-----------BERÄTTELSE OM VIDSKEPELSE OCH HÄXPROCESSER I ÅNGERMANLAND.
AV
JöNS HORNJEUS.

Vid mitten av 1600-talet levde i Härnösand en målare vid
namn Kristoffer Larsson, vars hustru hette Elisabet. Två
söner till dem vid namn Laurentius och Petrus gingo den
lärda vägen och blevo efter att ha åtnjutit undervisning i
stadens trivialskola och gymnasium studenter vid Uppsala
universitet år 1667. De antogo nu släktnamnet Hornreus,
som förmodligen bildades av hemstadens namn med förändring av den första vokalen. Efter fem års universitetsstudier ingingo de som präster i Härnösands stift. Lanrentius (född 1645, död 1719) blev omedelbart komminister i
Ytterlännäs, då hörande till Törsåkers pastorat, Petrus
(född 1646, död 1717) erhöll med tiden enahanda befattning
i Ull ånger, som hörde under Nordingrå pastorat. Laurentlus
gifte sig med sin företrädares dotter, Brita Olovsdotter Rufinia, och erhöll i detta äktenskap sonen Lars (född 1682,
död 1751), vilken blev faderns efterträdare såsom komminister i Ytterlännäs. Lars Hornrens ingick äktenskap med
Elisabet Wattrang, dotter till kyrkoherden Johannes Erici
Wattranglus i Torsåker (född 1639, död 1684) och hans maka
Katarina Blanchovia.
I detta äktenskap föddes år 1715 sonen Jöns. Denne åtnjöt
undervisning vid Härnösands trivialskola 1726-1729, vid
samma stads gymnasium 1731-1735 och blev student vid Uppsala universitet 1735. Ar 1742 präst vigdes han till adjunkt åt
sin fader och utsågs 1746 till sockenpredikant i Dal. Efter
faderns död valdes han år 1752 till dennes efterträdare.
Komministerbefattningell i Ytterlännäs gick sålunda i arv
inom släkten Hornsens i tre generationer. Liksom sin far
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och farfar kvarstod Jöns Hornrens till sin död vid denna befattning. Han avled efter en lång sjukdom år 1778.
Jöns Hornsens hade både praktiska och litterära intressen.
De litterära anlagen hade han tydligen ärvt av sin moder,
som ägde poetisk begåvning. Hon var skämtsam och satirisk till sin läggning och råkade år 1732 illa ut, emedan
hon författat en visa eller pamflett, vari flera samtida lektorer och pastorer figurerade. För detta diktalster blev
hon stämd inför rätta. Flera rannsakningar höllos, men
processen synes småningom ha runnit ut i sanden. Jöns'
mormor tillhörde släkten Blanchovius eller Blanck. Flera
medlemmar av denna släkt voro begåvade och praktiskt
dugande personer men ägde samtidigt ett mycket hetsigt
tern perament.
Jöns Hornreus innehade vid sitt ämbetstillträde arvejord
och fastighet i Ytterlånnäs. På hans initiativ byggdes år
1764 en bro över Svedjesundet och bröts väg från Nyland
till Nordanåker. där han för övrigt själv hade sin bostad,
Han gjorde anteckningar i kyrkböckerna om socknens historia. Av trycket utgav han dels begravningsverser efter en
avliden syster, dels en uppsats, som publicerades i Lärda
tidningar 1755 och bar titeln »Anmärkningar wid herr Carl
Pehrssons swar på frågan om swenska folkbristens orsaker
och botemedel, lämpade til Angermanna Iandthushållning».
r denna skrift betonade han vikten av att laga skifte genomfördes och ivrade mot brännvinsdrickandet, som han ville
avskaffa för personer under 22 år.
r avskrift finnes bevarad en av Hornsens författad skildring
av trolldomsväsendet i Angermanland på 1600-talet, vartill
han fogat en redogörelse för i detta landskap rådande vidskepliga föreställningar. Det är icke känt, huruvida originalet till denna skrift finnes i behåll. En avskrift, som
tillhört landshövdingen S. W. Gynther, finnes i Kungl. Biblioteket i Slockholm, och efter denna återgives här större
delen av Hornseus' arbete.
Av de två företalen är det ena skrivet av Hornsens själv
och det andra av den kände hår-nösandslektorn och läkaren
Nils Gissler. Hornmus omtalar, vilka hans källor varit. Han
meddelar, att han haft i sina händer trolldomskommissionens
protokoll beträffande processerna inom Torsäker. Detta är
tyvärr numera försvunnet liksom över huvud taget kornmissionens protokoll för år 1675. Utom skriftliga dokument har
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----------_.Hormens även utnyttjat muntliga tradilioner angående trolldomsväsendet. Tyvärr är det icke möjligt aLt avgöra, vilka
uppgifter han hämtat ur kornmissionsprotokollet och andra
skrivna dokument och vilka som bygga på hörsägner. Det
till vår tid bevarade arkivmaterialet beträffande häxprocesserna i Angermanland år 1675 ger endast mycket knapphändiga upplysningar om kommissionens arbete och om
antalet dödsdömda och avrättade personer. Det bör emellertid påpekas, att en statistik, som uppgjorts i maj 1675 och
synes omfatta åtminstone både Gudmundrå och Ytterlännäs
pastorat, upptager blott 64 dödsdömda, alltså en lägre siffra
än Hornseus uppgiver enbart för Törsåkers pastoral. Härav
framgår, aLt detaljerna i hans framställning icke äro obetingat tillförlitliga. På det hela taget överensslämmer dock
hans redogörelse mycket väl med de samtida dokumenten,
så långt en direkt jämförelse är möjlig. Möjligen bör påpekas, att färgerna i Hornseus' skildring äro grellare. DeL
vore i själva verket icke alls underligt, om de sensationella
momenten blivit stegrade i intensitet under de bortåt hundra
år, som den muntliga traditionen överspänner.
Av Hornseus' framställning framgår, att både hans farfar
och hans morfar spelade en synnerligen aktiv roll vid häxprocesserna och att hans farmor var nära att bli anklagad
för att vara en trollkvinna. Däremot omtalar han icke,
att det gick mycket olyckligare för släktens stammoder,
hustru Elisabet. Hon blev vid häxprocesserna i Härnösand
år 1674 beskylld bl. a. för att föra barn till Blåkulla. Förgäves framhöll hon, alt hon fostrat två söner till att bli
präster och därför icke kunde vara en så dålig människa,
som hon anklagades för. Hon dömdes till döden och blev
halshuggen och bränd på bål. Det är ovisst, huruvida Jöns
Hornsens kände till delta. Kanske har slammoderns öde
ansetts så förnedrande, alt hennes söner hemlighållit det
för sina barn och barnbarn.
(Källor huvudsakligen Bygden, Hernösands sLifts herdaminne, och Bucht, Härnösands historia 1.)
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I: N: J.
Sannfärdig Berättelse
Om det för 100 år sedan förelupna
grufve1iga Trulldoms-Oväsendet i
Sverige, i synnerhet lämpadt efter
Processen i Thorsåker och Angurmanland, der bästa opplysningen funnits;
jemte omständelig beskrifning om vantro, signeri, skrock, allehanda spöken &c.
till allmän nytta och tjenst välment
författad
af
Jöns Horneeus,
Comminister i Thorsåker.
Respeclive Gunstige Läsare!
Trettio år här förut författades följande märkvärdiga händelse i concept ; det viste jag för salige Herr Prosten Eurenius, hvars vitterhet är bekant. Han ansåg Historien värdig
att göras kunnig och lemnade mig till vidare hjelpreda:
sin salige Faders, Herr Prosten Jacob Eurenii, egenhändiga
relation om sina frestelser under trolleriet; derjemte fick
jag till afskrift Kong!. Commissions-Protocollet öfver trollkäringarna &c.; hvilket den vett girige, för andras upplysning hugade och ädelt sinnade, Häradshöfdingen Herr Carl
Maurits Björner öfversändt till Herr Prosten Eurenius, i
tankan, att så uppmärksam man och Pastor, i den församling, öfver hvilken detta protocoll vore egenteligen hållit,
skulle gagna sig och andra dermed. Men merbemälte Herr
Prost fann, att jag redan genom åtskilliga samlade documenter, och i synnerhet lefvande vittnen, förskaffat mig omständelig underrättelse om hela förloppet af så underligit
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----------äfventyr; ty befallte han mig fortfara. I början var jag
aldrig ärnat genom denna skrift blotta min enfaldighet; men
när jag besinnade, att härvid kunde Guds ära förhärligas
och den enfaldiga menigheten förmås till eftertänka, fann
jag mig förbunden till efterlefnad. En stor del i vårt samhälle liknar fänaden, hvilken vid hastig knall eller ovanligit
brakande blir illa vid och ser sig om, men straxt ger sig
att nyttja sitt bete; dock äro derutinnan mera att berömma,
än en del menniskor, som vid ovanliga läten och syner
anmärka inga omständigheter; utan med förskräckelse hasta
hem och jemte sig, sätja by, land och städer i häpenhet
öfver ett inte. Detta var äfven orsak till, att då vår store
Monark Konung Carl den XI genom Guds kraft utrönt
Satans djuphet och tyglat honom, blef ett lugn i vårt värda
Fädernesland, då hvar och en stannade i häpenhet, och så
väl undersökningsmän, som hela menigheten, af förundran
förgåto straxt och på färsk gerning ge förnuftig berättelse
om så betydelig, rasande händelse. Deremot fylldes allas
öron med orimliga sagor, som vidunder, hvilka ännu utan
förnuftig granskning berättas. Den, som har tålamod genomögna Osianders Kyrkio-historia, lärer finna, att Satan mest
hvart 100 d e år haft nya påfund att gäckas med de Christna,
i synnerhet angående trolldom. Ar 1723 a 4 vågade han
lika spel i Westerbotten med en flicka, som tjente hos
Häradshöfdingen Sadelin, men blef nertystad. Sedermera
har jag sett en relation om några pigor i Wermeland, som
voro i svårare band, men blefvo, lillike med verkmästaren,
fjettrade. Månne icke ännu den illistige frestaren torde
något våga? Detta har varit min driffjäder att noga beskrifva alla skrock, vidskepelser och fåfängligheter, som
ännu allmänt äga förtroende. Skriften är så nöjsam, som
nyttig; derföre tror jag mig blifva gripen under armarna af
dem, som samkat större insigt i så ömt ämne, hvilket långt
förut bort varit påtänkt. Men intet tror jag dem, som fota
sina historier på sagor; som den bekanta: om Prästehustrun
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i Helsingeiand, hvilken gjorde sig till skata. Hon blef skuten,
och hennes nyckelring föll ner, och gumman fanns döder
i sängen, skuten. Sådant bör ingen tro; utan hoppas till
min undervisning och correclion få redigare intyg; under
hvilket hopp lefver med största respect.
S: T: Gunstige Läsarens
Ödmjuke Tjenare
Jens Horrueus.

