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Skulle tiJ.] Yoxtorp K¡rrka
Trolle kllppa

Gl" skål- hÍt sa han
En kom neil en bågare. Han slog ctet bakon. Ðet tog 1 sklnnet på

¿;'
t' - a-.

hästen.
En va halt clen va clen värsta att sprlnga.

s1d., o

Den son fått vantar¿a s&reh
Du vanta clu dåre
rld på åkern den korsåril,e
te d.agen ble ljus.

På det viset fridde han slg.
I{ornet hängd,es i Voxtorp kyrka
men under krlgstiden hade danskarna erövrat d'et där.
Nu ska ctet va i Petersburg.
De ha snutit det i Danmark.
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Frans ludvlg Sandberg dog f ör en 6 år sen, på Nom-
moen nära Hånger station. Hade vä,tr fått ett par supar.
Skulle se si-n tillkoñrnande genom att en mld.sommarnatt se
i en källa. När han suttit en stund, såg han luftbubblor
stiga oppr så såg han en flieka komma opp uri vattnet på
andra sidan källan, och den närnad.e sig, och han såg att
hon bars på någons huvud. När hon korn till- hans kant för-
svann d.et; Han kände igen det och gick. Men han vil_1e ì-n-
te gifta sig med. henne. Hon hade förut slag1t sig ut för
honon.

Ordstäv: Nâr två nöttes och den ene hört atr d.en andre
råkat ut för något och vil-l- ha hjãlp ur sin knipa, så sä-
ger han: Jaså. Har du satt de ut, käring, så statt = Sour

en báddar, så får en ligga.
Jakob: De ryker inte ur brunnen utan äe e ail i en.

Vi har hört skäL1an, men vi- har inte sett fäet än (när
tal kom före som de va lite ovisst onn d.et skull-e kunna gå)
Gustav Månsson, bod.de förr i Skattagårilen (?) i Hånger.

Ja, släkten ä värst , sà' räven ffi nunnarna när han
sprang för d.em.

Ja får väI fö1ja me êTr för ja har ingen kaka o ge er,
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Gantet = skämtet¡ Gamle per = fanT skuen = skogen; träck-
te = sket

En klockare satte ljus i kyrkan te julottan. Där
fanns en bild av fan. Här ska du få ett ljus också, d.in
stackare. Efter julottan hade han väl fått en sup och l_a'
sig att vila lite. så drömde han att Hornper kom och tac-
kade honom för ljuset. Tog honom med i skogen, visad.e en
håla med pengar. Han tog a1Ia. Nog är d.u snål som tar så
nycket, men jag har fler hålor, men gör mig nu d.en tjäns-
ten att träcka hå1an fuLl. Det gjorde han och så vaknade
han, hade knêippt ner byxorna och gj ort en stor hög i_ jul-
sängen. så han såg det var inte att narras med GamLe per.

Ett iíkta par var nycket sams. Fan kund.e ej skilja dem
Träffade då en gammal käring. Kan du skilja d.en åt så ska
d.u fà' lön. Ett par skoT, de grannaste som finns och sour
inte kan slitas oppr utan Ju ner en har dem dess'dryare'
blir d.e.

Hon försökte komma te folket. Frågade henne oR rra.r-
nen var snäll. "J*, kan inte va bättre'. "Det kan inte
vara så 1änge r för jag kan visa dlg ett tecken till det.
Bäst han sover ska du se noga efter. Där växer ut hårstrån
och ju mer de växer dess elakare blir han. Men d.u ska va
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te ress med rakknÍven och d.oppa den i varmt vatten och
skära bort dem, för känner han det så går de om 1nte. "-
Geck till mannen i arbetet, pratade. /llan sade om hust-
run/"Hon är en ängel i mänskohann" . -"Det är gott och väl
men det varar inte länge. Ja ska ge dig ett tecken te d.e.
sov inte för säkert. Hon ä fal-sk o i1lmarig. En gång du
sover kommer hon med rakkniven och v1lt skära halsen å de.
Hon vakade (vok) och gagnad.e rakkniven fl-era gånger oeh
så had.e det gått en tid och hon g1ömde d.oppa kniven ¡ son
han vaknade, och sen börjad.e striden oeh kivet och lipet,
så ovänskapen bJ-ev svår. Då va de barfrost skull_e få sina
sko och ganle Pelle hade fått veta det och blev rädd för
käringen. så fick hon se en gestalt på and,ra siilan sjön
som va Í ha1 is. (?). "skorna, skorna", skrek hon. Han för-
svann och kom med. en 18 alnar 1ång humlestång, satte skor-
na i spetsen på stången och svängde den så de for över
sjön till- henne.
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Midsommarn skulle de gå tilt häIsokät1or.th'U" Bösjö-
vad'kä11aiForsedaffitaae,f1erahund.ramänskor.Där
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skulle de dricka för hälsans återstälIande. En sådan käl-
är också vid Kärd.a. nn i Ïlångers sn vid Aludden.

Vid Drakahall-ar i Hånger sn är uthugget en rundd.el
i stenen, och där bar d.e troligtvis offrat. Det påstås,
att en drake har huggit ut den. Gården heter Drakaryd,

Förr skulle d.e va Atatfi{vin i kistan, så. det hittas
ofta.ø när d.e grãver på kyrk àgârd,&L-

lucia firad.es här förr. Man klääde lussi bru. De s
le in i var stuga förr. linnu är det många stäl1en¿ där de

/1ägger ihop te att fira lussl,-bru.
ludde kálla ligger strax intill Värnamo köpingg oe}:,

där skaLl- en kyrkeklocka ligga.
Enet\an-EatftT""tà. oc h F trc r
ligger de gullkistor två
som

På Ed skall- födas ile tvillingar två
som den skatten ska få.

Det var enrherre på Ed. Han gick ut oú iagade. Då

Iät aet nerfurff&nu, jag 1rry"4. Han kastade sj-na vantar.
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, Bolmsö sn b e en gubbe Magnus i
Bj. Han had.e ftirvarat 3000 kr¡ 'som ingen rnänska kan hit
d.är på 3j. ägor. När det led. på slutet med. gubben, br@
sönerna att få av pfrg*"r, af L har fått så mång" põe""

-./'

så had.e I sparat så hadê I hatt så I kunne redat er.
æ'börj ade , ¡f naae ¡ a\ ingenting , och j ag vet inteU
jag inte får börja en eång riIIF

När
om

. Orvar Od.d., d.en där starke vi
SoImsö.

kingen-.
?

var född på
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Vid. Norra gård ligger ett jättekabtr som en jätte

skufle ha kastat mot Hånger kyrka. En i l{ångers by.

Vid lönshult här i llånger stod en êk, och i den hade

en dräng hängt sig. Han hette Petter och hade fått styv-
mor som behandlad.e honom lite 1l-1a, och han var vek till
sinnet, så han gick och hängde sig. Sen spökaite han så

rysligt och skrek så det hördes en fjärdingsväg. Han kal-
lad.es för T,önselta gâst. En soldat 'hetade' Döck (f ) r som

va lite påstruken och sà': d.u kan säga te när du går te-
bakes. Sen knackade det på dörren och Lät inte bl-i förrän
Döck steg upp och öppnad.e. Döck sa att det var ett oange-

nämt träffancle men vil"le ej tal-a om hur d.et såg ut. Det
fanns ett hå1 vid hans grav och om iÌe fy1lde det en eller
två gånger i veckan så stod det ändå l-ika öppet. Ingen
tordes röra vid eken och inte ens gå när henne. ägaren
torcles i.nte ens stå under den. .När ägarn så1de gårdent
bad han Håka¡rson i ljungby att ej sä1ja ell-er fä1Ia ekent
då skull-e säljaren antingen få en obotlig sjukdon e1ler
också slî¡I1e hans kreatur vantrivas. Den höggs emellertid
för onkrlng 4 år sen.
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långfredag skulle man inte förtära nån slags 'sågel'
utan fisk, och j.ngen mjöIkmat, bära sorgdräkt, när man

gick till- kyrkan och j-nte göra besök hos främmand.e utan
vara still-a var oeh en hos sitt.

Påskalördag tänd.es stora bå1 och så dansad.e man kring
e1d.en och gjorde påsksmål-lar.

långfred.ag gavs ris innan man vaknade på morgonen,
föräldrar åt olydiga barn för att de skulle bli lydiga
och snäIla, pi-gor och drängar inbörd.es. Det skul_l_e vara
bjärkris, brutet innan sol- gick ner på skärtorsdag. Det
skulle va gömt så tlen sorn skulle smaka det inte hade nån
aning om. det.

Man satte ner ståI i gödselstan under dymmelveckan.
Påskanånd.ag (annandagen) skr"rl-le nan d.ansa och leka

hela natten rnellan måndan och tisdan.
Påskafton åt man vi-t gröt.
När hel-st man åt vit gröt, rimmade nan tiIl gröten.
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Tidigt i dagningen upp på en höjd.
Så långt son detta rop höres, så 1ångt ska jag ha

¡o.

aaaffi í år. Var det någon som hörd.e det och ropade "det
skal1 du slippa mitt", så var d.en fredad..

t naj sattes stå1 i säden för att den skull-e b1i gro-
bar, och i göd.selstan.'ftlah'strök kors õver dörrarna.

Fira maja. ilIan skulle ha ägg tiIl frukost och bränn-
vin. I'/lan skul-Ie drj-cka märg i benen. Agg hade man knappt
und.er påsken.

Midsommar.
De skul-1e på midsommarsafton sätta ]övkvistar i al-l-a

åkrar, många satte också stål.
Midsomnarstången stod året om och den togs ner om

midsonmaraftonen för att k1äs med Iöv. Sen skull-e de hen
och äta kväLlsmat. Oeh sen nidsomnarsvaka. De skulle då
gå tilI en kälIa, Aludda käI1a en bit öster-norr om sta-
tion. Där stod en gammal gumma med. ett glas och gav dem

vatten till- hälsa under året. Där va d,e en stund.¡ serr
skingrad.e de sig och hö11- sin vaka gruppvis. Man sjöng och
pratade, rådplägade om hur de skuLle anord.na med mid.so
daen.
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0m man plockade 9 sorters bl-ommor, gíck till- en kors-

vä8, och om d.e sen l-a dem under huvudet så ilrömde de om

sin tillkommand.e.
IVlidsommarsdagen skul]e de besöka lryrkan först. Kl-. 3

skull-e de saml-as på l/tinträsbacken (fOr ú stället för maj-
stång kallte de ät för ¡ointrä) , och d.å samlad.es där så
mycket folk så man had.e räknat från 14 församlingar. Där
va som på en marken. Där gjorde d.e minträet fãrdigt med

småminträ (B sT. ) a1nIånga. Den var k1ädd med gamla kun-
görelser och ovanpå det med. grönt. Papperen var j-nte över-
a11t. Det skul]e lysa neIlan det gröna. (Hatvuågar klädda
med bara 1öv). ..¡ ì

Husen skulle också 1övas vid. midsommar.
0m det regnade på pingstdagen sa' man:
Pingstdags regn
gör sä11an gott.
Därenot on det regnade Kristi fliibnersfärd.sd.ag så var

det tecken til1 bra gröda.
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0m skatan byggde sitt bo högt, så betydde det dåIig
gröda, f iÍr hon var rädd att det skulIe b1i mycket regn i
den s.k. I nde vecka.., då hon kLäckte sina ungar.

Så J-ångt som B nile veckas regn går ner i jorilen, så

Iångt går Knutsmässe torka (10 juli).
Hångersbönderna är så Iånghalsiga, emedan de brukar

stå och titta efter siken på sjöbottnen (Axel L-tz).
Vi.d ju1 och mid.sommar ville man helst ha bröIlop. Då

i synnerhet bland de förmögnare skull-e föräldrarrLa uppgtire
äktenskapsförbind.elserna. Det uppgjordes ofta på Sigfrids-
mässan j' ItVäxjö. Ðå bestämd.es en dag vid en kyrka eI1er a¡-
nat stälJ-e då de unga skulle träffas, för ilet kunde hända
att de inte had.e sett varand.ra. En av föräldrarna på var-
dera sida skulle då vara med. Var det då. så att det skuÌLe
ble â., så skul-le fästman ge fästegåva, vanligen en lås-
kedja att ha om halsen. Sen begynte de resonere om lysnin¿
och hengift, och det var naturligtvis gubbarna sorn bestärn-
de , och det var vanl-igtvis drã.ngens far som gj orde opp

fõrs1aget. Kunde de ej bo hos enclera förältlrarna så gjor-
d.e de opp att köpa ett stäl1e tilI d.em.

Bröllopet skulle ju alltid va i brudens he¡n och då
skulle naturligtvis brudens far bju gästerna mj.nst en

vecka f öre bröIlopet. Då skulle han börj a hos brud.gunmens
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far. "J^, jag har gått hit te de bror. D.r vet va ärande
ja har, men ja får ¿indå nänna't åt d.e. Son nj- vet att er
Sven och min lisa ska te och gifta se den dan så vell jag
att nì- skul-1e komma te oss och kom i rättan tiit (de va
a11ti dan före vlgseln som de sku11e samlas). Ivlen ui be-
höver inte göra er nået omak me â, föra nået mä êTr för
gualov så ska vJ- nog försöka fö er och hysa er några nät-
ter (aet var vanJ-igt med. förning). " Då skul-le d.e tacka.
"Vi ska nog komma i rättan tid och nog ska vi ha nået me

oss."(Nästan samma ordalag på alla stä1len).
På den utsatta daen så samlades gästerna å då kom de

med. förningar och de skulle ha ned sig 4 stora brökakor,
4 pannekakor och sõtost, och i stäIlet fõr brudgàva skul-l
de f öra med sig en särskj-l-d kaka, som skull-e va bakad av
alla sorters mjöl och en bringa (f ). Det skul-Ie var och
av brõlIopsgästerna föra med sig. 0m d.e va ve julen så
fanns det inte sängplatser utan då bäddades det på golvet.
På mldsommar kunde d.e bädda ute på logen te dom. Mat och

brännvin skul-l-e vankas i överfl-öd, och sen de had,e lagt
sig skulle det va en loppesup

Sjä1va bröllopsdagen hade de så bråttom att styra me

sina hästar. Alla de yngre och en del- av de äldre manfol-
ken skull-e rid,a. Skul1e det va ett storartat brölÌop, sku
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le d.et vara två spelnän (en fick då inte felas). När de

va samlad.e skulle de rida íf'ore. Snrden skul-le åka med

prästen. Prästfrun (.brudSättran) skull,e k]-ä bruden. Brud-
gummen red e1ler skul-le åka på egen skjuts till- kyrkan.
Så skulle de sarnlas vid klockaregården och tåga i proces-
sion til1 kyrkan. De yngre mannelige son inte va vidare
släkt skr¡Ile gå före, och sen va cie då sIäktingar av de

man2gài3fieyngTe. Sen skuIle de s.k. brupigerna och d.e nan-
lig'a7shu1l'e va prydda me blonnor i hatten och i oppslagen
på rocken, och brudpigerna skull-e ha mõssor med l-inningar
som skulle gå ner i pannan oeh utstyrda med band av a1la
kulörar som hang bakefter. Och sen kom då spelmannen och
så brud.gummen o prâsten o prästfrun o bruden, sen kon de

ä1dre mannelige o därefter de yngre kvinnerne. Spelmannen
skulle spela hele vãgen.

Sen skulle de saml-as i koret o när vigseln va för-
siggången intog de sina platser i stol-arna. När prästen
var uppkomnen på predikstolen, hade de kvinnliga krydd.e-
dosér med socker, russin o.d. De skulle sanl-as ihop o sen
va de en som skull-e gä o bjuda de manliga. Sen de smakat
lärnnade hon till-baka kryddedoserna.

