet så läser man trenne 
gånger: 

I dag jag först klädde min högra fot. Alla mina ovänner som gjort mig 
[emot] hvad Guddomskraft och andars379  magt och andars kraft fast jag 
bandt en jungfru med våld. jag företar intet på denna dagen, så fritt går jag 
till ting och stämmer som den man som stod i helvitet, visste rätt och 
gjorde orätt. I helige treenighetens namn, Amen/380  

Eller: Man bär gul svalesten hos sig. 
Eller: Man tager ormgadd och låter sjunga öfver honom tre Söndags- 

379Detta andars struket i 347 s. 100. 
380Linderholm nr 335: Sdm, 1870-1880-talet. Bidrag IV s. 76, något olika i SFF, ULMA 
(dvs. ms  347). Innehåller tvenne disparata formler. (L. gör delning efter med våld.) — 
Ingendera utskriften vare sig till VA eller i ms 347 är uppställd i strofform. Båda saknar 
emot (r. 1), som återfinns hos L. och i Bidrag, vilket torde vara riktigt; båda har stämmer (r. 
4), vilket — troligen mera korrekt — motsvaras av stämmor hos L. och i Bidrag. 
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mässor i kyrkan och lägger honom sedan uti sin venstra sko så biter ingen 
rättvisa på enom.381  

Eller: Man skrifver efterföljande bokstäfver på papper och hafver hos 
sig: 'rci/ 2zyiå 

972. e c e, 
så blifver man icke sakfäldter den dagen. 

Eller: Man man lägger Svaletunga i honing tre dagar och tre nätter och 
lägger henne sedan under sin Pina (?) så vinner dig ingen. 

Anm: Månne med pina här kan menas genitalium? Denna artikel är efter 
ett gammalt manuscript. 

* Tingsrätt vinna. Läs följande och peka på din motpart med två fingrar: 
Nu ser jag på dig 
Med mina Svartbruna ögon 
Och nu läser jag dig 
Mellan himmel och jord 
och tillbeder Gud 
Sol måne och stjärnor 
Och alla himmelens planeter 
Att du själf skall blifva 
Vid din sak fästad 
I h: 3 enigh: N: Amen382  
Eller: Laga så du får se motparten innan han får se dig och säg: 
Jag ser dig med mina ljusa ögon 
Jag binder dig till hugg och tunga 
If: S: o: d: H: A: N: Amen [347 s. 100, tillägg1.383  

* Winna vid rätten 
1. Man skall laga att man får se sin motpart först innan han får se enom 
och därvid säger man: Jag skall till rätta gå, och alla mina fiender skola 
wara såsom stenar, och därpå säger man 3ne gånger: I N: F: o: S: o: H: A: 
Amen.384  Så skall man hafva 3ne obrukade synålar under venstra foten 

381347 s. 100: så biter ingen rätt på dig. 
382Linderholm nr 348: Sdm, 1870-1880-talet. Bidrag IV s. 76. 
383Linderholm nr 346, 347: Sdrn, 1870-1880-talet. Not: »Läs: hug och tunga». Bidrag I s. 77. 
384Linderholm nr 344: Sdm, 1860-1870-talet. 
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samt Svaletunga under sin egen tunga då man läser. 
2. Innan man går till rätten så smöjer (trädr) man alla sina kläder som man 
har på sig genom en pannring så winner ingen emot en. 

Eller: man skall hafva ett läderlappshufvud hos sig så vinner man. 
Eller: Man tager 3ne afbrutna synålar uti sin venstra sko samt lagar att 

man får se sin vederpart förut innan han får se enom och säger: Jag ser dig 
men du ser intet mig! I N: F: o: S: etc: Amen 3ne gånger385  [347 s. 101 med 
marg.]. 

Tjufnad 
Man tager ett lårben efter en människa, hvilket man kan finna på 

kyrkogården, och sågar itu det, samt lägger dessa halfvor i kors under 
hufvudgärden så får man i sömnen uppenbarelse hvart det stulna godset 
tagit vägen och hvar det är till finnandes. 

Eller: Man skär tre spånor eller bitar af det ställe hvarest tinget 
blifvit borttagit eller af en sak som haft omedelbar beröring med det 
stulna. Dessa spånor bär man med sig och lägger under altaret i kyrkan 
hvarest de skola ligga under tre Torsdagsqvällar; sedan skall man föra 
dem kring sitt högra lår och sist lägga dem i en graf eller likkista, så bär 
tjufven själfmant igen det han stulit hafver. 

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

ä' 	 v 	3cf/too. 
och hvilken spån man skall lägga i skogen under ett knarrträd. Då får 
tjufven ingen ro förrän han igenburit det han stulit hafver, om det vore 20 
till 30 mils väg. 

Hans oro skulle räcka så länge som trädet knarrade. 
Eller: Man tager en penning i handen och går till en ström som rinner 

Öster ut och säger: 

Jag manar dig väder i vård 
Jag manar dig jord i vård 
Jag manar dig Oden af Aders gård 
Att du tager mina gåfvor tillbaka 
Jag manar dig fanen af helvitet 

385Lffiderholm nr 341: Sdm, 1870-1880-talet. Bidrag IV s. 76. 
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Jag manar dig Nappa med allt ditt satskap 
Att du låter denna tjuf hafva hvarken ro eller lisa, hvarken sofvande 
eller vakande förrän han igenburit det han stulit hafver dit jag honom 
föresätter. 
1 Hel: treenighetens namn, Amen!386  

Detta skall ske tre Torsdagsqvällar sedan solen är nedgången. 
* Penningen kastas sedan i strömmen. Tjula [347 s. 104, tillägg]. 
Den s:k: Bullerbo-Gubbe om hvilken är omtaladt under art: Spirtus 

kunde visa tjufven uti ett glas med vatten eller bränvin. Han kunde slå ut 
ögon på tjuf och göra dem lytta på flera sätt. Mången skrämdes att igen-
bära stulet gods då de visste att han varit påkallad — Men mången 
hederlig persons heder och anseende blef igenom honom obotligen såradt 
genom misstag. Hans invecklade spörsmål bringade mången vilseledande 
uppfattning af två olika åsigter i fråga och svar. 

Om någon stjäl fogel eller fisk ur fångstredskap, lem, snara, fälla, nät 
eller annat och man vill plåga tjufven så uppsöker man trenne dun där 
fogel är stulen. Så uppsöker man två träd som gnida emot hvarandra 
(knarrträd) och sätter fjädrarna däremellan där träden sitta mäst ihop 
så får man snart se värkan. Men om fjädrarna få sitta där öfver tre dagar 
så kan tjufven dö. 

Afskräcksformel föi tjufnad fanns förr allmänt uti böcker såväl i All-
mogens hus som i kyrkan och lydde: 
Den som denna boken stjäl eller nappar 
Han skall (fara) utföre helvites trappa 
Med en röd kappa.387  

De som öfva hexeri vilja påstå, att om tjuf, vid han efter tillgrepp 
aflägsnar sig, förstår att säga: Kyss mig nu — — så kan ingen komma 
något tillrätta med honom eller göra igen det han stulit hafver. 

Hexare vilja påstå att göra igen tjufgods är icke bättre än att dricka 
Hin Ondes skål. Flera an[dra] skarpare formler lärer finnas än de här 
ofvan anförda. 

Här en: Om någon stulit något så går man till en rinnande ström en 
Torsdagsmorgon förrän solen uppgår vändande sig till alla fyra väder-
strecken och säga eller läsa efterföljande ord: 

386Linderholm nr 471: Tjula, Sdm, 1886. NM. F. 9194 och SFF, ULMA (=ms 347). Uppteckaav 
GE 7/8 1886. Se Bidrag IV s. 74. Bidrag förklarar Adersgdrd med Asgdrd. 
387Linderholm nr 487: Sdm, mitten av 1800-talet. Bidrag IV s. 75. »Skämtsam formel». 
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Hvart du vänder dig, jag binder dig vid Sol, måne, stjärnor och planeter 
och alla himmelens krafter att I aldrig skolen skina öfver den ogud-
aktiga människan som mig ondt gjort388hafver. Hans blod skall göra 
honom bång, som Kristus led på Korset tvång, hans blod skall löpa kring 
hjärtat, hans hand skall aldrig hafva mera ro än denna rinnande ström 
under mina knän förrän han hafver burit igen det han stulit hafver ifrån 
mig — I N: F: o: S: o: H: A: Amen!389  

* Detta synes vara för att återställa tillfogad skada [347 s. 100]. 
* Stulet gods kan göras igen. Tjufven visas i glaset som förut390  och om 

man är sträng så kan tjufven mista öga eller få lyte. Mångens heder och 
anseende ha genom illviljan på detta vis nedsatts. Man har därföre hål-
lit sådana personer som äro allvetande i stor ära [347 s. 81, marg.]. 

Tjugondedag 
Denna dag må ingen spinna ty då blir linet knutu 't sommaren därefter. 
D:v:s: kortväxt. 

Tjäder 
Om denna fogel är den sägen att han spelar tills runnlöfvet blir så stort 
som tuppfoten. 

Tommesmässa 
Tommus d: 21 December: Då skulle bonden ut med präst och klockare-

lönerna; då skulle julljusen lämnas till kyrkan; då skulle Soldaten ha sin 
Tommesmässlön och sin julkost; då skulle alla arrendatorer lämna sina 
afgifter till jordägaren för året. 

Innan Tommesmässan skulle alla icke själfägande jordbrukare vara 
ängsliga för Tommesmäss 'Ha (uppsägning) om de icke gaf sådant själfva. 
Men efter klockan tolf den dagen då kunde hvar och en fruktande ostördt 

388  347 s. 109: som mig skämt hafwer. 
389Linderholm nr 421: Eriksberg, Sdm , 1886. NM. F. 91%. Uppteckn. av GE, Eriksberg 7/8 
1886. Av densamme också i ULMA. (Jfr nr 422 och Bidrag Is. 115.) — Anm. av upptecknaren: 
Ehuru denna och dessa formler synas vara varianter af, eller beslägtade med hvarandra, så 
äro de likväl funna på långt skilda orter. De små trullböckerna, som jag dels läst och åter-
lämnat och dels erhållit, hafva någon tid säkerligen ansetts för helgedomar, som icke finge 
0 ur slägten. 
390Här anspelas på vad som sagts om botare: »Denne kan uti ett glas bränvin visa den som 
gjort olyckan och äfven tror sig upplysa många omständigheter därvid» [347 s. 81, marg.]. 
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inviga sig till själfva Storätardagens värdiga firande och njutningar. 
3. Tommesmässafton var och är kanske ännu trollkärringarnas förnämsta 
högtidsfest och installerande af nya adepter, hvilka under helgernas 
tätt på hvarandra dem tillegnade dagar eller qvällar öfva och roa sig. 

Tordyfvel 
Tordyfveln vill ingen ofreda utan man vördar honom dess heldre så till 

vida att om man finner honom ligga på rygg så hjälper man honom på föt-
ter igen och träffar man honom på en väg så flyttar man honom å sido att 
ingen må trampa på honom. 

Tordyfveln hålles för att vara det starkaste djur ty han kan vältra ste-
nar som är flera gånger större än han själf. 

Om man upphjälper en på rygg liggande Tordyfvel så har man Sju syn-
der förlåtna. 

Om den första Tordyfvel man får se om våren är flygande och surrande 
så betyder det lycka och att man är frisk hela året, men är han död så be-
tyder det olycka och att man är sjuklig. 

När Tordyfveln surrar om qvällarna så betyder det vackert väder 
dagen därpå. 

Om han om hösten har mycket löss så betyder det god årsväxt somma-
ren därpå. 

Torsk 
Torsk är en sjukdom som vanligast yttrar sig hos små barn och kan vara 
mer och mindre besvärlig. Dock påstås att äldre personer äfven kunna få 
den då de som barn undsluppit honom, men är då högst svår. Man lämnar 
likväl detta därhän. Emedlertid gifves för barn flera medel som 
Bota: 

Om det är gossebarn så måste en qvinna som har flickebarn mjölka uti en 
s:k: torskskål eller snäcka, ur hvilken barnet skall dricka, men att något 
skall afskafvas af snäckan och åtfölja drycken. Är det flickebarn som är 
sjukt så måste man taga mjölk af qvinna som har gossebarn. 

I brist af annan mjölk så får modersmjölken duga. 
Rofsaft eller saft kramad ur färsk hästdynga ingifves men det sednare 

botemedlet måste tagas af motsatt kön till det sjuka barnet. 
Man klipper något af hofskägget på hästkreatur af motsatt kön med 

den sjuke och hvilket ingifves. 
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Barnets egen urin ingifves. 
Skäfte brännes till aska och hvilket ingifves i mjölk. 
Skrifbläck nyttjas äfven att stryka på gommen, tungan och läpparna. 

Torskbett391  
Torskbett är en farlig åkomma och yttrar sig med den svåraste värk. Man 
antager det onda förorsakadt af ett djur kalladt Torsk och förefinnes af 
tvåfaldigt slag, Landttorsk och Sjötorsk. Det gifves större eller ovanligt 
stora fjärillarver af varierande art, och hvilka uti sin bakdel äro för-
sedda med en snedtstående tagg, denne antages vara landtorsken och 
förenämnde tagg är det värktyg hvarmed han sticker och anses särdeles 
giftig. Sjötorsken eller vattentorsken däremot lefver i vatten och har man 
gifvit ett vattendjur tagelmasken, ett långt trådsmalt leddjur eller larv 
detta namn. Äfven denne är giftig och förorsakar genom sitt bett häftig 
värk. Torskbett karakteriserar sig såsom skiljaktigt därigenom att bettet 
efter landttorsken lindras då man håller det i höjden, men Vattentorskens 
bett vill hållas ned om någon lindring skall förspörjas. 

Botas: Man läser och stryker med knif följande: 
Maria gick sig vägen fram 
Så möter hon en man 
Hvart skall du gå? 
Jag skall gå och bita (den eller den, namnet nämnes) 
I hvad lem det vara må. 
Nej gör inte' det! 
Du skall gå i en skog där ingen bor 
I en bro som ingen människa går på 
Skall du bita i stockar och stenar 
Och ingen människa till mene 
I hel: treenighetens namn, Amen.392  

* Länna och Näs [347 s. 76, tillägg]. 
Därtill bör ett sådant upptorkadt djur efter torskbettets art påbindas och 
qvarligga. De som bota för torskbett hafva alltid sådana djur upptorkade 

391Av detta kap. återfinns i 347 (s. 76) endast besvärjelsen med ortsangivelserna Länna och 
Näs. 
392Linderholm nr 879 (jfr 878): Länna, Sdrn , 1800-talets senare hälft. NM. F. 8280. — 
Soldatänkan Näs, meddel. 40 år efter hennes död av en ättling. Detta fall är mycket säll-
synt och hålles hemligt. Hon var den enda, som kunde det. Uppt. av GE, tryckt i Bidrag II s. 
111, något "förbättrad". 
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i beredskap. 

Torviggsten 
Denna stens undergörande kraft och nytta är mångfaldig: 

Lägges han i mjöltunnor och sädeslärar att ej Bisse må dra bort något 
till andra. 

Bör han finnas i huset att ej trollen må väga sig in och taga skydd under 
Åskan som i annat fall skulle förfölja trollet och då antända. 

Då vädeldskol, vådudd och Torviggsten finnas i ett hus så skyddar den 
för vådeld. 

Man har funnit sådana instuckna uti husknutar, dels i boningshus och 
dels i uthus, ovisst till hvad ändamål. 

På andra ställen finnes han i skåp men väl dold, och bör hans närvaro 
hemlighållas. 

Den pulveriseras och lägges i bly vid hagelstöpning samt uti krut. Den 
bör finnas infattad till större eller mindre del uti all skjutredskap och 
föröfrigt uti all redskap som kan vara utställd för invärkan af troll, 
trolldom eller skämning. 

Om han finnes uti något hus där flera arfvingar äro så åsämjas de icke 
att tillgodogöra sig äganderätten däraf på annat sätt än att stycka eller 
dela honom. 

Det har funnits exempel på sammanpassande delar hvilka genom 
arfvingamas spridning bringats långt afskiljda eller frånskiljda. 

Trampa 
Om någon trampar en annan på hälarna så säges: ta' medda'n åf'n men 
hufvudmeningen är att man blir mistningen af något, undangången något, 
annan tillskansar sig något som kan vara ens lagliga tillhörighet eller 
rätt. 

Trefaldighet 
1. Aftonen före Trefaldighets-Söndagen samlades af allmogens unga och 
gamla vid vissa källor för att dricka brunn och dricka sig helsa för hela 
året. En god dryck vatten drickes och något strykes i ansigtet och på 
pulsarna och tecknas därmed korstecknet flitigt. Vatten hemtages i större 
eller mindre kärl om ej i annat än små fickflaskor för hemmavarandes 
behof och äfven för fortsättningen af eget botande. 
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För sådant ändamål besöktes förr allmänt mineralkällor eller sådana 
som för helsobringande vatten blifvit namnkunniga och ej mindre vissa 
andra källor och däribland mänga obetydliga, men som troligen haft 
äldre ryktbarhet som offerkällor ehuru sådant blifvit glömdt. Nu för 
tiden nöjer man sig, och detta nu sällsynt, att gå till en simpel skogskälla, 
men det bör icke vara en som af allmänhet eller enskildt hushåll begag-
nas för afhjälpande af dagligt vattenbehof. 

Efter vattendrickningen samlades ungdomen till dans. 
Trefaldighets-Söndagen gingo förr yngre personer till främmande 

Sockenkyrkor och hvilket icke vid några andra Söndagar kunde för-
märkas. 

Isynnerhet samlades ungdom till Strengnäs efter 4 å 5 mils väg. Men 
detta var väl för åhörandet af Studerandernas musik från Kyrkotornet. 
Nu är allt sådant slut och Trefaldighets-Söndagen anses icke bättre än en 
annan Söndag. 

Tretalet 
Tretalet har en vidsträckt tillämpning antingen enkelt såsom Tre eller 
tredubbladt såsom Nio. Billigtvis kan det vara en påminnelse om Tre-
enigheten men om så är så sker därmed ett svårt missbruk. 

Det är ej nog med att botande medel och ceremonier skall kontinueras 
trenne eller nio gånger, äfven det grofva och religionskränkande hexeriet 
får ett rum däribland. Ordspråk: Tre ting ä' alltid godä tillämpas så till-
vida att hjälper det icke med en gång så försöker man andra och tredje 
gången dock icke mer och detta såväl i materiel som moralisk handling. 

Trettondedagen 
Trettend'da's tö måste ovillkorligen komma och ju tidigare det kommer 
efter Jul, desto tidigare infinner sig våren, och tvärt om. 

Troll 
Det gifves en art af öfvernaturliga makter som icke kunna inbegripas 
under de här ofvan anförda arter. De nämligen som vilja blanda sig bland 
människorna och tillbyta sig deras barn. 

Därföre då barn födes så skall alltid vara tillräcklig bevakning. Flere 
qvinnor måste vaka såväl öfver barnaföderskan som öfver det nyfödda 
barnet. Stor och tillräckligt lysande brasa att man kan se i hvarje vrå af 
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stugan, och därtill bör det vara särskiljda lysstickor (spärtur), om det 
skulle fordras. Ljus och talg duga icke, ty vid sådan belysning ser man icke 
trollet och dess förehafvanden. Dörrar med lås och klinka, endera eller 
begge, af järn är temligen säkert, men sådana har icke funnits förr. I alla 
fall så bör det brinna och vara varmt i spisen och qvinnorna medelst sam-
tal och läsning hålla sig vakna. Skulle qvinnorna somna så passa nog 
trollen på och taga barnet och ditlägga ett af sina i stället. 

