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Den uppgift, som föreligger vid en utredning av de 

i historisk tid firade årshögtiderna inom ett givet område, 

här de i etnografisk mening svenska delarna av Finland, 

sönderfaller i en historisk och en etnologisk del. Den 

historiska undersökningen bör fastställa de enskilda fester- 

nas och riternas ålder och utbredning på svensk, respektive 

svensk-finländsk botten, medan den etnologiska utred- 

ningen skall inordna riterna under allmänna kategorier av 

religiösa eller magiska handlingar. Den senare uppgiften 

beror i väsentlig mån på lösningen av de historiska spörs- 

målen, ty en rit, som bevisligen införts till området under 

en sen, relativt högt civiliserad tid, exempelvis av den 

katolska kyrkan under medeltiden, bör icke utan förbehåll 

tydas som ett vittnesbörd om motsvarande etnologiska 

åskådnings förekomst hos vår stam, om än denna åskåd- 

ning möjligen legat till grund för ritens upptagande bland 

kyrkans ceremonier. Även kunna äldre, oförstådda riter 

i sen tid ha fått nya folkliga förklaringar. Å andra sidan 

kan stundom den allmänna etnologiska karaktären av ett 

bruk underlätta bestämmandet av dess ålder, om det t. ex. 

kan påvisas vara av sådant primitivt hedniskt ursprung, 
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att det svårligen kan tänkas vara infört af katolicismen 

eller senare strömningar inom folkbrukens område. 

Det kunde synas, som vore det lämpligare att utvälja 

någon enda av årshögtidernas riter och följa denna över 

så stort geografiskt område som möjligt, än att behandla 

hela räckan av årshögtider; men jag utgår från uppfatt- 

ningen, att de olika högtiderna liksom de enskilda riterna 

ha mycket gemensamt och därför måste förklaras i sam- 

band med varandra. Dessutom ligger det en fara i att 

jämföra en detalj av en rit med en detalj av ett bruk hos 

en främmande stam. Först bör, om möjligt, ritens karaktär 

fastslås enligt primärmaterial från ett geografiskt begränsat 

och etnologiskt sammanhängande område, och därefter de 

härledda resultaten, typerna, jämföras med främmande 

material. Om man söker efter „felande länkar“ från långt 

avlägsna och främmande gebit, skall man utan tvivel 

finna stöd för de mest olikartade meningar; håller man 

sig inom stamområdet, skola de för komplettering av en 

intuitivt uppkonstruerad beviskedja nödiga mellanleden i 

många fall icke kunna uppbringas. Här komma således 

främst rikssvenska bruk att uppställas som direkt jäm- 

förelsematerial till våra svensk-finländska, därnäst bruk 

från de finska delarna av Finland och från Estland, medan 

andra utomskandinaviska bruk endast i mindre utsträck- 

ning skola användas, vilket icke utesluter, att våra bruk 

ställas i belysning av den komparativa forskningens teorier. 

 

 

Fornnordiska årshögtider. 
 

Den fornnordiska litteraturen innehåller en del till 

synes användbara uppgifter om stora årligen återkom- 

mande blot, bland vilka uppgifter här må upptagas några 

av de allmännast citerade. Folket skulle blota vid vin- 

terns början — d. v. s. omkring mitten av oktober — 

för ett gott år, vid midvintern — mitten av januari — 
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för växt och gröda, vid sommarens början — mitten av 

april — för seger.1) Olav den heliges saga berättar, att 

en namngiven man „under hedendomen plägade hava 

tre blot var vinter, ett vid vinternatten, ett annat vid mid- 

vinter, det tredje vid sommaren“, samt att introndernas 

hedniska fester voro: „ett blot på hösten att hälsa vintern, 

ett annat mitt på vintern ock det tredje vid sommar, 

då hälsa de sommaren“. Brate anger samma tidpunkter 

för dessa fester som de ovan enligt Mogk återgivna.2) 

Höstfestens förekomst under hednisk tid och dess firande 

i mitten av oktober är allmänt antagen, liksom det rela- 

tivt allmänt medges att germanernas äldsta kända indel- 

ning av året i årstider kände endast två sådana, vinter 

och sommar. Beträffande vårfesten råder även i huvudsak 

enighet, ehuru Bilfinger och efter honom Feilberg anser, 

att tidpunkten för dess firande, „sumarmál“, mellan den 

9 och 15 april, först under medeltiden fixerades av den 

isländska kalendern under kristet inflytande; men den tyske 

forskaren fastslår dock, att sommarens och vinterns början 

spelat en viss roll redan i den hedniska tideräkningen. 

Tille, som hävdar en tredelning av året och utgår från 

att näringslivet, d. v. s. boskapsskötseln, hos forngerma- 

nerna bestämde karaktären av tideräkningen, vill förlägga 

vårfesten eller rättare en sommarfest till början av juni, 

närmare bestämt den 9 i denna månad. Detta motsäges 

av såväl Hammarstedt som Brate.3) 

  
1) Ynglingasagan, kap. 8 enl. Mogks tolkning i Germanische 

Mythologie2, Strassburg 1907, s. 162. 
2) E. Brates tydning i Fästskrift till H. F. Feilberg, 1911, s. 411 f.
3) G. Bilfinger, Das germanische Julfest, Stuttgart 1901, s. 117 ff.; 

M. Nilsson, Die volkstümlichen Feste des Jahres, Tübingen 1914, s. 63; 

E. Hammarstedt i Svenska fornminnesföreningens tidskrift, Stockholm 

1901, s. 249 f.; J. Grimm, Deutsche Mythologie, Berlin 1875, s. 34 f., 

629; A. Tille, Geschichte der deutschen Weihnacht, Leipzig, 1893, 

s. 8 f. och Yule and Christinas, Glasgow 1899, s. 2 f., 195 ff.; P. Sartori, 

Sitte und Brauch, III, Leipzig 1914, s. 1; H. F. Feilberg, Jul I, Köbenhavn 

1904, s. 85 f.  
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Den nutida svensk-finländska folktraditionen kallar 

den 14 april för den första sommardagen, i Nyland som- 

marmålsmorgonen eller enbart sommardagen, liksom den 

14 oktober eller också Martin kallas första vinterdagen. 

Ordet sommarmåls utbredning från Island till östra Ny- 

land tyder i och för sig på hög ålder, liksom indelningen 

i sommar och vinter med nämnda dagar som begynnelse- 

punkter tydligen återgår till urgammal germansk upp- 

fattning. 

Midvinterfesten är kronologiskt oklarast och mycket 

omstridd. Bilfinger (s. 100 och företalet) framhåller, att 

varken den romerska eller den grekiska religionen kände 

någon vintersolståndsfest, varför de flesta profana julseder 

måste härledes från den romerska nyårsfesten. Tille för- 

nekar likaså, att de hedniska germanerna hade någon 

midvinterfest med undantag för skandinaverna, hos vilka 

den skulle ha införts under 9:de seklet.1) Också Feilberg 

betvivlar, att det funnits en hednisk julfest i norden (II, s. 300). 

Mogk däremot tror, att de av Snorre nämnda tre festerna 

firats av alla germaner och att vinterfesten, julen, varit 

den hedniska huvudfesten, infallande i slutet av december 

eller början av januari (s. 162 f.). Utom denna huvudfest 

antager Mogk en annan fest, Góiblotet, firad ungefär en 

månad senare, i februari. Brate återger en uppgift i Olav 

den heliges saga, kap. 77, där denna fest kallas ett huvud- 

blot och säges varit förenad med alla svears ting och en 

marknad, men efter kristendomens införande flyttats till 

kyndelsmässan. Också detta blot skulle ha hållits för 

fred och seger. Det har sammanställts med distingsmark- 

naden i Uppsala och det i Upplandslagen nämnda kyndil- 

tinget.2) 

Bilfingers huvudargument för att jäva de isländska 

vittnesbörden är att de „överallt överföra den kristna jul- 

  
1) Geschichte, s. 8 f.; Yule and Christinas, s. 194 f., 218. 
2) Mogk, s. 163 f.; Brate, s. 412 f. 
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festens karaktärsdrag på den hedniska julen och att de 

icke giva någon användbar uppgift om tidpunkten för den 

hedniska festen“ (s. 113). Men, såsom Nilsson framhållit 

(a. a. s. 63 f.), Snorres uppgifter om avsikten med denna 

högtid, att den firades för „groningen“, d. v. s. var en 

fruktbarhetsfest, och att den begicks med rikligt öldric- 

kande, dessa uppgifter tyda på rent hedniska bruk, som 

svårligen kunnat införas av den kristna kyrkan, om de än 

tolererades av denna. 

Snorres tidsuppgifter stödas av den tyska kronisten 

Thietmar av Merseburg, som säger, att danskarna på 

900-talet firade en stor offerfest efter trettondagen. Öl- 

drickandet omtalas även av den norska Gulatingslagen, 

som påbjuder maltgärder för dryckesfester om hösten och 

julen. Man har framhållit det gåtfulla i att det mitt i 

vintern föranstaltades offer för groning (Nilsson, s. 63). Vid 

behandlingen av fastlagstisdagens riter skall jag återkomma 

härtill och söka påvisa det antagliga i ett groningsblot 

vid denna tid. Således tala de sakliga skälen — en filo- 

logisk och textkritisk undersökning ligger utom ramen 

för denna uppsats — för att Snorres uppgifter om en 

midvinterfest i mitten av januari icke böra avvisas. Svårare 

är det att tänka sig, att en ny stor fest, ett „huvudblot“, 

skulle ha hållits med så kort mellanrum som en månad, 

varför det synes berättigat att antaga, att den svenska 

fest, som motsvarade det danska och norska midvinter- 

blotet, inföll senare och utgjordes av disafesten i Uppsala 

vid distingen, som inträffade någon tid efter den kristna 

kyndelsmässan (den 2 februari). Denna dag anses ännu 

allmänt i de svenska delarna av Finland som mittpunkt i 

det ekonomiska och klimatologiska vinterhalvåret. I Sverige 

har kyndelsmässan flerstädes kallats „lilla jul“. I Kalmar- 

trakten var den på 1700-talet „en stor högtid, som med 

mycket prång och förhelgd firades“. Av dessa folkminnen 

framgår dels, att en midvinterfest vid kyndelsmässtiden 

icke är kalendariskt otänkbar, dels att direkta erinringar 
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om kyndelsmässans samhörighet med julen bevarats i 

folkmedvetandet.1) 

Om man icke vill identifiera midvinterfesten med 

februariblotet, bör man räkna med två fester under mid- 

vintern, en i januari och en andra omkring en månad 

senare, av vilka den förra då kan anses givit upphov till 

nutida julriter, den senare till vissa fastlagsbruk. 

Såväl i Tyskland som i Sverige har man samman- 

ställt årshögtiderna med de lagtima tingen.2) Magnus 

Erikssons landslag nämner som begynnelsepunkter för 

tingsterminerna tjugondag jul, S:t Botolf (den 17 juni) 

och S:t Mikael (29 sept). Landslagen av 1442 föreskriver 

samma tider för vinter- och hösttingen, men sätter som- 

martinget till Valborgsmässan, rättegångsordinantian av 

1614 bibehåller dem oförändrade, och ännu i slutet af 

1700-talet förekomma på tryckta runstavsförklaringar tings- 

tiderna 19 januari, 12 maj och 14 september.3) Av dessa 

tingstider överensstämma tjugondagen och Mikaelidagen 

behjälpligt med distingen och höstfesten, ehuru de äro 

framflyttade några veckor, och valborgsmässtinget med 

vårfesten, ehuru det är flyttat tillbaka lika lång tid. Dock 

förekommo i en del landskap endast två ting årligen, så 

på Åland under 1500-talet ett vinterting under januari- 

mars och ett sommarting under tiden juli-september.4) 

Om sålunda endast delvis tillförlitliga resultat blivit 

uppnådda angående de fornnordiska årshögtidernas ålder 

och kronologiska ställning, råder mellan forskarna prin- 

  
1) De svenska landsmålen, Bihang I, s. 256; Eneström, Finveds- 

bornas seder och lif, Halmstad 1910, s. 130; M. G. Crælius, En Be- 

rättelse om Tunaläns etc. Fögderi, Calmar 1774, s. 67. 
2) Mogk, s. 162, Hammarstedt, a. a. s. 250 f.; Brate, s. 413; J. 

Grimm, Deutsche Mythologie, s. 34 f. 
3) Landslagen, 1726 års ed. s. 586 f.; Den Gamla Swenska Hus- 

hålds Allmanachan, Run-Stafwen, Stockholm 1775. 
4) Landslagen, s. 587; R. Hausen, Bidrag till Finlands Historia, 

II, Helsingfors 1894, s. 1—251.  
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cipiella olikheter i uppfattningssätten av den rituella inne- 

börden av dessa och motsvarande fester. 

En del forskare, såsom Mogk och Feilberg, se i en 

av årets huvudfester, julen, „i främsta linjen en dödsfest, 

en själarnas svärmtid“, vilken helt naturligt skulle firas 

om vintern, vid en tid „då hela naturen tycktes utdöd“1), 

och till dem ansluter sig Höfler2) såtillvida, som även 

han anser att „själarna“ om julen hade sin huvudfest, 

ehuru han ser anledningen till deras uppträdande däri, 

att ett nytt år begynte vid denna tidpunkt. En finsk före- 

trädare för denna riktning, M. Waronen, har utsträckt 

teorin därhän, att han i de flesta finska årshögtider ser 

fester för de avlidnas andar.3) 

Andra författare tro sig kunna förklara årshögtiderna 

utan att i dominerande utsträckning använda de avlidnas 

andar. Miles citerar i Frazers avfattning den ofta åbe- 

ropade satsen, att den primitiva människan trodde, „that 

in order to produce the great phenomena of nature on 

which his life depended he had only to imitate them“. 

Hammarstedt har i uttrycklig anslutning till Mannhardt 

för svenska förhållanden utvecklat denna åskådning i detalj 

vid förklaringen av viktiga kalendära riter, i vilka han 

spårat dels sommar- eller värmemagi, dels regnmagi, dels 

annan „natursuggestion, en impuls för att egga marken 

till ny verksamhet“, varvid han påvisat, att verkningskraften 

icke alltid bör tänkas såsom en enbart mekanisk, „magisk“ 

sådan, utan att den även kan anses förmedlad av indi- 

viduella makter, såsom de i jorden verkande, vilka bragte 

„växtlighet och äring“.4) 

  
1) Mogk, Germanische Mythologie, s. 156, 161 ff.; Feilberg i 

Hessische Blätter fur Volkskunde, 1906, s. 40. 
2) M. Höfler, Weihnachtsgebäcke, Wien 1905, s. 77. 
3) M. Waronen, Vainajainpalvelus muinaisiila suomalaisilla, Hel- 

singfors 1898, s. 135 ff. 
4) Cl. A. Miles, Christmas, London 1913, s. 163; Meddelanden 

från Nordiska Museet 1903, s. 189, 247 f, 270, 273 f.  
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Westermarck ser i årshögtiderna astronomiskt viktiga 

och därför kritiska tidpunkter av året, då onda andar och 

makter äro i rörelse, mot vilka människorna måste skydda 

sig. Genom att undgå faran i de kritiska ögonblicken 

kunna människorna förvissa sig om välgång under längre 

tidsperioder framåt; av denna orsak bli de profylaktiska 

bruken dominerande åtminstone vid vissa årshögtider. 

Den magiska kraften i dessa bruk utövade dessutom po- 

sitivt goda verkningar, såsom botande av sjukdomar o. d. 

Westermarck avser närmast med dessa uttalanden maroc- 

kanska förhållanden med deras relativt höga kulturstånd- 

punkt och en astronomiskt bestämd kalender.1) Även 

om man antager, att våra hedniska förfäder voro ur stånd 

att fixera tiden för t. ex. vintersolståndet, är det i varje 

fall påvisbart, att de ägt något slags tideräkning med vissa 

underavdelningar av året. Övergången från en årstid till 

en annan måste då ha framstått som en sådan kritisk tid- 

punkt, som tilldelades goda och onda egenskaper. 

Sartori 2) betonar i enlighet med sin allmänna upp- 

fattning av folkseden just årshögtidernas egenskap av över- 

gång från ett tillstånd till ett annat, medan de flesta bruk 

enligt honom samtidigt utgöra magiska medel å ena sidan 

för avvärjande av fientliga makters anfall, å andra sidan 

för erhållande av lycka och fruktbarhet. 

Bilfinger framhåller, att häxor och andar husera i 

synnerhet under jul-, Walpurgis- och Johannisnätterna samt 

att sådana föreställningar anknyta sig till alla s. k. märkes- 

  
1) Muntligt meddelande av prof. Westermarck. Jfr Edw. Wester- 

marck, Ceremonies and Beliefs connected with Agriculture etc, Helsing- 

fors 1913, s. 93 ff.; Folk-Lore XXII, s. 156 ff. och Marriage Ceremo- 

nies in Morocco, London 1914, s. 357 i; A. Meyer, Das Weihnachtsfest, 

Tübingen 1913, s. 100, yttrar om julnätterna: „Det måste således väl 

redan under hedendomen ha funnits en tro på underkraft hos dessa 

nätter, under vilka man med bävan och fröjd såg det unga ljuset växa“. 
2) P. Sartori, Sitte und Brauch, III, Zeiten und Feste des Jahres, 

Leipzig 1914, s. 5 ff.  
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dagar (Lostage), vilka enligt folkets uppfattning avgöra 

den följande tidsperiodens väderlekskaraktär och tilldra- 

gelser. Framför andra dagar anser han den 24 och 31 

december och den 6 januari såsom lämpliga för pro- 

fylax (s. 75). 

En med Westermarcks besläktad uppfattning om de 

profylaktiska brukens prioritet möter hos Heinrich Schurz: 

„Es scheint, wie gesagt, dass man zuerst in einer unbe- 

stimmten Furcht vor Oespenstern oder unklar gedachten 

Feinden nach Abwehrmassregeln gesucht hat, ehe man 

sich den schwieriger zu ersinnenden Versuchen zuwandte, 

selbst in zauberischer Weise zu wirken“. Däremot håller 

Hammarstedt före, att den profylaktiska uppfattningen hos 

folket i fråga om flere kalendära riter tillhör en „sekundär 

religionsåskådning“.1) Även om man icke inlåter sig på 

några spekulationer angående de nämnda huvudgruppernas 

av magiska medel absoluta prioritet i tid, påverkas tyd- 

ningen av historiskt kända bruk av var och en forskares 

hållning i frågan om de båda gruppernas frekvens inom 

nyare folktro. 

Utan att angiva orsakssambandet tillskriver Hoffmann- 

Krayer jul- och maj-tiden samt Johannis dag „underkraft 

och trollkraft“.2) 

Ekonomiska förhållanden kunna, såsom Tille med 

sådan skärpa hävdat, ge upphov till kalendariskt återkom- 

mande riter; så är förhållandet med boskapens utsläppande 

på bete och dess intagning därifrån för vinterns stall- 

fodring, likaså med sådd och skörd. Vissa föremål kunna 

i och för sig utgöra kraftmedel, så den grönskande grenen, 

som slår ut efter vinterns förvissning, och ägget, som på 

ett underbart sätt gömmer inom sig liv. De periodiskt 

  
1) H. Schurz, Urgeschichte der Kultur, Leipzig 1900, s. 596, jfr 

s. 555; Hammarstedt i Meddelanden från Nordiska Museet, Stockholm 

1903, s. 189 f., 247 f. 
2) E. Hoffmann-Krayer, Feste und Bräuche des Schweizervolkes, 

Zürich 1913, s. 110, 158, 163.  
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återkommande tidpunkter, då sådana kraftmedel åter bliva 

tillgängliga, kännetecknas av kalendära riter. Folktron 

har benägenhet att binda sådana bruk vid vissa kalender- 

dagar, och därigenom har t. ex. Valborgsmässan erhållit 

sin betydelse som en abstrakt begynnelsepunkt för grönska 

och groning, sådd och betesgång. Den äldre högmyto- 

logiska uppfattningen att t. ex. under julnatten gudarna 

stego ned från sina boningar och genom sin blotta när- 

varo välsignade olika naturföremål tilldelas endast en 

sekundär roll av nyare forskare.1) I stället betonas, att 

„makterna“, andarna utan namn och attribut, ännu i hedna- 

tidens slut intogo en huvudplats i den folkliga religionen, 

och naturligtvis ha de lättare än de antropomorfa gudarna, 

som närmast utsattes för missionärernas utrotningsförsök, 

kunnat kvarleva i folkmedvetandet inemot våra dagar.2)

De flesta forskare överensstämma däri, att fruktbar- 

hetsbruken äro starkt företrädda i årshögtiderna. Höfler 

anser det bevisat, att hos nordgermanerna midvinterfesten 

firades „för kommande fruktsamhet hos människor och 

husdjur“, Feilberg uppmärksammar, om än med svagare 

betoning, fruktbarhetsbruken, och även Waronen, som 

annars tyder så många riter som dödskult, fastslår an- 

gående julen, att dess „huvudsakliga innebörd låg i offer- 

och andra bruk för förvärvande av välgång för boskaps- 

skötsel och åkerbruk“. För anhängarna av natursugges- 

tionens teori spela fruktbarhetsbruken naturligtvis en vida 

större roll än för de ovannämnda forskarna.3) Med frukt- 

barhetsriter förstås i det följande kult och magi, som avser 

att öka dels fruktsamheten dels „trevnaden“, „lyckan“, 

  
1) O. v. Reinsberg-Düringsfeld, Das festliche Jahr, Leipzig 1898, 

s. 3 f.; Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne, Stockholm 1863, I, 

s. 291. 
2) Jfr t. ex. Schück, Svenska folkets historia, Lund 1914, I: 1, 

s. 261 f.; Miles a. st. 
3) Höfler, a. a. s. 77; Feilberg, Jul I, s. 81, 89 f.; Waronen, s. 188; 

jfr Schück, a. a. s. 128, 261 ff.; Nilsson, s. 65.  
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hos människor, husdjur och odlingsväxter, i vissa fall även 

människans förmåga att exploatera den vilda djur- och 

växtvärlden. Gränsen mellan kult och magi blir ofta 

otydlig, och då t. ex. offerbruk föreligga, är det ofta svårt 

att avgöra, huruvida de ägnas de avlidnas själar eller 

andra makter, av vilka man väntar sig fruktbarhet och 

trevnad. Här medtagas främst sådana riter, som uppteck- 

nats i någon mån fullständigt eller vilkas fragment kunna 

sammanställas med något mått av tillförlitlighet. I de fall, 

där icke annan källa angives, härstammar det använda 

materialet från Svenska litteratursällskapets i Finland 

samlingar. Emedan våra uppteckningar till större delen 

gjorts först under de senaste åren, omfattar detta material i 

många fall endast splittror av äldre folkseder, och därför 

framställas mina försök till tydningar av dem med all 

reservation, då särskilt framtida arkivforskningar kunna 

bringa nytt och utslaggivande material i dagen. Början 

göres med julen, emedan denna fest länge ansetts som 

årets början. De här behandlade fruktbarhetsbruken under 

julen sammanfalla delvis med de i Wegelius-Wikmans 

uppsats framförda bruken; men då mitt manuskript i 

huvudsak förelegat färdigt omkring ett år tidigare än 

nämnda uppsats blivit tryckt och mig tillgänglig, har jag 

ansett riktigast att här meddela det i oförkortat skick. 

 

 

Julsvipun och julkorset. Julhalmen och kronan. 
 

I en avhandling från 1748 om julfesten1) säges: 

„Eodem tempore erigebat qvisqve ante januam et portas 

duas pinus diversae altitudinis, qvem morem etiamnum 

inter ruricolas existere, nemini ignotum est“. Uppgiften 

synes gälla Finland i allmänhet. På svenskt-finländskt 

  
1) Hassel-Penzin, De Festo Julio Hyperboreorum antiqvo, Åbo 

1748, s. 8, troligen inspirerad av Rudbecks Atland, II, Upsalae, 1689, 

s. 174, 227, 231.  
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område har jag icke spårat seden i denna form, men 

väl har jag från Askola kommun, som gränsar till Borgå 

socken och förr delvis varit svensk, uppgiften, att man 

(omkr. 1880) reste upp vid porten två h. o. h. avkvistade 
 

 
 Bild 1, a. Bild 1, b. 
 

och skalade granar om fem famnars längd, omvirade 

med en granrisgirland och försedda med ett famnslångt 

kors omkr. två alnar från toppen. I Borgå reste man 

för ett halvsekel sedan vid porten en „julsvipu“ (svipu = 

kvast, vanligen „unsvipu“, ugnskvast), en gran, som fick 

behålla toppkvistarna; ett stycke nedanför dem kvarläm- 

nades en krans av kvistar, på vilka lades en ring av halm. 
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I Österbotten förekommer ställvis ännu ett „julkors“, varav 

en äldre form synes ha varit en stång med en tvärslå 

med några tallkvistar bundna vid ändan av stången.1) 

Detta julkors förekommer vanligen i långt konstrikare 

former, som framgå av bilderna n:r 1, a, b, c. De vidfästa 

kvastarna på dessa kors äro av friskt granris eller av 

tallruskor. En del kors bära „kanabårar“, pinnar med 

upptäljda, bollformiga ändar (se bild c, „kanor“ = spånor). 

I Nyland har man (omkr. 1860) haft „julsvipur“, som 

mycket påmint om de österbottniska. Här liksom på det

å bildena framställda 

julkorset hade en gran- 

ruska kvar sin heders- 

plats i toppen av stången. 

Denna form av julsvipu 

har jag t. v. spårat endast 

i Borgå. Ordet „julsvipu“ 

nyttjas som öknamn på 

dem, som gå på besök „till 

byss“ om juldagen, även 

i grannsocknen Sibbo, 

varför stången torde varit 

känd även där. 

I Åbo skärgård nytt- 

jades ännu på 1870-talet

„julkors“ eller Tomaskors av annat slag, alnshöga, av trä 

täljda sådana; alla de tre fria spetsarna av korset buro upp- 

täljda spånor, liknande österbottningarnas „kanor“. I Korpo 

spikades de upp på taklisten om juldagens eftermiddag.2) 

  
1) Finska Studentkårens album tillegnadt Elias Lönnrot, Helsing- 

fors 1882, s. 134 f. 
2) Lännetär VI, Helsingfors 1877, s. 77; Vendell, Ordbok öfver 

de östsvenska dialekterna, s. 409; Hembygden, V, s. 13; Russwurm, 

Eibofolke, Reval 1855, II, s. 105, nämner från Estland små kors av 

fågelbärskvistar, som Tomasaftonen, 20 dec., sattes upp över fönster 

och dörrar, ett med vårt identiskt bruk. 

  

Bild 1, c. 
Julkors från Närpes, Göttböle. 
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I Borgå har även förekommit ett stort, halmklätt kors 

med halmkransar under korsets armar, av samma utseende 

som en nyländsk majstång.1) 

De enklare formerna av julsvipun i Nyland och jul- 

korset i Österbotten äro identiska med de maj- och bröl- 

lopsstänger, som ännu nyttjas på Åland och i östligaste 

 

 
Bild 2. Julstuga i Borgå, Sondby, iordningställd enligt äldre personers 

anvisningar. Öltunnan är försedd med kritat ringkors. 

 

 

Nyland; av vilka de senare liksom granarna av 1748 alltid 

förekomma parvis, ställvis på Åland också av olika höjd 

som dessa. 

Den korsform, som julstängerna med sådan förkärlek 

antaga, måste utan tvivel sättas i samband med de kors, 

som jul- och påsktiden allmänt anbragtes och ställvis ännu 

anbringas över bostads- och stallsdörrar, samt på öl- och 

svagdrickstunnan (bilderna 2 och 3) antingen med eller 

utan ring omkring. Korsen ritades vanligen med krita, 

  
1) Axelson, Wermlands Elfdal, Stockholm, 1852, s. 53, nämner ett 

„halmklädt trädkors“, som om julen reses över gödselstaden. 
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men kunde även skäras in i träet. T. o. m. gjordes av halm 

kors, som sattes i fähusets fönster och gluggar (Borgå).1) 

De kritade, timglasformiga figurer, som synas på bilderna 

2 och 4, äro tydligen sneda, grekiska kors, vilka i östra 

Nyland stundom förekomma inskurna i ändan av kropp- 

åsen på bonings- och uthusens gavlar. Folket ser i dessa 
 

 
Bild 3. Julstuga i Borgå, Sondby, iordningställd enligt äldre personers 

anvisningar. 

 

kors skyddsmedel mot onda inflytelser, „allt ont“. Både 

korset och ringkorset äro i norden med all sannolikhet 

införda av den kristna kyrkan, om än den senare sym- 

bolen förekommit här under tidigare förhistoriska perioder, 

och varderas användning har fått näring av kyrkocere- 

monierna.2) 

  
1) Hyltén-Cavallius, I, s. 176 nämner „julakorss af halm“, likaså 

J. J. Törner enl. ant. i Nordiska museets arkiv (förkortas N. M. A.) m. fl. 

författare; W. Mannhardt, Wald- und Feldkulte, Berlin 1904, s. 173. 
2) Hausen, Bidrag till Finlands historia, II, Helsingfors 1894—98, 

s. 322. Korstecknet förekommer än i dag vid dop i den finländska 

kyrkan; vid välsignelsen i kyrkan förekom det åtminstone omkr. 1820, 

se F. W. v. Schubert, Schwedens Kirchenverfassung I, Greifswald 1821, 

s. 422, 492; O. Montelius i Nordisk Tidskrift 1901, s. 20 ff.  
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Julstängerna eller julruskorna av gran, stundom (Väst- 

manland) av en, ha i mellersta Sverige fortlevat intill vår 

tid. Ruskan eller rättare ruskorna ha ofta formen av ett 

horisontalt hjul; icke sällan placeras stängerna i dynghögen. 

I Värmland har man somligstädes rest ett „halmklätt 

trädkors“ över gödselstaden, en motsvarighet till det halm- 

omvirade korset i Borgå. Från Dalarna och Uppland 

omtalas, att gårdarna tävla om att få de längsta stän- 

gerna, liksom bönderna i Österbotten kunna uppbjuda 

all sin förmåga för att få ett grannare kors än nabon. 

Från Uppland berättas, att grannpojkarna sågade av jul- 

stängerna, liksom man stundom begick liknande attentat 

mot majstängerna i Sverige. Hammarstedt har efter Mann- 

hardt påvisat indentiteten mellan „vegetationsstängerna“ 

vid jul och midsommar, bröllop och andra festliga tillfällen, 

och Nilsson sammanför dem på samma sätt, härledande 

dem ur „majgrenarna“, kända från olika tillfällen i folk- 

livet, 1) 

Användningen av gröna kvistar och träd mitt i vin- 

tern, då allt växtliv synes utdött, kan tyckas egendomlig. 