När tjänsten var slut, tågade de ut i samma ordning
utom att brud o brudgum följdes åt.
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Så skul-1e kararna gå tiIl de stâIlen där di hade tatt
in o hämtat slna brännvinsflaskor, o då kom d.e til_l_bakes
på kyrkebacken och bjuder ven som hel-st på brännvln o vär-
den han hade i förväg l-åtit föra fram ett stöme eller
mindre kärl med brännvin där de fyllde sina.fraskor. Det
var d.e som stannade på kyrkebacken så 1ãnge så de inte
kom d.ärifrån på ilagen. KvinnfoLken hade med sig brö o pan-
nekaka att bju på. Nár då all-t va undanstökat då de va te-
ress ä ge sig hem, så satte två som var värilar, en av brud.
gummens och en av brudens SIäkt, å i sporrstreck före de
andre til-l bröll-opsgården och berättade för kökspersonaren
att bröllopsskaran är i annalkande så de kunde va i ordn
att ta emot dem. Och då skul-Ie kokerskan svara: "Hälsa deur

o säg att de ä välkomna. Jag tänker vl ska ha det i ord
så det kan gå an. " Då skulle de genast vända om och möta
brud.skaran. "vi ha nu varit o besett o alrt ä i ordning,
o vi ä vãntade ti1] att komrnâ. " sen skulle de skynd.a så
fort son möjligt til1baka. Den ena av värd.arna skulre föra
ost och brö, d.en andra skulle föra brännvinsflaskan. De

skulle de ha i ord,ning lnnan folket kom. Men hel-a tiden
skulle det saluteras och skjutas vid vart stäl1-e som ile
reste förbi. Många av gästerna had.e lånt hästar att rid.a
på och ägarna kom vid. briillopsgården för att hänta hãstar-
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na och prägades al]deles överd.ådigt. om de inte kunde sit-
ta stadigt i sadeln var det ju bra.

sen nÉir middageh var undanstökad skul-l-e borden rös
bort och sen skull-e dansen börjas. Då skul_l_e prästen börja
med bruden och prästfrun me brudgunmen. sen skulle bruil.-
gummen dansa rned al-1a de kvinnliga yngre och ãIdre. Kunde
de inte dansa skull-e de åtminstone gå ett varv, men fram
skulIe de. samma f iirhå11ande va de me bruden som skull_e
dansa med alla d.e mannelige. sen tok allmänne dansen ve.
De fortfor till- de skul-le spi-sa kvär-lsmat och då kund.e de
hända att d.e rimmade på gröten.

"Denna gröt ä kokt i en gryta och dä i fläng,
i kvä1l följer lasse sin lotta i säng".

sen intog de.sina liggplatser som de hade gjort förs-
ta kväl1-en och då skul1e värdarna komma och bjuda på lopp-
supen. Då kunde det händ.a de va så beskänkta så det va in-
te så noga vilket fruntimmer de kom att lagga sig jämte.
Och varje moran så sku1le de ha nået tilrtugg o brännvin
på sängen innan de steg opp så de skul-l-e både börja o sru-
ta dagen med brännvin.(i<atte hade de inte c1å). på måndagen
var: maten enklare i synnerhet til-l- frukosten. Middagen
skulle va något så när som förut. Då skurre d.e komma fram
me brudgåvorna (kakan o bringestycket) o då skul]e brud-
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gunmens far förstås börja. 0 så bl-e där en viss person u
sed.d att la enot de där gåvorna (ofta spelmannen). Då
skull-e han ta mot det.'Det utropad.e han skämtsamt: "Nu

kommer den o d.en med. en kaka o ett brlngestycke så stort
så den oxen har al-lt haft t2 pund talg , så ni får va ni-g
behjäIpliga o ta d.et. " Då kom det några karar och hjäIpte
ti]] med det. så fortgick det från den ene ti1I den andre
från såvä1 brudens som brudgummens släktingar o d.et stop-
pades i säckar, kakorna för sej och bringestyckena för se
o nâr d.e va fä.rd.igt o säckarna va knytna så d.elade d.e sig
i två grupper brudens och brudgummens släktingar och sku
le tvista om vem som skulle bli herre över säckarna. var
det möjligt så ville brudgummens bl-i herrar, men d.et var
ej all-tid de lyckad.es. Bröet var ofta till- slut så sönde
smulat så det inte al-ls blev till någon nytta. Då benämnd.
d,e varandra Brudgummens bröllopssvenner eelr-er sådant. De

på brudens kallades båsholkar. O sen skul_le d,är ju d.riek
skåIar på det. De skull-e ha lrvitto på sina gåvor o då kon
d,är fran ö1 o brännevin. sen skulre hel-a bröllopsskaran ut
o söka sig en höjd o där hurrades och de sköt så det sku
Ie höras att där va bröllop i trakterna, o va de något fö
möget stäl]-e gick det lika på tisdan sorn på måndan. Då ha-
de de and.ra lekar för sig sådana som jullekar. De t.o.m.
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brottades. Îõrst på onsdan skull-e de skiljas åt. 0 när de

då va redo att skiljas åt skulle de ha resesupen o så
le d.e gå tröjedansen. (E1jes vi.d miclsommaren dansade man

i skjortärmarna, men nu när man skul-Ie resa hade de kIätt
sig o då kalÌades det tröjedansen).

Under vigseln skul-1e både brud o brud.gumne ha pengar
i skorna, för att få gott om pengar i sin dar. 0 på kväl-
len när de skul-l-e klä å sig så låt de kal-Ia en yngre (e1-
l-er en fattig) som skulle d.ra å d.em skorna o han skul-le ha
pengarna som va i skorna. Så var det brukligt att på mån-
d.an ell-er tisdan fattÍghj onen besökte brölIopsgården.

På sjä1va bröllopsmiddagen på söndagen stä1ldes en
tallrik bred.vid bruden o utav varenda maträtt som kom fr
skull-e hon Iåigga dit l-ika mycket el1er mer än hon tog på
sin tallrik. Hon skulle t.o.m. hälIa dit nä.gra droppar ö1.
De kal-Iad.es bruatallrik o d.et skul-le skänkas till- nån fat-
tig.

Brudgummen skul-Ie begåva brud.ens föräld.rar och anhö-
riga (*begåvningar") och bruden skulle begåva brudgummens
föräldrar och anhöriga. Det skulle köpas på en marknad
(Vax¡0, Jönköping, ljungby). Begåvningarna bestod i hatt
ti1l svärfaren, ett par hanskar eller ett k1äe te svärmo-
ren och hade brud.en syskon så skul-l-e de ha hanskar ell-er
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:F ou¡ det var rlktigt förmöget en klockekedja el1e¡
sådant.

. Bnrden kunde g,e ' lf,knandle tingr m€n det SkulLe gãraa
v& ett lintyg tiIl svärfaren så hon kr¡nde låta se att hon
kunde sy¡ ett silkekl-ä ell-er förklåi t111 svärmoren. Dessa
gå.vor skulle d.e1as ut vid tredje lysningen.'
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0m en person blev sjuk, så va ôe inte vanlit o söka
nåen läkare, utan va den sjuke så pass så han kunne fö1ja
me til-1 nån klok gubb.e eller gumma så skur-Ie han, eljes
skul-1e nån annan gå dit o ta råd, men i så fal1 skuLLe de
ha nået klädespLagg erLer såd.ant som den sjuke hade på siÉ
under sjukd.omen. Det kunde då ord.ineras nån slags d.roppar
från ett apotek, men ofta hade de andra med.el. Rökas med
vitrök var ett vanl-igt medel- elIer koka något av örter ocÌ
dricka.

Dog den sjuke hade de åtskilligt att iaktta för att
han inte skulle spöka. När d.en döde var kläd.d, tog de gär_
na ett par kopparslantar o la på ögonen så han inte skulre
öppna ögonen, och så en sax och en psalmbok. saxen skul_Ie
han ha på bröstet och psalmboken under huvet el_ler bredvid
huvet. Det skull-e han ha sen han ble kistelagd också så
1änge han va hemma.

Ti]lred.elserna för begravningen tog nästan lika 1ång
tid som til1 bröllopr ên 14 d,ar. Det var alltid vanligt
att begravningen var på sönd.agen, och då samlades gäster-
na på 1örd.an o hade förning med. sig nästan lika son till_
brö]lopr o var o en som kom skurre ju beklaga sorgen o
göra sina konpì-imanger vare sig ti11 tröst eLl-er på något
vls så fort de kom men skul-l-e iaktta mycke tystnad. på 1ör_
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dags kväl-] , fick inte tala högt utan lågt. rnte fick d.e

sjonga, som brukligt va efter maten på 1õrd.agskväIlen, för
di skulle inte störa den död.e och på söndas morgon var de
oppe tidigt. Då flck de tala oeh sjunga från maten som
vanligt. så fort d.e lyfte liket och bar det tirl- kyrkan,
så skulIe en gå Ín och runka ( ? ) til_t bord.et på sina
håll skul-l-e man stiga opp på bordet d.är de had.e spisat,
så ö1 o brännvin spilld.es på bord.et för att den döde inte
skulle ta välsignelsen med sig från hemmet.'

När de va framkomna till kyrkan och han skul-Ie my1las
ner, skull-e de noga se til-1 att de inte fick nån muIl i
skorna eller några ben rned sig från kyrkegården.

Jag har hört sägas att en bonde el_ler dräng från
Frösö vid ett sådant tillfälle hade fått med. si-g ett ritet
ben på dubbskon på käppen utan att veta det. Flera ná.tter
â. ra hö1l det ett förfärIigt väsen d.är, i synnerhet åt det
håIlet där käppen va. Då såg de efter och d.är fanns ett
litet ben o det bar de tillbakes o grävde ner på samme
plats där det hade gravets ti1l liket, o sen bl-e de tyst.

va de så att den döde hade varit gla vid brännvin så
f5-ck han en brännvinsplunta med, sig i kistan. Hade han va-
rit rökare så fÍck han pipa o tobakspong. Sådant hittades
i vår gamle kyrkegård i mina d.agar. De va sådana små krit-
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piper di hade.
0 va ile så att en make dog, i synnerhet mannen, o där

fanns småbarn o d.e kunne va orolia our nätterna så trod.de
d.e att den d,öde va hemma o skul-le se te den. Då skulle
den efterlevande säga honom ved. namn och sãga "rigg stilla
där du r^ o oroa inte dina små barni o sen skr¡l-le det hjäI

0m nåen kom o såg den döde sen han va d.ö, skulle han
vi.drõra den döde på nået stäl]-er så had,e den personen inte
ont å att han besvärade dem.

På vägen där d.en död.e skall bäras fran strör vänner
som bor d.är ofta granris i form av ett kors.

De kvinnliga anfö:lranterna ska ledas fram tilr- graven
En ska gå på var sida om henne.

Det va också vanlÍgt att kvinnfolken son vid bröI1op
hade med brödskivor o pannekaka o sådant att bjuda på. Det
kallades f ör þrkemat.

Begravningskalaset varade från lördan te tisdan.
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Inte fick havand.e kvinnf olk bli upprörd,a, för d et s

le barnet få men å.
Ä inte skulte ile se på en dõd, för då fick barnet

1íkskän¡a.
Inte på en hare, för d.å bl-e barnet harmynt.
Fick de se en kluven stock o viggen som dj_ klyvde med

satt i, så skulle de ovlLlkorligen söka lossa o få dän (f)
vi-ggen, för eljes skt¡lle de få svårt med. o föda el_Ìer ble
barnet skevbent eller fick en öppen fläck på läppen ell-er
sånt där.

När kvinnfol-k mãrkte att de var fruktsamma så skulre
de va nycket noga så att de inte b1e rädda. 0m de fick hö-
ra talas om att de rà erd. på det eller det hål-let skulle
de inte si åt det håIlet, för då fiek barnet såkallanes
våell-smärke. Fick d.e händ.el-sevis se en orm, skulle d.e böja
sig ner o ta på jord.en annars fick barnet ormskärva. Inte
skull-e de gå in på körggåren ({) när där va en öppen grav,
d.v.s. innan ]iket va nersatt, för då fick barnet r-ikskär-
løàt o inte skulle d.e va me ve nån slakt eJ1er dylikt, för
då fick barnet fallandesjuka.

likskärwa botades med att man to mulL från den graven
o lãgga i vatten, som barnet skuLl-e ha tre torsd.agsmornar,
sä skulle det hjäIpa.
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Ormskêrr¡a. Då skulle de fånga om de va nöjerit en re-
vane orm o linda barnet väl_ så ormen inte kunde göra bar_
net skada. sen skul-Ie órmen bringas te att rinna över bar:
net 3 gånger. EI1a (?) d.et va ju inte så svårt å hetta
ormskinn, o d.om skulle di 1ägga i'vatten o ges in l_ite å
ilet vattnet o så skul_le d.e tvättas för övrJ-gt.

Blod från en avrättad. va d.et säikraste botemedlet för
fallandes'ot.

0m di kvinnfork såg e1d skulle de inte ta på kropp€hr
för där de to fick ba¡net våelsmärket.

0m det inträffade sor er-r-er månförmörkelse, skul]e de
inte se på det för då blev barnet närsynt e1Ier svagsynt.

" Här ã en nu levande person som ä brinn o påstår
att hans mor 1B5L e1ler j2 såg på en total- solförmörkel_se.
Då hade hon varit me honom så o så många veckor. När han
ble lika många år, b1e han klen te synen, o nu ä han to-
talt blinn.

'När tiden kom te f ödslen va d e inte fråga om nån
barnmorska, ia tror inte de fanns nåen, utan de va en
gumma som brukade utgöra barnmorska, så de va ä hänta d.en.
Ä geck förlossningen ]ätt o väl- för se så kunne vem som
helst biträda, men ble-{e nåt svårt skurl-e de gärna söka
rätt på nåen summa "ii;;TÉá; som had.e påträrfat en orm
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ne en frö i munnen o han hade kunnat bk1rja den åt så bå<ia
ble ve liv. Den skulle hämtas å när han kom o hade vid.rört
barnaföderskan så sku11e hon kr¡nna lätt föda barn.

r annat fal-I såsom ve nåen som hade hatt en för-märr o

tagit vara på hinnan som omsluter föÌet, o barnaföderskan
fick krypa genom det, så skul-le det också lätta barnaf öd-
sel-n.

De va vi-sst också att de skul-le krypa genom nån slags
garn av flere slag, olika tvinnat eller på något vis, nen
jag kommer inte ihåg det riktigt.

Sen då barnet va kommet te världen så skuIle de ju
--.1öjas o där skulle läggas varjehanda saker, noderns vigsel
ring, krut, vitlök o sådant te skyd.dsnedel o sen i svepen
(i l-istan ? som de lindaile ned. skufle sys in en sil-ver-
slantr €tr nypa krut och vitlök, som skul_Le skyd.d.a. Så sku
Ie det al-lti finnas nån sorts ståI(sax e1ler el-lstål) i
bädd.en där barnet 1åg te11s d.et had.e fått dop, e1les Èund.e
det bli bortbytt. 0m trollen hade nått sjukt barn, kund.e
de 1ägga dit det i st. för clet friska barnet, o modern s
l-e all-tid ha sådana skyddsmedel från det hon födde
tills hon gått i þrkan.

Så fort som möjligt skul-le barnet ha dop. Det
ske på sönd.an. Då va de att tala nect en bära..gomma
gommo ?) . : , .

barnet

sku]1e
(uora-

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES.

ARKIV



ACC. N:R M. t 2,4.

som skulle bära barnet, o de ansås jy för en stor heder i
synnerhet hos hederligt folk o bli vtrad att kallas att
bära barnet. De skulIe när de b1e bedda te det göra före-
bråelser och säga att du har väI d.en o den som är närnre
släkt o så men när så mannen sa att mor o ja ha talts ve o

det och vi vell-a att clu ska göra det, så sa hon att hon ju
då skulle komma. Men då sku11e hon al-ltid veta vilka som

sku]Ie va faddrar. Då skuIle böragomman medföra förning,
men inte så stor som te bröllop och begravning, o va det
något så när förmöget medförde hon ful-1ständigt te å linda
barnet, blia o mantel o lintyg o nössa. De andra fad.drarna
förde ingenting ned. sig. Barnet skul-le ha dopklänning, men

cle fanns inte på mer än ett stä11-e i- Hånger så det fick man

allt1 låna mot en l1ten betah.ting, o på den där skulle va
rosetter påfästa o flera olika sorters bann som hängde ner-
åt o ett par spännen (en tre tum Iång, 1å- tun brett s àtt sil
ver med. nån sorts glasinJ-äggning).

När den s.k. böragommon hade fått fatt i barnet, skul-
l-e hon 1ägga sig på knä o bita en speta å golvet, så inte
barnet fick tannvärk. 0 så skull-e hon Iäsa fadervår. Barnet
skulte ha ett bokbla i hannen o någon penning inlagt på

bröstet. Bokblaet skul-l-e utgõra att d.et skuLl-e få gott ve å
1äsa.
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1äsa.
När de skulLe ge sig å, skuJ-le fadern uppge namnet,

som barnet skulle heta.
0m de kom til-I ett leje el-ler stätta skul-l-e bäragumon

trä barnet genom för att barnet skulle bli snäl1-t.
Va de så att barnet skrek under d.opförrättnlngen, va

det ett förebåd till att det skul-l_e få god röst.
.4. när de då kom ifrå kyrkan, skuJ-le brôragomon lägga '

barnet på något högt föremål fijr det att det inte skulr-e
frukta för att icryva åt vâ¿eret (z). va de en flicka tok
hon den sen o överl-ämnade den till en av de manliga fadd-
ra,rna, o va de en pojk te en av de kvinneliga ftir att bar-
net om de va en f]icka skul-Ie få gott pojketycke el-Ler om

de va en pojke gott flicketycke.
Sen skulle böragomon ta barnet o överlämna de te mo-

dern o säga': "hârr ger jag dig en kristen i stäl_Iet för en
hedning o Gu ge dig tycka te honom rul. "

0m modern var nycket tjock före födseln trodd.e de att
de bIe en flicka el-1a kunde de säga att hon har säkert två
om hon va ovanligt tjock.