Detta gäller likväl blott medan de äro okristnade. Man skyndade sig 
därföre alltid så fort som möjligt att befordra dem till dopet och fick icke 
därmed dröjas öfver tredje dygnet. Trollen äro rädda för järn och stål och 
om man påbinder eldstål eller synål så skyddar det väl, men konsterna 
äro mångahanda; de kunna ju praktisera bort sådant, och skulle elden 
slockna så komma trollen genom skorstenen. Det hände högst sällan att 
sådana byten skett men är därföre icke utan exempel. Bytet kan icke så 
fort varsnas och icke förrän det är för sent att bättra saken. 

Se vidare härom under Art: Byting. 
Ett ordspråk är: De' ska' alltid varä ett trull i hvar kull. Anm: Det till-

hör icke mig att häröfver fälla något omdöme men säkert tyckes emedler-
tid vara att Troll hafva en historisk betydelse!?! 

Trolldom 
Uti en tid då trolldom öfvades och framställde sig så mångsidigt så var ju 
nödvändigt att äfven bespettsa sig på medel för att möta den och om den 
redan angripit så att häfva den. 
Se här: 

Om man hemligen hos sig bär: Utterpur, Hvitlök, Bergsöta, Tibast och 
Vändelört, så kan ingen genom trolleri skada enom. Men dessa saker 
måste tagas Midsommarsnatten emellan klockan 11 och 12. 

Eller: När man går till skrift så skär man trenne spånor af stolen där 
man sitter och gömmer. Sedan då man är vid Nattvardsbordet så tager 
man oblaten ur munnen och gömmer. När man sedan går ut öfver kyrko-
gården så tager man trenne gånger jord med venstra handen och lägger till 
de andra och gömmer hos sig. Sedan är man säker för trulldom af hvad 
slag den än vara må. 

Eller: Om man bär fyrsten på sig, i kläderna insydd. 
Eller: Man tager ett människoben på kyrkogården och lägger invid sin 

bara kropp. Men benet måste förr eller sednare återställas på samma 
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platts där det är taget. Skyddar ock för trolldom. 
Eller: Man skrifver efterföljande ord på papper eller annat och bär på 

halsen: 
Arnot Orfatt Afal 

Eller: Ock bär man efterföljande skrifvet hos sig: 

4 	?I Ya. 92 a -0. 
Eller: efterföljande bokstäfver burna: 

.9ce7ti0. ‘d.17 .9C -e 6. 
så så kan ingen skada enom. 

Ellen 	J. 	burna hos sig. 

Eller: 

skrifna på papper och burna hos sig skyddar enom fullkomligt för all 
slags trulldom. 

Eller: Man tager ett hundehjärta och inlindar i ett papper hvarpå 
man skrifvit: 
och bär på sig. 1"1  3g7 517  

Exempel att genom trolldom skada sin nästa finnas ock många men 
hafva då betydelsen af skämning, hexeri m:fl: Se här ett: Om vid det 
någon täpper en gärdesgård man lägger hanken afvig så att qvistarnas 
storändar vettrar nedåt så kan en trollpacka passa på och mjölka på 
dessa qvistar och därigenom utsuga hela ladugården för den som äger 
gärdesgården om han icke kan komma underfund därmed och efterse och 
ändra missförhållandet. 

Hon kan göra ännu värre, hon kan hemtaga samma hank och uppsätta 
bakom sin förstugudörr och därstädes mjölka grannens ko och så härdt att 
kon af mattighet stjälper. Åtskilliga sägner finnas om sådana händelser 
och antogs dylikt för full sanning ännu omkring 1840. Nu har man likväl 
börjat dragit sådant i tvifvelsmål. 
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Trollkärringar393  
Trollkärringarna utöfva ännu sina resor och Blåkullafärder. Det höres 

visserligen ännu icke så allmänt tal därom; men sägner bibehålla sig om 
vissa familjer hvilkas qvinliga medlemmar uteslutande äro trollpackor. 

De anfalla ofta människor och skona icke en gång sina egna anhöriga; 
hustrur till och med antasta sina män. Märkligt nog hvad en »tro» i för-
ening med ruset, naturligtvis »ännu» kan uträtta och värka. 

Om de antaga en människa med sig med våld och de fara öfver där 
trenne gärdesgårdslyckor sammanstöta så nödgas de släppa sitt rof, dock 
utan att skada sker. 

Allmännast bruka de för sina färder taga kreatur i ladugårdarna och 
hvarjehanda död redskap, men förnämligast taga de sopstänger och 
annan redskap af bakvärksattiraljen om sådant stä ute. 

För att kunna göra sina luftfärder så måste de hafva en smörja och 
denna hade de förvarad uti horn. Smörjans egentliga egenskap har man 
aldrig hört uppgifvas men nog har man hört att de måste skafva något af 
kyrkoklockorna och om detta skulle ha tillbörlig värkan så skulle det 
tagas julottan emellan förstgångns och anngångnsringningen och torde-
hända att de då allenast kunde komma dit. 

Emedlertid då de hade smörjan i ordning och i beredskap så behöfde de 
blott smörja något däraf på det föremål hvarpå de skulle sitta under sin 
resa, och genast bar det i väg. 

Sägen härom: En bondkärring som var trollpacka befallde sin dräng att 
smörja hövagnen. Drängen förundrade sig att, där han hade ett horn, för 
att med ivarande smörja framtaga för dylika behof, finna två. Han tog 
det han icke igenkände som sitt men det var ett horn som gumman hade 
trollsmörja uti; och vid han smorde och smorde så började vagnen lätta sig 
från marken. Till slut kunde icke drängen hålla vagnen utan han 
»baddade» af upp i luften. Han gick in till gumman och beklagade ödet 
och gumman blef utom sig och sprang ut och skrek på vagnen: Far ändä åt 
helvite' men stadnä i Hedmåse! Vagnen stog i väg likaväl men det blef 
ingen annan råd än att han föll i Hed Mosse. Heamosse ligger i Ärila 
Socken och ännu lefvande personer försäkra heligt på ära och tro att de 
för icke så länge sedan sett vagnen till en god del ofvan jordytan. Here 
dylika sägner finnas. 

393Sagorna under p. 5, 11 och 12 i detta kap. återfinns ej i 347, ej heller de personliga funde-
ringarna om enfald och prästerskap i p. 15 och 16. 
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Tiden för deras resor börjar visst såsom årsberäkning Tomasmässo-
aftonen eller nyss före jul och fortfar alla aftnar före inträffande större 
helgedag. Och har en trollpacka sagt: Tommesmässafton då börjom di 
[så!] å' SkärTorsdagsafton då slutom vi. 

Om någon blir anfallen af trollkärringar och därvid förrättar sitt ex-
crementativa behof så fly de genast och man ser dem icke mera. 

Om trollpacka är på resa t:ex: julaftonen så är en bild av henne likväl 
hemma som i alt sköter de göromål som åligga henne. 

Sägen härom: man har berättat om en man som misstänkte sin hustru att 
vara trollpacka och visste om hennes Substituts beskaffenhet. Han tager 
därföre en knif och afskär förklädesbandet, och med detsamma spridde 
sig en bandlös halmkärfve kring golf vet. Men också just med det samma så 
kom hans värkliga hustru med gråt och tjut nedrasande genom skorstenen 
och sade därvid: De' där skulle du inte' ha' gjordt! Hustrun trollpackan 
sjuknade och blef efter en längre sjukdom af Hin onde frigifven från sin 
tjenst. 

Om man blir anfallen af en trollpacka och därvid slår henne på munnen 
så att blod flyter så har hon icke makt att skada för den gången. 

Om vid flere personers sammanvaro, och heldst under en tid då man 
antager att trollpackorna äro ute i värksamhet, någon skulle komma i tal 
om trollpackor så bör den försigtige säga: Spik i örä' på dom! eller ock 
nämna sockenkyrkans namn d:v:s: Socknens namn med sammansatt ordet 
kyrka, så hafva de icke makt att skada. 

Ty under sina resor så anses de vara allvetande och kunna inställa sig 
hvar som heldst. 

Präst som under sin studeringstid och allt framgent förhållit sig oför-
vitligt, igenkänner lätt en trollpacka, antingen gående på väg, i kyrkan i 
allmänhet samt vid Nattvardsbordet. Julottan ser han dem sitta bak-
länges i stolen. Annan person, samt präst som icke är ren, ser dem icke om 
man icke har fyrväpling insydd i kläderna eller kanske eljest bär sådan 
på sig. 

Sägen: En man skulle, en sådan högtidsafton, på hvilken trollkärringar-
na sägas hafva sina Blåkullafärder, anträda en tillfällig utfärd eller 
resa och bar för samma ändamål en hösäck som betesfoder till sin åktross. 
Hans hustru var då redan iklädd sitt substitut och han fick se hurudan 
hon var, ty han hade omedvetet fyrväpling i hösäcken. Mannen blef 
svagsint men hustrun var och förblef en trollpacka. 
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12. Trollpackorna tros inskrifva sina barn äfven därtill redan medan de 
äro omedvetna därom. Det tillgår så att adepten stickes i venstra han-
dens namnlösa finger så att blod flyter, och med denna blod skrifves deras 
namn uti Hin Ondes stora bok, och så äro de invigda. 

Sägner härom: 
En qvinna som var trollpacka hade en treårig flicka som icke någonsin 

kunnat tala. Hon var redan invigd och inskrifven i Hin Ondes bok. Hon 
hade en flicka ännu i sin spädaste ålder. Det hände att någon gång medan 
hustrun sof att någon ville nödvändigt väcka och tala med henne men 
fruktlöst. Oaktadt alla bemödanden fick man henne icke vaken. Då sade 
den flickan som aldrig talat: Mamma sofver intet, hon är dt Blåkulla och 
skriver in min lilla syster! 

En trollpacka hade en gosse som var något vuxen och till äldre är 
kommen. Denne medtog hon en gäng på besök hos Beelzebub, men gammel-
bisse tyckte icke om sådant främmande. Kärringen ville likväl hafva 
honom inskrifven och uppmanade Hin Onde att skära hol på hans finger 
för att med blodet skrifva hans namn, men pojken mente att han hade 
bläck och penna med sig. Detta tilläts icke för honom att framtaga utan 
han måste släppa till fingret men på högra handen. Pojken skrev sjelf och 
i stället för sitt eget så skref han Guds namn. Då nu Hin Onde skulle taga 
sin bok så rådde han icke med henne utan hon föll ned. Pojken tog då boken 
med sig hem och alla däri inskrifna Hin Ondes tjenarinnor blifva där-
igenom fria. 

En Sjuårig flicka kallade en gäng en präst för att ärhålla tröst på 
dödssängen emedan hon betviflade sin själs salighet. Hon var nämligen i 
medvetenhet att modren låtit inskrifva henne till trollpacka. Prästen 
gjorde hvad han kunde och bad henne efter döden gifva sig tecken huru 
hon befann sig. Flickan dog. En natt förspordes våldsamma tecken och vid 
undersökning befanns en eldbrand liggande på gården. Var tecknet genom 
flickan sådanft var] det nog att hon var i de osaligas boningar. 
13. Det gifvas qvinnor som hafva kunskap om att deras förmödrar varit 
beryktade som trollpackor och hvilka tro sig själfva vara trollpackor, 
ehuru de äro omedvetna därom. Denna tro är så fast att de äro ängsliga 
och sinnessjuka och man vet att de därföre vändt sig till prästerskapet. 
14. Det gifves äfven männer som äro beskyllda för trulldom af dylik art 
och som göra Blåkullafärder ehuru sådana fall äro sällsynta. 
15. Man känner här de hederligaste qvinnor som beskyllas att dels i större 
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sällskap likartade kamrater jemte unga döttrar, och dels ensamma, 
hvilka namngifvas af manspersoner som träffat dem på sina färder; och 
gifvas exempel på personer som efter sådana meddelanden och uppgifter 
blivit vurmiga. 

Mänga tillärnade och ganska fast knutna förbindelser för ingående af 
äktenskap hafva upplösts, och detta genom den enas (kanske?) elakhet 
och den andras enfalldighet och dumhet. 
16. De qvinnor om hvilka sådana rykten äro gängse äro dels fruktade och 
dels föraktade. De kraftigaste föreställningar emot sådan galenskap har 
föga eller intet värkat på folktron men man hoppas likväl att det små-
ningom förtynar. Men fort går det icke. 

* Många kvinnor som beskyllas för sådant äro så föraktade eller frukta-
de att ingen törs till dem, hwarken som förplägning eller till salu lämna 
något af ladugårdens alster ty då tro de få obotligt skämdt såväl det ena 
som det andra [347 s. 309]. 

Märkeligt nog att det ännu gifves präster som tro på här ofvan anförda 
fakta och har jag som skrifver detta själf haft samtal med dem därom. 
Och sade mig en i allt öfrigt aktad prästman, då jag gycklade med denna 
galna tro, att: den som icke tror på det onda kan icke heller tro att det 
finnes något godt! 

Vidskepelsen är således ännu nog hårdt bunden vid religionen och utgör 
en vigtig del däraf. 

Om den nu starka religionsrörelsen kraftigare kan utplåna ogräset vet 
blott den som lefver, kanske ännu ett århundrade härefter! 

Sådana som här omrörde förhållanden förnimmes icke af andra än dem 
som bland skuggor och dagrar vandrar i den djupare folkgrunden. 

Trullsmör 
Den som icke är af samma åsigter med de vidskeplige vet väl att trull-
smör är en blötsvamp, rödgul till färg och af en massa som liknar blodgår. 
Den synes alltid på ruttet träd som har fuktigt läge och om man ger sig tid 
att betrakta dess utveckling och mognad så finner man att den öfvergår 
till svartbrun färg och af stoftartadt innehåll. 

Men denna obetydliga naturföreteelse har en stor betydelse hos de 
enfaldige. Den som varsnar sådant så vet man att någon hexa stiftat det 
till andras olycka eller skada. För att tillintetgöra syftet däraf gifvas 
likväl medel: 
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Då man varsnar det så tager man ett ris394  och piskar det så länge något 
däraf synes qvar och då är det dödadt. 

Men om man vill en annan illa så tager man och bär det in på dennes 
ägor så drabbar den tillämnade förtrollningen honom eller hans hus och 
tillhörighet. 

Om trullsmör varsnas vid husen så går man och uppsöker nio slags löf-
träd och sammanbinder däraf en risqvast. Då man har qvasten i ordning 
så eldar man ugnen och då det brinner rigtigt hett däruti så piskar man 
trullsmöret och inkastar det sedan i ugnen. Sedan man inkastat detsamma 
så dröjer icke länge förrän personen som stiftat trullsmöret inkommer och 
föregifver något ärende. Skulle han intet komma så blir han allt bränd 
själf och den tillämnade olyckan drabbar honom själf. 

Tungan 
Blåsor på tungan kunna ärhållas: 
1. Om elaka människor tala illa om och fördöma enom.395  Botas i detta 
fall: 

Såsom sqvallerblåsor så botas de om man spottar i elden trenne 
gånger. 

Tummen och pekfingret sammanknäppas som en ögla och i denna ögla 
eller därigenom spottar man trenne gånger, men utan att därom tala med 
någon människa. 
2. Men spottar man i elden och ingen för tillfället förtalat en så får man 
ock blåsor på tungan. Botemedlet ej bestämt. 

Tungspen 
Om tungspen är nire hvilket förnimmes med en smärtsam känsla vid tung-
roten eller liksom uppåt gommen. Botas: 

En qvinna som är van att sådant bota upptager den genom tryck och 
dragning med ett afvigt skedskaft. 

Eller: Man tager en lusborste och borstar sig under käken uppåt trenne 
gånger. Men efter somligas mening skall man därunder sitta i ett dörrhol 
som vetter åt norr.396  

394347 s. 123: fårrisslyä. 
395347 s. 123: tala en på baken. 
396Men ... norr är tillägg i 347 s. 80. Under dörrhol står svinhus. 
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Eller: Man spottar på venstra tumknogen med nykter spott och därefter 
gapar man öfver knogen och drager andan hårdt åt sig trenne gånger. 

Tänder 

Här är blott fråga om barntänder: 
Då de lossna för den naturliga fällningen hos barn, så runkas dagligen 

på dem tills de bli så lösa som möjligt ske kan och då ryckas de lösa med 
snaror af stark tråd. Så kastas de i elden och vid hvarje tand så säger 
man: Gud låte mej få e' bentand i ställe' för e' guldtand! 

En annan åsigt är äfven gällande: att såsom den uttagna tanden mår så 
skola ock de qvarvarande må, och därföre uppkastas de på ugnen. 

Ordauttrycket är detsamma som föregående. 
Första tanden som hos barn uttages eller själfmant faller ut skall ned-

sväljas så får barnet aldrig tandvärk i all sin tid. 

Töväder 

Töväder väntas snart då Tillkråkan skriker under stark vinter, och har 
man full ärfarenhet att det inträffar inom tre dygn. 

När kyrkoklockor höras från Vester, och om de icke vanligtvis där-
ifrån höras. 

Om Stålboga Hammare höres blir snart töväder. 
Anm: Stålboga Bruk ligger Söderut från den ort som spådomen gäller. 
Då stark vinter är och röken sänker sig mot marken så är icke långt 

efter töväder. 
Om eldkolen svartnar i spisen och askan klimpar sig så blir snart tö-

väder. 
Man har vissa skogsbackars susning som under starkare blåst ger till-

känna såväl Urväder som töväder. 
En allmän spådom som gäller för alla väder är den: Att endera blir det 

snö eller tö eller ock de' vädre' som vari' ha'. Är ett godmodigt skämt till 
svar på den frågan: Hvad ska' de' bli' för vädr? 

Ufven 

Ufvens läte, som hörs ängsligt om våren, liksom han som ordspråket 
lyder, ropar sig själf i namn, betyder intet något godt. 

Om Ufvens högra fot lägges öfver en sofvande så upptäcker han hvarje 
hemlighet hvarom han blir tillfrågad, såvida han i vaket tillstånd har 



268 

kännedom därom. 

Ugglan 
Ugglans skrik bebådar dödsfall, men åhöres med ännu större fasa än ett 
dödsfall kan medföra. 

Är hon hörd åt kyrksidan så blir säkerligen och snart lik. I alla hän-
seenden bebådar hon någon olycka. 

Unki 
Åkomman består uti någon dåsighet och styfhet i lederna då man icke 
skäligen kan antaga det vara gikt. Botas därigenom att man lyfter tre 
gånger på norra stugknuten och säger: Ja' ska botä de' som unki' 

Eller: Ja' ska' lyftä de' som flött ä å' botä de' som unki' ä'. 
Anm: Det synes fordra att det huset hvarpå man lyfter borde vara 

flyttadt. 

Urbanus 
Ingen egentlig värme blir förrän efter denna dag. 
Den säd (vårsäd menas) som sås efter denna dag blir ingen kärne uti. 

