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Två blad ur folkets dolda kunskap,
Anteckningar

af

Eva Vigström (Ave).

1.

Kärleksmedel.
Liksom alla andra urgamla nedärfda föreställningar, är tron 

på mystiska medel till kärleks uppväckande ännu lifskraftig i de 
breda folklagren, och folkloresamlaren stöter der ofta på personer, 
som ega kännedom om dylika medel, af hvilka dock icke alla 
torde lämpa sig för en uppsats sådan som denna.

Främst bland de mystiska medlen möter man hypnotismen, 
hvilken från urgammal tid är känd bland folket som en art troll
dom, oell äfven örn man frånräkna!1 sägnernas öfverdrifter, så åter
står dock mycket, som låter ana, att de personer, som bland folket 
öfvat hypnotism, varit i besittning af stor förmåga på detta om
råde. Otaliga berättelser förekomma örn qvinnor, som blifvit »för
trollade», så att de, från att de nied afsky vändt sig bort från en till
bedjare, i ett ögonblick, genom ett par ord eller ett vidrörande, 
följt honom livart lian gick, tills lian befalde henne att lemna honom. 
Och lika ofta påträtfar man sägner örn afvisade friare, sorn »för
trollat» sin utvalda, så att boil, likt en sömngångerska, nattetid 
begifvit sig öfver spång och stätta ansenliga vägsträckor till sin 
förhatlige friare, som på detta sätt tvungit henne till äktenskap.

Icke ens tron på vissa runors magt att väcka kärlek är ut
död, fastän skriftecknen i »de klokes» handskrifter i det närmaste 
öfvergått till vanliga bokstäfver; som exempel anföras nedanstående 
tre anvisningar.

I K •/. Z r p r y u Q Q 2 2 S. Dessa skrifvas i högra handen, 
som derefter räckes till helsning åt den person, som nian önskar vinna.
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EiPfabbiXi kif, skrifves i ena handen, oell med denna 
stryker man öfver det utsedda föremålets ansigte.

Följande tecken, ristade på ett äpple, som skänkes åt den ut
valda, är ett säkert medel. U d k m Remade k n m np,.

Äpplet spelar en framstående roll bland de hemliga kärleks- 
medlen, men örn det blott beror derpå, att denna frukt kan, utan 
att väcka misstanke, skänkas bort till vederbörande personer, eller 
det står i samband med Edens äpple, kail väl nu svårligen afgöras; 
detta senare är dock ej så otroligt, då man vet att en åsigt, som 
möjligen blifvit i folktron insmugglad af mycket populära visor 
från början af vårt århundrade, stämplar syndafallet som det första 
utbrottet af menniskoparets sinliga kärlek.

Ett äpple, som först blifvit prickadt med en nål och sedan en 
natt fått ligga i venstra armhålan, innan det gifves åt vederbörande 
person, är ett af de mera allmänna medlen, liksom också ett äpple, 
prickadt med en borst, ryckt ur en fargalt under parning; en 
stjertpenna vid liknande tillfälle, ryckt ur en tupp, ersätter stun
dom i föreskrifterna svinborsten.

Äpplen voro för en mansålder sedan — och äro troligen ännu 
— en misstänkt gåfva från en mansperson, och det var ej ovanligt 
att få se emottagariunan smyga sig till att omintetgöra den möj
ligen förekommande magiska kraften genom att låta äpplet falla till 
marken innan hon bet deri, och mången gång sökte hon erbjuda 
gifvaren första biten, när han ej sjelf, för att bevisa sitt ärliga 
sinne, först sjelf åt af äpplet, innan han erbjöd det som gåfva.

Tomater — Solanutn Lycopersicum — som fått namnet kärleks- 
äpplen, har ännu ej vunnit förtroende i allmänhetens kök; för menig 
man är ett namn af stor betydelse, emedan det anses uttrycka en 
växts inneboende egenskaper. Huruvida kärleksäpplen spelat någon 
roll bland ifrågavarande medel, framgår ej med säkerhet ur sägner 
och heskrifningar, men deremot nämnes ofta »tyckefrö» — Lemivil 
Psylli — som köptes på apoteken, men vanligen tillhandahölls 
kunder af »kloka gubbar och gummor», hvilka först läste öfver detta 
medel samt tillika öfvade besvärjelser öfver något klädesplagg, 
hvilket tillhörde mannen eller qvinnan, som skulle vinnas.

Det förekom äfven fall, då den af kontrahenterna, som mot 
sin böjelse ingått trolofning, sände någon af sina klädespersedlar 
till en klok för att få dem signade och på samma gång få tyckefrö, 
som paret gemensamt förtärde. Dylika kurer företogos företrädes-
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vis då en af parterna önskade blifva befriad från sin kärlek till 
någon underordnad, fattig eller mindre aktningsvärd individ, en 
kärlek, som alltid var misstänkt för att lia blifvit väckt genom 
magiska medel.

Boletus Cervimes, som egentligen användes för husdjur, tjurar, 
baggar o. s. v., intager ett framstående rum i berättelserna örn 
kärleksmedel; dock användes nämnde svamp, som köpes på apoteken, 
endast och allenast i afsigt att åstadkomma skandal; det var ett 
medel till hämd, som för alltid bränmärkte utöfvarne samt tor- 
sedde dem med öknamn, hvilka förtäljde örn denna deras gerning. 
Svampen, som stöttes till pulver, gafs — och gifves ännu — i 
vatten åt djuren; i menniskor säges det vanligen ha blifvit smugg- 
ladt under uppgift att det vore peppar.

Några droppar blod af den kärlekstrånande mannens eller 
qvinnans venstra lillfinger, blandade i något födoämne, som bjöds 
den kallsinnige parten, hölls för ett kraftigt medel, örn än icke 
fullt så demoniskt som blod af fladdermusen. Detta djur, som på 
sina orter kallas »attanpackan» — djefvulens egendom eller djef- 
vulens fågel — användes mycket vid olika slags trollkonster. Det 
tros, att bon ej eger mer än tre droppar blod i sin kropp, oell dessa 
skola frampressas under högra vingen. Gifna som invärtes medel, 
uppväcka de häftig kärlek.

I den gamla folkseden att gifva »en kyss på dansen» samt 
att i pantlekar böta med kyssar, låg ej något anstötligt enligt den 
tidens uppfattning, men det troddes vara förenadt med fara, ty 
det kunde ju möjligen hända, att någon i laget gömde i sin nilin 
en tunga, ryckt ur en lefvande snok. Kysste man då denne person, 
biet' man upptänd af kärlek till honom.

Bär man på sin kropp tungan af en räf, får man ja till allt 
hvad man begär af sin nästa.

»Tag en solsvärta» — svarte hackspetten, Pions martius, — 
heter det i ett gammalt recept, öppna hennes mage. Der finner du 
då två stenar, en gul och en röd. Örn du bär den röde i en linne
påse under venstra armen, — är du skyddad mot trollfolk. Tager 
du den gule stenen och förvarar den bos dig samt tager den i 
munnen när du kysser en flicka, så blir hon så förälskad i dig, 
att hon ej kan lemna dig förr än du lägger stenen i hennes dryck, 
då hon svettas ut kärleken, som dock genom samma medel kan 
efter behag väckas på nytt.
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När kärlek kallnat, kan den åter tändas genom följande be
svärjelse, som antingen användes när man ser det f. d. älskan
de paret i samtal med hvarandra, eller också måste besvärjaren 
samla sina tankar kring dem när han säger: »Vara vira vorm dia 
bolus! (diabolns?) Gör ingen skilsmessa emellan dessa personer 
N. N., utan må deras vänskap och kärlek vara så långt som soleu 
är ifrån jorden och själen ifrån den menniska som dog i går! I 
Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen, amen, 
amen!»