Man har hänvisat till det gamla romerska bruket att vid 

nyåret smycka husen med lager och annat lövverk. I 

Portugal är seden belagd på 500-talet; nordligare trädde 

fura och gran i stället, ehuru Bilfinger2) tror, att dessa i 

Tyskland äro relativt unga som julträd. Dock meddelar 

han, att man där smyckade husen med grankvistar redan 

i början av 1500-talet. För Sverige torde Rudbecks upp- 

gift i Atland vara den äldsta. Någon bevisligen hög ålder 

  
1) Fataburen 1907, s. 193 ff.; Fästskrift till H. F. Feilberg, Stock- 

holm 1911, s. 510 i; Nilsson, s. 8 ff.; W. Mannhardt, Wald- und Feld- 

kulte, Berlin 1904, I, s. 249 f.; N. M. A., uppteckningar av B. Salin, 

N. E. Hammarstedt och S. Erixon från Uppland och Västmanland, 

M. Åsmark från Dalarna; Arosenius, Dalarne III: 4, s. 20; Dybeck, 

Runa IV, s. 60; J. Sundblad, Gammaldags bruk, Göteborg 1881, s. 169. 
2) a. a. s. 64 ff.; jfr Nilsson, s. 11 ff. 21; jfr Wegelius-Wikman, 

ovan s. 151 f.  
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äger således julstången icke hos oss, och möjligen har 

den som så många andra seder invandrat i sen tid söder- 

ifrån, men den kan även återgå till ett urgammalt, för 

de flesta europeiska folk gemensamt bruk.1) Den rituella 

innebörden av julstängerna skall här något närmare be- 

handlas i samband med majstången. 

Julgranen i dess moderna form har blivit allmän 

bland vår allmoge först under de senaste decennierna. 

T. ex. i Näsby i Strömfors i östra Nyland infördes den 

genom en „julfest“ på folkskolan för ett tiotal år sedan. 

Något direkt samband mellan julsvipun och julgranen 

kan ej uppvisas: vanligen får man hos allmogen höra, att 

julgranen kom i bruk, när julhalmen och -kronorna blevo 

gammalmodiga. I Österbotten existera julkors och -gran 

jämsides, men även där är granen av ungt datum och 

har flerstädes blivit införd genom folkskolan. Lika ny- 

ligen införd är julgranen i övre Norrland.2) 

Julhalmen, som bars in i bondens stuga i „gråningen“ 

om julaftonen, har hos oss utgjort en av julfirandets vä- 

sentligaste symboler. Den, som bar halmen, ofta hus- 

värden själv, hälsade högtidligt „god jul“ och möttes av 

samma hälsning. I Nyland lade han sin kärve på golvet, 

och han själv eller någon annan i huset hällde på den 

litet öl ur stopet eller en sup brännvin, „supen närmast 

korken“ (Borgå), eller, åtminstone i Sibbo och Borgå, 

litet mjölk; stundom hälldes två eller alla tre av dessa 

vätskor på halmen; på Åland hälldes litet öl eller ett 

spetsglas brännvin i knuten vid bordsändan, d. v. s. „hög- 

sätsknuten“, åt gårdstomten. 

Efter begjutningen blev kärven — eller om så behövdes 

flere — utbredd på golvet i ett tjockt lager (se bild. 2 och 3). 

  
1) Nilsson, s. 21. 
2) Norrbottens Kuriren, 19 aug. 1912. För 25 år sen sågs jul- 

granen ej i något hem, men är numera allmän; jfr Nilsson, 16 ff.; 

Feilberg, II, 367 f.  
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Nu var „helgen intagen“ (Nyland); så „togs julen emot“ 

(Åland). I Nyland togs ny halm in nyårs- och tretton- 

dagsaftonen, i Sibbo sålunda, att medan man brett ut 

råghalm om julaftonen, togs den följande helgdagskvällen 

korn- och om trettonafton havrehalm in. Om julaftonen 

tog husfadern eller någon annan några halmstrån i han- 

den och kastade dem mot taket under en ås eller sparre, 

sägande: „Nu sår jag råg“, och upprepade denna hand- 

ling för de andra viktigare sädesslagen, någon gång (Borgå) 

också för höväxten. De strån, som för varje gång fast- 

nade i taket, tyddes som förebud om den kommande 

skörden, antingen så, att bonden nästa höst skulle skörda 

så många rior fulla med råg etc. — på mindre ställen 

så många tunnor — som de kvarsittande stråna voro, 

eller att säden på åkern skulle stå lika tät (Iniö) eller växa 

lika lång som dessa strån (Kyrkslätt). I Karelen kallade 

man de i taket fastnande halmknippena „julstackar“ och 

sade för varje kast: „Jag gör stackar på N. N. åker“. 

På några orter i östra Finland skulle de kastade stråna 

sitta kvar i taket till såningstiden och lades då i sånings- 

skäppan eller i den första fåran, för att sot ej skulle växa 

i säden eller för att man skulle få lika många rågdösar 

som strån.1) De strån, som hängde i taket, fingo icke 

beröras under julhelgen (Kyrkslätt), och några strån måste 

sitta där ända till midsommaren (mellersta Nyland), då 

åter lövkvistar, „mäjor“, sattes dit för att hänga till jul. 

Julhalmen förekom tidigare även i kyrkorna. I Karis 

avskaffades denna sed genom följande kyrkostämmobeslut 

av 1807: 
 

„Undertecknad ordförande föreställde församlingens leda- 

möter vådligheten af halms nyttjande på kyrkogålfwet om Jul- 

tiden, så wida därigenom ej sällan olyckor timat, hvarom 

  
1) J. Häyhä, Bilder ur Folkets lif i Östra Finland, 1, Helsingfors 

1893, s. 30; Suomen kansan muinaisia taikoja, III, Maanviljelystaikoja, 

Jyväskylä 1912, s. 20, 217.  
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erfarenheten vittnar, i synnerhet Juldagen, då illumination i 

alla kyrkor är wanlig; och rådde i wänlighet sina åhörare, att 

afstå från en wana, som icke har annan helgd, än sin ålder- 

dom, som i hufwudsaken är utan föremål och afsikt, och tide- 

hwarfwets upplysning redan förmått många andra att afskaffa. 

Hörsamt emottog församlingen denna föreställning, och beslöt 

otvungit, att Julhalm i denna Karis Sockens Moderkyrka hädan- 

efter icke mera skall brukas.“1) 

 

I Malaks hade julhalmen i kyrkan avskaffats redan 

före år 1772. År 1830 förbjöd Åbo domkapitel bruket 

att under julhelgen „nyttja halm utbredd å bänkarna och 

kyrkogolfvet“. I äldre tiders oeldade kyrkor försvarade 

seden sin plats ur praktisk synpunkt, då halmen minskade 

golvdrag och kyla; men den orsakade också osnygghet.2)

Med julhalmen voro utom de nämnda talrika vid- 

skepliga bruk och föreställningar förbundna. Allt hus- 

folket, i senare tid endast barnen, skulle under julnatten 

sova i halmen, enligt övliga uppgifter för att ligga på 

halm som Kristusbarnet i stallet i Betlehem3) eller för att 

överlåta sängarna åt „dödingar“ eller „änglar“. 

Allmän är tron, att om julhalmen trasslas till om 

julnatten, så blir rågfältet oredigt vid skörden.4) Härav 

härflyter tydligen föreskriften för husvärden att ligga rak 

och stilla om julnatten: han får därför icke dricka sig 

rusig om kvällen, likaså förbudet för ungdomen att stoja 

  
1) Karis kyrkoarkiv, kyrkostämmoprotokoll d. 13 dec. 1807; jfr 

E. M. Arndt’s Reise durch Schweden, Berlin, 1806, III, s. 87; I. Björck 

i Åbo Tidningar 1772, s. 46. 
2) Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar, IV; A. Neovius, 

Chronographia Scandinaviæ, Helsingfors 1906, s. 47; VI, Boëtius Mure- 

nius’ Acta visitatoria 1637—1666, s. 33 o. a. 
3) H. Usener, Religionsgeschichtliche Untersuchungen II, Bonn 

1889, s. 65. En sådan kyrklig förklaring av julhalmen i stugor och 

kyrkor var gängse i Böhmen redan omkr. 1400. 
4) Jfr Rancken, Några åkerbruksplägseder bland svenskarne i Fin- 

land, Nikolaistad 1879, s. 20; Hembygden 1910, s. 182; Svenska littera- 

tursällskapet i Finland, Förhandlingar och uppsatser, 5, s. 202.  
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och väsnas i halmen om julnatten och slutligen förbudet 

mot all erotik om julnatten. På Åland sades, att sådant 

skulle medföra tistlar i kornlandet.1) Något oväntat låter 

därför påbudet för äkta makar att „halsas“ om julnatten, 

annars blir skörden trasslig (Helsinge). Föllo kol från 

spiselelden eller från lysstickorna, „pärtorna“, i halmen, 

skulle skörden lida av sotax. Man använde allmänt talg- 

ljus i stället för pärtor om julen, tydligen både för hög- 

tidlighetens och eldfarans skull, ehuru man i Oravais upp- 

gett, att ljus brändes enkom för att förekomma sotax. En 

variant av denna föreställning är tydligen även det öster- 

bottniska förbudet att om julnatten gå ut med eld, eme- 

dan då s. k. brända ax växa i kornet om sommaren.2) 

Om träspånor föllo på halmen, betydde det ogräs i åkern 

om sommaren, höggos spånor i allmänhet om julen, skulle 

de om sommaren skada kreaturens fötter. Ingenting fick 

därför täljas eller huggas under julhelgen. Detta förbud 

hänföres dock oftare till fastlagstisdagen. 

Även vid julens „utkörande“ om Knutsdagen (13 jan.) 

spelade halmen en roll. Liksom man hälsat den första 

kärven med ett välkommen, sade man nu „adjö“ åt den 

sista (Esbo). Unga män åkte eller gingo omkring från 

gård till gård. En av dem hade en kvast med sig eller 

tog en sådan i farstun i den besökta gården. Inkommen 

i stugan begynte han „sopa ut julen“ (Borgå), på Åland 

hade en person en kvast och en annan en käpp, med 

vilka de sopade och körde julen ut.3) I Borgå kunde 

det hända, att besökarna förde med sig en halmkärve, 

som de bredde ut på golvet och dansade på, tills de 

blevo trakterade med kvarlevor av högtidsmaten; då de 

  
1) N. Keyland (N. M. A.) har i Västergötland upptecknat: „Akta 

dig att förtreta kvinnfolken om jul, för då får du tistlar i säden om 

sommaren“. Förbudet avser tydligen samma sak som det åländska. 
2) Finska fornminnesföreningens tidskrift, V, Helsingfors 1882, 

s. 109. 
3) Jfr förf. i Fästskrift till Feilberg, s. 403.  
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ätit och druckit nog, bundo de ihop sin kärve och gingo 

ut. Fingo de intet, lade de halm i grytor och pannor. 

„På detta sätt körde man ut julen“. I Lappfjärd blev 

halmen, som bytts om fem à sex gånger under helgen, 

uppbränd på landsvägen av „storpojkarna“ på tjugonde- 

dagen (=Knut), en sed, som måhända uppstått ur de i 

hela Österbotten vanliga halmeldarna under påsknatten. 

I Sjundeå sparades en del av julhalmen och gavs åt 

kreaturen som „läkebot“, liksom johannemäjorna kunde 

göra enahanda tjänst (Iniö). I vanliga fall synes halmen 

ha blivit använd till strö under svinen. Halmens använd- 

ning till kors, i Sverige vanlig, och till krans på julsvipun 

vittnar i sin mån om dess betydelse för julfirandet.1) 

Den ovannämnda Penzinska avhandlingen meddelar, 

att julhalmen ansågs högst viktig i Finland i medlet av 

1700-talet: „De [våra förfäder] bredde halm på golven, 

varför den kallades julhalm; spåren av denna sed kvar- 

leva ännu i vårt fosterland i den utsträckning, att det 

knappast finnes någon bonde (rusticus), vilken icke om 

julen skulle pryda sitt hus med halm. Ja, många äro så 

ivriga härvidlag, att om någon saknade halmen någon 

gång, skulle han knappt anse sig ha firat julen.“2) Den 

sista tanken har jag ofta hört uttalas av allmogemän 

nästan med samma ord som de Penzinska. 

Ännu ett nyländskt bruk måste här nämnas, ehuru 

det icke ställes i direkt samband med julhalmen. Mellan 

Tomas (21 dec.) och trettondagen bör bonden icke ha 

benkläderna på sig, utan bör alldeles utan sådana eller i 

blotta „fyrskäftsbyxorna“ (= kalsongerna) ligga i sängen 

(Kyrkslätt, Sibbo, Borgå, Mörskom). Ett rim från Borgå 

  
1) N. M. A. Törner omtalar från Småland halmkors under jul- 

bordet, över dörrarna och på åkern; jfr Wiström, Ett blad ur Helsing- 

lands kulturhistoria, Hudiksvall 1874, s. 4; Upplands Fornminnes- 

förenings tidskrift, XXIX, s. 9; J. Sundblad, Gammaldags bruk, s. 131; 

Hyltén-Cavallius, I, s. 176. 
2) Hassel-Penzin a. a. s. 8.  
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säger: „Mellan jul och tretton ska bonn int ha byxor 

på skräppon“ (scrotum). Då tidigare allt husfolket skulle 

ligga i halmen åtminstone julnatten, gällde detta även 

husvärden, varför förbudet att använda byxor ursprung- 

ligen kan ha gällt ett liggande i halmen. 

Julhalmen har i Sverige spelat en viktig roll bland 

julsederna. Den har allmänt förekommit i södra och 

mellersta delarna av landet.1) Den fornnordiska och 

medeltida litteraturen omtalar som vanlig sed att vid 

högtidliga tillfällen strö halm eller säv på golvet. Om 

julhalmen skulle ha ett sådant rent praktiskt ursprung, 

har den likväl under tidens lopp erhållit allehanda ma- 

giska attribut. Hyltén-Cavallius har från Värend det ka- 

tegoriska påståendet, att „den som på julafton icke breder 

sitt golf med jul-halm, har icke att vänta sig någon äring 

till det kommande året“. I Sverige liksom i det medel- 

tida Böhmen ansågs julhalmen göra åkrarna och frukt- 

träden fruktbara, om man lade den på eller knöt den om 

dem. Detta bruk har i Skåne även fått profylaktisk be- 

tydelse, halmen skulle skydda träden mot trollkäringarna. 

Finnarna ha lagt julhalmen på åkern för att därigenom 

fördriva tistlarna.2) 

Redan Ihre har betonat, att halmen under medeltiden 

både i Frankrike och i norden utbreddes på golven för 

att ge rummen ett festligt utseende och skydda mot kyla. 

  
1) N. M. A. Uppt. från Skåne, Blekinge, Småland, Gotland, Sö- 

dermanland, Närke, Västmanland, Uppland, Gestrikland, Dalarna, Härje- 

dalen; De Svenska Landsmålen, XI. 10, s. 24 f., häftet 128, s. 71, 

Bohuslän; C. Linnæus, Öländska och Gothländska Resa, Stockholm 

1745, s. 310 f.; Ihre, Glossarium Suiogothicum, Upsaliæ 1769, sp. 1009 f.; 

E. W. v. Schubert, Resa genom Sverige etc, Stockholm 1825, III, s. 

442; N. G. Bruzelius, Allmogelifvet i Ingelstads härad i Skåne, Malmö 

1876, s. 90, 93; A. Hazelius, Bidrag till vår odlings häfder, VII, Stock- 

holm 1899, s. 3. 
2) Hyltén-Cavallius, II, Tillägg LIII; jfr I, s. 29; Feilberg, I, s. 

179, II, s. 96; De Svenska Landsmålen, Bihang I, s. 271; Bruzelius, 

s. 93; H. Usener, II, s. 61; Maanviljelystaikoja, s. 242.  
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Det framgår dock av flere bland de omtalade bruken, att 

våra förfäder under tidens lopp med julhalmen förbundit 

föreställningar om vegetationsmagi. Den på stuggolvet 

utbredda halmen representerar den växande säden på 

åkern. I fettisdagsbruken representerar stuggolvet på 

samma sätt linlandet, som här nedan skall påvisas. Det, 

som görs med julhalmen, skall ske med den verkliga 

åkern. Liggandet i julhalmen kan ha avsett ett direkt 

överförande av den mänskliga fertiliteten på halmen, d. v. s. 

sädesfältet, såsom Mannhardt påvisat angående brudlägret 

på åkerfältet vid sådd i Sydryssland. I Marocko har 

Westermarck hört uppgiften, att kvinnorna böra rensa 

åkern utan underbenkläder för att „på mera positivt sätt“ 

främja sädesväxten. I Estland skedde den symboliska 

kopulationen om midsommaren och ej vid sådden, varför 

en symbolisk överföring av fruktbarhet icke är otänkbar 

om julen.1) Halmens tilltrasslande och dess följder för 

skörden, kolen i halmen och sotaxen, spånorna och ogräset 

äro exempel på imitativ magi av vanligaste slag: de hand- 

lingar, som företagas med det substituerade föremålet, 

skola upprepas i verkligheten. 

Seden att kasta halmstrån i taket för att utröna, hur 

många „travar råg“ man får det året, nämnes från Värm- 

land av Fernow på 1770-talet, och Dybeck har spårat den 

i Dalsland och Västergötland.2) Vanligare synes i Sverige 

ha varit, att man hängde i taket knippor av halmstrån 

eller ax. Linné såg dem på sin skånska resa under namn 

av „burmänner“, Gasslander och efter honom Rääf ange, 

  
1) Mannhardt, Wald- und Feldkulte, I, s. 480 f., 468 f.; Wester- 

marck, Ceremonies and Beliefs connected with Agriculture etc. Helsing- 

fors 1913, s. 22; N. E. Hammarstedt, Svenska kalendern, Uppsala 1908, 

s. 154, antyder, att julen är en försenad skördefest och säger om jul- 

halmen: „För att äfven människorna skulle tillgodogöra sig julhalmens 

välsignelse, sofvo alla husets hjon under julnatten på golfvet“. 
2) E. Fernow, Beskrifning öfwer Wärmeland, Götheborg 1773, I, 

s. 260; Runa 1844, s. 118.  
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att pigan i huset gjorde det för att beteckna, hur många 

„belar“ (friare), som skulle anmäla sig i helgen. En upp- 

gift av S. Krok från Småland av 1749 nämner, att i taket 

samtidigt hängdes „Halm-Cronor och halmweppor, som 

artigt nog äro flätade“.1) Dessa upphängda halmstrån 

förete beröringspunkter med de „lyktnekar“, den sista 

neken eller bandet, som gjordes under skörden och spara- 

des till julen, vilka nekar varit vanliga i mellersta Sverige2), 

men tillsvidare icke kunnat spåras hos oss i denna form. 

Däremot har det varit allmän sed att vid tröskningen av 

den sista rian lämna ett sädesband åt tomten eller „bjerin“.

Det kan ifrågasättas, huruvida icke seden att kasta 

eller hänga halmstrån i taket även åsyftat positiv magi. 

Westermarck yttrar angående marockanska förhållanden: 

„The difference between divination and magic causation 

is not fundamental; an omen is, at least in many cases, 

originally looked upon as a cause of the event which it 

forebodes“.3) I fråga om julhalmen, som kastas i taket, 

tyda särskilt analogierna — skörden blir lika tät som de 

kastade stråna eller lika hög som dessa äro långa — på 

en positivt imitativ magi. Tydningen, att skörden ger lika 

många rior eller tunnor, som de fastnade stråna äro, kan 

vara sekundär: särskilt den sistnämnda är ju tillämplig 

  
1) C. Linnæus, Skånska resa, Stockholm 1751, s. 38; Sv. Landsm. 

Bih. I, s. 256, och Rääf, Ydre härad, Linköping, 1856, I, s. 108; S. Kroks 

Tal etc, Stockholm 1768, s. 34; Hyltén-Cavallius, I, s. 176; N. M. A. 

uppt. från Värmland, Gotland. Julkronor omtalas även från flere land- 

skap. Jfr ovan s. 149 f. 
2) N. M. A. uppt. från Värmland, Småland. 
3) Folk-Lore 1911, s. 155 f. Positiv magi åsyftas även i följande 

bruk anfört av Boecler-Kreutzwald, Der Ehsten abergläubische Gebräuche, 

S:t Petersburg 1854, s. 74: Nyårs- eller julafton kastar man 3 gånger 

i taket halm, tagen ur „Kolli-wihk“, ett sädesband, som sedan första 

tröskningen bevarats otröskat. „Dadurch soll das Heurige Korn hoch 

wachsen und volle Aehren tragen. Wenn einige Halme an den Darr- 

stangen haften bleiben, dann wird es ein reich gesegnetes Kornjahr 

geben.“ Jfr F. P. v. Knorring, Gamla Finland, Åbo 1833, s. 49.  



 Nikander: Fruktbarhetsriter hos svenskarna i Finland. 219 

 

endast på helt små jordbruk. Det omtalade finska bruket 

att nedlägga halmknipporna i åkern tyder även på positiv 

magi. Halmkastandet har i Åbo skärgård uttytts för mig 

som ett sätt att utreda, huru många främmande som skola 

komma under julen, vilket tydligen är ett prognostikon i 

sekundär form liksom de svenska friaroraklen. 

Av halm band man en eller flere „kronor“ (bild 4) 

— bruket lever ställvis i östra Nyland och Åbo skärgård 

ännu. Som syftemål med kronorna anges, att de bundos 

„på det bröd ej må saknas i huset tils höstskörden före- 

tages“1) „för att det skulle bli god årsväxt“ eller — ju 

större krona desto rikligare skörd (Helsinge, t. v. ej till- 

räckligt kontrollerade uppgifter). Ibland pryddes kronan 

med granna pappersremsor och trådar. Den kallas även 

„himmel“ och hänger ställvis i taket till midsommar. 

Flerstädes gjordes himmeln av rövass, såsom hållbarare 

material. 

Halmkronan kan möjligen härledes ur de i taket upp- 

hängda eller kastade stråna — en tanke, som dr E, Ham- 

marstedt först gjort mig uppmärksam på. Då kronan 

skall hänga i taket samma tid, från jul till midsommar, 

som halmstråna, och en större krona likaväl som ett större 

knippe medför större skörd, ligger det nära till hands att 

antaga, att kronan uppstått därigenom, att man för att ge 

halmknippet större hållbarhet och prydlighet bundit ihop 

stråna till en stereometrisk figur. Den på bild 4 avbil- 

dade kronan är så enkel, att man svårligen kunnat hop- 

binda några halmstrån på ett enklare sätt. Andra former 

ha uppstått ur dessa genom mångdubbling av grundfor- 

men. Seden att hänga upp flere, två till fyra kronor kan 

återgå till lika många knippen, representerande var sitt 

sädesslag. I Sibbo fäste man under kronan ett kors av 

ax; sådana hade ju suttit vid de ursprungliga halmstråna. 

  
1) Nyland, Samlingar utgifna af Nyländska Afdelningen, Helsing- 

fors 1889, IV, s. 44; jfr Hembygden I, 1910, s. 380, II, 1911, s. 130.  
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Även kan man tänka sig, att både halmkastningen 

och kronan återgå till en gemensam rot: den sista kärven 

eller skördekransen, som skulle bevaras till julen eller till 

nästa skörd, och båda utgöra parallella utvecklingsformer 

av den gemensamma grundföreteelsen. 

Halmens begjutande med öl, brännvin eller mjölk 

kan förklaras ur imitativt-magisk ståndpunkt därigenom, 
 

 
Bild 4. Julbord med julbullarna enligt det nyare sättet att lägga upp dem. I taket 

julkronan, bakom bordet julbisin. Borgå, Sondby. 

 

att de båda första vätskorna, möjligen också den tredje, 

såsom extrakt ur säd genom utgjutning på halmen kunna 

skänka denna kraft att alstra ny säd.1) 

Bruket står dock ställvis i samband med andra cere- 

monier, som kunna skänka det en annan tydning. I 

Nyland, åtminstone i Sibbo, Borgå och Pärnå socknar, 

  
1) Boecler-Kreutzwald, s. 58. Sedan de omtalade halmstråna ut- 

dragits ur „Kolli-wihk“, „besprengte man das Uebrige mit Bier und 

vertheilte es handvollweise an die Kühe, damit sie milchreicher werden 

sollten“.  
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gjordes ännu för en mansålder sedan av julhalmen en 

mänsklig figur, kallad julgubbe eller julbisi, som sattes på 

hedersplatsen i stugan „bakom bordet“ (bild 4); Bisin 

blev väl trakterad. I Pellinge, som ligger i Borgå skär- 

gård närmast till Estland, hedrades han „först och sist av 

alla med mat och dryck“. Framför honom dukades här 

ett särskilt julbord med „julfoten“, varom mera nedan. 

I Ylike fick han „halva supen med husvärden“, då man 

begynte julmåltiden. I andra byar bestänktes han då och 

då med öl. I Pärnå fick han första supen, och därefter 

sjöng husvärden en psalm. Därförinnan fick ingen börja 

måltiden. I Sibbo fick gubben ej blott dryck, utan även 

mat. I Österbotten gjordes även halmgubbar, t. ex. i 

Malaks ställdes en sådan i varje knut i stugan, men inga 

uppgifter föreligga om att dessa skulle ha blivit förplä- 

gade på något sätt.1) 

Å andra sidan förekom ett utgjutande av julöl och 

-brännvin utan att någon halmgubbe fanns till. Vätskan 

hälldes på Åland i knuten vid bordsändan åt „gårds- 

tomten“. Först därefter bjöds julsupen åt husfolket. I 

Nyland, Tusby, hälldes vid brygden några droppar åt 

„underbyggarna“.2) Om ett offer erinrar ock föreställ- 

ningen, att högsätsvrån, i Sverige platsen under julbordet, 

ansetts äga helighet och undergörande kraft. 

Det östnyländska bruket att undfägna julbisin tyckes 

obestridligt innebära ett verkligt offer. Här förefinnes ett 

avgudabeläte, bisin, och sättet att bestänka ett sådant med 

en kraftvätska är ett synnerligen vanligt hedniskt offer- 

bruk. Den åt honom erbjudna fasta maten saknar icke 

  
1) Meddelande av mag. Wikman; Jullyktan, Vasa 1915, s. 1. 
2) Fästskrift till Feilberg, s. 395; Hembygden.1911, s. 129; Boecler- 

Kreutzwald, s. 93: „Für des Hauses Schutzgeister musste eine Kanne 

Bier über das Stroh ausgeschüttet, desgleichen ein Stücklein Wurst 

und etwas Festbrot in eine Ecke hingestellt werden“. Feilberg, Jul II, 

s. 322: Öl hälles under bordet eller i vrån och i fähuset, detta kallas 

„att vattna goda vättar“.  
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heller paralleller. Likaså är det uppenbart, att belätet 

föreställer något slags växtlighetsgudom, „äringsmakten i 

mänsklig gestalt och alltså i detta fall åtminstone på väg 

till gudomlig rang“, såsom Hammarstedt uttryckt saken 

på tal om ett franskt bruk att i den sist skördade sädes- 

skylen resa ett träd, i vilket man hänger en av deg bakad 

mansfigur.1) 

I Esbo lade man den nyss inburna första halmkärven, 

som likaledes kallades „julgubben“, under bordet och 

hällde en sup och litet öl på den. Denna första kärve 

betraktades här även i övrigt som ett slags personlighet. 

Drängen, som bar in den, hälsade och frågade, om han 

fick dröja över helgen. Man tillät honom då vara under 

bordet, varav framgår, att samtalet gällde kärven och ej 

drängen (Kyrkslätt). 

Den sista kärven vid skörden har mångenstädes, t. ex. 

i Norge, ansetts utgöra bostad för sädens ande, eller också 

har den blivit identifierad med denna ande. En liknande 

föreställning synes ligga i ett bruk, som jag upptecknat 

i Pargas. Då skörden lider mot slutet och det sista bandet 

(= högsvenskans kärve) skall göras, förses det med tre 

band. Denna figur kan tydas som en rå människobild. 

Fullkomligt allmän är seden att vid skördens slut jaga 

„haren i grannens åker“; härvid tänker man sig således 

sädens ande i djurgestalt. I Pargas brukade den, som 

slagit de sista stråna, kasta skäran ifrån sig och springa 

till skogen, vari man möjligen får se ett uttryck av rädsla 

för det begångna brottet mot sädesanden. Julkärven har 

måhända i folktron blivit likställd med det sista bandet, 

och man skulle i så fall sett en personifikation av sädes- 

anden i julkärven. Offret av dryck och mat åt den sist- 

nämnda bleve då lätt förståeligt.2) 

  
1) Medd. från Nord. Museet 1903, s. 275. 
2) Jfr K. Bugge i Fästskrift till Feilberg, s. 163 ff.; Frazer, Spirits 

of the Corn, I, s. 131 ff., 169 ff.  
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Ännu en mystisk julfigur ställes i Nyland i samband 

med julbisin. Man nyttjade nämligen ställvis denne till 

huvudfigur i leken „sticka skomakarn“ eller „sticka ögona 

ur skomakarn“, som förekommit allmänt hos oss och 

likaså i Sverige. Först undfägnar och hedrar man guden, 

sedan sticker man ögonen ur honom. Här kan man 

tänka på Hoffmann-Krayers „dödande av vintern, den 

vegetationshindrande dämonen“.1) 

 

 

 

Julhögen, -kosten, -foten, -limporna. Julmaten. Julölet. 
 

Om julaftonen dukades bordet festligt med vit duk, 

på vilken värdinnan ställde „julhögen“. Den viktigaste 

beståndsdelen i denna utgjorde vissa bröd. Man hade 

vanligen för detta ändamål bakat en eller flere stora lim- 

por (i Åbo skärgård leivo = rikssvenska lev), vanligen av 

surdeg, stundom av vörtdeg. När limpornas och bullar- 

nas antal var större, iakttogs vanligen, att de gjordes av 

olika deg, såsom sur, sötsur, jästbröds- och vetebrödsdeg 

(Snappertuna), d. v. s. av varje slags deg skulle en bulle 

bakas. Den understa limpan var i regeln mycket stor. 

På denna limpa gjordes stundom ett intryck med axet i 

visthusnyckeln, någon gång med saxar och ringar, eller 

försökte man på limpan avbilda ett sädesax med ringar, 

föreställande åkerblommor, omkring (Borgå). Mellan rin- 

garna gjordes i Strömfors avtryck av matskedar. Under 

„storlimpan“ sattes ibland tre eller fyra mindre, spetsiga 

bullar till „fötter“. 

Angående den säd, som användes till jullimporna, 

föreligger endast en, hittills okontrollerad uppgift (Borgå, 

Pörtö) om att den skulle tagas från den sista kärven vid 

  
1) Schweizerisches Archiv für Volkskunde, XI, s. 239; jfr Frazer, 

Spirits of the Corn, II, London 1912, s. 328; N. M. A.: uppt. från 

Södermanland.  
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skörden, men däremot uppges i Sibbo, att säden till lim- 

porna icke fick torkas i rians rök, utan i solskenet, icke 

heller fick den tröskas med slaga, utan den skulle endast 

„slås“ ut i rian (mot riväggen). Vid slagtröskning hade 

även den sämre säden följt med, vilket icke fick ske. 

I Kimito saltades julbullen starkt, för att den skulle 

bli hållbar. 

Julbullarna utgjorde vanligen icke ensamma julhögen, 

utan oftast hörde till denna också andra födoämnen, så- 

som ost, fårlår eller skinka eller båda (Nyland, se bild 4). 