Utslagssjukdomar 
Utslagssjukdomar räknas mäst tillhöra barnens åkommor. Dess orsaker 
kunna vara flerehundra och äro de som 

Fås på marken i allmänhet, 
De som fås då man varit där man icke varit tåld, och 
De som direkte komma flygande i luften.397  

Benämningarna äro efter de olika naturer och grader. 
De äro: Fnassel, Klåde, Skabb, Skorf, Ettersmol, Själffrätsår, Utländskä 
eldn, Älfbläst, Räformar, Etterskabb, Körtelsår, Sår i hufvudet, Ond-
skorf, Ormetter, Kattpiss, Spikböldar m:fl: Att träffa rätta botemedlet 
är nog svårt ty de äro mångahanda, men då icke de vanliga medlen som 
för hvarje åkomma är särskildt angifven så är Offer det säkraste. Se 
vidare de rubriker som hvar Artikel angifves. 

397347 s. 43: Mycket ondt kommer presiss flygänas i luften. 
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Utsot 
Bota med brakvedsbark men att käpparna skola barkas nedifrån och 
uppåt och hvilken bark intages. Dekokt. 

Utsäde 
Om man skjuter en dufva och vid uppskärandet finner säd uti hennes 

kräfva, det må vara af hvad slag som heldst, så tager man denna för att 
så, och efter continueringen härmed så får man ett säde som gör en rik. 

Utsäde må icke få anskaffas och föras från söder till Norr, men väl från 
Norr till Söder. 

Utsädessäd af hvad slag det vara må får icke komma i för nära berö-
ring med lik, ty den förlorar då sin groningskraft. Lik eller något som ett 
sådant tillhör eller kan vidkomma bör därföre icke inrymmas i sädesbod. 

Råg utsäde må icke tagas af nygödningsråg. Bästa utsädet är Svedje-
lands råg. 

Hvete som skall sås bör få rinna genom hjulsnafvet så blir ej sot i 
hvetet. 

Eller: Blanda det med tjärvatten, sillake, kalk, salt och dymmelaska. 
Något af Julkakan bör läggas i utsädet. 

Vageln 
Vageln är en åkomma i ögonlockets yttre kant. Den yttrar sig genom en 
bulnad såsom uti ögonhårens fästen och förekommer oftare hos ungdom än 
hos äldre personer. Botas: 

Den som skall bota sätter sig på en stol och täljer på en pinne, och säger: 
Ja' täljer å' ja' täljer! — Den sjuke: Hvad täljer du för Sia'? — Bot: Ja' tiil-
jer Vageln ur ditt öga. 

Anm: Detta är allmännaste och simplaste botemedlet. 
En trefot eller s:k: pannring med tre fötter värmes öfver eller vid elden 

så hårdt som huden kan den tåla. Så sättes denne mot ögonlocket och man 
säger: Bot: Ja' bränner å' ja' bränner! Den Sjuke: Hvad bränner du för sia'? 
Bot: Ja' bränner vageln ur ditt ögii. Detta förnyas trenne gånger och till 
sist säges tyst: Bot som gjolt! Se vidare Harbragg och Stolsteg. 
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Valborgsmässan398  
Aftonen före den 1 Maj den s:k: Valborgsmässoaftonen uppgöres eldar på 

höga bergsklackar och därtill har ungdomen samfäldt hopsläpadt en 
rismassa tillräcklig att underhålla elden 4 å 5 timmar från skymning. 
Därvid skjutes med Kanoner och handgevär, då tages glödande kol och 
lägges på stenar och flacka hällar sedan man förut spottat, och vid man 
sedan därå slår med en slägga eller knoster så blir en smäll som ett svaga-
re skott, där skrias och hurras så det höres och besvaras ifrån berg till 
berg, där blåses i lurar och bockhorn, samt trummas på stekpannor och 
ugnsluckor. 

Ungskog och ruskor fick förr opåtalt tagas där det närmast fanns och så 
länge florerade bruket, och kunde man se eldar på nog långt afstånd, men 
se — där den allmänna skogsbesparingen gjorde sig mera gällande så in-
skränktes de stora eldarna och man fick nöja sig med att elda med fårris 
efter råd och lägenhet och där ej detta fanns att tillgå så tog man gamla 
tjärtunnor och uppsatte på stänger och antände. Och vid eldens aftynande 
så samlades ungdomen vid närmaste gård till dans och lekar. Numera är 
allt detta ur bruk. Dock bibehålles bruket af detta såväl som annat ännu i 
Länna Socken. 

Det uppgifves att då ungdomen burit sig oskickligt åt att Bergrå under 
själfva eldningen kommit och motat dem därifrån samt med en medhafd 
qvast börjat sopa kring elden. Men dessutom om allt aflupit utan någon 
störande företeelse så har man vid efterseende funnit alt väl puttsadt och 
sopadt kring elden. Om så skedt så har det ansetts som ett godt tecken. 

Det hände ofta att någon eller några vildbasare utklädde sig och gick 
från berg till berg och tordehända detta gifvit anledning till sägner om 
bergrå, då dessa vidunderligt utstyrda figurer nog djärft beherrskade en-
falldigheten och vantron. 

Valborgsmässodagen tidigt om morgonen och innan solen uppgick skulle 
en matmoder eller husmoder taga sitt horn (vallhorn?) och uppstiga på 
den högsta punkten som fanns på ägorna och skrek så det hördes vida, i 
hornet, men tillika muntligen utropa: Så långt de' här hörs så ii' de' mitt! 
Härmed menas att innom denna tärräng eller område skulle all must af 
kreaturen, både sina och andras komma henne allena tillgodo. 

Det var icke utan exempel att kärringar befanns uppklättrade i höga 

398347 s. 272: I,Vallber'massä. 
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granar tutande i sina horn. En sådan gran fanns i Härad som var beryktad 
för hextutning och hvilken ingen tordes hugga; men Tor var icke rädd, ty 
han splittrade henne med sin hammare och sina viggar så att spillorna 
rök vida omkring. 

För icke så längesedan så hörde man tutande af lurar och horn Val-
borgsmässodagen hur som heldst och man visste icke hvarföre, blott att 
bruket var så. Men nu äro lurarnas tid förbi och af horn finnas blott ett och 
annat hvilka blott begagnas för signaler och budning till måltids åt folk 
som på arbete voro ute på ägorna. Jo hela denna förändring är tillväga-
gången i mitt minne eller på cirka femtio år! 

Valborgsmässodagen skall koskällan påsättas. 
Valborgsmässodagen skall man göra ost och tjärna smör hela dagen för 

att få god smörlycka hela året. 
Då skola mjölkharar och mjölkbäran utsändas. 
Denna dag skall man äta ägg och fisk samt dricka märg i benen och där-

till får ej vara bara vatten. 
Anm: Valborgsmässans betydelse är nu föga aktad. 
* Då skall man börja äta litselmiddag [347 s. 273, tillägg]. 

Vargar se Kreatur i Vall här förut osv: 

Vargarna tros tjugondedagstiden samla sig i massor och gå till saltsjön 
för att para sig, eller som man säger, bessä. 

Det gifves eller har gifvits personer som föregifvit sig göra bort varg-
arna men om de återkommit därefter så hafva de blifvit desto rof-
girigare. 

Denna konst har man lärt af Finnar och Lappar men är nu troligen här 
utdödd eller glömd. 

Så fort man talade om vargarna så var vanligt att säga: Gud vise bort 
dom! 

Vargarna tros icke ha lof att följa någon naturlig rofgirighetsdrift, 
utan att hvad de taga eller fälla sker genom högre makters lof, och har 
denna tro varit lugnande för många. 

Bergtagen boskap kunna vargarna icke taga. 
Om Varg får blodig tand så säges han ovillkorligen taga rof innan han 

ger sig. 
Under löfsprickningen om våren och löffallet om hösten tros vargarna 

vara rofgirigast och farligast för boskapen. 



272 

Den som dödar varg tros ovillkorligen genom dem komma att lida 
skada och mista kreatur. 

Om varg blir sårad så att blod flyter och han befinner sig bland flere 
kamrater så tros att han af dem blir uppäten. 

Farligare för människor tros vargar vara på större sjöar. 
Om man träffar varg och tror sig af dem blifva anfallen så skall man 

släpa efter sig en käpp, tåg eller till och med blott ett strumpeband så fly 
de. 

Kreatur som bites eller rifves af varg om än aldrig så litet och måste 
af hvad orsak som heldst slagtas innan blessuren läkes måste bortkastas 
eller nedgräfvas. 

Vargtand förvaras af somliga såsom nyttig vid många tillfällen och 
isynnerhet i fähuset. 

Bär man mjölk öfver vargspår så skadar det kreaturen. 
14.399  Det har gifvits människor som varit förvandlade till vargar men 
att de återfått sin gestallt igen. 

Det har omtalats att då man vid skallgång skjutit vargar man vid skin-
nets afflående varsnat häkter under huden och som setat i råckarna på de 
till vargar förvandlade människor. 

Sägner härom: 
Det var en skomakare som varit varg men blifvit återförvandlad till 

människa, men svansen hade han qvar och måste i skobyggden hafva en 
särskild stol hvaruti hol var för rumpan. 

Ett rättarelag eller sällskap var ute och åkte och tog qvarter på ett 
ställe. Om aftonen då de sammanställde sina hästar började vargarna 
tjuta. En person af sällskapet som varit förvandlad till varg och som där-
före förstod deras språk frågade sina kamrater: Vet ni hvad di säger nu? 
Sv: Nej! Fr: Jo di säger att di ska ätii opp di hvitä märr! — Den hvita 
märren ställdes då inuti kretsen och de andra bildade krets, hvarefter de 
gingo in. En stund därefter började vargarne återigen tjuta och han sade då 
att de tackade för mat. Man gick ut för att efterse, och hvita märren be-
fanns ganska rigtigt vara uppäten. 

* Om man tager högra frambenet af en varg och bränner till pulver och 
lägger i brödbitar som gifves 3ne åt hvarje kreatur.")  

399P. 14 med sina sagor återfinns ej i 347. 

4130Forts. saknas; trol skulle här stå »kan icke vargen taga dem» eller likn. 
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Vargen måste kallas gråben eller Storfot, icke varg — gråpjuk = Skogen 
har varit framme. 

Varg får ej nämnas då man äter, ej på juldagen als — grålösker [347 s. 
253, tillägg]. 

Ved, virke 
Virke till ved må ej föras med lilländarna eller skatända förut ty dels 

skadar det kreaturen som drar eller ock dels blir veden tungbrunnen. 
Ej må någon som hugger ved taga tveten på lilländan och jämnhugget på 

storändan. 

Vildgräs 
Om man går vilse i skogen och ej vet hvar man är så är säkert att man gått 
öfver vilagräs. Man afdrager då ett eller flera klädesplagg och vänder 
afviga samt påkläder dem igen såsom afviga, så vet man straxt rätta 
vägen. 

Vintergatan 
Af dennas mer eller mindre ljusa delar straxt efter Olsmässan spår man 
följande vinterns beskaffenhet. Är hon jemn ljus och klar blir sträng vinter 
men är hon delvis dunklare så blir vintern lindrigare i förhållande där-
efter. 

Vred 
Detta är en åkomma som yttrar sig med ondt i ryggen. Det är därföre icke 
ryggvärk. 

Om nu någon svänger sig på klacken eller sittande på en stol svänger om-
kring, eller stående på golfvet fritt kringsvänger stolen eller något annat 
och någon icke vet däraf utan går öfver plattsen eller stället och icke 
spottar för sig så ådrager man sig samma åkomma. 

Men om någon varsnar okynnet och vrider antingen sig själf eller stolen 
på samma sätt men i motsatt rigtning så är det icke farligt. Samma person 
måste likväl vrida eller förrätta hela den dubbla handlingen. 

Vredeld 
1. Vredeld är den största raritet man kan ha och användes mycket för 
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hemliga konsters öfning eller som förvaringsmedel. Den är mycket svår 
att få men ännu svårare att förvara. Om frambringandet berättar man så: 

Man vrider en ekpinne så härdt emot en vägg eller gnider tvenne träd-
stycken hårdt emot hvarandra att det fattar eld och så länge man kan 
underhålla denna eld så kan man ha ett tryggt värn emot allt ondt. 
2. Det säges att man kunnat förvara honom i flaskor. Men man talar äfven 
om att vredeldskol äro tillfyllestgörande. Men att ingen får se dem. 

Vådeld 
Att stilla vådeld så skrifver man på en spån följande: 

,3 c. vda, E. , 	 
E 	B or 

2. Eller: 

. 
E y, -av -‘,:y 

och hvilka skrifvelser kastas uti den härjande elden så stadnar eller 
slocknar han. 

Vådeldskol 
Sådana kol i förening med andra saker nyttjas mycket i hemliga bote-
medel och konsters öfning. 

Men det skyddar äfven för vådeld om det finnes i huset. — Se vidare 
andra ställen. 

Vådudd 
Om knifvar, sylar, nålar eller hvad annat spettsigt redskap af våda af-
brytes, men likväl den afbrutna delen[,[ mindre än stycket som är qvar, 
tillvaratages och förvaras. Den är nyttig till mången god ting, dels såsom 
förvaringsmedel emot och dels botemedel emot ondt. Se härom på hvart 
sitt ställe. 

* Då sådan blir får man icke svärja ty då förlorar den sin kraft. 
Om man fäster den i ogift kvinnas kläder så får hon friare. 
Äfven blir kvinna fort fruktsam om den fästes i kläderna på en kvinna 

som sådant önskar [347 s. 91]. 
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Vålbunden 
Vålbunden eller vårdbundenheten förekommer hos barn redan straxt efter 
födelsen och fortfar under de närmaste och första utvecklingsstadierna. 
Den kan till och med fortfara hela lifvet igenom om den icke blir botad 
och detta i rätt tid. 

Orsak: Om hafvande qvinna sitter mycket och håller benen i kors, sär-
deles i Kyrkan, eller om faddrar sitta så då de handtera barnet eller då 
de närvara vid dopet så blifva barnen vålbundna. 

Botas: 
Om på något ställe finnes en trädstam som är af tvenne stammar hop-

växt eller genom en naturens lek är så bildad att ett hol finnes, så tager 
man barnet och går tre Torsdagsqvällar å rad, efter sedan Solen är ned-
gången och träa?. (för) barnet därigenom. Sista qvällen lämnas linnet qvar 
och olycklig den som borttager detsamma eller som nyttjar det. 

På stubbar förekommer oftare genom rötternas gallerformiga samman-
växning sådana hol eller ringar och hvilka kunna utskäras och förvaras 
till samma bruk. Är dock icke så bra. 

Eller: Man uppskär en jordtorfva så att båda ändarna äro fastsittande 
och så att man kan föra barnet därunder. I detta fall skall äfven linnet 
sitta qvar. 

Eller: man för barnet genom en obykt garnhärfva, allt trenne gånger. 
Eller: Barnet föres genom dubbla spinnråckssnöret eller snöret samman-

häftadt såsom då spinnråcken är i full gång. 
Eller: Och knytes Vålknut; men detta är här icke ännu kändt. 

Vålnöp 
Detta yttrar sig med mörka blånader i tjockaste köttet å människo-
kroppen och uppkommer därigenom att man talar föraktligt eller straf-
fande om oskyldig död person och hvilket kan ske intilldess liket börjar 
ruttna. Man har ingen olägenhet af åkomman ty den är ej ens kännbar, och 
därföre har icke några botemedel afhörts. Det kan likväl vara skräck-
intagande för många i det de veta att den döde omedelbarligen själf varit 
närvarande. Det kan äfven bringa mången från hogen att föra straffbart 
tal om en död som mera skadar de lefvande anhöriga än den döda. 

Vårtor 
Orsak till vårtors uppkomst är ej känd, men nog böra de botas innan man 
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blir för gammal, så vidt de förekomma hos yngre personer och kunna 
botas. Botemedlen äro likväl mångahanda och följa här: 

Om man förer en död människas hand därpå så försvinna de i den mohn 
liket ruttnar. 

Man tvättar dem med vatten hvari grått ullgarn blifvit tvättadt. 
Man tager så många saltkorn som man har vårtor och inkastar dem i en 

brinnande ugn, samt utspringer så fort att man icke hör smattrandet af 
saltet. 

Man tager lika många ärter som man har vårtor och under enahanda 
förhållanden inkastar dem i ugnen. 

Lika mänga ärter som man har vårtor nedgräfvas vid en jordfast sten 
norr om boningshuset. 

Om man träffar ett kospår (kofäla) i hvilket står urin efter samma djur 
så tvättar man vårtorna därmed. 

Eller: Man gnider dem emot en grafsten så att de blöda. 
Så mänga ärter som man har vårtor kastas i en källa. 
Suggurin af gylta påtvättad för manlig individ men af fargalt hvilken 

icke deltagit i parningsakt för qvinlig; borttager dem snart. 
En knut knytes på en tråd för hvarje vårta och hvilka nedgräfves i jor-

den. Då träden med knutarna ruttnat är ock vårtorna borta. I detta fall 
knyter man knutarna själf. Men — — — 

Om Söndagsbarn se på vårtorna och däremellan knyter en knut för 
hvarje vårta, under ljudeligt räknande, och dessa knutar sedan nedgräf-
vas under en jordfast sten så försvinna vårtorna, i samma mohn som knu-
tarna ruttna. Det är icke sammanhängande tråd utan lösa stumpar sär-
skildt för hvarje knut. 

Om vatten som vid regn stadnar på klinka vid grind tages och påsmör-
jes så försvinna de snart. 

Man tager en tråd och knyter en knut därpå för hvarje vårta. Denna 
tråd omlindas en rå potates och hvilken inlägges under en tegelsten i spi-
sens plan. 

Man gnider vårtorna med en fläsksvål och hvilken sedermera ned-
gräfves under en jordfast sten att ej djur eller människor kunna uppfinna 
honom. Då svålen ruttnar så är äfven vårtorna borta. 

Man tager blod af en vårta och stryker på en slant. Denna lägges på en 
korsväg, och om någon upptager slanten och begagnar sig af honom till 
nytta, den får vårtorna. Men det finnas äfven de som äro så kloka att om 
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de hitta något som i sådant afseende kan anses misstänkt så undan-
sparkas det och förstöres så att ingen olycka må ske hvarken den ene eller 
den andra. 

Om man har vårtor och tvättar sig i ett hällkar eller dess bättre borr-
hol i sten i allmänhet men ännu bättre i järn eller kalkgrufva. 

Man går ut och ser på den klart skinande månen och därvid stryker 
med fingrarna motsols kring vårtorna och säger: Nu stryker jag bort mina 
vårtor i månsken: så försvinna de. 

Då man färdats genom en grind med ett lik så passar man på vid första 
regn som blir och tager vatten som droppvis kan sitta på grindspolarna 
och bestryker vårtorna därmed. 

Trenne spånor täljas af hvarje fot på en trefotstol och hvilka spånor 
antändas samt under det de brinna man bränner och röker vårtorna där-
med. 

Man tager en tråd och knyter om vårtans hals och så hårdt att vårtan 
skiljer sig från kroppen eller afskäres. Så tager man både vårta och tråd 
och nedgräfver under en jordfast sten, så försvinna de alla. 

Anm: Nu är här såväl som vid alla tillfällen och i allmänhet där indi-
vid skall värka för individ, medelbarligen eller omedelbarligen, det all-
tid skall vara motsatt kön. Så sannt likväl där könsvexling kan vara möj-
lig. 