De troddes alt om ett barn va fött under vattumannen
så,,skul-le det få svårt att ligga torr om nätterna. Den son
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var född under fiskarna skutle få tur te fiske.
De þam1a berättade att d.et fanns under året 50 förkas

tersedagar o ett barn fött på en sådan dag skull_e bIi olyc
ligt hel-a sin livstid.

Söndagsbarn o torsdagsbarn skulle ha lätt för å se
spöke.

lika många knutar som det fanns på navelsträngen lika
många barn skulle nodern ha tilÌ.

SomJ-iga barnaföd.erskor kunde stäl-1a smärtorna på en
annan person. Förstod han atrt det var sådana smärtor han
led. av skul-le han gå ut o knäppa opp byxorna och hugga av
byxgjoren, så flck hon sina smärtor igen.

Det togs vara på dopvatten i en flaska, som de kunde
ha att tvätta barnet med.

Det hände ofta att barnet fick utslag på kroppen ,
s.k. masseÌ, så om de fick dopvatten att tvätta barnet
och det gavs sen till- en hunn om de va en flicka, hynna om

d.e va en pojk, så skull-e det b1i bra.
lüamnet valdes gärna efter någon av de närmaste sr,äk-

tingarna. De uppkallade gärna barnet efter farfar erler
mormor och kunde de få namnet att börja med samma bokstav
el1er lika namn så var det bra.

Barnet l-iknad.e den det uppkallats efter i sätt och
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utseend.e. I\Ian sa gärna: d.et vore gott''att du blev 1ik den
(son det uppkallats efter) i det och det hänseendet.

När d.e första tänd.erna fälls så ska1l barnet sjä1v ta
tanden o s1äppa ner den i en golvspringa o säga: du gu}I-
tann ge mig en bentann. Det ansågs farligt kasta d.en i eld.

Jag va inte mer.än 10 timmar nãr jag döptes o de va
ändå i februari, så jag skuIle riktigt härdas.

Ett barn som va"oäkta vilIe inte vem som helst hålla
te d.opet.

Modern kyrktogs då i sakristian. Det förekom sällan
förr. Mormor son var 83 år när hon dog berättade att det
inte förekom mer än 2 eller 5 gånger under hela hennes tid
i Hånger.

0m -en brud. var fruktsam vid. vigseln skull_e d.et betal_
en särskild þrkopì-ikt på 2 kr. och då var det knappast at
de fick nåt brölÌop, för det ansågs skamligt o hel-a släkte
tok det som en skan åt sig.
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I/lin morrnor tjänade på ett stäl1e i tre år och hon ha-

de l- kr. i lön och r7 öre i städja för året. så fick hon
två blaggarnslintyg och ett par sko som hon kalIte för
vrängesko o ett huvekl-äe o ett förkläe. Hon ãgde från hon
va på trettonde året te hon va 1? inte mer än en kjol te à,

gå i kyrka o en te å ha henma utå grov blaggarn.
sen fick hon tre kr. i lön på ett stäl-l-e som hette

i Frösö by, men de va kl-ent me kosthålr-et. Ðe skulle ha 3

potatis var te målen men ingenting te d.em mer ãn (salt och
bröi Hennes husbonne, lasse, sa te sonen som to fram salt
o doppade potaten i: "skäms d.u inte å äta sovel- te sovel".
Jorl¡á.ran ensam skul-Ie utgöra sovel te bröet.
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ledskärvan. Då hade de te bote¡redel att barnet skulre

t torsdagsmornar å rad före sol-ens uppgångrom de va en poj
2 fruntimmer om de va.en flicka z karar, de skutre ta bar-
net o gå te ett l-e el-l-er en grind som gick opp mot norr o

där både likprocession el-ler brud.stass had.e gått lgenom.
Där skul-le de trä barnet rnellan en slana el_ler sporerna (r
fram o tebakes 3 gånger o meLlan varje gång skulle de spot

Horskärvan skuÌle di få om det va ett gossebarn o ett
J-ösaktigt fruntimrner eIler nån som fått oâkta barn så bar-
net bart skul-l-e det få horskärva (motsatt kön). Det kunile
botas om någon kunde stjäla en sko från d.en personen, som
orsakade skärvan o ge d.em något att dricka ur skon o bära
hem skoen igen o di inte hade saknat den, så skurle ile va
botemedel.

Ett annat boter¡edel mot skärva, men va d.en kal-l-ad.es
för vet jag inte, var att de skull-e gå til1 kyrkan tidigt
utan att träffa nåen person o inte tala ned nåen o då
le de kringgå þrkan 7 gånger. Sen skulle de gå opp där
ringklockorna hängde o med en kniv eller fil skava å lite
spån å malmen, o de skul-l-e brand.as i vatten o gis te bar-
net te å drecka. De tiar begagnat i.nte så tite här i Hånger
för de bär kl-ockerna spår å, men íngen skurte se när di
gj ord.e "t.
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En Linneiluk avpassad eft
tjära, bsk'skul1e de ege
skull-e den sitta så läng
o håret va 1oss. De skul-
i taket, medan barnet st

Aq tvättas bort med salt o askar ê1-
?
skorve. Det botades med. bekhätta.
er huvet'beströks ned bek elLer
ntelien va, och las på huvet. Där
e til-Is de trodde att både skorven
Ie fästa ett tåg i bekhättan fa$t
od på en stol som sen drogs unnanr
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Bellmans visa tiIl li1le Karr lnar använts som vaggvis

Johan har en Iíten gullvagn
i den får han sjãlver åka
liten pisk har han i sin hand
och smäller så många han råkar (z)
Hästar och vagnar de haver han nog
och pier oeh dränger te sina behov
och många små ruIlar på taket.

En liten häst och en liten vagn
och en liten Johan med. en slya (?)
När han får sig en l-iten häst
så får ha¡r Iära se å ria
Och bromsen han brunma
och katten den sì-år på trumma
och fira nöss cle gå i dans
så hela jorden runga.

Dessa var nog d.e mest vanliga.
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Räkna.Kribbo + l-eks nycket

Ett och två ba mej. då
tre o fira ba mej bia
5o6plockagäss
7 o I plocka flottar (fastingar)
9 o 10 sJ_ipte lie
11 o 12 slo näsan i golv
I3 o 14 plockade lorta
L5 o 16 flådde hästa
I7 o 18 fIådde kattan
19 o 20 sutte i grue (en nisch utanför bakugnen)

spunne nue (en sorts lin)
hör o hamp

tvi nu går ja.
sen söka rätt på dem. Hann någon fram och spottade innan
den räknande såg honom så had.e han vunnet. såg den räknan-
de någon, skulle.han spotta, då måste den komma fram.

Datten var vanli_gare förr.
Bollekar förekomner e J.
Kasta (jonglera) mecl äpp1en är vanlig:b under fruktticlen.
leka jakt hare hundar och jägare.
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När man badar sätter man ståI i vattnet för att nöc-
ken (t) inte ska få ¡nakt med dem.

Här -va en fiskare som bod.de här noranfiire. Han hette
Petter på til1a Mo. Ila¡r kund.e fånga mycket fisk. Han tog
av sig on foten och staek dem i vattnet och sa'': "Nu ger
jag dig min tår rü vil] jag ha fiskar både stora oeh små".
När han då hade fångat så mycket fisk han vill-e och had.e
rott i lann, så släppte han ut en li-ten fisk och en stor
och sa': "Nu v111 jag ha Ígen min tå, för nu har jag gett
de fiskar både stora och små. ". och de berättas attr när han

,;þ. dør så skulle hans högra Ii.lIetå va borte.
Det va mycke i folktron att de blev så kal-lad.e för-

gjorda. 0m d.et va en som hade ett tycke o de inte tyckte
att kärleken ble besvarad, skull-e t,a ett strumpebann erler
kräe av den som de ty.ckte om och gå med det til_1 en klok
gubbe el-ler gumma. Då fÍck de nå.nting utå honom som di s
Ie ge den and.re som de åstundade antingen i nåen dryck e1l
i nån mat o va d.e då så att han förtärd.e't va f örtro]]ni
en säkert verkstãlld och så avog som han etl_er hon hade v
sat sig förut så upptända va d.e sen. Men va de nån gång s
de va nåt motit i äktenskapet ansås de ha tillkommet på så
v1s.
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En flicka skul-l-e ta hår å de henlighetsfulle på sig

sjäIv o smyga in i nån sorts bakverk, men de misslyckades
för han ble varnad o han tog inte å vaffl_erne. Hon skul_Ie
rådföra sig andre gång, men då det hade nisslyckats förste
gång sto det inte te ä, fâ, nån förtroll-ning å ble gälland.e
me.

. De va en nycket ri-k bondson, end.a son, som bodde i
Backgården, Mos1e. Han skul-l-e gifta sig med. en fl-icka från
Harnryd (Hoúnryd?) i värnamo församting, men den va inte
förmögen. När han kom te prästen o skulre ta u-t lysning, så
frågade prästen honom orn hans kristend.omskunskap o frågad.e
vem som hade stiftat äktenskapet. Nu va den här rike dräng-
en halvidiot o så sa' han: "De har mor o far o stina i Hor-
naryd g¡ort". Eneström berätta samma historia men berätta
d.et fel. Ja kände båda personerna o nu 'ä d.e ciöa.

De troddes rätt ofta och jag rninns det som barn, att
de genom nån sorts förgöring hade blett gift. Men när d.en
döe som hade gjort förtrollningen så skulIe det hjälpa så
d.et ble bättre.

va de så de bre nåt stul-et från d.om så va de genast at
söka en sån där person som skurre återstälIa det stul_na.

i.tst<itriga äventyr har stä1lts til-l-rätta av knepiga
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präster. så va d.e en präst som hette Abrahan Almên (Kull-
torp och Gnosjö) som sen bl-e avsatt. på ett stälIe d.är d.e

va många'o långa vávar i närheten d.är Alr-mên bodd.e. Emel-
lertid så va han å fångade in en väv en natt inte menlngen
te stjäla utan te å göra spetakel. på moronen då di kon o

o kvinnan sa hon saknad.e sin längsta o bästa väv bre hon j
förIägen. Nu trod.des de att prästen kunne återstärta stule
så innan han sto opp om moronen kommer d.e d.är fruntimret
dit o fick ju til-lträd.e te å få tala me honom o beklagade
si-g att hon bl-it å me sin l-ängsta väv. Â rran der-to ju o sa
att de va lessamt o så framstäIlde hon att han skuIIe hjäI
henne te rátta, för ja vet att pastorn kan göra så rnycket,
så den som har tatt väven får bära hem den igen. O ja ska
ersätta honom allt va jag kan. Ja då sa han han skurle fö
söka och låtsades han gjorde nåra konstgrepp o ba henne
att hon skulle söka d.d"r hemikring och komma till_baka på af
tcinen o låta honom få veta on hon hade hettat väven, När
hon kom på aftonen så sa hon: "Ne¡ Gu hjälpe üê r vi har
te hett väven. Vi ha l-etat på alla vis men de a omöjel_j-t. "
"Jaså, dä va lessamt, då ska ja försöka en gång te." Nãr
hon sen kom så sa han: "Jar ru tror ja vi ska ta rätt på
väven. Ja ska följa me o jag tänker vi skal1 ta rEitt på en
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o dl föJ-jdes åt åt en s.k. bastu eller kö1na, där 1å väven
väl ihophärvad. Han hade själv lagt dit'en. o hon bre så
gla så de va förskräclielit, o sen kom hon dit o skänkte
honom ett par tre * sn'or för han hade vart snäIl o göurt
väven åt dexn.

Ðn annan gång så va han ute o reste o skull-e åka te
Angelsta. Kun te ett ställe utne vägen som ka11as för Hö]-_
rninge. så had,e han väI en dålier vagn o man hade då så
land.es stumpaskenor på vagnarna, o en sån d.är skena hade
gått dän. Då går han in på ett stä1re o ba'att få köpa ett
par spikar för att få fast den där skenan med.. Förråd.et på
spik va vâL inte så stort o di sprang o letade överallt i
huset där, och prästen fö1jde efter. så fick han se att d
va så ovanu-t nycket f1äsk undanstucket på ett särskil_t
stälLe, men låtsad.e inte att han márkte't. o de gick inte
så många da.gar efter så kommer cten person som bl_evet å me
fIäsket o skulIe be att få det stär-r-t till rätta. Ja, ef-
ter lite konprementerande sa' han att han skul_l-e söka på d
o det stälIet nära Holminge. Där tror ja att vi ska hetta
på fläsket. De ga sig dit o påträffade mycke riktit fläske
o igenkänite att de va de som va stulet ifrån dom. 0 på så
sätt flck de igen sitt fLäsk i-genom A1rnên,
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så hade han piga o den gick ute om nätterna o stängile
inte etter se. Då tänkte han ut ett knep att få pigan te å
va inne. Han hade haft lfte främmand.e på aftonen o de had.e
framme l-ite sll-ver på aftonen o när den främmand.e va rest
o pigan hade tatt silvret ut i köket o diskat de så haile
hon Iåtit d.e stå där utan att ha stängt etter se. Men emeli
lertid trodde han vä1 på att plan va utgåen så han gick ner
åt köket för att se efter. o då tok han all-t ihop silvert
me se på sitt rum o g5md.e. o när pian kom in varsnad.e hon
ingentingr men när hon kom opp på moronen skulr-e hon stäl-l_a
i ordning o i synnerhet silvert skul_le på si.n plats ä då
va de borta. 0 de va ett sådant förskrãckelit väsen. pian
grät o tjöt o skrek så han hörd.e't på sit rum o fråga va
de á. för nået o då grät pian o skrek o sa "Di har stulit
al-lt sil-vret o jag rår inte för d.et. " "J^, ja trod.d.e de
sku1Ie gâ. så efter du går ut on nätterne o stänger inte,
o sa hon ska betala siLvret. Men pian grät o ba o sá, "Ja
vet att pastorn har hjäIpt and.ra te rätta me va som är stu-
let och han kan vä1 hjä1pa me å stäl]a te râtrta. Men han va
hård o sa att de som är stulet ur hans egene hus d.e gâ"r

inte för en å stäl-l-a te rätta. 0 frun ba för pian o sjung-
de i samma ton att han hade hjä]pt annra o kunne väl stä11a
te rätta deras egena. l,len han förhöl_I sig avog även not
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o tyckte de va synn oln pigan o då ba han att pigan skulle
komma in te honom oeh hon va rent förgråten när hon kon då,
o då säger han te henne att on hon ville ge henne ett Iöfte
o försäkra att hon hå1Ier det så skulle kanske silvret kour-
na 1gen. 0 d.å va ile då att hon allrÍ fick gå ut nån natt.
utan de skul-Ie va nåt nöd.vändit árende, o då skulre hon be
om lov å både prästen-o fmen. "I morn ve d.en o den tien
får du gå te de o de stäIlet o d.å tror jag silvert ska va
kommet te rátta. "De skedde nycke riktit. Hon gick dÍt g då
hade prästen stãllt de dËir, så de va en lätt sak. på de
sättet botade han pian så hon ble inne.

.A'lfunên hade berättat detta för en salmakare Pettersso¡
i Värnamo-
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lõjtnant Rydell har berättat om en prästman, Pa1mgren,
som han gjorde som student (t).