a/w
Herr Comministern Jöns Hornreus i Ytterlänäs Socken
och Angermanland, som varit den endaste, hvilken behållit
och förvarat något af de skrifter och underrättelser om de
händelser, som förelupo under de bedröfveliga åren, som
voro medelst trollkäringeväsendet 1672 till 1676, har nu
framlagt för allmänhetens ögon, hvad han med säkerhet
samlat, så väl af sina förfäders mundteliga berättelser, hvilka
af alltsammans ägde det lifligaste minne, som af sjelfva
Commissions-protocollerne, samt andra publique bref och
skrifter, hvilka i Auctorens historiska berättelse finnas införda. Detta torde i många delar upplysa eflertiden om sundare tankar och omdöme om rätta beskaffenheten af detta
förmörkade och olyckliga tidehvarf för Nordens invånare.
Uti Journal des Savans för åren 1672 till 1676 får man läsa,
att en dylik epidemisk sinnessjukdom äfven grasserat i
Frankrike, hvilken de dcrstädes, äfvensom här i Norden,
började cupera med bödelsyxan j men som der funnos flere
förnuftige Medici, hvilka förklarade saken på helt annat
sätt och beviste, att det vore en så kallad Choreo-Manie,
som mest med drömmar och phantasier i sömnen besvärade
folk, så blef olyckan för vidare halshuggning skyndsamt
afböjd.
Af de vettigare personer här i Norden, som ägt mera
eftertanka och uppmärksamhet, ser man ock prof och exem141

-----------_:pel, att de uppgifvit denna sak, som en qväljande passion
under sömn med ohyggeliga drömmar eller syner, som man
finner af Leetorens Eurenii beräLlelse, att han uppvalmat
med svår svettning, illamående och likasom öfvertygelse,
att han om natten blifvit bortförd till blåkulla af en sin
granneqvinna.
Att det gifves ibland febrar, som föga kunna förmärkas
af andra tecken, än att patienten längre tid qväljes med
drömmar och syner, det rönte jag 1735 och 1736, då en
dylik smittosam feber hem kom i födelseorten med båtsmän,
då alla sjuka klagade. öfver nästan lika syner och phantasier, såsom att de stundeligen sågo stugan full af dansande
troll och spöken, att dessa alla föra bort den sjuke, &c.,
hvilket varade flera veckor under matthet, svettning, hetta
och törst mer och mindre märkeliga. Huru det vill förhålla sig med in- och utvärtes sinnessjukdomar, se vi tydligen hos Maniaci, samt anfäktade och frestade, att man
sällan blir varse några tydliga tecken af någon feber; dock
finnas dessa sjukdomar smitta andra till systema sensuale.
Jag hade en maniacus i omvårdnad, hos hvilken vara 3ne
vakthatvande ynglingar, hvilka, sedan de några timmar åhört
svärmandet, och det förfärliga talet hos denne sjuke, började på lika sätt att känna lika tankars frambrott med
oro och förskräckelse, som likväl skyndsamt blef förekommet genom tjenliga medel och föreställning. Likaledes har
jag ej sällan erfarit, att samvistandet med dylika patienter
flera veckor derefter medförde lika tankespel och svärmande i sinnenas verktyg.
Att likhaltiga tankegriller ju äfven voro en uti in- och
utvärtes sinnen smittande passion under troll-käringe-tiden,
som blef understödd af mörker och okunnighet, hvilka herrskade, både hos dem, som skulle rätta och leda, samt dem,
som tarfvade ljus, rättelse och ledning, att med Christeligt
tålamod, försiktighet, undervisning och saktmodigom anda
behållas i Christi fårahjord, lårer af sistnämnda anmärk-
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ningar blifva begripligt. Man vet ock intet exempel, att
Satan fått närmare tillträde någon tid att här i Norden
sarga, bedröfva och ängsla Chrisli församling så uppenbarliga, som det hände på flera sätt under detta tidehvarf,
när själafienden fick framsmyga och dölja sig under detta
bedröfveliga skådespel med sina lister och ränker, som
Gud dock nådeligen i tid afstyrde. Ar 1727 upprann likasom ett nytt och till alla delar öfverensståmrnande återspel
af det, som redan 1672 till 1676 var förelupet, sålunda, att
en piga i Piteå socken och Westerbotten började anföra
sina berättelser för sina vederlikar alldeles så enliga, som
skulle hon hafva hört samma läxa, hvilken uppfyllde alla
Commissions-protocoller sistnämnda åren. Flere personer
anklagades och ransakningar höllos deröfver. Saken blef
omsider meddelt samma år Hernösands Consistorio, då
Probslen Selander med öfriga Presterskapet blefvo antydde
att noga i Chrislendomen undervisa och handhafva dessa
förvillade, hvilket alfvarsamt blef efterkommet, då detta
onda straxt derefter blef tystadt och upphörde. Att någon
föröfvad trolldom, som man gemenligen trott mera herrska
hos de Nordiska folken, varit orsaken och upphofvet till
nämnda trollkäringeoväsende, kan ej af Commissionsransakningarne finnas, och nämnes endast, att någon kunnat något af de vanliga, vidskepliga läsningarne öfver vissa sjukdomar, som de ej vetat något mera med, än att de läsit
sådana löjeliga formulair hvarvid ibland Guds namn varit
vidfogad t. Hvad i ölrigt om Nordens så kallade vismän är
alt tro har jag tillräckeliga utforskat efter min ankomst i
orlen som Medicus för 27 år sedan. Jag fick höra och se,
att alla patienter med Chroniska sjukdomar hafva förut
till största delen eftersökt och anlitat sådana förmenta vismän. Man fick afhöra alla vidskepliga, sjelftagna och
bedröfveliga konster, som de velat inbilla de lika med sig
sjelfva okunniga och enfaldiga ansökande. Vismannens kunskap, skick och beskaffenhet kännes af följande egenskaper:
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------------att han äger kunskap och utöfning så alt alla gamla, likhaltiga, och af dess patienter väl kända och efterlängtade
upptåg, gycklerier och galenskaper, som dcrjcmte af hvarjehanda vidskepliga påfund cnligil vismannens egna inbillningar och fintlighet, hvilka som Orakler emottagas och
utöfvas. En del vismän nyLlja ock till sin dårlighets bemantlande en hop absurda och uppdiktade medel, som tilllika, men alltid med ceremoniel a vidskepelser bibringas
patienten. Denne vismannen, som representerar sjelfva Oraklet, har alltid någon medhjelpare och bodbärare ifrån hvarje
ort, som alltid skall följa med den ansökande till Oraklet,
såsom ordförare, hvilken ifrån patientens hemort utforskat
alla omständigheter med patienten och allt det han eljest
om honom kunnat förete, hvilkct ordföraren i hemlighet
tolkar för Oraklet förut, då ansökanden derefler varder framsläppt, som får tillsägelse om alltsammans, jemte de öfriga
bedrägliga påfund Oraklet strax finner sig uti att meddela.
Nu för tiden äro desse bedragare till största delen af sig
komne, sedan Herr Biskopen och Con sis torium alfvarsamt
affärdat Circulairer till Prestorskapet alt vederbörligen förekomma och afböja så väl dessa, som andra vidskepelser,
hvilka vidfölja cn stor del af den okunniga hopen, som
genom Guds nåd både af naturens och nådens ljus mer
och mer öfvervinnas och aflyna, alt man ej bör förebrå
Nordens folk om större trulldom och hemliga konster, än
någon annan nation.
Hernösand den 24 Maj
1771.

af
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Nils Gissler,
M: D: Leetor och Ledamot
Kongl. Velenskaps-Acadcrnien.

1. N: J: N:
Första Capitlet
om

Anledningen oclz Ursprunget till det tör
100 år sedan [orelupna Trulldomsuäsendet m. m.
§. 1.
Något öfver 90 år tillbaka var ett så bedröfveligt och
jemmerligt tillstånd i Sverige, att man ej finner i några tideböcker svårare varit från hedendomens utrotande. Satan
har väl tillförene ofta försökt utöfva sina illgrepp på lika
säll, men aldrig så allmänt. En grof enfaldighet bland menighelen gaf den onde första tillträdet, oeh kan jag säga: en
gyckelaktig, fast oskyldig, moral lade grund till alltsammans.
J ag kallar det moral, såvida allt skedde småningom till
barnens och ungdomens undervisning, såsom till exempel:
om elt barn hoppade på en fol, sades, att Satan brukade
den andra till Ijcrn l ä r i l, att dermed afskräcka barnet
från vådeligl Iörehafvande.! Om de ock gingo bakvände, sades,
att de stötte sin moder till blåkulla. Kastade de sitt vatten
på öppna ställen och i folks åsyn, sades, att de oroade
vittrorna eller clfvorna, och dermed ville de öfva dem
att skicka sig blygsamma. När de åto, måste de icke leka
med föllerna; annars sades, att de lånade den onde sina
ben lill trumpinnar etc, De, som voro komne till mognare
år, hade andra sedereglor, såsom: ingen borde skjuta skatan,
efter hon var en trollkäring, och den som skjöt, skulle
blifva olycklig. Härmed ville de förekomma ungdomen, som
hade lust med skytteri, att ej föröda krut och bly på
en oljenlig och mindre skadelig fogel. Ungdom och andra
1 I marginalen: T ii r i I, rudis, tvara.
Rudiculu, diminutivum, r ö r o m,
item s I c f.
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pläga med nog hårdhet leka med huskattor, och att de, som
oskyldiga och nyttiga kreatur, ej måga skadas, skrämas
och retas, hotas alltid den, som katten hårdt handterar,
med någon olycka, såvida katten är ett hår utaf fanen.
På det sättet varnas barnen, att de ej måga ritvas och
skadas af kattor. När de skola gitta sig, måste brudgummen
komma sent och i mörkret, då bruden bör med ljus och
faklor taga emot honom; men brudgummen bör söka utväg att dölja sig genom undanrymmning, att utröna brudens
och svärfolkets ömhjertighet emot sig. Man bör ej byta
om tallrikar för brud och brudgumme, att deras hushållning ej må blifva ostadig och ombytelig ; ej heller bör
bruden äta allt af sin tallrik, utan helt litet af hvar rätt,
som är märke till busaktighet. Annars har varit i bruk,
att, när bruden gått i kyrkan, har hon burit ett knyte
fullt af brödskifvor, dem hon kastat öfver qvinnfolken, att
bevisa sin frikostighet, fast hon sedan varit lika gifmild,
som förr. När ungmor får barn, bör för all ting salt brukas
i tvättevattnet ; sax och tråd skall oundvikeligen läggas i
vaggan under barnets hufvud, hvilka äfven böra följa barnet
till och ifrån kyrkan, eller så länge det är odöpt, att intet
ondt må komma öfver barnet. I början hafva sax och tråd
ansetts nödiga vid det tillfället vara vid hand, i fall något
skulle fattas vid riaflens skötsel, eller naflebandet skulle
svika. Barnblöjorna måga icke rifvas, utan klippas, annars
får barnet ondt för håll af väder. Första afsigten dermed
har varit, att unga hustrun, som god hushållerska, ej måtte
genom ovåligt slitande förlora ett dugligt stycke väf.
§. 2.