* Eller: Man tager rått kött af motsatt kön, gnider vårtorna därmed och 
nedgräfver köttet på en graf tillhörande motsatt kön på kyrkogården en 
Torsdagskväll sedan solen är nedgången. 

Eller: Bind om dem med ullgarn som sitter en Torsdagsnatt och så ned-
lägges ullgarnet i afträdeshögen — När garnet ruttnar så ruttnar vårtan. 

Eller: man går till en uppgräfven graf på kyrkogården och tager ett ben 
och stryker tre gånger öfver vårtorna samt nedkastar benet i grafven [347 
s. 61, marg.]. 

Väarroll ä, hvirfvelvind 
1. Vädrröllä, Vädrhvirfvel tros härröra af trolldomsväsenden som där 
far fram. Det är alltid vanligt att man spottar åt dem, och då äro de 
mindre farliga; men om man har stål eller t:ex: en knif och kastar den så 
blir trollet, hvilket vanligast kan vara en mänsklig trollpacka, såradt. 

Sägner härom: 
1. En bonddräng var en gång ute på fältet och arbetade och en sådan 
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Väarrolla kom nära honom, men han tog upp sin fällknif och kastade 
däruti. Denne följde mea, men de' va' stor sak i de'. Men när drängen hem-
kom och öpnade dörren så kom en tälgknif surrande emot honom frän bor-
det hvarpå han vid första anblicken såg honom ligga; men som drängen 
var full med dynt och de dödas ben så mättade knifven i side med dörren 
och i betskea' och blef där sittande. Vid inträdet befanns hans matmoder 
liggande i sängen och vara sjuk. Hon tilltalade honom med härda ord och 
bad honom komma och taga sin knif som befanns inhuggen i hennes lär och 
så hårdt qvarsittande att ingen annan än han själf mäktade däntaga 
honom. 

2. En annan dräng räfsade hö. Så kom en väarrolla och tog hö med sig. 
Drängen var nog fintlig och kastade sin knif i själfva hvirfveln hvarvid 
hvirfveln stadnade. 

Någon tid därefter inkom drängen till en grannqvinna och fann henne 
liggande sjuk. Han frågade henne hvaruti hennes sjukdom bestod, och hon 
sade: Mins du inte' när du kastäd' knifven? fa' va' ute å' skulle skaffä mej 
lite' kalfhö å' då kastäd' du knifven i låre' på mej; nu ska' du ögg botä 
me»401 

Det finnes nog talrika exempel att väfnader kunna uppsvinga sig högt i 
luften, att sädesskylar och hövålmar kunna flyttas från den ena grannens 
åker till den andra och till och med spridas så vida omkring att ingen 
med yttersta möda kan hopsamla dem. Men man vågar sällan taga någon 
befattning därmed om man ens kan ty som det anses trullridet så kan det 
var högst skadligt. 

Små hvirflar som synas i mullen utefter marken någon gäng tros vara 
förebud för och betyda regn. 

Väfva 
Här förekommer många fall då skämning kan ske, men förnämligast är 

att vara försigtig mot onda ögon. 
Då en främmande eller någon af husfolket inkommer på ett ställe där 

man varpar till väf, så skall denne säga: Högt skäl, gå väl! samt därvid 
ömsevis »skevlä» med båda benen. Detta bevisar vänskap och välvilja. 
Men om den inkommande tiger så är tecken att han har ondt i magen. 

Eller ock går gumman ut själf och ingår genast samt upplyfter båda 

401347 s. 292: läka mej. 
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benen utefter hvarandra så högt möjligt anständigheten kan tillåta och 
säger hårdt: Sisdhär högt skäl! och detta trenne gånger efter hvarandra. 

Så fort varpan är uppsatt så hänges genast en halsduk därpå och när 
varpningen börjar så däntages han. Men när varpningen är fullbordad och 
rompan däntagen så dithänges halsduken igen på det icke varpen må stå 
eller vara tom. 

Då en väfrompa är färdig och nedtagen af varpan så lägges den på 
nedra korset och varpan kringsvänges trenne gånger hvarvid man säger: 
Väfftä dej själf! Härvid menas att det ibärgarn [som man har?] eller 
»ibärä» skall bli dryg. 

Den som vid uppborruningen biträder och sitter under garnet och bommen 
hållande i rompan får ej säga ett ord »hvarken hvitt eller svart» ty om 
så sker så går väfven illa. 

Då nu väfven är uppbommad skall pasmebandet uppbindas på bommen 
så kan ingen skämma honom. 

Ingen må sitta i väfstolen och äta, ty om så sker så äter väfven upp sig 
själf. Meningen är att ibära fattas. 

Det är alltid vanligt att om främmande personer, heldst qvinnor, in-
komma där väf är uppsatt att de skola se på garnet och tumma på väfven 
om han är tjock och sådär. Om man nu ser att de ämna sig dit i sådant 
ärende så skola de antydas att först vidröra väfven innan man känner på 
garnet. Hafva de nu kännt på väfven och yttrat sig om han är tjock, tät, 
fast, mjuk o:s:v: efter hvars och ens sätt att uttrycka sig då är icke vidare 
så farligt med garnet på bommen. Det är därföre högst angeläget att 
väfva något på en väf det fortaste man får honom uppknuten ty skulle 
någon komma precist då »si då barkär de' åt fanders» — 

Då en väf börjas så måste man innan något garn användes för ibära in-
väfva trenne halmstrån så är väfven säkrare för skämning. 

Om främmande person inkommer med väf står under arbete och icke 
säger något om väfven men ofta ser däråt så upptages det mycket illa ty 
om nu väfven går illa så vet man nog på hvem man skall skylla. 

Det är därföre nödvändigt att själf tala något därom, och är det någon 
vän eller bekant så beder man dem direkte se och känna på garn och väf, 
och ju innerligare och långvarigare rådplägningen kan bli om det ena och 
andra, som väfven vidkommer och tillhör, desto lyckligare är det. Men är 
det en främling för hvilken man blyges så får man blott en viss oro inom 
sig tills man får se hvad hända kan. Törhända han icke en gång ser på 
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väfven och då är det bättre, men i alla fall så visas det nog under väfvens 
fortgång. 

Då en väf är slutväfven och utklippes, som kallas väffall så skall 
man läsa igen dörren att ingen må komma in, ty den som är så olycklig, 
den får fallsjukan. Kommer hafvande qvinna in så får barnet fallsjukan. 

Den qvinna som nedsläppt väfven skall genast gå ut och se sig om efter 
någon lefvande varelse. Är hon hafvande så blir fostret af samma kön 
som den individ hon får se. Fysiskt kön där så kan urskiljas eller nominelt 
(om vilda djur t:ex: hare, korp, m: skata, råtta f:) där så icke kan ske. Är 
hon icke medveten om eget hafvande tillstånd så bör hon tänka på ett 
drägtigt husdjur t:ex: en ko. 

Den som utklippt en väf måste, sedan väfven är tagen frän stolen taga 
en lapp af väfven och en sax i handen samt gå ut och sönderklippa den i 
Nio delar och kasta hit och dit samt genast gå in igen. Men detta tillika 
med väffallet måste ske så att ingen därimellan har gått igenom dörren. 

Den som bestämt tror eller vet när en qvinna skall sluta en väf undviker 
gärna då att besöka henne, och kommer hon oförhappandes och ser det är 
på taget därmed så uträttar hon sitt ärende det fortaste hon kan och går. 
Till och med hemfolket som är ute så undvika de gärna att gå så att de 
kunna komma in i det afgörande ögonblicket. 

En bastant bondqvinna nedklippte en väf i min närvaro och klippte af 
en några tum lång och en half tums bred remsa. Så gick hon ut och klippte 
fyra klipptag och sade: Nu offrär ja' åt allä fyrä vädersträck, och 
(vändande sig ett slag) åt Gcl/rti, åt Tomtrå, åt Tomten, åt Thure och åt 
eldn! För hvarje klipptag bockade hon sig åt skiljda håll, och sist utan 
märkbart hinder i röst eller handling var hon vid spisen och vid utsägan-
de af ordet eld kastade hon sista biten däri; de andra fick falla såsom 
hon bockade sig och dessa vidrördes ej. Orden utsades högt och ljudeligt 
och en viss själfförtröstan syntes öfver hennes anlete. 

Man sökte försigtigt tala därom någon stund därefter men fick ej något 
svar. Saken visade sig äga samma helgd som en religiös handling. Man 
fick likväl på fint vis veta att kläderna som gjordes häraf voro starkare 
för slitning, samt icke så eldfängda, och yttermera att tjufvar skonade 
heldre sådana än andra. 

Uppknytningsstumparna på väfven i »börjäränan» får icke utkastas 
utan böra de uppbrännas. Likaså med väfloa. 

Om uti en väf finnes tumnystadt garn så kan den icke skämmas. Försig- 
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tiga qvinnor bruka därföre nysta något på tummen så äro de säkra för 
skämning. 

Linneväf må icke utläggas för blekning då det blåser nordanväder, ty 
då blifva de ej hvita. 

Ej heller få väfvar ligga ute under sommarstolståndet. 

Vägglöss 
Man får icke i dagligt tal benämna dem Vägglöss ty då föröka de sig 

fler dubbelt, men om man nämner dem för jungfrur eller väggjungfrur så äro 
de mindre besvärliga. 

Om Vägglöss skulle genom skållning med kokhett vatten dödas och 
man därigenom skulle söka utrota dem så föröka de sig i dess ställe sju-
dubbelt. 

Om man är besvärad af Vägglöss så tager man några uti en pappersstrut 
eller annat så att de varsamt behandlas, och genom annan persons åtgärd 
praktiserar dem i en likkista på främmande ställe, att de med liket må 
följa till kyrkogården, så följa alla de andra kamraterna efter. 

En händelse: En qvinna blef af en sin grannqvinna anmodad att uträtta 
ett sådant ärende då hon skulle svepa ett qvinnolik. Men som hon var för 
samvetsgrann att på sådant sätt oskära en vördad död qvinna som varit 
hennes vän så tog hon och släppte vägglössen i en gammal bro. Hon 
vågade heller icke döda eller dränka dem. Af en händelse fick den af 
vägglöss plågade kunskap om händelsen och ett outsläckligt hat uppstod 
emellan flera hus. 

Om Nio Vägglöss tagas och släppas i en annan Sockens -Kyfica sä föYja 
de andra efter dit. 

Björkö-jord nyttjas ock, att strö där vägglöss äro besvärliga, där den kan 
ärhållas. Omtalas mäst i Enhörna Sn.402  

Vägglöss kunna ock direkte »göräs bort» men sättet är ännu okänt. 
Om en granne timrar nytt boningshus så tager man Nio stycken af egna 

vägglöss och bär dem till nybygget samt släpper dem där, och säger där- 
vid: Nu får ni flöttä å' ta' helä edrt (edråt) sällskap med jer för ja' har 
'nte' råd te' å' ha' jer längre! Men vid alla sådana flyttningsförsök måste 
de högst varsamt behandlas ty märka de sig vara hatade så föröka de sig 
destomera. 

402Sockenuppgiften är ett senare tillägg. 
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Om man är lycklig att hitta en hästsko så värmer man densamma röd-
varm och för den sakta mot trädet där ohyran har sitt tillhåll så att rök 
uppkommer så fly de därföre. 

Vägglöss tros kunna lefva i Sju år utan föda och vill man påstå att man 
funnit vägglöss i gamla broar hvilka för så lång tid tillbaka varit byggda 
af gammalt stugutimmer. 

Vissa personer och i allmänhet främmande äro mera besvärade af 
dem där de finnas, och kan väl detta hafva en helt naturlig orsak. Ut-
dunstningen t:ex:? 

Man vill äfven påstå att de kunna flyga. 
Anm: Vare härmed huru som heldst så äro de högst besvärliga och snart 

sagt obotliga. 

Väggsmean 
När denne pickar flitigt så väntas snart regn 

Välten 
Detta är en åkomma som drabbar kor om de under drägtighetstillståndet 
få tillfälle att äta gräs genom harf eller vältböle. 

Könsorganernas, till följd deraf, egendomliga sammanväxning gör att 
djuret icke vid förlossningen kan bli qvitt fostret. Ingen bot finnes annat än 
knifven. Se vidare art: Hånk hvilket torde vara detsamma. Man påstår 
likväl att hånken kan skäras men aldeles icke välten. 

Värk 
Värk anses för något i och för sig själft bestående ondt, men det har alltid 
hvarje annat ondt i följe. Därföre om det är Värk blott och bart och man 
döfvar honom så är det onda häfvet; men om det nu är skott, fulslag, 
torskbett eller hvarje annat ondt som heldst som skall genom läsning 
(göra åt) botas så skall värken först vara »åtgjord». I de flesta fall så 
strykes med knif eller i brist däraf med venstra namnlösa fingret vid man 
läser och kontinuerar vanligen trenne gånger med nedanstående formler. 
Dessa formler har icke specielt blifvit skiljda för människor och djur.403  
1. Man häller sprit i ett glas och ritar kors däri med en knif som är hvass-
uddig och läser därvid: 

403347: Det inledande stycket saknas. 
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Jungfru Maria spatserade öfver Kyrkogård 
Hon stillade värk hon läkte sår 
Jesus somnäd' 
Värken domnäd' 
Jesus vaknad' 
Värken saktad /  
I hel: treeenighetens namn; Amen!'" 
Denna formel är ett undantag från de andra att man icke omedelbarligen 
begagnar strykning på åkomman, men nu är så att om värken består invär-
tes så skall något däraf intagas, men man brukar äfven stryka på utvän-
digt och heldst då den lidande personen är frånvarande. 
(Länna, Gryta) 

Så sannt skall du stå stilla som tolf man i rätten 
Som dömer rätt och aldrig orätt! 
I hel: treenighetens Namn Amen! 
Läses Nio gånger.405  
(Härad och Länna) 

Jungfru Maria stod upp med sin hvita särk 
Hon döfvade värk 
Och han domnäd' 
I Hel: treenighetens Namn Amen. 
Läses 3ne gr:406  
(Länna) 

Din värk och vedermöda skall borttorka som döder man i mull, och 
dagg af solskin. Igenom de tre namnen etc:407  
(Ärila Sn) 

4"Nr 1 återfinns i ms 347 på två ställen (så även nr 6, 8 och 10, s. 67 f.), denna på s. 67 och på 
s. 236. S. 236 saknas ortsangivelserna, på s. 67 och 68 verkar de vara senare tillägg. Form-
lerna under rubriken Värk överensstämmer väl med uppteckningarna s. 67 och 68, medan de 
på s. 236 uppvisar var. — Nr 1 har följ. var.: r. 1 spatserade motsvaras av gick s. 236, r. 2 hon 
läkte sår av och läkte sår s. 236, det avslutande I hel: treenighetens etc. av I G: F: S: o: H: A: 
N:, en var, som är ganska vanlig i de olika uppteckningarna. — Linderholm nr 958: Sdm., 
1860-1870-talet. Läses 3ne gånger barhufvad. Bidrag I s. 111 återger i huvudsak uppteckn. 
ovan men ersätter GE:s somneid', domnad med somna', domna' osv. 
"Nr 2 återfinns i 347 s. 67. — Linderholm nr 763: 1800-talets senare del, NM. F. 8255. Bi-
drag I s. 112 med var. Du värk, du skall stå stilla! Så visst som tolf man ... 
"Nr 3 återfinns i 347 s. 67, marg. — Linderholm nr 971: Länna 1850-1900. NM. F. 8258. 
Bidrag Is. 111 = ovanst. med uppsnyggningen domna(d). 
407Nr 4 = 347 s. 67, marg., som dock har ... de skall borttorka ... — Linderholm nr 668: NM. 
F. 8259. Bidrag II s. 112 har en var. 
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Din värk skall stå i kött 
Som Mak stog i flod! 
I F: S: o: d: H: A: N: Amen!" 
(Tjula Sn) 

Jag beder Gud för dig 
Du Guds skapade beläte 
Att din hand (eller annan del af kroppen) 
Skall hvarken svullna eller svida 
Mer än såret i Kristi sida 
I N: F: o: S: o: H: A: Amen!" 
(Härad, Länna, läder) 

Jag beder Gud för dig 
Du Guds skapade beläte 
Att din kropp 
Skall hvarken härpa eller värka 
Skall hvarken svullna eller svida 
Mer än såret i Kristi sida 
Genom F: S: o: H: A: N: Amen!410  
(Öster Hanninge) 

Ut värk flyg och vandra 
Förty Guds ord de äro sanna 
Och nu är jag med Guds hjälp säker 
Att värken skall stanna! 
Genom de tre namnen Amen!411  
(Länna, Härad) 

"Nr 5 = 347 s. 67, marg. men anger Rekarne Hd i st. för Tjula Sn. — Linderholm nr 705: 
1860-70-talet. NM. F. 8260. Mak läs: Noak. Bidrag II s. 113: var. 
409Nr 6 = 347 s. 67. R. 3 i ms 347 s. 236: att din (kroppsdelen nämnes) skall hvarken — 
Linderholm nr 192: 1870-80-talet. Jfr NM. F. 8256. R. 3: att din fot eller hand ... 
410Nr 7 = 347s. 67, marg., dock saknas Skall r. 4. — Linderholni nr 193: Dunker 1870-80-
talet. NM. F. 8261. Läses för värk i kroppen, gikt, reumatismen o.d. 
411Nr 8: 347 s. 67 och s. 236: Och nu är jag säker, med Guds hjälp, wärken skall stanna! I Hel: 
treenighetens namn Amen. Så även Bidrag I s. 112. — Linderholm nr 703: 1860-70-talet. 
NM. F. 8257. Bidrag inleder med var. Flyg ut, värk, flyg och ... 
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Still värk! 
Stå värk! 
Du skall stå så sannt som Jesus hafver 
bundit djäflarna i Helvitet 
med mörksens kedjor! 
I G: F: S: o: H: A: N: Amen!412  
(Öster Telge Sn) 

De' ondä värker å' kötte' värker ifrån bena 
A' de' ska' Vår Herre Kristus inbindä rätt 
I hel: treenighetens Namn Amen!413  
(Villåttinge Härad) 

Ja' ska' signä dej för svedä d' värk 
A' för Köld å' för böld! 
Igenom de tre namnen etc:414  
(Daga o Rekame Härad) 
Denna formel synes vara använd och afsedd för kylsår och däraf här- 
rörande värk. 

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 F: o: S: o: d: H: A: N: Ament415  
(Härad Sörtorp) 

Rörande värkens döfvande följer den slutsattsen att den lidande personen 
bör sitta på en jordfast sten eller ock hålla den lidande kroppsdelen där-
på. 