På Åland hörde därtill ytterligare två stora korvar, „bot- 

tenkarn och bottenkarns bror“.1) Ofta räknades också 

ölstopet och brännvinsflaskan till julkosten, ehuru vanligen 

endast limporna skulle stå orörda på bordet längre eller 

kortare tid, ibland endast över helgdagarna, vanligast ända 

till „tretton“ eller Knut. 

Julhögen förekom ännu för en mansålder tämligen 

allmänt i våra bygder, ehuru tron på julbullarnas hem- 

lighetsfulla kraft då redan höll på att förblekna. Mången 

äldre person erinrar sig ha sett bullarna, men vet ingenting 

om deras användning efter helgen. De bättre invigda ge 

mycket olika svar om denna användning. Några säga, 

att bullarna åtos upp strax efter helgens slut, andra för- 

lägga ätandet till kyndelsmässa, ganska många uppge 

fastlagstisdagen, somliga påsk. Andra åter nämna den 

dag, då gödseln kördes ur fårkättan, då ärterna eller kor- 

net såddes.2) I Nyland erhöll ofta herdegossen, „vall- 

hördingen“, ibland även korna, ett stycke av jullimpan, 

då han första gången om våren drev kreaturen på bete. 

I Mörskom åt man av limpan första dagen på utarbete 

om våren. Från samma socken föreligger dessutom föl- 

jande uppteckning: 

  
1) Jfr förf. i Fästskrift till Feilberg, s. 393. 
2) Också i Sverige uppges som tider för julbrödets uppätning 

vissa dagar på vårvintern eller våren, såsom kyndelsmässa, vårfrudag, 

1 maj, korsmässan: N. M. A.  
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Om julaftonen skulle all mat ställas på bordet och så 

mycket, att det räckte över hela helgen. 

Alla de smulor, som blevo på julbordet, samlades på ett 

visst ställe, och om våren, när korna första dagen voro ute 

på bete, skulle de smulorna sättas i skällan åt skälikon, och 

alla korna skulle få smaka på smulorna; det betydde, att de 

skulle mjölka duktigt, vara friska och „trivliga“.1) 

 

Från 1650-talet finns antecknat, att fiskarena i Korpo 

i Egentliga Finland vid notdräkt lade en jullimpa i not- 

kilen och sedan fördelade den mellan deltagarna i fiska- 

fänget.2) I Kimito har man ännu i sen tid sparat tråden 

från julkorven för att därmed „jäma“ ihop notkilen; så- 

ledes kunde också andra lämningar av julbordets mat än 

brödet skänka lycka i fiske. På 1620-talet gav en kvinna 

på Åland till frukost åt sin boskap „flått medh Julia Mallt 

bakatt i små kakor“, detta „om Juli, Påska och hwijtte 

tijsdagh“.3) 

Julbröden ha i Sverige ofta beskrivits i den topogra- 

fiska litteraturen, sedan Rudbeck genom ord och bild fäst 

uppmärksamheten vid dem. De flesta författare och upp- 

tecknare nämna, att de skulle ätas vid vårsåddens början, 

antingen av sädesmannen eller dragarna eller av vardera 

parten, „kanskee wäntandes der igenom ett fruchtsammare 

Åhr“ (Rudbeck). 4) Några uppgiva dock, att julkakan skulle 

ges åt kreaturen, då de släpptes på bete. I Skåne skulle 

den ätas „över boskapen“ i stallet vid vårbrukets början, 

då skulle det bli lätt för denna att „utstå vårgången“. 

  
1) Jfr J. Häyhä, Bilder ur Folkets lif i Östra Finland, I, s. 94. 
2) Hertzberg, Vidskepelsen i Finland, s. 42. 
3) Hembygden 1911, s. 18. 
4) Rudbeck. Atland, I, s. 95, II, s. 212, 229 ff.; jfr Hægermarck, 

Helsingboken, s. 175; Gasslander i Svenska Landsmålen, Bihang I, 

s. 271; Hülphers, Ångermanland, s. 377; G. Diurklou, Unnarsboernes 

Seder och Lif, Stockholm 1874, s. 7; Upplands Fornminnesförenings 

tidskrift, XXIX, s. 8; N. A. Lundgren, Vestra Vingåker, s. 53 f., 58; 

Feilberg, Jul I, s. 183 f.; Eneström, Finvedsborna, s. 105, 141 f.,; N. M. A.: 

uppt. från Skåne, Bohuslän, Gotland, Västmanland, Uppland.  



226 Folkloristiska och etnografiska studier I. 

 

Häri ligger en förmedlande länk till bruket att ge julbröd 

åt kreaturen i allmänhet vid betesgångens början. Arndt 

nämner, att hästar, svin och kor erhålla julbröd i hopp 

om god skörd, ja t. o. m. krigare, som draga i fält, skulle 

erhålla sådant.1) 

Hammarstedt har i Sverige påvisat förekomsten av 

talrika julbrödsfigurer, såsom hjul- och korsformiga bröd, 

tuppar, bockar, galtar o. a., och satt dessa figurer i för- 

bindelse med uråldriga religiösa idéer.2) Tecknen å våra 

julbröd ha varit sällsynta och fåtaliga. Axintrycken, möj- 

ligen också de av (stocklås-) nyckelax, tyda förmodligen 

på en kommande skörd, likaså ringarna, om Borgåför- 

klaringen är riktig; så till vida vittna tecknen om att här 

föreligger ett skörde- eller såbröd. Julbröden ha hos oss 

utgjorts av primitiva, runda, tjocka limpor, i vilka det av 

tekniska skäl varit svårt att anbringa figurer, då dessa 

under jäsningen försvunnit. Höfler hävdar att just limpan 

(der Laib, hos oss leivo) äger en hög ålder såsom julbröd, 

vilket påstående stödes av dess förekomst i vårt avlägsna 

land. Julbröden hos oss synas mig därför böra förklaras 

oberoende av figurerna å dem. 

Där offer till julbisin varit vanligt, kan jullimpan tydas 

såsom ett genom denna kulthandling helgat medel. Likaså 

kan offer till andra „makter“, tomten eller de döda, med- 

fört liknande följder. En annan, möjligen mera primär 

förklaring ligger i den av Hammarstedt antydda omstän- 

digheten, att julfesten i väsentliga delar utgör en försenad 

skördefest.3) Julbrödet kunde då tänkas som en utveck- 

lingsform av skördegröten eller julgröten. De finska så- 

kakorna, touko- eller kyntöleivät, bakades ofta om hösten, 

  
1) N. M. A.: uppt. från Skåne och Öland; Arndt, Reise III, s. 89; 

Feilberg, Jul, I, s. 183: julbröd läker sjukdomar hos kreatur. 
2) Medd. från Nordiska museet, 1893—1894, s. 16 ff., Brödets 

helgd hos svenskarne, särskildt julbrödens; 1899—1900, s. 22 ff., Så- 

kaka och gullhöna; 1903, s. 235 ff., Såkaka och såöl; Höfler, a. a. s. 21. 
3) Svenska Kalendern 1908, s. 152, ff.; Fataburen 1915, s. 36. 
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vid första tröskningen eller vid Kekrifesten om Mikaeli 

eller Allhelgona; i ett fall uppges, att såkakan utgöres av 

det första brödet, som bakats av den första nysäden. Ett 

sådant bröds användning vid sådden vore ur primitiv 

ståndpunkt ganska begriplig såsom en kraft- eller makt- 

överföring från skörd till sådd. Härvid bör anmärkas, 

att man i äldre tid sannolikt kände till endast vårsäd i 

norden. Ett föremål, som en gång tilldelats en rituell 

betydelse, helighet, blir ofta nyttigt på helt andra områ- 

den än det, dit det egentligen hör. Härigenom kunde 

julbrödets betydelse för boskapsskötsel och fiske förklaras. 

Den sädinvigning, som enligt Ol. Magnus förekom i den 

svenska kyrkan på Marias himmelsfärd (15 augusti) och 

Stefanidagen, kan ha uppehållit tron på skörde- och jul- 

bröds helighet, ehuru bruket av de sistnämnda torde vara 

äldre än katolicismen.1) 

Av uppgiften att säden till julbrödet icke fick torkas 

i ria kan man möjligen våga en slutsats om julbullens 

ålder. Rian är en specifikt finsk inrättning, som svenskarna 

i Finland lärt känna genom finnarna. Detta har i Nyland 

skett senast på 1200-talet. Eftersom kulthandlingar alltid 

äro av konservativ natur, böra våra svenskar ha känt jul- 

bröden, innan de gjorde bekantskap med den finska rian, 

vilket tyder på en högst aktningsvärd ålder, helst som 

det första sammanträffandet mellan svenskar och finnar i 

Finland även kan sättas åtskilliga århundraden tidigare än 

nyss angivna tidsperiod. Förbudet att ritorka säden kan 

dock även härledas ur principen att kultföremål i allmän- 

het böra vara så intakta som möjligt.2) 

Bland de maträtter, som traditionellt utgöra julkväl- 

lens måltid, fisk, skinka och gröt, måste den sistnämnda 

betecknas som allmännast. Fisken är en katolsk fasterätt, 

som mångenstädes framgångsrikt undanträngt skinkan och 

  
1) Jfr Fataburen 1915, s. 36; se nedan sid. 230. 
2) Waronen, s. 158 ff.; Maanviljelystaikoja, s. 51 ff. 
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som återkommer på andra stora fastedagar, t. ex. lång- 

fredagen. Julskinkan äger sannolikt hög ålder, men är 

icke i nyare folkbruk allmän. Fettisdagens kokta svin- 

huvud och övriga anrättningar synas ha större anspråk 

på att härstamma från det galtoffer, som troligen före- 

kommit vid den hedniska midvinterfesten, varom mera 

nedan.1) Gröten eller dess avart vällingen utgör däremot 

en fullkomligt allmän julrätt, liksom den på bröllop är 

obligatorisk och hedras med namn av „brudgröt“. Ett 

av de bruk, som intill senaste tid allmänt fortlevat i våra 

bygder, är seden att äta nyrågs- eller nygröt samt skörde- 

gröt. Den förstnämnda ätes, så snart man fått litet råg 

tröskad, ofta påskyndas detta enkom, varefter säden malas 

på handkvarn och kokas till gröt.2) Om måltidens be- 

tydelse erinrar den nyländska tron, att den, som äter av 

den nya säden före denna måltid, blir „glupuger“, snål, 

eller också fattig, vilket bör tydas så, att säden icke fick 

användas före den rituella måltiden.3) Fattigt folk gick 

omkring och fick till gåva säd till nyrågsgröten (Kimito). 

Skördgröten, i östra Nyland kallad „hasigröt“, förtäres 

antingen genast då rågskörden blivit slut eller då all säd 

blivit skuren (Österbotten). Julgröten utgör därför jämte 

julbröden och halmen det påtagligaste beviset på sam- 

bandet mellan skördefesten och julen. 

Till julhögen eller -kosten hörde ofta utom bröd 

andra matvaror, såsom ost, kött, öl och brännvin (bild 4), 

som dock vanligen fingo användas redan under helgen. 

Denna kost på julbordet kan liksom bullarna återgå till 

äldre offerbruk. I 1400-talets Sydtyskland dukades bordet 

åt „domina Pertha“. Från Rom på 1500-talet omtalas 

  
1) Höfler, s. 14; Bilfinger, 33 f.; Atland II, s, 229. 
2) I Västmanland kallas den „hemkvarnsgröt“, liksom hos oss 

„handkvarnsgröt“, uppt. av förf. 
3) Fataburen 1915, s. 33. Samma förbud gällde i Dalarnas finn- 

marker om mjölet till Olovsmässbrödet. 
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saken som hednisk styggelse. I Sverige fäste sig 1600- 

talets författare vid bruket och tyda ymnigheten på jul- 

bordet som förebud till en liknande ymnighet under hela 

året. Så skriver den gamle Scheffer: 

„Hodieque manet vulgo persuasum, tanto quemque 

anno sequenti uberiorem habiturum rerum omnium pro- 

ventum, quo hilarius Iuliorum tempore ac copiosius men- 

sam suam instruat: indeque est, ut in eis noctes diesque 

appositas habeant patinas, eduliorum omni genere refertas“. 

Rudbeck bekräftar saken i negativ form: „Om bor- 

det skulle då wara tomt, hålla de det för ett elakt teckn“. 

Från det nutida Gotland finnes ett liknande vittnesbörd.1) 

Hos oss tilldelas vanligen fastlagstisdagens måltider denna 

betydelse att åstadkomma ymnighet under den kommande 

tiden. Om samma dags riter erinrar ock tron, att varje 

man bör uppäta sin beskärda del vid julfrukosten, „för 

att under sommaren orka följa med i höraden“ (Pargas). 

Däremot lägges stor vikt vid att boskapen om julen skall 

utfodras väl. Den fick bättre mat än vanligt, i Nyland 

bröd av alla slag, som bakats till julen, annars „trodde 

korna, att man inte alls hade inne av den sorten“. Denna 

utfodring skedde vanligen om julmorgonen och skulle 

medföra god tur med korna hela vintern (Snappertuna).2)

Julölet tilldelas stor betydelse för både folk och fä. 

Öl dracks i mängder, som föra tanken på rituella ändamål. 

Så intygas från olika byar i östra Nyland: man firade 

julen med att dricka öl och brännvin; de äldre männen 

gingo i lindrigt rus hela helgen; husvärdarna lågo och 

söpo från Tomas till Knut; männen fördrevo tiden med 

att äta, dricka och sova, varje främmande, som kom in, 

  
1) Usener, II, s. 86; Bilfinger, s. 51 f.; J. Scheffer, Upsalia, Upsaliæ 

1666, s. 303; Atland II, s. 229, 433; Westermarck, Ceremonies, s. 63. 

Njutande av vissa rätter vid årets början skall verka överflöd av dem 

under hela året. N. M. A.: uppt. av N. Lithberg; jfr Penzin, s. 10 f. 2) 

Liknande bruk i Sverige: J. O. Hagström, Jemtlands Känning, 

Stockholm 1751, s. 151; Hülphers, Ångermanland, s. 377. 
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uppmanades att dricka öl. Det sistnämnda bruket råder 

ännu. En gammal runstav i Borgå lyceum utmärker varje 

dag i julhelgen med ett upprätt dryckeshorn, medan van- 

liga runstavar nöja sig med ett eller två för de större 

helgdagarna. Knutsdagen skulle öltunnorna tömmas, gran- 

narna gingo ur stuga till stuga och drucko upp skvät- 

tarna. Redan den fornnordiska litteraturen talar om det 

myckna drickandet om julen, och från historisk tid saknas 

ingalunda vittnesbörd om samma sed. Höfler vill för- 

klara den med ett gammalt citat „plenius recreantur inde 

mortui“, men anger också praktiska grunder: fattigdomen 

och enformigheten i bondens dagliga kost, något som 

har sin tillämplighet ännu mer i vår karga nord än i 

sydligare länder.1) 

Bland boskapen blevo särskilt hästarna ihågkomna 

med samma traktering, som var deras herrars största nöje, 

detta både hos oss och i Sverige.2) Hertzberg nämner 

seden från Nyland 1691: om julmorgonen gavs i öl dop- 

pat bröd åt kreaturen.3) Anmärkningsvärt härvid var, 

att ölet, som hos oss slagits över havren eller brödet åt 

boskapen, skulle över julnatten stå inne i stugan, „där 

bänkarna togo ihop“ (Borgå), d. v. s. i högsätshörnet, i 

Sverige under bordet. I vårt moderland har sådant julöl 

fått mångsidig användning. Törner berättar, att det dricka, 

som om julafton lämnades i kannan, var nyttigt att smörja 

kojuvren med, i det nutida Västergötland har det hällts 

över kreaturen, i Värmland på kållandet, för att man skulle 

få mycket kålrötter, på Gotland slås det på kreaturen eller 

  
1) Hertzberg, s. 39; Suolahti, Suomen pappilat, Porvoo 1912, s. 25 

f.; Atland, I, s. 108; Eneström, s. 122; Bilfinger, s. 113 f. Gamla norska 

lagar föreskriva „ölgärder“ vid höst- och julfest. Höfler, s. 14. 
2) Svenska Landsmålen, h. 128, s. 71; Atland, II, s. 165; Olaus 

Magnus, Historia de Gentibus septentrionalibus, Romae MDLV, sid. 

536. Öl och annan dryck välsignas vid påsktiden och vårfrudag i 

mitten av augusti med en särskild „Forma benedictionis potus“. 
3) Vidskepelsen, s. 42. 
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i humlegården. Enligt Skara konsistorii protokoll gick en 

man „juldagen 1698 ut på sin åker och stänkte omkring 

öl“, för att „den skulle bära väl frukt“1) 

Dessa sätt att använda julölet överensstämma full- 

komligt med vad vi veta om julhalmens, brasans, o. s. v. 

vidskepliga användning och förstärka intrycket av att julen 

är en fruktbarhetsfest, vars alla kultföremål antingen i sig 

själva äga eller genom kultbruken erhålla fruktbringande 

kraft. 

 

 

Kapplöpningen från kyrkan och Staffansåkningen. 
 

Om jul, nyår och fastlagstisdag förekomma flere bruk, 

vilka måste uppfattas som „begynnelsens magi“ i enklaste 

bemärkelse. Den, som i Borgå om morgonen av jul- 

aftonsdagen först kör hem fodret till fähuset, den, som 

på Åland först på samma dag ger sina kor foder, den, 

som om fettisdagen först går till sängs, han eller hon 

skall som den första i byn få sina arbeten utförda under 

det kommande året. Olika kroppsliga eller andliga till- 

stånd på nyårsdagen tydas som förebud för det ingående 

året. Annorlunda förhåller det sig med följande rituella 

handlingar, vilka delvis ännu i dag äro i bruk. Då guds- 

tjänsten i „julkyrkan“ nått sitt slut, ofta något därförinnan, 

ila hästägarna bland menigheten så snabbt som möjligt 

till sina hästar och begynna en ivrig kapplöpning mot 

hemmet. Den, som först av bysborna kommer hem och 

får sig „kyrk-supen“ i öl eller brännvin, han skall bli 

första man på höängen eller skördåkern eller i alla sina 

arbeten. För att egga hästarna till snabbhet hällde man 

brännvin på deras havre, t. o. m. i deras öron. I Sibbo 

kände man konsten att „trolla“ grannens häst, vilket lyc- 

kades, om man kunde komma på vindsidan om den; 

  
1) N. M. A. Jfr Eneström, s. 105. 
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trollkraften gick naturligtvis inte mot vinden. Kapplöp- 

ningen har gett anledning till anekdoter. I Borgå körde 

en skäribo omkull på isen och gav sig ej tid att hjälpa 

upp gumman i släden, utan körde i vild fart hem och 

återvände först därifrån till isen för att hämta hustrun. 

Hon var dock inte alls ledsen utan frågade bara, om 

gubben hunnit hem först, varvid det jakande svaret myc- 

ket gladde henne.1) Det berättas även, hurusom de täv- 

lande kört ihop eller vält omkull under farten. Vid hem- 

komsten stod värdinnan eller någon annan, som lämnats 

att vakta huset, färdig med ölstopet för att ge den hem- 

vända kyrksupen. I Österbotten fick den segrande, om 

han var dräng, penningar till belöning av husbonden. 

Detta bruk är känt från 1600-talets Åland. Prosten 

Muur befallde allmogen „at afstå med vtlöpande i för- 

lagh efter gammal seed i stora högtijder. Item i jule- 

helgen at fijka medh körande huem först skal hinna heem, 

ty thet är apespell och wantro“ (Lemland, 1651). En man 

anklagades för att han efter hemkomsten „strax gåt i fä- 

gården och slagit porten igen effter sigh och släfte ingen 

dijt medh sigh och begynte strax i flychten at slå medh 

ett spöö i weggerne på fägårdzhusen“.2) Till följd härav 

instämdes mannen för häradsrätten att svara för sin för- 

seelse, varvid anklagelsen varierades sålunda, att han skulle 

ha fördrivit råttor och möss med sitt väggpiskande.3) 

Från 1670-talet berättar Hertzberg (a. a. s. 42), att 

säd om julaftonen lades under bröd på bordet och om 

morgonen medtogs i kyrkan, troligen för att sedan blan- 

das i utsädet(?). I Strömfors sades, att halm, som man 

hade med till julkyrkan och sedan gav åt fåren, medförde 

att de lammade tvillingar. Halm lades på vägen, där de 

  
1) Fernow har samma anekdot från Värmland 1773, I, s. 259. 
2) G. Nikander i Fästskrift till Feilberg, 1911, s. 397, och B. Mu- 

renius’ Acta visitatoria, s. 234 o. 512. 
3) Hausen, Bidrag till Finlands historia, II, s. 268. 
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hemvändande kyrkslädarna passerade; då den gavs åt korna, 

skulle de vinna trevnad därav. Västfinska fiskare skulle 

efter hemkomsten från kyrkan röra vid sina fiskkärl för 

att få fisktur, liksom sydsvenska bönder skulle stryka alla 

sina kreatur, innan de gingo in i boningshusen.1) 

Alla dessa bruk utvisa, att man trott att gudstjänsten 

om julmorgonen, „julkyrkan“, ägde en rent materiellt 

fattad helighet eller makt, som med yttre medel kunde 

föras till hemmet av den förstkommande samt överföras 

på halm och ris, ja t. o. m. stjälas genom lämpliga me- 

del, såsom den på vägen utlagda halmen. Den åländska 

episoden med fördrivande av råttor och möss kan vara 

en enstaka sammanblandning med ett fettisdagsbruk, och 

utgör även om den skulle beteckna en regel intet bevis 

mot julkyrkans helighet; då denna allmänt anses medföra 

lycka i åkerbruk och boskapsskötsel, föreligger här en 

fruktbarhetsrit i indirekt form. 

Ol. Magnus, sid. 536, berättar om följande katolska 

bruk: „Est et alia forma benedictionis annonae die S. 

Stephani: Omnipotens sempiterne Deus, ...... precamur te 

.... vt annona ista per tuam misericordiam sit bene- 

dicta, et praesta per inuocationem tui sanctissimi nominis, 

vt animalia quae ex ea gustauerint, accipiant recreationem, 

et sanitatem, ac fortitudinem: vt quae ad vtilitatem nostram 

creasti, per tuam gratiam viuant ad nostrum adiutorium“. 

Med annona förstår Olaus nyss förut öl, men då här tro- 

ligen avses fast föda, torde uttrycket åsyfta säd och bröd. 

De ovannämnda bruken att medföra sädeskorn till jul- 

  
1) Jfr Waronen, a. a. s. 192; Feilberg, Jul, I, s. 201, 351; Svenska 

Landsmålen hft. 83, s. 117; Mannhardt, Wald- und Feldkulte, I, s. 234: 

„Wenn man am Weihnachtstag während des Gottesdienstes Weizen in 

der Tasche trägt und dem Geflügel vorwirft, so wird es fett und legt 

viele Eier“. Höfler, s. 26 härom: „Weil es an dem Segen des durch 

die Kultzeit zauberkräftigen Körneropfers Anteil nimmt“. N. M. A.: 

uppt. av S. Rothman: Korn, som man hade med till julottan, gavs åt 

hönsen „för att inte höken skulle ta dem“. M. G. Crælius, s. 79 f.  
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kyrkan återgå tydligen till denna invigningsceremoni. 

Juldagen och Staffansdagen förväxlas ofta just i de bruk, 

som angå kreaturslyckan, också i fråga om kapplöpningen 

hem från kyrkan. Därför låter det tänka sig, att löpningen 

avsett att som första man hemföra den av prästen med- 

delade välsignelsen. Möjligen har också tron på julbrö- 

dets betydelse för kreaturen detta katolska ursprung, vilket 

i sin tur kan ha hednisk rot.1) 

Från Åland finnes antecknat från år 1661, att flere 

personer, bland dem en piga, om „S. Staffans ottan rijda 

sina hestar til watn uti en rinnande ström ther the eliest 

aldrig pläga watna“. Jag känner icke flere direkta vittnes- 

börd från Finland om denna „Staffansritt“, men i Sverige 

har bruket varit synnerligen framträdande och har ända 

till senaste tid bibehållit sig i de västra landskapen. Mo- 

man berättar härom: „Et quoniam equorum patronus 

habitus fuit Stephanus, ad alienos fontes agi solent jumenta 

feria secunda Juliorum, nec non cerevisia in poculis relicta 

vespere Juliano, hoc die equis ebibenda porrigitur“. Ett 

samtidigt vittnesbörd om bruket är att man 1750 på 

kyrkostämma i Larf beslöt pliktfälla dem, som „rida 

Staffansskede“ eller låna häst därtill. Ännu 50 år senare 

måste förbudet upprepas i Stora Mellby. Flere uppteck- 

nare betona, att vattnandet bör ske i en främmande källa, 

helst i ett annat härad. I Uppland har man ännu i sen 

tid kappats om „Staffansvattnet“ ur brunnen efter kl. 12 

annandagsnatten.2) 

Från Västergötland berättas, att ryttarna hade med 

sig en silverbägare, över vilken hästarna skulle vattnas 

  
1) Jfr Mannhardt, Wald- und Feldkulte, I, s. 402 f. I Sverige 

förnyas hästarnas strö, man ger dem bättre foder och dryck, som skall 

bevara dem för olycka. 
2) Boëthius Murenius, Acta visit., s. 479; Moman, De superstitio- 

nibus hodiernis, s. 33; R. Hjort, Beskrifning öfver Laske härad, Väners- 

borg 1903, s. 43; Holmberg, Bohusläns historia, I, s. 239; Uppl. Forn- 

minnesförenings tidskr. XXIX, s. 11; Feilberg, Jul I, s. 211 f.  
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till förekommande av kvarka. I Västmanland skulle hästarna 

julmorgonen vattnas vid 9 källor, på Gotland vid vatten, 

som rann från norr till söder.1) 

Fragment av dessa bruk kunna flerstädes påvisas 

hos oss. På Åland hade 1670 en dräng „lagt silfskedh 

j brunshoon om Staffansmessedagen, då ökarne skulle 

watnas“. Drängen sade, att han gjort så, „emädan Erik 

Bengtzsons folk brukade så at göra“. Eriks „Margret a 

wille sådan högtijdzsedh j förstonne inthet tilstå“, men 

„föregaf sedan at dhet war een gammal fåwiska, som hon 

hade lärdt af sijn modher, men wille inthet uthsäija til 

hwad enda dhet hettes wara“.2) 

I senare tid har mångenstädes, särskilt i Nyland, en 

kapplöpning till brunnen förekommit om julmorgonen. 

Den, som först vattnade sin boskap, fick „fettvattnet“ eller 

„skummade flottet“ av vattnet, varigenom boskapen fro- 

dades hela året. Även känner man seden att lägga skydds- 

medel i vattnet, bettsaker eller en vigselring. „Flott- 

skummandet“ förekommer även om Staffans- och fettis- 

dagen. Alla de nämnda bruken synas höra tillsammans 

och skilja sig från kapplöpningen från kyrkan däruti, att 

heligheten, „fettet“, här vinnes vid slutpunkten för kapp- 

löpningen och icke medföres från dennas utgångspunkt 

som vid kyrklöpandet. En avläggare av vattningsbruket 

synes vara, att man ställvis (Kyrkslätt) tävlat om att ge 

korna foder så tidigt som möjligt, i tron, att den, som 

hann först, gav det „fetaste fodret“. 

Staffansdagens kapplöpning till ström eller brunn är 

måhända roten till den förbleknade sed, som ännu är 

allmän hos oss, att man skall „åka Staffan“, d. v. s. att 

en var, som kan det, bör fara ut att åka denna dag. 

I våra dagar har seden tagit gestalt av vanliga slädpartier 

  
1) N. M. A.: uppt. av S. Erixon, N. Lithberg, m. fl. 
2) Hausen, Bidrag II, 343, 345; jfr Mannhardt, Wald- und Feld- 

kulte, I, s. 404.  
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Bruket kan dock även ha sitt ursprung i seden, att ung- 

hästarna på Staffansdagen — ibland fettisdan — skulle 

spännas i redet för första gången. 

Att dagen hos oss liksom i andra länder var hästar- 

nas, därom vittnar en av Muurs anteckningar, att en man 

„schall på senast s. Staffandagh hafwa offrat, och som 

rychtet ähr iblandh gemene man, för sina öker, och gienast 

gått af kyrkian till sin häst“. Ett samtida prästmöte på 

Gotland förbjöd „hästbotande på S:t Stefanidag“.1) 

 

 

Fastlagstisdagen. 
 

Fastlags- eller fettisdagen kännetecknas hos oss lik- 

som annorstädes av talrika fruktbarhetsriter. Att våra 

hedniska förfäder i februari eller senare hälften av januari 

firat en större fest, vare sig denna varit góiblotet eller 

midvinterfesten, torde få anses som påvisbart, såsom tidi- 

gare framhållits. Så till vida kunna vissa fastlagsbruk 

återgå till hednisk grund. Men även av den hedniska 

vårfesten eller „festskedet“, som Hammarstedt uttryckt 

sig2), kunna splittror ha attraherats till fastlagstisdagen 

av den orsak, att sistnämnda dag avgjort visar hän till 

det kommande vegetationsåret och inverkar på växtlig- 

hetens och djurvärldens förhållande under detta. I detta 

avseende är fastlagstisdagen en vårfest. Om uppgifterna, 

att midvinterfesten firades „för groningen“, kunna anses 

pålitliga, så uppfylles detta villkor i fullt mått av fastlags- 

tisdagen. De initialbruk, som infalla på en tidpunkt, som 

  
1) Acta visitatoria, s. 456; O. W. Lemke, Visby stifts herdaminne, 

Örebro 1868, s. 37; Boecler-Kreutzwald, s. 95 f.; Mannhardt, Wald- 

und Feldkulte, I, s. 402 f. 
2) Meddelanden från Nordiska Museet 1903, s. 260. Hoffmann- 

Krayer, Feste, s. 124 ff., hänför fastlagen till „vårdagarna“, men detta 

gäller ett sydligare klimat.  
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i klimatiskt hänseende inleder en viktig underavdelning 

av året, synas mig vara mera ursprungliga, än de begyn- 

nelsebruk, vilka förekomma vid en så abstrakt fixpunkt 

av årsförloppet som nyåret. 