Denna enfaldiga art af sedolära är brukelig i alla verldens
delar. Talmudisterna vittna, att Judarna öfverflödigt brukat den. Turkiska historierna vittna detsamma om sina
landsmän. Olearius i sin Orientaliska resa intygar dylikt
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om Persianerna, Munsterus om Americanerna och alla hedniska nationer i gemen. Biskop Egede om Grönlåndningarna.
Israelilerna hafva älven låtit märka sådant i sedeläran, som
en välment politique. Våra grannar rundt omkring, som
mera bekanta, vilja derutinnan trotsa oss. En anonymus
under titul: Die gestriegelte Rocken, Philosophie, tryckt 1705
och 1706, har samlat till några 100 de reglor, alla bekanta,
hvilka han förmodcligen ansett för fåfängeligt skrock, hvarföre de ock i vår städade verld böra passera, ehuru de
ibland menigheten njuta än i dag ganska stor credit. J ag
vill ej nämna, att folk af större villkor obetänkt blotta
sin enfaldighet under mycken fåfänga. Denna enfaldiga
undervisning blef mig i barndomen så hårdt af legfolk och
andra intryckt, att jag på åldren haft syssla med granskningen af dess rätta begrepp. Under min mindreårighet,
och medan jag stod under allas information, hade jag tillfälle utan sky dageligen inhämta allehanda, som för upplysta menniskor mera döljes, och tör jag säga, att föga
företogs och uträttades, som ej grundades på vissa fåfängeliga regI or, och varda de än i dag af större delen iakttagne.
Allt detta har varit af början ett påfund att med enfaldig
lämpa afböja ovanor och uppmuntra till bättre skick och
seder; men som ungdomen ej vetat orsakerna, utan blindvis lefvat efter t'öreställningar, blef det i deras sinne vissa
lagar, som barn efter barn till närvarande tid, jemtc ansenliga tillagar, anse för högnödiga. Värst är, att vid alla
rörelser eller allt förehafvande, som tarfvade undervisning,
åberopades vittror, skogsråen, bergtroll, tompten &c., som af
enfaldiga allmogen begripas under den osynliga församlingen; men i synnerhet ansågs Sat an som harlequin i hvar
lek. Härmed uträttades så mycket, att det blef intryckt i
de flestas sinnen, att ej allenast djefvulen vore allestädes
närvarande, utan en all kunnig ande, som sysslade med
alla göromål. Följaktligen tänktes mera på att undvika
hans puts, än anförtro den allrådande Guden sitt före-
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hafvande; i synnerhet som Gud ej så ofta nämndes i den
mening, att han toge vara på alla menniskans gerningar.

§. 3.
Sedan nu Satan sub pia Ir aude, under sken af undervisning
till dygd oeh ärbarhet, som en afgrundens beslagskarl. småningom förskaffat sig skrämselfull högaktning, fann han
utväg förvärfva sig förLroende hos de cnfaldigare, som genom dagliga påminnelser om hans närvaro funna, att allt
var ej så farligt; utan en del gåfvo något cfter af sina
stränga reglar, att pröfva hans snarstickcnhct ; andra åter,
som, öfvertygade om, det han lät af'spisa sig med .ganska
litet, men såga honom deremot tåla mycket, funna, att små
skrock, öfverLrädelser och vantro slaga ofla uL lill liten oförtänkt lycka. Som till exempel när cn köpt eller bylt ko, häst
eller oxe, och de ej vilja trifvas vid gårdcn, utan tråna
efter förra stället, ropas kreaturet i örat: blif der du är,
der är ingen hemrna dit du ärnar. Straxt går boskapen
aldrig bort, utan blifver vid gården. DeLta brukas allmänt
ännu, ja äfven af upplysla, samvetsgranna meniiiskor. När
en vill städja en hund, att han genasL må följa sig, lägges
ett stycke bröd i armgropen, att det genom svett får smak
af personen, och kastas för hunden; hvilkeL kan harva
sin naturliga verkan, ehuru det ej allLid slår in. Jag vill
ej nämna de oräkneliga många konster, som ännu öfvas,
dels lärda af zigener och oblyga landsLrykare, dels af förlupna liderliga personer, af hvilka i förra mindre laggranna tider varit stor ymmighet. Dessa hafva, att vara
lidna och njuta underhåll, sammanspunnit en hop orimliga konster, dem de inbillat enfaldiga vore tjenliga att vinna
hvarjehanda lycka igenom. Slörr-o delen af dessa konster
öfverensstämma med de förmenta Alberti Manni Iåf'ånsrl':'J
ligheter, Portani konster eller Magia Natuli, Weckcri hemligheter samt flera dylika. Om dessa skrifter varit up phof Lill
t')
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de vidskepelser, här föröfvas, eller ock förenämnde AucIorer samlat sina konsler af fåfängliga menniskor i äldre
tider, kan jag ej visst säga; dock [ror jag heldre det
sednarc, aldenstund större delen af dessa galenskaper varit
brukeliua
af uråldriua
tider.
b
b

§. 4.
Som enfaldiga qviunor äro mera benägna till förvetna
försök, hafva ock dessa konster varit mera öfliga hos dem,
än bland manfolken; i synnerhet, som deras göromål är
att sköta visthusen med försigtighet, livarest intet bör fatlas, utan heldre ökas. Allmogens slörsta rikedom har alltid bestått i boskap och drägtig ladugård. Kommer den i
lägervall, tyckes lyckan vara förlorad. Det händer ofta, att
en oförsiglig hushållerska ej förstår dela allt till tarfvelig
nylta, eller efter tjenlig hushållsordning ; i hvilken händelse
alltid klagas öfver olyckan, och att allt svinner undan
händerna. Då skylles på någon vis, den man vet sig hafva
ovänskap med. Alt förekomma ett i grund förderfvande
öde, griper man då till närmaste eller bekanta medel.
Vill boskapen ej trifvas, skylles antingen på Lappar, i
fall man vet sig dem förolämpat, eller är det någon annan
obekant tillfällighet, som med vissa konster måste motas.
All annor olycka är för en matmoder ej så olidelig, som
när den faller på kalfvar, smör och mjölk, hvilken olycka
vill utmärka en oöfvad hushållerska. I början vid så svår
omständighet har alltid någon vis i grannskapet orsaken,
då väl brukas några små grepp att stjäla sin lycka igen.
Nu för tiden brukas mest lita till de så kallade vismän,
eller tidigt kringstrykande signerskor. I förtiden var det
vanligt straxt gripa till sin konst, som allmänt lärdes af
moder, mormoder eller andra, och var snart ingen konstlös, utan hvar och en visste, som ordspråket lyder, försvara sitt. När tvenne starka tätlade i den saken, måste de
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med alfvare gripa sig an, om de än visste, att det rörde
sjelfva Christendomen. Härvid fann Satan silt nöje, som
väl visste galonera sig till större behag. Han hade utväg
alt genom andra upptäcka nya konster å båda sidor, dem
han till sjelfva idkarens förundran gaf kraft af verkan.
Andteligen uppfanns den fördömeliga vetenskapen att förfärdiga Baran eller bäraren; hvilken konst några få af
de enfaldigaste utöfvade, och den som af en sådan var
ägare, honom tröt aldrig lycka efter egen mening; ehuru
en sådan sällan hade mera, ulan ofta mindre än andra.
Denna Bar-an skulle väl skötas och fordras. Genom detta
påfund kom det så långt, att vissa dagar iakttogos, på hvilka
detta djefvulsfostrel höglidligare 111 at redas skulle.
2 dra Capitlet.
Om Förvirrings-Anden oclz den så kallade Anqlakammaren.

§. 1.
När nu den onde anden kommit dem så långt i vantron, rustade han ut en spiritum vertiginis eller förvirrings-ande, som
under drömmar föreslälde dem något behagligt, och såsom
om de skulle bivista de härligaste gästabod. Derföre ställde
sig Satan i början i ljusens Ängels liknelse, och fallades
icke under alla nöjen de behagligaste samtal, och i synnerhet om den högst begärliga lyckan; tills de alla biföllo, till
större lyckas ernående, att offra honom en ringa del af
smör. Det brukas ännu af några att afsätta en viss del allehanda matvaror, i synnerhet af det som tillredes åt Jul,
Påsk, Pingest, eller andra utmärkta högtider. Till hvilkens
tjenst eller nytta det sker, vet jag ej med visshet, och kan
väl hända de vetat ej sjelfva, som efter gammal vana det
göra. Qvinnorna, kan hända, märkte väl bedrägeriet; men
det drömaktiga nöjet, som de åtnjöto, förekom dem icke
allenast behagligt, utan ock mindre farligt, så vida de i
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början väl visste, att det ej var verkeligt; ty höllo de, som
enfaldiga, för godt, hvad dem under vanvett så hjerteligen
fägnade, helst efter de voro ganska litet grundade i sin Christendom. Härmed roade sig Satan en tid och afvaktade tillfälle att bättre spela sin role. Emedlertid började han småningom i deras förvirrade sinnen visa sig i obehagligare
skapnader, ja ofta näpsa och aga dem, som en herre sitt
tjenstefolk; men likafullt hade deras välbehag för det diktade nöjet öfvervigten. Innan mörksens förste kom så långt,
lekade han en ganska lång tid; ty ifrån det den enfaldiga
redan omtalta sedoläran blef helt förvänd i skrock, och
dess första välmenta afsigt blev platt obegriplig, gick det ut
flera mannaminnen. Innan ock den lede anden vågade utströ
och hos dem plantera någr a grofva vidskepelser, drogs
äfven en lång tid ut, och således ännu en tid, innan han
vågade tillsända dem villoandan och ändteligen visa sig sjelf.
§. 2.