Örn en lefvande groda lägges i en ask med genomborradt 
lock och så uedgräfves i en myrstack, att myrorna kunna äta upp 
henne, finner man i grodans skelett tvenne ting, en krok och en 
gaffel; med den förre behöfver man bara snudda vid den person, 
man vill vinna, och med den senare kan man på samma sätt 
stöta bort en persons kärlek, örn denna blir till besvär.

Afven i fladdermusen finnas två ben, som besitta samma ma
giska krafter.

Den del af rå ägghvita, som allmänt kallas »älsken», eger äfven 
förmåga att väcka kärlek.

Ömsesidig kärlek uppstår, örn den ene parten gifver den andre 
ovetande en af de två sockerbitar, som den älskande personen burit 
under sin venstra arm.

Fästefolk bör aldrig gifva hvarandra gåfvor af eggjern eller 
stål, t. ex. knif eller sax, ej heller någon nål, ty sker detta, så 
afskäres eller utstickes kärleken.

Alla dessa medel äro, som man ser, afsedda att verka utan 
den ena partens vetskap och utan att lians inbillning eller vid
skepliga föreställningar medverka; nedanstående medel äro deremot 
anlagda på att vinna målet just genom att sätta dessa krafter i 
verksamhet hos den, som är föremålet för de mystiska konsterna, 
och det är mycket betecknande, att kyrkliga handlingar äro de 
medium, som då användas.

Örn en man — heter det — framträder till nattvardsbordet, 
tänkande på den qvinna, han önskar ega, och så ställer till, att 
han kommer henne så nära, att lian, före nattvardens begående, 
nied samlad viljekraft trampar på en af hennes fötter, kan hon 
aldrig mera få honom ur sina tankar.

Ett motstycke till detta är att fria till en flicka eller enka, 
under det att kyrkklockorna ringa själaringning för någon af flickans
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föräldrar eller för enkans man. Under de år, jag samlade folklore, 
påträffade jag personer, hvilka ingått äktenskap i följd af denna 
senare hos dem väckta tvångsföreställning.

Som ett bihang till de mystiska kärleksmedlen kan man anse den 
magiska vigseln vid grafven, vid elden eller vidkällorochlefvandeträd.

»Tag i alla djeflars namn» — heter det — »en spik från eli 
förmultnad likkista på kyrkogården tillika med litet grafmull; 
passa på när personen går ifrån ett ensligt ställe och drif ned 
spiken i den våta fläcken med följande besvärjelse: Här nedsätter 
jag dig N. N. med det äktenskapsförbund, som du nu har ingått 
med N. N. Så nedsätter jag dig N. N. och det uti hela Belzebubs, 
Beliams och Lucifers namn!»

Denna besvärjelse afser tydligen att genom grafven skilja ett 
par nyligen trolofvade eller gifta, och berättelser om personer, som 
drifvits af en vanvettig svartsjuka till att — genom kloka — an
lita dylika hämdmedel, förekomma ej så sällan, när dödsfall kort 
efter trolofning eller vigsel inträffar.

Det är en bekant sak, att en mängd qvinnor hysa fruktan för 
att något af deras afkammade hår skall kastas ut under öppen 
himmel. Hos de flesta härrör denna fruktan deraf, att fåglar skola 
kunna bygga med tillhjelp af håret och dermed förorsaka egarinna!! 
någon sjukdom; men någon gång förskrifvcr sig försigtigheten från 
fruktan att blifva vigd vid elden, ty dertill behöfvcs, utom besvär
jelser, hår, som lindas kring ett papper eller en sticka, hvarpå 
personens namn är skrifvet och som kastas i elden. En vigsel vid 
elden — heter det — kan aldrig lösas, utan får menniskan lefva 
ogift i alla sina dagar.

Afven då någon viges vid en källa eller ett träd, behöfves 
nödvändigt något hår af den man eller qvinna, som blir offret för 
denna magiska konst; men då ristas namnet på en kafvel, som 
när det sker vid en källa, nedsättes i vattnet, eller, då vigsel sker 
vid ett träd, vid dettas rot, och i båda fallen undgå kafveln och 
håret en temligen lång tid fullständig förintelse. En skilmessa kan 
åvägabringas, när personen i fråga märker att han har ständig 
otur i sina giftermålsplaner.

Det är naturligtvis endast »kloka gubbar eller gummor», som 
förmå upptäcka trädet eller källan, der den olycklige blifvit »ned
satt»; trädet kännes derpå, att det ej fäller sina vissna löf under

19
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vintern; kafveln upptages, och den »kloke» läser någon del af brud
vigseln baklänges framför menniskan och det naturföremål, hvar
vid bon förmenas vara vigd.

I nära samband nied dessa magiska konster, hvilka alla utan 
undantag stämplas som onda och i de allra flesta fall medföra olyck
liga äktenskap, stå de medel, hvarigenom bruden söker dels bibe
hålla mannens tillgifvenhet, dels skydda sig mot hans husbonde- 
magt genom att tillförsäkra sig så mycket som möjligt af denna 
senare.

På bröllopsdagen skall bruden passa på att hon får se brud
gummen innan han får syn på henne. När de vigas, bör bruden 
skjuta sin högra fot något framom brudgummens samt omärkligt 
tränga sin blifvande husbonde en liten smula från den plats, han 
intagit framför brudpallen. Under dagens lopp måste hon narra 
honom att för hennes skull böja sin rygg för att upptaga hennes 
näsduk eller något annat föremål, som hon låtsat tappa, och föl
jande morgon bör hon narra honom att söka upp vigselringen, 
som hon lagt i brudsängen.

När brudparet går från brudpallen, måste de båda hålla sig 
sida vid sida, så att ingen kommer att gå emellan dem innan 
bröllopsmåltiden är intagen; under denna bör ingen af makarne 
lägga för den andre, ty den af de två, som gör detta, förlorar sin 
»mattrefnad».

EVA VIGSTRÖM (äVE).

2.

Moderspligter.

I folktrons mångskiftande väfnad finnes väl knappast något 
ämne så omfångsrikt som barnavården, sådan som den der i all 
sin egendomlighet gestaltar sig. Det är en hel vetenskap, som 
kunde ha bringat mödrarna till förtviflan, örn den icke lyckligtvis 
liknat kinesiska språket deri, att man ej absolut kräfde, att hvarje 
mor skulle känna hvarje jota i det vidlyftiga ämnet. Men som 
denna vetenskap i hufvudsak syftade, till att hos det ännu ofödda 
barnet förebygga både kropps- och själslyten, var det af stor vigt 
för mödrarna att så mycket som möjligt sätta sig in i ämnet, så 
att ingen grundad beskyllning kunde träffa dem, i fall barnets blifvan
de karakter eller dess helsa och utseende icke var sådant, att modern
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kunde säga, det »hvarken hon eller vår Herre hade någon skuld», 
d. v. s. att barnet var välskapadt och fritt från lyten.

Till lyten räknades, utom födelsemärken och missbildningar, 
fallandesot, engelska sjukan (»skäfver»), hudutslag, sårnader och 
flere andra sjukdomar, samt större brister i karakteren och själs- 
gåfvorna, hvadan det också klef nödvändigt för mödrarna att känna 
botemedlen mot allt detta onda.

