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: har haft nägot betänfande wid, at
lemna under prässen denna Berättel»
se, som sa lcknge warit dald undan Al-

Wtlndetens ögon mi en och annans gömo, dels
llefter den af de steste torde anses blott som enwer»

! kan af öfwertrv/ dels ock emcdan unge och blö«
i dige sinnen hciraf kunde taga strämse! och blift
wa, som man kallar, mörkradde, om lada:supponeras bland en uplyst Christenhet. i.
ra af dcsse omständiqheter torde ock haftva aft
hallit wederdörande ifran tryck:...» °sraf den
tiden, dä denne ohyggeliga händeljsll eristera,
de. Men da man tillika erbmdrar sig, at det
lefwes i en tid, der man nästan mer bör fruk<
ta för en nog regerande wantro, et inbilladt
men ostadadt förnufts wcmliga foster, snnes all
ännan farhoga böra wika för den stoldigheten
at kundgöra den Alsm<?gtigas rättfardighels
lverkningar, i synnerhet da de innehälla nägot
tniraculeust pä det at djerfwa och sielstlorasinnen mcltte föras pa en nogare understkning,
ej alenasi om djefwulens, mennisto siagtets
hadssaste siendes bade möjeliga och werkeliga
warelse; utan ock liira sig at ksmia den Hög«



stas hand uti atssilliga andra öfwerkommande
Vlägor, dem wart hegmod och häfttga k.srlek til

egit genie, görna wll kalia nattlrliga sui'
l:r af fsrutgaende hwadan kommer
i en mycket almännq hzertans hardhet, och de
irekränkande omdömen, som ftilias utan atffil-
nad öfwer alla, som olyckan fangflar. Detta
har föranlntit at framgifwa följande berältelse,
hwars janfärdighet man wagar, hälst de Wör<

och Larde Prästmannen, som jemte fiere
warit wittne til altsammans/ ännu

lsslver, sa at man haft tilfälle at munteligen
med honom raisonera i en och annan
dighet, och genom hwarlehande inkast draga ftam
de ösweroervismngar, som sillleligen nödgat at
lemna bifaU til det, som man eljest
tuwlat förmss at tro.

M .'?2y uppa tredje Söndagen i Adventet,
HZ förenamde Prästman") tillika med nagrefle»
re woro budne pa et sa ka!ladtBarns-'öl l)os wal-
maende bondfolk uti en wiz; by i Rostagen,
kommo til honom emot aftonen twtt'nne perso»
ner, Man och Hustru, beg.irandeö at m?d ho»
n- -n l hen-llshct ta tala. som icke kunde
N'cka dem sit förlfoende, tog dem afsioes ock af«
hörde ej Utan bestörtning och förundran
med tarar och Kjnta gforpa be,r.'ttclse,
Hunt som en. ond ande, eller. som de honom kal'
lade, ec osynligit spöke, en t,d bmlät hade för»orsakat en .<;«!. M sior oro i d-. ls ims, förme»
delst et onawriigit krafsi.nde, bu.tande, knappan»

de

har för wisia orsaker stul icke welat nainna Personel»8?s «am»/ eUer siället dttta bäudt.



de oG sienars fasiande utur wuven, med
ohyggeligit wäsende, hw.nöfwer de sig högeligeu
beklagade, i synnerhet för de sma barnens stuisom deraf »voro bleme sa ftrikräckte och räddc
at ma» icke torde sofwa trygg eller om natter
«a mstacka elden. Prasten, annu owist om ick»?
«lt detta wore et blott inbillningö-spel eller bc<
drägeri, rördes dock af medlidande öfwer deras
ynkeliga tilständ och strämda siälar, tog sigfs»
reat trästa dem pa hwad satt han kunde/ samt
lofwade at samma afton komma til dem,
ket ock af honom werkstältes, da han tog mey
sig twänne andra be>7edeliga min, som förkla»
rade sig nögde, at wara honom föl aktige. När
de woro komne til huftl, wid patz klockan 9
om astonen, satte de sig hwar pa «tt rum at
hwila, och sedän de befalt sig i Gnds bessydd,
lato utsticka liuset och elden, förmodandes.lM
gen owanlig oro I samma stund beayntes et
oerhördt klösande, bultande och pH
sängbrädet, sa at alle blefwo tämmelegen hiipne.
Prclsten blef wal ock aitererad; men wilie icke
lata sädant märkä för de enfaldigares stul, m
tan stod up, gick til sängen, gripandes omkring
sig med bägge händer, bannade i Guds Namn
djefwulen, den han nu märkte wara nlrwaran»
de, sagandes: Du orene och fördömde ande,
huru understär du dig at ha'r sä uppenbarligezz
lam höra dig, emedan sa manga Christne me; -