Palmgrens far va'nycket slarvig och han va i Växjö
skol-a. Han o en kamrat di skulle hem o ha sina ferier té
jul. De kom ju skjuts te o-hämta dem. Hans f.ar va visst
från Söd.ra Hestra. Men di hade inga pengar. Så skulle de

ta nattlogi i en gästgivaregård men lite inna di kom fram
va P. i 'behov att gå avsides från väg.en. Där träffade han
på en sogga son hade grisat 9 grisar, 8 svartfläckia o en

vit. När di kommer fram va ile ett sådant väsen att leta ef
ter soggan för d.e visste att tiden va att hon skul-Ie grisa.
Då kom de overens om de här bä$ge studerandena att de skul
l-e spela ett spratt så d.e får nåra kroner te hemresan o de

här bägge stud.erande fick ju kvarter där o de hörde o såg
de här letanet. Då går den andre o sa att ja tro att om ni
tala väl ve min kamrat att han kan göra det. Han gör de

te gärna nen de kan al]t hända att han gör'et."Ja, ja ska
riklien ersätta honomr"säjer gästgj-varnr"om det är nöje1it
o går te Palmgren. "Ja har hört att ni kan skaffa te ràtta
sånt där. li de nöjeIit så ska ja ersätta er för'et. "Men h
l-åtsad.e som han inte vil1e o sa att d.e ä inte värt. Men sl-

teJ-igen då gästgivarn lovade honom go ersättning o att de
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s.ku1le få bo där fritt så sa han att han skull_e försöka.
sen han hade funderat en liten stunn viil det stället vid
vägen ..... ? ä gä in lite i skogen d.är, där hitter ni sog-
gan. Hon har I svartfläcketa grisar o en hwit ?, Di å dit
o nöet riktigt d.e s1o ju 1n. o där ble ju sådan gläe o di
fick fritt kvarter o pengar me så d.e kom hem rikerit på ile
dära äventyret.
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Ilav,ande kvinnor sku11e inte gå i kyrka på räppadaen,
Juld.aen, Vårfnrdagen, Midsommar- oeh Mickaelsmässedagen.
Men haile d.e varit en räppadag i þrkan skuIle de ovill-
korligen gå de andra me.

Var det frost Vårfrudagen så va de frost i 40 dagar
d'ärefter' 

"r kväl'- för tranan ljus i säng
i kvä1l ska vi lägga oss i ljusan kväIl
o sova te l'llikaelsmässe".

t dar före Mldsommar tog de dagg te nissommersgäst.

Valborgsmässemorgon ska man hãmta vatten j- sjönr oil
man had.e utslag på kroppen skuIle man tvätta se me de, o

även mot andra sjukdomar skulle de inte skada te å drecka
d.e t.

Den 22 febr. hette Peter katt, o sådant vädret va
den dagen sådant skufle de bli i sju veckor.

Den 27 juli- = d.e sju sovare. Regnad.e d.et den dan så
regnade det 7 veckor ilärefter.

Söndan innan de sku].Iå f]-ötta had.e de Mikal-smässe-
lekstuer.

Den 6 april, Vilheln, börjar ISde vecka. 5te veckan
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va våren slut. Korn där regn i Tde veckar vâ de ett gott
förebåd i synnerhet för rågen o då e1l_er i 6te vecka skul-
le gösslen köras ut tê kornet. Då hjälpte de varand.ra, byt-
tes ve o köra för att de skulle Så på dan.

De fick inte förrätta något vårarbete me kreaturen ser.k1. va 2 på l-ördagse.m. o lste maj. Men va de någon som be-
hövde hjá1pe så skulle de passa på o köra te en såd.an då.
likadant på slåttern fick de inte röra l-ie ell-er räfsa ef-
ter kl. 2 sen ål-dermannen hade tutat i l_uren.

I maj hade de allti byastämma att utse:.åldernan. Det
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skul-l-e gå
där han bl
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)
Â
d

tur och ord.ning. Åldernannen sökte opp en höjd
ste under slåttern. Hos den som skul_1e ha hjälpe

va ile sen kal-as o dans.
Va de någon som bröt imot . . . så skufl_e han plikta

en riksd.arer. luren var en meter lång, hopsatt av två ur-
hålkade trästycken, virad.e ne näver.

När de började så, tog de 3 gânger i mu11en o 1a i så-
skäppan o strödde ut det först innan d.i la i säd. Så gjorde
ännu en som dog för en 10 år sen.

ï ladan när de körd.e in den första neken så skull_e de

samla hop några bönerijtter, o de skull-e di forma ihop te
en J-iten turling (?) och så skufl-e de ta ett 1Ítet ben och
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en sten o tägga tillsamman i det ("ben o sten o bönerot'1,
hörd.e jag de brukad.e säga). De laes i botten innan d.e 1a ir
nåen nek. Då skulle de'stå en person utanföre. Då skulle
han säga: "va ska musan ha te nat?" Då svarade den som sto
inne "Hon ska ha bâjn o stajn o bò'nerot".

Ett annat sätt va ve skörden när de stutade 8" skära,
när d.e då va så nära sl-ut, sku11e de lämna en D;6 Sädes_
strå som skul-Ie stå på roten. De skulle en å husets folk
ta o skära å axen, medan alrt skörd.efolket sto omkring o
såg på, vira samman de andra och tryckte ner te ma"rken o
l-a en sten på. De skull-e lämnas ve sjä1va kanten. När d.e
va färdigt, skulle al-lesamman kasta skärerna över huet o

ropade ho j J o sen skul-le d e ta reda på var och en sin skä-
Tà¡ och de skulle tas hen o läggas inne på bord.et.

En småIänning brukade resa te skåne o ha en sån där
skära me se. 0 han skull-e heta per o va härifrån Kärd.a för-
sanling, Höntorpet, så hade han händ.el-sevis vatt i en åker
o skuret Pà o glömt skäran efter se. Nãr de va gånget en da
ell-er nået fick skåningen se att de va sä avtaget i hans
åker o fick se d.e besynnerliga verktyget. Han Eår o talar
on att' där ä kommet en krumbete i hans åker o fördän¡a hans
sä, de ä redan skuret å ett stort stycke. Då va di nyfikna
och skulle dit o se de där skadedjuret, men lngen vågade
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röra't, men så va de en som skurr-e va saì¿eles nodig o ficl
fatt i en lång stör o sku]le mörda krumbete(t) o tar o ger
'el ett väld.igt slag så skäran hoppade opp o ble hängandes
on hal-sen på en annan, o den skulle då befria honom o skar
honom så il1a så de va förskräckft.igt o dängde henne åt å-
kern igen. om ett par dagar kommer d.en här mannen som hade
glömt skäran tebakes o träffade då skåniígen o han beklaga-
de sig att det had.e konmit en krumbete o fijrdärvat hans sä
o då åtog han se att om han får en skäppa råg så ska han te
dän 'an (?) o de va d.e billigaste skåningen töckte han kun-
ne komma ifrån'et så d.e beviljade han genast. 0 han geck
dit o begärd.e inget sällskap utan tog krumbetet i sitt rass
o tog den hem välbehål-l-en igen.

0m skörden skulle fol-ket va l_ite bättre kIädda än i
vardaslag för ile ansågs lite mer helit. De minns jag Stina
när hon va l-ite vuxen hon vil1e ta på se ett rent kLäe, mer
då sa mormor att d e skul-l-e hon gönma te hon skulle u-b o '

skära, för d.å skrjlle hon ha ren huvudduk på sig.
Säden sattes på kramp, d.v.s. nekerna böjdes opp i

vinkel o sattes i rad.. Man måste va ute o skära tilr sent
på kvälIarna.

Stå1 sattes inte så ofta i åkern, men några gjorde
d.et. Det sattes ner en kniv e]ler lie i åkern.
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På ett stäl-Ie miste de åtskill-iga kreatur och de hade

frågat kloka fõrgäves då va d.e ett d.jur som va sjukt. Då s
en klok gubbe att ingenting hjälpte on de inte grävde ner
kreaturet levanes o det skull-e de gräva ner kreaturet un-
der teldet j- lagåren. Kreaturet 1åg i sitt bås o dröpte
medan d.e gravd.e¡ s€o to di o Ia ner'et o öste jord på o

kvävde't, hos lars Persson, Söragård.
När de frågade kloka, kunde det hända att de fick nåt

boterned.el- i en lcnuta o på en d e1 stäl-1en skulle de Uala n
'et i tröskel-n d.är som kreaturet gick över ella skulIe de

grava neret. i båsen där d.e s juka kreaturet va. .Ã' de hände
även så att de skul-le grava ner en levanés katt nåenstans
i lagåren.

Te o skydda hästarna skulle di försöka fånga en oggla
o den skulle cle spika opp över stalldören. De va ganska aI
mänt förr i vär1den,

0m kal-var va sjuka o d.e va otur me d.em så försökte de

få mjöIk från nån granne, då flck di turen o d.en di feck
mjöIken å skulle få oturen.

När man tog den sista säden så sa man "Nu tog vi ha-
ren". "Nu ska vi ta haren".

De sista äpplena vil-le cle inte gärna ta. De fe f ¿i
it

1nte.
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När man kom från julottan gick man, innan man gick 1n,

och ristade på aIla aplarna för att de skul-le bl-i bra frukt
När de hade slutat slåtten skul-le de ha hvit gröt te

frukost dan därpå. Den ka]lades sIåttergröt efter slåttern
o sköragröt efter skörden. 0m nåen skar sig i fingrarna när
han slog ropade nan till- honom: "Nu spillde du sköragröten"

Om frd.mmande hade hjälpt tiI1 vid slåttern så va de in
vanlÍt att han flek någon ersättning då utan han skulle ko
ma jul-afton o ha julkost. Då skulle han fägnas me mat o sen
skulle han ha en kaka o sågeI för en o dUbbel-t så mycket
om han hade varit där två.

H.ár fanns ställen där när nan kom fram me brökakan så
fick hon inte va v1öppêrr d.v.s. med avisid.an opp för då bI
hon odryg.

I mars månad höÌl man på o baka i f,lere d.ar, o de brö-
det skulle användas under sommarn o över skörden. De karl_ad.
rnånadsbrö , de va hål-kakor som va torkade. Man gj ord.e ett k
på den o slog sönder den mot knäet i 4 del_ar.

slo man sönner nået julkvällen så hade man otur me à
s1å sönner hela året.

Man skul-le lägga in hö julakvällen und.er boret o utå
d.e skul1e kreaturen ha l_ite var utå juì_dasmoron.

Askan å julbrasan skull_e säl_las över d.juren.
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En al- vid lars Petteras käl-la o den slo di en spJ-k e}-
1ér ett hästskosöm i för att sätta bort värk, sen di petat
sig i tanden så det kom'blod på den. Ett sånt trä vågade
ingen -ffi #nL"a,

Ve ett sol-dattorp som hette lassekull- 1å
två offerstenar. De va en grop knappt tumsdjup, så vi som

om ett Ìitersmått gått i den, o man sa att när stenen va mj
hade man satt ett stop fullt' me silverpengar. D¿.ir offrades
slantar o nål-ar o sådant.

En piga som va mi-ndre vetande vaktades. Hon sa: "d.e

ä- bättre I vakten t jyvarna i Hångers þrka än I vakten ßê r
för nu stjäl di þrksilvreti " De besannade se. Dd.r had.e va-
rit tjuvar. De va omkring 1780. Silvret va panter som d.e

hade 1ärnnat för 1ån av kyrkan,
0m ett barn ä fött säger di att di har hã-mtat de i

Stis mosse ell-er från nån käl-l-a.
I vår skog finns Drakahal-lar. De berättar sagan att

på d.en tiden då" stenen va mjuk så skulle draken fara fram
där å ha säl1skap med sig rned. mindre draka o dãr skulle de
vila sig på den flata klipphällen o där hade tryckts ner
som spår efter en vagn o där had.e dè haft ett stort penn
skrj-n o de ha de lyft Ð, där bredvid skrj-net ligger draken.
Flans bredd är ett par cm o så syns gapet. Därav har hemma-
net Drakary namn. 

,,
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ò aar brukade ligga ett stort båI av grenar. Al-1a förbifa-
rande skull-e kasta en gren där. sagan berättar att en
dräng var mördad där. I(orset var fastslaget vid. en fura. N
är visst både kors o fura borta.

Att möta fruntimmer när man skulle.bort va otur om de
ej va en hora (sugga), för det var de tur å möta.

En som skulle fara åt"Göteborg mötte ett fruntirnmer
som var kãnt för att va orrärrit. Han vänd.e q f or te ir[a1mö
i stäl-l-et. Barn va tur att möta, pojkar o flickor. skull_e
man på en längre resa så stäl-rd.e man en kar att gå i förväg
o möta, så man nötte en kar först.

skata ár d.et otur att nöta. olsmässe va arra skater
borta i B1åkul-la o $så så ruskia o fura,,/ut¡{ därav ord.stävet

"du ser ut som en olsmässeskata".
skrattar en skata om dan, kommer de främmat, men skrat

tar hon om natten, så ä de sþöke.

Byalaget kommer tirlsammans på bjudningar oberoende
av slãktskapsf örhål1_and e.

Man får j_nte gärna ta blommor på kyrkogårdar.
som botemed.el- mot skervan skul-1e man l_åna mul-l_ från

þrkogården, heJ-st från en s.k. sjärvspiIling. Då gick d.e
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tilI graven antingen tidigt om morgonen eller sent on kväl-
len. De skulle då be att få låna mul-l o di skul-le sIå lite
vatten på henne o dä vattnet skull-e barnet ha uti 3 tors-
dagsmornar i ra. Sen skul-le de bära til_lbaka mul_Ien på sam-
ma stäl1e o tacka för Iånet.

När ett barn togs genom ett le för skervan, skulle de
va 2 bröra. [fen man sku]-Ie ingenting få sä.

Ett barn }cunde botas från skervan genom att ta det ge-
nom ett vuxet hå1 på ett träd.

.Det har hänt ett fol_k fick sl_antar med i kistan.
En som grävde en grav fann en brännvinsplunta. De sa

tiÌ] honom att han inte fick röra det men han 'bog ut korken
o sa nHerren frâIse min fattiga sjäI men ja lygnar tej " o

så drack han brännvinet. Han hade ingen skada å det.

I Hånger är det en häst k)'rkegrim. Ve jultiden skull-e
de höra hur han sprang så det gnlstrade efter skorna inne í
kyrkan

Anti-ngen i Kärda el-ler Värnamo va en tjur kyrkegrj_m.
När de el-dade me aspve, tå1te han inte de utan vrålade, så
de tore 1nte.å'el-}a me asp mer.

Kyrkegrimen ska bevaka kyrkan o fol_k ska ha sett hästen
springa på taket.
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,l'skan förfö1jer troll-en. Förr berättas det att trot_l_en
b1e förstörda å åskan.

Flintpilar (dolkar) o såitant kallade di för åskpil_ar,
flintnejslar kal-l-ade di för åskviggar o stenyxorna likaså.

Odens jakt (Oajakten). Hörde man den skulle man bara
huka si-g ner på marken f ör d.en kund e inte flya Iägre än va
oxen bar sítt ok. 0den hade fått den makten att resa över
sverige o se hur det sto til-l här. Det var på våren egent-
l-1gen. Oa,ìakten a fåglar men di trodde att de va oden som
reste i fåglagestalt.

En del- präster tog sin examen i r,Vittenbêrg: men d.en
efterste kom aldrlg därifrå för han bre nappad i trappan
o ble efter. Men Torgen elIer Tel_lander
men han bl_e efter, men lnan fattade tag i
honom o kastade honom över sig så han bt
d.er me. Där skul_le de läsa i svartkonstb
trol-l-a me.

Han kunde d.ikta visor o sjunga hela
gång tÍ11- garvaren me en kohud. till_ bere
o den högg han sin ¡rxa tvärsigenom o så
bort hans märke.

'J^g ser ett fönster med fyra rutor
Jag ser en domare som tar mutor ll
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De sjöng han i värnamo. Han gifte sig med. en tatarekona så
de levde ett riktigt tatareliv;

Han bodde där värnamo torg ä, o därför karlades han
îorgen. I{ans son va mårare till yrket o va en riktig stor-
t jyv.

ó/j

Sjustjärnan, Norstjärnan, Karlavagnen, De 5 vise män,
Vintergatan.

r augusti spår fi efter vintergatan hurdan gröda de b
Den grenar sig vid julen. sen räknar ile efter varje gren.
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I början på 1800-tal-et va de en sta11mâstare på Toft
hol-n. Han 1å aflti i stall-et o han bl-e efta rid.en å maran
o hästarna också. så hâde han bett stal-ldrängen att han
skul-Ie ligga ddr me. När han märkte att han kanske hov (?)
på se eller ga nåt sakta ljud då skurr-e han kvickt hänga
opp hans byxor på dörren o tänna ljus.