Hoffmann-Krayer tillerkänner flere fastlagsbruk, såsom 

de sexuella excesserna, kringförandet av en plog, vatten- 

begjutningarna, eldarna och skivkastandet en ålder, som 

räcker in i heden tid. Att såsom Nilsson återföra fast- 

lagen och påsken till kristligt inflytande, är berättigat 

endast i kalendariskt avseende, varemot talrika nordiska 

folkbruk under „vårdagarna“, till vilka vi måste hänföra 

t. ex. skärtorsdagen, sommarmålsdagen och första maj, 

och i viss mening fastlagstisdagen, avgjort visa hän mot 

hednisk uppfattning.1) 

Naturligtvis ha katolska bruk utövat inflytande på 

„fettisdagen“. Ol. Magnus (sid. 541), berättar, att de ny- 

omvända svenskarna vid vissa årstider samlades till gästa- 

bud. „Attamen vt ordinatius id facerent, dictantibus Epi- 

scopis bonis, redactus est is conuictus ad tres dies Pente- 

costales, atque totidem ante caput leiunii quadragesimalis 

Ecclesia praecepto instituti: in primis vt undique ad sin- 

gularem parochiam vniuscuiusque territorii, siue distric- 

tus, cibos iuxta facultatem suam quisque comportatos, in 

maxima aede penes Ecclesiam ad eum vsum fabricata, 

distincto mensarum ordine iuxta seriem aetatum, dignita- 

tum, ac familiarum ordinarent, ac conuiuarentur, potu 

ceruisiae totius congregationis expensis longe antea ad 

hunc vsum reseruato“. Under reformationstiden var „en- 

ligt den allmänna meningen den sjudande fastlagsglädjen 

ingenting annat än en gottgörelse för de kommande fyrtio 

fastedagarna“.2) T. ex. det måttlösa betonande av ätandets 

betydelse, i Österbotten 7 eller 9 mål, i Nyland 7 mål i 

var vrå och 1 eller 7 mitt på golvet, summa 29 och 35, 

  
1) Schweiz. Archiv, I, s. 133 ff.; Nilsson, s. 67. 
2) Schweiz. Archiv, I, s. 49. Jfr F. kyrkoh. samf. handl. XI, s. 96 f.  
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kan återgå till katolicismens dagar, ehuru matens beskaf- 

fenhet kan ha äldre anor.1) Det är anmärkningsvärt, att 

svinhuvudet, stundom öronen såsom ersättning för detta, 

och svinfötterna allmänt ha sparats över julen till fettis- 

dagen. Om Hervarasagans galt kan tagas på allvar, skulle 

svinhuvudet fettisdagen snarare utgöra ett minne av denna 

midvintergalt än julskinkan. I norra Österbotten kokas 

de från det åländska julbordet kända korvarna „botnkare“, 

och „botnkares brodern“ i soppan och ätas till middagen. 

Således sparar man även här särskilt viktiga delar av 

slaktdjuret till fettisdagen med förbigående av julen. 

Särskilda upptåg, yttringar av nöjeslystnad, kunna 

återgå till katolska ceremonier, men en del fruktbarhets- 

bruk kunna svårligen härledas direkte ur dem och ännu 

mindre förklaras som varianter av lössläppt glädje före 

en lång fastetid. De riter, som kunna hänföras till frukt- 

barhetsändamål, utgöras av fettisdagens måltider, om- 

sorgerna för linväxtens trevnad och åtgärder för övriga 

odlingsväxter och växande träd, samt medel att öka bo- 

skapens välmåga. Slutligen förekomma bruk, som utöva 

inflytande på folkets förhållande under slåtter och skördand. 

Flere bruk erinra starkt om de under julen praktiserade, 

men i vissa fall torde fettisdagens vara ursprungligare, 

emedan dagen står i närmare samband med vegetations- 

halvåret, än julen. 

Hetvägg såsom fastlagsmat är jämförelsevis sällsynt 

hos vår allmoge och torde vara av sent datum.2) Korv 

och ett slags fet anrättning i „näverrivor“ nämnas här 

och var som vanliga. På Åland, liksom i Uppland, åts 

rotmos, men allmännast är „fastlagssoppan“, i Österbotten 

vanligen fet köttsoppa, i Egentliga Finland och Nyland i 

regeln kokad på ärter och fläsk eller också kött. I ärt- 

  
1) Jfr Hembygden, I, s. 380 och 352. 
2) Fernow, I, s. 326. I Värmland vet man „icke af Hetwägg och 

Mårtens Gås“ (1773); jfr L. Hagberg i Fästskrift till Feilberg, s. 523 f.  
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soppan lades helst svinhuvudet eller öronen och fötterna. 

Den, som åt rikligt av soppan — stundom inbegripes 

även övrig fastlagsmat — skulle i allmänhet hålla sig 

fet eller ha tillräcklig mat under hela året, ej bli hung- 

rig om sommaren eller bli rik eller sist och slutligen 

ha glädjen att se korna mätta om sommaren (Terijärvi) 

eller erhålla god årsväxt (Sibbo). Med soppans ätande 

voro så många bruk och föreställningar förenade, att 

man måste antaga, det här föreligga lämningar av en 

äldre kultmåltid. Så berättas från Borgå-trakten: „Till 

kvällsvard åts ärtsoppa. En kanna ärter skulle kokas till- 

sammans med ett halvt svinhuvud, som var i besparing 

ända från höstslakten för detta ändamål. Om då grannas- 

mor kom på visit, skulle hon få smaka av soppan, men 

hon skulle ej få omtala för någon, att hon blivit bjuden 

på mat. Kunde grannasmor ej hålla sin skvallertrut, hade 

hon ej ett enda får mera kvar på hösten. Vargen hade 

då tagit dem alla.“ 

I Oravais kokas allmänt köttsoppa, och de, som ej 

ha råd härtill, inbjudas till förmögnare gårdar. Gum- 

morna bruka sjunga: 
 

„Nu få vi dricka, äta, doppa, 

och smaka på den feta soppa, 

men akta oss för kiv och gräl, 

att ingen blir den andras träl.“ 
 

I Terijärvi skulle värdinnan samla ärterna och fläsket, 

som behövdes till soppan, utan att någon annan haft vet- 

skap därom. 

Man fick icke under ärtrensningen eller annars på 

fettisdagen äta råa ärter, vilket tydligen återgår till ett äldre 

förbud att överhuvud smaka på högtidsmaten, innan stun- 

den för den rituella måltiden var inne, samma förhållande 

som med rågen och nyrågsgröten.1) 

  
1) Jfr Waronen, s. 242.  
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Som straffpåföljd anges dels fettisdagens vanliga: 

flugorna skola flyga i munnen på en om sommaren, 

eller man skall få sjuka tänder, eller få bölder, eller det 

skall bli mask i följande års ärtskörd (Borgå, Pärnå). Mål- 

tiden bör intagas under tystnad och man får inte blåsa 

på soppan, ty då skola flugor och myggor flyga en i 

mun om sommaren.1) Med soppans ätande äro tydor 

förknippade. Om man såg ut under måltiden, skulle 

man få höra göken gala första gången åt det håll, dit 

man då vände blicken (Borgå). Åt det håll, dit man har 

ansiktet vänt under kvällsvarden, skall man fara, nästa 

gång man flyttar (Borgå). 

Från Malaks är antecknat, att en person i fettisdags- 

soppan kunde „se den blifvande årsväxtens beskaffenhet“. 

I Sibbo har saken förklarats så, att soppan, då den var 

färdig, skulle stå en stund. Om flottet ovanpå då blev 

helt, blev årsväxten god, men blev det som blåsor och 

bubblor, skulle fattigår stunda. 

Karlarna måste få nedre käken av svinhuvudet, ty 

annars bet ej lien på gräset följande sommar (Sibbo). 

Allmän sägen i Nyland är, att benbitarna i svinfötterna 

skulle föras till skogen för att svinen skulle hållas i vall 

under sommaren, icke gå hem till gården men ej heller 

gå längre, än benen förts. På Åland fingo barnen bära 

benbitarna till grannens farstu.2) Fettet av soppan skum- 

mades bort, ty därav blev „god smörja till kornas spe- 

nar“ (Sibbo, Åland). Käkbenet ur svinhuvudet användes 

som botemedel mot pås- eller svinsjuka. Man hackade 

det sjuka stället med benet och smorde märgen ur detta 

på det (Borgå). Från Norrland förtäljer Hülphers: „At 

  
1) Jfr Knorring, Gamla Finland, s. 49; Waronen, s. 235. 
2) Jfr Album utgifvet af Nyländingar, IX, s. 196; Boecler-Kreutz- 

wald, s. 79. Barnen skulle bära benbitarna mellan sina tänder på vin- 

den, i svinstian eller skogen, för att de skulle få starka tänder och för 

att svinen skulle trivas. I Pärnå åtos svinfötterna Tomasdagen, och 

benbitarna fördes i skogen, jfr ovan s. 157.  
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boskapen skal komma sjelfmant hem ur skogen måste 

sparas af Fet-tisdags mat, at ge då den om wåren först 

släppes ut“. Samma sed har upptecknats i Mörskom. 

Från Lappland, Åsele, uppges, att man smorde plogen 

och övriga åkerbruksredskap med flottet av „fettisdags- 

kokningen“; först då detta var gjort, fick man äta av 

grytans innehåll.1) 

Alla dessa bruk tillsammantagna tyda på, att fettis- 

dagsmåltiden och i synnerhet soppan äger en rituell be- 

tydelse, som endast julmåltiderna kunna tävla med. Hela 

dagen i övrigt häntyder på den kommande växtlighets- 

perioden såsom ingen annan dag på året. 

De straff, som utsättas för bruten tystnad, liksom 

historien om svinens vallgång, äro sannolikt senare ma- 

giska uttydningar av äldre riter. Särskilt bruket att föra 

benbitarna i skogen, vilket förutsätter att de först tillvara- 

tagas, erinrar om hedniska offerbruk. En finsk uppteck- 

ning säger uttryckligen, att benen skola föras under nå- 

gon offer-rönn eller -gran. Det har ännu i sen tid varit 

allmän finsk och lappsk sed, att offerdjurets ben förts till 

heliga platser eller genom nedgrävning i jorden eller 

nedsänkning i vatten gjorts oåtkomliga för rovdjuren och 

främmande människor.2) 

Vallgångsmotivet förbindes i Västergötland, Häggesled, 

med julhalmen, i Uppland med långdans i skogen på 

fettisdagen.3) 

I Sverige har bruket upptecknats i Uppland och 

Sörmland, — som ändamål anges „att svinen skulle gå 

vall dit men ej längre“ eller att de „inte skulle komma 

tillbaka förrän qvällen“4), men tillsvidare tyckes det vara 

ojämförligt oftare anträffat i Finland än i Sverige, varför 

  
1) Hülphers, Ångermanland, s. 309; N. M. A. 
2) Waronen, s. 82, 84, 170 f., 210, 241 ff., 260 f., 350, 352; Boecler- 

Kreutzwald, s. 79, 87, 120; Hammarstedt i Fataburen 1915, s. 89. 
3) N. M. A. under julhalm och fettisdag, jfr nedan. 
4) N. M. A.: uppt. av L. Hagberg, jfr Fataburen 1913, s. 139.  
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man har skäl att antaga finsk påverkan på våra bruk, 

vilket icke hindrar att motsvarande offerbruk en gång 

varit inhemska i Skandinavien. I Uppland och Sörmland 

ha finländska och finska inflyttningar och inflytanden varit 

så betydande, att bruket kunnat införas dit ifrån Finland 

i sin nyare form med kontagist-magisk tydning. 

Fettisdagen var även tidpunkt för något slags träd- 

kult, som naturligtvis är besläktad med den åkerkult, som 

strax skall omtalas. Vanligt är ett förbud, som i sin all- 

männaste och mest slitna form går ut på att man icke 

får hugga eller tälja om fastlagstisdagen, ty om korna 

trampade på spånorna, skulle de bli halta eller annars få 

sjuka fötter om sommaren.1) I Österbotten sägs, att man 

ej får hugga ved eller timmer, väva eller sy, ty då mister 

man fårlyckan. Klarare framträder trädkulten i en upp- 

teckning från Sibbo: „Man fick ej hugga ved i skogen 

om fastlagstisdagen, det hette att träet blödde och korna 

ej trivdes, om de vidrörde dessa spånor“. Samma tanke 

synes ligga i ett förbud från Borgå, att man ej fick köra 

hem stock från skogen, ty då skulle vargarna om som- 

maren komma till byn och riva boskapen. I de talrika 

finska uppteckningarna av detta bruk betonas, att man ej 

fick hugga växande träd.2) 

I Sverige känner man förbudet att slöjda flerstädes, 

och i Värmland får man ej hugga av den växande skogen 

om skärtorsdagen, emedan kreaturen då skulle bli halta.3) 

Dessa två omständigheter, att man avser växande träd 

  
1) Allmänt i Nyland; jfr Finskt Museum 1899, s. 78. Nyland IV, 

s. 53; Bygdeminnen II, s. 79. 
2) Waronen, s. 237; jfr Sartori III, s. 117. 
3) N. M. A.: uppt. från Uppland och Östergötland. I Värmland 

får man ej slöjda i dymmelveckan, lika Törner från Småland. I de två 

förstnämnda landskapen säges boskapen få klövälta, liksom man i Borgå 

talar om klövsjuka; jfr Boecler-Kreutzwald, s. 79, 84, om trädkult s. 2 f.; 

Grimm, s. 543 f.; Hoffmann-Krayer, Feste, s. 130; Mannhardt, Wald- 

und Feldkulte, I, s. 60 f., 70 f.; II, s. 7, 37.  
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och att det är spånorna, som anstifta skada, synas mig 

bevisa, att det här ej är fråga om ett undvikande av 

buller, utan om ett illdåd mot själva trädet. 

Ett besläktat bruk är detta: då man första gången 

gick i vall med korna om våren, skulle man gå varsamt 

igenom skogen, att ej några kvistar och trädgrenar gingo 

av, för då skulle man ej ha lycka med sig (Sibbo). Lik- 

nande bruk, som tyda på samband mellan trädkult och 

boskapslycka, äro: när får eller kor föras på bete på 

holmarna, får man ej ta ved därifrån, ej ens buskar att 

rengöra båten med, annars mister man turen med dem, 

d. v. s. något djur skall omkomma under sommaren (Ny- 

land, Eg. Finland). Allmänt tros, att vallpojken bör föra 

med sig hem den kvist, med vilken han drivit ut korna 

första gången, ty då skola de komma snällt hem; i Tenala 

tillägges, att han med denna kvist skall slå alla torra träd, 

som han ser. I Nyland får man ej sitta på stabben [hugg-] 

och äta mjölk eller smör eller smörgås, ty då kan man 

få otur med korna. 

Från Terijärvi berättas om ett direkt offer åt skogs- 

rådet [= trädsjälen] vid koutsläppning. En slant bindes 

i en duk, som tas runt om varje ko, medan man viskar 

denna i örat det klockslag, då den skall komma hem. 

„Därefter tar man slanten och sätter den i den första 

stubbe man träffar på betesmarken och säger åt skogsrået, 

att det skall skicka hem korna samma tid som man sagt 

åt korna“. Med god verkan. När kor blivit „skogstagna“ 

på Åland, lägges en slant på en stubbe åt skogsrådet, 

och då komma de hem. 

Kreaturens trevnad kunde gynnas på flere sätt. La- 

dugården skulle rengöras, då skulle flugorna inte plåga 

djuren om sommaren. Korna skulle utfodras, innan det 

blev mörkt, då skulle de komma hem tidigt på kvällarna 

om sommaren.1) Man skulle ta en hötapp och sätta 

  
1) Jfr Hembygden II, s. 79. Bygdeminnen I, s. 29.  
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den på laduvinden; då korna släpptes ut på bete, skulle 

den ges åt skällkon (Terijärvi). För att kräken skulle 

trivas om sommaren, skulle man föra „all nycklar åt skäll- 

kon“ i vattnet (Tenala). På Åland skulle skällorna om 

skärtorsdagsmorgonen läggas i rinnande vatten så att 

fraggan kom i dem, detta för att de skulle få bättre ljud.1)

I Kronoby skulle man smyga mjölkkärlen till fähuset 

utan att grannarna märkte det. Då skulle man få ymnigt 

med mjölk. 

Från Sund lyder en uppteckning: 

„Fettisdagen skall man taga en lök, skära den i 4 

delar, repa litet hår av kons vänstra boge och sätta in 

håren i löken, som därpå sammanfogas till ett helt och 

instickes i en moss-springa. Detta skyddar kon mot för- 

trollning,“ 

I Uppland skulle husbondfolket, med syfte att främja 

svinens trevnad, somna tidigare än svinen. Då skulle 

man få tur med svinskötseln. Svinens sömn spelar i 

Borgå en viss roll vid vetetröskningen, detta sädesslag 

bör tröskas, medan svinen ännu sova om morgonen.2) 

Fastlagstisdagen ansågs i särskild mening vara lin- 

växtens dag. Stuggolvet representerade nu linlandet, lik- 

som det under julen föreställt sädesåkern. Det skulle 

hållas fullkomligt rent; med redigt, utslaget och kammat 

hår skulle kvinnorna sopa det 3, 7 eller 9 gånger.3) I 

synnerhet ville man förebygga att skävor och blår lågo 

på golvet. Lika rent som detta hölls, lika rent skulle 

linlandet bli om sommaren. Soporna skulle föras till 

grannens sophög, mangård eller farstu eller till en kors- 

väg. Som ändamål uppges dels att grannen skall få allt 

ogräs i sina linland, dels att han skall få all ohyra, loppor 

och löss. Också uppges någon gång (Borgå) att båda 

  
1) Hertzberg, Vidskepelsen, s. 47. 
2) Fataburen 1913, s. 137. 
3) Jfr Bygdeminnen III, s. 73. 
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ändamålen samtidigt vinnas. Den förra förklaringen synes 

avgjort äga större ursprunglighet; flugorna och annan 

ohyra spöka med i de mest olika åtgärder om fastlags- 

tiden. Soputbärningen smyckas ut på olika sätt. För att 

linet skall bli rent måste man strö ut soporna i en smal 

rand till 7 vägskäl. Längs vägarna vid vägskälet skulle 

friare uppenbara sig. Vinden fick icke blåsa mot ens 

eget linland utan mot grannens. Kvinnornas hår inden- 

tifieras med själva linet, såsom ovan antyddes. Ställvis 

buro de det utslaget hela dagen med en vit duk över 

(Kyrkslätt). Då långlin åktes, skulle de ha en vit linneduk, 

handduk eller lakan om huvudet och en linknippa i bar- 

men (Lappträsk).1) 

Uttryckligen förbjöds den, som sopade golvet, att ha 

tillflätat hår, så framt linet skulle växa redigt (Sibbo). 

Man tänkte sig här tydligen, att det växande linet skulle 

snärja in sig som flätorna. Möjligen ligger något lik- 

nande under det allbekanta förbudet att spinna. 

Om man spinner ull, bli fåren fåniga, få kringsjuka, 

eller med ett nyländskt uttryck, börja „tvinna omkring“. 

Liksom ulltråden tvinnas på rocken eller spinntenen, skulle 

fåren tvinna. Detta skulle då även gälla linet, det skulle 

snärja sig. Stickande med ullgarn tillåtes däremot, ja 

påbjuds uttryckligen (Nagu). De utlovade straffpåföljderna 

för spånad variera som vanligt i det oändliga. Rocken 

skall tvinna av sig själv om natten, påskkäringarna komma 

och ta garnet (Tenala), flugorna skola surra i taket om 

sommaren liksom rocken surrade på fettisdagen (Jomala), 

taket blåser av stugan och märgen eller fettet går ur krä- 

ken, spinnerskan får svåra barnsängar (Uppland) etc.2) 

Ofta gäller förbudet icke förmiddagen, utan endast 

tiden efter soppans förtärande, ett bevis på måltidens 

rituella värde. Lingarnet borde vara färdigspunnet till 

  
1) Jfr Nyland IV, s. 53. 
2) N. M. A. under fettisdag; jfr Waronen, s. 239 f.  
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denna dag, och var detta fallet, skulle man koka och 

tvätta det „för linväxtens befordrande“.1) Om garnet icke 

lades i blöt denna dag, för att hinna tvättas före „kräk- 

dagen“ (12 mars), skulle det förvandlas till blår (Borgå). 

Också här torde ligga en symbolisk handling: garnet lades 

i blöt för att förebilda linets rötning om hösten. Ärterna 

skola kokas så väl att skalen lossna, då blir linet bra 

rent under beredningen (Pärnå), d. v. s. skävorna skola 

lossna som ärtskalen. 

Inga karlar fingo gå i linlandet, därför att deras byxor 

och kläder voro gjorda av lin, och man trodde, att detta 

förtog linets trevnad (Sibbo). Uppgiften låter besynnerlig, 

då även kvinnfolken måste gå i linnekläder, innan bom- 

ullen i mitten av 1800-talet kom i allmänt bruk, men den 

kan åsyfta just förekomsten av nyssnämnda intima plagg 

hos männen. Linet kallades „kvinnans säd“ (Ingå), och 

möjligen står karlförbudet i samband härmed. 

Från Kimito berättas en lika märkvärdig historia: 

„På fettisdan skulle man ta en lång pärtsticka och steka 

en ost på den, medan man spände ryggen mot väggen“. 

Stickan stacks i förvar under sparren och sattes vid lin- 

sådden i linlandet; då skulle linet växa lika långt som 

stickan var. Den, som spänt rygg, skulle ej få ryggvärk 

av arbetet det året. 

Fettisdagens väderlek inverkar på linväxten liksom 

på all annan skörd. Vackert väder betydde vacker som- 

mar, men dålig linskörd. Snöfall betydde däremot god 

linskörd. Även sades, att om solen sken på förmiddagen, 

skulle linet sås tidigt om våren; var det solsken på efter- 

middagen, såddes linet sent. Detta utbroderas ytterligare: 

„Om fastlagstisdagen bör solen lysa så mycket, att svinet 

hinner gå över landsvägen, samt snöa och yra så mycket, 

att slädspåret går fast. Om så är, skall linet bli bra un- 

der året“ (Sibbo). Om istapparna under taktäckan voro 

  
1) Nyland IV, s. 53.  
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långa fastlagstisdagsnatten, blev linet långt. Bröt man av 

dessa tappar, frös linet om sommaren (Borgå).1) 

Det viktigaste bruket för linets förkovran är den alle- 

städes brukliga långlinsåkningen. Tidigt om morgonen 

eller på andra orter senare på dagen åka barnen kälke 

eller skida ned för höga backar, eller också ta de vuxna 

del i glädjen och spänna då för hästarna. Då man åker 

utför backarna eller förbi gårdar, skrika de, som sitta på 

samma kälke eller släde, av alla krafter något, som kallas 

sång, men i själva verket blir endast ett oredigt och 

öronbedövande larm. Här må återges några långlinsrop: 

 
Lang hampon, 

lang line 

skinnfile (filmjölk med skinn på?) 

feittisdaskorven hurra! 
 

(Kronoby och Terijärvi). 

 

Lang line, lang line 

langt som töumona, 

knoppana som böunona, 

fint som silk, seigt som sinun, 

femton flotar 

meir orkar int ja 

mätt lin klifta o bråta. (Borgå). 

 

Häsa, häsa höunona, 

våra kokar böunona, 

line som töumona, 

fint som silki, seigt som sinun 

räcker ti Rinum (by på par mils avstånd) 

femton flotar 

meir orkar int våra klifta o bråta 

skävastoppon åt grann. (Borgå). 

  
1) Jfr L. Hagberg i Fataburen 1913, s. 131; I Kimito sägs att 

Gregoriusdagen bestämmer höbärgningsvädret. Snöade det om mor- 

gonen, skulle förra delen av bärgningstiden bli regnig, — om aftonen, 

— skulle den senare delen bli regnig. 
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I Snappertuna „sjöngs“: 
 

Lång lin, lång lin till min gål, 

skävar och blår till grannens gål! 

Stora rovor och god råg 

vill jag ha till min gård. 

 

I Nagu: 
 

Lang hampa och langt lin, 

stora röter (kål-) som „reven“ min 

åt vårun mor! 

Stobbar och stickor 

agnar och vippor 

åt grannas mor! 

 

Detta skall medföra god årsväxt, i synnerhet av vår- 

säden, på vilken näst sista raden syftar.1) 

Ju längre man åker, „dess längre blir linet på årets 

åker“.2) Den, som har bästa kälken, får längsta linet 

(Åland). Åker man omkull, skall linet ta röta och således 

brista lätt eller också bli trassligt (Borgå). Föll någon 

vid skidåkningen i „Faskasbacken“, ropade alla de övriga: 

„Nu brast linet“ (Strömfors). Hit hör tydligen en upp- 

gift från Sibbo: „Långa lass skulle köras, för att linet 

om sommaren skulle växa långt“. Man skulle köra „i 

kull på åkern vid en gödselhög, så att jorden blev fet“(!), 

då skulle linet växa bättre (Borgå). 

I Sörmland har antecknats, att ju högre ropen om 

stora rovor och långt lin ljödo, desto „bättre skörd för 

husbond“. Hülphers berättar från Ångermanland: „Om 

man fet-tisdag går i ränbacka at åka på skidor, och mäk- 

tar stå utan falla kull, skal det året blifwa långt lin“. Ham- 

marstedt har samma uppgift därifrån. I Uppland har man 

förklarat, att „stora rovor och långt lin“ innefattade rik 

  
1) Jfr Nyland IV, s. 52; Hembygden I, s. 316, 380, II, s. 16. Boecler- 

Kreutzwald, s. 79. 
2) Album utg. af Nyl. IX, s. 197, lika N. M. A.: Uppland, Länna.  
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skörd av alla lantbruksprodukter.1) I Kronoby sägs, att 

den, som hann skurra som den första nedför rännbacken, 

aldrig försov sig, ett tävlingsmotiv, som återkommer i 

flere former. 

Från Österbotten berättar Smeds: medan de andra 

sova, „böra kvinnorna barfotade springa långt lin åt sig. 

Den som tål springa längst, får också längsta linet.“ 

Denna kapplöpning erinrar om ett sydsvenskt bruk, det 

„wäddelöb“ mellan två karlar eller mellan en karl och 

ett dussin pigor, som Lovén omtalar från Skåne.2) 

Från Oravais berättas: Mellan värdinnorna rådde 

tävlan om, vem som om fastlagstisdagsmorgonen tidigast 

skulle hinna springa upp på gödselstacken och ropa: „Jag 

är första man“. Då skulle korna börja komma tidigt hem 

om sommaren. Samma tanke återkommer i uppgiften, 

att man „skulle springa till fähuset, så att korna ej skulle 

ligga borta sommartid“. Både långlins- och vallgångs- 

motiven förenas i en uppländsk uppgift av L. Hagberg, 

att fettisdagskvällen sprang ungdomen „långdans genom 

skogen så länge, till dess någon tröttnade“. Detta „kalla- 

des att springa för långt lin, och boskapen skulle — — 

på bete inte gå längre än till det ställe, där man stan- 

nade“.3) 

Ett i folktron vanligt motiv, kringgångens, „ringan- 

dets“ bindande kraft återkommer i en österbottnisk sed: 

värdinnorna gingo tre gånger kring fähuset, för att korna 

icke skulle ligga borta om sommaren. Som parallell 

härtill kan nämnas, att 1674 en man i Ångermanland 

berömde sig att få så många djur och rävar han ville, 

genom att „gå tre Torsdagzqwällar på kyrkiogården, ta- 

gandes een Dödskalla, gåendes dhermedh kring om Bye- 

  
1) N. M. A.; jfr Waronen, s. 252 ff. 
2) Lönnrotsalbum, 149; Hembygden I, 316; Nicolovius, Folklifwet 

i Skytts Härad, Lund 1868, s. 101. Troels-Lund, Dagligt liv i Norden, 

VII, s. 113 f. 
3) Hembygden, II, s. 79; N. M. A.  
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skougen och roopandes, så skulle intet Diuur, som innom 

den ringen wore, slippa dädan“. En liknande tanke ligger 

i de nyländska sederna att juldagsmorgonen locka hönsen 

inom en ring av halm eller boss eller att fastlagstisdagen 

locka dem inom ett par rankor och ge dem mat för att 

de ej skola värpa utom sitt bo. Ytterligare ligger ett 

besläktat bruk i att driva korna genom en tråd eller härva, 

fäst kring fähusdörren. En sammanblandning med dessa 

„ringningsbruk“ synes åtminstone i Österbotten ligga till 

grund för motivförskjutningen vid kapplöpningen.1) 

I långlinsåkningen ingå två moment: den hastiga 

rörelsen och larmet. Härtill kommer ibland „långa lass“ 

eller långa rader av åkande. Den hastiga rörelsen före- 

kommer vid såningsbruk i Sverige: man skall kasta en 

handfull säd i luften vid såddens slut och säga: „Så högt 

skall säden växa“.2) Att åkningen skall symbolisera växan- 

dets rörelse framgår av uppgifterna, att linet blir längre, 

ju längre väg man åker; därjämte representerar den till- 

ryggalagda vägen den färdiga linväxten, avbrott, stjälpning, 

betyder bristning i linet. På fettisdagen ha också andra 

häftiga rörelser varit rätt vanliga, „slängkälks“-åkning och 

dans. Den sistnämnda säges i Tyskland ofta ha till ända- 

mål att åstadkomma långt lin. Westermarck tillskriver den 

hastiga rörelsen överhuvud purifikatorisk betydelse.3) 

  
1)  Svenska Riksarkivet (förkortas S. R. A). Trolldoms kommission 

i Vester-Norrland 1674—75. Säbrå, fol. 200; I Boteå, fol. 51, vittna- 

des, att en hustru hade „släpt uth en Koo och satt en Trådh rundt 

omkring fähuusdörren — — på dhet att boskapen skulle föllias åth 

och icke skingras i Skougen“; jfr Hertzberg, Vidskepelsen, s. 45 f.; 

Sartori, III, s. 8; Bygdeminnen II, s. 75 f. 
2) Eneström, Finvedsborna, s. 143; E. Hammarstedt uppt. från 

Västergötland, N. M. A.; L. Hagberg i Fataburen 1913, s. 134 f.; märk 

bruken i Lithauen, Vogeserna och Hessen; Boecler-Kreutzwald, s. 79. 
3) Sartori II, s. 111 f., III, 93, 111 f.; Schweizerisches Archiv, XI, 

s. 260 jfr I, 178; Westermarck i Folk-Lore, XXII, s. 140, 158; Cere- 

monies, 95 f.; Waronen, s. 253: Man skall dansa för att säden skall 

växa.  
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Det andra momentet är larmet. „Sjungandet“ kan 

ersättas av annat oljud: så ha barnen både i Nyland och 

i Österbotten ställvis sprungit omkring med bjällror, klockor 

och skällor. Ju mer skrammel, desto mer lin, har det 

sagts i Pärnå, vilket är identiskt med den nyss citerade 

sörmländska föreställningen att kraftigare rop medförde 

bättre skörd. Om julen har man hängt skrammelverk på 

hästarna både den 24 och 25 december. Tanken att rop 

ökar skörden är känd på finskt håll. De åtföljande orden 

torde här som annorstädes få härledas ur den „trollandes“ 

önskan att förtydliga sin avsikt, varav sedan de fasta be- 

svärjelseformlerna framgått, vilka i och för sig äga magisk 

kraft.1) På grund af centraleuropeisk folktro vill Mannhardt 

förklara larmupptågen med klockor och skrik såväl under 

jul- som fastlags- och vårtiden såsom ett väckningsrop 

„genom vilket man förr trodde sig bringa den sovande 

vegetationen till nytt liv, resp. förjaga dödens och miss- 

växtens andar“. Hoffmann-Krayer ansluter sig till satsens 

senare del.2) 

Också röken ur skorstenen på fettisdagsmorgonen 

eller -aftonen hade sin betydelse för årsväxten. Den, som 

hade den tjockaste röken, skulle få den „tätaste rågåkern“, 

den „bästa eller tjockaste åkern“, det „bästa kornet“ eller 

„längsta linet“. Fiskare uttyda det som förebud till den 

största strömmingsfångsten. I Värmland har man tävlat 

om att „få den längsta säden och linet“.3) Även här 

  
1) En analog företeelse finna vi i „skivkastandet“ i Schweiz. Trä- 

skivor göras glödande och kastas ut i luften under utsägande av olika 

rim. En tydlig „fruktbarhetsvälsignelse“ förekommer bland dessa, med 

önskan om fläsk, korn o. s. v. Schweiz Arch. I, s. 180, XI, s. 247. 
2) Wald- und Feldkulte, I, s. 540 ff., 547; jfr Schw. Archiv, I, s. 

