”Prästfrun som blev Jordemoder åt en Vättekvinna”
År 1666 då jag tillika med min hustru var gången till fäbodarna som ligga ¾ mil från Ragunda
prästgård och är sent om kvällen suttit och talat en stund, kom en liten man ingående genom
dörren och bad min hustru, det ville hon hjälpa hans hustru, som då låg och kvaldes med barn.
Karlen var eljest liten till växten, svart i synen och med gamla grå kläder försedd. Jag och min
hustru sutto en stund och undrade på denna mannen emedan vi understodo att han var ett troll ,
och hört berättas det sådana av bondfolket vettar kallade, sig alltid i fäbodarna uppehålla , sedan
folket om hösten sig därifrån begivit. Men som han 4 å 5 gånger sin begäran påyrkande och man
där hos betänke , vad skada bondfolket berättade sig ibland vettarna lidit.
Då de antagligen svurit på den eller eljest visat dem med vrånga ord till helvetet, ty fattade jag då
till detta rådet , att jag läste över min hustru några böner, välsignade henne och bad henne och att
i guds namn följa honom. Hon tog då i hastigheten några gamla linkläder med sig och följde honom
åt, men jag blev kvar sittandes . Sedan har hon mig vid återkomsten berättat, att hon gått med
mannen utom porten, tyckte hon sig liksom föras uti vädret en stund och kom så uti en stuga,
varest brevid var en liten mörk kammare där hans hustru låg och våndades med barn i en säng.
Min hustru har så stigit till henne och efter en stund hjälpt henne, då hon födde barnet och det
med lika åtbörder, som andra människor pläga hava. Karlen har sedan tillbjudit henne mat, men
som hon därtill nekade, tackade han henne och följde henne åt, varefter hon åter liksom farit i
vädret och kom efter en stund till porten igen vid pass klockan 10, Emellertid voro en hoper gamla
silverskedar lagda på en hylla i stugan, och fann min hustru dem , då hon andra dagen stökade i
vråna, kunnandes förstå att det av vettarna voro dit lagda.
Att så i sanning skett, vittnar jag med mitt namns undersättande och så präntaren berättar tillslut
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