412Nr 9 = 347 s. 67, marg. — Linderholm nr 755: 1860-70-talet. Jfr NM. F. 8262 från Söder-
tälje landsförsamling. Bidrag II s. 113. 
413Nr 10 = 347 s. 68, ortsangivelse: Dunker. — Linderholm nr 201: Dunker 1870-80-talet. 
NM. F. 8263. Bidrag II s. 112, var, utan dialektskrivningar. 
414Nr Iii 347s. 68, marg., dock med avslutande IF: S: o: d: H: A: N: i stället. — Linderholm 
nr 229: Sdm, mitten av 1800-talet. Bidrag II s. 112. Ingendera uppger GE som upptecknare. 
415Nr 12 har även i 347 s. 68 varken 'värken'. S. 68 r. 4: himmel (och) eller jord. — Linder-
holm nr 969: Härad Sdm, 1850-1900. NM. F. 8265. Jfr Linderholm nr 830 med var. Han och 
jag tillika skall döfva ..., så även Bidrag II s. 112 (som även har andra, smärre var.). Jesus : 
trol. urspr. Noak. 
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* Eller: Kristus gick vägen fram 
Där mötte han tri bastanta bet. 
Hvart ska' du gå? sad V: H: Xtus 
Vi ska gå åt grannegård 
Å' värkä kött å' bryta märg å' ben. 
Nej! sade Xtus, 
Jag skall sätta dig i en skog där ingen bor 
å' i den sjö där ingen ror 
Å' under en jordfaster sten 
Å' ingen människa till mehn 
1 3enighetens namn Amen. 
[347 s. 68, marg.]416 

Yxa 
Ingen yxa får kilas på i stugan, d:v:s: ingen kil må islås för skaftets 

fästande. 
Då yxa slipas må icke det vatten hvaraf man tager till att hälla på 

stenen till något som heldst ändamål användas utan utslås. 

Åderlåtning 
Åderlåtning tros hjälpa för alla sjukdomar utan undantag.417  Hufvud-

syftet med åderlåtning är att den onda bloden418  skall tappas bort och ny 
växa i ställt. De ådror som allmännast öppnas äro: lungådern, median, 
någon gång lefverådern, hjärtådern, giktådern, hufvudådern, stjärn-
ådern419  och så en åder hos qvinnor tillhörande deras hemligheter. Åder-
låtning användes till öfvermått och säkert är att genom dess missbruk 
mången nedstiger i en förtidig graf. 

Åderlåtning får ej ske i Rötmånaden. 
Den som kan stämma blod och den som har onda ögon må icke vara när-

varande vid återlåtningar, ty då går det alltid illa. 

416Jfr Linderholm nr 880 (obetydl. var.) med uppgift om att den kommer från Härad i Sdm, 
1860-70-talet. NM. F. 8266. Upptecknad av GE efter f. soldaten Tell i Härad. Bidrag III a. 
118: r. 3, 4 ... tre svarta bet (bett);! Hvart skall ni gå ..., r. 5 Och värka kött och bryta ben. 
Formeln har i Bidrag placerats under rubr. Ormbett. 
417Härefter i 347 s. 81: och är det så att det ej hjälper att kÖppii heller åderlåtä då ä' de' 
'nte' mångä hemmä. 
418347 s. 81: den ondä bloan. 
419Härefter 347 s. 81: (midt i pannan). 
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Om blod efter åderlåtning skulle komma i rinnande vatten eller sjö är 
högst farligt ty näcken eller Sjörå kan då få makt med en. Det är i all-
mänhet farligt att blöda huru som heldst i vatten som är fritt och äfven 
på jorden. 

Då blodet kallnat och »skuri sej», så ser man nog hvad sjukdom finnes i 
kroppen. Blodet nedgräfves sedan under ett äpleträd där sådant finnes. 
Den som är åderlåten får icke befatta sig därmed, knappt se den, och för 
hundar och andra djur måste det sorgfälligt aktas, ty om djuren få äta 
däraf så uppäta de sig själfva. 

Åka 
Då man betslar en häst för utfärd så skall man spotta på betslet och 

äfven tre gånger på marken samt stryka kors med venstra foten. 
En utfärd på resa som påstår längre än en dag42° må icke anträdas på en 

Måndag, ty om så sker så går resan illa. 
Om man vid utfärd i något affärsärende, och äfven i allmänhet, möter 

en kärring är olyckligt, isynnerhet om vigt är vid resan. Det är då bäst att 
vända om hem och inställa hästen samt ingå i stugan och afkläda sig 
reskläderna, men snart nog, efter man åtminstone setat något, återigen an-
träda resan, så har icke första mötet någon fara med sig. 

Skulle kärringen vara halt så är detta möte så mycket farligare. 
Då man åker och Ekorre, Hund eller Katt springer öfver vägen så går 

man af trosssen och kastar efter djuret med en trädklabb eller sten och om 
sådant icke finnes så spottar man trenne gånger framför sig och hästen. 

Om någon går öfver nedfallna skaklar då häst ej är förspänd eller till-
fälligtvis nödgas gå däröfver bakom hästen då den är förspänd så måste 
man gå tillbaka ty eljest stjälper åkdonet. 

Om flera personer skola åka på en tross så få ej alla hvarken uppstiga 
eller afstiga på samma sida utan halfva antalet på hvarje sida. 

Enskild person måste alltid nedstiga421  där han uppsteg och det på 
»frän» då körsvennen sitter på »m».422 

Om vid färd på väg en häst skyggar och ej vill gå fram så går man 
framför honom och fattar honom i betslet samt stryker kors på vägen med 
venstra foten samt spottar tre gånger. Det krånk som visat sig för honom 

4203475• 137 i stället: En utfärd som man kan kalla resa må ej ... 
421Korrigerat i enlighet med 347 s. 125 (från uppstiga), 
422347 s. 137 Ty körsvennen sitter alltid på »åt». 
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och för hvilket han skyggat försvinner då genast. 
Om man åker och hästen icke vill gå fram så upplyfter man betslets 

hufvudlag och ser därunder emellan öronen så ser man Hin Onde eller 
någon af hans anhang sitta på vagnen och med benen utsträckta långt 
fram. Men man måste vara qvick undan med hufvudet, ty man kan få sig 
en örfil. Men man måste äfven spotta under betslet emellan öronen. Trollet 
far då sin kos och man kan obehindradt fortsätta sin resa. 

Då man åker så händer att hästen frustar eller liksom nyser. Kör-
svennen säger då: Å ja' kommer fell'! Det är då personlighetsRä som 
kallar och manar. 

* Ingen må åka förbi en annan på »frän» ty det är olyckligt [347 s. 137]. 
Om man rider så får man icke uppstiga på höger sida ty det vållar 

olycka [347 s. 137, marg.]. 

Åkande 
Den som vill ställa en åkande så att han icke kommer fort så tager man 
blod ur venstra lillfingret och stryker därmed ett kors öfver vägen och 
säger därvid: 

Så sannt som Gud lefver och min Själ lefver, så skall du stanna här! I G: 
F: o: S: o: d: H: A: N: Amen! 

Om därefter en åkande den man likväl åsyftat kommer i [oförståeliga 
ord; trol. korrupt] så stadnar han likväl tvärrt. 

Åskan 
1. Ännu är den allmänna tron rådande att åskan är något kroppsligt, 
materielt värkande ting stående under den högsta maktens omedelbara 
befallning, allt »styggt» och alla troll till straff. 

Den krossande makten tros vara Torviggen som väntas hvarje ögonblick 
efter blixten. Den följer alltid något troll och där detta söker skydd, an-
tingen inomhus eller hos människor ute på marken så krossar den och an-
tänder. 

Om Torviggen eller Åskviggen träffar sitt syfte eller ej så nedslår den 
likväl i jorden Nio alnar och för hvarje år så uppstiger den en aln, så att 
om Nio år efter det han nedslog så är han till finnandes. 

Man hittar därföre ofta sådana i jorden (stenyxor m:m:). Det gifvas vis-
serligen mänga skyddsmedel men alla förstå icke att använda dem. Se 
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här de allmännaste: 
1. Torviggsten och Svafvel bör alltid finnas i huset så våga sig trollen 
icke in. 

Så fort åskan höres så bör man igenlåta spjäll, dörrar och fönster. 
Ej får man sitta vid fönster, gluggar eller stä i dörrar till uthus hvilka 

icke kunna igenlätas. 
Korstecknet göres vid hvarje blixt och man säger tyst för sig själf: Jesus 

Guds Son! så väga sig icke trollen närmare än att man äfven är säker för 
åskans krossande makt. 

Men utom hus så: 
Ingen må bära tom säck eller sluten låda, eller i allmänhet något 

skrymsle då åskan går, ty troll kan komma och gömma sig däruti och då 
är det ute med enom. 

Ej bör man springa då åskan går för att söka skydd för regnet. 
Ej bör man betäcka sig med paraply eller hänga lösa kläder utbredda 

öfver hufvud och axlar ty trollen kunna vilja gömma sig därunder. 
Ej heller bör man ställa sig under träd eller takfötter. Flera försigtig-

hetsmått torde nog finnas. 
Om åskan höres första gången då kreatur icke finnes i fähuset423  så 

anses det bli klen skörd. 
Då åskan höres första gången så skall man kasta omkull sig och vältra 

sig mot jorden så får man icke ryggvärk det året. 
Om åskan höres åt norden första gången så blir kall sommar, men höres 

hon åt vester så blir det varmt. 
Åskan påstås icke åka så hårdt efter, som före Olsmässan. 

* Då åskan åker hårdt så utlägges en sax på gården så slår hon ej ned 
[347 s. 289, marg.]. 

Åskeld 
Åskeld kan icke släckas med vatten utan måste man taga annan eld och 

lägga därtill så slocknar den. 
Qvinnomjölk släcker äfven åskeld om qvinnan omedelbarligen mjölkar 

däri och däromkring ur sitt eget bröst. Men sådant måste ske på färsk gär-
ning, ty åskelden griper snart omkring sig så det omöjliggöres snart nog. 

4237 s. 290 i stället: Om Åskan åker då bås i fähus är tomt ... 
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Ärter 
Ärter böra sås på vintertalet d:v:s: före d: 14 April. 
Ärter böra sås så glest att tacka med lam kan ligga hvar som heldst på 

åkern och undvika ärterna när de äro sådda. 
Om ärter sås i Nordanväder så blifva de hårdkokta. 
Om ärtåker risas med tallris så tros detta draga upp leran. 

Anm: En ärfarenhet har likväl hos en och annan gjort sig gällande att 
där tallris användes på ärtåker så har masken uteblifvit, då den likväl 
gjort skada på andra ställen. Numera risas inga ärter. 

Om det det dryper ur takfötterna påskdagen så blir godt ärtår. 
Mask fördrifves från Ärtåkrar om en qvinna går och mjölkar ur sitt bröst 

rundtomkring åkren. Äfven upphänges ormar kring ärtfältet. 

Älfbläst 
Älfbläst är en åkomma som yttrar sig förnämligast hos barn men icke utan 
undantag äfven hos äldre. 

Den yttrar sig genom bläddror och blåsor på kroppen, ej särdeles tätt 
men äro af inflammatorisk art. Sjukdomen är egen för sig och vida skiljd 
från andra utslagssjukdomar. Förorsakas därigenom att man förorenar där 
Älfvorna hafva sin väg och sina dansar. 

Botas: 
Man röker kroppen med Älfskålar. 
Eller: Man tager vatten ur tre men fast bättre nio källor som rinna 

Norrut och blåser däri med en smedbälg, och med detta vatten så tvättar 
man den sjuke; hjälper. 

Eller afkläda sig naken och låta fåren lukta på sig; kunde man få dem 
att slicka så vore det bättre. 

Eller: Där man ser en platts som är känd för älfdans så uppskär man där 
trenne torfvor hvarmed man gnider kroppen samt nedlägger dem på 
samma ställe igen. 

Älfdansar utmärka sig genom bruna fläckar på grön gräsmatta eller att 
gräset om det är grönt så har det likväl annan färg och är af kortare växt. 
Fläckarna äro runda i allmänhet. 

Om icke här ofvan anförda medel äro tillfyllestgörande så är Offrande 
säkraste medlet, men bör dock sist af alla tillgripas ty det kostar för 
mycket på kroppen, och äro barn svaga så kunna de dö. 
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Älf vor 
Älfvorna föreställes såsom små dockor hvilka uppehålla sig än här, än 

d är. 
Om de hafva sina dansar på gräsmark eller gräsbevuxen gårdstomt så 

utmärkas de genom att gräset är såsom brändt och af kortare växt, men 
det kan äfven synas i mullen efter dem. 

De oroa ingen om man icke själf gifver anledning därtill. Oftast äro barn 
utsatta för deras påhälsning. De blifva diade på bröstvårtorna, på finger 
och tåspettsar och äfven kan det hända att i svårare fall skinnet hvar 
som heldst på kroppen finnes uttöjdt såsom diss. 

Om man utslår orenlighet efter barn så bli dessa antastade, men om man 
orenar själf eller utslår kokhett vatten så blir man oftast kramad och 
någongång får man älfbläst. Men om man själf bär hvitlök på sig och 
äfven lägger hvitlök i sådant vatten eller annat som utslås så är ingen 
fara. 

Man ser ofta huru de hafva sina ingångar i boningsrum och under syllen 
och den som är så förmäten och genom kokhett vatten eller orenlighet 
söker afhålla dem därifrån så gör man sig själf och hela huset olyckliga. 

Älfqvarnar 
Dessa företes såsom halfsferiska fördjupningar på större flata stenar. 
Man offrar vid sådana stenar och befinnes det ofta vid och under stenen 
dockor af tyg liggande och i de halfsferiska fördjupningarna, små klutar 
af linne, slantar, knappnålar m:m: 

Älfqvarnarna äro sällsynta. Se därom mina Ant: Sockenbeskrifningar. 

Älf skålar 
Dessa äro en slags mossa eller alg ibland annan mossa under gran och en-
buskar eller i stark skugge och äro af grön färg ofvan och hvit inunder. De 
nyttjas till bot för Älfbläst och Ältan. 

Se dessa Artiklar. 

Altan se Frossa 

Äta 
1. Om männer äta vid bakbordet eller skrapa panna eller gryta så bli de 
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elaka mot sina hustrur. 
Tager man bröd till sig vid bordet innan man uppätit det man har be-

tyder att någon är hungrigare, och säger man då: De' lär finnäs di som ä' 
hungrugäre än ja'! 

Den som äter vid en måltid och ombyter sked så att han äter med två 
blir aldrig mätt. 

Den som äter medan man läser minnes icke hvad man läser. 
Man må icke bita af något som lägges i kokande panna ty då får man 

tandvärk. 
Man må icke sitta i spisen och äta smörgås ty då blir man flintskallig. 
Om då man äter någon på skämt öser ur sin sked och i en annans så blir 

den tom att äta. 
Brödkaka må icke läggas hel fram på bordet. 
Om ungt folk eller barn äta af rumptången efter slagtadt kreatur så tros 

de stadna i växten. 
Den som äter fårmärg blir mörkrädd. 
Spikekött eller spikefläsk får icke ätas förrän göken galit därpå ty 

då blir det odrygt. 
Om man får höra slagan på fastande mage så blir man tom att äta. 

Man bör därföre vid Olsmässtiden börja att innan man går ut om morgnar-
na äta någon bit424  om icke mera än en munsbit. 

Den som ligger och äter skall han sitta och dö. 
Om någon slår en annan, människa eller kreatur, uppsåtligen med en 

tom säck så blir den slagne tom att äta. 
Om bogblad vid köttets afskafning eller därefter icke genast genom-

stinges med en knif så kan onda makter sätta kött igen därpå till skada 
för den som äger ladugården hvarest det slagtade kreaturet sednast blif-
vit uttaget. 

Om vid ett kalasbord jemt tolf personer sitta och äta vid samma bord 
så är säkert att någon af dem dör innom året. Därföre bör det vara färre 
eller flera. 

Om qvinna äter af bär, frukt eller rotväxt som är växt tvillingsformad 
så tros hon kunna föda tvillingar till och med utan naturlig conception 
eller fysisk aktion. 

Om man äter bröd som vid insättningen i ugnen blifvit såradt eller 

424347 s.  140, härefter ... så blir man ej ddrad. 
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stött af brödskutan så stöter man sig ofta själf. 
* Om man gnor salt på bordet så får man förargelse. 
Den som har mössan på sig då man äter blir aldrig mätt. 
Den som står och dricker kaffe blir svartsjuk. 
Om då man äter eller dricker något kommer i luftstrupen så säger man: 

det kommer i gali hals och då är säkert att någon missunnar honom det 
han förtär. 

Om två dricker ur ett stop hwarpå lock är måste locket igenslås emellan 
[347 s. 140]. 

Den som ur en källa hemtar vatten till matbehof eller därur dricker bör 
ofra med salt och 3ne stenar som ditkastas så undviker man kramning af 
rå 

Kummin till matkryddor må icke klippas med sax [347 s. 140, marg.]. 

Oga 
Att få Små/ (smål) af dam, sot, agn eller sand eller hvad det vara må 

kan hända hvem som heldst, men bör i alla fall »botas». Då man börjar 
tala därom så skall den sjuka säga: Små/ i min bak men inte' i mitt ögä! 
men skulle ingen tala därom så klagar den sjuka: Ja' har smöl i mitt ögä! 
Då svarar en annan: Små/ i din bak men inte' i ditt ögä! Så är saken genast 
botad. 

Eller: Då smälk förmärkes så måste man med den sidans hand hvarest 
åkomman är genast taga sig bak innan man vidrör annan kroppsdel eller 
ögat. 

Eller: Man brukar insläppa kräftstenar i ögat att dessa må jaga ut 
smålet. 

Eller: Man vänder ögonlocket afvigt därmedelst att man upplindar det 
på en strumpsticka och slickar ut det med tungan. Person af motsatt kön 
måste det vara. Qvinnor äro mest böjda för en sådan operation, men så äro 
ock männerna under sina mångvedande arbetsförhållanden mäst utsatta 
därföre. 

Om barn eller andra af okynne eller lek korsa med ögonen såsom att se 
på näsan, eller vinda med dem på annat sätt och vädret i och med det-
samma vänder sig så stadgas den ställning hvari ögat då befinner sig, och 
man blir vindögd eller korsögd. 
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Ögon, onda 
Den som är beryktad att hafva onda ögon är mycket fruktad. Allt hvad 
han ser på kan bli skämdt. Man går så långt att man tror dem kunna stjäla 
med blotta ögonen. Där man vet att enfaldigt folk finnes är ganska farligt 
att se sig omkring i rummet, såsom att nyfiket betrakta husgeråd, tak, 
väggar eller hvad det vara må, ty om något om än aldrig så litet sker till 
husets skada så blir det hans skuld. Han är värre än en ärelös, ty denne 
vågar ingen vidröra, men den ärlöse tror mången sig ostraffadt kunna slå 
ihjäl. 

Den som känner de medel som bör bevara för onda makter och har dem 
behöfver naturligtvis ingenting frukta. 

Ömfotad 
Ömfotade kreatur botas om man ställer kreaturet på en gräsplan och 

skär med en knif omkring fötterna samt upptager dessa torf vor och sätter 
dem på gärdsgårdstörar invid gården. Så länge dessa torfvor qvarsitta så 
äro kreaturen bra i fötterna. 

Förorsakas: 
Om man hugger rå skog under dymmeln och kreaturen går öfver dessa 

spånor så blifva de ömfotade. 

Öron 
Den som har stora öron dör förr än den som har mindre. 
Ringa i örat är en företeelse som blott tyckes så. Om det nu tyckes så så 

frågar man en annan: Okke'derä örä' ringer de'i? Svar: I de' högrä (el: I 
de' vensträ): Gissar nu svaranden rätt så vet man att frånvarande, som 
talar om den, talar sanning, men gissar man orätt, så är säkert att man 
talar illa, eller beljuger enom. 