0 då de kom på natten så tyckte d.rängen att d.e va nået
besynligt me honorn o han va kvick te å hänga opp böxerne å
tänna ljuset. 0 då va de möet riktigt ett fruntlmmer i
en klädd i blotta linnet o skul-le vara frän nået å torpen
i närheten av Toftaholm. 0 hon fick då låna lite kläd.er
o begi se hem o sen skull-e varken han ha ont â. de mer, o d.e

troddes åtninstone att hon slapp gå mer som sömngåare. Hon
vesste inte hur hon va ditkommen.

sen har jag hört åtskill-iga tala om att di ha vatt rÍ
ena å maran o de ska va som om nåt ovanlit tongt föremål- so
lägger se all-deles över dom o vill precis kväva dem. o di
kan inte röra en lem utair ligger som om di va fastkedjade i
sängen. l'fen d.i ska kunna ge lite svaga ljud ifrå se. så a
d.e nåen som vaknar o höret o ropar deras namn, så ä de ge-
nast fria.

o kreatur de va ofta di trod.d.e att dl va rÍd.ena å ma-
ran. Kom di i lagårarna på moronen o de va nåt kreatur sve

,. : '.: '
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tit då reil maran dä. Dä" sku]Ie där fästas en liè i taket
över d.juret som botemedel eller en vävske som va 9 bunn.

De hörde ¡a níny'Samla morföräldrar berätta, att för
rnycket lãngesen under kriget va de på ett torp i Hinsekin
värnamo socken men om han va soldat visste di inte, men e-
nell-ertid va han borta i kriget, o de hördes inte å nån un-
derrättelse, så di trodde han va död. så hände en dag på sl-
vintern att där kom fram en varg o kom änna fram på vebac-
ken. 0 där satt han möcke l-ogn o när di hade sett honom en
stunn setta där, tänkte di di skull_e ut o skrämma, o di
skulle då ut i skrika, men de satt han logn för. När inte

de hjäIpte, skulle di ta en stör o p8cta d.än en. Då gic
han ju undan, men kom snart igen, o de dära försöken förny-
ad.es nåra gånger, men han satt logn o gick ãnna fram te fö
studörren. l{är di hade sett de åtskillia gånger så gick
hustrun ut son had.e haft sin man i kriget, och säger "de
ä väl inte du Pär. "o då me ens bre han förvandlad te kar o.

va de hennes man. 0 han hade fått l-öfte te o komma hem men
vargliknelse o inte kunna bl-i annat utan hans namn ble nämn

Ett par svenska soldater had.e kommit te Norge o där
var di i en stuga. Där satt kärlngen o klippte halm rnycket
kort. Då frågade di va d.e skul-l_e va te. "Jo, dä ska r få si
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sa hon, o så bl_åste hon på de.
for på svenskaTna.

Då b1e d.e löss å a1l_tihop o

En annan gång när svenskarna va i Norge så beklagad.e
di sej för en lappkäring att de va så gott om vargar här.
tl -"Ja, dom ska vi ta tebaks", sa hon, "men då ska ni få sno_
kar j- stället". sen har här inte vatt nårra varga.r mer, men
här ä gott om snokar, o det skulle di fõrr inte ha sett
ra här' T.o.m. i min barndom så vet jag allri att jag såg
någon snok.

Tomtormar (?) ej kända. Snok avskys.

Ja vet inte om de va Í skåne erl-er Bleking, men ja har
hört talas om att en hãrifrån som pojk på ett stäl_re sett
gott om snok vid 1agårn o de va inte al_Ls rädda för den ut
de t. o. m. d.rack ur m j ölkstävan när d i rn j ölkade .

De dödar snokar när de ser d.em men när di kommer fram
te husen vil-l- di inte gärna slå dem, 1'synnerhet om di-ä
storar för då fruktar d1 att d.e bl-ir otur me kreaturen,

I(unne man fih.nga en vit orm o koka o dricka ur d.e spaet
som va blevet efter ormen, så bl-e en klok o kunde förutse
kommande ting. De ä många som har för trolit att di kloka s
Lisa i Finnshult hade sin klokskap på de sättet.
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"Ja tör inte gå för lj-na har kastat ut en fiskatarm (?

o den hoppar o väser". De skul-le vatt:-en vit orm.

Här oppe på ett torp som hette lell-e KIo va de ett
barn som satt o åt mjöIk o trröd i soppat d.å kom de en orm

o ville äta med. Så sa barnet'"'ta Ínte bara rnjölk utan ta
soppan med" (ftir en 8-10 år sedan)

Hjulormen biter i stjärten o ruIlar. En kan inte konm

undan om di Ínte ställer sig mot ett större trä så han ru1-
l-ar mot de o slápper taget.

På Toftahol-m va de al,l-ti så släta fina kreatur o de

va för att en dräng där, när han fick se en ormslå, al-ltiä
strök te) på ryggen för att de skulle bfi lika släta
som ormslån va.

Vilken som helst som har kreatur o vågar ta henne o

stryka henne så ska kreaturen bl-i sl-äta.
0 de berättas att hon à inte vådeli mer än kI. 12 mid

dagen. Då ska hon hoggas, o hoggs hon dä så bl(.r dê. döen.
0n ett kreatur el-l-er en mänska me bar fot kommer te ä

trampa på doggormen så fick di röta el-l-er bul-nader i foten.
Det hänger ibl-and. en vit säck på grässtrå ful_l_t av små

svarta krä]and.e djur, J-ite minner än myre, kvalster kal_l_a
di at. 0m kreatur får de i höet så ansågs de mycket farlit.
så när man så det skulle man hugga à.de â" trampa på d.et så
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det lnte kom i fodret. Då b1e kreaturet mycke upphävet o an
dedriíkten bfe besvärad för den. Som botemedel mot kvalster
ansågs de säkert om de va ñåen som had.e fångat en vessla o

tor.kat henne, så skul-l-e en liten smul- ä den va botemedef . ji
nà.r boskapen drack kunne di få kvalster.

0m man bl-ùr vesslebeten så ska de inte stå te Ð" täka.
0m en kunne fånga en fl-ädermus hon ska inte ha mer än

3 droppa blo i sê r men kunde man fånga henne l_evanes o hâmt
ur henne di dropnarna o på nået vis, t. ex. bara om en struk

(strök?) se i handen o to ett fruntimmer i hand som en
tyckte om så skulfe hon genast få rnotkärl_ek. o ell_a om en

annars velle bedriva otukt me henne så had.e man någet sådan
att beröra henne me så hade hon inte nån motståndskraft ut
ä bevilja otuktsbegäret. Aven kunne man förgöra fiskredskap
synnerligen metkrokar me nån del_ utå fl_äd.ermus.

.'i de torka å di få se en igelkott komma fram te hus så
väntar di regn.

Ekorren dä ansågs om han kom o sprang opp på taket å b
ningshuset att de ble våe1l-. 0 tittade han i fönstret så va
de förebud te nån slags olycka inom huset. o kom man färdane
o en ekorre sprang två:irs över vägen så ansågs de för att m

01" utsatt för någea olycka på resan el_l-er om men va gåanes
a
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ACC. N:R M. 7 257 2' {7.
att man inte hade nåentj-ng för d.e ärendei man gick efter.

Kom uggl-an fram tê gåren o hennes l-äte l-ät som när en
gråter så va d.e förebud te att nåen föddes, lnen va läten
som hon sa kl-ävitt, klâvitt, så va de att nån skul-l-e dö.

0m de va torka o fäkreaturen k1ättrad.e opp på höga ber
el-l-er lcull-ar, sku11e de va förebud till regn.

Ilär bodde en sol-dat hetad.e Gyllensten, men va di myc-
ke besvärade me sånne d.ára stora råtter så åtog han se att
på den vanlige uppsägningsdagen, Tomasnässed.agen, 5 dar fö
jul gå te de stälì-et å säja opp dom te
l-e di om nåra dar va borta. Irien han va
gjorde de dära experimentet, men om de
inte.

Ett annat inedetr te å fördriva d.om

l-evanes o binda d.en me ett snöre om

flyttning, å då skul
på åtski]lia ställen
lyckades de vet ja

me va att fånga en
bakfötterna o hänga

ne på den pl-ats d.är de va mest me de däre skadedjuren o p
ka henne me ett ris så hon skrek bra o dä skulle di anra
räd.da o försvinna.

0m de va Toltekvarn (Toftakvarn?) elIer nån annan kv
de kan ja precis inte säga, men de kom en person o sa att
om han får en hal-vspann rågmjöI så ska han fördriva råttorn
o då-fiek han 1öfte om. 0 han gjorde väL nåra besvärjelser
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el-rer någonting o de ble en våde]ig massa'i o sen spatserad.e
di i ett säl-lskap åt dammen o de blev ett sådant skrik o pip
nàr di kom di-b innan di gick te botten. Han fick va han skul
l-e ha.

0m en s1år en orm utan att d.öda honom så han rinner un-
dan, så säjer di att han vaktar i 7 år o försUker komrna så
Kan rinna i en. 0 de tror di än i da att ormar försöker rin-
na in i en.

De va en ïnan i Dannäs socken som hade lagt sig o sova i_

höet. Då hade en orm runnet i honom. Han kând,e hur han ring-
lade se i honom. Ilan gick te Davj-d i Ryd o fick nån medicin,
så ormen gav sig å ut o han va så il-sk så han hoppad.e o vãst

o högg omkring se,
0 ja har hört talas om en som trodde han had.e en orm i-

sêr o han va hos många både lãkare o andra men omöjJ_it han
kunne bli ä me'n. Han hade honom fortfarande. Han va hos 1ä-
karn flere gånger, men kunde inte fä bort honom. så ial-ade
läkarn me en å hans anhöriga att de skutl_e försöka skaffa

en levane orn o de gjorde di så han fick den i sj-n ägo o han
hade mannen te behandling. 0 då ga han honom ett medel o lät
honom 1ägga se. sen to han ormen o visade honom. sen b1e han
bra.
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Di skul-le borra ner ormar levane i lagårströskIar o

sen täppa igen hål-et. sen ska där inte nån trol-l-do¡n kunna
skad.a kreaturen.

Grodder vi11e di j-nte gärna röra ve. nfe þi-ten å d.em

anse di för farlit. 0 åtmi-nstone förr trodd.e di att di kunnr
va övernaturlia väsen.

Ja har hört berättas om ett fruntimmer som gick ut på
åkern o skar o där va en grodda, o hon va nycke tjock o il-l-¿
vuxen o hon tog ett halmstrå o knytte om henne o sa "se me

te när du ska bärsla", o sen så tãnkte hon inte vidare på'el
men de geck inte så ì-ångt därefter förrân där kom bud efter
henne o hon måste följa me o d.e bar å te blann trol-l-en å de
va lnte så angenämt för henne à. övervara de dära o d.e vj-1Ie
hon ju inte tala om va hon had.e utstått, men emell-ertid. så
gjorde hon i-nte om de mer. 0 efter d.en sägen så tror jag att
de ä att folk ä lite rädda å röra ve såna d.ära grod.d.er på
nået vis.

0 förr vet ja att om en råkad.e oförsþtt hogga en sådan
dãr me lien så sa di allti "de råd.d.e ja lnte för" erl-er "ju
gjorde de inte med fIit".
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De hörde ja min mormor tala om att de va ingen som had

nån klocka i hel-a gåren, men de va en som hade en

den utgjorde förf klocka. 0 klockan I pä natten
}:'an en gång, o k!. 2 gol han 2 gånger, o kI. 3 så

J gänger, o då skul-le di stiga opp,

När ãgaren dog o bars bort va de bruklit att
l-e gå o lyfta på bikupan.

Vid Boda und.er Lilienäs står en gamnal lind,

tupp, o

så gol
goÌ han

nåen sku

som 1ig-
ger utefter marken o ful1 med unga skott 1ángs hela starnmen.

Den får ingen röra. Arrendatorn á'r övertygad om att om nå-
gon rör linden så dör all boskap på gården. En gång råkade
d.e vid sIåttern av misstag slå av en kvist, då dog två krea-
tur.

De bodde en torpare strax nerom vårt, hetade f-,asse i 0s

i{an haile varêt ve Kylahovs kvarn o geck hem ve kl. 12 på na

ten. Han kom på moen l-ite lnnan han kom fram där den gamla
k).rkan har stått. Där tyckte han han såg ett spöke o när han

hade gått en l-j-ten bit började spöket på ä skrika o det had.e

skreket en gång el1er två så va de en l-iten bit därifrå ett
annat som skrek lika i1Ia o efter va han tyckte så närmad.e

di sig emot varandra, o nâr han kom mitt för d.e gamle kyrk-
stallarna som va, då hade båda spöken sammantrãffats där o
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ett tu tre började di på å sJ-åss, o di'bloss o skrek o de

lät son om man hade böstat på tomna tynner (?). 0 han gick
så fort han nånstin hann men strax sl-utades efter va han

tyckte slagsmålet. Sedan dro di var o en på sitt håll som

han töckte di kom.

Fru Caval-l-i tal-ade om när hon bodde här i Hånger när
hon va flicka så va hon på ett stâl1-e på besök. Emell-ertid
hon gåen opp o Iágga se o de va ändå kornmet på sommerti-den
så de va just inte så mõrkt o bäst hon 1å"g fick hon höra
sik utanför huset, o tyckte hon hörde fl-ere personer. Bäst
de va så kommer de tåganes oppför trappan o kommer in på

rummet där hon 1åS. Hon J.åS o tyckte hon såg di va rätt mån

av båda könen, men rätt små som barn o hon b1e ju förskrá.ck
Íilen tord,e inte siiga opp o di had.e mycket rol-1t o va dãr ve
pass en tinma. Sen av1ägsnad.e di se i al-l-del-es samma takt
son di hade kornmet. Hon förbidade o ble kvar i sängen tes
moronen.

Ja hörde en gammal gudfrukti gumma tala om att non tj
nade hos ett prästfolk här i Hånger, bodde i Klockaregåren
men han förde ett supit o dåÌit leverne, o hon påsto att h
fl-ere gånger såg att de kom i.n en person på natten ibl-and
klädd i d.en ena dräkten, ibland i en annan, o han kunne sä
ta se på golvet o sitta o röka efter va hon töckte ur en
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stor sjöskumspipa sel-verbeslagen, o de händ.e nåen gång att
prästen vaknade o såg honom, o då, befaflte han honom att Så

ut. (Detta ska ha stått i Euvo rösten ).
De va en dl skulle kalla honorn för l,il-l-e Jon, o de spö

kade rätt ofta och tÍl-1 o me satte se te rocken o spinna o

surra om nätterna. Då skulIe di begagna såna där huver el-l-e

nattmösser di kallte d.em för (natt)l-uver, som di tok på hu-

vet när di l-ae se. Då skulle han ta å se den o dänga den åt
de hål-1 där han t]¡ckte de spann o sa "Bytingar besitta me

om inte d.u }aga de hän så ska ia gi de". O då kunne de b1i
longt nà"ra nätter, men sen ble de de samma o då fick l-uvan

å lgen o kastas emot 'et. De där spöket skulle va entrãget
så de uppehöll sig där me'n dagen va också. 0 de kunne ju
förekomma o då kall-tes di inte för spöke utan för ôpendaa.
Så hände de se att de hade bykt /tvattat klad'er/ så va de

förr fanns de humlegår ve varenda stuga o då va de ju
att när man skördade in huml-en att man samlade ihop st
na o satte emot en vägg eller så d.ära. Då kom di o skull-e
tömma ut den varma luten di kal-l-a o tömme dä i¡not di dära
humlastängerna o då sto spöket gömt där j.nnanför o då börjad
dä o springa o skrika o gnälIa. Di skål1ade 'et'. Sen skull-e
de försvinna (i samme gär d.är ja bor, men de ska va åtmin-
stone en 100 år senr ja d.e Ð. al-lt mer).
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De skull-e va på ett stäl1-e där de vã'två giftar men

d.e b1e inga barn, o de trod.d.es flere gånger att hustrun ha-
d.e varit fruktsam, o de va ju gået en Iãngre tidr men där
bl-e inga barn. Så va de nån som va ute o gick årsgången. Då

gick han te fönstret o skul1e se 1n. Då satt di o spisad.e

kväl-lsmat julkvälIen o då såg han 6 barn sitta ve bordet ffie r

men all-a utan huvud., o då troddes de att hon hade på något
sätt förekommet så de inte bl-ev några barn. De skulle varit
henne till-ämnat sex barn, men så hade di inget.

. Om de samlas gråsparvar i mängdvis på vlntern då säger

di att de bl-ir regn.

Kommer di förste kråkerna tidigt säger di att vi får
kråkvinter, för kråkorna får dra te se på näbben.

När hackspetten hackar på hårda trä, tror d.i att de

bl-ir torka o skriker han så. blir de regn.

När göken gal på bar kvist, ä de inte goa tecken (Dåli
gröda).

Gal göken på nîtben (snåstack med. hö), så får bonden

dra sin ko på triUuen (tuvor). (Då får han dra henne ut på

bete tidigt el-l-er gráva ner henne för hon har dött i svâl-t. )
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Får bon{en sopa taket ne hättan, så fär rran sopa rännet

me vanten (Utír de ymnit hö så blir de odrygt).

