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Djurlifvet i folkets tro och sägner,

Af

Eva Wigström.

Visserligen torde den gamla folktron, att alla djur en gång 
kunnat tala, vara i det allra närmaste utdöd; men ännu finnes här 
månget spår af denna tro i gamla seder och sägner.

Seden att gifva husdjuren bättre foder julafton är t. ex. före
nad med en sägen, att erhåller boskapen denna kväll del af män
niskors julkost, återfå kreaturen i Jesu födelsestund sin förlorade 
talförmåga och prisa med böjda knän världens frälsare. Erhålla 
korna smörgås på julafton, förutsäga de äfven vid midnattstid kom
mande årets goda eller dåliga foderskörd.

Sägnerna tillägga endast oxar och leor företrädet, att under 
julnattens midnattstimme kunna med ord prisa Herren och profe
tera godt eller dåligt foderår. Möjligen sammanhänger detta före
träde i folkfantasien med bilder och målningar i våra gamla kyrkor, 
hvilka så ofta framställa Jesu födelse i ett stall bland kor och 
oxar; kanske är det endast ett uttryck för den höga rang, som 
dessa husdjur intaga i landthushållningen. Säkert är emellertid, 
att kon och oxen tilläggas en förmåga att förstå människans till
sägelser — när dessa nämligen framföras till dem på ett visst sätt — 
i högre grad än andra kreatur.

Om husbonden den första maj före solens uppgång, fastande 
och innan han har sagt ett enda ord till någon människa, går in i 
kostallet och hviskar i hvarje djurs öra en uppmaning, att hvarje 
kväll under sommaren och hösten komma hem i rätt tid, så glöm
ma djuren sig aldrig kvar på betesplatserna under någon afton 
eller natt.

Husdjurens kärlek till det hem, där de vistats under åratal, är 
lika stor som människans; det vållar djuret sorg att bli såldt till
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annan egare och föras bort från den gamla hemvisten. Därför bör 
man söka att få djuret att glömma det framfarna, och detta kan 
ske örn den nye husbonden lägger det rep eller grimskaft, vid 
hvilket kreaturet blifvit ledt till hans stall, i sin säng; därigenom 
kommer äfven djuret att älska sin nye ägare. Somliga husbönder 
drista sig till att ljuga för sina nyköpta husdjur, i det de hviska 
till dem: »Ditt förra hem har brunnit ner, jag har räddat dig från 
elden, gå icke tillbaka dit!» Detta verkar visserligen, att kreaturen 
ej rymma tillbaka till sin forne husbonde, men de sörja bittert 
öfver den förmenta olyckan, och någon riktig trefnad för dem upp
nås ej genom en så stygg lögn.

Husdjurens kärlek till goda, vänliga människor är djup och 
yttrar sig stundom på mycket märkliga sätt. Örn en ung, nykalf- 
vad kviga slår, när hon skall mjölkas, behöfver en godsinnad ungmö 
blott binda ett enda strå af sitt hår kring kvigans venstra bakben 
och därvid säga: »Stå still med din fot som björken med sin rot!» 
Då rör hon sig ej ur fläcken, ty hon nännes ej rubba eller slita 
ungmöns hårstrå.

Man kommer här ovillkorligen att tänka på det ställe i Hag- 
bartssagan, där det förtäljes, att hjälten hellre lät taga sig till 
fånga än slita det strå af skön Signes fagra hår, hvilket hans 
dödsfiender, på Signes falska tjänarinnas råd, knutit kring hans 
vapenlösa händer. De gamla sägnernas förklädnad är sannerligen 
mången gång mer än underlig.

Örn en ko får häråt och svullet jufver, behöfs det blott att en 
ungmö torkar det med sitt upplösta hår, för att det onda skall för
svinna. Husbönder, hvilka antingen ej känna till detta medel eller 
cj hafva någon ungmö med långt hår att anlita, kunna i stället 
följa regeln: »Häråt mot häråt» och med en gråsten stryka det 
hårda kojufret tre gånger och därefter lägga stenen tillbaka på 
den plats, därifrån den tagits, så försvinner den hårda svulsten.

Man bör nämligen veta, att icke endast växtriket och djurriket 
stå i hemlighetsfull växelverkan med hvarandra, utan äfven stenriket 
utöfvar en mystisk inverkan på djurlifvet, när människan rätt förstår 
att bruka föremål ur de döda tingens område. Sålunda står det i 
människans magt att efter eget skön låta korna framföda kalfbär 
af hvilket kön som önskas. Man skall nämligen första gången 
nian mjölkar cn nykalfvad ko lägga en ullsax i hyttan och mjölka 
öfver saxen, då nian önskar att samma ko nästa gång skall föda
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en kvigkalf; vill nian däremot ha en tjurkalf, bör nian mjölka kon 
öfver en så kallad gnidsten, med hvilken man förr i tiden gned 
sina linnekragar blanka.

Äfven djur af olika arter öfva ett hemlighetsfullt inflytande på 
hvarandras lif. Så sker i vissa fall med hönor och boskap. Örn 
nämligen en husbonde, som ej senare vidtalat sina kreatur att åter
komma till hemmet i rätt tid, har tagit sig före att äta ägg påsk
afton eller påskdagen och ej väntat därmed till annandagen, får 
detta otidiga påskäggsätande ett sådant inflytande på den i betes
markerna lössläppta boskapen, att kreaturen »ränna likt yra höns», 
och ej blir det då lätt att taga reda på dem.

De första dropparna råmjölk från en nykalfvad ko skall man 
mjölka i ett äggskal och slänga både mjölk och skal i halsen på 
kon, under det man säger till henne: »Här får du hyttan full och 
hyttan med!» så ger hon sedan rikligt med mjölk.

Örn en höna råkar komma till skada, bådar denna händelse 
ofärd bland boskapen.

Då boskapen första dagen släppes ut på bete, bör man lägga 
stål och strö samt något krut på dess väg. En blandning af krut och 
dyfvelsträck till invärtes bruk bidrager ytterligare till att skydda 
djuren mot förtrollning.

Dragarna — både oxar och hästar — böra på den dag, vårar
betet skall börja, undfägnas med bitar af det gömda julbrödet, ty 
detta eger stor förmåga att öka djurens krafter. Bröd, som blifvit 
köpt af kringvandrande tiggare, är ett kreatursfoder, som vid hvarje 
tid på året bidrager mycket till kreaturens välbefinnande.

Boskap och andra husdjur höra ej vattnas under juldagen. Detta 
kan visserligen kännas hårdt för kreaturen, som i detta fäll ej kunna 
förstå sitt eget bästa; men denna tvungna försakelse skyddar dem 
från att under det kommande året blifva anfallna af vargar. Ej 
heller böra stall och fähus rengöras på juldagen, ty där detta sker, 
får trolltyg makt att smita in genom de öppna dörrarna.

Man bör aldrig låta någon bära mjölk från huset, förrän man 
slagit några droppar vatten och lagt tre saltkorn däri. Detta skyd
dar dels mot hexors onda konster, dels skulle det ju hända, att 
mjölken blef buren öfver rinnande vatten och mjölk spilldes däri, 
något som då skulle vålla, att kon finge ondt i jufret. Råkar man 
spilla mjölk i eld, måste man genast kasta salt på lågorna, på det 
kon ej måtte få sår på spenarna.
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Hvad än en människa månde känna, när ett djur skall slaktas, 
måste hon akta sig att röja det med ord eller tårar, ty örn slakt
djuret förnimmer, att man ömkar det, lider det dubbla dödskval, och 
dödskampen förlänges.