Redan under trolofningstiden ålåg det de blifvande föräldrarne 
att tänka på sina kommande barns bästa. Så skulle, till exempel, 
lysning och bröllop firas vid nymåne, på det att barnen måtte 
blifva ljuslagda; kuddar eller madrasser i det äkta parets bädd Ängö 
ej innehålla hafrehalm, på det barnen ej skulle få rödt hår, och som 
ett universalmedel mot allt trolltyg brändes krut under brudsängen.

Ingen menniska kan sägas vara lytesfri förr än hon fyllt 
fyrtio år — heter det — men af den blifvande moderns nio må
nader äro den första, den mellersta och den sista företrädesvis 
lytesmånader, under hvilka hon jemt måst vara på sin vakt mot 
allt, som kan menligt inverka på den ofödde. Men då det ju 
omöjligt kan kräfvas af henne, att hon helt och hållet skall und
vika alla de faror, som komma i hennes väg, finnes ett sinnrikt 
skyddsmedel, genom hvilket verkan af skrämsel eller beröring med 
obehöriga ämnen och föremål neutraliserades. Hon behöfver nem
ligen vid hvarje sådant olyckstillbud blott slå med flata handen 
mot jorden, så tager denna, allas vår moder, emot lytet.

Första försigtighetsmåttet gäller mat och dryck, ty det är en 
hel mängd födoämnen, som inverkar menligt på barnets utseende 
och helsa. Hönskött gifver barnet knottrig hud; blodkorf, stoppad 
i ett fårs ändtarm, vållar kronisk förstoppning; frukt, i hvilken 
fåglar hackat, svårläkliga sår, kallade »fågelhäck»; matvaror, på 
hvilka råttor eller möss gnagat, sår, som benämnas »musgnag», bak
om barnets öron eller på andra dolda ställen; kött af hufvud, 
det vare sig af boskap, fåglar eller fisk, bör modern ej förtära, ty 
sådant vållar barnet kronisk hufvudvärk. Flundror med svarta 
eller bruna fläckar på inre sidan kallas »lytesflundror» och böra icke 
förtäras, ty utom det att fläckarne kunna öfverföras på barnets an
sigte, vållar sådan spis, att barnet kommer att drägla mer än lof
ligt är. Kalkon- och vipägg vålla barnet fräknar; »skrapkaka» — 
af deg, skrapad från baktråg — vållar kakskäfver; förtäres vatten, 
hvari ägg blifvit kokade, uppkommer sten; slickar modern cn visp,
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får barnet i sinom tid svårt för att bli gift, om det ej vid vuxen 
ålder jemt bär en visppinne på sig; skrapar modern en gryta, 
får barnet »skrapskäfver»; äter hon med en grytslef, blir den lille 
bredmunt och dräglande. Dessutom skall hon naturligtvis undvika 
att förtära sådana delar af djur, som kunna hafva inverkan på 
den blifvande mannens eller qvinnans sedliga renhet.

Svårare än för otjeuliga födoämnen har modern att vakta sig
art få se en mängd för barnet farliga föremål. Blinda kattungar 
och hundvalpar vålla barnet blindhet eller svag syn; åsynen af en 
hare vållar »harskår» — harmynthet —, af en fladdermus missbildning, 
till exempel sammanvuxna fingrar; hon bör ej heller se när svalor 
mata sina ungar, ty en dylik syn vållar barnet sår i mungiporna. Vid 
djurs slagtande bör modern ej infinna sig förr än kreaturet är fullstän
digt dödt, ty åsynen af dödskampen vållar barnet fallandesot, och stän
ker blod eller kastas lefver eller lunga på henne, får barnet födel
semärken. Dylika märken uppkomma äfven, örn ett löf, en frukt, 
eller hvilket mindre föremål som helst faller på modern och skräm
mer henne, eller örn kokande flott, saft o. d. stänker på henne. 
Men då fläcken på barnet alltid uppstår på den plats, der modern 
i förskräckelsen lagt handen på sin egen kropp, så bör hon ha vett 
och sinnesnärvaro nog att gripa ett tag någonstädes, der märket ej 
kommer att blifva synligt.

Svårast är att skydda barnet mot »skäfver», ty af denna smy
gande sjukdom finnas ej mindre än nio slag, af hvilka en mor 
sällan har reda på alla. »Kak- och skrapskäfver» äro redan nämda; 
så ha vi »grytskäfver,» som uppstår om modern får se en upp- och 
nedvänd gryta; »himmel- eller likskäfver» uppstår, om modern kom mer 
att se en likkista med liket upplyftadt så högt, att hon får se 
himmeln under den, något som kan ske när ett lik bäres på en 
bår å bärarnes skuldror eller bäres uppför en hög backe; »hårskäf- 
ver» uppstår, örn modern går barhufvad, och »horskäfver», om en ogift 
qvinna, som går i väntande dagar, ej sveper in sitt hufvud bättre 
än att en qvinna, som äfven är fruktsam, kommer till att se hennes 
hårbena. »Magskäfver» vållas deraf, att modern får se en lättfärdig 
qvinna iklädd två förkläden, och hon då ej har mod eller vett att 
rycka bort det ena af dem; »morskäfver» är en följd af en lösaktig 
qvinnas besök innanför hemmets tröskel. »Grafskäfver» uppstår, örn 
modern blickar ned i en öppen graf, och »ledskäfver», om hon får 
se en vagnsaxel, utan hjul, snurra ikring, samt »hasplskäfver», örn

EVA VIGSTRÖM (AVE).



modern sätter sig på en stol eller bänk, på hvilken der fallit lin- 
skäfvor från garnhasplan.

Som man ser, är niotålet redan öfverskridet, och ändå finnas 
flere slag; men så äro botemedlen lyckligtvis ännu flere.

Örn modern lägger en kam på matbordet, får barnet gulsot; 
denne är, liksom skäfver, af nio slag och vållas bland annat af 
moderns vårdslöshet att äta vid ett bord, på hvilket der ligger ull
strumpor eller gult silke, eller om hon står och äter vid ett matbord.

Hon får ej gömma något föremål vid barmen, på det barnet 
ej måtte blifva tjufaktigt. Kommer hon att se en högaffel, med 
spetsarne nedstuckna i jorden, blir barnet hjulbent; en uppslagen 
fällknif, liggande på rygg, vållar missbildad mun, likaså en tom 
väfsked, qvarsittande i slagbordet, och ett kistlock, som står oläst 
på hakar.

Kikar modern genom en dörrspringa, i en nyckelpipa eller 
något annat rör, blir barnet kisögdt eller vindögdt; hon måste så 
mycket som möjligt undvika att se missbildade meuniskor och ovan
ligare djur, till exempel apor, och för att ej barnet måtte födas 
med anlag till grof sinlighet, måste hon vara ytterst varsam, då 
hennes arbete förer henne i beröring med djurlifvet. Ser hon en 
eldsvåda, får barnet sårig hud; åsynen af lik vållar tvinsjuka.