Förra Seculum vid pass 1670 och något förr (Happelius i
Kärn-Krönikan nämner dem, som för trolldom blifvit rättade i Tyskland 1650 &c.) då började Satan drifva sin sak
till fullkomligt slut, helst efter han märkte sig blifva hindrad
genom Kongl. Majsts öma vårdnad om allmänhetens idkeliga
öfvande i Christendomskunskapen. öfverheten befallte presterna i gemen nyttja den fridliga och af Guds gåfvor örnniga
tiden till allas och i synnerhet ungdomens grundliga undervisning i salighetskunskapen. Denna nyttiga själavård
fanns så mycket högnödigare, som hittils blott en ibland
hundrade kunde läsa i bok, och ganska få kunde ens otydligt
göra besked för sina Christendoms-stycken. Ungdomen
lefde den tiden i ganska stort sjelfsvåld, så att drängar af
16, 18 och 20 år hade aldrig skor hela vintern igenom, och
således kommo hvarken till kyrka eller arbete; hvilket allt
lefvande vittnen intyga än i dag, och likna den vid en gyllene
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tid. Men församlingens lärare, som uppmuntrade af förr omtalta höga befallning, började under denna sjelfsvåldiga tiden
med alfvare driva barnaläran hos de manvuxna, men sysslolösa, barnen; en sak, som förmodligen alldeles hindrade
Satans afsigter; ty började den krokuga ormen en ny lek,
i det, sedan han förvärfvat fullt förtroende hos qvinnorna,
han genom villoandan inbillade dem ett hushållsgrepp. alt,
i stället för den kostsamma smörskatten, skulle de föra barn
med sig. Med smörskatten förstås den del af matvaror, som
de vanvettiga till lycklig hushållning afsatte till tompten. Här
må ingen tro, att hvarken gummorna eller barnen fördes
till helfvetet, utan det var allt en dröm och af Satan dikladt
gyckelverk, ehuru dessa helfvetesfärder troddes af alla, och
äfven vidgicks af dem, som voro med i den skjutsen. Den
onde gick härmed så konstigt om, att de skarpsinnigaste
och höglärde bestyrkte denna förmenta sanningen; hvilket,
utom oräkneliga andra, salig Herr Prosten Jacob Eurenius
aj egen erfarenhet vittnar, som af vidfogade relation ljusliga
synes. På det nu den onde anden skulle så mycket fintligare
inbilla eller röra barnen med samma villoanda, höll han
sådant samråd mödrarna och barnen emellan i sömnen,
hvilkas tankar borde vara öfverensstämmaude, att göra gyckleriet så mycket trovärdigare, hvilket ock vann sitt Iörderfveliga ändamål. Dels ville den orene anden hindra barnen härigenom, eller betaga dem behag för öfning iChristendomen,
dels hade han afsigt på att platt förstöra Christendomen,
sedan de som tillväxande telningar, hvilka verlden tillträda
skulle, voro stadde i mörkret, då deras efterkommande intet
ljus vidare kunde förvänta. Om den Påtviska religionen, som,
full af skrock och fabel, liknar den ondes Philosophie, hart
bestånd, hade han ej behöf't så stort besvär; men den välsignade Reformationen gaf honom mycket att syssla, i synnerhet, som den i dessa tider utbredde sin rätta flamm och
klara låga.
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§. 3.
Nu började Presterna med alfvare sköta sitt ombetrodda
gods; ungdomen måste visa sig i församlingen, hvartill fordrades böcker och kläder. Sedan de blefvo klädde, kunde
de äfven följa föräldrarne till bröllopp, barnsöl, Jul-gästabod
och andra sarnqvåm. Så nöjsamt, som det föreföll att vara
i gästa bod, så tungt blef dem att syssla med boken vid hemkornslen. Gästabodsroligheterna hade så intagit deras sinnen, att del blef dem en jemn åtarika om dagen och behagelig dröm om nätterna, då den orene anden hade godt
lillfälle att ingjuta sällsamma förnöjligheter. Kyrkan och
Gudstjensten, som ovanlig, förekom dem äfven besynnerlig;
ty började de af mindre år hålla sina sammankomster, då
den ene var prest, den andre klockare och de öfriga åhörare. Der var brud och brudgumme, der döptes barn, som
voro inlindade trän, käppar och merändels kattungar. De
bura tilsamman brödbitar och andra små matvaror, redde
till bröllopp, suto till bords och sysslade sedan, som barnen ännu oskyldigt göra, med allehanda hushållning. Fattiga värnlösa barn, som i brist af kläder och undervisning
vräkte omkring, sällade sig undertiden till dessa barriasynagogor. Tvenne sådana tiggaregossar ifrån Nordingrå, den
ene af Hi, den andre af 18 års ålder, gåfvo sig i barnens
sällskap, och som de icke allenast voro af mognare begrepp,
utan ock genom omkringvräkande hade inhämtat allehanda
sagor, berättelser och påfund, var ej underligt, att de för
andra kunde med större smak förrätta lärosysslan. Deraf
blef ymnigare tiIIopp af större och mindre barn till vissa
rum, der dc i någon stuga hade frihet att för sig sjelfva
utöfva sina lustbarheter. Predikanten ställde sig merändels
bakom ett täcke i en vrå, eller bakom sänggardinen, att
han, som snart fuIIväxt, ej måtte hindra sina späda åhörares förtroende, erinrandes sig ej ovilligt domare-reglan: Hvar
är sin veäIdes, eller jemnåldriges vän. Att öka sitt förtroende och högaktning samt njuta underhåll, vinnlade sig
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--------_••...denne spitsfundige predikanten på det högsta om att stadfästa sin lärdom med tecken och underverk, bestående i
allehanda små bilder, efter åtskillig liknelse, dem han bakom
gardinen eller på sängkransen gycklade med jemte hvarjehanda skuggeverk, hvarunder han hade mycket att säga
med åskådames högsta nöje och förundran. Häraf blefvo
barnen så intagne, att de sökte i möjeligaste måtto tillfälle
att vara tillsamman, och ingen dag gick förbi, på hvilken
de icke roades på detta sättet.