I stora Imf och djupa sjöar beta hafskungens och hafsfruns 
nötboskap. Det är sällsynt vackra djur, som väl voro värda att 
ega till afvel. Stundom händer det, att en ko eller tjur gifvit sig 
upp från djupet för att göra bekantskap med människors boskaps
hjordar. Har något vallhjon då haft förstånd att kasta stål öfver 
hafsmon eller hafsörnen, så bär detta trolska djur nödgats stanna 
kvar, och har i så fall gjort lika, om icke större gagn än en van
lig ko eller tjur; men vanligtvis har det varit så, att den nye egaren 
ej efterlefvat de regler, som måste iakttagas, för att en längre tid 
kunna kvarhålla ett dylikt kreatur, och så har det en vacker dag 
försvunnit.

Örn än ingen sägen tillerkänner hästen förmåga att under vissa 
tider uttrycka sina känslor med ord. sä tilldelas honom däremot en 
annan högre egenskap, som också tillägges människan, nämligen 
att se och förnimma öfvernaturliga ting, samt att i likhet med 
människan blifva anfäktad af varelser från osynliga och hemlig
hetsfulla verldar.

Hästen kommer till verlden seende, liksom människan, heter 
det; därför kan han också, liksom hon, se spöken. Men hästens 
förmåga är i detta fall vida större än människans, ty ofta händer 
det, att hon vill fram, där en gast, osynlig för henne, står i vägen, 
men hästen ser anden och vägrar, darrande och skälfvande, att gå 
fram, eller också kastar han sig i vild skräck ät sidan, och det står 
ej till att drifva fram honom. Ar det då en ryttare, gör han bäst 
uti att låta sin häst taga den omväg förbi gasten, som djuret väljer; 
är det däremot hästar, spända för en vagn, bör kusken stiga ur, 
taga hufvudstolen från den högra hästen och medan han läser Fader 
vår titta igenom hufvudstolen, så får han själf se hvad som står i 
vägen. Antingen det då är gast eller trolltyg, måste det vika, och 
hästarna fortsätta då villigt färden. Vagnshästar bli stundom nattetid 
utsatta för gastar, som ej fått sina kroppar lagda i vigd jord; van
ligen är det så kallade strandvaskare — andar af drunknade per
soner —; dylika spöken bruka kasta sig upp i vagnar, som skola 
färdas förbi någon kyrkogård, dit gastarna vilja in, men ehuru de 
äro osynliga, äro de så tunga, att hästarna draga på dem som på
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det svåraste lass. Samma förhållande är det med troll, som äro 
ute i åskväder; de vilja gärna upp och åka, men inga hästar orka 
draga dem, utan blifva stående, och kusken får då begagna nyss
nämnda medel för att få bort trolltyget.

Hästen ser och känner mycket, som är obekant för de allra 
flesta människor; därför har det också händt, att hästar, spända 
för likvagn, på hvilken någon mer än vanligt girig och samvetslös 
person skulle föras till grafven, ej velat gå ur fläcken.

När hästar stå bundna i spiltan, blifva de stundom öfverfallna 
af maran, en osynlig varelse, en ande, som tillhör en lefvande 
människa, hvilken nattetid måste ut och göra ofog. Hon angriper 
äfven män, men ännu oftare hästar, på hvilka hon antingen sam
manflätar manen på det besynnerligaste sätt, eller ock rider hon 
kreaturet, så att det skummar af svett. En skjuten uggla eller skata, 
fastspikad på stalldörren, en lie, hängd öfver spiltan, äro de skydds
medel, som begagnas mot detta otyg; dessutom finnes på vissa träd 
en sammangyttrad hop af små kvistar, så kallade markvastar, som 
också duga till skyddsmedel mot maran.

I folksägnen finnes ej ordet hypnotism, men själfva saken är 
mycket väl känd sedan gamla tider, liksom också att hästar röna 
starkt inflytande af denna hemlighetsfulla kraft. Mycket förtäljes 
örn kloka personer, som på långt afstånd förmått att stanna hästar 
framför vagnar eller plogar och hur djuren ej förmått röra sig från 
stället, förrän »den kloke» löst förtrollningen. En bit flygrönn i 
seldonet eller en dödad fladdermus, inlagd i plogskaftet, förhindrar 
dock denna kraft att verka på hästarna.

Sägner örn personer, som genom besvärjelser förmå hämma 
blodflöden på människor, förtälja också, att detta lian ske äfven 
med sårade hästar, blott besvärjaren får veta hästens namn, kön 
och färg.

Trovärdiga landtman försäkra, att de ofödda fölen i moderlifvet 
röna inflytande af tilldragelser, som förorsakat stoet häftig skrämsel. 
År 1893 hände det i Örkeneds socken, Östra Göinge härad i Skåne, 
att ett drägligt sto kom att se en häst slaktas på det sätt, att djuret 
erhöll ett dråpslag i pannan, så det gick baköfver och föll. Någon 
tid därefter födde stoet ett vackert föl, hvilket dock snart visade 
sig vara behäftad! med ett svårt lyte. Rätt som det gick eller stod, 
för det baklänges och slog baköfver, liksom modern sett slakthästen 
göra. Under fulla fjorton dagar upprepades dessa anfall, och fölets
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egare ansåg det bäst att döda det anna kreaturet; men så rådde 
någon honom till att söka en klok gubbe. Mannen följde rådet, 
och den kloke föreskref, att man skulle gifva fölet tre bitar kött 
af den slaktade hästen. Detta skedde, lytet försvann, fölet biet' 
med tiden en stark och vacker bäst, som Iefde och frodades 1897.

Liksom djur kunna utöfva ett magiskt inflytande på hvarandra, 
så eger samma förhållande ruin emellan människa och djur, och 
särskildt är det den stolta, starka, klart blickande hästen, som till- 
skrifves förmåga att på ett hemlighetsfullt sätt inverka på ett spädt 
barns sinnesriktning. Men detta kan endast ega rum, örn ett barns 
gudmor, genast efter det dopet blifvit förrättadt, bär barnet fram 
till en häst och låter dennes andedrägt spela öfver den lille samt 
därefter vid ett fönster tre gånger ropar på barnets mor.

Hästens skor besitta förmåga att tillföra den person lycka, 
framgång och rikedom, som finner en tappad hästsko och spikar 
den öfver sin dörr eller på annat sätt tillvaratager densamma.

När en häst vältrar sig, sker det för att bli befriad från något 
ondt, som plågar honom; detta onda öfverflyttas till den människa, 
som i sitt oförstånd genast går öfver den plats, på hvilken hon sett 
hästen vältra sig, och så ej spottar tre gånger för sig.

I hästens seldon bor läkekraft mot svår värk och onda sår. 
Den sjuke snöres in i seldonet och får ligga en stund i en bra varm 
bakugn. Hästselen besitter äfven förmåga att förvända synen på 
räf och roffåglar. Örn man nämligen släpper gås- och andungar 
samt kycklingar genom en hästsele första dagen de föras ut under 
öppen himmel, så komma de små kräken att i rofdjurens- ögon se 
ut som stora hästar.

På Gotland, där hästen älskas kanske ännu högre än annor
städes i Sveriges land, har det handt, att aflidna människor visat 
sig nattetid i den lille gotlandshästens skepnad och genom sitt kloka 
beteende låtit förstå, hvad den döde bar på sinnet.