160, XI, s. 245. 
3) Fataburen 1913, s. 163. Ol. Magnus berättar om följande rök- 

orakel s. 537 [535]: Dagen efter kyndelsmässan samlar husfadern alla 

sina barn och släcker ut ett ljus för vart och ett av dem, „cuius fu- 

mus si ascenderit, veluti iusti Abel, signum bonae obedientiae parens 
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synes man tänka på den uppstigande rörelsen som symbol 

för växandet, ehuru härtill ytterligare kommit en föreställ- 

ning att tjock rök verkar tät åker eller tätt fiskstimm. 

I Nyland omtalas några förbud att använda eld om 

fastlagstisdagens kväll, antingen utan hot om straff eller 

med hot att den, vars skorstenspipa sist rykte, skulle få 

sitt utarbete sist slut om sommaren. Också sägs, att man 

om natten ej fick taga upp eld efter det man släckt på 

aftonen. Straff: ohyra i husen. Från Småland har Törner, 

att om skärtorsdagen ingen rök får synas efter dagsätt- 

ningen, och Diurklou berättar, att under dymmeln ingen 

fick stiga upp före dagen eller gå till vila efter nattens 

inbrott. Alla dessa bruk torde stå i samband med den 

s. k. eldvigningen om påsken och synas endast tillfälligtvis 

ha attraherats till andra dagar.1) 

Några bruk ställas i direkt samband med höand och 

sädesskörd. Den, som steg först upp om fettisdags- eller 

påskmorgonen, skulle bli morgontidig under slåttern eller 

först färdig med den. På Åland „kämpades“ man ur 

säng, utan angiven orsak. Vanligen förbjudes i Öster- 

botten allt drickande om fettisdagen, annars skulle man 

vara törstig året om och nödgas bära biandflaska (sur- 

mjölk och vatten) om sommaren; den, som nu icke dricker, 

skall icke törsta ens om torra sommaren. Detta förbud 

att dricka förlägges också till långfredagen, sannolikt med 

större skäl: man skulle törsta som Kristus. Tvärtom på- 

bjudes någon gång, att man skulle dricka nio gånger för 

att ej törsta under sommararbetet. I Nyland skulle den, 

  
adesse asserit — — quia ascensus fumi longam, et bonam vitam signi- 

ficat affuturam: — — Cuius vero fumus versus terram obliquatur, 

eidem [iuveni] timor incutitur, vt mores corrigat“ — —. 
1) Diurklou, s. 68 f.; N. M. A.; I Småland skulle man Vårfrudagen 

lägga sig, innan solen gick ned, annars „bär tranan ljus i säng“. På 

Gotland skulle de, som skötte korna, gå i säng vid dager utan att 

tända ljus den 17 eller 18 mars, detta för att korna skulle komma 

hem om sommaren. Uppt. av N. Lithberg.  
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som sist kom i säng, under slåttertiden nödgas bära „kväti- 

bytton“, ett kärl med vatten, i vilket listrykorna vättes.1)

I Nagu skulle männen köra gödsel på åkern eller 

åtminstone med grepen bära till åkern någon gödsel „för 

att kommande sommar få god äring“. I Estland skulle 

husfadern såsom såningsman föra ett lass gödsel ut på 

fältet, „för att den som senare ditfördes också skulle göda 

kraftigt“.2) Då Nagu stått i livlig förbindelse med Est- 

land, äro dessa bruk sannolikt identiska. De rikssvenska 

föreställningarna om gödselns magiska betydelse och an- 

vändning äro förbundna med skärtorsdag och påsk, varom 

mera nedan. 
 

Påsken. 
 

Dymmelveckan utgör en farlig tid, då man liksom 

om de andra stora högtiderna jul, Valborgsmäss och 

midsommar, vädrar det onda överallt, i synnerhet under 

de tre sista dagarna av veckan. Detta kan delvis återgå 

till kristliga föreställningar om Jesu död och vistelse i gra- 

ven, men är tydligen i andra avseenden av hedniskt ur- 

sprung, då icke endast påskveckan, utan också de nämnda 

bemärkelsedagarna kännetecknas av andarnas kringsvär- 

mande. Fruktbarhetsbruken äro rätt talrika och gå huvud- 

sakligen ut på att förskaffa utövaren ägg- och boskapslycka.

I Nyland omtalas ett förbud att använda lut, d. v. s. 

väta aska under dymmelveckan eller vårsåningstiden, i 

det senare fallet med den straffpåföljd, att vårsådden ej 

skall växa bra (Strömfors). Häri synes ligga spår av träd- 

eller eldkult liksom i tron att vedbränder alltid böra 

släckas med rent, icke med orent vatten3), ty då „träden 

  
1) Jfr Bygdeminnen I, s. 29; Lönnrotsalbum, s. 149. 
2) Fataburen 1913, s. 138. 
3) Den i Hembygden I, s. 381 enligt Borgåbladet införda och 

även i Nyland IV, s. 55 återgivna uppgiften, att vävar ej „få ligga ute 

till blekning, annars kunna de förhäxas och linlanden fördärfvas“, tyckes 

vara ett direkt lån ur Hyltén-Cavallius, I, s. 180. Detta förbud har jag 

hört förläggas till midsommarnatten; jfr Diurklou, s. 69.  
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kunde tala“, bådo de därom. I Nagu har man lagt ved- 

träna i elden med storändan förut. I Skåne är antecknat, 

att aska icke får kastas ut i dymmelveckan, vilket synes 

identiskt med vårt förbud att den ej fick vätas. 

Skärtorsdagen har ända till senaste tid bevarat sin 

betydelse för „ägglycka“, känd t. ex. i 1600-talets tyska 

svartkonstböcker. Allmän är tron, att den, som skärtors- 

dagsmorgonen plockade spånor på vedbacken, skulle hitta 

mycket ägg om sommaren. Särskilt vallbarnen, som gingo 

i skogen sommardagarna i ända, drogo nytta av denna 

metod, likaså „skärimännen“ (skärgårdsfolket). Bruket för- 

lägges ibland till fettisdags- och påskmorgnarna. Från 

Replot berättas: 

Vill man om våren hitta mycket fågelägg, skall man 

om påskmorgonen i blotta linnet gå ut på vedbacken och 

plocka spånor i linnet utan att se sig om. Sedan sprin- 

ger man in, sätter spånorna i spiseln och säger: „Små 

och stora, små och stora“. 

Ännu mer komplicerad blir saken i Iniö: 

Askonsdagskvällen skulle man göra „spånakast“. Spå- 

nor ritas (resas) upp i ring, så att de bilda liksom ett 

fågelbo. In i det läggas barrkottar. 

Skärtorsdagsmorgonen skulle man upp, innan kråkan 

hinner ropa över kottarna och bärga in dem. Då skall 

kråkan inte hinna dricka upp äggen i fågelbona, utan 

man skall hitta mycket ägg den sommaren. 

Svårt är härvid att avgöra, huruvida det allmänna 

enkla bruket att plocka spånor är det ursprungliga, och 

de mera invecklade sekundära varianter, eller tvärtom det 

enkla bruket endast fragment av tidigare mer invecklade. 

Utgångspunkten synes i varje fall varit likheten mellan 

de vita spånorna och de vita äggen, då de förra också 

till sin form med god vilja kunna anses föreställa ägg. 

Från 1700-talets Småland har Törner denna version: 

„Skärtorsdags morgonen inan solen går up skal man 

på spånbacken plåcka spånor så nog man kan få, bära 
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in och kasta genom korsten på det man må finna nog 

ägg och fågelbo om året.“ 

I södra Finland praktiserades dessutom ett annat 

sätt att få ägg- (och bär-) lycka. Skärtorsdags-, fettisdags-, 

påsk- eller Valborgsmässmorgonen skulle man gå till 

ladugården och känna på oxens eller bässens testiklar. 

Härvid synes såväl namnet på dessa som deras form fört 

tanken till äggen. 

På Kökar nyttjas allt ännu följande sätt att få kråk- 

ägg. På askonsdagskvällen i dymmelveckan skrika små- 

barnen i Karlby på bergen: 
 

Kråka, lägg dig att sova, sov sött, 

i morgon bitti skall du väckas opp. 

 

På skärtorsdagsmorgon skrika barnen: 
 

Väcke, väcke kråka, 

skit i Finne åkra, 

värp här och skit där! 

Tre nätter till påsk. 

 

I Finnö ropas: „Karlby åkra“. Finnö och Karlby 

äro grannbyar. 

Då kråkäggen emellertid ha måttligt matvärde, kan 

man ifrågasätta, om icke här snarare föreligger något, 

som på 1600-talet kallades „kråkstämning“. 

Pastor i Boteå påstod vid ting 1674, att en Kierstin 

skulle „kallas Krååke Kierstin och wara j tahl före den 

som stämmer Kråker hwart hon will“. Kierstin urskul- 

dade sig med att hon lärt det av en bonde, som hon 

tjänt hos, vilken „wäckte upp Sohnen sin om Påskemor- 

gon medh sådanna ordh, stadt up och roopar å Wägh 

Kråkerna, och skulle säija Twå Kråker mine Kråker och 

dhe andre stämmer iagh Wäst i Myren“. Kierstin nekade 

till att hon själv skulle ha nyttjat denna „kråkestämning“, 

men hennes grannar och sex tolvmän vittnade, „att hon 

stämmer bårtt från sigh alla Kråkorna så nähr som twå, 
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och annorstädes i Byarne äre månge Kråkor“; dessa sades 

göra skada på gräsvallarna.1) 

Kråkstämningen i syfte att hålla skadedjur borta 

erinrar om andra bruk med enahanda syfte. Ovan har 

nämnts, att soporna om fastlagstisdagen buros till skogen 

i syfte att loppor och löss, råttor och möss skulle stanna 

där. Följande bruk avser speciellt råttornas och mössens 

fördrivande. Under en trolldomsprocess i Wista berät- 

tade hustru Märit i Säby, att hennes piga Anna frågat 

henne, om hon icke finge 
 

„bedia Britta Uhrwäder komma dijt och Sopa bort Rotter ock 

Möss, som till stor myckenhet dherstädes woro? Marit swa- 

rade, dhet wore gådt att blifwa af med dhem ock at Britta 

kunde sopa uth dhem. — — — Alltså på Dymmel Onsdagz 

Affton kom Britta Uhrwäder till Säby, och på Skiärtorsdagz 

Morgon i dagningen bad hon dhem komma upp att sopa; 

Hwilket ock i så måtto skiedde, att Anna skulle sopa, Hustro 

Märit skulle stå på Gålfwet, och enär Britta Uhrwäder frå- 

gade hwad Anna Sopade, skulle Märit swara, Råtter ock Möss. 

J det samma backade Britta sig neder ock tog up några Strå, 

kastade dhem i Förstugan, sampt sade: Sopa dhem åth Skou- 

gen, Hwyss! Britta fick icke mer för sitt omak än en kaka: 

Men Ohyran har sedan funnitz af lijka myckenhet, som förr.“ 

 

Samma metod tycks ha varit känd i Stockholm, där 

en gumma sagt till finska prästen, „att hennes Grann- 

hustru plägar om Påskmorgon med soopande förjaga 

Möss och Råttor uthur sitt huus“.2) 

Skärtorsdags- och påskdyngan — sit venia verbo — 

tilldelas underbar kraft. I Kimito gick man skärtorsdags- 

morgonen i ladugården och kastade dynga på väggen 

med utsägande av vissa ord. Dyngan lämnades på väg- 

gen och lades på såret, då någon blev ormbiten. Mindre 

  
1) S. R. A. Trolldoms kommission i Vester-Norrland, fol. 41 f., 46 f. 
2) S. R. A. Handlingar rör. Trolldom och annan Widskepelse, 

Göta hofrätt 1669 - 1828, Wista 16/
1
 1724. Trolldomskommission i 

Katarina 1676, fol. 18.  
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som ett positivt gynnsamt medel än som medel för konta- 

giös magi framträder dyngan i följande nyländska bruk: 

„Om man har dåliga hästar, kunna de bli bättre, om man 

påskmorgonen matar åt dem dynga från ett stall, där det 

finnes bättre hästar“. 

Från Sverige äro liknande föreställningar bekanta. 
 

En skärtorsdag kom en trollkvinna Marit till en bond- 

hustru i onda avsikter. Då hon skulle gå bort, befalldes pi- 

gan „Gunnill att föllgia Marit op om kringh gården och see 

till, at hon icke toge något af dyngehögen bort medh sigh, 

hwilket ock Gunnill wäll effterkom, men kunne dock inttet 

hindra Marit dherifrån“. 
 

Att dyngan kunde användas också i direkt skadligt 

syfte, framgår av en borgares i Ystad vittnesmål, att 
 

„Johanna hade mångfallduge gånger kastat dynga och klutar, 

som hon taget ifrån andre dyngor, i hans dyng kista på Gatan“. 
 

Törner och moderna upptecknare nämna, att skärtors- 

dags- eller påskdynga nyttjas som skydd mot trolldom, 

eller att den, sedan den torkats, kan användas till rökelse 

mot kreaturssjukdomar, allt bevis på att föremål, som en 

gång tilldelats magisk kraft, kunna användas för rätt olik- 

artade ändamål.1) 

Ett egendomligt profylaktiskt medel nämnes från 

Wedbo härad 1691: 
 

„Karin Olufzdotter tillkiänna gaf ytterligare att Dömmel 

Onsdagh, Miolkade hoon Dehras egen skiällekoo, effter Maat- 

modrens Befallningh, serskilldt, och genast toogh hoon Miol- 

ken slogh henne uthj een Flaska och nedsatte henne i Båset 

mitt för koohufvudet dher hoon till Påska morgonen, Maat- 

  
1) S. R. A. Trolldomskommission i Bohuslän 1671, sid. 225; 

Handl. rör. Trolldom etc. Ystad, 21/
1
 1707; M. G. Crælius, a. a. s. 80, 

berättar att man skall — — „skåta tillsamman uti en hög för sig sielf, 

all den gödsel, som samlas efter kreaturen, uti de tre första Påske- 

dagarne, på det kreaturen skola följas åt, då de gå på utbete“. — — 

N. M. A.: uppt. från Småland och Östergötland.  
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modren Åther sielf togh henne upp, gifwandes hwardera sin 

koo af Miolken Tree skieebladh, och sade alt fort, Skiällekooen 

Har Bewarat alles Eders Miölk dhe här dagarne medan Tråll- 

backorne Hafwa Faret förbij — digh till mackt och Kraft och 

migh till nytta och gangn. Ståendes bleef och Wallborg 

messe affton satte hon äfwen Skiällekoens Miölk för henne 

uthi flaskan i båset, och medh lijka Orde Form morgonen 

dher effter gaf alle sine kiöör 3 skieebladh.“ 

Hustru Maria sade, att många gjorde så „öfwer Dömme- 

len och Wallborg messe natt“ „till sine koors bevarelse, för 

Illacka Menniskior och annan Olycka“.1) 

 

I en dissertation av 1775 nämner professor P. Kalm 

i Åbo, att folket tidigare på vissa orter sått sina åkrar 

om långfredagen i den vidskepliga tron, att den, som ej 

sådde då, nödvändigt skulle lida missväxt. Motsvarande 

bruk äro kända i Sverige. I Värmland kärnades lång- 

fredagsnatten, för att få tur att „sanka“ mycket smör om 

sommaren, i Östergötland plockades denna dag mossa åt 

kreaturen. I Borgå kärnade man om påsknatten. Samma 

tanke om de stora högtidsdagarnas välsignelsebringande 

förmåga framlyser i den nyländska tron, att en fiskare 

under dem bör arbeta något litet på sina fiskbragder, om 

ej annat, så knyta en enda maska på dem, för att få tur i 

fiske. Dessa bruk överensstämma med tyska: långfredagen 

är i flera hänseenden en lycko- och icke en olycksdag.2) 

Tanken att sådden skulle begynna denna dag tillhör ett 

sydligare klimat än vårt. 

Delvis kan man härleda tron på högtidsdagarnas 

kraft ur direkt antikristliga, blasfemiska motiv, i samklang 

med vantrons övriga karaktär. I Sverige spelade under 

trolldomsprocesserna de s. k. förbannelsebönerna en viktig 

roll; i dem förbannades himmel och jord, måne och sol, 

  
1) S. R. A. Handl. rör. Trolldom etc, Wedbo 17/

6
 1691. 

2) P. Kalm, Nyttan Utaf Afskaffandet Af De öfwerflödiga Helge- 

dagar, Åbo 1775, s. 13 f. Jfr Hoffmann-Krayer, Feste, s. 146; Sartori III, 

s. 145 f.  
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alla som tro på Gud och alla som bo på jorden; också 

grödan på jorden blir ihågkommen. En kvinna i Boteå 

bad inför rätten denna bön: „Barmhertige Gudh tu Dief- 

wull och Sathan hielp migh“, „Item Wijk här ifrån du 

fanen min frälsare och åtherlösare“. På Åland beskylldes 

en kvinna att lida av speciella „högtidssjuko“, som på- 

kommo blott om helgdagarna. Det syns troligt, att vissa 

bruks förläggande till högtidsdagar och „mässetider“ 

haft sin grund i dessa blasfemiska föreställningar, liksom 

häxorna tillskrevos makt att draga till sig bonytta genom 

djävulens hjälp.1) 

Under påsken har man använt även mera positiva 

medel för att öka sin boskapslycka. I Korsnäs „går man 

sent om påskaftonen till tre grannars fähus, där dörrarna 

vätta åt söder. Från marken framför dörrarna plockar 

man några höstrån, som man sedan utskiftar åt alla sina 

kor.“ Detta minskar foderåtgången i den egna ladugår- 

den. Ett liknande bruk på midsommardagsmorgon om- 

talas från Närpes. Allmän är ännu tron, att den, som om 

skärtorsdags- eller påsklördagsnatten klipper litet ull av 

fåren mellan öronen — hos grannen naturligtvis — er- 

håller dennes fårlycka. Detta står i samband med att ullen 

mellan öronen vanligen icke klipptes, den utgjorde fårets 

krona, som djuret, när det kunde tala, bett att få behålla. 

Den vanliga tankegången, att makten, livskraften flyr un- 

dan i den sist kvarlämnade delen av ett föremål, t. ex. vid 

sädesfältets skörd och julruskans kvistning, synes tillämp- 

lig också här. Ibland uppges, att man bör bestryka sina 

egna kreatur med den avklippta ullen, vilket tyder på 

kraftöverföring genom kontagiös magi. I Säbrå beskylldes 

en kvinna att ha varit „uth i bispens fähuus, att hon skulle 

skurit rumpor af Koor och skurit skiägget af Gietterna“, 

varefter biskopen fått otur med kreaturen. I Wedbo sades 

  
1) Jfr t. ex. Trolldoms kommission i Vester-Norrland, fol. 4, 5, 15, 

27, 32, 46; Hausen, Bidrag, II, s. 351 f.; Nyland VIII: 1, s. 227, 229. 
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1691, att en värdinna befallt sin piga „draga håår af frem- 

mande Boskap“, för att bruka det för sin egen. Dessa 

bruk äro icke kalendära, trollkonster av denna art kunna 

i allmänhet utföras när som helst och förläggas ofta till 

viss dag endast av en tillfällighet.1) 

I Liljendal „skulle man hafva plägat under påsk- 

aftonen rida på en svipa uti stall och ladugårdar, hvar- 

igenom trefnad och välmåga skulle beredas hästar och 

hornboskap under den stundande sommaren“. 

Ännu för några år sedan har jag hört talas om denna 

underliga procedyr, som också den haft sitt motstycke på 

annat håll. 

I slutet af 1700-talet hade i Sydsverige „en mor och 

tvenne döttrar blifvit lagligen tilltalade, för det de Skär- 

torsdagsaftonen ridit på käppar kring åkrarne, förmodligen 

för att vinna god årsväxt“.2) Detta bruk innebär tydligen 

en „Flurumgang“, som skall sluta åkern inom en magisk 

krets med profylaktiskt syfte eller skall inviga åkern för 

det nya vegetationsåret.3) Det nyländska bruket kan vara 

en korrumperad variant av det sydsvenska. Bruket före- 

kommer dock även i annan form och kombinerat med 

ett „vårrop“ i följande uppteckning: 
 

„I Övitsböle i Mörskom fanns en gumma, som brukade 

varje påsknatt rida på en ugnssopa till en sten i skogen, som 

var belägen ungefär en kilometer från hennes hem. Före av- 

färden, som vanligen skedde mellan kl. 11 och 12 på natten, 

klädde hon på sig en mansrock och sydde kjolarna ihop, så 

att de bildade byxor. När hon kom till stenen, lämnade hon 

ugnssopan nedanför den, själv klev hon upp på den och 

ropade: „Allt smör, mjölk och ost ska vi ha, så långt som 

  
1) Bygdeminnen, II, s. 67, I, s. 56; S. R. A. Trolldomskomm. i 

Vester-Norrland, fol. 119; Handl. rör. Trolldom etc., Wedbo 17/
6
 1691. 

A. O. F(reudenthal) a. a. 30, till slagruta nyttjas helst garn av ull, som 

blivit klippt påsklördagsnatten. 
2) Album utg. af Nyländingar, IX, s. 202. Jfr Öller, Beskrifning 

om Jemshög, s. 253. 
3) Sartori, III, s. 8, 136, 164, 181; Hoffmann-Krayer, Feste, s. 93.  



 Nikander: Fruktbarhetsriter hos svenskarna i Finland. 261 

 
mitt rop hörs“. Därefter begav hon sig hemåt och gick då 

först till sitt fähus och gav åt kon ett slags bröd, som hon 

bakat samma natt. Därefter gick hon in i grannarnes fähus 

och gav åt dem av samma kaka. Ett halvt år därefter blevo 

alla korna liksom tokiga, deras mjölk minskades och korna 

själva sluppo intet bort från den plats, där de befunno sig, 

utan stodo och stampade på ett ställe.“ 
 

Härav framgår icke, om korna brukade bli tokiga etc. 

eller om detta inträffade blott en gång. Kakor eller andra 

blandningar, tillagade under påskveckan, omtalas ofta under 

trolldomsprocesserna. En hustru Lissbeta i Sund bekände 

1666, att hon nyttjat en „hwijtetijsdagz-blandning“, vilket 

enligt hennes pigas utsago tillgick så, att Lissbeta 
 

„om hwijtetijsdagen lägger — — tilhoopa uthj een kruka 

uthaf allehanda slagz maat, såsom korf, kött, fläsk, tu slagz 

bröd, steekt ost, smör etc. Bettar af hwart slaget, öser sedan 

dherpå kokadh kåhl, miölk och wasla, dhet låther hon stå til 

dhess dhet möglas, bakar dhet sedan up med grant miöhl til 

een kaku och gräddar dhen j ugnen, dheraf gifwer hon hwar 

koo (men inthet gallnöten) när dhe först släppas wald“, med 

utsägande av läxan: „Du skalt så längta efter migh som dhen 

fattige siäl efter Gudz rijke, och jorden efter friskt watn“. 

Värdinnan nekade, att mjölk användes i blandningen, men vid 

en senare rättegång förklarade hon, att av denna „hafwer hon 

bakat een kaka och gifwit boskapen bland mallt och sallt om 

påskemorgonen säijandes dherhos för hwar koo: „Jag gifwer 

mina koor mallt och sallt lika som jungfru Maria gaf sina, j 

nampn Faders, Sons och then H. Andes“. En hustru i Lem- 

land beskylldes 1670 att baka „hwitetijdags kakur och gofwe 

boskapen ätha om påskedagen“. Hon försvarade sig med att 

hon lärt det av sin svärmor såsom medel mot rödsjukan „och 

bakades kakun om askeonsdagh, jämwäl samma dagh boskapen 

ingafz, men ingalunda skulle henne bewijsas att hon gömbde 

något dheraf til påskedagen“. Rätten ansåg dock, att hon 

„fulkomligen uthj widskepelig meening gifwit sin boskap dhen 

kåhlen, som efwen kokadh är på hwijtetijsdagen fram för andre 

dagar“.1) En kvinna, som dock tydligen icke var fullt till— 

  
1) Hausen, Bidrag II, s. 280 ff., 288, 342 f., 346 f., jfr s. 298 om 

en „hwijtetisdagz blandning“ av 11 sorters mat, som bakades till en 

kaka och gavs korna om påskmorgon.  
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räknelig, berättade att „dhe [trulkonor] som bruka konst til at 

skaffa sigh nytta af annars boskap“, under dymmelveckan sam- 

lade av nio hustrur mat, kokade den med spånor från nio 

ställen och gåvo „sine koor om skärtorsdagz-, långfredagz- 

och påskedagz-morgonen förr än sool går up; dhe gifwa ock 

der bredewidh koorna mallt och sallt, säijandes: Mijn koo är 

modstulen, mijn koo är blodstulen, mijn koo är köttstulen, 

men jagh skal gifwa dig mallt och sallt, och du skällt få dijn 

mackt och kraft åther. Och dherpå läsa dhe Fader wår.“1) 

Den sistnämnda handlingen var ett vanligt signeri mot mod- 

stulenhet hos kon, som icke var bundet vid viss dag. 

 

Också ur rikssvenska uppgifter framgår, att det om 

påsken var mer farligt att låna ut föremål än annars. I 

Boteå beskylldes 1674 en hustru att ha stulit „om en 

Påsklördagh sallt, brännesten, brändt leer, Naglar och 

annat mehra, och lagdt dhet j Askegrufwan“. I Bohuslän 

kom en trollkvinna till en hustru om en skärtorsdag „och 

wille låna sallt, dhet hon dock intet fick“.2) Törner säger, 

att „dymelonsdag får ingen låna någon eld eller annat, 

ty de kunna trolla der med“, och C. v. Sydow har i våra 

dagar upptecknat i Småland, att under „dymlingen“ (ask- 

onsdag kl. 12 till påsklördag) fick man ej låna, ge bort 

eller sälja smör, mjölk eller dylikt, „ty en trollkäring kunde 

smörja lite innanför kjortelsprundet och på det sättet tog 

hon samket [ = smörlyckan] från dem“.3) 

Ett originellt sätt att stjäla grannens bonytta praktise- 

rades av en åländsk värdinna, som under gudstjänsten 

om påskdagen begärde grannens, Matts’, tjur till låns, 

„dher hon lijkwäl hadhe bätter tiur sielf än Mattz“. Nat- 

ten efter störtade en kalv för Matts, och hans hustru måste 

därefter stundom kärna hela dagen, innan hon fick smör.

Något tidigare hade en kvinna i Sund „en påsknatt 

ledt sin koo til honom [Mats i Swenssböle], såsom dher 

  
1) Hausen, Bidrag II, s. 266. 
2) Trolld. kom. i Vester-Norrland, fol. 20; Trolld. kom. i Bohuslän 

16/
9
 1671, fol. 225. 

3) N. M. A.  
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til at taga tiur; oansedt koon då ingen tiur behöfde“, följ- 

den blev att „hans boskap wahntrefs och miölken af- 

togh“.1) 

Kraftmedlen behöva icke nödvändigt vara stulna från 

grannen. Vid två av de ovannämnda vittisdagsblandnin- 

garna nämnes intet sådant. Malt och salt gavs åt korna 

jul- och påskmorgonen eller — fuktade av dagg — om 

midsommar och Persmässa. I Wedbo gav en hustru 

Olovsmässotiden 1690 tre söndagsmorgnar å rad åt sina 

kor att „slicka“ av “Malt, Sallt, Fläsk och bröödh“.2) 

Vid alla dessa medel synes tidpunkten för användningen 

utgöra ett tillskott i deras magiska kraft, ehuru flera av 

dem kunde tillgripas även oberoende av allt „dagaväl- 

jande“. Ingivningen av malt och salt erinrar om de 

„mutor“, som de österbottniska fäbodflickorna än i dag 

ge åt sina kor för att dessa hellre skola gå hem om 

kvällarna. 

Påsken ställes stundom i samband med betesgången. 

Om en kvinna i Tranvik sades, att hon brukade „om 

påskamorgonen, förr än solen går upp, gå ett slagh kring 

gården, släppandes kättleringarne effter sigh, på dhet bo- 

skapen inthet skall skingras om sommaren“. Troligen 

åsyftas samma bruk i en uppgift av 1544 från Jomala om 

att en „hustrv har lopitt med käske ringer kringom gor- 

den“, i trolldomssyfte.3) Här föreligger samma tanke om 

inringandets betydelse, som tidigare mött oss i några fet- 

tisdagsbruk. I Sverige och i Finlands finsktalande trakter 

hänger man ställvis skällan på korna om påsken; detta 

har i Österbotten skett 1 maj, men från Nyland tala en- 

  
1) Hausen, Bidrag II, s. 298, 348. 
2) S. R. A. Handl. rör. Trolldom etc. 17/

6
 1691. 

3) Hausen, Bidrag II, s. 272 f., 36; Nyland VIII: 1, s. 225. En 

kvinna i Tenala löpte vid kornas utsläppning på bete första gången 

om våren kring dem tre gånger, hållande i handen nycklar, kittelringar 

och eld samt läsande Fader vår.  



264 Folkloristiska och etnografiska studier I. 

 

staka notiser om att klockor hängdes på kor och får om 

påsklördagen „för att skydda dem mot alla troll“.1) 

Emedan påsken sålunda är en abstrakt början för 

betesgången, ha så många bruk för boskapslyckans ökande 

samlats till denna högtid. 

Tegengren berättar, att om påsknatten kärnar matmor 

vid en korsväg och kärnar naken. Härtill finnas flere 

paralleller i Sverige. Den, som springer naken kring 

dynghögen, får korn. I Sydsverige beskylldes 1715 en 

hustru för „att hon om Påske morgon och dhe dagar 

föruth gått med uthslaget Håår och hwad mehra“. En 

man vittnade, att han sett kvinnan „åtskillige Mårgnar stå 

bittida upp och i bara Särken sampt med blott hufwud 

gå i Fähuset“. I Wimmerby stad angav länsmannen 

hustru Ingrid att „wara seedt En Påske mårgon, i bara 

särken uth på marken medh hängande håår, En kiepp i 

Näfwen, och Klädhe om hufwudett“.2) 

På Åland beskylldes 1666 hustru Anna i Högbolstad 

„at sedan grannens boskap war insläpt j engen, hadhe 

Anna tagit op alla kläderna och lupit omkring förr än 

hon lät sin egen boskap drifwa inn igenom ledet efter 

grannens boskap“.3) 

I de tre första fallen synes det röra sig om direkt 

överföring av mänsklig fertilitet, i det sista däremot om 

profylax. 