mffor, ja Gud sielf och Hans helige änglar, l3«
ro tilstaoes? wik härifräl, för Herrans kraft
och härlighet. Da blef tyst en liten stund, je<
dan begyntes äter under sangen, pa gälfwet
och pa wäggen et styggt klösande och rifwan»



de, bultande och knäppande, dä Prästen böd ho-
!wm at tala och uppenbara sig, men det blef intet
af, utan blefklösandet och klappandet iu lclngre ju
argare. Na'r Prästen säg, at han intet kunde ut«
ratta med atffilliga Skriftenes spräk,som han an»forde, satte han sig wid barnens säng, der den on-
de anden mäst plägade halla til och dar rifwit
djupa groparwid singbrädet samtsöndertM bar»ne„s fäll, för at dar höra Hans atbörder, dä man
markte sex atffiliige la'ten. i:c> Krafsade han somen stor hund med sinä klor, stundom kringt, stun«
dom längsamt. 2:2 Bultade han som med enmans kytnäfwe tämmeligen hardt, stundom inom,
U'ndom utom huset. z.QKnäpte han säjolnmed
et finger eller nagel. 4:0 Slog han likasom med
afwog hand, hwilket lät aldraförsmädeligast, ty
man hölde sasom länga ramar och klor stingrande
pä wckggen. 5:" Slog han liksom ihophänder,
at det small tämmeligen hardt. 6:0 Skubbade
hqn sig som et swin, at sängen darrade dcrwid,
men aidranM hördes Hans klösande och rifwan-
de, och det stundom pä twa ttällen tillika. Eme»
dan Prästen ej sorstod sig pä, hwad härwid pä«
syftades, wille han fsrsöka, om den onde andan
förstod hwad som taltes, böd honom derföre bul»
ta hardt, hwilket han strart gjorde: sade Prästen,
at han stulle knäppa, krassa, smälla, straxt stedde
fa; hwarafmärktes, at han förstod hwad som tal,
tes, samma HSrde och sag; ty ss ofta Prästen grep
efter honom, flydde han undan pa et annat rum
och stäUe, och hade der sit äfwentyr för sig, derfö»
re yrkade han, at andan ffulle tala eller packa sig
derifrs; men emedan intet kunde uträttas, sa be«
Kynte Prästen at tala med folket i huset, huru de

stulle



stulle förstä sig pa Gutzs tilstadielse och satans
grasserande, at det ej ffer utan wissa och wigtigH
ordlaker. Derefter liitPrästen upbrytagölfwetoch
gra'fwa derunder, tänrandes, at nagon styggelse
derunder wore fördald, men där fants intet, daPrasten sade til folket: antingen hardenondeat
bestcwa med folket eUer med rummet, för nägon
grof gärning, söm ha'r inne bedrefwen sr, hwartil
de alla tego för denna gangen. Detta. passeraw
den första natten. Da nu Prästen den andw
natten aterkom med twänne andre män med sig,
war hin onde strarttilstcldes, ja snart ljuset waV
utsiackt. En gammal man, som war nckrwaran-
de, gafssg dä i tal med honom; strart begynte han
at bulta och fis sa owanliaen, at alle derafblcfwoförffrackte: han narmade sig intil föttren pä man,
nen som talte, och klöste i galfwet sa, at det darra»
de och rördes Prasten blef ombuden, at ha»
med Guds Ord och sm ämbetes magt, kulledälm
pa detta hiffeliga bullret, men emedan yan ds Ka«
de kunffap om, at nägre tiocka och gro..
der woro dertil ordsaken, yttrade han sig r»wer pa föUande <att: I sakre syndare hafwen!ui«
til oenna dag nckppeligen trodt, at diefwulen är
til, eller at han är sa grym och faselig som han är,
derföre behöfwen I nu nxil at höra honom, osa mycket hos mig star, tillater jag nll den orene
andan at bullraför eder,logudaktlge menmffo.loch i samma stund begyntes et grufweligit bultan«
de och krafsande i alja wrär, och wid sängen, dsrmannens hustru lag, sa at hon och barnen begy'>
te at grata och jämra sig, och likasom
af angest och förskräckelse. Af fruktan at
nöd kunde förordsakadem nagotstadeligit, mäG
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'en begifwa sig ti! sZngen, da satan begyw
te at ffaka sangbrädet wid hufwudgärden. Pr<i-stei med handen härdt i samma bräde och
yttrade sig i dessa orden: Herren nävse dig j<v
tc.n! om här sn woro aUa djesiar, som i helfwe,
tet sinnas, sä stal j'a.q ända blifwa i ro genom
Guds siarka kraft:dä blef det tyst,sa at man alienast horde etsagta gnaqandeun»
der ftlngen. Sedän ljus blifwit uptändt och
de närwarande blifwit förmante til andakt, gjor»
des aftoiibön och söngs psalmen: Nu hafwer
dexna dag, :c. da wiiie satan jörhindra dem
med buller och owäsende, i lynnechet höll hansis under bänken, dar Prästen stod pa knä,
och böd til at med ständigt bultande under