Namnet Sleipner förekommer visserligen aldrig i våra folksagor, 
men däremot talas där örn Noens häst. Noén är dock i dagligt 
skånskt bygdemål detsamma som någon, fast ordet i sägnen måste 
fattas som personnamn. Noén är samme ryttare, som i andra 
skånska sägner, utan omskrifning, kallas Oden oell alltid färdas till 
häst antingen som jägare i luften eller genom skogar och öfver 
fält, förföljande troll och jättar. Under sådana nattliga ströftåg på 
jorden har han ofta hedt någon mötande vandrare hålla sin häst
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en stund och sedan belönat tjänsten nied glödheta slantar. Han 
tycker ej om att bli sedd utan plägar barskt ropa till vandraren: 
»Dagen är din, natten min!» Till Noens häst bar folk ända in på 
1880-talet offrat de sista axen på ett afmejadt fält. Axen få ej röras 
med lie eller skära utan ryckas upp med händerna samt nedläggas 
vackert på dikesrenen, med uttryckligt tillkännagifvande att de 
skola vara julfoder åt Noens häst.

Ingen äkta af mig känd sägen framställer hill onde med häst
fot; däremot förtälja både yngre och äldre sägner mycket örn ett 
mystiskt djur, kalladt bäckhästen; den är ljusgrå till färgen, är ej 
absolut elak, men full af gyckel och upptåg, förmår omskapa sig 
hur han behagar, kan bli så lång som helst; skrattar högt då han 
lyckats spela människan något spratt, men flyr då Jesu namn näm- 
nes. Han har många gånger blifvit fångad och fått gå för harf 
och plog, tills egaren ansett sig kunna befria honom från gumman, 
då häckhästen genast försatt sig i frihet. Mången åkertäppa i 
skilda skånska bygder har blifvit för mig utpekad som skåde
plats för den starke, lättfotade hästens träldomsarbete, och ingen 
af Hellas gamla myter har blifvit så ofta använd och omklädd i 
våra sägner som denna.

Fåret spelar en rent passiv roll i folksägnerna. Det förekom
mer endast som föremål för hexors och trollkarlars onda konster 
samt i samband med sägner om räf och varg. Med kvinnan står 
det så till vida i ett mystiskt samband, att om kvinnfolk örn hösten 
rengöra fårkätten, kommer där att födas flere »gemmerlamm» (hon
lamm) än »bedar» (baggar) följande vår. Samma skyddsmedel, som 
användes för att skydda nötkreaturen mot rofdjur och trolltyg, nytt
jas också för fåren.

Svinet är i lika, örn ej i högre grad utsatt för elaka personers 
hexkonster, ty det är ju ett af de nyttigaste husdjuren, och för
lusten af ett svin saknas djupt. Det är dock föga känsligt för annan 
handgriplig tuktan än slag med en sopkvast; men afbasas svinet 
med ett sådant redskap, blir det dynt i fläsket.

Så litet tilltalande svinet än må vara för fantasien, tillägges 
det dock vissa mystiska egenskaper. Örn en person, behäftad med 
vårtor på händerna, passar på när ett svin skubbat sig och så med 
sin ena hand tager på denna plats tre gånger och stryker sedan 
med handen öfver vårtorna och för hvarje gång säger: »Jag tyckte 
det var något, men där är ej något!» så försvinna vårtorna inom
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kort tid. Människan, som söker bot, och svinet, som skubbat sig, 
måste vara af olika kön.

En annan mystisk kraft finnes i fargaltens borst, en kraft till 
ondo. Örn nämligen en man rycker ett borst ur 1'argalten under ett 
parningstillfälle och med samma borst genomprickar ett äpple och 
så gifver det åt en kvinna, och hon förtär frukten, gripes hon af 
en vanvettig kärlek till honom.

När man skall ut och färdas, är det ett lyckosamt förebud, örn 
man till sitt första möte på vägen får ett svin, ju större, ju bättre lycka.

Svinet är väderleksspåman. När svinen under torrt väder ilsket 
skrika och bråka i svinstallet en kväll, heter det, att »de slåss örn 
sängdynan (halmen), emedan de vänta regn».

Med månen står svinet så till vida i samband, att fläsket af ett 
svin sväller skönt ut under kokningen, örn djuret blifvit slaktadt 
vid nymåne, men däremot krymper ihop, örn det blifvit slaktadt un
der nedan.

Under hela julhelgen bör man afhålla sig från att äta svin
fötter, på det svinen måtte trifvas. Man bör ej heller under denna 
tid krossa något slag af djurben, ty gör man slikt, står man både 
själf i fara att under kommande år få något ben fördärfvadt och 
husdjuren för att råka ut för svåra benskador.

Här har funnits en gammal julsed, kallad: »Springa med svin- 
foten». En lättfotad karl utsågs att julafton med en svinfot i han
den gå till närmaste granne och kasta svinsten inom hans stugu- 
dörr och så springa, för att ej bli gripen och införd i stugan. Skedde 
detta senare, var han pliktig att tömma så många supar, som det 
tinnes leder i svinfoten. Därtill måste han äfven bära svinfoten till 
nästa hus eller gård. Lyckades han däremot att undkomma, så 
skulle svinfoten af någon annan bäras vidare.

Lika litet som folksägnen nämner namnet Sleipner, nämner den 
Frejs galt. Men otaliga sägner, äldre och nyare, syssla mycket 
med ett stort svin, kalladt, än »gloso», än »gluffesoen», och till detta 
djur offras på samma sätt som till Noens häst.

Glosoen är farlig att möta; hon färdas endast om nätterna, och 
en af de största faror en person, som nyårsnatten »går årgång» (för 
att då i syner få skåda kommande års större händelser), kan råka 
ut för utanför kyrkogårdarna, är hon, ty hon springer emellan 
vandrarens fötter, blir allt större och större, tills hon fläker honom 
rakt i tu.
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Odöpta barn, som blifvit mördade och lagda å lön blifva, örn 
ej liken bli funna inom femtio år, förvandlade till glosuggor, eller 
grafsuggor, som de också kallas, och äro alltid svåra att råka 
ut för.

Någon gång har det handt, att aflidna drinkare gått igen i 
skepnad af stora svin.

Hunden eger, i lika stor grad som hästen, förmågan att se 
öfvernaturliga ting. Han tjuter och reser håren, örn ett spöke är i 
närheten, och hvarken med lock eller pock kan han förmås till att 
då röra sig ur fläcken. Han är äfven i hög grad fjerrsynt, ser och 
förnimmer på långt afstånd, örn husbonden är i någon fara, då han 
tjuter utan återvändo. Hunden är också framsynt; han ser inträf
fade dödsfall och eldsvådor i husbondens hem; ligger han rak lång 
längs en af stugans golfplankor, spår han också dödsfall i hemmet.

Detta djur har, liksom hästen, en god inverkan på ett spädt 
barns blifvande sinnelag, om man före barnets dop låter dess hand 
stryka öfver hundens rygg. Har ett barn dålig matlust, afhjälpes 
detta, om barnet får äta tre gånger tillsammans med en hungrig 
hund.

Gikt hos äldre personer försvinner, om den sjuke tager en svart 
pudel till sig i sängen, men hunden får i stället gikten. Hunden 
spår regn, när han äter gräs.

För 50 å 60 år sedan plägade kloka gubbar och käringar att 
bota förhexning hos boskapen genom att lefvande begrafva en svart 
hund; djuret fick ej äga ett enda hvitt hår på kroppen.

Liksom hästen har hunden sin mystiska motbild, »varfven», 
som visar sig i skepnad af en svart hund med blott tre ben. Var
ulfven är en förvandlad lefvande mansperson, som nattetid måste 
ströfva omkring; han söker då hafvande kvinnor för att rifva ihjäl 
dem och genom det ofödda fostrets hjärteblod blifva befriad från 
sin förvandling, som är en följd af hans egen mors onda konster i 
afsikt att utan plåga få föda sitt barn till världen. Men äfven hin 
onde plägar visa sig som en stor svart hund, då han personligen 
infinner sig för att afhemta en människa, som på vissa år ingått 
kontrakt med honom.