Hon får ej sitta och äta på en kista med beslag och naglar på locket, 
ty gör hon det får barnet »kistbölder»; snuddar hon vid dennagelbeslag- 
na kyrkoporten, när hon går ut ur gudsliuset, får barnet »kyrkbölder»; 
trampar hon på en graf och jorden sjunker under hennes fot, vållar 
det barnet fallandesot. Sätter hon sig på en stubbåker eller nässlor, 
får barnet onda sår på sin bak; går bon i skogen och råkar trampa 
i den sammangyttring af krälande larver, som kallas »daggorm»,1 får 
barnet lytessår; går hon öfver ett stengärde och dervid rifver ned 
stenar, som hon ej lägger tillbaka på deras plats, får barnet i 
framtiden sten; sätter hon sig till hvila på en grafkulle, får barnet 
ett trögt och liknöjdt sinnelag; kommer hon att känna liklukt 
får barnet elak andedrägt.

Men värst af allt är dock, örn modern olofligt tillcgnar sig 
något af nästans egendom, vore det än cj mera än en knappnål, 
ty genom en dylik öfverträdelse af ett af Herrens tio bud, blir 
barnet behäftadt med en tjufsena emellan högra handens tumme
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och pekfinger, hvilket vållar att barnet aldrig kan låta bli att 
stjäla förr än denna sena blifvit borttagen ur handen; och är be
gäret i tjufsenan så starkt, att den, bortskuren från handen, hoppar 
fram till det silfver man lägger framför henne.

Barnet får knippemask om modern klifver öfver en skurviska 
eller en risqvast; torrgråt vållas deraf, att modern blifvit skrämd 
så, att hon skrikit till dervid; kommer katten med sin svans vid 
moderns mun, får barnet torsk; om hon vid tvätt biter i ett lintyg, 
när hon vrider vattnet ur det, kommer barnet att drägla; samma 
skada sker, örn hon slickar en grytslef eller dricker ur samma 
vatten, som häst och nötkreatur; ropar hon ut genom ett fönster, 
blir barnet en skrikhals.

Modern bör blåsa efter den första svala hon ser om våren, så får 
barnet god hand till att reda ut trassliga garnhärfvor.

Härmed äro dock ej alla försigtighetsmåtten uppräknade, ty de 
äro olika på olika orter, och mångenstädes torde »kloka gubbar 
och gummor» öka förrådet, på samma gång som de förordna bote
medlen mot alla lytessjukdomar och åkommor, men ofvanstående 
innehåller dock säkert de allra flesta af de regler, som föreskrefvos 
af de äldre qvinnorna för de yngre och oerfarna.

EVA VIGSTRÖM (AVE).

Samvetsgrant har den blifvande modern försökt att efterlefva 
alla de regler, hon lärt sig, oell nu är stunden inne, då man skall få veta 
örn barnet blir fädt utan synbart lyte. Nu sättes stål öfver dör- 
rarne, som reglas och haspas; linfrö strös i stugans fyra hörn; bad
vattnet och allt behöfligt linne kontrolleras noga, för att man må blifva 
förvissad örn, att det ej under det senaste dygnet varit under öppen 
himmel; katten föses ut och får ej komma in i stugan förrän 
barnet blifvit döpt, på det att han ej under denna farliga tid må 
komma vid den nyfödde och vålla, att denne »får sinne som katten 
i Tors månad», och dessutom kunde han möjligen ha sprungit 
under en likkista, och sprang detta djur då under den lilles första 
bädd, kunde barnet blifva »varulf» eller »mara». Nu är rummet 
någorlunda försäkradt mot allt slags trolltyg.

Barnet har anländt och lägges genast ett ögonblick upp på 
någon hylla, på det att svindel eller hissnande förnimmelser ej må 
gripa det under dess framtida bana. Sedan lägges det, örn det 
är en gosse på ett qvinnolintyg — flickan lägges på en skjorta
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— för att skaffa det lycka i kärlek och äktenskap, och en handfull 
rågkorn kastas på barnet under utropet: »Så mångå korn, så många 
lystesfria år!»

Barnets händer och fötter vätas först med kallt vatten till 
förekommande af ömkyla och frostskador, och så kommer det 
ljumma badvattnet. I detta lägges ett vackert hvitt ägg och en 
röd lapp för ren hy, moderns vigselring för trohet i sinnet; silfver- 
mynt för rikedom; kol från en vådeld, om modern sett en sådan 
och fruktar att barnet kan få eldmärkeu i en framtid; samt ett 
svinborst, ifall modern vidrört ett lefvande svin, då barnet kan få 
osnygga vanor. När barnet är badadt, torkas det i ansigtet med 
en röd duk, något som framdeles ger rosiga kinder; man spottar 
tre gånger i badvattnet, innan detta slås ut under öppen himmel, och 
barnet iklädes sin törsta skjorta, som är sydd af gammalt, brukadt 
linne, på det icke den nyfödde i hela sitt lif måtte blifva en slit- 
varg, som är omöjlig att hålla med hela kläder.

Barnets första näring hör helst vara ett skedblad kålsoppa, 
så får det god matlust, och dess första bädd redes på bordet, på 
det den späde i framtiden måtte bli en vördad menniska.

Man bör gifva akt på, om barnet nyser innan modern, ty in
träffar detta., kommer det ej att öfverlefva henne; men nyser modern 
forst, blir det hon som först går ur verlden.

Stål — synålar — sättes korsvis i den nyföddes kläder, och 
stål lägges i dess bädd; det bör ej den första tiden få sofva i vagga, 
ty då blir det en skrikhals som barn och en skräflande menniska; 
korstecken slås öfver moder och barn, och hvarje natt skall ljus 
brinna i rummet, så länge det finnes en hedning derinne.

Örn det är möjligt, bör det nyfödda barnet hållas fram mot 
ett fönster, så månen får lysa på det, innan den lille får se solljuset, 
ty derigenom undgår det att få hyn solbränd. Så tidigt som möj
ligt måste barnet röra vid hund — örn ske kan vid häst, — dels 
på det katten ej må komma i förväg med sin skadliga inverkan, 
dels på det barnet må få godt läkekött och ädelt sinne, förenadt 
nied stolt hållning, samt få tur med hästar.

Man måste i minnet inskärpa veckodagen, då barnet föddes, ty 
är det en torsdag, eger det förmågan att se öfvernaturliga varelser, 
troll och gengångare, men är på samma gång befriad från all 
fruktan för dylika ting; födes barnet på en söndag, blir det en 
lyckosam menniska.
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Kommer någon manlig gäst till hemmet under barnets första 
lefnadsdagar, förtäljer man honom ej hvad som inträffat, utan 
gömmer hans hatt, hvilken han då måste utlösa med en penning- 
gåfva till den nyfödde.

Gudmodern måste väljas med omsorg och urskiljning, och 
framför allt undvike man att dertill taga en fruktsam qvinna, ty 
bär hon ett barn till dopet, dör antingen detta eller det ännu 
ofödda i späd ålder.

Vidare bör man tillse, att gudmodern är en qvinna med godt 
och mildt sinnelag, ty hennes karakter har mera inflytande på 
gudbarnet än dettas egna föräldrar. Afven valet af barnets dop
namn är af betydelse. Man bör uppkalla sitt barn efter någon 
välkänd afliden person, hvilken man önskar att barnet må komma 
att likna till själsriktningen, och man undviker att kalla barnet 
efter någon lefvande menniska, på det ej den lille måtte liksom 
åldras och tvina bort samtidigt med sin äldre namne.

Under den tid, som barnet är odöpt, får ej något af dess kläder 
utsättas för att komma under bar himmel, ty man må veta, ätt 
trollen ifrigt fika efter att vinna ingång till hedningen och byta 
sig till den lille mot en af sina egna ungar, hvilka aldrig blifva 
annat än »hobborn — idioter — när de blifva bortbytta mot ett 
menniskobarn, och trollen ha magt att osynliga följa med barnets 
kläder och badvatten, örn detta allt varit under öppen himmel.