is armar, ftrstöra des andakt, PMen
lchi l- hardt han förmadde, satan bultade sä
Kackt han kunde, bäde under bänken, der Prck»solu utan för wäggen, hwilket ehuru
ohyggelMt dock mer c.n förstörde andak»

. ten; sotän tystnade icke ftrr, ckn wid stutet af
bönen, sä at de med frid fingo siunga psalmen:
Wäistgnadt ware lesu 3?amn :c. Cfter bönen
tog Prästen Bibeln och IM Zachar.z.
och Psalm.2l. hwarpa han äter tiltalte den o«
tene änden pa söllande sätt: Du orene och för»
dömde ande, hör du hwad Guds kraft wi haft
we at emoista och öfwerwinna diq? nu öfwer,
Ktfwer »aq gclrna min wiiie Guds wilje, och
min ämbets magt Guds maqt, dock, uppä
Guds fasta löften och starka Nad, beswär jag
dia.,, i den Helga TrefaldiZhets Namn, at du
wiker ifrän detta huset. Da blef alt tyst och
siilla den öfriga natten/ sedän detta stedt wid.
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midnatstiden. Prästen företog sig sedermera as
läsaför folket 5 Mos.B-27 och 28'. om walslgne>
och förbannelse, jämte mänga andra
dikningar, hwilket habe den goda wärkan, at
han sedermera blef syselsatt med hemlig ffrift.
Den tredje natten hördes hwarken knäpp eller
kny/ hwaraf man giorde sig den förhoppningen,
at Gud behagat göra en ända pä denna we-
derwärdigheten. Men den fierde natten, bör-
jade satan ater wid midnatstid, med et sagta
stafwande och gnagande wid sangen, och da
Prästen straffade honom alfwarsamt med Gudt
Ord, begynte han stubba sig wid ftlNgstolpsom et stort swin, sä at sangen lyftes och rs?>
des. Prästen sade: du förbannade orene
lät höra om du ock kan grymta: dä begimtes
strart en hiikelig lät under galfwet, saso7
groft grymtande swill, hwaraf mycken i
kelse förordsakades, och emedan detta gry
det ffedde just under Prästens fötter, ran« ho-
nom i hogen löftet af Psalm.9l. hwarwid hH«
yttrade sig: Du orene dlefwul är wärd at lig«
Za under wara fötter, och wisserligen ffalFrid-sens Gud förtrampa dig satan. under wäca
fötter. Sedän lclstes öfwerliudt berörde Psalm
9>. och äfwen derefter hwar natt. Nndieligm
blef den natten tyst. Besynnerligit war det,
i»t da Prästen pä de bjelkar och bräder, som
satan plagade klösa och bulta, stref GudeliZa
spräk och verser, tordes satan pä det ställer icke
mera läta höra sig. Den femte eller thors«
dags nacten i <amma wecka war alt tyst, mm
fredaqs och lördags nattren woro grllfw!?oc,
.sörmedelst den ondas ohnggeliga stormand.s^