Örmandel 
När denna är nere, som förspörjes genom ömhet vid sidan om öfverkäken 
nedom örat, så botas det onda: 

Man spottar på venstra gallko och stryker eftertryckligt trenne tag 
nedifrån och uppät bakom örat, och spottas vid hvarje gång. 

Eller: Man väter tummen med nykter spott och tryckande på det onda 
skjuter man uppåt trenne gånger och lika många gånger drager man i 
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örsnibben nedåt. 

Slut på första samlingen. Men under nedskrifningen af ofvanstående så 
är icke så obetydlig insamling gjord och hvilken efter som 
omständigheterna kan tillåta skall fortsätta. 

Skulle som jag tror på ett par ställen något / vara struket till t och 
något t ostruket såsom /, samt kanske oftare skiljetecknen endera 
missbrukade eller helt och hållet uteblifna, hvarigenom meningen kan 
något bli obestämd dock utan att misstydas, så torde sådant ursäktas. 



Ordlista med kommentarer 

Ord som kommenterats i de båda föregående delarna tas upp även här 
men mindre utförligt. Hänvisning till textställen i denna del görs på föl-
jande sätt: ex. (Svärd 1) = ord eller uttryck återfinns i kap. Svärd under 
punkt 1. 

Ordl. = Ericsson, Gustaf, Ordlista ur Åkers och Öster-Rekarne Folk-
språk (1877-1884). SAOB = Ordbok över svenska språket, utg. av Svens-
ka Akademien. OSD = Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter. Se 
f.ö. litteraturförteckningen. 

abrakadabra. Antik trollformel av 
omtvistat ursprung, använd i 
magiskt syfte, bl.a. mot frossa (se 
Frossa 18). Bygger sannolikt på 
begynnelsen av det grekiska alfabe-
tet, skrivet a-ba-ga-da (af Klintberg 
s. 53). Jfr kalamaran. 

alder s. 'al'. 
andsols adv., ansols även hansöls 

'mot solens lopp, motsols'. Mot-
satsen är rätt sols. 

andtid s. även andetid 'bråd arbetstid 
i jordbruket. Jfr dyngand. 

ansgari- eller björköjord s. Se 
Inledn. s. XXXI f.. 

apelbolde s. apalbölde. Ordet kan 
f.n. ej beläggas i annan källa. Trol. 
'galläpple'. 

arg a. arg te' d' sjungä 'duktig att 
sjunga'. 

badda av v. ipf. baddade af 'sätta 
iväg, hastigt och med kraft'. 

bart s. 'mustasch', här snarast 'skägg-
strå (så Linderholm nr 828, 829). 
Den exakta betydelsen av ordet, 
som ingår i en besvärjelse (se Svärd 
1), torde vara ganska ointressant; så- 

väl Linderholm som Bidrag har bast 
(rimord fast), vilket knappast ger 
större klarhet (se not 372). Innebör-
den i »det skall ej bita mer än ett 
bart/bast» blir, vad man än väljer, 
att svärdet blir bettlöst och ej kan 
skada. 

bekajad p.a. bekajeid 'betungad, bun-
den, besvärad (av)'. 

besa v. bessä 'para sig', om varg, räv 
och hund. 

besökelse s. »Maria besökelses dag» 
2/7 (visitatio Maria), en kyrklig fest 
till minne av Marias besök hos Elisa-
bet, Johannes' moder, se Luk. 1:39 
if. 

beta v. hetta, sönderbettä 'sönder-
dela'. 

betsked s. bsg. betsked' infodring 
kring dörr och fönster'. 

blåslupen p.a. om bröd: blåslupit, då 
överskorpan skiljer sig från det inre 
av brödet genom en blåsa. Kallas 
även skorplupit. 

boggris s. 'den sistfödda och vanl. 
minsta grisen i en kull'. Han knuffas 
undan till spenarna närmast bogen, 
som är de minst mjölkgivande, och 
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förblir minst. (Även annan förklaring 
finns.) 

bolde s. bölde, opl. böldar 'böld'. 
brakved s. I Sverige förekommer två 

arter av denna växt, av vilka bark 
och frukter av Rhamnus frangula 
(L.) länge använts i medicinen p.g.a. 
sin avförande verkan. 

brödskuta s. 'brödspade med rund 
skiva och långt skaft'. Kallas även 
grädsla, gressla 'grissla'. 

buria, balta, bloria. Formel mot 
blodflöde, ur en svartkonstbok som 
GE fann 1886 i Åkers hd. Orden är 
av latinskt ursprung. Den första 
nordiska versionen finns på en 
dansk guldring från 1400-talet: buro 
+ berto + beriora. 

bång a. 'rädd, modfälld'. 
bärgumma s. även bäregumma 'gud-

mor, kvinna som bär barn till dop'. 

dagsmeja s. dagsmedä. Om solens 
upptinande värme frampå midda-
gen under den senare del av vintern 
då det i allmänhet är frost om nät-
terna. Bet. av ordet är urspr. 'dagens 
kraft'. Formerna av typen dags meda 
beror trol. på folketymologisk an-
slutning till midja/mitt. 

diskvant s. diskvandt 'disktvätterska 
vid gästabud'. 

diss s. 'spene, patt' (Ordl.). 
doft s. 'stoft, dammkorn o.d.'; »till 

sista doftet» ung. 'till sista kornet'. 
drygsel s. 'egenskapen att vara dryg'. 
durk adv. 'alldeles'; »durk sanning» 

'rena sanningen'. 
durklopp s. 'diarré'; från ty. 

durchlauf. 
dymmel s. eller dymmelvecka s. 

'veckan före påsk'. Till ett ord med 
bet. 'träkläpp'; p.g.a. bruket att 
under »stilla veckan» med träkläp-
par eller med stumma, omlindade 
kläppar i kyrkklockorna dämpa 
deras klang. 

dymmelaska s. 'aska från ved som 
bränts under dymmelveckan.' 

dyngand s. 'tid för gödselspridning'. 
dyvelsträck s. eg. 'djävulens av- 

föring'. Benämning på den förr i  

medicinen använda, mycket illa-
luktande och illasmakande drogen 
Gummi-resina Asa foetida, fram-
ställd av mjölksaften av vissa umbel-
later. 

dåra v. 'bedraga, spå (ngn) ont'. 
döva v. ipf. »Vår Herre ... dåva svärd 

och knifvar» (Svärd 1) 'göra kraftlös, 
obrukbar'. 

eld s. utländska elden, ett annat 
namn på ettersmol (se d.o.), trol. 
sjukdomen bältros. 

eldsmäle s., även eldsmärke 'födelse-
märke'. 

elf- se älv-. 
enkorn s. 'enkornigt vete' (Triticum 

monococcum); tillhör de ursprungli-
ga vetearterna. 

Erasmus nom. propr. »Erasmus ... är 
ock en god linfrösdag 'för slutändel-
sens skull'.» Emedan mus är en van-
lig benämning på det kvinnliga 
könsorganet? 

esse s. 'tillstånd, rätt skick'. 
ettersmol s. ettersmol icke entydigt 

begrepp; svårartat, vätskande 
eksem o. likn., även 'bältros', hudut-
slag som (oftast) uppträder bältfor-
migt kring bålen. En inflammation i 
spiralganglierna, följd av häftig 
smärta i det angripna området. Enl. 
ms 347:25 även kallat utländska 
elden. 

falke s. 'falaska på kol som håller på 
att slockna'; »aska eller falke» . 

fallandesot s. även fallsjuka s. 'epi-
lepsi', en kronisk nervsjukdom, trol. 
framkallad av skada på hjärnan. Ytt-
re orsaker ej funna. 

fetvägg s. 'fastlagsbulle, hetvägg' (se 
d.o.). Ombildat av hetvägg i anslutn. 
till fettisdag, möjl. i samband med 
att hetvägg i vissa trakter kommit att 
betyda 'aga på fettisdagen' (SAOB). 

fetägg s. 'rötägg'. 
fingera v. 'på fri hand sätta ihop, i 

strid mot verkliga förhållanden 
säga/påstå ngt' (SAOB); »fingera 
[vetskapen] efter omständigheter-
na», här snarast 'hantera'. 
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fisklig a. 'tjänlig för fiske'. 
flen s. Ord för ett flertal mer eller 

mindre oklara sjukdomstillstånd. 
Hos GE syns det avse svulst av något 
slag. Jfr följ. 

flenhus s. 'oöm svulstliknande utväxt 
på kroppen'. 

flogvärk s. Benämning på obestäm-
bara smärtor som kommer plötsligt: 
torrvärk i allmänhet, reumatism, 
gikt. 

flor s. 'gång bakom båsen i fähuset'. 
flöja v. om husdjur: 'hoppa över 

stängsel, gärdsgårdar o.d.' 
fnassel s. 'mjäll, små utslag o.d.' 
fragdskott s. Vad som egentligen av-

ses kan ej avgöras; de flesta »skott» 
(se d.o.) är oförklarade liksom andra 
folkl. sjukdomsbeteckningar. Fragd-
är trol. ett försök att göra skriftspråk 
av ett vanligt uttal fragga 'fragda'. 

frossa s. 'malaria', en febersjukdom 
förorsakad av en mikroorganism. 
Man räknar med tre former: var-
annandagsfrossa, tredjedagsfrossa 
och tropisk malaria med oregel-
bundna febertoppar. Hör till de 
äldsta och mest utbredda 
sjukdomarna i världen; stora 
epidemier även i Sverige ännu vid 
mitten av 1800-talet. Kallas på andra 
häll även frysesjuka, kolla/kålla (jfr 
under gada), växelfeber och 
rågfeber; jfr botemedlen under p. 4 
och 5 i kap. Frossa. Se även kala-
maran. 

frånfälles a. »frånfälles änka». Ut-
trycket är egendomligt, och 
frånfälles kan ej beläggas i annan 
källa. Innebörden är ju 'änka, kvinna 
som blivit ensam p.g.a. makens 
frånfälle'. 

fulslag s. 'panaritium', en sjukdom 
med inflammation oftast i fingrarna, 
med häftig smärta, svullnad, rodnad 
och abscesser. I lindrigare fall är 
endast hud och bindväv angripen, i 
svårare även senskidor, t.o.m. 
benen. Kan leda till blodförgiftning. 
Förorsakas även av obetydliga sår. 
Enl. Lagerkranz har sjukdomen vissa 
likheter med mjöldrygeförgiftning 

(dragsjuka). Samma sjukdom skall 
åsyftas med torskbett, som också 
förekommer i GE:s uppteckningar. 
Möjl. kan även kvesa (Qvesa) urspr. 
ha betecknat denna sjukdom. 

fund s. »äga fund om» 'ha kännedom 
om'. 

fyrsten s. 'sten att slå eld med, (kis?)'. 
färd s. opl. P/or 'spår; färdväg'. Jfr 

»Stig i skyttars spär eller fälor 	» 
(Skott 1). 

fölungfot s. bpl. fölungföttra 'fotlik 
utväxt på boskapens lungor' (Ordl.). 

förgift s. 'gift'. 
förlag s. 'förråd, upplag'; »Förlag och 

hushållning skulle ... öfverens-
stämma med behofvet». 

förlägga v. trol. 'bortskaffa, undan-
röja'; »Sju [sår] äro förlaggda mot 
Satans falska tungor ...» (Modstulen 
6). 

förvaringsmedel s. 'skyddsmedel, 
förebyggande medel'. 

förvetenhet s. 'nyfikenhet, vetgirig-
het'; »af förvetenhet» 'med avsikt'. 

gada + gaba + galia. Formel mot 
frossa. Jfr en läkebok frän början av 
1500-talet (Linköpings Stiftsbibliotek, 
sign. M. 5): »För kollsiucka skriff 
desse 3 ord på 3 stycher huette brö 
['vetebröd']. Ett ord på huartt styche 
och giff thenn siucka att ätte huar 
effter orden sta CADA + GABA + 
GALIA» (Klemming s. 359). 

gallko s. »Man spottar på venstra 
gallko», det finger som GE vanl. kal-
lar det namnlösa, nusv. 'ringfinger'. 
Att huvudsakl. bära ring på detta 
finger är inte något gammalt bruk. 
Enl. T. Ericsson förekommer be-
nämn. gallko »mest norr-österut»; 
från Stenkvista (Sdm) påpekas ac-
centueringen: gallko (OSD). 

glada s. även glänta s., en fågel känd 
som kycklingtjuv. Dess klagande 
läte (»det svider ...») har givit 
upphov till flera förklaringssägner. 

gnetter s. opl. 'lusägg'. 
gorr s. går, även gör 'smuts, orenlig-

het'; »går eller vahr». 
gorrvom s. bsg. gorrvåmmen, gör- 
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wåm men 'stor, tung buk på kreatur; 
magsäck med halvsmält föda'. 

grissla s. se brödskuta. 
grålösker s. Noanamn på varg. Kan 

ej beläggas i annan källa. Till 
lösk(er) a. 'lös och ledig, om 
dragdjur utan lass'? 

gråpjuk s. Noanamn på varg. Kan ej 
beläggas i annan källa. Till pjuk s. 
'liten hövålm' o. likn.? 

går s. se gorr. 
g öja s. Benämning på februari 

månad; används mestadels end. i 
ramsor och rim (eljest göje-månad). 

hansöls adv. Se andsols. 
heda v. »ingendera kan heaä ann'» 

'lasta, anklaga'. 
hemlig a. »hemlig lem» 'det manliga 

könsorganet'. Jfr följ. 
hemlighet s. opl. »qvinnors 

hemligheter» 'kvinnliga könsorgan'. 
henig a. henut om bröd: 'med hård 

stålrand'. 
hetvägg s. kan avse såväl »uppkokt 

mjölk med runda vetesemlor, fyllda 
med mandelmassa, som efter gam-
malt bruk ätes på fettisdagen» (fast-
lagsbulle), som »undfägnad med 
fastlagsriset på fettisdagsmorgonen» 
(»basa hetvägg») (Dalin). Jfr fetvägg. 

hi s. Ljudhärmande för 'stoj, fläng' o. 
likn. I sammanställn. med h a 
anträffat tills vidare endast hos GE; 
jfr del 2. »Naglar böra icke kastas 
för Hi Ha ...»; bet, är här (liksom i 
andra ex. hos GE) ung. 'kastas för 
alla himmelens vindar, utan omsorg 
och eftertanke'. 

hinna till v. 'räcka till, förslå'. 
hjärnvalv s. hjärnvölf 'huvudvärk'. 
horsgök s. 'enkelbeckasin'. Benäm-

ningen efter det gnäggande ljud 
som uppstår huvudsakl. av fågelns 
dallrande stjärtpennor vid viss flykt. 
Jfr »himlaget, myrmäckra, bräk-
bock» i andra dialekter. 

hullhår s. 'kroppsbehåring på män-
niska'. 

hullingeny s. 'första nyet efter kråk-
nedanet'. Se vidare under kråk-
nedan. 

hyll s. 'omhuldande'. Jfr hyll s. i del 2. 
hylla v. 'omhulda'. Jfr hylla v. i del 2. 
häll s. »håll och sting». Inflammatio- 

ner av oklart slag i bröst och/eller 
lungor. Ibland också benämning på 
reumatiska smärtor. 

hängskälla s. di hängskälla' bsg. i 
dial. citat (s. 39). Trol. en benämning 
på det kvinnliga könsorganet. 

härfågel s. Att h:s karakteristiska rop 
anses båda krig är gammalt och all-
mänt. Såväl lätet som det ovanliga 
utseendet och särpräglade levnads-
vanor har gjort h. upmärksammad i 
folkdikt, folkmedicin och magi. Bl.a. 
troddes den ha varit damskräddare 
(Tillhagen 1978). 

härpa v. »Din kropp skall hvarken 
härpa eller värka» (Värk 7) 'värka, 
sticka, svida, smärta; dra ihop leder-
na (t. ex. vid giktvärk)'. 

häva v. 'pösa, svälla, jäsa upp'; 
»Modra häfver dem» trol. 'm. kom-
mer dem att svälla upp, känna sig 
uppjästa'. Jfr upphäven. 

ink s. opl. inkar '(vårtliknande) utväx-
ter på människa och djur'. 

innanslet s. inna'slet 'buksjuka, 
bukrev' (Ordl.). 

Jakobus nom. propr. Aposteln Jakob, 
bror till Johannes och son till Sebe-
deus. Hans dag är 25/7. — Lopp-
JakoblJakop är vanligt i många byg-
der, från Skåne till Häls. Samman-
sättn. har blivit bestående p.g.a. 
ljudlikheten mellan de båda leden; 
uttalet har varit Lopp-Jakopp (GE 
skriver dock överallt Jakob). Jfr 
Nordlander SvLm V:5 nr 212: »Tre 
loppor i en kopp/ säger Jakopp» 
(0g1). Alltså ett smädenamn av 
samma art som Lort-Maja på person 
med ohyra. 