Katten eger stora hemlighetsfulla krafter till både ondt och 
godt. Ett odöpt barn bör ej få vidröra någon katt, ty sker detta, 
blir barnet i en framtid »till sinnet som kattorna i Tors månad». 
Ett nygift par bör dock till det nya hemmet medföra en katt, hvil-
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ken hustrun skall släppa före sig in i rummen, på det möjligen 
där förefinnande trolltyg må mista all förmåga att skada. En haf
vande kvinna hör undvika att se blinda kattungar, på det ej hennes 
harn måtte blifva blindt eller få dåliga ögon. Men är däremot räf
ven i väfstolen förhexad, upphäfves forhexningen, örn en blind katt
unge tre gånger dragés genom väfskälet.

Det är ett lyckosamt förebud, om en katt sätter sig upp i vag
nen, då man skall åka bort i något viktigt ärende; men följa däre
mot skrikande kattor efter vagnen, bådar det ej godt för färden. 
Springer en katt tvärs öfver ens väg, antingen man åker eller går, 
gör man bäst uti att vända örn, i fäll man bade något viktigare 
mål för sin färd eller vandring.

Svarta kattor stå stundom i ett outgrundligt nära förhållande 
till trollen, hvilka senare i bland ikläda sig dessa djurs skepnad 
och ha goda dagar hos människor, tills någon händelse röjt deras 
rätta natur, /fordonets» egentliga uppgift är att rensa bort troll 
från jorden, och vid jagten efter dem slår blixten ofta ned efter 
svarta kattor, som smugit sig in och sökt skydd i människoboningar.

Sägner förtälja om personer, som egt stor makt öfver vargen. 
Genom besvärjelser hafva hela vargflockar sålunda blifvit drifna 
från de skånska bygderna längre uppåt landet. För öfrigt bör man 
aldrig kalla vargen vid detta namn; man bör säga Gulfot, så 
lemnar han boskapen i fred.

Räfven intager en framstående plats i skämtsamma djursägner, 
och örn en mycket slug människa heter det, att »hon är klokare 
än sju räfvar» och en falsk, smilande kvinna blir kallad» räfva- 
täfva» (räfhona). Räfven säges äfven vara så klok, att »han ej biter 
gås eller får i närheten af sin lya». Han förstår också att hämnas. 
Sägnen förtäljer, att en man, som gick och tiggde på skjutna räf- 
ungar, erhöll det svaret af en bonde, att han ingenting gaf, emedan 
räfven aldrig gjort hans husdjur någon skada. Då lät tiggaren 
den ene räfängen släpa öfver bondens betesmark, och följden biet', 
att räfven sedan plockade bort alla bondens får, det ena efter det 
andra.

Den människa, som i hemlighet bär på sig en räfunge, erhåller 
därigenom en öfvertalningsförmåga, som ingen själ kan emotstå.

Haren tros vara i hög grad samvetslös i fråga om föräldra- 
plikter. »Hon är ej bättre mor för sitt barn än en barhona», heter 
det örn en liknöjd och vårdslös moder. På skjuten hare bör nosen
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afskäras eller kringbindas, ty ser en fruktsam kvinna en harmun, 
får hennes barn »bärskär» (blir harmynt). Harens spillning säges 
hafva en märklig inverkan på hönor, som fått däraf i sitt foder, 
de värpa så omättligt, att de, ifall dosisen blifvit för starkt till
tagen, värpa ihjäl sig. Man kommer härvid att tänka på det tyska 
bruket att gömma påskägg och säga barnen, att påskharen har 
värpt åt dem.

De sällsynta svarta »trollhararna» betraktas med misstänksamma 
blickar såsom varande halft öfvernaturliga varelser. »Mjölkharen» 
— hexornas förnämsta husdjur — är däremot helt och hållet en a t 
hexkonstens produkter, i det hexor tillskapa dem af hvarjehanda 
från hemmen utkastade ting, som t. ex. träpinnar, hvilka blifvit brända 
i båda ändar, väfsölf och strumpor. Mjölkharens uppgift är att 
nattetid mjölka andra egares kor och bära mjölken hem till hexan. 
Han kan blott skjutas med en kula stöpt af ärfdt silfver.

Af den muntre ekorren har människan lärt konsten att segla, 
ty den första segelbåt, hon såg, var en barkbit, på hvilken ekorren 
satte öfver en flod, med sin svans hissad till segel. Till honom 
knytes fortfarande ett något ombildadt drag ur Ygdrasilmyten; han 
för med sig harm och förtret, när han sätter af öfver den väg, man 
går fram.

Vesslan bör man ej döda, utom i de fall då man behöfver hen
nes skinn, som duger att röka bort trolltyg med. Slår man af 
okynne efter en vessla, så komma hennes kamrater fram i huudra- 
detal och blåsa antingen på en själf eller ens boskap, då värk och 
svullnad uppstå. Vesslans bett förorsakar döden, örn man ej — lik
som öfver »vessleblåst» — röker med vessleskinn.

Råttor och möss äro mycket känsliga för ett vänligt bemötande. 
De fördärfva ingenting i de hem, där man tänker vänligt om dem, 
aldrig talar illa örn dem, utbyter deras vanliga benämning mot 
smeknamn, framför allt under dymmelveckan, då de äro mest öm
tåliga för ovänlighet. Skulle de ändå bita sönder kläder för någon, 
så spå de därmed endast personens snara aflyttning, antingen från 
hemmet eller denna värld.

Så trilska, som de bli och envisa att stanna kvar i det hus, 
där man söker förgöra dem, så noggranna äro de att lemna detsamma, 
örn husbonden, högtidsklädd och i två vittnens närvaro i laga tid, 
och till utsatt dag uppsäger dem till aflyttning. Hederligt folk 
låter dem själfva se sig örn efter en ny plats, men illasinnade per
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söner ge anvisning på någon oväns hem. Uppsägningen sker an
tingen Larsmessodag, 10 augusti, eller då nian tager oket från 
dagarnas nackar efter fullbordadt vårarbete. Med oket slår då 
husbonden tre slag på förstugudörren och spörjer högt: »Hvar skola 
råttor och möss vara detta år?» Hustrun står innanför dörren och 
uppgifver någon plats, och dit måste råttor och möss vandra, är 
den än ned i hafvets djup. Aro råttorna sända af någon ovän till 
ett hem, är det mycket svårt att bli dem kvitt; de hafva en rått
kung, som ovännen låtit märka i öronen med samma märke som 
den till egendomen hörande boskapen, och råttkungen viker ej ens 
för laglig uppsägning, men blir han tagen till fånga, så måste hans 
undersåtar troppa bort på sagd dag. Man bör ej tala högt om sina 
planer att förgöra dem medelst gift eller fällor, ty de lyssna skarpt 
till hvad som talas och akta sig för alla försåt, örn de bara få min
sta nys örn att man lägger dylika för dem.

Fruktsam kvinna bör aldrig äta af något födoämne, som råttor 
och möss gnagat uppå, ty om hon det gör, får barnet »musgnaf», 
små sår bakom öronen, ljumsken, under armarna och andra ställen 
på kroppen; dessa sår kunna endast läkas med påstruket blod från 
en lefvande, klyfd råtta. En osnygg nattlig ovana botas, örn per
sonen ovetande får en liten råtta, stekt med hull och hår, blandad 
i sin mat.

Det bådar god trefnad, när igelkotten närmar sig ett hus. Han 
är god till att taga råttor, men tar ibland fel örn dem och kyck
lingar; hans fett är ett godt läkemedel mot sår och svullnader, men 
han och hans bo böra ej onödigtvis ofredas.

Mullvaden är en liten spåman. Kastar han upp sina högar i 
närheten af ett boningshus, så att mullen faller i riktning mot dess 
murar, kommer hushållet att ökas medelst någon persons inflyttning; 
faller mullen utåt, kommer hushållet att minskas genom någon af 
dess medlemmars afflyttning.