Modern får fortfarande vara på sin vakt. Hon får ej taga emot 
något föremål, som kastas till henne på sängen, på det barnet ej 
må blifva en slarfvig menniska; knif eller sax må hon under dessa 
dagar ej vidröra, ty genom en sådan försigtighet blir barnet under 
hela sin lifstid skyddadt mot att komma till skada på liar, knifvar 
och andra eggjern; och hon får hvarken äta eller dricka under de 
stunder, hon har sitt odöpta barn vid bröstet eller i sitt knä, ty 
syndar hon mot denna föreskrift, blir barnet en storätare och frås
sare.

Kristningsdagen är en mycket betydelsefull dag, örn ej just i 
kristendomens anda. Man kan gerna qvällen förut taga in vaggan, 
men ej tidigare än att hönsen satt sig till hvila för natten, ty detta 
försigtighetsmått förskaffar barnet god sömn. Vaggan renas genom 
att lägga eldglöder deri, ty man kan ju ej veta, om icke troll 
eller annat osynligt otyg gömt sig der, i afsigt att på detta sätt 
komma åt barnet. På vaggans botten läggas sedan några strå af
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svinens ströhalm jemte sax och psalmbok; när sedan, efter dopet, 
barnet första gången nedlägges i vaggan, säger modern till de 
osynliga: »Ni kunna väcka hundar och svin, men ni få ej väcka 
litet barn!»

Kristningsdagen är inne, och i någon ensam stund kan fadern 
eller sköterskan ta sig en liten dans med barnet; detta lägger 
grund till goda anlag tor dans. Innan barnet iklädes dopdrägten, 
skall fadern taga den späde på armen, hålla bibeln uppslagen 
framför hedningen samt derpå läsa en bön och sjunga en psalm, 
för att med allt detta lägga grund till ett gudfruktigt sinnelag. 
När detta är gjordt, lemnar lian i frälsarens namn barnet åt barn
morskan, som, ifall barnet är en gosse, sitter i stugans högsäte, 
iklädd mansrock och manshatt och med påtagen morsk min, på 
det gossen måtte blifva karl för sin hatt; nu iklädes barnet dop
kläderna. Härvid måste iakttagas, att barnet får tre slag af ett 
ris för att tukta arfsynden, derpå gömmes ett i ett blad af en 
psalm- eller annan andaktsbok inlindadt silfvermynt, innanför 
barnets tröja, på det rikedom och läraktighet måtte komma det 
till del. Två synålar i kors sättas i mössans pannstycke, och 
ett dylikt kors fästes på barnets bröst till skydd mot onda magter; 
i barnets hand läggas en bit ost och bröd, på det den lille 
måtte blifva en måttlig menniska men aldrig få lida brist på det 
nödvändigaste. Kristningskläderna tagas, stycke efter stycke, ned 
från stugdörrens yttersida, der de ett ögonblick hänga för att i 
all framtid skydda barnet från förkylning, men man måste under 
alla dessa bestyr noga passa på och slå korstecken öfver barnets 
mun, ifall det skulle gäspa.

Nu är barnet färdigt att anförtros åt gudmodern, som måste 
ha ett silfvermynt i sin högra sko för att tillförsäkra barnet god 
utkomst i lifvet. Bästa skyddsmedlet mot allt trolltyg är att låta 
döpa barnet i kyrkan, och åligger det då gudmodern att ej låta 
någon köra förbi sig på vägen dit, ty skulle något sådant inträffa, 
blir barnet en sölare, en senfärdig och förtryckt menniska. Döpes 
för tillfället mer än ett barn, så måste gudmödrarna tillse att, ifall 
barnen äro af olika kön, gossen blir döpt först, ty i motsatt fall 
blir han en mes och flickan en karlavulen varelse med skägg. 
Gudmodern måste gå fram med lätta raska steg och bära barnet 
högt på sin arm, så får det en vacker gång och kommer högt på 
strå i verlden. Hon får ej glömma eller tappa något föremål i
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kyrkan, ty gör hon det, får barnet dåligt minne, och hon måste 
samvetsgrant läsa efter hela dopformuläret, på det barnet skall 
få lätt att lära sig läsa’ samt med heder bestå sin konfirmation, 
och så skall hon stryka ett par droppar af dopvattnet från bar
nets hufvud ned i dess ögon, på det synsinnet skall bli starkt 
och godt.

Vid hemkomsten från kyrkan bör gudmodern på stående fot 
och med barnet i famnen äta något, på det barnet ej må få ondt 
örn matbitarne; vill man dertill förhindra det från att blifva glupskt 
och fumligt, äter hon tre skedblad kål i det hon säger: »Jag äter 
kål af en sked och ej af en skäppa, på det du må hålla och inte 
släppa.»

Nu öfverlemnas barnet till modern, som för första gången näm
ner det vid namn, söfver det och låter det sofva i hela dopdrägten, 
och så kan det i det allra närmaste anses vara skyddadt mot onda 
magters inflytande.

Har dopet skett hemma och barnet är en flicka, bör man hälla 
hennes dopvatten i en långhalmskärfve, ty derigenom tillförsäkras 
hon ett långt, vackert hår.1

Barnets första besök skall ske hos gudmodern, som vid detta 
tillfälle bör skänka gudbarnet ett kokt ägg, som varit doldt under 
dopskålen: detta gömmes sedan ett år, och när det då undersökes, 
får man se om välmåga eller fattigdom blir barnets lott.

Nu är der gjordt hvad som kan och bör göras för barnet, men 
modern må nödvändigt skyddas för trolltyg. Derför skall hon ha 
stål i sängen, ända tills hon blir kyrktagen, då troll och »bäckaman» 
ej längre mägta bergtaga henne eller göra henne annan skada. 
Kyrktagningen bör ske fjerde söndagen efter en gosses födelse och 
sjette efter en flickas; under nämde tid må hustrun ej lemna hem
mets område och för ingen del gå öfver någon väg eller till något 
vattendrag; helst bör hon undvika att komma uuder öppen himmel.

När hon är färdig att begifva sig till kyrkan, gör barnmorskan 
väl, örn hon rökar henne med en brinnande linnetrasa. Vid stugans 
tröskel lägger mannen en mjuk kudde, på hvilken hon skall trampa, 
och därpå går hon öfver eldglöder, strödda på förstugugolfvet, och 
vid stugudörrens båda sidor sättes stål. Tigande bör modern färdas 
till kyrkan, så blir hennes barn en tystlåten menniska, och gud
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modern ger akt på med hvilken fot hon forst beträder kyrkans 
tröskel. Sker detta med högra foten, blir nästa barn, modern får, 
en gosse, träder hon först med den venstra, får hon en flicka. Vid 
hemkomsten skall mannen åter lägga kudden för hennes fotter, på 
det hennes kommande vandringsstig ej må blifva hård.

Vid en kyrktagen q vinnas första besök i ett annat hem, bör 
hon vara beredd på att man kastar några porslins-, glas- och ler- 
skärfvor efter henne när hon går, ty hon bör veta, att detta sker 
för att förebygga den skada på dylikt gods, som detta hennes be
sök eljes skulle medföra.