Di skul-le smyga €e i-n te ett trä., där en gök sitter o

gal o fråga:
"Gõk IilIe i grön 1ia
hur 1änge ska ja Så piga. "
Så många rop som han ropte så nånga är skulle de bli.

"Gök liIle i grön äng

hur Iänge ska ja gå d.räng"
Göken ä de ena året gök o det andra året hök o den

säärla "or ÊSBrmat te honom de år.et han ä gök är den första
fågel han fångar när han blir'hök.

,. Söd.er säagök
väster g1Èiagök

öster nõagök
norr . i' ;döagök.
Om man hãrmar göken ska han bli hêe. Så d.e ska ¡nan inte

göra.
0m man kan snyga sig fram o ta träet i fangr medan gö-

ken go1, så kan man ta bort barnsängsplågor, o¡n man omfamnar

den som ska föd,a barn.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES.

ARKIV



M.l 2_ 5_ 7 2: ¿c
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Flyger grågässen tidigt mot söder, blir de tidigt vin-
ter, o när di första kominer på våren så ä vintern s1ut.

Cm gladan flyger'högt, blir d.et torkvär, o flyger hon
Iågt, bli-r de regn.

Turturduvan va förvandl-ad från mänska te turturduva. De

va en piga som skull-e tjãna på ett stäJ-le, o så had.e hon s

tret nået, o de vilLe hennes matmor ha henne te å bekänna.
I'[en de gjorde hon inte utan sa hon ä fri. 0m ja har gjort de

sa hon, så ska ja be te Gu att ja bl-e skapad som en fågeJ-.
Cl då ble matmodern i1la ve o körde ut henne, o då blev de

en fåge1 av henne, o då ska hennes l-ãte betyda sâ här: Hust-
run sfo skút ut j;, Hu.

Svalerna n¿ir cli har vlstats lnar om sommern såL ligger di
på sjöbottneú om vinteren, o cle sa mormor di hade t.o.m. set
att di flockvis hade satt sig på d.e yttre vasstråna vid sjö-
strännerna o sen krupet längre o Iängre ner o så när di ¿üte
ner i vattnet gav di från sì-g ett fitet gä111 skrik, o sen
sjönk de ner te bottenen, o för att di skul-l-e kunna sjunka
så under skördetiden när d.i va ute på åkrarna o skar säden,
så fÌög di- ända inpå mij,nskerna för att di skull-e uppfånga nä
got utå mânskernas andedräkt o d.ârutav få tyngd.
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ACC. N:R M. 11 2-5-7-2'6é.

Orren säger: Min mor kokar gröt o rörer äe nocken o själv.
äter hon opp er1.

När kornknarren hörs. fõrsta gången kan di. så korn.
(1 okt. 1 apr. ) Om ¿e va rim, o d.e gick å ¡ne sakta

regn, t.ex. om de va den 1 nov., så skul_le kornet sås den I
rnajr men va de den I dec. så den 1 juni.

Sonlia to så säkert märke så d.e va på eri viss timme
kornet skul-1e sås.

0m mul-lsorken sköt opp högar, sku11e han skjuta ut nå-
gon ur huset, så den sku11e antingen d.ö eller flytta.

Nyckelpigan har varit en pi-ga son stal fruns nycklar o

så b1e hon förwandl-ad te sln nuvarand.e gestalt.
Torbaggen. Den förste man ser på året, miiter den, så

bl-ir de motgångar o går han me så bLir de medgång. Kryper
han opp på ett strå, blir de mycke regn.

När humlan surrar, så leker braxen. (pigan son piekade
braxän).
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ACC. N:R M.1 25? 2' 6V.

Vid 'Ioftahol-msl-annet såg man "tt 
'så stor gädda, a'l,t

en vågade ens närma sig stranden. I'{en så va de en sne so
gjorde sig en särskil-d. listra di kaIlar, de va te o hogga o

sen bann han ett J-ångt tåg ve stången, o de ftlste han i en
tunna. Sen for han ui o hogg den stora l_isbran i gädd.an, o

som hon hade fåti hoggit, så kastade han ut tunnan me tåget
i, o sen fick hon resa ut te sjös, o efter ett par dagar re
te di ut o tog rätt på tunnan, som fl-öt på vattnet, o då va
gäddan rne. j)en skul-le va stor som en l-iten val-fisk.

F1ög korpen om vintern o ropte, så skulle de bl_i stark
vinter, men fJ-ög han åt söder, så skul-le de bl-i dåIig vinte

F1ög orren över hustak, så b1e de ostadit väder.

Nãr man l-a korven i grytan, skulle man säga: ¡, ltåtl_e
hemma? Då skulle en annan svara: Ja visst ä Hålle hemma. De

var för att korven inte skul-l-e ryka sönder.

0n barn i synnerhet späbarn blir vitt i munnen så sa d

att di hade torsken, o då va de frà.ga om att få fatt i en
torskaskål o hälla i mjölk ell-er vatten o låta barnet drick
tlT.

I,,,Ian l-a aIelöv på ormbett o knöt om lemmen så fort som

mö j 1i-gt.
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ACC. N:R M.7251 2'6t.

0n någon 1ånte jäst, skulle nan saiUa stål- i den e11er
också la man i ett glödande eldkol.

0m någon hade så kall-anes klåe på kroppen, sku11e han
kIä av sig naken o rul-l-a sig Í daggen mi-dsommarmorgon lnnan
sol gick opp.

TaklagsöI bruktes aldrig förr i l{ånger, men på senare
tider om de är någotsånär bytge o nåetsånär folk har d.i lite
f estligt, nár takstol-en ä rest.

När de hade bestämt sÍg för att bygga ett hus, fordrade
en hop stockar o tlmner, och det gjorde de beräkning själva
va som skuLle kunna åtgå. Då går de o hogg de antalet i sin
skog som di hade ämnat. Ett par dar efteråt skufle timnerka-
l-aset gå av stapelen. Då va di å bedde hele byn o behövdes i
så ba d.i fler te å hjä1pa se å köra hem timret, o de va så

vanlit så ingen nekade, o den som skull-e ha tlinret han skul--
1e medföra en hel- mängd brãnvin o tetogg. Nu va de nästans
brukligt å köra timret sIäpe där de la på storänden o så fj-c
hel-a ti::rret s1äpa o det va ju tungt så di kunne lnte ta mer
án en stock efter ett õk. När di hade l-astat på det, skul-Ie
di ha å det rnedförda bränvinet o lite tetogg. ldu son här 1

byn så kunde di Ínte köra te skogen mer ân högst 2 gänger
på daen. När di då kom hem rne fijrsta timmerträdet o had.e
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ACC. N:R ,6?,

l-astat ày ¡ då skulle di ha tiflräekelit me mat o bränvin,
men inte sitta te bors utan de skul-}e flys dem l- handom. 0

jag har sjá1v varit me vid sådana där vj- har varit en 5 o

tjugo stycken. När di då kom me andra träet e1Ìer sista 1

set om ql) de vLü lnte bod.de så avtägset så stcut-le där möt
en kar o härnta kreaturen, o då skulle en sådan trakteras.
som hade kört di stannade. sen skulIe då kal-aset börja. (Ti
merkalas). o d.e va flerê sorters nat inte precis som ve brö
lop men nästans likadant o bränvin i överflöd. Fick di inte
bränvin så di bl-e rusia, så va de dålit köreka]as, å när då
med.dan som di kaÌtet va aväten sen i synnerhet di yngre ka-
Ta;ne., l-åt nu vara att di va gifta, så skulle di börja på me

olika te ä dra kavet o # ;nn lr; skäppan å d.ra käpp o

krokfing€rr gå markus o lukas. 0 då kunne de t. o.m. hända à
di kunne daskade te så hårt så de ble osämja. De kunne di
hål1a på me änna te 1l--tiden på kväIlen. Sen skulle di då
ha kväI1smat o då besto å smör fisk o nån sorts sovel- o vit

T-gröt. lleñ brän vin skulle vartka. Aven te gröten skull_e di h
bränvin. så. va de då oppbrott, men då skul-le di då ha rese-
supen o de kunne hända att di to så pass, så. di tok'et i öl-
g1as, o sËi skul-le var o en ha en bröskiva- me se hem i fecke
o l-ámna mor nâr han kon hem. sådant förekom nästan ve varje
stäl-Ie där d.e skull-e byggas. 0 ja har sjä1v hatt ett sådant
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ACC. N:R M.l 'Vo.
o hade 22 öka te å köra.

När di då hade byggt opp huset å de va färd.it å flytta
in i, kanhända de inte va murat,.så sku1le alla som had.e va-

ret me o byggt skulle di bjudas te en medda o de hörde ia eI

gammal man säga, att han hade byggt lagor o hade så kall-anes

hoggekalas o d.e gick åt 18 stop (g kanner) bränvin.
När di flyttade från ett stä11-e te ett annat skull-e de

vara flyttekalas på äe'nya stäl-let. De gick te ungefär som

på tj-nmerkalasen, men grannarna bar dit grötafat. De kunne

va en 8, 1O som kom från ofika personer. Då gröten skulle
ätas, så åt man ur faten me skearna, så de va inte fråga om

ä ta te se på tallrikarna, o så va de te o flyttja om o

flyttja om så var o en åt ur a1l-a de ol-ika faten. Men bord-
servisen va enkel-. Ja sjä1v har varit på ett bröllop' där d-e

lnte begagnades annat än trätallrikar o samma tal-lrik te al-
la sorterna, à, så ät man ur faten. Hade man kniv o gaffel i
fecka' så begagnad.e man dem el-la så va de å begagna di- fem.

Ja har vatit/pâ"/ett körekaIas, men de va inte timmer
utan att köra bokstockar från Asknäset te en Svarvare som

bodde i Söd.ra Ryd. Ðe skul-l-e va huvudsaklien te spinneroc-
kar. Där va ju fl-ere sorter mat men vankad.es så mycke brän-
vin så de som va l-ite glaa ât'et di to så rnycke i början så

di kunne inte mycke aLa, o di hade så mycke olika saker sam-

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES.

ARKIV'À



A C. N¡R M.í25?2'71
rnanrõrda på sina tal-lrikar, som man lcan sÞ.mmanröra en del

olika ämnen å ge en gris. O två utå borsgästerna kräktes
på tallrikerna me.

Ve timmerkalas skull-e de va två nå1 mat, men ve andra
ki5rekalas, t.ex. köla ve åt nân, skulle d.e vara en måltid.

I\lina morföräldrar e]ler far o mor flyttade från ett
torp o till Södregård, o då sto d,är mitt på golvet en trä-
skål, o d.e va nået i den man de kommer jag inte ihåg. Di
.¡isste i-nte va de skul-le va för.

Nár de förde hem nya kreatur te lagårn, va de bl-ann
ra brukelit att husmod.ern skulle ta en bröbit under förkl-ät
o ge kreaturet, o så när di l-ed,de 1n'et åt lagårn så skul-l-e
di spotta. Hade di på nån marken köpt ett par stuta el-l-er
annat kreatur, så om di släpte d.em ell-er hade in d.em, så va
d.e stutar så skul-1e tömnen som va på den den skufle tas me.

in, o den skulIe den som köpt kreaturet 1ägga under huvet u

d.er natten, så skulle di inte trå el-Ier vefla tebakes på de

hål-l där di had.e varit. Va de ett ensamt kreatur, så skul-l-e
repet som d.e lett de ne tas Ín på samma sätt.

När man hämtade en spägris - de kommer jag ihåg o ja
har gjort'et ffier ja skul-le gå eiter en spägris i gårstuan
o ja ble tesagd att ta ett hästskosön (ett gammalt som varit
begagnat) o ka.sta i svinstian där man to grlsen. När jag ha-
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de fått grisen i säcken o skr¡lle gå så toà ii"" som ägt gri-
'sen o sa: 'du har inte kastat ett söm i stiâ¡". "Jo, de

hat jag, men inte ä, ja säker att ja kan ha reda på det." '-
tt*|", nen det nåste du". - Det skuLle va fõr att inte ta svi-
nalyckan från dom,

Timmer te hus skulle hoggas i nädan.
ft-"f nedan ditt timmer hogg

så värkar malen ingèrn glogg
varaktit bliver ock det hus

o hyser ingen väggelus".

Brandlrvistar = ¡narkvastar. Trä me brandkvlstar skulle
man inte ta te hus för då bri-nner huset.

t 1.,,
'Dain{ t¡ü"ir' dain velre vi inte ha för dr ganle brukte

atlti å karpa (Ð att dár de á. en brannkvist där brinner hu-
get tt 

.



ACC. N:R M. 1 257 2: /"r.

Skogssnuan.

nã.rheten å berg.
fru.

Bengt i Orsagård.en l-åg ute på Fãrjansö (?) en natt på
fiske. De el-lade på natten. Då kom ett grant, så fagert.o
skönt rfruntinmer o gick fram te dem. De tal-ade te henne o d

vände hon sig oflr o ilå va de som om de hade vatt en stor i-
hål-i ek.

0n di varsnad.e skogssnuan o l-åtsade som om dl i-nte såg
henne, så hade di inte ont å henne. irlen e1l-a kunne hon för-
vilJ-a dern så di kunne g,ä. i skogen dagatals utan a.tt veta v
di va. Ju mer di gick ju galnare kom di, o då va de inte myc

ke gärsgåra i skogarna, utan di icunde gå milJ-ångt. iúen för-
sto di att di va bl-ena förvillade så om d.e vrängde tröjan o

tok på henne så kunne di genast komma rätt.
Hände de di va ute om sommarn o bara i skj ortäTma.rrLa- så

skul1-e di vränga västen.

För gastakram kunde en krypa 3 gänger genon en sel-e so
en márr använt som had.e föIat o spotta var gång.

En del hade sett henne Så i skogen helst i
Hon skul-Ie förevisa sig sorn en skön jung-
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ACC. N:R M. 1z5r z; v4
Trol-l-a kl-ipper i Voxto rp.

De skul-Ie va en ägare te Ed' som hetade Horve, o han va
ute dagarna före jul i skul-le jaga, o där satt ett fruntim-
mer ute i marlcen inte långt ifrån Troll_a kJ-ipper o sa: "Ho,
ja frys, hu , ja frys. "Då hade han ett par vantar i fecken
han tok o kastade te :na. "Ta på de d-em": sâ han,

Sen skull-e han då rida te k.yrkan julottan. Han kom där
te berget så sto de på 4 gul1s"toì_pa.r o trotlen d,ärinne dan-
sad.e o d.rucke, o den ene sa te den andre: "vacker o vit
ekänk också hit". Då sãger iian också d.är han satt på hästen:
"vacker o vit skänk också hit". Dä kommer där ett utå trol--
len rne ett horn fyllt o flydde honom. 0 han tog hornet me.
den ena handen o högg te trollet me värjan me den
andra, o drycken kastade han bakon se på hästIänden o de
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de bort håret på Ìrästryõ-gen. Då kom troll-en efter
d.e 'Í berget:

"Du vant avàn d.åre

rid å vd.gen den:rhåre
o på åkeren d.en korsåre (fl) ".

Då kastade han om Ïiästen in pdåtrern, som var
kors, sen b1e han å me trofl-en o red på (?) åkern
tll-ls h.an flck höra Voxtorpa kl-ocker. Sen var han
1en. Flornet, ett betydel-it sil-verhorn, skull-e han

o då ropte

körd på
ett stycke
fri trol--
skänka te



ACC, N:R M.+zs? u 7"r.

Voxtorps kyrka, o de skull-e va 165 färger på hornet, lika
många som de ä dagar på året. Dd"rav namnet troll-aklipper.
Hornet skul-le sederrnera komma tiI1 Växjö, o där skul-l-e de

ha tagits av danskarna.