Läderlappen, hvars vanliga namn i Skåne år »flagermus» och 
på vissa orter »attanpacka», är den ondes husdjur. Det är klokast 
att hålla fred med dessa varelser, ty retas man med dem, bringa 
de olycka, och snuddar fladdermusen vid ens hufvud, faller håret 
af. Djuret användes i vissa fall af hexor och trollkarlar, men det 
duger också till annat. Det har ej mer än tre droppar blod i hela 
sin kropp, men dessa droppar äro ett kraftigt skyddsmedel mot för- 
hexning, framför allt då det gäller att skydda jagtbössor från att bli
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förgjorda. För detta ändamål kan man också använda liela djuret, 
som inlägges i bösskolfven. Spikar man djuret lefvande fast vid 
plogbillen, då man vårplöjer, växer det ej ogräs på åkern.

Öfvergå vi så till fåglarna, möta vi där en massa sägner jämte 
många talesätt, som tillskrifvas fåglar, framför allt hönsen. Ut
rymmet förbjuder att här upptaga ens någon af dessa sägner, så 
karakteristiska de än äro för de olika fågelslagen, utan skall här 
blott anföras hvad som rör folktron.

Till ett nytt hem bör man aldrig medföra höns eller dufvor, 
ifall man ej snart vill aflytta därifrån; ej heller bör nian infinna 
sig i tjenst i ett hem, förrän hönsen satt sig örn kvällen. Kommer 
nian medan hönsen ännu springa omkring, kommer man ej att 
stanna länge i det hemmet.

Tuppen eger förmåga att se spöken samt förnimma örn tjufvar 
ämna sig till huset; i båda fallen tillkännagifver han saken genom 
att gala vid midnattstid. Gal tuppen örn kvällarna, spår han väder- 
leksskifte, men kännes han tillika varm örn fotterna, bådar han 
eldfara.

Orsaken till att tuppen finnes på kyrktakens väderflöjlar är 
den, att man fördomtid nedgräfde en lefvande tupp, när grunden 
till en kyrka lades. Härigenom blef då den begrafna tuppen »kyrko- 
grim», en mystisk vaktare öfver helgedomen.

När tuppen blir tolf år gammal, värper han ett mycket litet 
ägg; råkar detta ägg att rulla ned i en brunn, utkläckes däraf en 
»basilisk», en drake, som grafver sig gångar i jorden i afsikt att 
komma lipp och tända eld på något hus eller någon gård. Lägger 
man ett tuppägg under en ligghöna, utkläckes däraf en »skorpion».

Skall vanlig äggkläckning lyckas riktigt bra, bör man först 
pröfva, örn där är »frö» till höna eller tupp i äggen. Dessa läggas 
i kallt vatten, då de ägg, som innehålla hönor, lägga sig på sidan 
eller vända den runda ändan uppåt; däremot ställa sig de, som 
hysa ämne till tuppar, med den spetsiga ändan uppåt. När då 
solen gått ned och månen är i nedan, tager man ett autal udda ägg, 
helst tretton, och lägger i ett lindebarns mössa i nästet med venstra 
handen, ty på venstra armen bära mödrar sina små barn, stämmer 
högra foten mot en vägg och säger: »Här lägger jag min höna på
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tolf hönor och en hane!» Hönan lägges på äggen nied hufvudet 
vändt åt vester. Därpå måste man ställa så till, att man sedan 
dessa göromål blifvit förrättade först möter en varelse af honkön. 
Kan man narra en skata till att kläcka hönsägg, erhåller man rent 
af oförlikneliga höns, emedan skatan, hönans bittra fiende, då mot 
sin vilja meddelat kycklingarna sin egen slughet och företagsamhet.

Har man ingen hästsele att tillgå, gör det samma gagn att 
antingen först släppa allt nykläckt fjäderfä in i en bakugn eller 
ock hvälfva en stor svart gryta öfver flocken, innan den kommer 
under öppen himmel; i alla tre fallen blir rofdjurens syn förvänd, 
så att de se idel stora djur i småkräken.

Särskildt mot hök och glada måste fjäderfäet skyddas, och detta 
sker antingen genom att juldagsmorgon gifva hönsen korn, som legat 
under stakarne för de under julnatten nedbrunna ljusen. Ett annat 
skyddsmedel är, att juldagsmorgon gifva hönsen korn och vatten på 
brödspaden. För att rent hålla höken från gård och hus kan man 
antingen ta för sed, att vid hvarje bakning af limpor sätta märken 
efter fem fingrar i den nya surdegen, eller också lägga den bryn
sten, hvarmed liarna under skördetiden blifvit hvässade, i spiseln. 
Samma gagn gör en riskvast, med hvilken stugugolfvet blifvit 
sopadt under årets tre stora högtidsdagar; dock måste denna kvast 
bindas fäst vid en lång stång, som nedslås på gårdsplatsen eller 
gödselhögen. Finnes hvarken gårdsplats eller gödselhög vid huset, 
kan man med fördel sätta kvasten på en linbråka uppe på vinden, 
ty saken är, att höken ej har makt att sänka sig närmare marken 
än i jämnhöjd med en sådan kvast.

Hudutslag på människor botas, örn man genomprickar ett höns
ägg, som sedan nedlägges i en myrstack; bölder och onda sår för
svinna, örn man täger något af varet, lägger det i ett halft, kokadt, 
ägg, som därefter sättes upp på taket, då skatan kommer och flyger 
bort med både ägget och det onda. Man bör ej koka något födo
ämne tillsammans med ägg, ty örn en hafvande kvinna kommer att 
äta dylik mat, blir hennes barn behäftadt nied sten. Ej heller lior 
man tvätta händerna i det vatten, hvari ägg blifvit kokta, örn man 
vill undvika att få vårtor.

När hönor värpa vindägg, afhjälpes denna olägenhet genom att 
låta dem äta korn från brödspadens båda sidor, och händer det att 
en höna ej kan värpa sitt färdiga ägg, skall man draga henne 
igenom det högra benet på ett par mansbyxor; sedan blir hon ej
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oftare äggsjuk. Hönan förmår ej räkna iner än till tre; låter man 
henne behålla detta antal i sitt näste, saknar hon aldrig de öfriga, 
som man tagit bort, utan fortfar att värpa i samma näste.

Om höns plötsligt dö, bådar det lik eller boskapssjukdom i gården.
Det är ej godt för människor att ligga på kuddar, stoppade 

med hönsfjäder, ty hvarje höns har tre orosfjädrar under högra vingen, 
och finnas de i en kudde, kan ingen få nattro på densamma; döende 
människor må för ingen del ligga på hönsfjäder, örn man ej däri
genom vill vålla, att dödskampen förlänges, ty döden infinner sig ej, 
så länge hönsfjäder finnes i bädden.

Kan man finna en tupp så hvit, att ingen af hans tjädrar har 
annan färg, och man så är modig och hårdhjärtad nog till att på 
en korsväg rifva till sig det lefvande djurets ögon, så blir man, 
med dem på fickan, osynlig för alla människor.

Svarta hönor ha något hemlighetsfullt vid sig; dylika djur ha 
blifvit offrade, då skatter nedgräfdes, och synas sedan ofta rufva 
öfver dylika.

Gässen — liksom hönsen — tilläggas åtskilliga talesätt, som 
de använda vid olika tillfällen, men ha dock ej en så framträdande 
plats i folktro och sägner, som de senare. Sälgens blommor kallas 
»gässlingar» — gåsungar —, så många sådana blommor en egare af 
gäss afplockar under våren, så många gåsägg gå förlorade under 
kläckningen. Tager man bort något strå från liggåsens näste, få 
onda människor makt att förhexa äggen; till förekommande af detta 
senare måste man ersätta det borttagna strået genom tre halmstrån, 
tagna från takskägget på husets norra sida, samt lägga dem jämte 
en bit svafvel i nästet.

