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mla hade sina föreställningar om olika meclel, som cle troclskulle skyrlcla den mot faror och olyckor.
[ill exempel når ett barn föctdes, skulle man Iägge en stírlblt i
veggan för.att förhindra, att barnet blev bortbytt. Y1d barntlopet
skal1e gudnottern í smyg }ä.gga en silverpeng i linclan. Pengeu rnå,ete
yara inlagd i ett psalnboksblatl, oeh det skylle förekomma minst tre
Jesusnamn i texten. När gudnodern återl?imnade barnet till raotlern,
skulle hon dåga: rtEår får clu en krlsten,rt istãllet ft'r hednlng. Lár.
honom stt läsa, iståIlet fõr att s ära. Iretta bruk kvarlever ä.nnú hos
gamla personer i Kullabygden. Barnet varnades åven för átt gå ut e
efter mörkrots inbrott, ty då kunde rmörke-bBssert komma och taga ctet.
Det är lätt att förstå, att i ett så fr,in barndomen förberett
slnne fastnar lä.tt förestä.llningar om nissar, våttar, gastar och 11kwandeväsenr.
cle

nande

Död och begravninq.
Då en oncl rnlln¡iskà clog, fruktade man, att hon skul-Ie ttgå ig€nn.
Till skydtl häremot skul-1e man slå. ut en skå} vatten efter likklstan
på begrarningsrlagen. Det var åven bra att stJálpa kulL stoJarna, verpä
ki stan bacle stått.
trlr: nan, som höIl på att dö, sacle till
sin svä.rgon: from du efter t'
n1n död får se något mårkvåircligt på gårclen, så bara bl1v aldrig räðtl.
Efter mannens dõd sågs varje kuåIl en hu¡dl med rütla ögon sltta på
6å.rtlen. Sv¿lrdonen tänkte ej på cten dödes ord utan sade en kvåIl ti1}
hi¡ncle.n: TEär sitter ctu din iecle rackare. Packar clu cllg inte ivä9, så
sk¿Il jag flytta dig. n Til} följcl av clessa orcl bl-ev mannen s juk i tre
ôagar och aIla människor trod,tle, att clet var don clöcle, som barle uppen-
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barat sig t hu¡clen.
Potta långhaka.
Sä.gnen förtd.ljer orn en kvinna, som âv el1o nånnlskor ansägs stå
i
hå}lande ti11 oncia makter och dtirigenom var i stånd att utföra-...
en ngcl hemliga konster. IIon levtie ett såclant 11v, att då hon clog,
stod det e j i hennes mai<t att á.rva hlmrnelons sa11ghet. Det beråttas,
att clå hon skujkle begravas och man var kommon nåra ky:'kogårclen, blev
plötsligt vagnen så tu:rg, att hästarna eJ för@dde clraga clen. Då
blev tlet ej snnan råd ãn att bä.ra kistan fram ttll kyrkogårclen. Det
lyckados även att få henne ned i jorûen Men hårroed hade hon eJ komrnlt ti.Il ro. Varje natt efteråt besökte hon den gårcl, l vilken hon
bott uncler sin livst,irl. Där stållcle hon tiII ett fürskråckligt ovåsen och skrä.mde a1la r¿ã,nnl-skor på gårclen.
Det hålncle ofta, âtt follf, som voro ute och körde nattetitl, flngo
ovä,lkomna besök av henne. Då hängde Ì:on sig fast i vagnen, så att donne ej ku¡rde komma ux flácken. Det kunde ej gå i Iängden att tåla sådant. ìfån beslöt dåirför en dag att flyüta hennes stoft fr'åur kyrkogå.rilen ut ti11 en rcosse. Detta gJorcles, emedan man troclcle, att hon
skulle trivas bä.ttre tlä.r ån i vigd Jord och att man s,å skulle få slut
på hennes besök för framtitlen. För att mar skr¡Ile yara sä,ker på sin
saic och för att rÍktigt hålla henne fast i iorilen, slcgs en 6gov ekpåIe senom kistan,
AI1t blev serlan tyst och lugnt, tills en eå¡g nå.gra kli¡fingiga
srörclemån av nyfikenhet togo sig före att rista och clra i påIen, scm
genom Potta trångbakas kista. Då hc;rdes en röst neclifrån, ¡
var slagenrE,F'oka,
t
som sacle:
rucka, hoppj Nu kommer Potta trångháka opp.tt
¡

I

J.J

!_tìi'rtìiì ì!i,iirri iìSlTIl Ir,
i

.,

L,,i_ì11ì,,
. il..,t

140

l

r-

'itii'#'i'Tåsiil,iJett brö].]-op hos våittarna. En dag kommo några våttar tllI en bondhustrl¡
och bådo Ett få låna några sll-verskedar, ty cte skulle på. bröI]op.
Det var bondhustrun med om på det villkoret, att hon sJälv fick se
bröllopet, Detta bevlLjades slutllgen, rf,en det skulle komma att kosta
henne en örfil. Lrä.rmed förkl-arade hon slg nöjd, ty det var ganska
rilrl-iEt begä.rt tyckte hon. IÌn dag, når man på den nämnde bondgå.rðon
satt kring middagsbordet, blev hustrun pIötsligt varse vä.ttarna ooh
hele bröIlopståget. De kommo körancle fram övor-golvet, ocb en av vagnarna st jrllpte ikulI, cch de åkande rullud.e ur vegnen. Detta såg
lus bigt ut, och bondhnstrun skrattacle vid bordet. Hä,röver blev hennes
man arg och gav henne en örfil. Eon svarade d'i honom: ttOm clu sett, vad
jag s,ä9, hnde du såkert skrat'bat oelcs¡itt. Ðe t v¿r endsst hon, som
hade sett v¿tttarna, och så gick Èlven deras förutsägelse i uppfyltelse.
.llgrqe t, Õv,er ögat.
Månniskorn¿ kunde ocksä sä,nda olyckor över varandra. Så berä.ttar en såBen om en gunma, som hade lagt ett ågg utmed vägen så, att
förbi.farande skulle finna det oeb taga det. En man, son kom förbi,
tog Èigget med ..-ig hern, men hun ¡nacle Ðrgan list av gurnman oah kastade
dÈirför ä,gget i elden. Santidigt böIl han hunden över ögat och sade:
nDär skall du hcva det'r. h'rå¡ don stunden fj-ck gumman en stor kriuta
pver öget , och denna fi ck h<.rn bära ti 11 si n dod .
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