Inträffar det, att en moder dör innan hon blir förlöst, måste 
barnkläder, vattenflaska, sax, puderpåse och offerpenningar läggas 
till henne i likkistan, ty i sinom tid behöfver den döda modern 
alla dessa saker, och det är ju förskräckligt att tvinga henne gå 
hem för att få dem eller också att nattetid sitta på sin graf och 
anropa förbifarande menniskor örn hjelp.

Dör en moder innan hon blir kyrktagen, skall hennes likkista 
nedsättas ett ögonblick innanför kyrkogårdsporten, något som lätt 
kan ske, när den bäres på bår, och örn man ej sedan vill bära 
henne in i kyrkan, så måste man bära henne rundt omkring temp
let; då har man gjort hvad man kan och bör för att skaffa henne 
ro i grafven.

Snart nog börjar det visa sig, om modern i allting varit för
sigtig eller felat mot någon af de föreskrifna reglerna. Dragbar 
barnet mer än lofligt och modern ej rätt vet hvad som vållar denna 
olägenhet, bör hon slå barnet tre slag på munnen med en lytes- 
flundra, eller låta gudmodern ge barnet lika många slag af en gryt- 
slef; hjelper ej dessa medel, ber modern en hustru, som går med 
sitt första barn, att tigande klippa tre gånger med en liten sax i 
den rinnande saliven. Man kan också gifva barnet att dricka af 
det vatten, som rinner från en drickande ko eller oxes mule; men 
djuret bör då vara af motsatt kön mot barnet.

Torrgråten infinner sig snart, om modern blifvit skrämd; har 
detta skett genom åsynen af en orm, lägger man ett ormskinn i 
barnets vagga; har det deremot skett genom häftigt tillrop, står 
barnets fader utanför fönstret, när det periodiska skrikandet — torr
gråten — är som värst, och skriker hustruns namn tre gånger. Hon
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står då innanför fönstret och frågar: »Hvad vill du?» och han svarar 
tre gånger: »Jag vill bota mitt barn för torrgråt!»

Som en hufvudregel gäller här bokstafligen vid alla kurer att 
taga bot der man tagit sot. Dock gifvas här lyten, exempelvis bär
skär och andra missbildningar, mot hvilka icke ens de kloka veta 
något medel; derför kan man ännu i dag få se skjutna harar torg
föras med antingen kringbunden eller bortskuren mun.

Är barnet kinkigt och ej får god sömn, har någon oförsigtighet 
med vaggan egt rum, så att kitsliga vättar och dylika osynliga 
väsen nypa barnet eller suga på dess tår och fingrar; då måste man 
sätta en barnmössa eller tröja på en käpp eller ett klappträd, ställa 
detta utanför dörren och säga till de osynliga: »Roa er nu med 
detta pocke — leksak — och låt mitt barn vara i fred!» Bli vättarne 
ändå svåra, har modern förolämpat dem och måste då offra söt 
mjölk i vaggan och stugans fyra hörn samt föröfrigt aldrig sopa 
med en ny björkkvast, innan hon nypit topparne af dem.

Lytessår visa sig tidigt. Musgnag botas med att tre droppar blod 
af en mus, som klyfves lefvande, strykes på såren. Sårnader, som 
vållats deraf, att modern trampat på råa hudar, suttit i en stubbåker 
eller på halfförbrändt virke från någon eldsvåda, eller suttit i näss
lor, botas med afkok på nio hudflikar, eller på sädesstubb och näss
lor, eller ock tvättas barnet i vatten, hvari kol och aska från någon 
eldsvåda blifvit lagda. Detta senare vatten användes äfven till 
tvättning, då barnet har eldmärken, och i alla tillfällen tvättas bar
net nio morgnar å rad i samma vatten.

Örn modern trampat i daggorm, tvättas barnets sår i afkok på 
sådana larver.

Efter några månaders förlopp börjar det visa sig, om barnet 
har skäfver; och kan då modern uppgifva den rätta orsaken, väljer 
man naturligtvis det dithörande botemedlet. Har en lättfärdig qvinna 
beträdt husets tröskel, går man till sjön och säger tre gånger till 
hafsfrun — hon har ej heller godt rykte —: »Jag skulle be örn vatten 
till botemedel för mitt sjuka barn för magskäfver, ledskäfver och 
all slags skäfver!» Ty man bör ej till hafsfrun säga något, som 
kunde förarga henne, förstås. När man fyllt sitt kärl, tackar man 
hafsfrun, bär hem vattnet och låter barnet bada deri, samt tillika 
låta det taga in nio droppar deraf, om man ej är riktigt säker på 
hvilket slags skäfver barnet fått. Ifall man ej sökt skydda barnet 
för följden af lättfärdiga qvinnors besök, genom att borra ett hål i
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en golfplanka nära tröskeln och deri hällt vatten, som man 
tiggt af hafsfrun, så gör man det sista gången man nu tigger 
vatten för skäfver, och i detta borrhål förvarar man så mycket 
af detta vatten, att man deraf kan gifva barnet nio droppar tre 
gånger.

Kakskäfver botas genom följande medel: Modern tigger mjöl 
af nio personer, gör deraf en deg, som lägges kring ett träband, 
som suttit på en fjerding, och när denna kranskaka är bakad, 
dragés barnet tre gånger igenom den, och derpå väges det på 
hetsman.

Ett vådligt, men säkert medel mot flere slags skäfver, är att 
fånga en huggorm samt piska den till att tre gånger krypa öfver 
barnet, som lägges på marken, insvept i ett linnelakan. Då det ej 
är lätt att veta, hvilket slags skäfver barnet har fått, måste man 
försöka det ena medlet efter det andra. Filspån af nio olika egg
jern rigges af nio personer och gifves barnet in, eller tigger man 
silfver af nio personer, låter en guldsmed deraf göra ett kors eller 
plåt med ett inristadt kors; detta arbete skall guldsmeden utföra på 
två torsdagsmorgnar och en söndagsmorgon före solens uppgång; 
derefter lägges plåten eller korset — om möjligt är — under kyr
kans altarduk, så att presten får läsa tre högmessor öfver amuletten, 
som sedan knytes kring barnets hals. Ar det ledskäfver, lägges 
barnet på en myrstack och man rullar en vagnsaxel tre gånger 
öfver dess kropp.

När man är rent oviss om orsaken till barnets sjukdom, eller 
man tror sig lia skäl att frukta för, att barnet blifvit behäftadt med 
flere åkommor, bör man lägga den nydöpta på en risqvast i stugu- 
dörren och låta modern sätta sin högra fot på dess bröst och säga: 
»Jag trampar dig för horskäfver, morskäfver, stegeskäfver, gryt- 
skäfver, himmelsskäfver och alla andra slags skäfver!» Eller ock 
låter man gudmodern genast efter dopet lägga barnet på dörrtröskeln, 
sätta sin fot på barnets hals och säga: »Jag botar dig för frossan, 
fallandesot, skäfver och annat midt!»

Har detta ej blifvit gjordt med den nydöpte, utan man ser att 
barnet har skäfver, lägger modern, antingen en söndagsmorgon och 
två torsdagsmorgnar eller ock två söndagsmorgnar och en torsdags
morgon barnet helt naket på dörrtröskeln, med ansiktet nedåt och 
hufvudet stödt mot moderns venstra hand. Dörren står öppen, mo
dern vänder sitt ansigte mot förstugan, sätter högra foten på barnets
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rygg och säger: »Jag botar mitt barn för alla slags skafven» Derpå 
ger hon det nakna barnet di eller mat, kläder det och bringar det 
till ro. Detta upprepas, som sagdt, frenne morgnar; derefter hålles 
nio droppar af barnets urin på en flaska, som okorkad hänges öfver 
dörren; när flaskan synes torr, är barnet botadt.