Johannes Döparen, Herrens före-
löpare, blev mycket tidigt föremål 
för kult. Hans födelsedag firades 
24/6, midsommar, då hans reliker 
ansågs återfunna (300-400-talen). 
Kyrkan instiftade en fest 29/8 till 
minne av att Herodes Antipas lät 
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halshugga honom (Mark. 6:22 ff.). 

johannisgräs s. 'växten Hypericum 
perforatum'. Dess röda saft har givit 
upphov till namnet »mansblod», det 
latinska namnet till »pirkum, 
Hirkenpirk» o. likn. 

jungfrutvål s. trol. 'växten Polygonum 
hydropiper'; flera av dess namn för-
orsakade av bladens bittra smak: 
förutom »jungfrutvål» även »brud-
tvål, tvålgräs, vattenpeppar, bitter-
blad, bränna». Har trol. använts 
blekande på hyn; jfr under kap. 
Fräknar. — Enl. Bidrag VI s. 101 görs 
j. av talg från nyslaktad ung kviga 
(»meddelat av en vän från södra 
Sverige»). 

kalamaran. Formel mot frossa som 
liksom Förfrossa (Frossa 21) innehål-
ler nio magiska bokstäver. Den vari-
eras i de likljudande »kalamaris, 
kållamana» (folketym.) m. fl. 
Boteprincipen — att på en 
papperslapp skriva de nio 
bokstäverna, ofta i en liksidig 
triangel (varvid tretalet också upp-
nåddes), med minskning av en bok-
stav för varje rad — är känd sedan 
200-talet, då abrakadabra användes 
på samma sätt. Bakom »kalamaris 
(kalamaran)» ligger trol. ngn form 
av det lat. verbet calmare 'vara 
lugn'. 

kalur s. 'kalufs'; »på fastande kalur» 
motsvaras av nusv. »på fastande 
mage» 'innan man har ätit något på 
morgonen'. 

kalvdans s. 'växten kabbeleka, Caltha 
palustris', ansågs enl. signaturläran 
kunna ge smöret den gula sommar-
färgen och i överförd bet, bidra till 
smör- och mjölkökning. Flera andra 
namn p.g.a. detta: »Smör-, Ko-» o. 
likn. Jfr vattenväxten Kalfleka i GE:s 
Ordl. 

kamlott s. »vanl. tvåskäftat, glansigt, 
ibland mönstrat tyg av kamelgarn 
eller av hårt tvinnat kamgarn, ev. 
blandat med silke, bomulls- eller lin-
negarn» (SAOB). 

karaktär s. opl. caracterer 'tecken, 

särskilt magiskt sådant'. 
klove s. 'slagbom på vävstol'. 
kokärla s. även kokhälla (ms 347:25) 

'sädesärla'. 
konservera v. konservera svin (Svin 

23), trol. 'skydda'. 
korg s. »Körgär, pl. tant. kryptog. 

individ, kalkformig (nämnd vid 
Agrariska bruk) som växer på 
afmejade åkrar» (Ordl. 347:2); »Om 
på det afmejade sädesbärande 
åkrar befinnes mycket korgar och 
uti dem många korn ...» (Skörd 7). 

korngroda s. 'padda'?; 'klockgroda' 
(SAOB). »Bönderna kalla detta sla-
get af grodor korngrodor, emedan, 
då de begynna höras, kommer rätta 
sånings-tiden för kornsädet» (Linné, 
Skånska resan, 1751). 

korsmässa s. Kulten av Kristi kors 
uppstod i Jerusalem och legenderna 
fördes tidigt även västerut. Festen 
till minne av korsets återfinnande 
(Inventio crucis) firades 3/5 och av 
korsets upphöjelse (Exaltatio crucis), 
återerövringen från perser-
konungen, 14/9. 

krate s. koll. 'allehanda smått; skräp, 
avfall'. 

kroppa s. bpl. kro ppo. Enkel maträtt 
av mjöl hopblandat och kokat med 
vätska (vatten, mjölk). Förr vanligt 
tillbehör till soppa. — GE skriver 
'klimp' som förklaring och säger att 
kro ppo är ett sörmländskt ord. 
Ändelsen -o för bpl. av fem, ord på 
-a tillhörde trol. inte GE:s egen 
dialekt (men väl näraliggande), 
vilket kan vara orsaken till att han 
inte observerar att kropp° är pl. 

kråka s. 'hornstråle i hästhov' (SAOB). 
kråknedan s. '(månens) nedan i maj 

månad'. Jfr GE:s Ordl. (ms 347:2): 
»Kråknedanet är nedanet efter det 
första ny som tändes på sommar-
talet eller efter 14 april. 1877 börjas 
detta nedan 27 maj. Därefter blir 
hullinge eller hyllinge ny. Dessa 
hafva så väl ny som nedan ett stort 
inflytande på landtmannens produk-
ter och göromål ...». 

kräftsten s. 'lapis cancri', en platt, 
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halvklotformig bildning som avsätts 
på båda sidor om magsäcken hos 
flodkräftan. Består till 2/3 av kalci-
umkarbonat. Hade länge stort an-
seende som läkemedel, p.g.a. sin 
form framför allt för ögonåkommor. 

kusma v. kösmä 'trolla'. 
kylse s. 'bylte'. 
kyndelsmässa s. 'ljusmässa', firad till 

minne av Marie kyrkogång eller 
rening, efter förebild i 3 Mos. 12 och 
Luk. 2: 22-24, 40 dagar efter jul 
(2/2). Jfr nedan och kyrkogång, del 
2. 

kyrkotagning s., även kyrkogång. 
Den kyrkliga akt, varigenom en 
kvinna som fött barn togs emot av 
församlingen. Ursprunget är det 
gammaltestamentliga reningsoffret 
efter barnsbörd (3 Mos. 12). 
Vanligen företogs k. sex veckor efter 
förlossningen. Utförligare komm. 
del 2. Jfr ovan. 

källfrö s. 'ett slags (liten) groda'. 
k äm m a v. kemmas om hö: 

'hopsamlas med räfsa'. 
käringfis s. kärrngfis 'röksvamp 

(Lycopodium bovista)' eller 'ägg-
svamp (Bovista negriscens)'. 

lapp s. »här måste prästen hafva en 
bra lapp för sina byxor» (Brud 15). I 
sin samling Ordspråkslika talesätt 
(ms 347:70) ger GE förklaringen till 
uttrycket Lappä prästens böksur, 
nämligen 'plikta för otidigt sänglag 
före vigsel'. 

latklöv 'lättklöv'; »var och en av de 
små upphöjda klövar som hos idiss-
larna avslutar de förkrympta tå-
lederna vid mellanfotsbenets nedre 
ände» (SAOB). 

leg s. eller svinleg, se d.o. 
leksa s. (bsg? jfr leksen s. OSD) 

'vessla, lekatt'. Oklart. GE säger att 
leksa och lekatt är två skilda djur (s. 
157). 

lever s. Den allittererande förbin-
delsen lever och lunga (s. 249, jfr 
även s. 107) är ålderdomlig och före-
kommer icke så sällan i äldre texter, 
hos GE här i en magisk formel. Kun- 

skapen om de inre organens upp-
gifter var länge fördold. Leverns 
hemlighet hörde till de större, orga-
nets storlek och centrala läge bidrog 
också till att det tilltroddes speciella 
livskrafter av magisk art och att vara 
säte för tankar och känslor. 

lierank s. bsg. liranken 'ömhet och 
styvhet i kroppen, särskilt i början av 
hårt slåtterarbete'. 

lisselmiddag s. även litselmiddag, 
lisselmiddä, 'mellanmål kl. 10 spec. 
under slåtter, skörd och lin-
bråkning'. 

ludd s. 'hår på skinn, spec. nöthår, 
svinhår'. 

luv s. 'hår, lugg'; »Det bär snart till 
lufs» (Bröllopsståt 2) ung. 'det blir 
snart slagsmål (varvid folk far i luven 
på varandra)'. 

lyk s. 222, utskr. till VA s. 694, ms 347 
s. 193, återfinns ej i bevarade svart-
konstböcker o. likn. originalupp-
teckn.; kan tills vidare ej förklaras. 

lönn s. Observera att GE konsekvent 
skriver lön- (lönhora, lönälta osv.) 
och att han då alltid avser lönn-, i 
lönn 'i hemlighet'. 

löper s. löpper 'löpmage'. 
löska v. lyska 'ta bort löss (från)'. 

magas v. 'känna äckel och matleda'. 
magskärva s. bsg. magskärf van 

'nedersta broskartade delen av 
bröstbenet', även om obestämbara 
smärtor i maggropen eller bröstet 
(förr ofta i samband med rakitis), 
vilka kunde tolkas som att denna 
skärva fallit ned och således förorsa-
kade sjukdom. 

marbuske s. 'risig förkrympt buske; 
knutet förkrympt träd, ofta gran'. 

mastix s. 'harts från växten Pistacia 
lentiscus' (från Chios). Använd-
ningsområden: tandkitt, plåster, fer-
nissor, lacker. Förr brukat bl.a. mot 
magsjukdomar. GE:s skrivn. 
mastrikt — i ms 347 utan den 
tveksamma förklaringen »(mastix?)» 
— är väl övertagen från folkl. källa, 
muntlig eller skriftlig. 

matleda s. 'aptitlöshet'. Sjuk- 
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domarnas orsaker var med få 
undantag okända långt fram i tiden. 
Inte minst gäller detta mag-
åkommor, för vilka man hade ett 
otal obestämda benämningar. Jfr 
magskärva. 

Mattsmässa s. Kyrklig festdag 24/2, 
firad till minne av den 12:e aposteln, 
Mattias, vald som efterträdare till 
Judas Iskariot. Hans attribut är bilan 
(Apg. 1:23-26). 

med konj. 'medan'; »med tiden är 
god» 'medan tid är'. 

median s. 'den i mitten belägna 
[ådern]'. 

midsommar s. även medsommär. 
Johannes döparens fest 24/6, tidigt 
firad med en rad folkliga element. 
Hit hör att maja (löva), och att göra 
upp eldar, vilket senare hos GE dock 
inte nämns. Tron att vatten, dagg 
och örter är speciellt kraftladdade 
och hälsobringande vid m. är allmän 
i Norden. 

missfjärje s. missfäre 'missrand; plats 
i åker där ingen säd blev sådd'. 

mistning s. bsg. mistningen 'den som 
går miste om ngt, blir lottlös'; »man 
blir mistningen af något, undan-
Ongen något ...». 

mjödhumla s. 'humla'. 
moderpassion s. även m o dra 

'hysteri', som ansågs utgå från liv-
modern (grek. hystera). Benäm-
ningen kunde också få beteckna 
dålig mage i allmänhet, aptitlöshet 
o. likn. Modra kommenterar GE så-
lunda: »ofta inbillad sjukdom hos 
qvinnor och alltid då någon opass-
lighet förnimmes» (ms 347:2). I en 
tidigare uppteckn. (347:31 s. 9) 
skriver han: »Modra: En sjukdom 
som förorsakas af en rullande taggig 
kropp såsom ett nystan i qvinnors 
ena sida i veka lifvet men den kan 
uttagas och läggas på ett fat då hon 
rullar sig som en igelkott — Nu 
mera vågar ingen en sådan ope-
ration. Men förr — » 

modsten pl. tantum modstenar 'tes-
tiklar'. Tills vidare belagt end. hos 
GE. Se s. 119. 

molnbut s. 'litet moln'; but betyder 
'bit, stycke, klimp'. 

mystra v. Enl. GE:s Ordl. avses 
härmed det (smackande) ljud som 
ges som uppmaning åt hästar att gå. 

mängfälla s. 'bladmage', en av idiss-
lamas magar. 

nabba — sadla — gabla. Formel för 
att vinna i skytte (s. 210). Samma 
form har också en tidigare 
uppteckn. av GE (347:33 s. 85), 
medan uppteckn. i 347:34 (s. 138), 
som inte är av GE:s hand, varierar 
med Nabla ... 

namnlös a. namnlösa fingret 'ring-
fingret'. Benämningen är trol. eufe-
mistisk och bottnar i magiska före-
ställningar i samband med detta 
finger, som av GE även kan kallas 
gallko, se d.o. 

nattskräva s. nattskräfva 'nattskärra, 
Caprimulgus europaeus'. Jfr spån-
käring. 

nere adv. nire. 
nio räkn. Se under tre. 
nocke S. opl. nökkä 'krok på spinn-

rockens vingdon (rullvinge, spinn-
don), från vilken tråden löper ned 
på rullen'. 

nordanväder s. Föreställn. om  norr 
som det ondas hemvist är mycket 
gammal och spridd. Jfr under ärt-
sådd del 1. 

nykter a. nykter spott 'saliv av person 
som är på fastande mage, ej har ätit 
något ännu på morgonen'. Sådant 
spott var speciellt verksamt i magis-
ka sammanhang. 

nåda s. nöda 'nit'. Jfr verbformen 
nödäd 'nitad' s. 102. 

nödmint a. 'glömsk, med dåligt min-
ne'. 

oduglingsöra S. opl. oduglingsöro' 
'utväxt på slaktat kreaturs hjärta'. 

oförvetenhet s. af °förvetenhet 
'oavsiktligt'. 

Olofsmässa s. Olsmässa, Olof den 
heliges dag 29/7, urspr. firad till 
minne av den norske konungen Olof 
Haraldsson, som stupade vid slaget 
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vid Stiklastad 1030. Jfr del 1. 
ondskorv s. 'små bulnader i huvud-

hårens fäste, som avger ett ämne 
som stelnar till en torr, vitgrynig 
skorpa (Lagerkranz). 

onyx s. on ix. Ett slags halvädelsten, 
kalcedon eller agat, även om 
produkter som liknar äkta onyx. »En 
sten ... som kallas Onix» (Slagruta 
1). 

ormetter s. 'utslag i form av blåsor 
under fötterna'. Kan ej beläggas i 
annan källa. 

orsa — forsa — forsma. Formel för 
väckande av kärlek. Orden är upp-
ställda efter principen att varje ord 
förlänger det föreg. med en bokstav. 
Den finns, med samma funktion, i 
liknande form i danska svartkonst-
böcker. Ursprunget är lat. »ortus, 
mortuus, resurrectus» '[Kristus  är] 
född, död, uppstånden' (af Klintberg 
nr 65). 

oxtunga s. »då man går åt vägen och 
slår så skall man äta oxtunga» väl 
'växten Anchusa officinalis'. 

pannring s. 'trefot' för öppen eld. (Se 
Vageln 2.) 

Petrus nom. propr. En kyrklig fest 
22/2 till minne av att aposteln Petrus 
besteg biskopsstolen, »Petri stol», 
lat. Cathedra Petri (jfr Matt. 16:13-
19). Festen kallades även Petrus 
cathedratus, »Per i stolen», vilket i 
almanackan förkortades Petr. cath 
och i folkmun gav upphov till 
Pet(t)er katt. 

pina s. »lägg under din pina» skriver 
GE (utg. s. 252) och undrar om 
»genitalium» avses. I det ms, i vilket 
GE trol. funnit det magiska 
botemedlet (347:29 s. 121), står ej 
pina utan pinna, och GE:s gissning 
är förmodligen riktig. 

preservativ s. 'förebyggande medel, 
skyddsmedel'. 

pubes s. 'blygdregionen'. 
putsa v. puttsä 'hämnas, tillrättavisa' 

(Ordl.). 
Pålsmässa s. Kyrklig högtid som fira-

des 25/1 eller 29/1 till åminnelse av 

aposteln Paulus' omvändelse. 
påskdagsmorgon s. Solen dansar i 

glädje över Kristi uppståndelse, en 
vida spridd föreställning. Se 
närmare del 2, påskdagsmorgon. 

rabus s. rabas (trol. avser GE att mar-
kera tonvikt på 2:a stavelsen) 'oreda, 
plötsligt oväder' (SAOB). »Skämt-
samt till en som nyser» (Ordl.). 

revorm s. räform. Benämning på 
vissa utslag, små varblåsor eller 
knottror, på ej hårbeklädd hud. För-
orsakas av parasitsvampar. Uppträ-
der mestadels i mer eller mindre 
cirkelrunda fläckar eller ringar. 
Sådana utslag hos djur kallas ofta 
ringorm. 

ros s. bsg. rosen. Akut infektion med 
streptokocker inom ett större, väl-
avgränsat hudområde, oftast på 
benen eller i ansiktet. Hög feber och 
stor smittorisk (Lagerkranz). 

rote s. stå rote 'vara uthållig' (Ordl.), 
'bärga sig länge utan mat sedan 
man ätit ordentligt'. 

ruka s. om höna med kycklingar: 'en 
hel (liten) hop'. 

ryggig a. ryggugr 'Ijusryggig'. 
rännas v. rännas i näsan med en eld-

brand, jfr ms 347:25: köra [djuret] i 
näsan ... trol. 'kittlas'. Jfr »de' ränner 
i näsa'» 'kittlande förebud för 
nysning' (Ordl.). 

rättsols adv. 'efter solens lopp, 
medsols'. Motsats: andsols. 

rödstjärt s. Föreställningen att korna 
mjölkade blod om r. ofredades finns 
över hela norra och östra Europa. 
Tron att kon mjölkar blod om fågeln 
flyger under hennes buk syns också 
vara gammal och utbredd (Tillhagen 
1978). GE s. 347: 28 s. 81: »Röd eller 
Qvickstjerten (en liten fogel) tros 
vara vigtig för ladugården.» (Korna 
mjölkar blod om man misshandlar 
den.) »Detta har man märkt under 
varma somrar då det varit vatten-
brist.» 

rönn s. runn 'trädet 	Sorbus 
aucuparia'. 
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sabenträd s. Se Lindgren, som under 
art. sävenbom anför »Säfwenträd» 
ur Svenska taxan 1739, vilket visar 
att säven träd och sävenbom trol. är 
samma växt (Juniperus sabina). Jfr 
sävenbom. — Sabenträd kan GE ha 
övertagit från någon av de »svart-
konstböcker» där besvärjelsen mot 
bösskämning återfinns: »Köp på 
apoteket Sabentred kallat anman Il 
ock Setter ditt med En Syl j Böss-
ståken» (347:29 s. 112), »Köp på 
Apotheket sabentr. Detta trädslag 
liknar kork och är hårdt som 
tunder» (347:34 s. 124). 

sator — arepo — tenet — opera — 
rotas. Den s.k. Satorformeln, även 
kallad Hin kulles latin och Fans fyr-
kant, hör till de mest diskuterade av 
alla trollformler. Förekommer in-
ristad på väggar från 200-talet och 
har brukats som trollformel sedan 
medeltiden. — Principen består i att 
bokstavsföljden är densamma an-
tingen man börjar läsa i övre vänstra 
eller nedre högra hörnet och läser 
vågrätt eller lodrätt. Formeln inne-
håller bokstäverna PATER NOSTER 
(lat., 'Fader vår') jämte gudssymbo-
lerna A och 0 (som står för Begyn-
nelsen och Änden). Med utgångs-
punkt från två Pater noster i kors-
form har formeln konstruerats som 
en kristen symbol i en tid då öppen 
bekännelse var farlig för de kristna 
(af Klintberg nr 55). 

segerhuva s.' hölje kring huvudet hos 
vissa nyfödda, bildat av foster-
hinnor'. I folktron betraktat som 
tecken på lycka, osårbarhet och 
framgång. 

sidvändes adv. 'från sidan, i sidled'. 
sju räkn. se tre. 
sjusovardagen s. Benämning på den 

dag (27/7) som helgats till minnet av 
sjusovarna: sju fromma män som 
enl. legenden insomnade år 251 
under kejsar Decius' förföljelse mot 
de kristna och sedan sov i 200 år. 

självfrätsten s. 'lätt sönderfallande 
eller söndervittrande bergart, 
särskilt rapakivi' (SAOB). 

självfrätsår s. 'elakartade yttre sår-
bildningar, trol. olika arter av svår-
artade eksem (lupus, spetälska, ter-
tiär syfilis)'; kallas även bondfranso-
ser (SAOB). 

skabb s. 'kliande hudutslag förorsakat 
av skabbdjuret'. 

skabbjord s. 'mjäla', användes förr 
som skabbmedel. 

skata s. Tron att skatan är den ondes 
fågel och att den ger sig iväg till 
honom vid Olsmässotiden är spridd 
över större delen av mellersta och 
södra Sverige. Linné berättar om 
detta besök i sin Wästgötaresa 1747 
(Tillhagen 1978). 

skatände s. 'yttersta änden; toppen 
av ett träd'. 

skevla v. skevlä ' gå skevbent eller 
kobent' (Ordl.), 'slå benen i kors om 
varandra' (Rietz). 

skobygd s. bsg. skobyggden 'skotill-
verkning, skolagning'. 

skorplupen p.a. neutr. skorp/upit; se 
bldslupen. 

skott s. Benämn. på plötslig värk och 
olika sjukdomar, som hastigt (»som 
ett skott») kan drabba människa och 
djur och som enl. folktron 
förorsakats av trolldom. 

skravelsjuka s. Benämn. på olika 
ämnesomsättningssjukdomar hos 
nötkreatur. De yttrar sig bl.a. i att 
huden fastnar vid köttet och blir torr 
och hård så att den knastrar 
(»skravlar») vid beröring. 

skvättvecka s. bsg. skvättvicka 
'dagarna 19-24/7 med sex kvinno-
namn å rad i almanackan, först i slu-
tet av 1800-talet kallad fruntimmers-
veckan'. Sedan gammalt med rykte 
att medföra mycket regn. 