Örn man stryker sig öfver ansiktet med den första gåsunge, 
man ser örn våren, blir man ej solbränd.

Af den stekta mårtensgåsens bröstben kan man få besked örn 
vinterns väderlek. Ar benet tunt och klart, blir det skarp barvinter; 
är det tjockt och ogenomskinligt, blir vintern rik på snö och annan 
nederbörd.

Man bör ej räkna flygande vildgäss eller några andra flytt
fåglar vår och höst, ty genom räknandet bringas de ur sin kosa; 
ännu värre för dem blir det att finna vägen, om någon tager sig 
orådet att räkna dem baklänges, d. v. s. 12, 11, 10, 9 o. s. v

Storken har ej sagt ett enda ord, sedan han öfver Kristi kors 
ropade: styrkan och därigenom själf biet' kallad stork. Långt före
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denna tid har han varit människa och prest; han missbrukade sitt 
ämbete och klef förvandlad till en stum fågel — utan tunga — samt 
med blott en enda tarm, hvadan de lefvande djur, han sväljer, gå 
igenom honom två gånger, och först då han tredje gången sväljer 
dem, bli de kvar. Det var i sin egenskap af förvandlad präst, som 
han igenkände Herren på korset och i ångesten frambringade ordet: 
»Styrkan!» och hans gång samt hans vana att hvarje år offra, an
tingen en penna, ett ägg eller en unge, der han bygger sitt bo, 
tyder på minnen från hans forna embete. När han står i nästet 
och klapprar med näbbet, förrättar han bön; lägger man någon klä
despersedel, tillhörande en sjukling, upp i storkboet, ber storken 
ligga derpå samt sedan föra bort sjukdomen, när han reser om 
hösten, så uppfyller han denna bön. Lyckas man få se en stork 
på flyttningsfärden och då ber honom uppfylla en eller annan ön
skan, så gör han det så gerna. Före afflyttningen samlas storkarne 
till ting; då dömas otrogna makar och andra gröfre storkbrotts
lingar till döden och aflifvas på tingsplatsen.

Den, som dristar sig till att skjuta en stork, vissnar antingen 
sjelf ur världen, eller också blir han straffad med att alla hans 
barn komma dödfödda till denna verld.

Storkhanen återkommer till Skåne den 9:de april, honan den 
10:de, då maken redan har börjat tillreda boet.

Ser man örn våren den förste storken stående, slipper man 
flytta det året; är han deremot flygande, blir man ej sjelf gammal 
i gården; andra säga dock, att allt arbete under året kommer att 
gå lätt och väl ur hand om man ser storken flygande, men tvärtom, 
ifall han är på stående fot.

Ugglan var qvinna ända till Kristi tid; men då hon af girighet 
ville bedraga Herren på hans arbetslön vid en vedsågning, blef hon 
förvandlad till en fågel och får ropa: »Klyf ved!» så länge verlden 
står. Af sorg och skam gömmer hon sig för solens ljus, men till 
de hem som döden närmar sig, kommer hon förut och ropar: »Klä 
(också to — tvätta —) hvitt!»

Hornuf ven har också en gång varit människa: han var ogift 
karl och vållade akte män harm tills han fick fågelskepnad, och nu 
skriker den ensamme sällen ömkligt, när han väntar sträng vinter.

Orren är beryktad för att hvarken höra eller se, när han spelar 
sin kärleksvisa; han skulle också en gång hålla ett förlikningstal
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till två andra fåglar, men gjorde det för långt, så att de andra under 
tiden satte sig i besittning af det omtvistade bytet.

Göken, som har fullständig ledighet för husbestyr, är en stor 
spåman. Gal han om våren på bar kvist, bådar det mången ung
mös fall och dertill dålig gröda i sen höst; men höres han ej förr 
än kvist bär löf, blir grödan god. Hör man honom första gången 
på våren från vester, är det glädjegök; östergök är dödsgök; söder
gök, sädesgök; norrgök, knorrgök. Hör man göken på fastande 
mage, blir man »dårad» och dör innan årets slut. Spörjer man ga
lande gök hur många år, man får lefva, eller gå ogift, så svarar 
han på dessa frågor. Hinner man läsa Fader vår till slut medan 
en gök gal, får man den önskan, man hyser, uppfyld. Griper man 
med båda händerna kring den trädstam i hvilkens krona göken gal 
och hinner läsa nämnda bön tre gånger innan han tystnat, erhålla 
händerna en hemlighetsfull förmåga att lätta svår barnsbörd.

Gal göken nära boningshuset eller under dess tak, bådar han 
innevånarnes flyttning. Den som skjuter en gök, får vänta månget 
år innan han åter får glädjas vid att höra dessa fåglars ku, ku!

Göken har rykte för stor otacksamhet, ty han säges hålla sig 
med en liten tjenare, som följer honom hela sommaren; men då 
göken ser den första höstacken, förvandlas han till hök och hans 
första rof är då den lille fågel, som tjenat honom.

Hussvalan pratar jemt och förtäljer sitt snatteri från den tid 
hon „som kammarpiga tjente hos jungfru Maria; då hon förnekade 
stölden, biet hon omskapad till en fågel med saxstjert och ett hvitt 
trådnystan på strupen. Afven hon igenkände den korsfäste, ropade: 
Svala’n, svaflan! (svalka honom) och erhöll deraf sitt namn. Hon 
är följaktligen en mystisk varelse och människan har mycket att 
iakttaga i afseende pä sitt förhållande till denna fågel. Den som 
ofredar svalans bo, vissnar ur världen; den som skadar hennes 
ungar, får döfstumma barn; människan bör ej heller andas på 
svalans ägg eller ungar, ty emedan människan är en syndfull 
varelse, lida svalungarna af hennes andedrägt.

När man om våren ser den första svalan, skall man blåsa efter 
henne samt svänga sig helt örn på klacken; i märket efter klacken 
skall man då linna ett litet kol, som skyddar uppbittaren från tand
värk och hans hem mot vådeld. Örn en hafvande kvinna blåser 
efter den första svala, hon ser om våren, får hennes barn lätt för 
att reda ut trassliga härfvor genom att blåsa på dem. En kvinna
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i nämnda omständigheter bör ej se på när svalan matar sina ungar, 
ty örn hon detta gör, får hennes barn sår i mungiporna.

När svalan flyttar sitt ofullbordade bo bådar detta ofärd för 
husets boskap. När svalor flyga lågt, båda de regn.

Vill en person våga sig på konsten att med ett mystiskt medel 
jemt skalla sig penningar i plånboken, sker detta genom att taga 
ett af svalans ägg, koka detsamma och lägga det tillbaka i nästet. 
Svalan upptäcker snart ogerningen och flyger till Kristi graf, hemtar 
der en rot, som återgifver ägget lif; denna rot får då röfvas från 
svalan oell bäras i plånboken, men aldrig följer der någon välsig
nelse med penningar, som framtrollas på detta sätt.

I svalans mage finnas tre stenar, en hvit, en röd och en svart; 
den röde skyddar mot trolldom; med den hvite på fickan öfvervin- 
ner man sina ovänner; den svarte värnar både mot trolldom och yttre 
våld. Men det är alltid lifsfarligt att döda en svala.

Skatan är rent af den ondes fågel; bon flyger hvarje år på 
dymmelveckans måndag till Blåkulla; några återkomma med nack
fjädrarna afplockade skärtorsdag med bud till hexorna; andra skator 
stanna qvar för att spela vid hexdansen.