Man kan också försöka följande medel: Man tager barnet med 
sig till kyrkan i soluppgången, faller på knä, med blicken rigtad 
på templet, lyfter upp barnet och säger: »Du heliga Guds tempel, 
hela mitt barn.»

Mot skäfver, bölder, hudutslag o. s. v. brukar man också att 
en morgon före soluppgången föra barnet in i kyrkan, der det först 
ett ögonblick nedlägges innanför dörren, derefter nedanför predik
stolen och sist invid altarringen. Derpå uppsamlas ett skedblad 
sand från alla tre platserna och gifves barnet in så småningom. Hela 
ceremonien i kyrkan skall utföras af modern under absolut tystnad.

Bly, skrapadt af kyrkfönster, och malm från kyrkklockor äro 
goda invärtes medel, då barn ej vilja trifvas.

En »klok» qvinna, som bor i en skånsk kuststad, har ännu stor 
praktik en dag i hvarje vecka — torsdagen — genom att bota för 
skäfver. Under det hon tyst läser något, som ingen får höra, mäter 
hon barnet med en ullgarnstråd led för led, på längs och tvärs, och 
slår en knut på tråden vid hvarje led; derefter binder hon tråden 
kring barnets knä. Denna mätning företages tre torsdagar å rad; 
efter sista mätningen formar hon en ögla af tråden, låter barnet 
spotta deri, hvarpå den kastas i elden. Så klipper hon naglarne 
på barnets händer och fotter, strör skärfvorna på en bit smörgås, 
som utsättes till fåglarne. Andra kloka bränna tråden till aska, 
som gifves barnet in.

Skäfver och gulsot, som förorsakats deraf, att modern lagt 
kammen på matbordet, botas genom att taga tre löss — en lus 
från hvar — af tre systrar, om det är en gosse som är sjuk; i 
motsatt fall tagas de af tre bröder; krypen gömmas i något af bar
nens föda. Gulsot är af nio slag, derför måste nian försöka olika 
botemedel. Gul mossa från norra husväggen är ett invärtes medel, 
sönderklippt gult garn, dito silke äro tvä andra; det gula kräf- 
skinnet af höna, anka eller gås, torkadt och pulveriseradt, samt trä, 
korsvis äfskrapadt från matbordets fyra hörn, äro alla goda medel 
mot hvar sitt slag af gulsot och skäfver. Alla dessa kurer förrättas 
i nedan, nio qvällar å rad, och slutas vid nytändning.
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Ett gammalt, mycket brukligt, medel mot gulsot är, att slå af 
den sjukes urin i en urholkad morot och hänga roten i skorstenen; 
andra gamla medel mot denna sjukdom ordineras nu för den, i äldre 
dagar okända, bleksoten. Man för den sjuke till en afsides plats 
i skog eller mark och skär der upp en grästorf, den sjuke låter 
sitt vatten i jordsåret, och tolfven lägges ändvänd deröfver; sedan 
bör den sjuke undvika att besöka denna plats. Samma sjukdom 
botas äfven dermed, att man tager den gulhvita ullgarnstråd, hvar
med man mätt ett barn för skäfver, lägger tråden i ring i sin hand, 
slår några droppar vatten deri och låter den sjuke dricka ur handen; 
detta göres tre gånger.

Mot »kistbölder», »kyrkdörrsbölder» och andra bölder, hvilkas or
sak man ej rätt kan uppgifva, får man försöka olika medel. Kistbölder 
botas helt enkelt derigenom, att modern sätter sig på ett nagel
beslaget kistlock och äter tre bitar mat medan hon ger barnet di. 
Kyrkbölder försvinna, om modern stryker öfver dem med en näs
duk, hvilken hon strukit öfver samma kyrkdörr, som hon, före bar
nets födelse, kommit att vidröra. Det kan ju också vara möjligt, 
att modern varit oförsigtig nog att stödja sig mot kyrkomuren; i 
så fäll måste hon gå till kyrkans norra mur och taga en liten sten 
ur denna, sägande: »Jag lånar en sten af Guds heliga tempel till 
botemedel för mitt sjuka barn!» Med denna sten stryker hon öfver 
bölderna en gång i ny och två gånger i nedan; under mellantiderna 
förvaras stenen insvept i hellinne, och efter afslutad kur återbäres 
den, med tack, till den plats, der man tagit den. Mot bölder af 
okändt ursprung bör man antingen taga af varet på en lapp, linda 
denna kring en vagnsaxel och låta det onda resa sin kos, eller 
kan man lägga en dylik lapp i ett ägg, som sättes på taket, då 
fåglarne flyga af med det onda, eller ock klipper man den sjukes 
naglar på händer och fotter, lägger skärholma i ett ägg, som sättes 
på ett tak, dit skator pläga komma.

Många slags sårnader, bölder, mosjuka (tvinsjuka, som liksom 
mognar — »moss» — på barnet) kunna endast botas derigenom, att 
man med handen på ett lik, af motsatt kön med det sjuka barnet, 
stryker tre gånger under sträng tystnad öfver åkomman samt i 
tankarne ber den döde taga det onda med sig i grafven. Man kan 
också med fördel taga barnet tre gånger kring en likkista, när ett 
lik bäres till grafven.
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Mot allmän svaghet hos barnet är det ett gammalt pröfvadt 
medel, att en söndagsmorgon, före soluppgången, föra barnet till 
kyrkogården och der skära upp en grästorf så lång, att den kan 
upplyftas i båge och stödjas, under det man tre gånger, under tyst
nad, drager barnet under den och dervid lagar att barnets linne 
glider af och faller på jordsåret, som därefter omsorgsfullt tilltäckes 
med torfvan.

Får barnet kikhosta, så är det troligt, att modern kommit till 
att kikskratta, när hon velat dricka; derför måste barnet tre qvällar 
å rad dricka ur en liten vriden snäcka, som fylles med det vatten 
en drickande häst spiller ur sin mun; men man akte på att djuret 
skall vara af motsatt kön med det sjuka barnet. Skulle detta medel 
visa sig overksamt, så är orsaken till kikhostan okänd, och barnet 
får då dricka vatten, som runnit genom moderns vigselring.

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

Vill barnet, under en senare period, ej hålla sig snyggt natte
tid, har modern — möjligen under sin sista månad — blifvit skrämd 
af en råtta, och då måste en mus sönderskäras med hull och hår, 
stekas och blandas i barnets eller den uppväxande menniskans mat.

Hudutslag på mun och haka kallas hvita elden,1 när det ej är 
fågelhäck eller musgnaf. Hvita elden försvinner från en flickas 
ansigte, när en ogift man med flinta och stål huggit gnistor öfver 
såren; är det en gosse, som har åkomman, skall en flicka hugga 
gnistor öfver densamma. Hudutslag försvinner ibland, örn någon 
främmande, som första gången ser det, spottar tre gånger på blem- 
morna. Lytesfläckar, märken efter frukt, blod m. m. försvinna, örn 
modern tigande andas öfver dem under fyrtio morgnar så snart hon 
vaknar.