§. 4.
Andteligen kom det så långt, att deras prest, under det
han hade nödigt samla födan och andra nödtorfLigheter, var
frånvarande, och barnen ej mindre hade sina sammankomster, infann den orene anden sig att bekläda prestens
syssla. Barnen hade ingen misstanke, såvida allt liknade
de förra lustbarheter, hvilka märkeligen med fintligare opptog ökades, som allt betog dem tillfälle se eller fråga efter
upphofsmannen. Detta varade en tid, tills sjelfva deras
förra prest blef äfven en undersam åskådare och uppmärksam lärjunge. Denne, som icke kunde förestäiIa sig något
ondt, i synnerhet som här mycket, ehuru otydligt, taltes om
Guds himmelska och andra vigtiga saker; ty föll deras förra
prest på den tankan, att det vore en engel, det ock barnen lätteligen med glädje biföllo, och fick således deras sammelplats
sedermera och framgent namn af änglakammare. De omtalte Nordingrås gossar eller drängar komrno, den ena till
Själevads Socken och den andra till Arnäs, der de första
och namnkunnigaste änglakammare anmärkas hafva varit.
På begge ställen var ymnighet af ungdom och tidiga barnasammankomster. Begge voro katiga piltar, och fattades icke
hos dem påfund, hvarigenom de ovetandes blefvo den lede
andens timliga verktyg. Alltsammans ansågs i början för
barnalek och så mycket ostraffbarare, som de i förstone
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roade sig med sjungande af någon vers eller visa, som de
lärt; sedan predikades någon bön, nu af den ene, nu af en
annan, efter som dc voro skicklige. Deraf hände, att barnen af hvarandra ofta lärde vackra böner, som en del föräldrar sjelfva ej hade sig bekanta. Men när den så kallade
ängelen antog läro-ämbetet, mumlade han väl för dem i
förslone några otydeliga, ibland ovanliga böner; men till
slut blef alltsammans gyckleri, dock med barnens obeskrifveliga välbehag, så att de sällan, eller aldrig, kunde afhållas
från hans umgänge. Han förkunnade ock dem en hop förborgade hemligheter och bedrifter, som de androm till förundran berättade. Sådant gaf föräldrarne och andra uppmärksammare tankar; de undersökte småningom tillståndet
och funno ormen i buskan. Ändteligen fingo Presterna underrättelse om denna alfvarsamma barnalek ; ty begaf prosten
i Själevad sig att besöka ängelkammaren. Under vägen
visste ängelen att berätta för sina åhörare Hr Prosten
Bolins tillkomst, den barnen så mycket frimodigare afvaktade, som de inbillade sig kunna öfvertyga honom om större
gudaktighetsöfning, än han af dem borde vänta. Efter Herr
Prostens ankomst, och sedan han någorlunda underrättat sig
om tillståndet, frågades efter ängelen, som barnen enhälligt
berättade vara bakom täcket i vrån vid spiselen. Prosten
öppnade täcket, men såg intet. Barnen påstodo enhälligt,
att han för dem synbar vore der, och likasom högmodades
öfver det Prosten ej var värdig se den de dageligen hade
frihet umgås med. Prosten befalte ändteligen i den Heliga
Trefaldighetens namn, att om der något vore, skulle det
visa sig; då han fick se som en rök, eller skugga af en
menniskohamn, den han under andelig styrka befalte genast
packa sig till sitt rum och aldrig mera understå sig narra
barnen. Anden aftyntes småningom, vek af och kom ej
vidare åter. Sedan gafs befallning till föräldrar och anhörige att med alfvare afstänga barnen från så misstänkta
sammankomster. Barnen sökte väl sedan med flit att träffa
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den behagelige läraren, men förgäfves; hvaröfver de, såsom
alldeles tröstlösa, en tid sörjde.
§. 5.
På samma sätt skedde ock i Arnäs, der Kyrkoherden likaledes besökte den sockens änglakammare. Han fick ock se
den förskapade ljusens ängel, dock i härligare anseende,
som ses af bifogade sal. Herr Leetor Eurenii relation. Meranämnde Nordingrås drängar mistade ock härigenom sina
ämbeten och blefvo föranlåtne genom kringstrykande sig
vidare nära. Emellertid hade de af mörksens ängel, efter
de af mognare år kunde bättre fatta, lärt några småkonster.
såsom alt mjölka pinnar, stickor och knifvar &c., så alt, när
de slaga knifven eller pinnan i väggen, kunde de mjölka
kor, får och andra kreatur efter anvisning, tills sjelfva
blodet följde med, och när de fingo tillstädjelse, mjölkade
de ti11s kreaturet störtade, hvaraf de ofta viste prof och
skadade sina missgynnare. Cammareraren Blank lät dem i
Hammar inför Commissionen göra prof på en tacka i fårhuset, den de genom en knif, slagen i tingssalsväggen, mjölkade till döds. De skröto äfven af, att de genom ett visst
tecken i folkens ansigten kunde se, hvem som var trollpacka
och höll samqväm i helfvetet, eller ej; som dock var falskt,
hvilket på mångfaldigt sätt kan bevisas. För korthetens skull
vill jag endast följande anföra: När Commissionen sattes,
skulle de så kallade trollgossarne vid kyrkodörren angifva
alla, som voro i helfvetet märkte eller ej. Ibland andra,
som underginga denna trollmönstringen, var älven min farmoder, den tiden Capellans-hustru, en lång, mager gumma,
-och efter den tidens art slätt rustad, som en bondehustru.
En af trollgossarne strök opp hennes lärofts-hatt, eller
hufva, och sade henne vara tecknad; men gumman tecknade honom igen med en rätt alfvarsam örfil, så att gossen
stöp i backen. Då han ändtc1igen rättat sig, frågade han,
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hvem som vore så tunghändt. När han märkte, det var
Prestehustruu, och i synnerhel den af trollgossarne bekanta
stränga Herr Larses hustru, resolverades om, och trollgossen sade sig sett misste; då gumman ej allenast undvek
döden, utan och slapp plikta för slagsmål, sabbatsbrott och
kyrkofrid.
Trollgossarne läto ofta afmuta sig med skänker af dem,
som voro enfaldiga och ej, som andra, trodde saken blifva
mindre be lydande. Dock blefvo desse numera kallade trolleller visgossar härigenom namnkunnige. En del voro dem
rädde, andra åter betjente sig af dem att få upplysning i
några ärender; i synnerhet blefvo de brukade vid Kongl.
Commissionen, såsom oemotsägeliga, trovärdiga vittnen, att
namngilva och utmärka dem, som voro trollkäringar.
Så vidt, som desse gossar hunno, inrättades ängelkamrar,
och var det, snar l sagd l, en i hvar by; ty der trollgossen
varit en gång, fann man genast samling av barn, som sedermera hade fullt nöje af ängeln. Folket blef allmänt villrådigl, och prestorna bekymrade, som lätteligen kunnat dämpa
allt i tid, om dc allenast betagit barnen deras fria sammanlopp; men blefvo öfvertalte af trollgossarne: att större delen
qvinnor slutit förbund med Satan och hade hvar natt samfund i helfvclet, hvilket äfven barnen enfaldigt samtyckte,
ehuru minsta delen af dem kunde förklara åtskillnaden emellan himmelen och deras ängelkammare, helfvetet och ett
gästabod, eller bröllopp. Presterna brunna af nit, enligt
sin ämbctespligt, och toga, i så förvirradt och svårt utseende tillstånd, saken, som den för ögonen var. Oron ökades
dageligen genom nya intygelser af allmogen: att hela landet
hotades af förödelsens styggelse, som ock väl var sannt,
emedan den onde kastat allom sol i ögonen.
. Märkeligt var ock det, att samma tid inf'öllo ovanliga
missväxt-år och en gräselig svår och dyr tid, hvilket allt
skylldes på trollkäringarna, som, efter barnens och trollgossarnes berältelser, dagcligen i heltvetet förbannade, bland
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-------_.....- -annat, allt, som växte på jorden. Här bör iakttagas, att
barnens vittnesbörd blef sådant, förutan annat, för att
hämnas den oförrätt, de tycktes lida genom det de med hugg
och slag drefvos ifrån den nöjsamma ängelkammaren; hvilket af obetänkte personer skedde mera med bannskap och
svordom, än än anständigare åtbörder. Denna svåra tiden
blef ett mera drivande medel än allt annat till att samtel.
presterna, med allmogens bifall, angåfvo saken på högvederbörlig ort. Den onde anden hade ej mindre på lika sätt
anlagt sin plan på andra orter i riket, från hvilka äfven
inkommo dylika berättelser, i det närmaste öfverensstämman de. Den hulda öfverheten ansåg för rätt vist och högnödigt att förordna en Commission, då väl en alfvarsam,
men oförsigtig ransakning företogs, som utan sinnesrörelse
ej kan åskådas. Emedlertid påbjöds en general bot- och
bönedag emot trolldom i Sverige den 20 Febr. 1670, jernlc
en besynnerlig bön, som under hela trolldoms tiden lästes
på predikstolarne. Samma år den 30 Mars brändes 30
qvinnor, androm till skräck, berättar Happelius i kärn-Crönikan. Processen börjades på det sättet: Så snart Comissionsledamöterne voro komne i socknen, ställdes en Notarius
och olvannämnde trollgossar utanför kyrkodörren, då trollgossarne angåfvo dem för .trollkäringar, som dc föregåfvo
vara tecknade, hvilka straxt annoterades och ställdes på
ena sidan om vägen, men de fria på den andra. De annoterade blefvo då citerade, eller tillsagde, att dagen derefter
inställa sig inför Commissionen. Ifrån den dagen fingo dc,
som blefvo brottslige dömde, aldrig komma till sina barn
eller hemvist. De numera bekanta trollgossarne voro både
angifvare och första tillförlitliga vittnen, efter hvilkas berättelser de angifne befalltes bekänna. Nekades, så provocerades opartiska vittnen, hvilka rueråndels vara barn af
10, 8, 6, 5 år. Der äldre vittnen vara af 12 till 14 år, var
ingen förbön; men ville den anklagade efter dessa vittnen
ej bekänna, kallades vissa andra vittnen eller käringar, som
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alltid nämnes i protocollet för oomplices, eller de som af
början låtit sig öfvertygas och bekänt. Dessa följde sedan
med öfver hela landet, som högst tillförliteliga vittnen, efter de
redan lefde under beredelse och voro nöjda att dö. Sådana nitiska, men stockblinda gummor vom mest utåldriga,
fattiga, föraktade menniskor, som låtit öfvertala sig till be-o
kännelse derigenom, att de fingo begrafvas i kyrkogården,
hvilket de ansägo för största lycksalighet; dock måste de
med hopen följa på bålet. Begrafning i kyrkogården anses
ännu för säker salighet, ehuru vederstyggelig så lefnaden
som dödssättet varit. Barnen vittnade mesta delen af fåkunnighet, dels öfvertalte af sina fäder och andra, som voro
nöjda med deras hustrurs öfvertygande, alldenstund Satan,
snart sagdt, utsläckt all naturlig kärlek, såsom Clereciets och
allmogens bref, så till Kongl. Majst som Herr Gouverneuren, tydligen utvisas, hvarutinnan utbedes, att den stora mängden af trollkäringar genast måtte exeqveras och utrotas;
annars vore bättre allifva alla barn, förr än de samteligen
lära samma kätteri. Vidare om den platt förkolnade kärleken kan väl synas af denna förunderliga processens ömkeliga utgång, hvarom säkra personer, som allt åskådat
och upplefvat till för ett par år sedan, ofta med suck och
tårar talat. Dels voro barnen förskräckta af Commissionsledamöternas ovanliga uppförande och hårda tilltal, så alt
dc, på det de desto snarare måtte entledigas, sade i häpnad
mera än de visste. Ändteligen blefvo de allmänt så illa
handterade, att de, till undvikande af lifs och helsas förlust,
berättade det som aldrig händt eller skett. Prestorna af
blindt nit voro de svåraste driffjädrar. Både Kyrkoherden
och Capellanen här i socknen voro erkände för lärde och
skickelige prestmän; men deras ifver nekade dem nyttja billig
eftertanke. Jag är de salige fädernes efterlägg; men att ej
dölja sanningen, måste jag här blotta deras menskliga svagheter, hvilka af opartiska och uppmärksamma sinnen billigt
ursäktas, när man öfverväger, att allmänheten under den
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förvirrade tiden råkat uti kraftig villfarelse. En hustru i
Hola by och Thorsåker släppte sin boskap ut, och den kom
in i presteåkern. Kyrkoherden gaf hustrun straxt an för
trollkäring. Hon öfvertygades, dömdes och dödades. Det
är visst, hon erkände sig vara i trollkäringars sällskap;
men i den afsigt, att hon dess förr skulle slippa Comrnissionen och få komma hem till sina många små barn, efter hon,
som andra, aldrig trodde, att någon skulle dömas till döden.
På sådant sätt blefvo många genom hot och illvilja angrepne,
dömde och exequerade.
Capellanen hade att syssla med barnen, som vittna skulle.
Han hade beröm för god ordningsman, och hade således
stort anseende i församlingen; men han utövade sina berömliga egenskaper med större stränghet, än vara borde,
så att än i dag tala de, som i hans tid lefde, om, att dc hade
en fasa för att gå förbi hans gård, och sökte således utväg
att gå skogledes. Mång ungdom hade så snart gått till
döden, som till examen, efter der ej allenast på gamla modet
vankade skarpa hotelser, utan äfven örfilar och andra straff.
Denne ordningsmannen var genom sin närvaro vid Commissionen mäktig med minsta åtal bringa barnen att säga allt
hvad, ja mera än, de visste; men var det ej tillräckligt,
lät han piska dem. Ville dc ännu icke vittna på sina närmaste, lät han hugga hål på isen, slog ett tog om deras lif
och, under föregifvande att dränka, stoppade dem under.
Den, som spädare var och mindre tålde, stoppade han i bakugnen, lade halm och ris utanföre och tände eld på, såsom
att vilj el bränna opp dem &c. J ag minns en del af dessa
vittnen, som genom slika hårda medfarter voro helslösa i
all sin tid. Häraf kan väl slutas, att det ej var underligt,
om barnen till slut bekände det de ej visste; och tillspordes
de, hvarföre de så länge tegat med sanningen, då svarades:
mor gaf mig smörgås, att jag skulle tiga; ty jag är försäkrad,
att en smörgås under så dyr tid var kraftigare medel hos
de usla barnen att uppväcka naturligt förtroende emot mo-
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der och syskon i så ömt tillfälle, än en kanna brännvin
i vår tid. När man skärskådar sjelfva vittnesmålen efter
protocollen, skulle man snart falla i den tanken, att sysslomännerna eller de, som saken pröfva skulle, haft mindre
begrepp, så framt man icke vore öfvertygad, att den helfvetes draken såsom mest utgjöt sitt förgift och med fördömelsens opium insöfde många.