En i södra Finland ännu vanlig anrättning är „mem- 

man“, i Nyland även kallad „prippa“. Den tillagas av 

malt, rågmjöl och vatten, som får koka över sakta eld, 

varefter blandningen hälles i „rivor“ (= skäppor) av näver 

och gräddas i ugn. Från Borgå uppges, att till memman 

skulle användas det maltmjöl, som vid mälden för jul- 

  
1) N. M. A. Från Härjedalen har N. Keyland notisen: „Fårskällan 

skall sättas på om påsk, för att det skall bli mera trefnad hos fåren“. 
2) Bygdeminnen, III, s. 76; Hyltén-Cavallius, I, s. 293; S. R. A. 

Handl. rör. Trolldom etc, Barckeryd 15/
7
 1715, Wimmerby stad 9/

5
 1676. 

3) Hausen, Bidrag II, s. 272.  
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brygden blivit stoftfint. Ställvis fick var och en av husets 

medlemmar „var sin memm-riva samt ett jästbröd“. Från 

Sibbo omtalas, att en stor riva skulle sparas „till den dag, 

hästarna första gången användes till åkerbruket. Då först 

hade man rätt att smaka på den“; d. v. s. också memman 

skulle ha använts som ett slags såkaka. 

I Dalarna utgör „sötklubben“ en tämligen identisk 

motsvarighet till vår memma, och även från Västergötland 

omtalas något liknande.1) Angående memmans uppkomst 

kan en påverkan av de bibliska berättelserna om påsken 

som sötebrödshögtid möjligen förutsättas. 

Seden att äta ägg om påsken är hos våra bönder 

icke allmän. I Nyland förlägges den flerstädes till 1 maj, 

medan man i Sydösterbotten sagt mig, att där äggätande 

på någon viss dag icke förekommit. Dock framgår av 

gamla skattepåbud, att vid påsktiden ägg betalats till så- 

väl världsliga som andliga myndigheter. I början av 1500- 

talet erlade varje man i Åbo län i „påskgåva“ 5 ägg. 

I Viborgs stift erlades ännu i mitten av följande århundrade 

„ägg af foglar och höns om Påsketijd“ till prästerskapet. 

Att äggskatten uppbars vid denna tid, berodde givetvis 

på att hönsen nu åter begynte lägga ägg, som det fram- 

går av runstavarnas vittnesbörd. Detta skattens beroende 

av årstiden betonas uttryckligen i sistnämnda bestämmelse, 

där det sägs „dher hon (påsketiden) alt för bittida kom- 

mer, något dher effter“.2) De vilda fåglarnas ägg blevo 

i vanliga fall tillgängliga senare än hönsens, såsom det 

framgår av bruken för „ägglycka“. 

Ägget anses allmänt som en „sinnebild av det ännu 

förborgade, groende livet“, och dess användning i rituell 

  
1) N. M. A. samt meddelande till förf. av dalkullan A. Sjöbom. 

Jfr Fästskrift till Feilberg, s. 527 f. 
2) V. Voionmaa, Suomalaisia keskiajan tutkimuksia, Borgå 1912, 

s. 290; K. G. Leinberg, Handlingar rörande Finska kyrkan och prester- 

skapet, VII, s. 79.  
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mening är därför lätt förklarlig, såsom nyligen L. Hag- 

berg i utförlig form framställt saken.1) I den nyländska 

folkseden har äggätandet även förbundits med den dag, 

då boskapen första gången drivs på bete. Då skall her- 

den, „vallhördingen“, få ägg i sin matsäck och förtära 

dem, ett av folktrons vanliga sätt att identifiera olika frukt- 

barhetsändamål: herdegossens välmåga skall inverka på 

kreaturens, så att de skola mjölka bra. 

En kvinna i Sund bekände 1667, att hon „lärdt at 

taga stickor eller wedh af 9 slags trää och göra dher- 

medh eldh om påskemorgon, på dhet elden skulle bättre 

lefwa och lysa heela åhret omkring“. En eld av 9 slags 

ved för kokning av vittisdagsblandningen har ovan om- 

talats, och ytterligare nyttjades sådan eld, förstärkt med 

„skosulor, fnöske, brännesteen och hwitlöök“ — allt starkt 

profylaktiska ämnen — framför fähusdörren vid kornas 

utsläppning om våren.2) Det förstnämnda bruket återgår 

direkte till katolicismens eldinvigning, som i sin tur har 

urgamla anor. Tidigt om påsklördagen före mässan tän- 

der prästen påskelden med stål och flinta; de närvarande 

tända med kol eller spånor från denna eld i sina hem en 

ny eld. Den primitiva föreställningen, att elden genom 

dagligt bruk förlorar sin kraft, kommer klart till synes i 

den åländska kvinnans utsago. Den heliga elden av 9 

träslag har sedan tagits till användning även i de andra 

nämnda bruken. 

Ett förvirrat minne av eldinvigningen ligger troligen 

under de nutida föreställningarna, att man om påskmor- 

gonen icke skulle göra upp eld först bland grannarna. 

  
1) Hoffmann-Krayer, Feste, s. 150; L. Hagberg i Fataburen 1906, 

s. 129—154; Sartori, III, s. 157 ff.; S. Ambrosiani i N. M. A. uppger 

att i Västergötland åtos ägg om påsken och 1 maj. 
2) Hausen, Bidrag II, s. 297, 266, 271, 280; Hoffmann-Krayer, 

Feste, s. 148; Sartori III, s. 147; Nilsson, s. 73; V. Rydberg, Medel- 

tidens magi, Göteborg 1896, s. 55. Jfr Hertzberg, Vidskepelsen, s. 44, 

om eld Kristi himmelsfärdsafton.  
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„Man väntade således, att någon i byn hade pipan att 

ryka till först“. Denna person fick alla flugor och myg- 

gor under sommaren (Sibbo). Man skulle „först se tre 

rökar från andras skorstenar, innan man själv gjorde upp 

eld, då skulle flugor, loppor och all slags ohyra hållas 

borta från huset“ (Borgå).1) 

 

 

 

Vår- och midsommareldar. Sommarmålsdagen. 
 

Seden att efter mörkrets inbrott upptända eldar i det 

fria är i Österbotten förlagd till påsknatten, och elden 

kallas därför påskeld. Som bränsle nyttjas vanligen halm, 

som byns manliga ungdom stjäl ur ladorna; också tjär- 

tunnor o. d. komma stundom till användning. Ända- 

målet med eldarna uppges ibland vara, att de skola 

skrämma bort påsktrollen eller häxorna.2) Gasslander 

uppger från 1770-talets Småland, att oseden med „stora 

eldars uptändande desse nätter på högder aftagit“; från 

Östergötland nämner en nutida uppteckning, att påsk- 

eldar med skjutning varit mycket vanligare än valborgs- 

mässeldar. I norra Tyskland ha eldarne tänts om påsken, 

i södra om midsommartiden.3) 

Med all sannolikhet återgå de österbottniska påsk- 

eldarna, konstaterade också i landskapets finsktalande del, 

till äldre germanskt bruk, eftersom de ersätta valborgsmäss- 

och midsommareldarna. I Österbotten tändas de icke på 

  
1) N. M. A. Törner förlägger förbudet till juldagen; från Väst- 

manland berättar N. Keyland om det i samma form som det i Sibbo. 
2) Jfr Hembygden, IV, s. 67 f.; Rancken, Åkerbruksplägseder, s. 20, 

25, 33; Lönnrotsalbum, s. 153; Suomi, Toinen Jakso, 6. Helsingfors 

1866, s. 178; Waronen, s. 281. 
3) Gasslander, a. a. s. 257; S. Rothman i N. M. A., där det finns 

ytterligare uppgifter om eldar om påskafton eller annandag påsk från 

Västergötland, Bohuslän, Dalsland. Grimm, s. 511. 
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höjder, utan på öppna platser, såsom åkrar, invid eller i 

byarna, vilket givetvis beror av landskapets jämna karaktär. 

I södra Finland brännas eldar på flere olika högtids- 

kvällar. På Åland och i västra Nyland brännas de Val- 

borgsmässafton, likaså i östra Nyland. I Åbo skärgård 

brännas eldar om midsommarafton, i mellersta Nyland 

om pingst- eller midsommarafton, ställvis (Sjundeå) även 

Mikaeliafton. Från Skåne uppges, att i större delen av 

landskapet tjärtunnor brännas midsommarafton men ej 

Valborgsmässoafton. I Svealandskapen däremot tändas de 

allmänt just den sistnämnda aftonen. Redan Rudbeck 

hade det klart för sig, att midsommareldarna icke voro 

vanliga överallt, då han säger, att de „somligstädes“ gö- 

ras upp. Nära Åbo såg den svenske studenten Gyllenius 

år 1649 eldar omkring Kuppis källa på midsommar- 

aftonen.1) 

I de finsktalande delarna av landet äro midsommar- 

eldarna (kokko-) vanliga i de sydliga landskapen, dock 

synes Kristi himmelsfärdsdag ungefär lika ofta varit an- 

sedd som den lämpliga tidpunkten för eldarnas upptän- 

dande. Från Estland uppger Kreutzwald, att den förra 

dagen tidigare av esterna firades med lusteldar om kvällen. 

Enligt vad som ovan anförts behöver midsommarelden 

på svensk botten hos oss icke anses som lån från fin- 

narna, utan kan återgå till germanska bruk, liksom val- 

borgsmässelden, vanligast i de landsdelar, som ligga när- 

  
1) M. Axelson, Vesterdalarne, Stockholm 1855, s. 131. Valborg- 

mäss- och Mikaeliaftonen antändas stora eldar vid fäbodvallarna. N. M. 

A.: T. Segerstedt från Skåne; valborgmässeldar nämnas från Gotland, 

Uppland, Västmanland, Gestrikland, Dalarna, Östergötland. I Ånger- 

manland sägas de vara i senare tid införda av herrfolk. Jfr Radloff, 

Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län, Upsala 1805, II, s. 283; 

Runa 1844, s. 54 f.; Moman, De superstitionibus hodiernis, Upsala 

1750, s. 34; M. Brandelius, Dissertatio de paroecia Roslagiae Täby, Up- 

sala 1786, s. 12; Rudbecks Atland I, s. 420 cit. Olaus Magnus lib. 15 

cap. 10, som har „vbique copiosis accensis ignibus“; Diarium Gylle- 

nianum, utg. av R. Hausen, s. 138.  
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mast Mälarlandskapen, tydligen härstammar från det upp- 

svenska bruket. Den ostnyländska valborgsmässelden kan 

även vara påverkad av det estländska bruket. 

Angående våreldarnas betydelse har jag hört blott 

få direkta uppgifter. På Åland, där eldarna tändas Val- 

borgsmässafton på höga berg, har man angivit som deras 

ändamål, att de skola hindra vargen att komma på korna, 

vilket bestyrkes av Momans utsago, att eldarna brändes 

„ea persuasione, quoda bestiarum violentia immania 

erunt illorum [böndernas] pecora intra illos terminos, ad 

quos flamma ignis conspici potest“ (a. st). Den etnolo- 

giska litteraturen har ivrigt diskuterat arten av våreldarna 

allt sen Grimms och Mannhardts dagar. Den sistnämnde 

och hans efterföljare, bland dem Frazer, ha tytt dem så- 

som sol- eller värmemagi. Polemiserande mot de nyss- 

nämnde har Westermarck gjort sannolikt, att eldarna ut- 

göra purifikatoriska och profylaktiska medel, och Frazer 

har godtagit denna tydning.1) Vissa omständigheter vid 

de nordiska eldarna tala för deras purifikatoriska ursprung. 

Redan i avsikten att skrämma vilddjuren ligger ett minne 

av profylax; därjämte åtföljas eldarna vanligen av ivrigt 

skjutande, vilket naturligtvis i sin nutida gestalt är ett 

bruk av sent datum, men som mycket väl kunnat föregås 

av annat intensivt buller. En uppteckning från Dalarna 

nämner, att man kring elden skramlade med koskällor 

och ropade och slog „kolbissa, och så sköt det väl och 

alldeles som nu för tiden“. 

Det tillgick så, att man lade ett glödande kol på en 

sten med en vattenfylld fördjupning och slog på med en 

mindre sten. Samma metod att lossa „trollskott“ nyttja- 

des i Västmanland vid antändningen av kolmilor, „så 

  
1) Grimm, s. 513 f.; Mannhardt, Wald- und Feltkulte, Berlin 1904, 

s. 510 f.; Hammarstedt i Medd. från Nord. Museet 1903, s. 235 ff. ser 

i vissa eldbruk „ett offer till de rådande makterna för en ny sol“; 

Westermarck Ceremonies etc. s. 97 ff.; Frazer, Balder the Beautiful I, 

s. VII f., s. 329 ff.  
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skjuter man trollen“, och i Nyland ha vallbarnen känt 

„kolabysson“ som ett tidsfördriv. I Dalarna, Leksand, har 

Hammarstedt antecknat ett direkt påstående, att skju- 

tandet avser att „skrämma vilddjur och troll“, liksom det 

där vanliga hornblåsandet.1) Andra larmupptåg före- 

komma även hos oss om vårdagarna. 

Ytterligare bör observeras, att eldarna uppträda just 

på de dagar, då „häxor och allt ont“ äro i farten, om 

påsk, Valborgsmäss och midsommar. Det ställvis ännu 

vanliga skjutandet om påskaftonen kallas „att skjuta påsk- 

trollet“. Ställvis bränner man tjära för att driva det på 

flykten (Kimito); midsommarnatten anses på Åland och 

annorstädes som en tid, då särskilt naturandarna, vattnets 

och skogens samt jordens, trollkarlen, forskarlen, källgub- 

ben, älvorna (ärvlarna) och drakboens skyddsmakter äro i 

rörelse. Allt detta, liksom jämförelsen med andra vårriter, 

som vattenbegjutningar, tyda på profylaktisk innebörd hos 

eldarna. 

Emedan de nämnda vattenbegjutningarna ofta upp- 

ställts som en parallell till eldarna — medel att erhålla 

regn liksom elden avser att åstadkomma solsken och 

värme — skall jag här omnämna de hos oss förekom- 

mande, ehuru de icke äro kalendära riter i den mening, 

att de skulle vara bundna vid en viss dag. Både i Öster- 

botten2) och i Nyland, här allmänt in i senaste tid, har 

man hällt vatten över vallhjonet, „hördingen“, då han 

  
1) N. M. A.: uppg. från Dalarna, Enviken och Leksand, jfr Runa 

1842, II, s. 3, Nyland IV, s. 72. U. Holmberg, Tsheremissien uskonto, 

Porvoo 1914, s. 115, anför, att midsommar- eller rågblomningstiden 

anses farlig, varför allehanda arbeten, såsom bygga, hugga, spinna, 

simma, färga, tvätta, äro förbjudna. Till skydd mot dessa farligheter, 

som tros innebo i själva tidpunkten, uppgöres trä- eller nödeld, genom 

vilken folk och kreatur passera. Ol. Magnus, sid. 537 (tryckfel för 535), 

berättar om de invigda vaxljusens nytta: „Præterea vbi aërem corruptam 

sentiunt, ne tempore pestis, aut tempestas saeuiat bonarum precum 

adiunctione [cereos] incensos habent“. — — 
2) Hembygden, II, s. 80.  
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kommit tillbaka från skogen efter första betesdagen. All- 

mänt har man också i Nyland hällt vatten över kvinnorna, 

då de första gången om våren varit ute på åkerarbete, 

eller över männen, då de begynt att i egentlig mening 

arbeta med jorden, ytterligare vid hemkomsten från första 

fiskefärden och t. o. m. vid höslåtterns begynnelse. I 

Pärnå har den, som för första gången varit med om not- 

dragning, blivit kastad i sjön. Alla dessa äro utpräglade 

initialriter, vare sig man med Sartori vill kalla dem över- 

gångsbruk eller med andra författare purifikatoriska riter. 

Skyddsmedel äro likaså de eldar, över vilka boskapen förr 

drivits vid utsläppningen på bete. Sålunda tala de flesta 

hithörande bruk för att våreldarna äro skydds- och re- 

ningsbruk. 

Tiburtiusdagen (14 april) kallas hos oss sommarmåls- 

dagen eller första sommardagen, dess morgon sommar- 

måls- eller sommarmässmorin (Nyland), det sistnämnda 

namnet tydligen en analogibildning på de övriga „-mäss“- 

dagarna. I Österbotten har jag hört natten mot denna dag 

kallas första sommarnatten med natten mot Markusdagen 

angiven som andra sommarnatten, i Västmanland, att tiden 

före Tiburtius kallas „på vintertalet“ och själva dagen den 

„första sommardagen“; i Norge kallas den sumarmál. Or- 

det sommarmålsmorgon är belagt i västra Nyland 1683, då 

man uppgav, att en kvinna tidigt om morgonen drev sina 

kor in på grannarnas äng, medan dessa sovo, och åter 

hem, innan de vaknade, för att därigenom erhålla all deras 

mjölk och deras smör (Hertzberg, s. 56). Om hornblås- 

ningen om sommarmålsmorin talas här nedan. Ett bruk, 

som även syftar på dagens betydelse för boskapsskötseln 

och samtidigt betonar ingången av en ny årstid, har iakt- 

tagits i Borgå: man skulle kärna upp all grädde dagen 

förut, så att intet därav blandades med „sommarmjölken“; 

då fick man lätt smör vid kärningen om sommaren. 

Den i Sverige förekommande tron att ärterna böra 

sås „på vintertalet“ är upptecknad också hos oss (Borgå). 
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Vårlåtar och vårrop. 
 

Under vårdagarna har förekommit en egendomlig 

plägsed med hornblåsande och ropande. Från Åland 

berättas i ett tingsprotokoll från 1664, att en kvinna miss- 

tänktes vara upphovet till att „här södher om byen på 

ett högt berg åhrligen hördhes blåsas såsom j horn eller 

annat slijkt hwar skärtorssdags, långfredagz, påska, Wal- 

borgsmesse och S. Jöransmorgon“. Samma år anklagades 

en annan kvinna för att ha „befallt styfdottern gå ut i 

skogen om Valborgsmessnätter och ropa på det boskapen 

icke skulle skadas af odjuren“. En tredje åländsk kvinna 

sades ha blåst i horn „om walborgmessa morgon“ för 

samma ändamål. En kvinna i Sund beskylldes 1666, att 

hon om skärtorsdagsmorgonen sände pigorna „uth på 

qwarnbackan, til at roopa förr än solen gick up“. „Doch 

wiste hon inthet dhermedh“. I Jomala hade man hört, 

„huru dhet blåstes j horn om skärtorsdagz morgonarne 

— — och hafwa dhe [folket i Calmar by] görligen för- 

märkt huru uthj samma tijdh hafwe förminskats bådhe 

ost och smör“. Till yttermera visso intygade nämnden 

vid ett av dessa ting, att ropandet om Valborgsmässnät- 

terna „ännu hos en part, helst gammalt folk“, var i bruk.1)

Från Ångermanland, Säbrå, har jag följande, likaså 

från en trolldomsprocess härstammande belägg: En hustru 

beskylldes för delaktighet i „att Påskedagen om Morgonen, 

stod fahrsystren Gierterudh på fähuustaket, och blåste j 

Hornet, på dhet Odiuren icke skulle komma nährmare än 

som hornet hördes“, — — „till at skadha Booskapen“. 

Från Uppland härstammar en notis av 1711, att folket i 

Skokloster under samkväm på ett berg „blåsit i ludrar, 

på det att kreaturen skulle gå i fred“. Hülphers berättar 

från Ångermanland på slutet av 1700-talet, att „om Påsk- 

lördag blåses med en lång lur genom fähusgluggen, så 

  
1) Hausen, Bidrag II, s. 263, 269, 272, 282, 284, 318.  
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långt ljudet då hörs, så långt bort blifwa odjuren det 

året.1) 

Från det nutida Nyland berättas: 

„Sommarmålsmoron (14 april) skulle man giva mat 

åt kreaturen så tidigt som möjligt. Man gick nämligen ut 

i skogen och blåste i ett horn samt skrek: ’Så långt tätta 

hörs, hä ä mätt (mitt)!’ Om någon hann blåsa i hornet, 

förrän alla munnar fått mat, då hade den onda gått in i 

djuret, och olyckan följde det under året.“2) Längre fram 

på dagen „gick man till ladugården och blåste i vall- 

hornet för korna, för att de sedan om sommaren skulle 

känna sitt eget horn“ (Sibbo, Spjutsund). Ropandet „så 

långt som detta hörs“ o. s. v. är intygat från flere håll i 

Nyland. Ändå vanligare har enbart blåsandet, „truntan- 

det“, varit, och som dess uppgift nämnes i Borgå vargens 

bortskrämmande från hela trakten. En upptecknare anger, 

att också ropandet med ord hade till följd, att „så långt 

som ljudet hördes, så långt skulle vargen hållas från 

boskapen“. 

Bruket har i senare tid liksom på 1600-talet även 

placerats på 1 maj. I östra Nyland har man blåst i horn 

tidigt om morgonen denna dag, för att vargen skulle 

„hållas borta från kreaturen“, „för att man skulle få andras 

smörlycka och annan lycka“. Om vallpojken tutade i 

hornet på ladugårdstaket, skulle korna komma bra hem 

  
1) Svenska Riksarkivet, Trolldomskommission i Vester-Norrland 

1674—1675, fol. 86, 91, Säbrå 31/
10
 1674; Runa IV, s. 52; Hülphers, 

Ångermanland, s. 300. 
2) Liknande rop om skärtorsdagsnatten, långfredagsmorgon och 

midsommardagens morgon uppt. i N. M. A., under skärtorsdag etc. 

Svenska Landsmålen häft. 84, s. 333 f., och 69 s. 369; Eneström, s. 139, 

uppger Valborgsmässo- och skärtorsdagsmorgnarna som tid för ropet. 

I Säbrå, 31/
10
 1674, bekände en kvinna sig hava „lärdt aff Finne 

Giärterudh huru hon skulle hafwa godh boonytta af sin booskap, 

Nembl[igen] stijga op på dyngehögen om afftonen (Nembde eij hwilken 

affton) och roopa j Nampn Fadhers Sohns och then H. Andes“. Rät- 

ten tyckes ha förutsatt, att det skulle ske någon viss afton.  
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på sommaren. Slutligen förklaras, att „sommaren blåstes 

in“ på detta sätt. 

I förbindelse med S:t Görans namn har bruket tagit 

en ny vändning. Sommarmålsdagen gingo gamla vid- 

skepliga gummor „på något högt berg och ropade till 

den ängeln, som man trodde kunde skydda korna för 

vargen. Man trodde, att han hette Samturjen [= S:t Göran] 

och ropade därför: Samturjen, Samturjen, bind tin hun- 

dar fast, när ja släpper ut mina.“1) I Sibbo, Spjutsund, 

hade man bättre reda på dagarna. Natten emot Görans- 

dagen gick man omkring i skogen och skrek: „Samt 

Göran o Samt Mårten, ta hundana din in! Ja släpper 

mina ut från Valborgmäss o ti Helgomäss.“ Bruket är 

belagt i Töfsala, Egentliga Finland, år 1675. S:t Görans 

dag ropades där vid vargskall: „Fastbind dina hundar“.2)

Det ligger nära till hands att i dessa blåsningar och 

rop se ett ursprungligen profylaktiskt bruk. De flesta upp- 

teckningar angiva som ändamål, att ljudet skall skrämma 

vargen. På ett primitivare stadium har folket också kun- 

nat mena andra onda varelser, andemakter. Men å andra 

sidan anges det redan i en av de gamla åländska upp- 

gifterna, att tack vare blåsningarna utövarens „boo så 

märkeligen förkofradhes framför dheras“ [grannarnas],3) 

och att, i ett annat fall, grannarnas både ost och smör 

förminskades. Också de nutida sagesmännen ha klart för 

sig, att man stal grannens smörlycka. Detta återgår till 

föreställningarna om förgörning och trolldom, som enligt 

alla vittnesbörd från landskapslagarna och medeltidens 

„gårdsrätter“ ända upp till häxeriprocesserna och våra 

  
1) Hembygdsminnen, samlade av elevförbundet vid Borgå folk- 

högskola, Borgå 1915, s. 10. 
2) R. Hertzberg, Vidskepelsen i Finland, s. 47. N. Keyland har 

i Värmland upptecknat, att man Peregrinusdagen, 16 maj, på något 

högt berg ropade, att Peregrinus skulle ta rätt på sina hundar. Sedan 

kommo vargarna ej inom hörhåll. 
3) Hausen, Bidrag II, s. 263.  
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dagars folktro spelat en utomordentligt viktig roll inom 

all vidskepelse. Av den onda lusten att komma åt gran- 

nens „bonytta“ ha de ord, som stundom ledsagat eller 

ersatt lurblåsningen, självmant givit sig, varvid möjligen 

analogin med långlinsropen spelat in. Den avvärjande 

avsiktens prioritet tycks mig framgå därav, att det för en 

primitiv fantasi var alldeles naturligt att försöka skrämma 

vilddjuren vid betestidens annalkande med det redskap, 

som vanligen användes för detta ändamål under vallgån- 

gen, herdeluren eller hornet.1) Här kan citeras den all- 

bekanta strofen om vargens tankar om dessa: 

 
„Bockhornet bror min, 

sälgpipan syster min, 

långljudet (den långa näverluren) förd’ mej långt opp i skogen.“ 

 

Enligt Mannhardtsk tankegång skulle här föreligga 

ett väckande av växtlighetsdemonen 2), men om detta också 

kunnat hjälpa upp gräsväxten på den egna betesmarken, 

borde det icke ha skadat grannens. Ännu mer invecklad 

blir saken, om man erinrar sig, att kreaturen i vanliga fall 

gingo „klöv vid klöv“ på byns gemensamma mulbete. 

På profylaktiskt ursprung hos bruket hänvisar den all- 

männa tron, att man först skulle ge mat åt sina egna 

kreatur, innan man blåste i hornet, och att man själv miste 

sin lycka, om man hörde ljudet på nykter mage. En 

parallell härtill är den allmänna tron, att den, som hör 

göken första gången om våren, utan att ha förtärt något, 

eller överhuvud hör göken eller orren på fastande mage, 

blir „skiten“ av dessa fåglar, vilket medför menliga 

  
1) Hertzberg, Vidskepelsen, s. 52, anför enligt ett tingsprotokoll 

av 1693 från en finsk socken nära Åbo, Pemar: „För att skydda sig 

mot trollpackor, blåses i lur under dymmelveckan“. 
2) Mannhardt, Wald- und Feldkulte, I, s. 547 f.; Hoffmann-Krayer, 

Schw. Arch. XI, s. 243 ser i larmet företrädesvis ändamålet „att för- 

jaga vinterns demoner“; jfr Sartori III, s. 108 f.  
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följder. I Elimä fick en sådan person icke utföra korna 

på bete, i Pargas icke förrätta sådden, och i Österbotten 

sades, att han under sommaren ständigt skulle stöta sina 

tår, — en sekundär förklaring. I Borgå sades: „Skiter 

åskan kuddorna i fähuset, så blir det dåligt mjölkår“; ut- 

trycket betyder här, att åskan hördes medan korna stodo 

i fähuset; samma tro rådde i Österbotten.1) 

I vartdera fallet anses maten skydda mot något ont. 

Hornblåsningen är således i och för sig farlig icke endast 

för vargen, utan också för kreaturen. Den ungdomlige 

upptecknaren i Spjutsund tyckes sålunda meddelat en fullt 

riktig förklaring av bruket, blott man ändrar „den onda“ 

till ett opersonligt „det onda“. 

Även här föreligger en katolsk anknytningspunkt. 

Kyrkoordningen av 1571 upplyser nämligen, att „then 

sedhen som war, at man tå [j Dimbelwekonne] icke skulle 

ringia, vthan blåsa j horn eller annat slijkt, haffuer ock 

hafft waantroo medh sigh“.2) 

Kyrkoordningen säger om flere andra katolska cere- 

monier, såsom invigningen av beläten, „watn, olio, salt, 

asko, qwistar, eeld etc“, att sådant „warit öffuerfult medh 

misbruk och waantro, hwilket för sådana wiyelse skul 

skeedt är“. Med all sannolikhet förekom den åländska 

privata hornblåsningen redan 100 år tidigare än den kom i 

rättsprotokollen, varför kyrkoordningens ord kunna avse 

just denna sed. Här som ofta annars är det svårt att 

  
1) Jfr Nyland IV, s. 97; A. O. F(reudenthal), Skrock och vidskep- 

liga bruk, Helsingfors 1883, s. 29; Bygdeminnen II, s. 82; Boecler- 

Kreutzwald, s. 85. I Estland sammanföras de båda föreställningarna 

direkte. Den, som före eller på Georgsdagen hörde göken eller en 

annan sångfågel, en klocka eller ett horn, på nykter mage, skulle 

bli döv eller dö inom året. Han skulle om hösten icke få klava 

boskapen i fähuset, annars skulle den tvina bort vid krubban; Lund- 

gren, Vestra Vingåker, s. 58: Om lin lämnas orensat och en fågel 

flyger däröver, „blir den försumlige ej gift det året“. 
2) Then Swenska Kyrkeordningen, Stocholm 1571, fol. L.  
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avgöra, om det katolska bruket är det primära eller om 

det uppstått ur äldre folkbruk. Seden att binda upp 

klockorna på askonsdagen är i Sverige belagd redan ge- 

nom östgötalagens påbud härom; att den varit känd hos 

oss framgår av det nyländska uttrycket „klockonsdagen“, 

som är identiskt med västgötalagens „klokna opens- 

dagher“.1) Bruket är allmänt katolskt och har således 

blivit infört i Sverige av kyrkan. 

M. Celsius anger som orsak till klockuppbindningen 

de gamlas tro, att häxorna under dessa nätter skavade 

klockorna med järn, dels för att nyttja det avskavda i sina 

trollmedel, dels för att de från orenlighet befriade klockor- 

nas ljud skulle höras så mycket längre, ty inom hela den 

trakt, dit klockljudet denna vecka nådde, erhöllo de makt 

att anstifta skada. För att förebygga denna fara fingo 

klockorna icke alls ljuda i dymmelveckan. Detta prakt- 

stycke av häxeritidevarvets logik ger oss en vink om, 

vilka komplicerade medel som kunde användas av de i 

trolldomskonsten invigda i magiskt syfte. En lättfattligare 

egenskap hos klockljudet var dess förmåga „at fördrifwa 

spöken och åskedunder“.2) Nu kan man tänka sig, att 

hornblåsningen, som ersatt klockringningen, tilldelades 

samma makt att fördriva spöken. Då hornblåsningen lätt 

kunde praktiseras av vem som helst, blev den ett allmänt 

medel att skrämma troll och vargar. Sålunda framstår 

dess profylaktiska art såsom den primära, även om vi 

tyda bruket från katolsk utgångspunkt. 

Enahanda innebörd som lurblåsandet tilldelas i nyare 

folktro den på första maj infallande klockringning, som 

ännu är vanlig i Österbotten och ej okänd på Åland. 

  
1) Kyrkeordn., fol. XLIX; Schlyter, Ordbok till Sveriges Gamla 

Lagar, s. 127 f., 347; Freudenthal, Östgötalagen, Helsingfors 1895, s. 23. 
2) M. Celsius, Computus ecclesiasticus, Vpsaliæ 1670, s. 51; S. 