Skatan har ej större vördnad för den helige juldagen än att 
hon just då börjar sitt byggnadsarbete. Hon vet redan då hur 
sommarens väderlek skall gestalta sig och bygger högt i trädtoppen 
ifall den blir våt, ty hon tycker ej örn takdropp; blir sommaren 
torr, bygger hon bland trädets lägre grenar. Flyttar hon från sitt 
bo, förutser hon eldsvåda i dess närhet. Det enda gagn, hon gör 
människan, är, att hon genom att skratta i närheten af bonings
huset varskor att gäster komma under dagens lopp, och som förut 
är nämndt, skyddar hennes döda kropp hästar från maran.

Ifall man ej är en mycket god skytt, gör man bäst att ej skjuta 
på en skata, ty skjuter man bom, är det den minsta olägenhet som 
händer att bössan derefter förlorat sin träffsäkerhet. Man bör för
öfrigt aldrig banna och svärja öfver något slags djur, på hvilket 
man skjutit bom; ty slik osed vållar, att djuret blir förgjordt, »hårdt», 
och kan sedan endast fällas med tillhjelp af besvärjelser.

Gengångare ikläda sig stundom skatans gestalt.
Korpen är dödens fågel; han är rent stum tills han uppnått 

hundra år; då »klankar» han för första gången. Ilan är framsynt i 
fråga örn dödsfall, och flyger han kraxande öfver en människobo
ning, är det en liksång för någon af dess innevånare han då sjunger;
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men flyger han öfver stallbyggnaderna, bådar det boskapsdöd. Han 
bygger högt i trädens toppar på det ingen människa skall få se, 
att hans ungar födas hvita, ty deröfver blygas de kolsvarta för
äldrarna. Händer det ändå, att en människa skådat de små innan 
de fått färg, flyger korpmodern till Kristi graf och hemtar der en 
sten, som gör dem osynliga; kan man snappa denne sten från fågeln, 
kan man sjelf göra sig osynlig. Under den tid, ungarna äro hvita, 
sky föräldrarne dem, men det står ju i bibeln, att Herren föder 
korpens ungar, och för detta ändamål låter han en svamp gro upp 
inuti deras bo, och i svampen finnas maskar, som tjena de små 
till föda.

Hvarje korp, som uppnått hundra år, har en hvit fjäder under 
sin högra vinge och bekommer sedan under hvarje sekel en dylik 
tjäder i sin stjert. Träffas en gammal korp af ett dödande skott, 
skyndar han att rycka bort dessa fjädrar, ty han vet, att i männi
skans hand skulle vingfjädern förmå göra henne osynlig och stjert- 
fjädern allvetande, örn hon nämligen hann taga dem innan de vid
rörde jorden.

Kråkan snackar gerna till korpen om det enda, hon bryr sig örn, 
den kära födan, men han svarar kort och förnämt på hennes prat.

Vipan ropar sitt: »Tj ufven!» till människan som tar hennes 
ägg. Krossar man det första vipägg, man finner örn våren och 
gnider ansiktet dermed, försvinna alla fräknar, som möjligen upp
kommit som lyte, emedan ens moder under sin väntans dagar ätit 
vipägg. Denne fågel känner ej ens längden på sitt eget näbb, 
utan sticker det så långt in under stjerten när hon om hösten lägger 
sig i vinterdvala i kärr eller mossar, att hon med möda kan draga 
ut det igen på våren.

Ängsnärpan — kornknarren — har fordom varit en flicka, som 
ej ville gifta sig, hvadan hon biet förvandlad till en fågel. Sjelfva 
hin höll sedan på under sju års tid att fånga henne, emedan han 
dömde efter hennes starka rop att hon var en stor fågel samt att 
hon byggde i träd emedan hon jemt skrek: »Pil statt, hvar natt!» 
När hin ändtligen fick tag i henne, utbrast han harmsen: »Stora 
ord och (hara) tjädrar!»

Nattskärran har äfven varit människa; hon biet omskapad 
emedan hon spann under både helg och socken; hon kallas derför 
ännu: »spånekäringen»; när hon väntar regn surrar hon jemt under 
natten »och tiger blott när hon byter örn garnrulle».



Horsgöken har deremot varit en flicka, som ej kunde bli gift 
samt derför fattade ett bittert bat till alla ogifta män och biet' derför 
omskapad. Men äfven som fågel röjer hon detta hat genom att 
okväda dem och hota dem med käpprapp.

Spillkråkan (svarte hackspetten) är en trolldomsfågel, mycket 
använd vid hexerier. I hennes mage finnas två stenar, en gul och 
en röd; denne senare, förvarad i en linnepåse under venstra armen, 
skyddar mot trolldom; den gule har makt att uppväcka häftig 
kärlek.

Brokige hackspetten skriker när han väntar regn och kallas 
därför »vätakaja».

Gulsparfven råder öfver gulsoten; han bringar med sig denna 
sjukdom ifall han kommer att flyga öfver ett hustak, under hvilket 
finnes en ouppbäddad säng, hvars täcke (eller öfverdyna) ligger 
tillbakakastadt; men den lilla fågeln kan också, örn han vill, föra 
bort gulsoten om några droppar af den sjukes urin hålles i en 
morot »(gularot)» som hänges i skorstenen. Ett säkert medel är 
att låta den sjuke, i tre mål, äta tre gulsparfvar, tillredda med 
fjäder och allt.

Kleran (sångtrasten) är en munter fågel, full af skämt med 
ungdomen; men pikar i sina många visor högfärdiga flickor och 
nattsvärmande ynglingar samt har äfven i sin sång månget ord till 
den plöjande bonden och tjärbrännaren.

Bofinken har blott två ord att säga: »Litet hö!» Säger hail 
detta mycket tidigt på våren, blir det en torr sommar.

Den människa, som på något sätt misshandlar någon fågel, 
får lytta barn.
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Paddan är ett mystiskt djur, örn hvilken ingen kan veta huru
vida hon ej är en förtrollad människa. Ser man ett sådant djur 
sitta tjock och flämtande, gör man väl uti att lägga ett kors af 
linstjelkar eller halmstrå på hennes rygg; det kan möjligen lösa 
förtrollningen.

Grodan (»Froen») är god till att draga bort värk och annan 
plåga, örn hon sättes på den sjukes bröst, der hon då blir stor och 
uppblåst. Ett bra medel mot frossan är, att sätta en liten lefvande 
groda på den sjukes nedre tandrad och låta henne hoppa rakt ned
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i halsen och blifva nedsväljd. Håller man en stor groda fången i 
en bur, behängd med eldrödt tyg, gifver hon omsider ifrån sig den 
ytterst dyrbara »grodstenen» hvilken alltid blir våt när den kommer 
i närheten af gift; derför bära många höga personer grodstenar in
fattade i fingerringar. En ond och grym gerning, som alltid på 
något sätt straffas, är att någon viss natt i en myrstack nedgräfva 
en, i en genomstungen ask förvarad, lefvande groda, för att låta 
myrorna uppäta hennes kött. Det gäller dock för en sådan person 
att skyndsamt fly från stacken, ty den nedgräfda grodan ger då 
till ett skrik, som gör den brottslige stendöf i fall han kommer att 
höra detsamma. Asken upptages emellertid på utsatt tid med gro
dans skelett, bland hvars ben finnes ett, hvilket eger förmåga att 
uppväcka häftig kärlek hos den man eller kvinna, som i denna 
afsigt beröres dermed.

Endast i Blekinge har jag funnit den — der mycket allmänna 
— tron, att paddor äro »jordvättar» och grodor »bovättar», och att 
med eller mot sin vilja tillfoga dessa något slags skada, är att 
ådraga sig dödliga sjukdomar. Endast offer blidkar dessa vättar.