3dje

Capitlet.

Om vittnesbörder, som i Protocollerna finnas, och deras

granskning.
Jag vill ställa några vittncsbörder, såsom de iprotocollen
finnas, under förnuftig granskning, då en hvar Iärer finna,
att jag ej felar i min mening.
1) Frågades: Är du ock med i helfvetet? Derpå svaras: ja.
Jag har sagt, att sedan barnen fingo kläder, njöto de af
frihet att följa till gästabod, der de såga mycket ovanligt,
hörde mycket underligt och, bland annat, fingo smaka det
undergörande brännvinet. Sorl, oro, öfverflödig spis med
mera förstörde barnens, tör ock hända de svaga qvinnors,
sinnen. Vid hemkomsten satt sorlet i hufvudet och de ovanliga lustbarheterna i hjernan hela långa tiden. Oredighetenes
anda tog då tiden i akt och igenom det tjocka förvärfvade
blodet förstörde de förre menlösa och fria tankesätten.
Emedlertid var frågan af examinatores icke obillig, i anseende till göromålet och tillfället.
2) Frågades: huru kom du dit? Derpå svarades: jag red på
en ko, häst, fadermoder, eller annan person, men mest på
käppar.
Att barn under liden roa sig med att rida på kor, bockar
och hundar, men helst käppar, är bekant. Sådana dragare
eller ridhästar tycktes dem nu i hastighet vara tjenligast
nämna i en så underlig färd. Förutan det barn tycka myc11
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ket om att af en annan blifva burna på ryggen; derföre nämnas ofta menniskor ibland deras så kallade fordenskap.
3) Frågades: hvem, som tillredde hästen, eller fordenskapen, och var deras skjutsbonde eller förare? Då skylldes först
på de förtroligaste och närmaste, eller någon, som de ridit
eller åkat hos, till och ifrån gästabudet; men de, som kunde
märka, alt processen hade obehagligt afseende, skyllde alltid på någon ful, obehagelig käring, eller dem de ej hade särdeles förtroende till.
4) Vidare frågades: hvad konst de brukade, att fordenskapen kom så fort, och det igenom luften, såsom allmänt berättades? Derpå svarades, att modren, systern, pigan eller någon
annan käring, hade ett horn, hvarutur de smorde fordenskapen. Härvid bör märkas, att den tiden kommo de nu brukeliga hjul eller spinnrockar i bruk. Tillförene brukades slända
och de så kallade långrockar. På skrufven hängde så väl
då, som nu, ett oxe- eller kohorn, i hvilket förvarades en
fetma, kokt af boskapsfötter, som allmänt kallas klöffett.
Detta brukas till rocksmörja. När nu barnen frågade, hvartill detta hornet och smörjan tjente, svarades, att rocken,
deraf smord, skulle gå fort, visandes älven genom trampande
prof af dess qvickhet. Således tyckte sig barnen finna god
konst, när de berättade, att deras fordenskaper blefvo
kringfotadel af smörjan i hornet; ty sades ock allmänt,
att denna smörjan kokades af de barn, som föddes i blåkulla och sågo ut, som boskapsfötter. Likaledes talas om
en nål, som följer med hornet, hvilken tjente till att öppna
all ting med. Spinnerskor bruka merändels en krok af messing eller ståltråd, den de genom rullelyckan framtaga tråden med, när den under tiden går af. Denna nålen sitter
fästad vid rocken, hvaraf barnen tagit tillfälle säga henne
tjena till att öppna all ting.
5) Frågades, hvad väg de foro? Svarades: öfver kyrkotaket eller något bekant berg.
1
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I marginalen: Obs. kring

=

snabb.

Det är, ty vårr, mera än bekant, att enfaldiga menigheten
håller före, att kyrkor äro mest spökeboningar, hvilket
äfven härflyter af den i början omtalta sedoläran, att barn
skulle afskräckas från klitvande på kyrka taket, efter merändels vid alla kyrkor stå stegar till nödig reparation. Under denna moral begripes ock, att trollkäringarna mest hvilade på kyrkokammen, samt under hviJan skrapade klockorna, att skräma barnen ifrån klifvande i klockstapeln.
Likaledes sade de sig alltid fara öfver namnkunniga berg,
efter allmänt föregifves och verkeligen tros, att alla berg
äro fulla af troll, hvilka under tiden intaga folk, som dock
har ingen annan grund, än den ofta nämnda grofva moralen.
6) Frågades, hvarest de tyckte sig stanna? Derpå svarades
af de fleste: i helfvetet; men en del, som vara hemma i
spöke-geographien, sade sig stanna i Tröllhim. Härvid märkes att Thronhcm i Norrige allmänt af bonden kallas Trollhem, och tros här en gammal dikt, som skulle S: Olof der
med bergtrolls hjelp hafva uppbyggt Domkyrkan, under det
villkor, att, när arbetet vore färdigt, skulle S: Olof ge dem
sol och måne; men om han kunde gissa på de tre mästares
namn, som hade uppsigt öfver de andre arbetarne, skulle
S: Olof njuta arbetet för intet. När nu arbetet, som gick ganska fort, började lida till slut, blef S: Olof ängshg öfver
sitt löfte, gick således bekymrad bort till berget, der de hade
sin boning, att lystra efter någon upplysning, hvarest han
omsider fick höra en trollgumma sjunga för barnen: »Wisel
och en Fogelhamn, och en Äppelkåre, skola rätt nu komma
fram med båd' sol och måne». S: Olof, som derigenom fick
höra Måstarenas namn, gick med glädje hem, och vid ankomsten höll den ypperst~ mästaren på att fästa spiran
till stora tornet, hvilken frågade S: Olof: »sitter spiran rätt r»
Ja, svarade Olof; tack nu Wisel, Fogelharnn, äfven Appelkåre;
I hafven gjort, som käcke män; jag har sol och måne. Ofver
detta blefvo bergtrollen så modfälte, att de alla förvandlades i
sten, och sitta än i dag på kyrkotaket, hvar i sin ställning,
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och med de verktyg, han hade; den ene yxa, den andre
hammare, den tredje såg, &c. Barnen, som detta hört,
tyckte der vara likast till sammelplats.
7) Vidare, och på tillfrågan, huru der såg ut? svarades: der
var oändeligen grannt och ganska ljust, som meradels bör
vara på gästabud och bröllopp.
8) N är det frågades, hvem der var tillstädes r, var svaret, såsom de mindes, denna, eller andra i grannskapet; den ena
dagen den, en annan vid annat tillfälle, eftersom dem oredigt föll i minnet; men alltid satt den onde främst, och det
var Presten, deras afsagde fiende, för hvilken alla käringar
måste krusa, niga och handslå.
9) När det frågades, hvad der uträttades, var svaret tydeligt:
äta, dricka och dansa, hvilket nogsamt förklarar sig sjelft,
efter det är ett göromål, som vid alla samqväm förehafves.
10) På tillfrågan, hvad hvars och ens enskilda syssla var,
svarades: Somliga dukade bordet, en del bar fram mat,
andra skuro sönder bröd, en del gjorde korfvar, somliga
tvättade diskar &c. Bland manfolken var den ene spelman,
den andre slog i dricka, somliga gingo af och an på golfvet;
men alla dansade; alltsammans helt lika med de öfver allt
brukeliga bonde-bröllopp.
11) En ibland de vigtigaste frågor var, om de ej sågo dem
förehafva något förargligt eller vederstyggligt; hvarpå barnen intet kunde svara, såvida de ej förstodo frågan; ty
ställdes den alltid på det sättet: Såg du icke, om N. N. bolade med Satan? Dertill svarades: jo, hon gick under bordet.
Detta svaret tycktes mig hafva kunnat röra den enfaldigaste
till opplysning, af vittnens oskicklighet, mycket mera öfvervarande Prester och undersökningsmän. Bola är en för
barnen obekant Terminus, ett ord, som de aldrig hört; ty
mente de, det skulle betyda gå under bordet, som barnen
ofta göra, när de springa efter kattor &c.
12) Frågades, hvem bolades med? Svar: med den fula under
bordet, och den såg ut, som en svart hund; ett svar, som
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äfven bort erinra vederbörande om vittnenas oskicklighet
och deras egen förmörkelse. Det är intet kreatur barnom
bekant, för hyilket de mera rädas, än en svart hund. Sådana
äro ej eller sällsynta vid brölloppen. Det är ock ingom obekant, det hundar brukas öfver allt att skrämma barn med;
derföre tycktes dem ingen näst presten vara fulare i hela
laget.
13) Frågades, hvad barnen hade för nöje i helfvetet, svarades: 800m de mest voro vane vid. Var det en borgareson,
fick han skepp, borgaredottren krambod och pengar; prestedoltren åker, hus och boskap; bondebarn : fölsungar, lamb,
killingar och kalfvar; men allesamman voro gifta och hade
många hustrur eller män, hvilket deraf härflöt,att så väl då,
som i vår tid, vid sammankomster af bröllopp &c. paras
barnen tillhopa af föräldrarne, då de frågas: vill du blifva
min måg, eller sonhustru? Vill du ha den till man, eller den
flickan till brud? då barnen svara: ja. Jag har ofta märkt,
att genom sådana fåfänga frågor hafva barnen hela 3 a 4
åren efteråt språkat om sina fästmör och fästmän, af hvilka
de kunnat namngifva en del, andra icke.
14) När de blefvo tillsporde, hvad instrumenter der speltes
på, svarades med lika mogenhet: de kastade salt och korn
i elden, och när det sprakade, dansade folket. Det har varit
och är en gammal moral, att när saltet sprakar i elden, så
dansa trollkäringarna. Derigenom hafva de sökt hindra barnen ifrån Guds gåfvors liderliga spillning. De enfaldiga tro
öfver allt, att trollkäringar dansa efter eldens sprakande;' som
förmodeligen är ett minne af den gamla Svenska Pyrica eller
eldsdansen, som Olaus Magni nämner i sin historia de moribus Septentrionalium, hvilken gick så till, att vintertiden under sammankomster och högtider, hos stora herrar eller
andra, sattes granved på elden, efter hvilkens sprakande
gästerna togo en slängdans. De höllo alla i en ring och
ställde så till, att den, som sist var i raden, måste genom
häftigt slängande falla eller stupa i elden; men han sprang
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straxt opp, sattes på ett högt ställe, der han, som vanärat
husherrens eld, skulle plikta med ett par fullkomliga bägare
öl eller mjöd, hvarpå leken åter börjades, då denne ställdes främst i raden, och den, som förr stod honom närmast,
kommer sist, eller att slängas i elden.
15) När de blefvo sporde, om icke trollkäringarna förde något med sig, sades: de förde allehanda, men mest korn;
ty barnen sågo mångfaldiga tiggarekäringar i den svåra tiden bära sina sädesposar, hvilket de allt mente höra till
bröllopp. I synnerhet var den tiden godt efter de så kallade
fästmöer, dem de väl torde känna, sedan de voro i brölloppet, och när de sågo dem bära säden, mente de all säd
skulle dit, som var så stor åtgång. Annars handteras
säden mest af allmogen. Ett det största fel och enfaldighet vid denna ransakning var, att alla barnen förhördes
på en gång, eller voro inne under första vittnets berättelse,
hvaraf hände, att alla så långt, som minnet underhjelpte,
sade ett och samma. Om ett barn i sänder blifvit examineradt med tydeliga och för dem begripeliga ordasätt, lärer
antingen blifvit ringa svar på allt, eller ock så roliga infällen, att hela Rätten fått le åt sig sjelf. De, som på sådana skäl ej ville bekänna, blefvo straffade med risslitande,
eller svårare fängelse, och änskönt de icke bekände, måste
de dock deran, enligt de menlösa vittnenas ärliga intygande.
När någon stod hårdt på sin oskuld och var oböjelig till
bekännelse, vinnlade sig äfven Satan att förmå den till erkänsla, hvilket skedde på det sättet: Trollgossarne och barnen sågo då en hvit ängel sitta i högsätet, eller, efter protocollet, i bängsvråen, hvilken bitterliga gret och hade ömkeliga åtbörder. Denne ansågo examinatores för en ljusels
ängel, åberopande sig hans medlidande, hvarigenom den
anklagade föll i oviss tanka om sitt eget tillstånd och af
enfaldighet bekände mera, än han om sig visste, hvaröfver
defIeste på rätteplatsen i bedröfvelig måtto klagade, åberopandes sig i dödsstunden Guds vittne om sin oskuld. Or-
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saken till det mesta delen bekände, så snart de voro, på
sätt som sagdt är, öfvertygade, var i synnerhet den: att
de allmänt försäkrades, att öfverheten aldrig måtte tillåta
så stor myckenhet menniskor aflifvas; men för annat svårt
straff räddes de icke, allenast de i den beklageliga tiden
fingo komma hem till barnen. Här i Pastoratet dömdes
öfver 100de till döden, af hvilka en del togo flykten, sådana,
som inga barn eller vidlyftig hushållning hade. En del,
som voro hafvande, förskonades tills efter barnsbörden,
hvarförinnan detta raseriet afstannade. De andra kördes,
som boskap, somliga i länsmansgården, andra i Sockenarrestrummel, eller tjufkistorna, som alla packades fulla. Ingen
vidare vakthållning behöfdes, än att man lade jernspången
öfver dörren, och satte en träpinne i haspan. När barn
eller andra gingo förbi, bådo de, att för dem måtte öppnas,
då de kröpo ut att springa kapp, eller på annat sätt röra
sig. Sedan gingo de åter in, och när någon gick förbi, slöt
han till hasp an. Det är flera gånger nämndt, att då var en
ganska svår tid, och fingo desse arme delinqventer sällan
någon mat. Deras fäder, män bröder och söner fora förbi
arresten, när de vårtiden varit till sjösidan och köpt strömming. Af dem begärde de usla själarna några strömmingar;
men de hårdhjertade anhöriga lemnade icke en, ja ej ens
vårdade svara dem.
4de Cspitlet.