Baelter, Hist. Anmärkningar om Kyrko-Ceremonierna, Örebro 1838, 

s. 129 f.; Loccenius, Antiquitarum sveogothicarum libri, Holmiae 1647, 

s. 81.  
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Ungdomen eller rättare barnen springa omkring med 

bjällror och skällor och skramla det värsta de kunna 

(bild 5). I Österbotten skola skällorna efter barnens hem- 

komst om kvällen hängas på skällkorna, „för att ung- 

djuren skola lära sig känna skällan och följa den“. 

På Åland uppges, att skramlandet dels skall skrämma 

vargen (lika i Österbotten), dels har till påföljd, att korna 

icke skola lägga sig i skogen, utan gå hem under betes- 

 

 
Bild 5. Barn med klockor i Övermark. 

 

tiden. Från Dalarna uppger Arosenius, att barnen i Floda 

Valborgsmässdagen löpa med pinglor och skällor, „att 

både ‘tomtegubbar och mera sådant’ kunna skrämmas till 

skogs“.1) 

Detta bruk hör till samma kategori som de nyss 

omtalade lurblåsningarna och skramlandet om jul och 

fettisdag, ehuru också här sambandet med betesgångens 

början tyckes göra det sannolikt, att den profylaktiska 

innebörden är den naturligaste och ursprungligaste. 

  
1) Dalarne, III: 1, s. 23. 
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I Schweiz förekommer en „majinringning“ aftonen 

före 1 maj, vilken „genom de invigda klockornas klang 

skall hålla allt ont fjärran från hembygdens fält“.1) Således 

föreligger också här en möjlighet att den nutida finländska 

seden återgår till katolsk rot. 

Besvärjelsers ropande i fria luften synes ha ansetts 

särskilt kraftigt på vissa vårdagar. Den sed, som här 

skall nämnas, hör måhända närmare till dessa dagar än 

till fettisdagen; måhända ha just långlinsropen föranlett 

de följande ropens placering till denna dag. Fiskaren, 

„skärimannen“, som ej hade lin och vårsäd att önska 

trevnad åt, ropade i Pargas om fettisdags-morgonen: 

 

„Pengar i taskon 

och fiskar i taskon, 

hurra!“ 

 

Hurraropet förekommer i många mera korthuggna 

långlinsrop. Bruket har även blivit generaliserat. I Par- 

gas berättas, att man fettisdagen skall gå tidigt ut och 

önska åt sig lycka och olycka åt andra. Granviks Söder- 

gårdsmor ropade: „All mans lycko i min bytto“. En 

annan käring svarade: „Fän i din bytto“. Här är det 

tydligen fråga om mjölklycka, varför bruket är närmast 

besläktat med de senare infallande vårropen. En ytter- 

ligare variant är antecknad i Sibbo: „Man kunde erhålla, 

vad man önskade sig, blott man tidigt på morgonen 

sprang till ladugården och ej andades på vägen förrän 

inne i stugan“. 

Medlet att genom vissa rop skaffa sig ökad lycka 

förekommer även i andra former. Då man kärnade 1:sta 

maj, skulle man ta den slev, med vilken smöret togs ur 

kärnan, och gå ut på gården samt vifta med sleven åt 

alla håll och säga: „Allt smör i min kärna, allt smör i 

min kärna“ (Sibbo). 

  
1) Hoffmann-Krayer, Feste, s. 159.  
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Detta sammanhänger med att Valborgsmäss som tid- 

punkt för betesgångens början var en viktig dag för 

smörberedningen. Från Småland berättar Törner, att man 

nödvändigt måste ysta och kärna denna dag, „om det är 

aldrig så litet“, annars skulle det ej utfalla väl under hela 

det året.1) Bruket att ropa vid kärningen torde vara en 

avläggare av ropen för beteslycka.2) 

 

 

Valborgsmäss, gångdagarna och midsommar. 
 

Första maj ansågs, som antytt är, såsom ordinarie 

begynnelsepunkt för betesgången. Att komma till „Val- 

borgsmässkroken“ betyder på Åland, att kreaturens foder 

börjar taga slut. „Full gävu (giva) till Vallbormäss och 

sniper snaper till Eriksmäss, och då kör jag kudduna ut“, 

sägs i Sibbo. Mången ville dock ingalunda vänta till 

sistnämnda dag, utan försökte släppa ut korna 1 maj, 

t. o. m. om det var snö på marken.3) I Borgå kallas 

dagen „Vallgåmäss“, och ordet förklaras med att man då 

skall gå vall. Ställvis band man skällan på skälikon 

och företog andra vanliga ceremonier, som stodo i samband 

med kreaturens första utsläppande på bete. Så gav man 

dem i Sibbo „tränjor“, tranbär, för de ej skulle bli sjuka 

om sommaren. Hästarnas ovanor på betet skulle nu 

botas. Linné berättar, att i de mesta provinser hästarna 

  
1) N. M. A. under 1 maj; jfr Svenska landsmålen Bih. I, s. 274. 
2) S. R. A. Trolldomskom. i Vester-Norrland, Säbrå ting 24/

11
 

1674 fol. 83. En kvinna berättade, „at när Svärmodren tager medh 

handen uthom dörren j Wädret 3 gånger, fåhr hon mycket Smör, dhet 

hon intet låther androm märkia, effter at när kiärnan är half medh 

grädda, blifwer Kiärnan full medh smör“. Någon viss dag tyckes icke 

vara åsyftad i denna uppgift. Här verkar den magiska manipulationen 

utan rop. 
3) Jfr Nyland IV, s. 58; Hembygdsminnen, s. 10; N. Keyland i 

N. M. A.: 14 maj skulle kreaturen ut, med bjällror på sig, „om det 

var aldrig så mycket snö kvar på marken“.  
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skola badas tidigt på morgonen, varigenom de tros det 

året kunna bevaras från utslag, skabb.1) 

För att skrämma vilddjuren gick man skallgång i 

skogen (Nyland, Vichtis). I Västmanland skedde detta 

Kristi himmelsfärdsdag. Också trollpackorna voro på- 

passliga och sände ut sina diharar — „derföre hålles 

boskapen den dagen inne, samt rökes med svafvel och 

linneklutar“, berättar oss Gasslander. Husbonden själv 

skulle i Kalmartrakten gå vall med kreaturen denna dag. 

Grindar fingo ej uppsättas, ty då blevo kreaturen odyg- 

diga.2) 

Det regn, som faller den första maj, eller det första 

regnet under denna månad anses äga underbara egen- 

skaper. Regnade det på 1 maj, „fast bara 3 droppar“, 

blev det gott bete (Sibbo). Det första regnet i maj skall 

aldrig bli förskämt eller ruttna (Närpes). Det regn, som 

faller i maj, är bra för hårväxten (Hammarland). På Vårdö 

har man ordstävet: „En regnskur i maj är lika bra som 

hans majestäts vagn“. Motsvarande föreställningar äro 

kända från Sverige, likasom tron, att öl, bryggt i mars 

erhåller utomordentlig hållbarhet, vilket jag även antecknat 

på Åland.3) Olaus Magnus meddelar några upplysande 

notiser om „vårvattnet“. Det bröd, som kvinnorna baka 

om vårtiden, håller sig 16—20 år, „idque efficit frigida 

natura regionis, et aqua Martialis, seu vernalis: qua, arte 

foeminarum, conficitur pasta — —“ (s. 442). 

  
1) Bygdeminnen, II, s. 65, 70 f.; Linnés Skånska resa, s. 10. 
2) E. Hammarstedt i N. M. A.; Schubert, Resa III, s. 52; Suomi 

1854, s. 292; Svenska landsmålen Bih. I, s. 273, XIX: 5, s. 30; M. G. 

Craelius, s. 80 f.; N. M. A.: Östergötland, Ydre. 
3) N. M. A.: uppt. från Värmland; Uppgifter från Bohuslän med- 

delade av fru H. Andersson; jfr Hoffmann-Krayer, Feste, s. 158 f.; 

Sartori, III, s. 151 f., om påskvatten och dagg, s. 223 om midsom- 

mardagg, jfr s. 52, 191. Eneström, s. 143, nämner att pingstdaggen 

användes till jäst. Jfr Rydberg, a. a. s. 82 f.; Hausen, Bidrag II, 

s. 335.  
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„Quidam praeparata annona in Martio, et Aprili, 

ceruisiam decoquunt decem, vel XX. annis pro medicina 

duraturam. Aqua etenim illius temporis (hyemalis dicta) 

ad panem, vel potum conficiendum admixta, nunquam 

acescere potum, vel putrescere panem sinit“ (s. 450). 

Olaus’ uppgifter torde avse regn, fallet i mars eller 

april, och således ha vi i bruket av majregnet exempel på 

en försenad vårrit; i Sverige tror man även på „midsom- 

marjäst“, dagg eller vatten, hämtat vid soluppgången mid- 

sommardagen (Småland). Jästen kan användas till brygd 

och bak alldeles som på Olaus Magnus’ tid.1) I Sverige 

har således bruket blivit ytterligare försenat. Dess syd- 

ländska ursprung synes framgå av att det i vårt nordliga 

klimat blivit skjutet längre och längre in på sommaren. 

Användningen av dagg förlägges hos oss vanligen till 

midsommaren. I Österbotten kallas daggen, som faller 

midsommarnatten, för honungsdagg, och i dess snabba 

bortdunstande om morgonen ser man ett förebud till då- 

ligt mjölkår.2) På Åland tror man, att det dryper honung 

av alarnas blad om midsommarnatten. Daggen gör flic- 

kornas hy vacker genom att ta bort fräknar och finnar; 

utslagssjuka vältra sig i daggen eller uppsamla den i 

flaskor till bot mot sitt onda. Detta synes stå i samband 

med de badningsbruk, som äro förenade med midsom- 

maren. Å andra sidan ansågs daggen skadlig, rent av 

giftig: „då fick ej kläder sättas att torkas eller blekas på 

gräset“ (Nyland). 

En majbrud, „vårbrud“ enligt Mannhardts termino- 

logi, förekommer vid olika tillfällen. Tidigast är „lapp- 

bruden“ i Österbotten, som uppträder antingen Knuts- 

eller fettisdan, med krans på huvudet, pärlband på halsen 

  
1) N. M. A.: uppt. från Uppland, Östergötland, Småland och 

Skåne av G. Cederblom, E. Wistrand, O. Hultgren m. fl.; Eneström, 

s. 143 f.; Nicolovius, s. 157. 
2) Hembygden V, s. 8.  
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och rosor på bröstet. Den, som dansar med henne, ger 

henne en slant.1) 

Någon „majbrud“ har jag ej hört omnämnas på lands- 

bygden hos oss, men väl „missomarbrudar“ (Nagu) och 

„Larsmässbrudar“ (Kimito). 
 

Midsommarafton har man „missomarbrud“. Man samlas 

i någon gård, där man kan ha fritt spel. Här ställes då 

till bröllop. En av flickorna utklädes til! brud; brudgum 

behövs inte. Spelman anskaffas och bröllopsdansen fortsättes 

sedan längre eller kortare tid på natten. Någon traktering 

kommer inte i fråga. 
 

På Nötö i Nagu klädes ännu „missommarbrud“. 
 

Larsmässdagen brukade vallbarnen i Kimito leka och 

dansa utanför en lada. Litet tidigare hade man klätt en flicka 

som brud med krona på huvudet. I den voro vita och gröna 

blommor. Blommor hade bruden också på bröstet, riktigt 

som en grann brud skall vara. 

 

Att majbrudens utklädning i Kimito förlagts till Lars- 

mäss, berodde tydligen därpå, att denna dag var vall- 

barnens och kalvarnas högtidsdag. De sistnämnda skulle 

nu erhålla namn; fingo de det tidigare, medförde det 

otur. 

Ett tydligt minne från den katolska tiden ligger i 

firandet av gångdagarna, som för några mansåldrar var 

vanligt i östra Nyland (gangdagarna, gangdahelgin, i Lapp- 

träsk gandrahelgin). Gångdagarna inföllo på måndagen 

och tisdagen i Kristi himmelsfärdsveckan. Då fick man 

inte så, men i stället gick man omkring åkrarna med 

psalmboken under armen eller i handen och sjöng psal- 

mer eller läste böner. „Man bad till Gud, att han skulle 

taga bort ogräset, giva regn och solsken, skydda grödan 

för frost och andra skador, giva god bärgningstid m. m.“ 

(Sibbo). Bilfinger anger samma tid för „die sogenan- 

  
1) Lönnrotsalbum, s. 148 f.  
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ten Rogationen“, som voro en av kyrkans huvudfester 

med stora processioner, men några svenska författare 

uppge Korsmässodagen (3 maj) och dagarna däromkring 

såsom gångdagarna, varmed de möjligen åsyfta den s. k. 

lilla gångdagen. Dijkman anger processionens ändamål 

med orden: „för Åhrswexten samt wäderlekens befodran“; 

Moman med: „insignem inde benedictionem possessori- 

bus sese accelerare nugantur“. Från Gästrikland omtalas 

ett liknande processionståg på S:t Eriks dag, då munkarna 

plägade föra en fana „super agros eorum, qui largissime 

pecuniam erogarunt saepius; qui vero minus contulere, 

rarius vibrarunt; unde plebs superstitiosa feliciorem an- 

nonae proventum stolide sibi promittunt“.1) 

Olaus Magnus, som levde mitt inne i katolicismen, 

berättar om en liknande procession på midsommaraftonen:

„Et insuper mos est populis illis, vt in vigilia diui 

Ioannis Baptistae, tempore mediae aestatis, circumeant 

agros florentes, eisdem certis precationibus adhibitis, fron- 

des in modum crucis imponentes, vt diuini numinis vir- 

tute segetes sine fulgure, coruscatione, et tempestate 

perueniant ad maturitatem“.2) 

Denna procession om midsommaraftonen utesluter 

dock icke att sådana hållits även tidigare. 

I västra Nyland har Wessman antecknat, att kläder 

skulle vädras veckan före Kristi himmelsfärdstorsdagen, 

emedan då ingen mal skulle komma i dem. Moman 

säger härom: 

— — „iis præsertim diebus, quibus sacra, Christiano 

ritu celebrantur, omnis generis vestimenta, praecipue pelli- 

  
1) Bilfinger, a. a. s. 24; Dijkman, Antiquitates Ecclesiasticae, Stock- 

holm 1703, s. 124 f.; jfr Runa 1844, s. 8, Moman, s. 35, Alrot, Disser- 

tatio de Gestricia s. 30; jfr Fernow, I, 300; Wendell, Ordbok, s. 307; 

Wilskman, Ecclesiastique Werk, s. 1234. K. förordn. av 4/
11
 1772 pla- 

cerar gångdagarna närmast efter bönsöndagen, således den hos oss 

vanliga tiden, likaså Schlyter, Ordbok s. 221. 
2) Historia, s. 432, jfr 537 (535).  
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cea in aëra exponunt, ut a vermiculorum noxa fiant 

immunia, et multa alia negotia religione summa tum 

peragunt, fecundissimum sibi inde spondentes eventum.“1) 

Man synes ha fäst mindre avseende vid vilken festdag 

det var, huvudsaken var att viktiga kulthandlingar utöva- 

des, ty genom dem erhöllo alla ledsagande omständig- 

heter helig kraft. 
 

 
Bild 6. Midsommarmäjor vid trappan, Borgå, Skavaböle. 

 

Det är iögonenfallande, att under sommar-halvåret 

efter Valborgsmäss med undantag för midsommaren endast 

få kalendära fruktbarhetsriter förekomma. Detta synes bero 

därpå, att denna tid utgör vegetationsperioden hos oss, 

då magiska handlingar för höjandet av fruktbarheten hos 

växterna kunna företagas i den levande verkligheten med 

växande grödor och icke blott behövde röra sig om blotta 

symboler, som under vinterns högtider. 

Också vid midsommaren äro de egentliga fruktbarhets- 

  
1) Moman, s. 35.  
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bruken jämförelsevis få. Viktigast bland dem är använd- 

ningen av major och av midsommardaggen; ehuru dessa 

föreställningar delvis närmare höra till majbruken. Om 

midsommaraftonen hämtar ungdomen hem från skogen 

lövkvistar och hela träd, ofta hela båtlaster eller kärrlass 

av björkar, aspar, häggar. rönnar o. a. lövträd. Några 

träd ställas upp vid port och trappa, ofta med hopbundna 
 

 
Bild 7. Midsommarmäjor i stugtaket, Borgå, Varlax. 

 

toppar (bild 6); kvistar av de övriga stickas i tak och 

väggar inne i stugan (bild 7). I östra Nyland ställes ofta 

en hel björk i ett vattenkärl mitt på golvet (bild 8). 

T. o. m. kyrkorna prydas med löv och blommor. Far- 

tygen bära lövruskor i masttopparna. I synnerhet i Öster- 

botten gör ungdomen ofta en lövsal ute på gårdsplanerna, 

en sådan brukar man också ha på fäbodbackarna, och 

då tävla flickorna om att få den till sin boda, ty löv- 

salens närvaro tydes som en hedersbevisning. I Sverige 

är midsommarlövet likaså vanligt och användes också i 

städerna.  
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Den äldsta av mig kända finländska uppgiften om 

midsommarlöv härstammar från 1670; en kvinna i Lemland 

„löfwade också fähuset sielf“, det hade „så warit gammal 

sedh“, och hon visste icke, varför det skedde.1) Olaus 

Magnus’ uppgift, att man satte lövkors på åkrarna, torde 

vara en av de äldsta svenska i detta ämne. 
 

 
Bild 8. Midsommarmäjor, en björk mitt på golvet, Borgå, Varlax. 

Männen sitta till bords vid det stora bordet på manfolkssidan, kvinnorna vid det lilla 

bordet på kvinnfolkssidan av stugan. 

 

Mäjorna ha tilldelats utomnaturlig betydelse ännu i 

nyare folktro. Några av dem skulle sitta kvar i taket, 

tills julhalmen togs in, andra sparades till „kräkbot“. 

Några uppteckningar beskriva användningen: mäjor 

hade man flere sorter: björk, rönn, hägg och sälg. En 

kvist av varje „mäjo“ skulle sparas; om kuddorna blevo 

sjuka om sommaren, skulle man ge åt dem av mäjorna 

(Sibbo). 

  
1) Hausen, Bidrag II, s. 343, 345.  



288 Folkloristiska och etnografiska studier I. 

 

Midsommarlövet bör man spara för att sedan giva 

det åt korna första dagen de hållas i fähuset om hösten. 

Då bli de inte sjuka under vintern (Iniö). 

Midsommarmäjorna skola sättas i ladan och ges åt 

korna om vintern, så har man tur med kreaturen (Pargas).

Den rikssvenska seden att också åkrarna skola lövas 

har jag icke tillsvidare kunnat spåra hos oss.1) 

Nära besläktad med mäjorna är majstången, på Åland 

även kallad midsommarstång. I den lilla skärgårdsför-

samlingen Iniö 

kan man få se 

nästan alla av- 

arter av dessa 

stänger, bör- 

jande med en 

slät, kvistad 

gran med „tofs“ 

i toppen och 

en girland vi- 

rad kring den 

skalade delen 

av stammen. 

Likadana stän-

ger, ställda parvis vid port och farstu, användas vid 

de åländska bröllopen och kallas stundom majstänger 

(bild 9). Samma namn men lägre resning och yvi- 

gare ruska äga de ostnyländska bröllopsstängerna, vilka 

stundom nedanom ruskan bära två kvistar med bar- 

ken avskalad närmast stammen (bild 10). Den äldre 

nyländska stången hade en eller två tvärstänger med 

kransar i nockarna; sådan förekommer den ännu i Åbo 

  
1) Hyltén-Cavallius, I, s. 184; Eneström, s. 143; Svenska landsmå- 

len, häft. 65, s. 171, 100, s. 419 och 436, Bihang I, s. 274; Hildebrand, 

Sveriges medeltid, I, s. 133; Sartori, II, s. 70, III, s. 173 ff.; Mann- 

hardt, Wald- und Feldkulte, I, s. 161 ff.  

Bild 9. Majstänger vid bröllopsgård, Kökar, Överboda. 
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skärgård som ärebetygelse på namnsdagar (bild 11). Det 

gröna omhöljet utgöres i Nyland av löv, i Pargas av 

enris och gröna blad. 

Tofsstången på Iniö förses även med ett antal

rår, och så- 

lunda uppkom- 

mer den van- 

liga oståländ- 

ska midsom- 

 marstången 

(bild 12). „Tof- 

sen“ av gran 

i spetsen, ur- 

 sprungligen 

huvudsaken i 

hela stången, 

försvinner i ett 

senare stadium, 

och dess plats 

intas av en 

„fäktar-“ eller 

„viftar-gubbe“, 

som svänger 

runt i blåsten. 

Rårna läggas 

ofta i kors, och 

mellan dem 

spinnes ett tä- 

tare eller gle-

sare nätverk av på trådar upphängda löv samt blänkande 

bleck- och spegelbitar (bild 13). Under rårna hängas kro- 

nor av rör, identiska med julkronorna, och prydda med 

granna tygbitar eller t. o. m. bladguld. Den ursprungliga 

girlanden av grönt ersättes i de största och grannaste 

stängerna med målade spiraler, som ringla sig kring stam 

och rår. Ytterligare prydes stången med allt vad folk- 

  

Bild 10. Äreport vid grinden till en bröllopsgård, Lappträsk, 
Lindkoski. 
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fantasin kan uttänka, seglande båtar, fästa i ändarna av 

ett roterande kors, „solar“, papegojbilder o. d. På Iniö 

har man gjort stången tredubbel, som bilden 14 utvisar. 

Här bära de båda „tofsstängerna“ på båda sidor ännu 

den ursprungliga granruskan; om man ej vill bestå hela 

stången ny, spikar man en grantopp på den gamla. Ham-

marstedt har träffande 

karakteriserat „vegeta- 

tionsstången“ därige- 

nom, att makten, den 

inneboende livskraften, 

flyr undan till den 

grönskande toppen, då 

stången blir avkvistad.1) 

På våra stänger kan 

man ofta se, att „tof- 

sarnas“ antal göres så 

stort som möjligt. På 

de stänger, där flere 

rår förekomma, ha de 

vanligen en liten krans 

eller en ståndare i noc- 

ken. En del bröllops- 

stänger ha erhållit tre 

ruskor, därigenom att 

två grenar lämnats kvar,

som nämnt är. På bröllopsstängerna fäster man ofta en 

tvärslå, och på den sättas flere mindre ruskor. Att gra- 

nen såsom ständigt grön har ett visst övertag över det 

snart vissnande lövet framgår även av den österbottniska 

seden att i lövbågar vid midsommar och bröllop fästa en 

„lobba“ (kvast) av gran för att utmärka de förnämligaste 

bågarna. 

  
1) Fataburen 1907, s. 194.  

Bild 11. Namnsdagsstång i Pargas, Kårlax. 
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Ehuru vi icke äga 

sådana direkta uppgifter 

om att majstången ökar 

de omgivande fältens 

fruktbarhet, som några 

rikssvenska författare an- 

tecknat, utvisa flere om- 

ständigheter, att major och 

majstänger utgöra livs- 

krafts- och fruktbarhets- 

symboler. Redan sam- 

manställningen: jul, maj 

— midsommar, bröllop, 

namnsdag tyder härpå. 

Kronornas identitet med 

julkronorna (se bild 15) 

och tuppfigurerna, som 

både i Sverige och nå-

gon gång hos oss pryda stången, tala för att folket i

dessa stänger sett frukt- 

barhetssymboler. 

De glänsande bleck- 

och bladguldsytorna kun- 

de möjligen innebära ett 

slags solskensmagi, men 

de äro sannolikt hos oss 

av ungt datum och ut- 

göra därför rena prydnads- 

föremål. 

De äldsta beläggen 

på majstångens utseende 

i Sverige torde vara de 

i Dahlbergs Suecia in- 

gående bilderna. Linné 

och Kalm sågo på sina 

resor sådana i södra 

  

Bild 12. Majstång i Föglö, Hastersboda. 

Bild 13. Midsommarstång i Hammerland, 
Torp. 
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Sverige.1) Det äldsta finländska belägg, jag känner, är en 

teckning på en karta över Torp by i Hammarland av 1801.

Runeberg talar i dikten „När den sköna maj med 

sippor kommit“ om ungdomens „majstång“ och förlägger

således dennas 

resning till maj. 

Såväl ordet mä- 

ja, möja, som 

majstång hän- 

visa till månads- 

namnet maj. 

Likaså vittnar 

den urgamla 

germanska maj- 

brudens upp- 

trädande hos 

oss under mid- 

sommaren ä- 

vensom mid- 

    sommardag- 

gens identitet 

med majdag- 

gen om att 

midsommarfes- 

ten hos oss i 

viktiga delar 

är en försenad 

majfest. Rud- 

beck berättar

enligt Olaus Magnus: „Majlekars slut war Midsommars 

Natten, tå the uti alla lustiga Lundar och Ängiar dansa, 

  
1) Medd. av dr Hammarstedt; Linnés Skånska resa, s. 235; P. 

Kalm, Westgötha och Bahusländska Resa, Stockholm 1746, s. 97; 

Svenska landsmålen Bih. I, 257; Arndt, Reise durch Schweden III, 72 f. 

IV, 30: Majstängerna likna triumfportar över vägen; M. G. Craelius, 

430: Man reser „Maijstång, omkring hwilken ungdomen dantsar, 

  

Bild 14. Stora midsommarstången i Iniö, Norrby. 
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springa och spela på Harpor“. Häri ligger en hänvis- 

ning till att majbruken försenats. Den skånska seden att 

sjunga eller bära maj i by tycks även ställvis glidit från 

1 maj till midsommar.1) Särskilt efter övergången till den 

gregorianska kalendern har 1 maj varit en allt för tidig 

dag för en blomster- och lövfest, och därav har hänt, att 

majträdet från sydligare länders majfest hos oss uppträ- 

der först om midsommaren. 

Urgamla och mera spe- 

ciellt fastade vid midsom- 

maren äro badceremonierna 

denna dag, eftersom de före- 

komma över ett så vid- 

sträckt område som från 

Skandinavien till Marocko 

och därifrån till Ryssland. 

Hos oss sker badandet icke 

i sådana „trefaldighets-“ el- 

ler midsommarkällor, som i 

Sverige funnits i oräknad 

mängd, utan helt enkelt i 

badstugan. Också i de trak- 

ter, där bastubaden nästan

kommit ur bruk, som i den sydvästra skärgården, för- 

summar man ogärna midsommarbadet. Om dess rituella 

betydelse erinrar dels, att man då skall bruka nylövskvast 

  
medan hon ännu ligger på marken, efter som hon ej får resas upp, 

förr än Solen uppgår“; Eneström, s. 144. Talrika uppt. i N. M. A. 

Halmkronor hängdes på stängerna i Gästrikland, Uppland, Sörmland, 

Västergötland. 
1) Atland I, 420 enl. Ol. Magnus, lib. 15, cap. 10; Nicolovius, s. 

109; Runa 1842, II, s. 66 f.; Bruzelius, s. 59; T. Segerstedt i N. M. A. I 

Handl. rör. Trolldom etc. i S. R. A., Giärds härad 14/
8
 1727, ingår ett 

vittnesbörd om majsjungandet: 

Drängen Påhl Bängtsson vittnade: „Att för fyra år sedan, då han 

tiänte hoos Bonden Trulls Nillsson här i Skiepparslöf, så gick han med 

de öfrige drängarne, och sång maij-wisan, såsom de bruka här å orten; 

  

Bild 15. Krona, hörande till midsommar- 
stången i Mariehamn 
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första gången på sommaren, dels kärlekstydan, att man 

genom att kasta kvasten upp på taket kan se var fäst- 

mannen bor eller om man skall dö. En ersättning för 

badet i midsommarkällan 1) var hos oss vältringen i mid- 

sommardaggen, vilken skulle bota utslag och andra sjuk- 

domar. Hos oss säges ofta, att vattnet kl. 12 midsom- 

marnatten förvandlas i vin; även förlägges detta under 

till julnatten (Borgå). I Sverige och Tyskland tyckes den 

senare tidbestämningen vara vanligast. Redan Grimm 

härledde denna tro ur berättelsen att Kristus förvandlade 

vatten till vin vid bröllopet i Kana, och Arnold Meyer 

har nyligen antytt, att „själva berättelsen om bröllopet i 

Kana är en överföring av ett Dionysosunder på Kristus“. 

Den 6 januari var Dionysos’ födelsefest, och då han var 

fruktbarhetens och växtlighetens gudom, blev han också 

vinets, och hans fest utmärktes av att källornas vatten 

blev förvandlat i vin. Ivriga kristna trodde, att samma 

under upprepades vid Kristi födelsefest, och härur upp- 

stod berättelsen om bröllopet i Kana och den senare folk- 

tron om vattnets förvandling i frälsarens födelsetimme, 

som i västerländsk dogm förlades till den 25 december. 

Så långt Meyer.2) Gammal källkult har åter förlagt före- 

teelsen till vattenbrukens fest, midsommaren, och förbun- 

dit den med en sägen, som erinrar oss om sagan om 

  
neml. natten för den första maij, och ibland annat sång han om Ottan, 

utan före, der Halte Kittan war till huse: 

Wår Herre frie oss ifrån det onda tråll, 

och Halte Kittan när hon är fåll.“ 
1) Om offerkällor i Sverige. Kalm, Westg. Resa, s. 180, 213; 

Hülphers, Jämtland, 1775, s. 28, 62, 116; Bernhardt, Hardemo socken 

i Nerike, Strengnäs 1818, s. 9 f.; Eneström, s. 144; Fataburen 1908, 

155 ff., 1907, s. 65 ff, s. 102; N. M. A.: talrika uppt.; jfr Lenæus, 

Delsboa illustrata, s. 34, Yermoloff, Der landwirtschaftliche Volkskalen- 

der, Leipzig 1905, s. 290 ff. 
2) N. M. A.: uppt. från Skåne, Småland, Bohuslän nämna jul- 

natten, en från Gotland midsommarnatten; Grimm, s. 486; A. Meyer, 

Das Weihnachtsfest, s. 12 ff. 
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Odins besök vid Mimers brunn. I Ekenäs och Kimito 

berättas nämligen, att en person, som druckit ur brunnen 

och sagt att vattnet var vin, fick höra en röst ur brun- 

nen, sägande: „Då ska båda dina ögon vara min“, och 

då blev han, som druckit, blind. 

Trots talrika efterfrågningar har jag icke kunnat spåra 

flere än en midsommarkälla på svensk botten hos oss, i 

Lemböte i Lemland. I Åbotrakten finnes Kuppis källa, 

där folket enligt Gyllenius’ vittnesbörd 1) offrade i mitten 

av 1600-talet, på andra sidan staden ligger Muhkuri offer- 

källa och vid Nådendal likaså en. Dessa kunna dock ej 

anses ligga på svenskt område. Väl känner man hos oss 

„svartkällor“, där offer ske för sjukdomar eller vilkas 

vatten botar sådana, men deras användning är icke ka- 

lendärt bunden. I frånvaron av midsommarkällor och 

älvkvarnar, vilka senare talrikt förekomma t. ex. i Upp- 

land, får man möjligen se ett bevis för att svenskarna 

på Finlands fastland inflyttat hit först under kristen tid. 

Då lagarna redan förbjödo avguderi, kunde nya kultplat- 

ser ute i naturen icke lätt uppstå, varemot de gamla, 

redan befintliga, voro svåra att utrota. 