Vattenödlan har, liksom också snopen, stor benägenhet att 
krypa in genom munnen på sofvande personer. Säkraste sättet att 
locka dem ut från denna deras omtyckta bostad, är att hänga den 
sjuke upp- och nedvänd öfver en gryta med varm, ångande mjölk; 
djuren känna lukten deraf, bli lystna och komma ut för att dricka 
af mjölken.

Ehuru snoken är trollens »gräsål», trifves boskapen väl i de 
stall, der snokar omhuldas och undfägnas med söt mjölk. Han 
borttager äfven gikt, örn han lefvande håres innanför kläderna. Han 
säges vara halfbror till ålen, men snokens samband med trollen 
röjes deri, att örn en man gömt en snoktunga innanför sina läppar 
då han kysser en qvinna, blir hon helt och hållet maktlös mot hans 
lockelser.

Ormen är afgjordt onskefull, men måste ändå tjena s. k. kloka 
till flere ändamål. An nedgräfves han lefvande under en hästspilta 
eller kobås, för att derigenom häfva förhexning, än piskas han in 
i någon bösspipa som blifvit förgjord, och mera dylikt. Ormskinn 
är äfven eftersökt af kloka, som begagna det till att röka ormbitna 
personer, samt annat mera. Men pinas en orm, utan att bli dödad, 
hämnas han, örn han så slutligen måste söka upp den skyldiga 
människan i hennes säng. Ormen har dessutom en maka eller make,



sorn alltid hämnas sin fallne gemål. Enda sättet att undgå denna 
blodshämd är, att med en hasseltelning rita en cirkel på marken, 
sätta hasseltelningen i midten och så stämma ormen till envig der 
på utsatt stund. Sedan gäller det, hvilken af de två fienderna, som 
i rätta minuten infinner sig på platsen; blir det ormen, slingrar 
han sig kring hasseltelningen, och då är motståndaren maktlös gent 
emot honom; men lyckas människan först bemäktiga sig telningen, 
dräpes ormen, som ej förmår fly utom cirkeln, lätt med detta vapen.

Örn man slår en orm tvärs af, utan att krossa hans hufvud, 
får detta in i ens skodon och bites; slår man ihjäl en orm med en 
vanlig käpp, bör denne nedgräfvas; eljes får man hvarje månads
dag sår i handen.

Örn en orm lägger sig på en väg, och der lyckas kila ut och 
in genom alla fyra hjulen på en rullande vagn, blir han »hjulorm», 
biter sig i stjerten och rullar framåt med en fart, så att den, han 
då förföljer, omöjligt kail undkomma.

Dödar man en orm på sjelfva långfredagen, är kroppen god 
till att gifva boskapen trefnad örn man med ormen stryker öfver krea
turens ryggar. Skinnet af en »långfredagsorm» är mera kraftigt, än 
vanligt ormskinn till trollrökelse, och benen, brända till aska, al
ett godt trefnadsmedel, då det gifves åt boskapen.

Hängande på en trädgren framföder ormen sina ungar; den 
förste af dessa, som då fäller till jorden, är så full af ondska, att 
han söker bita ihjäl sina efterföljande syskon; ja skulle modern 
råka falla ner, vore ungen snart färdig att dräpa henne. De s. k. 
svartkonstböckerna innehålla bl. a. äfven åtskilliga besvärjelser mot 
ormbett.

»Daggormem (en sammangyttring af små larfver, på tyska 
Heerwurm) är ytterst farlig att vidröra, och vore ej myrorna till, 
så skulle daggormen rent förgifta jorden.

Ormen har två fränder, ännu mera mystiska till deras natur 
än han sjelf. Den ene är hvite ormen, örn hvilken mången sägen 
förtäljes. Men i alla dessa sägner återfinner man den omklädde 
Fäfner samt Sigurd (stundom utbytt mot en flicka), som i färd med 
att steka ormen, bränner sig, slickar det brända fingret och blir 
fjerrskådande, eller som det heter: »allvetande», i stället för hus
bonden eller husmodern som fångat ormen.

Den andre af ormens hemlighetsfulle fränder är lindormen, som 
bor i gamla lindar; mången sägen — äfven helt nya — förtäljer
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om hur lindormen angripit män och gossar som vågat sig upp i 
dylika träd. Lindormen kan endast öfvervinnas genom besvärjelser 
och andra mystiska medel.

Öfvergå vi slutligen till insekterna, finna vi äfven några arter 
af dem som spela en roll i folktron. Under årets tre högtids
dagar skall man låta hö och halm ligga i ro i ladorna och dagen 
förut tillreda kreatursfodret; eljest flyga Msvärmarna bort från 
gården. Innan en bisvärm insläppes i en tom kupa, bör en katt 
ha varit derinne, ty ett dylikt besök ingifver bien trygghet för 
att de ej der bli ofredade af råttor och möss.

När personer, som hafva gemensam eganderätt till en eller flera 
bistockar, råka i ovänskap, vantrifvas bien och dö ut. Detsamma 
sker med dem i fall något stjäles från deras kupor.

Myrorna besitta förmåga att bota »skäfver» hos barn; man 
skall då lägga barnet på en myrstack och rulla en vagnsaxel tre 
gånger öfver den lilles kropp.

Myror flytta sin stack örn de af den högtidsklädda husmodern, 
eller husfadern, uppsägas och samtidigt några af djuren varsamt 
bäras bort till en plats, som blir dem anvisad.

Fjärilen (öfver allt i Skåne kallad »sommarful»; blott i Östra 
Göinge härad förekommer namnet »vingalek» — uttalas ofta dels 
vingaleg, dels vingalög —) bringar gladt och sorgligt budskap till 
människan, ty den, som på våren först ser en af de hvite fjärilarne, 
dör antingen sjelf eller får sorg under årets lopp; den röde bär däre
mot endast bud örn glädje och lycka.

Maria nyckelpiga, också kallad åkerhöna (C. septempunciata) 
lofvar »solsken och vackert väder», örn hon flyger när man sjun
gande ber henne göra detta.

Tvestjerten önskar ingenting högre än att få krypa genom örat 
in i människans hufvud och der föröka sig. Detta har stundom 
skett till en sådan grad, att personers hufvud blifvit söndersprängda 
af denna insekt. Dess allmänna namn i Skåne är »örnastörta» (den 
som störtar in i örat).

Ser man en torndyfvel ligga på rygg och hjelper honom på 
fötter, får man sju synder förlåtna.

Vägglöss bör man uppsäga Larsmessodag, så flytta de Michae- 
liedag. Man bör aldrig nämna dessa insekter vid detta namn, ej



heller kalla dem »skäktor», om man skall få bligt med dem; bryter 
man mot denna regel, föröka de sig tiofaldt värre.

Qvalstret (Trombedium holosericeum) förorsakar trumsjuka hos 
boskap om det lilla högröda djuret fortares med fodret. Ett godt 
medel mot denna sjukdom är, att örn våren taga det första qvalster 
man ser, krossa insekten i sin högra hand och noggrant gnida in 
det i densamma. Händer det sedan, att ett djur blir så der upp
blåst genom att lia fått ett qvalster i sig, slår man några droppar 
vatten i den preparerade handen (som behåller sin läkekraft ända 
till följande vår), häller dessa droppar i kreaturet, som deraf blir 
fullständigt botadt.

DJURLIFVET I FOLKETS TRO OCH SÄGNER. 181

Denna uppsats, ehuru ingalunda ett fullständigt uttömmande af 
föreliggande ämne, torde dock gifva en någorlunda klar föreställ
ning om hur innerligt allmogen uppfattar samhörigheten emellan 
människolifvet och djurens lif samt att denna uppfattning i vissa fall 
haft — och har en sedlig inverkan på folkkaraktären.