Om de anklagades confirmerade dödsdom och den derpå

följande bladiga executionen.
§. 1.

Ändteligen kom de

anklagades confirmerade dödsdom,
De;
samlades alla till Thorsåker, eller moderkyrkan. Der hölls
fångepredikan och meddeltes dem Herrans heliga Nattvard.
hvarpå följde den tänkvärdigaste blodiga execulion.
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Då började först en hvar af dem öppna ögonen. Här roptes himmelsskriande hämnd öfver dem, som förorsakat deras
oskyldiga död; men här hjelpte hvarken rop eller tårar.
Borgrnästar Lund ifrån Hernösand förde executionen, medan Befallningsman Klefberg sysslosaltes i samma göromål
på andra ställen. Föräldrar, män och bröder höllo spetsgård; de drefvos af, 71 stycken, af hviJka endast 2ne kunde
sjunga en psalm, den de under vägen itererade, när de
sjungit honom till ända. Många dånade i vägen af matthet
och dödsängslan, hvilka af anhörige släpades fram till rätLeplatsen, som är belägen midt i Pastoratet, 1/2 'mil från alla
tre kyrkorna, och kallas deraf ännu bålberget. De rättades
nedanför bålet, att bloden ej skulle hindra veden fatta vederbörlig eld; i dess ställe rann han strömvis utför berget.
De, som höllo spetsgård, voro oek behjelpelige att släpa
döda kropparna på bålet. De kläder, som delinqvcnterna till
det nogaste af sig kastat, togo deras anhörige, hvarmed de
utan sinnesrörelse gingo hvar och en till sitt. J ag nämnde,
att 71 gingo till döden. Dervid bör märkas, att 9 af dem
gingo ut, som ett prseludium den '28 Martii, men 62 den 1
Junii, eller 4 de dag Pingest. För 6 a 7 år sedan såg jag
ännu 2 ne stupstockar och ett par trappträn till bålet, halfbrända, ligga på berörde rätteplats, der de förmodeligen ännu
lära ligga. Medan dessa olyckliga menniskor stodo under
ransakning, tycktes det ej gå så fort, som menigheten gerria
önskade; ty affärdades en landets fullmägtig, Hans Ersson
i Ed, till Hans Kongl. Majs! att vinna en ny, men af färre
ledamöter bestående Commission, såsom deras underdåniga
supplique utvisar, den jag har in originali och lårcr vara
enlig med den, som förmodeligen finnes i Kongl. Archivo.
Ett lika lydande till Hr General-Lieutnanten och Gouvcrneuren Sparre har jag äfven. Andteligen märkte höga öfverheten, att detta af Satan inrättade blodbadet ej var rådeligt understödja; ty upphäfdes alla vidare undersökningar;
de redan dömde släpptes fria, och allt blef under häpnad
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och förskräckelse tyst. De ofta nämnde trollgossar, som
härvid varit förderfliga verktyg, blefvo sedan som styggelser
jagade af den ena oeh andra, och berättes, att en af dem
fanns efter någon tid ligga i ett dike, söndersprucken, då
inelfvorna alldeles gifvit sig utom kroppen. Den andre är
funnen i en grimma vid landsvägen opphängder.
Detta förunderliga väsendet, som icke allenast oroade
Sverige, utan ock Tyskland och en del af Frankrike &c.,
har sysslosatt många att häröfver yttra förnuftiga tankar.
J ag vill tro, att en del vittra Svenskar ej lemnat så märkvärdigt ämne i glömskan; men jag har ej haft lyckan deraf
mera se, än i den tiden Herr Lectorns, sedermera Prostens,
Magister Jacob Eurenii korta relation; hvarvid han dock
intet yttrat sin mening eller tanka om sakens sammanhang.
En del hålla före, att qvinnorna verkligen ingått contract
och förbund med Salan; hvartill jag, understödd af den
lärde Thornasio, nekar; ehuru väl det är, ty värr, ofta skeddt
och ändock i nyligare tider, att så qvinnor, som män, fallit
på så fördömelig galenskap, och således bifaller jag, att
en eller annan under så bister tid äfven kunnat företaga
så onaturlig styggelse. Wierus har uppgifvit ett vidlöftigt
recept, hvarefter man af allehanda örter kan bereda en
salfva, genom hvilkens påstrykande trollkäringarna foro upp
genom muren, och så vidare, till de bekanta sammelplatser.
Medicamentet består mest af insöfvande saker, dem han
väl tyckte kunna äga någon verkan att genom blodet intrycka några ovanliga phantasier; och har således denne
Auctor nog länge ägt credit; men jag tycker, han fotar
sig på ganska ostadiga medel, i synnerhet, som sannfärdiga vittnen i litsliden betygade, att allt var ej annat än en
dröm och yra; men det är troligt, att, i fall någon trollpacka velat skada folk och boskap, att hon då brukat någon förgiflig smörja, såsom häxan Canidia i Neapel, hvarom
Horatius talar.
Herr Professor Hoffman, i din disputation de potentia
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diaboli in corpora, föregifver, att detta raseriet i synnerhet
fallit på de Svenske, efter de äta hård spis samt svinekött
och dricka humlestarkt öl, &c. På det sättes tyckes, att de
Tyska provinser, der svin alstras till så stor ömnoghet, att
flera länder derifrån hämta fläsk, skulle alltid vara galna,
i synnerhet, som ock på dessa orter finnes starkare och
tjockare öl, såsom Wismars momma, Danziger pryssing och
flera ölslag, som den vittre von Röhr nämner tillverkas i
Schlesien &c. Om vår mat och dricka skulle hafva en så
underlig verkan, hvarföre blef då icke någon Presto- eller
nämndemanshustru, döttrar eller anhöriga förtrollad och justificerad, som hade så väl godt före utaf fläsk, som andra;
eller kunde icke då denna yrsel i större mån fallit på
manfolken, hvilka hade bättre tillfälle pläga sig med öl,
än qvinnorna. Dock håller jag med, att öl, brännvin och
öfverflöd kunde något bidraga dertill , så väl här, som på
Tyska orterna. Det kan vara möjeligt, att det haft så stor
verkan denna tiden, som i Circes tid, om hvilken Ovidius säger
efter Homerum, att hon kunnat göra folk till svin, hvilket
sannolikt tyckes hafva skett genom vissa frukters destillerande, helst som berörde Auctor säger: Elpenor, Ulyssis
följeslagare, sedan han efter Circes förvandling till svin, åter
blifvit menniska, söp sig full och bröt halsen af sig i
en trappa. Ofvannärnnde Herr Professor Hoffman talar
om denna händelsen, som allenast de Svenske åkommen,
och har således glömt sina landsmäns öde, der trollväsendet
i lika måtto hade samma tid och ändå långt förut rasat, och
sökt hämmas. Trollkäringarnas sammelplats på Broksberget,
Mons Bructerus i Handrer [= Hanover?] och landskapet
EIbingerode äro ju allmänt bekanta.
I Schlesien blefvo många rättade och brände för trolldom
år 1651 redan. Ar 1676 lät grefven af Hessenstein förbränna
många menniskor för samma brott. Samma år exeqverades
på lika sätt i Kiel och Eisenstadt. Ar 1675 samma tid,
som här var största raseriet, rättades en prcst för samma
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orsak i Mechlenburg och Sverin på det sättet: först afhöggs högra handen; för det andra afbrändes hans bröst
med eldade tänger, och till slut kastades han i elden, som
allt Happelius antecknat i Kärn-Crönikan. Troligt är, att
Satan åstadkommit detta oväsendet, endast att förlusta sig
i ett oskyldigt blodbad; äfvensom när han i Mileto i Grekland ingaf alla jungfruer att hänga sig. H varken föräldrars
tårar, syskons eller fästmäns öfvertalande, nej alldeles intet
kunde verka, förr än öIverheten lät befalla, att de således
dödades kroppar skulle af rackaren släpas nakna genom
hela staden och i galgbacken begrafvas; hvilket aIskräckte
dem ifrån så ursinniga tankar, såsom Munsterus vittnar utaf
Brennonis Asiatiska resa.
Wagstaf, Webster och Huchtinson tyckas hafva haft redigare meningar om detta besynnerliga väsendet; men i
synnerhet Christian Thomasius i sin disputation de Crimine
Magise, der han nog nära öfverensstämmer med hvad här
förut skrifvet och enfaldigt opptäckt är. Thomasius fick väl i
förstone sina häcklare, som ej var underligt, efter ämnet
var svårt och alla följde blindt sina nya tankar; då Thomasius
likasom bröt isen genom hel annan mening, hvilken blef
för dem så mycket otydeligare, som han ej ville påtruga
någon sin tanka. Emedlertid sökte han försvara sig i
admonitione ad lectiones lzyemales 1702, ehuru en del hans
axiomata äro nog paradoxe skrefne, äfven i den lilla försvarsskriften. .
5te Capitlet.