.A.lvabl-äst.
De visade se som nån sorts utslag på kroppen. De va e-

gentl-ien på barn. Då skulle de föra en.sådan te en smedja å
b1åsa på det med smedbälgen, o i annat fall- skull-e dÍ hämta
stjälkar utå nässIe o dels skulle di stryka över de dära,
sen skulfe di brânna stjälkarna o askan skull-e strös på krop
pen. el

Vättl-jus skulle begagnas te nån sorts botemed.el, men

jag vet inte te va.
Btt slags kopp or kal-lades svinkoppor. Då skul-l-e man kl-ä

å se naken o rull-a se i en svinbale Cïl så gick di bort.
l'¡Ian får inte sl-å ut hett vatten, f ör det dödade vättera
Småbarns bad.vatten va di rädd.a fõr å s1å ut. De sku]-Ie

s1ås under en bro el-ler sådant.
De va dj- som tog vaTa- på oblatet nãr di gick te natt-

vard.en. De la di i en bössa o sköt à! ¡ då kunne di skjuta
va djur som helst utan att behöva gå så Ìångt. ùTan kunne

också ha den te kreaturen o te ä dra pengar.
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ACC. N:R M. 7 25il 2! 76

På ett stä1le l-ite söder härom Vita 'r1rþ berãttas att
de skulle va nergràvt, ett pennlngeskrin, å di va å grävde o

va kommena så" di såg skrinet, men då tyckte di att hela
gåren sto i l-jus Iåga o brann, o då tyckte d.i abt när d.i
komna så långt så skul-Ie d.e skynna hem o släcka e11en, o

di kom hen va de ju al-ls lngen fara me nåen el-1. l[är di
tebal<es så va skrinet borta.

liven vid den så kall-anes Torpa hå1a ska va en skatt
grävd, men d.är har inte varit grävt, o ja vet inte plats

Inte har ia,t hört nåen träffa på nåen sån skatt uto
som bodde på Ekåsen strax ve tlerresta, Ilärda sn. Han va
ket fattl, men en da han gick i skogen trãffade han på e

hög me silverpengar. irjen dral<en 1å o vaktade o han försö
o skulle mörd.a'n men de geck inte. Ì,,len han hade lycklitv
en kniv i fecken. han to o kastade i pengahögen, sen va
o sökte opp en grov enestake o den va han guffõr (?) o m

d.raken ffiê r o således kom han i- besiitning å pengarna. Så

de han berättat de sjä1v. Trolien hade han hett en hög å
verpengar, för han var rik rue samma. De sl<edde nog i början
på 18uo-ta1et. Ilan va svärfar te Andreas ?etersson på Ekåsen
som föddes 1825.
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ACC. N:R M. 125i1 2'7?,

Somlia sku11e så sitt lin pa en dag i maj månad som he
ter 3eda. 0 andra skull-e så på Karolina, för då sku11e de
bIi bra 1in för namnets'skul-l.

;'iampen skul-le de så på Urban. Den skull_e allti sås på
samma stä1Ie âr efter år. Fruntimerna brukade berâkna ati
l-ika långt son den förste flåten elIer fästingen kröp opp
på kroppen lika långt skulle deras 1in bli,

lj-net (?) o harnpan ruskades opp me rötterna. Där de va
ett gott hampalann hände de att en del växte fort o inte bre
nått frö ved, o då gallrad.e de ut den o den kal_lades för l_

hanp o va i sig sjäIv bättre. Den andra kal_l_ades fröhamp,
den skulle dj- hämta frö av. Hampen sattes i stuker (håissjer)
mot varandra o höljdes med täcke för att fri fröna från fås-
larna.

l,inet krakades. När de då va torrt skul-Ie d.e hem å re-
pas. Repa dän knöpplet. De skull-e ligga.kvar te våren o då
tröskas och fröet til-lvaratas. Hampen böstades mot logbalka
na och fröet gjord.es färdit me samma. Då feck man l-ov ä gå
i strumpsockorna o då feck man gárna göra när rnan repade
knöpplet också.

sen breddes d.e ut och de hade d e särskil-da bockar /tilt
så kal-l-ade braiebo.ckar (z). Där skulle d.e ligga titls de an-

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-

ARKIV

,



ACC. N:R M. 12572:78,

sågs lagom rutet te å krossa. Sen skulle de då hämtas oPPr

och sen skul1e det på hösten in i en köIlna (basta) o tor-
kas. De fanns di son g.jorde d.e ute i en.grav åtmlnstone l- m

djup, o så el-la di i drn o så har di spjä1ar o Ìägga över o

på de lägger di linet a]l-t efterson di krossar det o torkar
de på de viset, men de gär sakta i en sån d,är grav.

sken på våren att torka o sen bryta det. De her inte varit
vanlit men de skul-]e b1i de bästa finet.

[orkningen sked.de när allt annat höstarbete va slut.
Sen när de va torrt, bedde de fl-er el-l-er fá'rre te å br¡rt¿^1,
kaltade di 'et här. Å då hade var o en en bråte att krossa
linet på. De kunne va en 10 eAl.a 12 styckenr men de va ung-
dom mest karar förstås. De skedde al-l-ti på kväIì-arna. Me en¿

handen förde de in linet, med andra handen hö]1 man ett
hansnål- veckas hop (z) "käften" o krossad.e d.et.

Dagen dãrpå skulle de skäktas, de skuIle fruntinmer
göra. I,inlocken (en lock = 2 à 3 handsmå'1) 1a de på skäkte-
stol-en (det sorn mots:ueTa.T ryggstödet pä en vanlig stol-) och

slog clen med skälctetrãet, så de bfe rent. De skull-e va kal-as

både mean di brut o skäktade o d,e bytte mycket, men om de vE
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De bästa säger d,e àr att-¡låta det ligga över vintern-l
'lbinda hop d.e i knippor /och/llinomhus och sätta ut det i so1-



ACC. NrR M.42 2,7?,

nån som skull-e ha avJ-öning skull-e han när han gick ha en

skäktelock o en kaka. Kontant brukades inte. Detta brukas
den da i da. En sån där lock vägd.e omkring eti. tY Avfal]ei
kal-l-ades skäktefaI1.

ldãr de va skäktat skull-e den nöck4s. I\1an drog dän en

viss mä.ngd av den skäktade Ìocken. locken delad,es opp i en

7 à I avdelningar - mindre l-ockar - och så drog di och var
det ojämt drog di dän de l-ösa så de bl-ev någotsånär lika
1ånga. Tågerna blev då någotsånär lika 1ånga, di jámnad.es,

Så häckl-ades linet varje liten lock för sig. Avfallet kal-
l-ades nuer (e11er bl-åner). De fina kal-lad.es tåger. Sen bör-
jades spinningen på kvä11arna. Ðe va di mycke mycke flitia
med bå bittia o sent. Gärna vil-l-e di ha spinningen färd.ig
så garnen va bykte vid Vårfrudan. De va en heder den som

först kunde skilja sÍg ve att soinna.
Var o en satt hemma hos sig o soann. Mor va oppe 3 på

mornarna ve spinnrocken-o fleckerne me när di ble så stora.
Så mycke som slcul-le sl-j-tas skul-}e tillvericas hemma o när en

då va en 8 - 10 personer fick rockahjul-en l-ov att surra. De

ansågs som en skan den som köpte näget te kläd-er utom skinn

De kund.e va att en e]ler annan gång pierne ba sig lov o gä

bort o spinna ett ¡ar timmerr men för d.e mesta satt var o

en hos sig. lJ,se hade nan inte annat än att de brann i spi-
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Först på hösten skul-l-e di spinna ul1 , à" skulle gä f öre li-
net. Vamalet skulle va vävt o färdit te juf.

Krukebl-ått, urin, hunkäx, blåsten. Di hade en stor kru
ka Pa l-er som d.i samlade urln i. Den skull-e stå inne där som

va varmt. Vid färgningen skulle garnet först tvättas rent
o .så tillsattes vatten med upplöst b1åsten till urinen. De

bl-e 1jusb1ått. Vi1le man ha de mörkblått så tit-t-sattes någo
annat. De skulle stå mi-nst en I+ dar o syra i varnt rum. De

skull-e inte kokas. Grått färgad,es med galläppIe o njö1bärri
brunt med. stenamoss, kort styv mossa. Stenamossabrunt beta-
des (t) i lut, koktes. Svart färgades i dye o svárta(Kanske
me vitrj-ol te ?), grönt hunnakäxe (¡et) o spanskgrönt, gult
gulocker o rött anilj-n betat i urin . *+?2

När kreaturet va sl-aktat o di hade tatt å huden så to
kade di henne, sen l-as den j- ett för ändamål-ei; avsett kar o

üe kalk o vatten i te à lossa håret me. Ð¿i tok en rundel-i-
( ett 'oar veckor) . Sen skuIle de tas opp o skavas håret å. S

skul-Ie de Iä.ggas tebakes igen o då l-as de bark helst vie
som samlad.es på sommarn o hackad.es fint. Irlan skar itu hude
na o Ia de varvtaÌs me hudar o bark. Sen skulle de stampas.
De va vi ett par tre pojllar i lcaret o vi hoppade o stampade
så vattnet ¡rrde o när de Lrade legat en tid skull-e de tas o
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o så las de ny bark. så 1å di ett par ùrånad.er, Karel skurl-e
stå lnne i värmen. Ja begagnad.e bariiakaret te shrivbor. lträr
de då ansågs a-bt de va färdit'så skulle de d.å dras opp o to
kas, sen barken va åskcljd' (r). ,jen va d.e färdlt fi;r skoma-
karn. I'lan skulle då smörja de. De bl-e möcke likare då för
dret bl-e ogenomtrângelit. så feck skomakarn skLira tilr de i
Iãmplia stycken. Så vi::ade han hop de i en liten rulle o den
1a han en hel- massa med. smörja s.k. s)'rsmörja el_ler svinfett
o d t skul-Ie han sitta o knåda del-s på knäet dels på skornaka
retavlan så att sm-orjan gick in i läderet. 0 skul-le han göra
nåra par skor sår gick de åt en halve da te å knoga in smörj
iien sliul-le cLe nået torka sen fick han en kopp me Ìite vatten
o svärta, han gjore en propp å en;rfls1rr. att doppa i svárt
kopnen o svärta Iád.ret. ;ien fÍck han bcrja på att laga till-
göra skor å 'et. iJen te I'rlackar o te inläggning under sulan
begagnades näver o så sydde di så ka-l-lade beckstjmssko, de va
i_nte mer än en enda suI. Då kostade di B skil_]ing å få ett
par såd.:rna sko g j orda o 16 skiJ-Iing 31 ö:r'e f Or 'ett par stöv-
Iar.

Lädret 1å utanpå sul-anl Llen sen te fruntinmer sydd.e d.e e

slag som di kalla för vrãngesko, di sydd.e di ihop o vrängde
( också bara med en sula).

,¡-runtinmer gick mest ba.rfot o r¡ed tráskor. Ja minns när
här va 15 träskom¿rkare i T'l.lnger.
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LOrdagskväI1ar skulIe dj- inte splnna.
l{är d j- skul-l-e l-ösa nerr en väv, slcull-e inga lie-rar va ná

varande, för då fick han otur me handel me hâstar, men va h
inne, skuÌle han l,rlippa å nåra tråar så va de botemedel.

lrTãr di hade kn¡rtt fram vd.ven, så skul-le di ta värme o

ta genom väven mell-an söIv o ske fUr att den inte skull-e fð
trollas.

l'trär di varpade o nån Jcom in, skull-e han sparira opp o

saga:
rr a o ISå högt skäl :[

Väven ska gå bå fort o väl-
å nå både te i,ångare o Braiare
opp i da o ner i norn. "

liär d.e va otur me ba(ning skul-l-e man stjäIa en grep f
grennen o brânna opp i ugnen. Sven i ilrsagåen stal- en grep
från ¿riini¡:a4, därftír vet ja de.

liär' man had.e gjort ett bröäurne fär'digt, ):orsade nan den

ne hanclen o sa.iesus Guds son, då ble den nycke d.r-;rare.
Tunnbröen hängde månadsvis i kõkstaket.

Vid bryggning fick man inte reta d.en som bryggde så han
bl-e argr för då ble d.rickat vreet (surt) (vorten fictr bitter
smak). IJen fick inte äta nået å ;vin o näl-;tan hungra d.en dae
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då bÌe vörten vreen. Orn vörten hade blitt vreen, 1a di färs-
ka brjökepinnar i võrten, när hon l<okte el-l-er som cli Ì<alrte
lekte

Ìdár koen hade kalvat, så ,sl<u-Lle hon genast y,a l-ite d.ric
lra bf andat me lite nj iiì. uti, o dlì.ri skul-f e lâggas stål o ä-
venså vitl-ök o d.yvelstr¡ick. C;rredelbart d¡irefter skull-e hon
ovillkol'lien Ìia en näve mal_t.

Sen när hon då skulle mjö1Ìras fõrste gången, skulle de
ha en kniv eJ-ler annat stål- (ullsax) i mjijlkbyttan o den
mjölhen son di ba.r ner då skul-l-e di i¿1Iti bára ner hö}jd o

den rnjö1ken hon mjöl-kade de ?. ftrste drgarna kallades för
nj öIk.

0 kalven i s]'nnerhet om di skulle 1ägga på en skul-Le
clen skos. iul-en sorn den had.e under f oten ve födslen sku_Ll-e
tas bort så ble han inte hal-skodd ell-er half otad.

Te sl-aht bå vid svinsfakt o fi:sla.kt sl<uIl-e di nâr djure
va dr;tt 1ä¿ç,1a varme pi huden, i-nte så d.e sveclcles , men d = sl<u

l-e ãndå ld.ggas di-t, så ble kö-L,tet I;ittirokt o l-ättstekt.
På nået stâtl-e sì.:ul-Le Iiii. n allti ni.ir r-,ran stãngde spjä11e

på kväl-l,en ¡¡ö.i:a. ett r,:ors i askan, så sliulle onda mELlcter vika
från huset. Ve nået till-fä1le.såg di hur brätt di feck att
komna ut. En l-iten halt \ va ma o den hull- på o ble efter.
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De har ja hört efter söster min. \

Ja minns en gammal kar som lnnan han stack d.juret stack
'knivbladet i munnên. När vi frågade honon varför han gjordê
d.e svarade han "jo då vet ja att djuret ska dö i rappet".

ff.t

Vid bak brukade
3 gånger me munnen.

somliga när di la i jästen smacka te

De va en viss de'g då de måste va nycke noga så att di
inte spillite, för eljes skulle di spilla hel-a året..

Här ä d.i-¿barn som får di te di bl-ir 3 år, men vanlitvis
te 11á.

I'üügJ-ar får inte kIÍppas torsdar o söndar. ia h¿rr sett
personer som sen de har klippt naglarna så har de gjort ett
kors i handen.
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?rästen Jtenvall-, RerÊâ. vill-e vänja sinr. piger från å
gå på l-ekstuga, så n:r de bte l-ekstugr i byn så s han:.tt d

;'-a få gå o si hur de 8år'te , å kI',l.dde se i k¿pria o krage.
Ì'i;ir di .va fran.ilornna- :å gick han te fönstret o sa "vi s}<a

forst se vem d.i d.ansar me dü.i'inne''. Så ba han pierne stiga
på kappan ná"r di såg igenon fönstret o d,å v¿r ju d.ansen i or-
ning. rnen dl såg den onde va ned. i dansen, o han hade ett
velit utseende, o sen vel1e di inte gå in o ba a1lri ä fâ, g8,

på nån lekstua mer.
Ftirr va di rädda för att kasta ut hår, för om de kom en

fåge1 o fick fatt i de som hade en viss sjukdom skulIe den
övcrflöttas på den som hade haft håret, så de skull-e hel-st
brännas.

Son botemedel- mot vårtor skull-e di stjäla ftäsk frän 7

olika oersoner o smrrja se me el1a gå te en sten ell-a kleppa
son va bleet stillastående regnvatten ,/pä'? ¡' o tvätta vårte
na me så skull-e de va botemedel. i,ian knõt om vårterna me en

trå men knyta knuten avit inte rätt, o de skull-e setta ett
par dagar. 

L

Llade den en elakartad bulnad el-l-er svår s jukdom ( svårt
sår el-ler fistef ) r skul-Ie den gå te den död.e o ta hans hand.

o ta me på de stäil-let där de onda va o be honon ta de ne se
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i graven så.han sjäIv slepper å lida èr å^et.

Skolbarn Iägger gàrna skoÌboken under huvegãrden så k
mer di ihåg Iäxan.

Sdje lysningsdaen sku]le brudparet gå j. kyrkan o då kal
lades hon för förbrud, men di föregåenite skul-le di va hemma.

Zdra lysningsdaen skulle brudgurnmen besöka-bruden i hennes

hem.
På vissa ställen får brud o brud.gum j-nte se varandra

f,önrän di ska Så i brudstol.

I Tannåkers socken på ett torpstäIle sóm hetade Norra
Torp så gick d.en död.es hustru 5 $ånger omkring kigtan o gick
sen in o slog ut dricka (14 à 15 år sen).

Í.ör likskerva tog man ett barn runtomkring en kista
õver o und.er 72 rr'àTY.

Ett lik - en likkista får inte bäras över en åker för
d.en kan bli skadad,.

Ingen ville flyttja på torsdan ftjr då sa di att
"Torsci_as flyttjara
blir i-nte mer ï.n ett års sitt j àrãn .
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Antingen viI1 du ha de som går oppåt rien (koen) el1er
stannar på lien (tract) ell-er rinner neråt l-ien (urin)?.