skyryxa s. 'handyxa, huggyxa'. 
smål s. även små/ 'smolk, smula, 

grums'. 
snägghårad p.a. om djur: 'korthårig, 

med kort och blank päls'. 
snäll a. 'snabb, skicklig'; »snäll att 

läsa». 
snövla v. snövla 'tala i näsan'. 
solgång s. 'soluppgång' eller 'solned-

gång'. 
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solstånd s. 'solhöjd'; var och en av de 
två tidpunkter på året då solen står 
högst resp. lägst vid middagstiden 
(omkring 21/6 resp. 21/12). 

sommartal s. Sommarhalvåret, som 
enl. från förkristen tid stammande 
årsindelning varade från 14/4 till 
13/9. Jfr vintertal. 

sopning s. Om motvilja mot »stugans 
sopning på måndagen» har GE följ. 
att förtälja i ms 347:28 s. 86: »hade 
min egen hustru detta otjenliga 
infall som hon lärt af sin matmoder i 
Hammarby — Ett allmänt bruk från 
Tumbo Sn och kanske flera trakter 
kring Eskilstuna — ». 

spiritus s. spi rtus, spjertus, spjärtus. 
Litet djur eller föremål förvarat i ask 
o. likn., ansågs enl. folktron bringa 
lycka och rikedom åt sin ägare mot 
att denne förskrev sig till den onde. 

spott s. 'saliv' är både mask. och 
neutr., hos GE till synes alltid mask.; 
»en nykter spott» (se nykter). 

spånkäring s. sponnkärrng 'natt-
skärra' (Caprimulgus europaeus), jfr 
nattskräva. Benämningen efter det 
spinnrockssurrande lätet. 

spärra v. 'utbreda', här i pass., 
snarast 'ökas på'; »svaren spärras till 
det högsta» (Spirtus 2). Jfr del 2. 

stalla v. om hästar: 'kasta vatten'. 
stickglugg s. 'liten öppning vid sidan 

av den egentliga ugnsöppningen, 
där man eldade med stickor för att 
lysa upp ugnen inuti'. Enl. GE 
detsamma som ugnsglugg. 

stinnögd a. 'stelt stirrande'. 
stritta s. se st ränta. 
strängkalv s. 'nyfödd kalv med 

skador på de till naveln gående 
senorna och som p.g.a. detta ej är 
livsduglig' (OSD); 'krokryggig och 
mager kalv' (Rietz). Se GE:s 
förklaring speciellt i p. 28 under kap. 
Kalf. 

stränta s. även stritta 'färskt växtskott 
på gran och tall'. 

stäkermask s. 'litet kryp i ruttna 
stubbar, bot för hästar som ätit 
stäkra' (OSD). »En art gula larver af 
skalbagge som vistas under golf i 

boningshus» (Bidrag V s. 109 efter 
GE:s Ordl. ms 347:1 ). Aminson 
kallar insekten Klokkur (OSD). 

stäkra s. Trol. vattenväxten Oenanthe 
aquatica även om flera arter Um-
belliferx kan komma i fråga. 1Rietz 
föreslår Phellandrium aquaticum. 

sundsfjäder s. 'fjäder under vinge på 
(sjö)fågel' (OSD med belägg frän 
ögl.). Ordet kan f.n. ej beläggas i 
andra källor. Jfr GE:s sammanställ-
ning med sundbälj 'och Dahlgrens 
sundmage 'simblåsa'. 

surbent a. surbenter 'med bensår 
p.g.a. dålig blodcirkulation'. 

svalnedan s. 'den tid då svalorna 
bygger bo' (OSD, belägg frän 
Smål.). 

svartsugga s. 'vedträ som brinner 
dåligt och bara ligger och kolar'. 

svinleg s. eller leg 'ligghalm för svin'. 
svinlög s. 'kokhett vatten att skålla 

slaktat svin med'. 
syfta v. 'fukta'. 
syftning s. 'blötning av korn vid malt-

beredning'; »innan maltet ilägges till 
syftning». 

Sylvester nom. propr. »alla skomaka-
res namnsdag»; väl en enkel vits: 
syl-vester, med anspelning på ett av 
skomakarens vanliga verktyg. 

sångla v. Om (rov)fåglars seglande 
flykt utan vingslag. Hos GE om gla-
dan. 

sävenbom s. 'sabinerträd' (ty. 
Seben/Segenbaum o. likn.), trol. 
samma växt som GE även kallar 
sabenträd; se d.o. Drog av unga 
smågrenar av Juniperus sabina (L.), 
en ständigt grönskande buske eller 
litet träd, som växer vilt i mellersta 
och södra Europa. Drogen är starkt 
retande, känd redan f. Kr. och med 
mångsidig användning till in- och ut-
värtes bruk för djur och människor. 
Har en specifik inverkan på liv-
modern och har mycket missbrukats 
som abortmedel. 

söd s. 'får'. Möjl. noaord. Jfr del 1, 
ordl. 

tag s. bsg. i uttr. det är på taget 'det 
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är igång'. 
tibast s. Daphne mezereum, giftig 

buske vars bark och bär har mycket 
skarp smak. Flitigt använd i magiska 
sammanhang, jfr art. tibast del 1. T. 
blommar på bar kvist, tidigt på 
våren medan snön ännu kan ligga 
kvar. Att finna en tibastblomma 
midsommarnatten torde, som GE 
säger, vara »en särdeles raritet». Se 
även vändelört. — »Tibast nyttjas av 
många med stort förtroende till dess 
kraft dels som Amulett och dels i 
förening med annat till kinkiga 
kurers tillsättning (medicamenter 
kallas uteslutande kur, ej en 
sjukdoms behandling)» (GE i ms 
347:28 s. 87). 

Tiburtius nom. propr. T. (14/4) räkna-
des enl. den gamla (gregorianska) 
kalendern som den första sommar-
dagen. Enl. den nya (julianska) 
flyttas första sommardagen 14 dagar 
framåt. 

tillkråka s. 'spillkråka'. 
tolös a. toltisä vikka 'veckan utan lin' 

= Kristihimmelsfärdsveckan, då 
man enl. traditionen inte borde så 
lin. Tolös: to s. 'bråkat lin, blånor'. 
Ordet förklaras (felaktigt) av GE 
med att det ej blir 'tåg' på linet om 
man sår denna vecka. 

tom a. tom att äta 'som har svårt att 
bli mätt', jfr »tom och omättlig» 
(Spinnråck 2). 

Tomasmässa s. Tomasdagen 21/12 
är en gammal märkesdag, urspr. 
firad till minne av aposteln Thomas' 
martyrium. Under medeltiden gick 
julfriden in 21/12. Jfr del 2. — Egen-
namnet Tomas kan GE även skriva 
Tommus, se under Andersmässa. 

torsk s. Svampsjukdom i munhåla 
och matstrupe med gråvita belägg-
ningar. Förekom hos dåligt upp-
födda eller ohygieniskt skötta små-
barn. 

torskbett s. se fulslag. 
torviggsten s. Fornfynd av typen 

stenyxor, flintknivar o. likn. kallades 
så emedan de troddes vara kastade 
av åskguden Tor, då han var ute och 

åkte. Se GE:s kap. Åska. 
tre räkn. Vissa tal har ansetts magiskt 

speciellt verksamma. Det gäller i 
första hand tretalet, som på många 
områden — religion, folktro, dikt-
ning — har spelat en viktig roll 
bland nästan alla folk och i de allra 
flesta kulturer. Liksom tretalet före-
kommer även niotalet (3 x 3) i 
mycket tidiga nordiska besvärjelse-
formler, t. ex. på amuletter o. likn. 

Tre och nio finns i texter som inte 
är influerade av kristendomen. Med 
denna fick tretalet ny näring: tre-
enigheten, tre vise män, tre patriar-
ker osv., medan niotalet avlöstes av 
sjutalet som speciellt magiskt. Sju-
talet var centralt i österlandet och i 
kristen tro (apokalypsens sju ryttare, 
sju heliga sovare osv.). Niotalet kvar-
levde dock speciellt i den formeltyp 
som räknar baklänges och därmed 
reducerar det onda; se formlerna 
mot frossa. 

Trefaldighetssöndag s. Heliga 
Trefaldighets dag (Trinitatis festum) 
firas 1:a söndagen efter pingst. Att 
festen i Norden fick en fast ställning 
visas av att sommarens söndagar 
här betecknas med »efter Tre-
f(aldighee». 

trelettad p.a. trilättäd 'trefärgad'. Jfr 
del 2. 

trollsmör s. trullsmör. Ett slags gul 
svamp, Mucor unctuosus (L.) 
(Rietz). 

tross s. 'åktross: vagn eller släde'. 
troviljebok s. Det som står i denna 

bok kan man tro om man vill, men 
tvivelaktigt är det. 

trugsmål s. »måste med trugsmål äta 
af hvarje en nog god portion» 'måste 
trugad, halvt med tvång ...'. 

trå v. 'längta'. 
trädknarr s. 'spillkråka' eller annan 

hackspett. 
trängta v. 'längta mycket starkt'. 
tullra s. 'liten lummig buske (av en 

eller gran) eller såsom en kvast i 
storlek' (Ordl.). 

tusspår s. tuss-spår 'vargspår'. Tusse 
är ett av många noanamn på 
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vargen; jfr grålösker, gräpjuk. Jfr 
»Wargar som äfwen här kallas 
Tussar få ej nämnas under det man 
äter. Den detta gör har mycket att 
frukta» (GE ms 347:28 s. 81). 

tvet s. 'den vinkelformiga inhuggning-
en i träd vid deras fällning eller av-
huggning' (Ordl.). 

tyva s. 'tjuga'. 

ugnsglugg s. se stickglugg. 
unken a. 'möglig, skämd'; unki 

»Neutr. såsom subst., en sjukdom 
som yttrar sig i en viss obehaglig 
dåsighet i kroppen» (Ordl.). 

upphäven p.a. 'uppsvullen, jäst'; »de 
äro stinna och upphäfna». Jfr häva. 

Urbanus nom. propr. Martyren 
Urbans fest är 25/5 (belagt sedan 
1100-talet), dock med s.k. låg fir-
ningsgrad. Enl. en äldre kvartals-
indelning av året (jfr bondeprakti-
kan), som sammanföll med de 
naturliga årstiderna, kom 25/5 att bli 
sommarens första dag, och traditio-
nerna inom arbetslivet knöts då 
sekundärt till Urbanus. Jfr »Urban, 
Vilhelmina och Beda (25-27/5), de 
tre skola sommaren leda». 

utbildning s. »barn rättar sig under 
sin utbildning efter qvinnofadders 
lynne» här ung. 'medan de växer 
upp, formas'. 

utbörding s. 'person från annan ort'. 
utsot s. 'diarré'. 
utterpur s. Ordet kan ej beläggas i 

annan källa; innebörden är oklar. 
Möjl. 'utterlore? Användes »för att 
förvara sig för trulldom» (ms 347:34 
s. 142). 

Valborg nom. propr. Enl. legenden 
en from kvinna, abbedissa i nunne-
klostret i Heidenheim, död på 700-
talet. Kanonisationsdagen är 1/5. 
Inom den administrativa årscykeln 
har hennes festdag tidigt haft bety-
delse. De folkliga sederna på Val-
borgsmässoaftonen är av oklar 
ålder. 

vanbörding s. 'som artar sig illa, 
odåga' (OSD); hos GE trol. även 

'missfoster'. 
vecka s. vicka. 
vetenskap s. 'vetskap, kunskap'. 
vid konj. 'när, samtidigt som'; »vid 

man nedkastar lappen» (Tandvärk 
8). 

vindspole s. vinspole trol. 'småspov'. 
vindägg s. 'nyvärpt ägg utan skal'. 
vintertal s. 'vinterhalvår', räknades 

från 13/9 till Tiburtiusdagen 14/4. Jfr 
sommartal. 

vipp s. våga vippen 'ge sig på våg-
spelet'. 

vissla v. Att vissla har över stora delar 
av världen så länge man vet ansetts 
vara att locka på den onde eller på 
ont ö.h.t. GE:s anm. om  okänd orsak 
till äldre personers avsky för vissling 
är därför förvånande. 

vredeld s. 'eld uppkommen genom 
vridning eller gnidning'. 

vårdnyp s. vålnöp 'blånad utan öm-
het', ansågs bero på att en död nupit 
emedan man talat illa om honom på 
hans mull'. 

väderolla s. vädrrollä, vitarriillä 
'virvelvind'. Jfr del 1. 

väfta v. väffta ' slå inslag i en väv'. 
väggsmed s. bsg. väggsmedn, skal-

bagge av släktet Anobium Fabr., 
anob. Kallas även dödsur, eftersom 
det sitter i träväggar och knäpper 
som en klocka, vilket man har tolkat 
som förebud om död. 

vägskilt s. 'vägskäl'. 
vältböle s. vältböle 'trävirket eller 

monteringen till en vält' (Ordl.), 
'vältram'. 

vändelört s. 'vänderot, Valeriana 
officinalis'. En av folkmedicinens 
mest kända och använda örter. Jfr 
»Tibast och vänderot står allt ont 
emot». 

vävfall s. 'nedklippning av en väv ur 
vävstolen'. 

vävlod s. väflod 'garnludd och annat 
avfall som samlas under en vävstol'. 

yttervärre adv. 'ännu värre, etter 
värre'. 

åkermålla s. ett slags groda eller 
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padda. Ordet kan f.n. ej beläggas i 
annan källa. 

år s. dt dre 'nästa år, det kommande 
året'. 

älvbläst s. älfbläst 'utslag, eksem, för-
orsakat av hämndlystna älvor som 
den sjuke på något sätt förtörnat'. 

älvkors s. elfkors Trol. detsamma 
som hos Dalin kallas alfkors, dvs. 
femudd, »druidenfot eller trollfot; 
medel mot trolldom». 

älvkvarn s. Folklig benämning på 
skålgrop, skålformig fördjupning i 
stenblock eller berghäll, ofta tillsam-
mans med hällristningar från brons-
åldern. 

älvskål s. älfskdl. En art mossa eller 
lav med gröna breda och kupiga 
blad som växer bland väggmossan 
under enbuskar (Ordl.). 

ärendes adv. ärndes 'med ett 
bestämt ärende, ett bestämt upp-
drag' (Ordl.). 

ödsliten p.a. 'som sliter mycket klä-
der'. 

öga s. opl. hin hdles ögon 'utväxter på 
hästens ben'. 

öppen a. »i öppen bok eller under 
gudstjänsten», dvs, medan bibeln är 
uppslagen i kyrkan = under guds-
tjänst. 



Ortnamnsregister 

Gustaf Ericssons skrivformer (i kursiv) återges endast då de inte överens-
stämmer med uppslagsformen. Uppgifterna om gårdar, bruk o. likn. är 
oförändrade tagna ur C.M. Rosenbergs Handlexikon öfver Sverige (1883) 
och återspeglar således förhållanden som rådde under Ericssons tid men 
som kanske inte är giltiga idag. 

Aspö, ö i Mälaren norr om Strängnäs. De nordliga delen bildar 
tillsammans med en del av Tosterön huvuddelen av Aspö sn, Selebo hd 
179. 
Barva, Barfva, sn i Österrekarne hd 193. 
Björnlunda, sn i Daga hd 19. 
Brunna, by i Härads sn, Åkers hd 9. 
Böshult, torp eller gård i Dunkers sn? 23. 
Daga härad 1, 172 f., 285. 
D ovre, Dåvre, norskt fjäll 27; jfr Långt nörr dm dårfielle ... ms 347:30 s. 
159. 
Dunker, sn i Villåttinge och Österrrekarnes hdr 23, 154, 177, 186, 192, 
284. 
Dunkem, insjö i Dunkers och Gryts snr 186. 
Enhörna, sn i Selebo hd 206. 
Eriksberg, torp i Härads sn, G. Ericssons hem 255 (not 
Fogdö, sn i Åkers hd 84. 
Gryta, 283. Oklart; möjl. gård eller torp i Länna. 
Gästrikland, Gestrikland 76. 
Hed mosse, Hedmosse, Hedmöse i Ärla sn 62. 
Husby Rekarne, sn i Österrekarne hd 101, 128. 
Hållsta, gästgifvargården, i Husby Rekarne sn. 
skjutsades till Hällefors 1,8, Nästorp 1,5, Hamra 
Eskilstuna 1 mil. 101, 128, 
Härad, sn i Åkers hd 9, 27,48, 109, 118, 192, 201, 212 ff., 
Jäder, sn i Jönåkers hd 49, 191 ff., 250, 284. 

389). 

Från gästgiveriet 
1, Albro 1,3 och' 

271, 283 ff. 
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Kinger, gård i Vansö sn på Fogdön. Kingers gärde 9. 
Kjula, Tjula sn i Österrekarne hd 90, 213, 249, 254, 284. 
Klackhagen, Länna Klackhagen, (Klackhaga idag och hos 
gård i Unna sn under Åkers styckebruk 193, 200, 214. 
Kloster, sn i Österrekarne hd 118, 141, 192. 
Länna, sn i Åkers hd 17 f., 22, 25, 93, 96, 108 f., 154, 172, 191 f 
257, 270, 283 f. 
Mellösa, sn i Villåttinge hd 49. 
Munkberget, Munkberge tro!. ett berg vid Strängnäs 202. 
Norrlänna, by i Unna sn, Åkers hd under Åkers styckebruk 25 
Näs, vanligt gårdsnamn; läget går inte att avgöra 257. 
Näshulta, sn i Österrekarne hd 194, 215. 
Nävringsberget, Näfrings berget, Härads sn i Åkers hd 201. 
Rekarne härad 118, 238, 284 f. 
Ryssveden, Ryssvedn 45. 
Rödkärr, i Härads sn 201. 
Salby, by under Herrestad i Toresunds sn 172. 
Selebo härad 1. 
Småland 76, 128. 
Stora Skälby, större gård under Näsbyholm i Härads sn. Stora Skälby 
gärde 9. 
Strängnäs, Strengnäs, stad 67, 161. 
Stålboga bruk och hammare, järnbruk i Dunkers sn vid sjön Eklingen, äges 
under Ekensholm 267. 
Södermanland 76. 
Sörtorp, oklart; ett flertal platser med detta namn finns i Sdm 192. 
Tiveden, TiveOn 45. 
Tosterön, ö i Mälaren tillhörande Strängnäs, Vansö, Fogdö och Aspö snr 
201, 204. 
Tranefelle, ortnamn i sägen 202. 
Tälje (Södertälje lfs) i Oknebo hd, Vestra Telje , 22, Öster Telge, sn 285. 
Vansö, sn i Åkers hd 9. 
Villåttinge härad 1, 186, 285. 
Vist härad, Västergötland 172. 
Västergötland, Vestergötland 76, 128, 172. 
Västermo, Vestermo sn i V. Rekarne hd 27. 
Västra (Vestra) Rekarne härad 1, 27, 57, 109, 215, 232, 238. 
Åkers härad 1, 109, 191, 193, 215, 238. 
Ärla, 'bila sn i Österrekarne hd 194, 262, 283. 
Öja, sn i Västerrekarne hd 27, 215, 232. 
öknebo härad 1. 
Österhaninge, Öster Hanninge sn i Sotholms hd, Sthlms län 284. 
Östra Rekarne härad 49, 84, 109, 215. 

Rosenberg), 

., 211 ff., 214, 
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Krakstörar vid den övervuxna vägen till torpet Klackhagen. Foto 1991. 



Småpojkar leker barn till G. Ericsson vid hans torp Eriksberg på »Käckens dag», 
Härads hembygdsförenings fest 1988. 
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