):( z Prusten



PrHsten äftven för smbets>syssor möst wara fr3ns
ande. Den 4:de Vöndagen i Adventet, kom

Pr.isten äter oit, hafwandes med sig nägre fiere.
Sa snart de förrättat bön och elden war utstäkt,
wäntades ater orolighet, men blefemotförmodan
tyst hela «nallen, anda lil morgonen, da solen war
uogange», och Prclsten med sit sällWp war res«
sardig, da begyme den onde,som tilförene, at kraf»sa och storma under gälfwet Straxt stngs psal»
len: Herre Gud Fader, stat ossbi:c. da det ater
stnade och for ta'dan. lulehsgtiden

som tilstundande, hindrade Prästen dcrifran til
aidra dag lul, under hwilken tid satan grufiigen
Klasserat, ju mer och wärre, lu narmare det led til
högtiden, och brydde sig nu mera ej eller om at
eld e'?er ljus war inne i rummet. Sistnamde
dag kow äler hustrun i dettta olyckeliga huset,af
httersta häpenhet löpandes til Präste» och tordes
icke gä hem, förr <ln Prästen med nägra fiere, wo»
ro henne följaktige mot aftonen. Innan de kom-
mo fram, hade satan redan begynt sit builer och
wanllga laten. Sa lange bön gjordes, war tyst,
men strart efter och sedän elden war utssakt, be»
gynte den onde at krafsa pä en fal!, som de fattiga
barnen hade öfwer sig. En af Prästens följesta»
gare, en bessedelig man, stegda fram i mörkret
och talade alfwarsamt och Gudeligen emot den
. fienden, men ju mcr han ifrades, ju ar-.
gare blef satan at bullra: han hade och dZ et li»
te, som man ej förr hördt; namligen.han pratsta»
de ps galfwet säsom en stor orm eller fi<?, sci at ha«
ren kunde resa sig pä hufwudet. Fsrenämde man
anmodades afPr>.sten,atlckgga en til hands wo-
rande Gudelig bok i wrän/ dar sata» mast tilhöll,

men



wen förr 6n han fick wanda sig,war boken kasta,,
längt fram om honom, hwilket försöktes ötssilli
gängor och med fiere siags Gudeliga böcker. Zln«
teligen bad Prästen honom lcigga dit Bibelen öp»
pen; sä snart det war gjordt, begynte den orene
anden at blädja deruti, och kasta bladen sä fortom, at man fruktade det hwart blad stulle fiitassönder. Prästen steg strazt up och tiltalade dleft
wulen säledes: Du dzesivul skal wclllata Bibelen
med frid: siog med handen hardt pa boken och sa»
de widare: lag beswärdigwidGudsAlsmägtigc
Ord at du ffalt lata blifwa boken, trotts du för«
bannade ande med hela din magt, at du rörer el
blad mera. Da for satan under sangen ock
gynte sagta krafsa och knäppa. Prästen bad, at
han stulle tala och uppenbara sig, eller oacka sig
ut, men det blef intet af. När Präste äter gict
fränßibeln, begynte den orene andan at lysta up
honom pä en ända, och lyfte sä tungt som pa et
berg, sa at man hörde huru han arbetade och k' in
de dock icke fä honom fran gälfwet,utan mäste
ta boken blifwa. blef hela den nat»
ten tyst och stilla. Ämbets < sysior hindrade Pr^'sten, at komma til detta huset förr, ck>?
Nyarsdagen. da hustrun ater kom löpandes ock
med tarar beklagade stn nöd, samt berättade
grufiigen satan, i de förflutne n.ltter, hade bullrat
och förföljdt Kennes smä barn, sä at ehwart ma,;
bclddat dem, har dock den onde andan haft der stttilhäll, klöst tallen af dem, ryckt dem i HHret, och
njupit dem i fötterne, med stere ohyggeliga äfwem
tnr,som i synnerhet warit grufweligit natteil emot
Nyärsdagen, i det samma begynte dä at apa ef»
ter alt hwad som taltes, hwllste som en orm, sma. °

kc>



'zhe, myfiade och spattade fsrsmsdeliga; for up
?ket och kastade ned alt hwad löst war, rullar,