På '¡år ren står eri sten
där ä brö men lnte bakat
där ä vln men inte l_akat
där à barn men inte fiitt
där a lik men lnte dött
där ä brud men inte bröI1op

(= kyrka).

lapp på lapp å ingen söm (= kåIhuve).

De,faller å se sjä1v som en gammal_ gärsgår.
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Komminister Colliander i Tonnö. ile va ju vanlit att
prästerna skulle ha offer i julottan. Så fick han inte mer
àn 3 kr o nåra õre. Så.skul1e han tac!<a för offret på annan-
daen. Då sa han "Ja ska tacka mina hed.ervârda Tonnoboar för
offret.

lonnö o Tofta
di visa sin heder ofta
men 3 riksdafer o några öre
áL i-nte möet o tacka före.l'

.,Tn fl-icka i Vittary tvättade se i en käl-la J- maj på no-
ronen o skul-1e se sin tillkommande fly se handduken, men hon
fick se sin egen bild, o hon dog samma år.

Jorãlven rinner nere i jorden. llen ska flyta genom H

er soc];en strax v;ister onn där den gamla kyrkan sto. Ðär ä en
stor förd.jupning, så dllr ä en ofantlit branter li på var sid.
sida om den däl-den. i-li benämne de för Pissedal. När fruntim-
rena va komna utanför kyrkan llastad.e di sitt vatten där. De

gamle berát-uad.e att j oräJ-ven rann inunner där o hon skull_e
ve ett till-flìlle öppna sêr o då fruktad.e de att o.en dränkte
hel-e byn så di skul-l-e saml-a ihop al-Ia madrasser o fjäderkl-är
di had.e att stoppa igen o de l-¡rckades o sen har hon inte
hörts â..
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"De skull-e finnas en stuga på var kàatte o en hatt på
var nacke .:. när kärnan i äpp1et'sig vände så tager nin
spåd om sin änd.e " , otu. Síloyllan.

Prosten Nilbson i Vittary sa en gång i en predikan:
"De ska kornma d. n tid då vagnarna ska gå utan hásta o lestol-
pa.rr:a ska tal-a.

Nissan o lagan tar-r ,. ': ,,:- :.: ':

mången man avdaga,
men lfelga å tar så
många som bägge två.
Bol-men kräver varje år en drunkning.

Dn trol-lk¡¡inna i Dämnesås hon kom te en hustru här i
byn o frågde om hon inte kunne få spinna nået åt henne för
ni gör oss så möet gott. De fick hon föfte te o fP¿ spinna
tåge. Så frågade hon om hon vil1e ha de 1-trådit eller 2-
trådit el-Ià ]-trådit. De begrep inte bonnhustrun utan sâ hon
v1l1e ha de l-trådit. 0m en ti därefter kom hon hem rne s
den, o då satt end.ast en tåga efter varannan så garnet va o-
brukbart.

Ett jättekast skulle ha kastats från Tonnö not Hångers
þrka. Ett par andra skulle ha kastats från Aspehäset.
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Vid Söragård.s åkrar ligger ett stenrõs. I)är för'sökte
man bygga kyrkan, men va som byggd.es om dan revs ner om nat-
ten, men si:. skul-Ie de l-asta en sten på ett åkedon o s na

for ett partvillingsoxar o d¿ir d,e stannade skul-le kyrkan st
De stannade i mossen, så d;ir.kunde de inte bygga den utan
flyttad.e opp det o där ágde de bestånd.

Iiapten Elin var styret för påskkd.ringarna. .i-lon hade en

fosterdoter o d':n hade hon lovat följa med på kalas, o de

flcli hon. lion ficli sätta sig på irennes reskap o rÍa niir de f
i väg, o nar de kom fram til-l- bestämmelseorten så bl-e de väl
nottagna, men fleckan va i sin oskul-d så. den hon kunne inte
bli imottagen o hon såg att anrãttningen där va som di skull-
förtära va lnte annat än ormar o vådel-iga djur. 0 sjäIve hu-
vudmannen skul-le dansa med. dem när'de kom, o efter va flic
tyckte så skufle de va på glödand.e järnhdl1ar (?)r men flic-
kan måste de genast skicka hem, för henne kunne di inte be-
hå1Ia där. Ella skulle de va där i 3 d.ar.

En skul-l-e dit för'ste gången och hade fått sin instruk-
tlon.

lt----"Här upp o häran o över all-a sÌ'lorstenar" skulle de säga

när de hade srnort redskapen med sin o1ja. lilen hon g}ömde sig
o sa "hd.rupp o häran o genom all-a slçorstenar" o hon for ge-
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r¡om så många piper så hon bl-e setanes o iie ficir hjälpa dän

henne, o sen reste hon aldri mer.
En häxa skul-l-e resa därifrån påskdagsmorgonen, rnen hon

hade vãl- slnki:.t s1g på vägen, o sen so-r gick opp kunde de

inte resa annat än ve soluppgången bar de ner ine Ìrenne o de

va in ve en prd.stgård o prästen va oppe o utkomen o såg nár
de dära damp ner. Då såg hon åi de hå1l dâr sol-en gick opp
o sa "Du s.rtta du kunne ha bl-itt nere l-ite J-anger". De hörde
prästen o sa "Du sytta, du kunde ha blitt i helvete me'n d.u

var dâr". -"1)e ska d.u fb, betala"i sa hcln. O nür han trcom te
l<yrkan o skull-e föruätta gudstjänst liunde han inte såij' ett
ord, men han kl-ädde sig i kappa o handbok o gick ut o bet i
x¡¡rkjorden 3 gånger o sen fick han sj-n 'ualförmåga igen. 0

sen berättade han tilldragelsen för åhc;rarena.
I{apten Elin hade en egen bibel den va inte lik våra

biblar - som förvarades i unnervåningen i hovrätten i Jönkö-
ping. Ja frågade efter honom en gång :nen fick de svaret att

oden för nãra u4¿¿ är sen va flyttad te Stochhol-m.
I{apten E-lin undergick vattenprovet o ftöt på rattnet.

äär hon slcul-l-e d.ömas , förlorade dornr,r'en n'rå-r et o kunde inte
säja ett ord utan de måtte förordnas en särskil-d domare.

I'iár hon skulle brännas, sa hon bara att här ä inä]<ta

varmt, men de kunde inte bränna henne utan med sársk1lda me-
d eI.
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En präst i liittaryd sku1le fara till- Berga o predika o

då gick hjulet å vagnen v1d rãva karna. Då ba han drd.ngen
Iägga opp hjulet i vagnen. å köra så fort han orkade. Iìãr han
lrom fram te Berga o stannte skulle de pusta o stönnja. Då $a
prästen de va rätt åt de.

Ve Ingelsta i Berga sn d.d.r va osänja o då1it vllsen. Så

hade de sett de nde komma dit. -Lrrästen blev ditkall-ad o han
staci< hål i fönsterbl-yet o sa"därlgenorn ska du o större plat
får du inte ä fara d,än". O då ga han se ut o kom inte tebaks
Sen bfev det gott förhå,1-l-ande dãr.

tisa i Ðinpqtrgl-t___(Hjälmser;¡rds f ijrsaml. )

De besökte henne miiet både fcr folk o kreatur. Va de

fL;r folk skulle de ha nået klåidesplagg nä se o då ga hon te
känna rrtt de va en granne el-ler e.nnan person som hade fôror-
sakat de me trollmedel. l-ör djuren sirulle de gravas ner nået
i lagårn o så slruile de röiras me nået med,e1 son hon hade,.

skickat me. t

De va en dräng ditskiekad en ij;ång o så hade husmode n

skickat en ost mä honom som han skul-l-e skänka henne. 0 dräng
en kon dit och fick uträttat sitt ärende, o hon l-ovade hjä1p
Den osten l-ämnad.e han inte. lùar han gått en liten bi-t bÌe
han vil-sen vâgen utan gech o geck o kom ingens-bans. Iüär han

länge hade gått träffade han nåen o ba honom för al-l del- vi-
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sa honom r,'ägen så han kom te Finnshult igen, o han ]iom dit o

:kull-e tal-a ve henne att hon hjä.lpte hono¡r så hìan ïåkte dän.
0 de l-ovade hon att hon.sku]le göra. "ltJen du har en ost mä de
som din matmor har skeckat, den har jag inte fått."Dâ.1ämna-
de han henne osten, o sen råkte han ddn.

K]ädesplagget son de hade he.tt me se skutl-e blnnas om

där de onna satt o så ficli di botemedel så sjuicdomen bLe häv
De va två som va kär i varandra, men så bröt fi-lstmannen

opp o gefte se me en e,nnan o cle ble l-ite ol_cckelit o som d.e

de kal-la. otur. De hade ingen trevna-d tesamnans o då sökte
han Lisa i Finnshult te ir. fråga, å då seer hon att han har
ett rörandit vristat:¡ som han liar ligganes å sin kista o som
han har fått Pà sin första f¿i.::temij. De sl<ul-Ie Ìra.n gå själv o

larma henne tebalces. De gjore han o d.e ble bä_ttre.

ffocg_êrygj*Göterlr (en 40 50 år sen Lion döe), stälte
hetad.e Ossnaleöp. Iion va ofanttigt mliclre bescjlct i. o.m. fr'ån
Dr=:nmark. vår gårman va cl:,r en går.ng i:ijr en sjuri ciotter o Ì:an
fick va d,är 2¿ ô'a lnnan de bre hans tr-rr å få tirlträde terl
Ì:enne. irien hennes kure besto å mlrcket ku¡;l-eri (i) som de vi
ha nárrt orn Lisa i Finnshult, men de va också riasom abetek i
närheten å dä.r hon bodue, cl..d.r de fick köpa medisin efter he
nes ordination, nen de #, te sist f-rrbjudet så d.et ficlc inte
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säljas nået. f, Ja själv ve en rz års årder,gjorrle besõk hos
henne. Ja va me min nor där för vi ha.de ett kreatur som va
sjukt,' o jag va s jillv inte riktj-t frÍsk, så vi skulr-e söka
bot frJr mì-g sjtr-]v. c vi kom d.it en kväl-l, nerl fick inte til_
tra"de fõrrán på moronen ( på aftone,r vil: le hon inte ha nåra
besök). l(âr vi kcm in s;å satt hon i ett rum. Hc;n va myclie
gammal o hopÌ'rumpen o hon hade en sån där luva på huvet. û

så va de då fråga först för kreaturen o d.e va ju förtrollat,
så de mj-nns ja att rilor fick nJlet invÍrat i en pappersstrut,
så ¡;irull-e c1ür.¿iras en ull-en trasa orn,le iå de bl_ev en liten
knyta o de skulle borras in i irör:kel-en in te fíihuset. sedan
skulle c'Lär r;l-ås en propp i håIet utå eke. Trc;;.r.:e1en va å eke
o de ¡1 '-rl ie 'ia samma sorts trä så cLe inte skulle skönjas. o

ná.r rnor fr'ågade för me så sa hon "Huuu, huuu, tri ha fått er

halskl-äe som hon sxril e !,a o göra nånting mä" o d¿i sicutle ja
sen binna om mej, o sen fick ja nån sorts pulver |ion hade. J
skul-le lngenting ta in, men de ¡;r.,,uj1e ja.bråra på pej vissa
dar o sen skulfe Ce ld.ggas under huvet där ia.g låg- i,.ien när
man gjorde besök antingen hos henne el-ler Lisa i tr'innshult,
skuÌle de va i hemlighet, o om de va nån som frågade etter
så skulle di hemmavarane berätta att en va på de el-r-a d.e hå
let. 0 därför va de nástans al-J.ti van_l it att tal_a ve nån pe
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son som bodde 1Íte frånskilt från andra som di inte hade rea
på var di fanns och d.et kunde hända att en sådan person fick
göra besök hos di kl-oke rätt ofta, så di bl-e mycke bekanta
hos dem. 0 sen, d.e va ju ofantl-it många som besökte henne.

ld.nsman o fjäringsmannen skul-l-e hámta henne. Ilon skull-e
te häradsrätten i ljungby o svara fðr sina konster. 0 förste
gången han va d.är så kunde han köra en l-iten bit, men så ble
han förvillader o kõrd.e fe1 o kom fram te ett stäl1-e o där
pokulerad.e di så, o när di korn ut sen så kunne hästarna inte
gå u-r fl-äcken utan då feck Anna gå hem igen.

Sen kom han en annan gång o skulle hämta henne. Då kunn

han lnte köra ur gård.en. Han pi-skade på hästarna men di sto
stil-l o kom inte ur fläcken, utan l:an fick i ädmjukhet be

Anna stia å o ]åta honom köra så han kom därifrå.
Så va de en annan klokr sotr skull-e va ännu vãre o kal--

lades for Hal1ar¡'dsgubben, som bodd-e i Hallan'ds församling.
Han va ju rnycke känd o även härifrån va di som rådfrågad.e sj-

Här va en person från Hånger som va bieen bestulen på
en l-00 krone o lnan tar o går dit o skul-l-e rådfråga se. 0 han

ser i;e honom att pengarna fÉtr d.u al lri igen, men vi1l du sl
vem som har tatt d.orn så ska du få. 0 d.e vil-le han. Då visade
han honom te en 11ten vattensamling, de va trolien ve en bäc
d,åir skul-le han f.ä se den sorn hade tatt'et. Di kom te ptatsen
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o stannad.e för att få se , så dök där opp ur vattenet en
som han antog fcjr å va den onde and.en sjá1v o ledde den som

hade tatt pengarna. Den hö11- han i kragen så di fick se'en.
0 sen försvann dl me sannma. Ir{en han sa sen te me att om han
så blêr å me al-lt som hran har så inte gÐ,r han te Hallar¡¡ds-
gubben mer o fär se en sådan syn. Han var inte lik se på
l-änge

0 ja kommer då gott ihåg vår son hade fistef o benröta
hade sökt mycket men att gå te en sån dära de fick d.i me int
te. så va de en snäl-1 hustru som flere gånger hade scjkt Ilal-
larydsgubben o hon skul-le skj-cka dit plgan i nåt árende, o

då hade di stäl-lt pi.gan te vårt â fråga om vi vil_le ha ett
hemmelit bud så skul-le hon ta de rnä se o fråga för sonen.
Iträr Lron hade uträttat de ärendet som han va sirickader för å
sitt husbonnefolk o fått råd, då hade hustru min skickat en
r¡ä1 rengjord binnel- som hon hade begagnat te benet. Ilan tok
den där bindelen men emell-ertid fick pigan de svaret att ho-
norn kan;iag ingenting göra ve för hans fader tror inie på
got sådant, så de får du säja dom, men dÍ kan köpa fõr 25 ör
näet a.tt tvátta på med. De va nået brunaktit vatten, jag
rninns inte redit va de yà¡ rnen de va inte te nåen hjälp de
minsta.

Längre tebake så va hd-r två, den ena hetade Sven i Kar-
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holrn o ett fruntirmer sor hetade stina i_ Karshul_t. Trolien
va han antingen mormor ell-er farmor te lisa i- Finnshult. IÍen
d.eras kurer känner jag inte te.

De va en som hette David i F..:.-d i P,eftele socken, men
ha.n bega6Jnade naturlia- medel .så d.e va inte någet sånt d¿ira.

En annan som va ofantel-it ¡nöet besökt, han hette Lars
Petter, lnan anvánde naturliga rceclel. Han började i Gud,darp
i Berga socken, o då va han hel-t ung. Han kartes då för d¡,:n

sist bodde Ìian i lutar¡r o RJ¡ssbJ. socken. i,len han skrev rik-
tiga receft soin lãkare på J-atin. Han va en gång tilltal-ad
f ör ' et nen han redcle se. Hans i<urer va inte oävena, f ijr
han hjËiIpte många.

Hãr va en gubbe här i församlingen, kal_1ades il'onas i
.IJnetr Frösö by. Han va al1de1es utmãrkt te à, bota benbrott.
De påsto di att benbrott I?iktes mycket bättre o fortare för
honom dn för nåeù, läkare. sen ordinerade han te å tr¡:1tta på"

en, fl-as.lca han kal-lad,e för ij-rkebeserÍevatten (Z), o de skul_l_e

han laga te sjËiì-v bl-and.at med hans egen urin o vatten. Så
fort di kom.te honom o tal-ad.e ve honom släppte värken på den
benbrutne innan Lran hann dit.
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Nån som va född me s.k. segerhuva, så om de kon nåen vå-

el-d så när han kom te platsen o hade kringgått platsen så
spred se inte el-den vj-dare. Va han inte i nârheten o sjä1v
kunne uppmärksamma elden, så slcickades bu efter en sådan.

lvian skulle i-nte tal-a om efteråt hell-er att man besökt
en klok.
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