Värst af alla lyten är fallandesot, icke blott derför, att den 
sjuke sjelf lider svårt deraf, utan äfven, emedan åsynen af dylika 
anfall är så skadlig för fruktsamma qvinnor, ty blir en sådan 
qvinna skrämd deraf, får hennes barn samma lyte. När man ser

1 Så benämnes äfven på sina orter den blomma, som förr temligen 
allmänt på skånska landsbygden hette Baldersbrå och senare fått 
namnet prestkrage. Som hvita elden är blomman fruktad på vissa 
orter.
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det första anfallet, skall man tigande kasta en handfull salt eller 
korn i den sjukes ansigte eller rifva alla kläderna af patienten 
och genast bränna upp dem. Ett annat medel är, att vid första 
anfallet skära modern i hand eller fot och gifva in barnet tre 
droppar af hennes blod. Hjelper ej något af dessa medel, får man för
söka med hjertblodet af en huggorm, eller ock med lefver och lunga 
af en mullvad. Pulver af stekta och torkade lefvar, lungor och 
hjertan af nio slags djur hjelper ibland; det skall naturligtvis vara 
handjur, om den sjuke är en flicka, och hondjur, om kuren gäller 
en gosse.

Har sjukdomen vållats deraf, att modern blifvit skrämd af 
vrålande, skällande eller bolande djur, så måste man söka att, då 
hon har barnet naket i sitt knä, genom vrålande, skällande eller 
bolande söka skrämma henne, och så skall hon skyndsamt lägga 
barnet till bröstet innan hon kläder på den lille.

Har skrämsel vållats genom åsynen af ett hufvudlöst höns’ 
flaxande, skall man en gång, när anfallet kommer, hugga hufvudet 
af en tupp, ifall den sjuke är en flicka, och en höna, örn det är 
en gosse, och kasta det hufvudlösa djuret på patienten saint låta 
djuret flaxa der, tills hvarje lifstecken är försvunnet.

Har modern blifvit skrämd genom åsynen af slagt, skall barnet 
stoppas in i ett varmt, nyslagtadt kreatur, ur hvilket man skynd
samt uttagit inelfvorna.

Tre droppar blod af en halshuggen tupp är äfven ett medel, 
som bör försökas; hjelper ej något af alla dessa medel, måste man 
söka upp en militär, som i krigstid dräpt någon, eller, i brist deraf, 
en dråpare, och låta den sjuke dricka vatten ur hans hand; slår 
äfven detta medel fel, måste det yttersta försökas, och det är att 
föra den sjuke till en afrättsplats och låta honom taga in ett sked
blad af den halshuggnes blod.

En omtänksam barnmorska kan vid ett barns födelse förebygga 
denna hiskliga sjukdom (från hvilken ingen menniska går säker 
förr än hon fyllt fyrtio år) genom att gifva in både modern och 
barnet en bit af nafvelsträngen.

Man bör aldrig klifva öfver ett på ett golf eller mark sittande 
eller liggande barn, om man ej genast går tillbaka öfver det, ty 
eljes stannar det i växten och blir förkrympt.

Modern bör ej afvänja dibarnet på en årstid, när is ligger på 
vattnet, ty sker detta, får barnet ingen sångröst; ej heller bör det
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afvänjas medan åkrarne plöjas och fårorna stå öppna, ty felas mot 
denna regel, får barnet en osäker gång och faller öfver hvarje 
hinder på sin stig.

När modern en gång börjat vänja barnet från bröstet, bör hon 
ej åter lägga det dit; ty gör hon detta, får barnet i hela sitt lif 
dragas med den olyckan, att alla de kreatur, som det vidrör med 
sin hand, tvina bort och dö.

Vill man hafva sitt barn till en tystlåten, förbehållsam men
niska, skall man vid den första tandens framkomst säga till barnet: 
»Kan du säga: Lefver och lunga, tand för tunga?»

När barnet sedermera fäller sina mjölktänder, skall barnet 
kasta dem i elden och säga: »Noke, Noke, ge mig en bentand i 
stället för en guldtand!» Man kan också låta barnet säga: »Berta, 
Berta,1 ge mig en bentand i stället för en gul tand!» Men an
tingen man säger Noke eller Berta, menar man elden. Somliga 
låta barnen säga: »Mus, mus» o. s. v., medan de fleste numera 
utesluta hvarje namn och endast säga: »Gif mig en bentand i 
stället för en gul tand».

Har modern ätit vipägg, så blir, som förut är nänmdt, barnet 
mörkfräknigt, och då detta lyte sällan synes förr än efter några 
år, kan barnet eller den vuxna menniskan bota sig sjelf genom 
att taga det första vipägg, hon ser på våren, krossa det mot sitt 
ansigte och gnida innehållet öfver fräknarne.

Solbränd hy förekommes genom att stryka öfver ansigtet 
med den första gåsunge man ser på våren.

Barn, som vistas på landet, kunna lätt komma till att medelst 
orenlighet invid en fläderbuske, förolämpa »Hyllefrun» — Fläder
mor —, och då blir barnet behäftadt med »hylleskåll» — röd inflam
merad hud —; då måste man tre qvällar å rad efter solnedgången 
tvätta de »skållade» kroppsdelarne i nymjölkad, osilad mjölk samt 
derpå offra denna åt Hyllefrun, och under det man slår mjölken in
vid buskens rot, ber man om förlåtelse för förolämpningen.

Det svåraste, som kan hända föräldrar, är dock att ha fått en 
»bobba» eller bortbyting i stället för sitt eget barn. Dessa troll
ungar låtsa sig hvarken kunna tala eller förstå, utan hara låta 
fodra sig, och dc äta för sju. Det lian lyckas för folk få sitt eget 
barn tillbaka, örn man antingen finner på något, som så förvånar
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trollbytingen — till exempel låtsa sig stoppa korf i en borstig, oskål
lad svinhud — att han talar; då måste han bort till de sina, och det 
rätta barnet återlemnas. Man kan också låtsa sig vilja koka eller 
baka trollbytingen, då sker äfven ombytet.

Nu ha bytingar fått ett nytt namn, idioter, och föräldrarne 
kunna få andra menniskor till att vårda och föda dem; men man 
har ju ändå den sorgen att ens eget barn är bortbytt; derför kan 
man ej vara nog försigtig innan barnet blifvit döpt och äfven sedan, 
ifall man lägger det att sofva ute på marken, utan både sax, kors
tecken, hvitlök och andra skyddsmedel i kläderna.

Man skall dock ej påstå, att alla idioter äro trollbytingar, ty 
ibland händer det, att menniskor, som på ett grymt sätt plågat 
djur, få illa vanskapade barn. Man har verkligen exempel på, 
huru som män, hvilka under gossåren rifvit tungorna afstarungar, 
fått idel döfstumma barn, liksom äfven blindfödda, ifall fadern 
stuckit ut ögonen på något lefvande djur.

Härmed torde dock ej föreliggande ämne vara uttömdt ens i de 
fäll, som lämpa sig för uppsatser, hvilka kunna komma för en större 
läsekrets’ ögon; men det här gifna bör dels kunna vara af vigt för 
jemförande studier af forskare, dels kan det måhända väcka ett 
mera lefvande intresse för det dolda i vårt folks själslif, samt gifva 

x vinkar örn något af det, som hämmar såväl läkarens konst, som 
folkundervisarens bemödande.

Här har nu blott framlagts prof på delar af en gammal tanke
gång — för att ej säga en urgammal vetenskap — som i många, 
mångå fäll bestämmer folkets handlingssätt, och som äfven i mo
dernare omklädnad uppträder i de bildade klasserna, dels som 
religion, dels som vetenskap, med stora anspråk på auktoritet.