oor, nystan, kl.ider med mera, drog klclderna
,tc sängarne och stapade kling galswet, sa at fol»
?et wiste sig ingen utwäg ftr et sa grufweligit fram»
farande. Sedän Orasten mot mörkningen war
ankommen, med 4 andre personer, giordes först
dön ochföngs psalmerne: lesnsärmin hlgnad:c.
och Walftgnadt ware le>u Namil :c. hwarpa de
lemnade sig i mörkret. Denna första natten iä»
ret blef den märkwa'rdigaste,i det den orene anden
nu begyllte tala. Först begylite satan med sit o<
hvggeliqa klösande och klappande r>ltt härdi, och
Zisr Prasten derföre napste honom och böd honom
ivara ty»i, hwaste och hwistade satan. likasom med

munnartillika, dessa ordel,: war tyst, war
->a ut. Prasten blef H6raf nog ha'pen, men

anda ga fram och tala med helfwetes
t!. Han ftagade strart: ar du här sataims?

satan swarade: io! lo! io! <o! och utan aterwän»
do, war tyst! ga ut. Prasten sade: Gud ncipse
dia satan! du orene ande stal wara tyst och packa
dig ut; men wil du tala, sa säg mig bestedeligen
h.oarföre du här sä grasserar. Dä begynte han
at smacka, spstta, mysia, krafsa, och ftdan ssöts alt
mcd dessa ord: jo! jo! war wst, ga ul- Omstder
begynte han mimna de närwarande wid namn,
sedän aUa de som woro i byn, och ändteligen uti
andre byar, sade hwad folket hctte, samt nägra
földZlda gärmngar, som bedrifne woro. Prasten
fragade: wet du hwad jag heter och hwad ämbe»
te mg ftrer? sata», swarade - dll heter PlMenHerr Eric. Prasten fragade: ser du mig du för»
d'mdeande? den onde swarade: iawäl! fraga»

des



des äter: ser du ockGuds änglar som stä omkring
mig? satan swarade: jo! jo! fragades: huru katt
du orene ande wara uti det hus, der Gud, Hans
änglar och Guds l>arn a'ro försa-.i'ade? harp«?
swarade dlefwulen rent och tydeligen: Guds Sc i

har sietf gifwit mig lof at gä hit. Rösten, som
satan brukade, war, efter Pr.isimal,nens sederme-
ra giorda munteliga berättel!e,g»,nsta stark,säso»n
kommande utur et stort gap och likasom et starkt
danande och tryckande wa'der. Prästen frägade
widare: hwad har du da här at beställa? satanswarade: jagffal stimiua med mannen i huset< hw h
ken och salan nämde w»d namn. Ofwer dettaft
retblef mannen sä hsftigt ftrlkräckt, at Prätten
hade mycken möda at trösta honom och fa holwm
nagorlunda ti! mods. Sedermera frsgade Pra«
sten: hwao har dä mannen i huset gjordt dig emot
eller gwrdt dig til wllzes, efter du sagrasserar? derpa swarade satan intet, utall begrmte
mysla, krafsa och klösa tillika. Präsien frägade:
hwad har du för et wrbannat nsje uti detta ohyg-
geliga kraffande? salan swarade:det cir mi», !ust;pH
ut, du swana hund, som silter och staller pä mig..
Derpa sade Präsien: du stygge satan arwili en
hund, det höres nogsamt af dit klösande, och dn
stal wist packa diq ut: Guds Son, som har M'
stadt dig komma har in, ffal ock drifwa diahärut,
ty fördenstul uppenbarudes Guds Son, at Ha«
stulle nederstä djefwulen och alla Hans garningar.
Hwad tycker du om della spräket. dl: fördömde
ande? da begynte satan grufljgen
ka som en grof lmnd, och sade a'ndteligen,duHnr
Eric, har du icke kallat mig en fsrdomd ande?
Prasten swarade: det gör sag cinnu, och der är