Om Vantro i Gemen.
§. 1.

Ehuru oskickelig jag kan vara att döma om så viktig
sak, hoppas jag dock njuta gunstig tillgift, såvida jag gör
det mera för att vinna andras undervisning, än påstå något
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bifall af min mening. Våra så allmänt öfliga skrock och
obetänkta öfverloppssmåsysslor tyckas, utom det de utmärka
en mindre hederlig enfaldighet, annars ej föda något nyttigt af sig. Medan allmogen oerinrad lefver i sin orediga
tanka om en och annan af vissa genier tillfogad vinst eller
förlust, i deras näring och andra tillfälligheter, får den
aldrig redigt begrepp om det verkeliga och sannskyldiga,
och har, fruktar jag, intet fullkomligt förtroende till det
sanna allsmäktiga väsendet. Ingen, som har sig allmogens
uppförande bekant, kan neka, att ju, om icke alla, dock
mesta delen i obekanta sjukdomar söka först vismannen,
under hvilken tid de sjuka böra hvarken förses med Sacramenter, eller bedjas före i församlingen, ej eller bör
den, som i det ärendet går till vismannen, helsa någon på
vägen (Se 2dra Konungabokens 4 Cap: 29 vers) eller låta
någon, ja icke närmaste anhörige, veta sitt ärende. Håraf
dömes utan svårighet, att satan på ett höfligt sätt förr
sökes, än Gud. När nu den utskickade, som bör äga vissa,
ej allom tillhöriga, egenskaper, kommer till vismannen skall
han hafva vissa åtbörder och ej vara mångtalig; utan allenast svara på tillfrågorna. Vismannen, som af åthäfvorna
förstår ärendet, börjar strax visa besynnerliga rörelser; och
när han af klädedrägten, som mest är åtskillig socknarna
emellan ser, att den utskickade är långvägad, börjar han
klaga, huru han så och så många dagar känt på sig, att
en sådan supplicant skulle komma. Hittar hån då på den
dagen, som den utskickade gaf sig på vägen, så blir det
faststäldt, att vismannen vet all ting förut. Sedan frågar
han på ett illfundigt sätt efter det ena och andra, tills
han har sig den sjukas tillstånd bekant, hvilket då tokmannen hörer vismannen omständeligare oeh lögncfullt berätta, stannar han i förundran. Straxt skylles olyckan på
vittror, eller mördade barn, dem de kalla mördingar. Visman gissar då, som han hörer den sjuka är till, antingen man
har fått det i badstugan, fähuset, vid brunnet, eller annor-
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städes. Mest säges den sjuka hafva kastat sitt vattn &c. på
olyckliga ställen, efter det är en allmän daglig syssla; ty
den utskickade vet ej tiga, utan berättar alltid, vid hvad
tillfälle sjukdomen först märktes. Den, som varit till vismannen anbefalles ändteligen att skrapa litet guld, silfver
och messing, hvilket han skall låta i en skål, gå till rummet,
vända ryggen till stället och kasta det sammanskrapade
öfver venstra axeln, samt sedan gå sin väg, utan att se
efter sig. Detta skall ske i solgången på en thorsdagsafton.
Här ser man, huru desse gå Gud förbi och i sin blindhet
offra åt Satan, ehuru de föreställa sig, att de så kallade
vittrorna äro alldeles icke af den ondas partie, utan en
art kreatur emellan änglar och menniskor. I fall nu den
sjuka, antingen genom det naturen hjelper sig sjelf, eller
ock af vantro, kommer till hels an, är saken klar; men i
fall alla försäkrade botemedel ej hjelpa, inbillar dem vismannen, att vittran är döder, och således kunde försoningsoffret ej hjelpa, genom hvilken list vismannen behåller sitt
förtroende.
6te Capitlet.

Om Vittrorloch Eljoor.

För curiositet vill jag omständeligen beskrifva vittrorna,
sådana, som dc mig ifrån barndomen äro förestälte.
Vittror, som på andra orter kallas elfvor, äro både kroppar och andar tillika; visare än menniskor, men mindre
kloka än änglar. De äro helt små till växten och hafva
sin boning öfver allt, i berg, dalar, åkrar, ängar och tufvor,
eller: de 'äro så allmänna, som maskar i jorden. De hafva
sina samhällen, föda barn, hålla bröllop p och dö. Deras
hushållning är ganska enlig med menniskors. De hafva
1 Skrives också, såsom på de flesta ställen i manuscriptet och förmodeligen rättare, hoitror, troligen af huit.
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nätt husgeråd och omgås i synnerhet med boskap, den der
är alldeles hvit och vacker. Af boskapsaflen hafva de sin
mesta näring. De föregifvas äfven dia och suga mcnniskor
och fänad, som tyckes ej vara olyckligt för stallgården.
Vittror sägas vara mycket fredsamma kreatur och resonabla emot dem, som på något sätt gagna dem, men deremot rätt hämndgiriga emot dem, som oförmodeligen förfördela dem. Derföre har det varit gammalt bruk, när någon
under slottanden råkat slå eller rifva gräs af en stor tufva,
och, som det ofta händer, under ovåligt bockande eller
hårdt sträckande råkat för håll eller sting, är' bästa medlet
att bära en qvinnohatt eller hufva af läroft och betäcka
tufvan med, efter den sjuka förmenes rit'vit håret af vittran.
När små barn trifvas väl, svettas under sömnen och derigenom afskölja den vidlådande orenlighet, som ovåliga gummor ej aftvå, sägas vittrorna slicka barnen, hvilkct är en
ovärderlig förmon för lortaktiga mödrar. Dessa små kräk
förmenas jemnt flytta rum emellan, likasom Lapparne,
förmodeligen af samma orsak, nemligen att få bättre bete
för sin boskap. Det är snart sagdt ingen, som icke vet
tala om dessa tanke kreatur, och i synnerhet hafva vismännen stort förtroende till dem; ehuru jag försäkrar, att der
alla vismän skulle med ed betyga, att de sett vittror, skulle
icke en enda, så framt han är förnuftig, det göra. Emedlertid åstadkomma de stor galenskap och märkeligen förringa det förtroende, hvar rättsinnig bör hafva till Gud, och
fruktar jag, dock önskar att min fruktan vore endast bevis
på min enfaldighet, att inom en föga tid får man ångra, att
så ringa aktas på de fåkunnigas förehafvande. I min uppväxt fanns allenast en visman i hvart landskap; .nu finnes
en i hvart Pastorat. Kan hända inom en föga tid finnes en
i hvar by. Satan har, såsom af föregående synes uppspunnit
mordiska påfund genom enfaldiga qvinnor. Hvar vet, om
han icke lurar på något märkeligare bedref genom sådana
lämpeliga verktyg? När man läser kyrko- och andra hi174

storier, finnes, att djefvulen aldrig varit, ej eller är fåfäng.
En nation hinner aldrig så ofta optänka nya moder på
klädedrägter, som Satan finner nya grepp att narra menniskan, och skulle han vinna så mycket, att karlar nu i
stället för käringar falla i hans förtroende, blifver visst
senare villan värre än den förra.
(Forts.)

Detalj från valvet

Tersåkers tujrestaurerade kyrka.
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