Msserllgen sant. Ds begynte satan förMda
onom, kallandes honom hund och ätlkilliga an»

bra Msord. Prästen swarade: Herren nckpse
big satan! ffal du försmäda en Cbristen menni-'
sta: Fridsens Gud förtrampe dig under wära?
fötter! da tog satan sig före atberätta atffilliga
puts och stälmffa strek, son, han bedrifwit, sasomHuru han akit bak pä med ätffillige reftmde,stjclpt
deras siädar öswer anda, med fiere olägenheter,som ej a'r wärdt at anföra; äfwen begynts han
närnna ätltiUiqt folk wid nam,,, i synnerhetPrcl»
ster, och anförde atssilliga historier och omständig"
heter dem angaende, som man icke b)r nämna.Erästen honom dä i talet sägandes: jag lyster
lcke höra dina relationer, du lögn-ande, kan du
taia lätin sa gör det, och sag da hwad du wil;
Men der blef intet af. Man paminner sig wid
denna omstck digheten, det man munteligen frä-Zatdenna ännu lefwandehederliga Prastmannen,
huru N! n det ffulle förstä, at den ol,de anden ej
3unde,H wa'l tala lätin som swenssa! hwarpa han

..rat: at denne djefwul icke war beelsebub, eller
jomHans ord ibland lydde, storsatan, utan en min»
dre sudaltern djefwul, som icke kunde eller lardt
«attn, emedan han pa sadane orter ei haft sinefunctioner, hwWt man lemnar davhän. I)Uer«
ligare beglrte satan af Prasten storboken, som
han kallade, och hwarmed han förstod Bibeln, sH'ganoes sig wilja olädja i honom; Pr,'sien swara°de: det är du aldeles owardig tii, du orene ahdec s
kan du ock läsa Guds Ord? han swarade: ja w
och läste sa, meo orent l:ud, et par rader pa
Fader wär. PrMen frägade: kan du nämna
Guds Sons Namn? men det kunde t>n mttt,

hwarps



hwarpä Prästen sade: lesus Christus allwerlde
nes lzus, fördrifwe dig satan ur detta hus;
pö han märrade härdt och sade: gä ut, du swart"
hund, och lät mig stimma med mannen i huset.
Prästen swarade: hwad har du med honom a
staffa? du l?al stimma i helfwetet, der din r<itt«
boning är. Dä begynte satan tala alfwarsamt
nagra ord, och sade: mannen har swurit om su
barn, derföre har jag kömmit hit at stimma, mm
fördinauptsger stul, har jagfatt befallning csara hän i morgon, men lag ffal nog komma igel
i hwilken senare omstandighel satan dock liugit,
medan honom icke blifwit tilstädt at efter komma.
Ester midnamn tystnade nu altsammans af, och
detta arma huset förblef i ro. Sedän Prästnn
nen förehällit folket ordsaken til satans grassera.«
de, besöride han om at bar»»en blefwo pa na<M

, tid hos annat godt folk nedsatte, af hwilka
Mwer, som bar i ftisst minne denna öhyggea«
ga händelse'

Säoan är oenna berättelse af den nu ald?r«
stey«a och wördiga Prästmannen, den tiden
detta ffedde, författad, med flere mans unde
firift bestyrkt, och ä wederbörande ort inles
nad, fast den ej förr <in nu kunnat komma ;

ljuset. Man önffar, at blodiga stnnen ej m
te häraf förfsras, stminsione böra de det ick" u°
tan näldre upmuntras, at desto ifrigare fästo sm
förtröstan pä Gud och hwilaunder Hans bestydd,
aldeles förwissade, at den onde anden da icke fö??
mär eller törs nalkas dem. Man önffar ock. at
dlerfwe och stelfkloke hiertan matte häraf blifwa
strämde, kan hända, de torde derigenom lr
den eftertankan, om icke det <lr mö/eligit, at

kan



An wara til och snnu i dag gillra för dem. Ho
w«, «n icke denne bercittelse torde förmä nägon,

mrebegrunda Bibelns sanningar i deltasa at han stuteligen finner, at deickeeller
?a förnuftet. Sker det, lärer den nyttan
it en sa lagar, medan tid 6r, at ej räkä un»
ans absoluta herraw<llde i ewigheten, som

dä wij'erligen maste blifwa et af de aldragrym,
maste. fter dzefwuwl icke kan halla sig ifrän, at
wam stamlös i tiden, dä han likwäl el har annat
an iänad magt öfwer mennistan.