Vissa växter äro begåvade med utomnaturlig kraft 

midsommarnatten, en del äro farliga, medan andra utgöra 

goda skyddsmedel mot allt ont. Att rönnen och häggen, 

de heliga träden, så ofta användas till mäjor, beror troli- 

gen i viss mån härpå. Då deras blomning vanligen in- 

faller midsommartiden, ligger dock redan häri ett skäl 

att nyttja dem. I Borgå skärgård har upptecknats, att 

  
1) Diarium Gyllenianum, s. 138, den 23/

6
 1649. Cupis källa „kallass 

ochså S. Johans källa, therföre att vngdomen gåår om Johannis natt 

tijt vth, och haffwer thär sina leekar och annat tijdzfördrijff. För någon 

tijdh sedan haffwer mast heela Staden på samma natt gått tijt vth, och 

offratt vthi samma källa, såsom och giordt vp eeldar thär rundt om- 

kringh, hoos hvilcka the haffva hafft sijna leekar och Speel — — men 

inthet offra the thär nu så gement som tilförende, ty thet ähr them 

strängeligen förbudhit.“  
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man plockade „ett slags gräs, som växte på skuggigt och 

sumpigt ställe, och gav det sedan åt kon, så att hon inte 

kände smaken, i drickat eller i höet, då skulle den börja 

mjölka mycket“. 

En kvinna i Norra Vedbo tillstod inför rätten 1691, 

att hon blandat ett slicka åt sina kor „af Alfvasterooth, 

Åhlansrooth och andre fleer Missommars affton upptagne 

Rötter“, vilket allt hon rört tillhopa med en sax. På 

Åland repades gräs denna afton och fördes i fä- och 

fårhus, ehuru de stodo tomma. Midsommarörterna kunde 

liksom mäjorna användas till läkemedel mot kreaturs- och 

folksjukdomar. I Ronneby vittnades 1679, att hustru Elin 

botade Elin Dragers ko genom en flaska, där „dhet war 

een lijten Supa, kookat af Nio slagz bärandes Trä och 

några urter, som om Missommers affton skall wara up- 

tagna, såwählsom af några kläder som skall wara stulna 

och heemborne igien“.1) 

Törner berättar från Småland 1746: „Midsommars- 

afton skall man samla så många örter man kan få, binda 

i qvastar, och koka der af åt Creaturen om de skola bli 

siuka, samt bada folk i: är godt för alla siukdomar“. 

Från det nutida Sverige finnas åtskilliga liknande upp- 

teckningar.2) 

Naturligtvis kunde de illasinnade icke låta ett så 

gynnsamt tillfälle som midsommaren gå förbi utan att 

stjäla lyckan av grannen. 1662 beskylldes på en prost- 

visitation i Lemland bonden Olof Hanson för följande 

brott: „Haffwer hans piga, Clara benemd, anno 1660 

  
1) S. R. A. Handl. rör. Trolldom etc. N. Vedbo 17/

6
 1691; Ronneby 

14/
4
 1679; Hausen, Bidrag II, s. 343, Lemland 1670, jfr Lundgren, Vestra 

Vingåker, s. 57: „Midsommarsnatten slås något gräs, som gömmes till 

kreaturens utfodring julaftonen“. 
2) N. M. A.: uppt. från Skåne, Blekinge, Småland, Bohuslän, 

Sörmland, Västmanland, Värmland. Bureus i Svenska Landsmålen. Bih. 

I, s. 207: „Missomars afton gå pijgorne medh gråbokransar“ (trol. i 

Uppland 1601); jfr Sv. Landsm. VII: 3, s. 171: Gråbön, plockad S:t 

Johannes-afton, bör bäras vid barmen som skydd mot trolldom.  
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om midsommorsafftonen i solgången repat grääs een säck 

full af grannarnas åkerreenar — — —. Anno 1661 haf- 

wer Olof Hansson sielf och hans påike, sammaledes Mattz 

Larsson, äffwen så giordt —“. Hansson sade, „att när 

sådant gräs gifwas siukan booskap dricka, skall han theraff 

blifua bättre“. Prosten förklarade, att „detta är och een 

sleem gärningh, enkom skära gräs för eller strax effter 

solens nedhergångh om midsommorsafftonen“.1) Samma 

man blev sedan rannsakad vid häradsting, och där på- 

stods „att Olof jämte sin hustru på styfmoderns anmodan 

under midsommarnätter på grannens tomt repat gräs, som 

han sedan på stora högtidsdagar gifvit boskapen att äta“.2) 

I senare tid har samma medel använts, ehuru man 

ofta tagit daggen till förmedlare och stundom förstärkt 

effekten av det hela genom att gå ut genom ugnsfönstret, 

som vanligen låg åt norr och spelade en viss roll i folk- 

tron, samt uppträtt naken liksom i vissa påskbruk. Van- 

ligast synes man dragit ett kläde över daggen och så- 

lunda uppsamlat den och givit in den åt sina egna kreatur. 

Daggen överför då gräsets kraft till den trollandes djur.3) 

Också positiv skadegörelse med växter har förekom- 

mit. Om man midsommarnatten mellan 12 och 1 tagit 

3 ogräsplantor från sin åker och planterat dem i gran- 

nens, skulle denne få ogräs i sin åker. Också kunde man 

gå på grannens „äng tre steg fram och lika många till- 

baka, spotta och bita i gräset; till följd deraf blifva ovän- 

nens kor under sommarens förlopp genom sjukdom och 

död, ur stånd satta att bita i gräset“.4) 

  
1) Boëtius Murenius, s. 511 f. 
2) Hausen, Bidrag II, s. 268 f., jfr 343. 
3) Lönnrotsalbum, s. 157; N. M. A. Också i Dalarna skulle man 

vara naken, då man samlade dagg i lakan. I Värmland plockades „af 

alt växande“ på andras ägor för att stjäla nyttan av grannarna, jfr Hem- 

bygden I, s. 69, Maanviljelystaikoja, s. 62, 76, 244, 251 f.; Sartori, III, 

s. 172: liknande stöld sker Valborgsmässafton. 
4) Bygdeminnen III, s. 74; Finska fornminnesföreningens tidskrift 

II, s. 133, Petalaks.  
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Om midsommardagen förtärde man allmänt i östra 

Nyland ägg- eller surmjölksost och fil. I Helsinge tillaga- 

des osten av 8 liter oskummad mjölk, 2 liter surmjölk 

samt 4 ägg. 

Då „Johannis-ost och smör“ av ålder utgjort en ut- 

laga till prästerskapet på Gotland och i Skåne, torde 

osten utgöra en gammal traditionell rätt om midsomma- 

ren, möjligen är den ett minne av katolsk fastemat.1) 

I Pärnå ansågs Johanne, möjligen under finskt infly- 

tande, som vallherdens dag. Han skulle ha ledigt och 

bekom sur ost och jästbrödskaka som lön för sitt val- 

lande.2) 

 

 

 

Höstfester. 
 

Med senare delen av juli ingår slåtter- och skörde- 

festernas tid. Katolicismen har ofta förbundit skördefesten 

med kyrkmässan, som firades på den dag, då församlin- 

gens kyrka blivit invigd, d. v. s. på kyrkans namnhelgons 

dag, och även i norden ha kyrkmässorna gärna förlagts 

till hösten.3) På Åland hölls kyrkmässa om Olovsdagen 

(29 juli) på 1530-talet. I vissa finskspråkiga socknar i 

Åbotrakten höllos kyrkmässor om Olov, Lars (10 augusti) 

och Dyre vårfrudag (den 15 augusti). Att döma av 

marknadstiderna ha kyrkmässor firats i talrika finländska 

församlingar om Jakob (25 juli), Olov, Lars, Bertel (24 

augusti), 8 och 14 september samt Mikaelidagen (29 sep- 

  
1) Modée, Utdrag utur Publique Handlingar, I, Stockholm 1742, 

s. 417; jfr Nyland IV, s. 59. 
2) Jfr Hembygden I, s. 73 ff., Waronen, s. 319, 325; Reinsberg- 

Düringsfeld, s. 300. 
3) Sartori, III, s. 245; Ekerman-Acrelius, Diss. de dedicationibus 

templorum in Svio-Gothia, Upsaliæ 1743, s. 37 f.; Ihre, Glossarium, I, 

sp. 1184.  
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tember) och Brigitta (7 oktober).1) Från Uppland, Gästrik- 

land och Dalarna har jag antecknat kyrkmässor på de 

nämnda och andra höstdagar. I mellersta och södra 

Sverige börjades „skördetiden, den s. k. hösthelgen eller 

andfriden“ om Olovs dag och slutades vid Mikaelsmässan. 

Dyre vårfrudag välsignades öl och annan dryck liksom 

om påsktiden enligt Olaus Magnus med en särskild for- 

mel, vartill Hildebrand tillägger, att denna dag „välsigna- 

des säden, som var införd i ladorna, för att befrias från 

all densamma vidlådande orenlighet“. 

I ett ofta citerat brev från Gustav Vasa till Ölands 

allmoge av 1541 påbjuder konungen, att bönderna skola 

ha sitt hö i hus om S:t Olovs dag, om väderleken varit 

normal, och säden allra senast om S:t Bartolomei dag. 

Han förbjuder dem att „fara omkring landet, dricka gästa- 

bud och kyrkomässa var med annan“. Således inföllo 

kyrkmässorna även enligt denna källa ofta i skördetiden.2) 

Trots konungens förbud fortlevde de länge, och ju mer 

  
1) Ad. Neovius i Finska kyrkohist. samf. protokoll och meddelan- 

den, I, s. 21, 50, 64. L. Sepelius, Diss. acad. Roslagiam — — — deli- 

neans, Upsaliæ 1721, s. 33, avtrycker ärkebiskop Niklas’ privilegium 

av 1440 för S. Olofs Gille i Frötuna: 

— — „Tâ stadfaesta vij forbemaelte gille, medh thenna våro 

brefve, i svâ måtto, att i ther dricken i then âhrs tijdh ok tijma, ther 

j eij idhra soknakirkio eller Kyrkioherre någon skada eller foerfâng 

gaera, som aer Olufsmesso“. 
2) Ol. Magnus, Historia, s. 536; Hildebrand, I, s. 133; C. Grimberg, 

Läsebok till Sveriges historia, Stockholm 1913, s. 75 f., 89. Att den 

24 augusti hos oss ansågs som slutpunkt för skördearbetet framgår av 

följande ätiologiska sägen, som enligt Månadsbladet 1879, s. 152, upp- 

tecknats även i Västergötland: 

Till Bertilsmäss skulle ärterna dragas upp. Denna dag fick man 

inte arbeta. En bonde körde likväl in sina ärter. Det sade då: „Bert, 

bert!“ (Det var rådet, som talte). Bonden sade: „Berta, berta, bäst 

du berta vill, men nog ska jag ha mina ärter in“. Då gick det illa för 

bonden. Enligt en version förvandlades häst och lass till en jordhög, 

enligt en annan brann hans ria upp. I Sibbo hotar man med att 

ärterna bli frostskadade, om de ej dragas upp före Bertel.  
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minnet av kyrkornas skyddspatroner förbleknade, desto 

fullständigare förbyttes begreppet kyrkmässa till skördefest. 

Biskop Rothovius i Åbo ivrade mot dem, men ännu 1654 

klagade man, att vissa helgondagar om hösten firades i Åbo- 

trakten och i samband med dem „onödige kyrke- 

mässor och små helgedagar, på hwillka bönderna ähre och 

hafwa warit mycket förstörte, icke för theras Gudztjenst, 

uthan att de hafwa kommit tillhopa, framhärdat i stora 

wijskeppelser, druckit sig gallna och offta stora incon- 

venientier sigh der af förorsakat“. Att Bo Muur icke hyste 

bättre tankar om dessa tillfällen, framgår av att han 1651 

påbjöd, att „Kyrkiomessbussar“ icke fingo „paaras tilhopa“ 

vid räkning av skylar på åkern (man jämföre nämnda ord 

med „julbröder“, „supbröder“). 1) 

I slutet av 1600-talet visade man sig åter fördrag- 

sammare mot kyrkmässorna. Sålunda beslöt 1696 präst- 

mötet i Åbo: „Kyrkomässor behålles der de äro bruke- 

lige, dock utan den Heliga Nattvardens begående; folket 

afhålles ifrån widskepelse, och uppwäckes till tacksägelse 

och frögd i Gudi“. Fyrtio år senare, under upplysnin- 

gens begynnande välde, var denna fördragsamhet gent- 

emot folkseden en övervunnen ståndpunkt. Domkapitlet 

hade „kommit i erfarenhet, huruledes på en och annan 

ort här i Stiftet skall wara brukeligt, att på någon wiss 

dag om året fira en så kallad Kyrkmässodag, då Försam- 

lingen skall wara wan att komma i Kyrkan, hwarpå de 

den och stundom hela den följande dagen skola förnöta 

i swalg och dryckenskap“. Prästerskapet anbefalldes så- 

ledes att motarbeta „slikt syndigt missbruk“.2) Ännu vid 

följande sekelskifte finna vi, att kyrkmässorna bekämpas, nu 

av de ekonomiska reformivrarne. I Finska hushållnings- 

  
1) F. kyrkohist. samt. prot. I, s. 21, X, s. 198. 
2) G. G. Hällström, Utdrag ur Dom-Kapitlets i Åbo Cirkulär Bref, 

Åbo 1824, s. 707, 42 f. Ang. Sverige se Alrot, De Gestricia, s. 41; 

Fernow, 1, s. 247; Hülphers, Resa igenom — — Dalarne, Wästerås 1763, 

s. 115, 132; S. L. Gahm-Persson, Öland, Upsala 1768, s. 235.  
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sällskapet klagade en Åbo-patriot över att „Allmogen s 

Bröllops- och Kyrkmässo-feter“ i oktober månad utgjorde 

ett allvarsamt hinder för jordbrukets förkovran.1) 

Domkapitlet i Borgå uppträdde mot kyrkmässorna 

samtidigt som det i Åbo. Prästmötet 1737 uppmanade 

själasörjarna att „på alt uptänckeligit sätt söka småningom 

at förekomma dessa dagars högtijdeliga fijrande, så att i 

fall kyrckmässan skulle infalla på en söcken- eller apostla 

dag, må då ingalunda någon mässa och skrifftermål hållas, 

som förr varit vanligt — — ja om den ock råkade på 

en söndag, kunde den dagen med mässa uphållas (= inne- 

hållas), till at förtaga allmogen den inritade vidskepelsen: 

och där gemeneman beträdes såväl å de dagar med öfver- 

flödigt supande, som elliest, bör sådant angifvas och lag- 

ligen beifras“.2) I Viborgs län bibehöll sig den kyrkliga 

gudstjästen på kyrkovigningsdagen ställvis åtminstone till 

1820-talet.3) 

Att kyrkmässorna i Sverige ännu på 1700-talet fira- 

des ungefär som hos oss, framgår av följande: — — 

„Kyrkiomässor, quae in aliis regionibus vix hodie usurpantur, 

nostra quoque celebret Gestricia — — Quanquam 

haecce in memoriam patronum, quibus templa dicata fue- 

runt, observari suspicemur; hoc tamen nemo probarit, 

quod post finita sacra hunc diem helluando et comes- 

sando non sine piorum offensione totum quandoque con- 

sumant“. Hülphers berättar även om gästabud i Lima 

om „Michs-mässa“.4) 

I nutida folkbruk har jag funnit ordet kyrkmässa 

fäst vid en skördefest i västra Nyland. Någon gång kal- 

  
1) Utdrag af Kongl. Finska Hushållnings-Sällskapets Dagbok, Åbo 

1800, s. 53. 
2) A. J. Hornborg, Sammandrag af Domkapitlets i Borgå Cirkulär- 

bref, Borgå 1872, s. 218. 
3) F. W. von Schubert, Schwedens Kirchenverfassung, I, Greifs- 

wald 1821, s. 492. 
4) Alrot, De Gestricia, s. 40 f.; Hülphers, Resa i Dalarne, s. 257.  
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las kalaset „högmässa“, vilket tydligen utgör en sen för- 

klaring till det nu mera oförstådda ordet kyrkmässa. Där 

skördefesten firas på någon viss kalenderdag, väljes van- 

ligen Mickelsmässan härtill. Dagens kyrkliga firande flyt- 

tades 1772 till närmaste söndag efter den 29 september, 

och dess högtidlighållande i folkseden har även förskjutits 

till söndagen. Härom berättas från Esbo: 

Alla gårdshusbönder höllo Mikaelidagen — då skör- 

den vanligen var inbärgad, också den senaste skörden, 

av potäter, borde då vara slut — kalas för sina arbetare. 

De fingo middag och brännvin, så mycket som de kunde 

dricka. Kalaset kallades „kyrkmässa“, men ingenting an- 

deligt förekom. En gammal smed blev åtalad för fylleri 

vid ett sådant kalas. Han sade inför rätten: „Vad sku’ 

jag göra på kyrkmässa, om jag int sku’ va’ druttjin“. 

Det traditionella drickandet återkommer således i 

kyrkmässornas sista utlöpare lika väl som under deras 

glansdagar. 

I Borgå sägs, att man inte får tröska, för bullrets 

skull, om Bertilsmäss- och Mikaelidagarna. Om Mikaeli- 

afton får man inte heller skrika med korna, också skällan 

måste „stoppas fast“, ty annars bli kreaturen sjuka om 

vintern. Tystnad under högtiderna tolkas ofta som ett 

hänsynstagande till andarna, vilka besöka sina hem. Väst- 

götalagen omtalar en „första själadag efter Mikaelsmässo 

dag“, och Schlyter upplyser, att åtminstone i Skara stift 

flere dagar i veckan näst efter Mikaelsdagen höllos heliga 

under namn av själadagar, vilka icke voro desamma som 

alla själars dag näst efter allhelgonadagen (den 2 novem- 

ber).1) I Tyskland kan man spåra dödskult om hösten, 

vid kyrkmässa och Mikaeli. Då de gamla romarne firade 

offentliga dödsfester om hösten, den 24 augusti, 5 okto- 

  
1) Dijkman, Antiquitates s. 154 f.; Schlyter, Ordbok, s. 545 f.; 

Hülphers, Ångermanland, s. 308: „Om boskapen Mickelsmäss afton 

köres tyst in, skal han wara rolig i fähuset hela året“.  
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ber och 8 november, torde de katolska dödsfesterna återgå 

till dessa. Letter, ester och finnar ha även firat fester för 

de döda mellan Mikaeli och allhelgona, varför sannolikt 

ett minne av en sådan gömmer sig i tysthetspåbudet vid 

vår Mickelsmässa.1) 

I denna katolska fest ingår ett gammalt offerbruk, 

ehuru mångenstädes förkrympt till ett nästan oigenkänn- 

ligt rudiment. I mellersta Nyland ätes sålunda klimp- 

soppa till middagen om Mickelsmäss-söndagen. I Pärnå 

slaktas ett särskilt får för detta ändamål, eller också köper 

man fårkött. I Strömfors kallas slaktfåret „Mittjilmäss- 

bässen“. I Oravais har Wikman spårat seden, att ung- 

domen om Mickelsmässmåndagen gemensamt köper ett 

får, „Mickelsmässbässen“, som slaktas, kokas och ätes upp.2) 

Detta tydliga fåroffer står utan tvivel i samband med ett 

hos finnarna vanligt offer om Olovs-, Mikaeli-, eller nå- 

gon annan höstdag. Sannolikt utgör även den nyländska 

fårslakten, resp. klimpsoppan, avläggare av detta finska 

bruk, då grannarna på ömse sidor om språkgränsen ännu 

i dag rätt väl känna till motpartens seder. 

I Närpes och Övermark hålles allt ännu om Mickels- 

mässmåndagen en „fårmarknad“ (bild 16), då vilsekomna 

får uppsökas och igenlösas av sina ägare; möjligen ligger 

i „marknadens“ placering till nämnda dag ett minne av 

fåroffret, eftersom praktiska skäl tillåta att fårutbytningen 

försiggår så sent som allhelgonatiden. 

Mikaeli äger betydelse även såsom begynnelsetid- 

punkt för kreaturens vinterstallfodring. Bondepraktikan 

lär oss: „S. Michils Natt tag vp tina Hästar, om tu eliest 

wil the skulle wara släta om Winteren“.3) Förra delen 

av detta råd bevaras ännu allmänt i gott minne, men 

  
1) Sartori III, s. 247, 258 f.; Feilberg, Jul I, s. 12; Boecler-Kreutz- 

wald, s. 89; Waronen, s. 136, 168 f. 
2) Hembygden, V, s. 15. 
3) Bonde-Practica, Stockholm 1662, omtr. 1901, under September.  
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ändamålet har man vanligen förgätit. Hästarna släpptes 

förr ofta ut på bete även efter Mikaeli, men de måste 

hållas inne denna natt. I östra Nyland lades stundom 

ett vedträ framför dem i krubban, liksom det ibland 

skedde om julen. I Pärnå skulle bonden draga på sig 

päls och „ludimössa“ jämte handskar och i denna kostym 

gå till stallet att ge hästarna foder. Då skulle han få feta 
 

 
Bild 16. Fårmarknad i Övermark. 

 

och vackra hästar. En imitativt-magisk förklaring kan 

tänkas: hästen skulle till vintern bli fet liksom den päls- 

klädda mannen tycktes, och då man för de kalla stallens 

skull hos oss kanske ville ha hästarna ludna, får man möj- 

ligen tänka sig, att likheten också skulle sträcka sig till 

långhårigheten. På Åland berättades 1678, att en kvinna 

„medh skinpäls och tröijelöös och lärufts hatt på hufwu- 

det — — tycktes sittia baak på roon af koon“, då bo- 

skapen skulle släppas ut första gången på vårbete.1) 

I Borgå sopades loggolvet 3 gånger motsols, innan 

  
1) Hausen, Bidrag II, s. 365. 
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solen steg upp Mickelsmässmorgonen. Soporna blanda- 

des i havre och gåvos åt hästen, för att den inte skulle 

få kvarkan. En gammal bok om „Hus-Curer“, nämner 

ett liknande medel: „Om Michelsmäss afton, eller då du 

tager hästarna up af betet“, hackas kardborrerötter och 

stäkergräs, som tagits upp midsommars afton, sönder och 

givas hästarna in i havre två eller tre morgnar å rad. 

Medlet utgör ett „praeservativ mot qwarkan och äfwen 

Stäkran hos hästar“.1) 

Också kornas stallfodring begynte om Mikaeli, och 

man ville därför iakttaga vissa regler för deras trevnad. 

I Pärnå sägs, att korna om Mikaeliafton skola köras 

in med räfsskaftet, då hålla de sig friska om vintern. I 

Terijärvi har man burit myror i båsen i ladugården för 

att „laga lyckan i fähuset“. Från Värmland omtalas bru- 

ket i ursprungligare form: „Tag myror utur tre myr- 

stackar eller tuwor blanda dem med kyrko jord och säjg 

[säg] här skar [skola] mina kreatur förökas som myrorna 

föröker sig i myrstacken“. Detta bruk „att Bota Ladu- 

gården om gamla Mikaelisqwälen“ är förbundet med ett 

utdrivande av djävulen ur ladugården.2) 

Smeds omtalar, att husmodern Mickelsmässdagens 

morgon skall ge sina kor hö, som hon dragit ut mellan 

dörrklabbarna i 3 grannars lador, för att korna skola få 

god trevnad hela vintern.3) Vid höbärgning gäller att 

strån ej skola få sticka ut genom dörrstockarna, varför 

nyssnämnda bruk troligen lånat denna detalj från bärg- 

ningsbruket. Liknande bruk om påsk och midsommar 

ha förut omtalats. 

Efter Mickelsmäss inföllo, så vitt jag hittills kunnat 

inhämta, högst få kalendära fester, åtföljda av fruktbarhets- 

  
1) Den Sluga och Förståndiga Gubben etc, Stockholm 1758, 

s. 121. 
2) N. M. A.: anteckning av N. Keyland. 
3) Lönnrotsalbum, s. 158; Bygdeminnen II, s. 79; jfr Maanviljelys- 

taikoja, s. 148.  
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riter. Den stora höstslakten företogs ställvis (Borgå) i 

tredje veckan av oktober, således omedelbart efter den 

14, Kalixtus, som i ekonomiska aktstycken från 1600-talet 

betecknas som vinterns början. Annorstädes (Helsinge) 

inföll höstslakten „före allhelgon“, d. v. s. ungefär samma 

tid som den nyss angivna. Denna stora årsslakt, då man 

inhöstade en väsentlig del av ladugårdens avkastning, 

kunde tänkas ha givit anledning till fruktbarhetsriter, men 

därom veta sagesmännen föga. Tvärtom tyder det faktum, 

att viktiga delar av slaktdjuren — svinhuvudet och -föt- 

terna samt de stora bottenkorvarna — sparades till rituella 

måltider under julen eller fettisdagen, på att slakten an- 

sågs mindre viktig än dessa fester. 

I Oravais har man, för att få god äring, på Martins- 

dagen brukat „i procession gå kring socknen med en bild 

af S:t Martin, hvilket helgon äfven i vissa andra delar af 

landet ansågs kunna beskydda skörden“. Oravaispro- 

cessionen förefaller att ha varit en vanlig katolsk fält- 

välsignelse, måhända förbunden med en kyrkmässofest. 

I det ovan (s. 273) omtalade „vårropet“ från Sibbo med 

syfte att skydda kreaturen för vargen åkallas „Samturjen 

och Samt Mårten“, varvid man tyckes tänka sig, att den 

sistnämnde släpper vargarna lösa eller att betestiden är 

definitivt slut den 11 november. Den hushållskunnige 

Gustav Vasa räknade kreaturens stallfodringstid från Mår- 

tensmässan till Valborgsmässodag.1) 

 

  

 

En sammanfattning i få ord av föregående framställ- 

ning är möjlig endast under hänvisning till den utförli- 

gare behandlingen av de enskilda riterna, emedan bevis- 

föringen ofta stöder sig på hypotetiska mellanled, som 

  
1) P. Nordmann och M. G. Schybergson, Finlands kulturhistoria, 

Medeltiden, Helsingfors 1908, s. 49; Grimberg, s. 78. 
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det bleve för vidlyftigt att här återupprepa. Några antyd- 

ningar om resultaten torde dock här vara på sin plats.

Beträffande metoden att bringa ordning i det „kaotiska 

virrvarr“ av lösryckta fragment av äldre folkbruk, som 

våra kalendära riter ofta förete, synes det mig uppenbart, 

att de folkliga förklaringarna angående ändamålet med 

enskilda riter i många fall äga endast ringa värde för 

besvarandet av spörsmålet om ritens uppkomst. Ett bruk 

kan länge överleva den föreställning, som gett upphov åt 

det, och då ett senare släktleds reflexion börjar syssla med 

riten, ledd av lusten att förklara det hemlighetsfulla hos 

denna, griper man ofta till godtyckliga likheter och ana- 

logier, eller också tar man något ur högen av de magiska 

ändamål, som i allmänhet fästas vid de riter, som under 

ifrågavarande tidpunkt komma ifråga. Fastlagstisdagens 

bruk lämna flere exempel härpå. Härvid gäller det så- 

ledes att avgöra, vilka bruk som äro att anse såsom de 

primära och vilka sekundära. Enkel majoritetsräkning är 

här icke utslaggivande i den mening, att det allmännast 

förekommande bruket vore äldst, utan synes en saklig 

samhörighet mellan medel och ändamål härvid böra till- 

delas större betydelse. Däremot erbjuder en s. a. s. sta- 

tistisk metod, som förfogar över talrika uppteckningar av 

samma och besläktade bruk, god ledning för avgörandet 

av vilka ändamål, som befolkningen på en viss ort helst 

kombinerar med en given årstids riter, och en sådan insikt 

underlättar i flera fall lösningen av den svåra frågan om 

motivförskjutningen. Endast med största försiktighet kan 

man av nutida riter sluta sig till innebörden av folkbruk 

för ett halvt eller ett helt årtusende tillbaka. 

Såsom i inledningen antyddes, äga fruktbarhetsriterna 

i likhet med oraklen och tydorna under de olika årshög- 

tiderna mycket gemensamt med varandra. Särskilt gäller 

detta sådana magiska bruk, som avse att stjäla „nyttan“ 

av grannen och än hänföras till den ena, än till den andra 

högtiden, varjämte de även förekomma utan all kalendär 
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placering. Dessa bruk förekomma talrikast under påsken, 

såsom det framgår av de rikssvenska och finländska troll- 

domsprocesserna. Detta synes dels bero på häxväsendets 

antikristliga karaktär, dels på att vårtiden lämpade sig för 

magi i syfte att förvärva grannarnas boskapslycka. Också 

bland de kalendärt starkare betonade riterna förete vissa 

anmärkningsvärda likheter. Julruskan, majstången och 

midsommarlövet äro grenar på samma stam, långlinsropen 

äro besläktade med andra besvärjelseliknande välgångs- 

önskningar vid nyår, fettisdagen, Tiburtius och Valborgs- 

mäss. Eldarna sistnämnda dag, påsk och midsommar äro 

tydligen identiska företeelser med profylaktiskt syfte, liksom 

larmupptågen under olika vinter- och vårdagar äro det.

Noggrannare tidsbestämda kalendära riter med åter- 

komst en enda gång om året gives det även. En sådan 

är framställandet av julbröden, vilka på finskt område 

dock uppträda vid olika högtider, utbredandet av jul- 

halmen med skördorakel och halmkrona, kapplöpningen 

från julkyrkan och till brunnen jul- eller Staffansdagen, 

långlinsåkningen och midsommarbadet. Julhalmen och 

kronan, julgröten och bröden tyda på ett samband med 

en fordomtima skördefest med skördekrona och -gröt, 

varemot kapplöpningarna måhända snarast återgå till ka- 

tolska ceremonier; särskilt kan Staffansritten ha inspirerats 

av legenden om vattnets förvandling julnatten. Dock 

kunna även hedniska riter tänkas ligga under dessa bruk. 

Avgudabelätet „julbisin“ är en egendomlig företeelse, som 

måhända får räknas till de beläten från 1500-talet, som 

här nedan skola omtalas. Tydliga offerbruk dölja sig 

under fettisdagsmålet med dess många rituella bestäm- 

melser och under förtäringen av Mickelsmässbässen. 

Fastlagstisdagen framträder som tidpunkt för åker- 

och trädkult med omsorger för linväxtens och växande 

träds trevnad. Påsken är såsom nämnt häxornas glans- 

period under årsloppet. Man kunde måhända sätta detta 

andesvärmande i förbindelse med grekernas Anthesteria- 
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och romarnas Feraliafest i februari, vilka vardera beteck- 

nas som dödsfester1), men denna tidpunkt skulle bättre 

passa in på fastlagstisdagen, vilken dock mer än de flesta 

större fester är fri från häxornas kringsvärmande. Då 

samtidigt fastlagstisdagen utgör en av årets märkligaste 

fruktbarhetsfester, synes detta mig i sin mån bevisa, att 

fertilitetsfesterna icke erhålla denna sin egenskap där- 

igenom att de äro dödsfester; snarare ha de, såsom 

Hammarstedt antytt angående julen, även blivit döds- 

fester, emedan man i den allmänna glädjen också ihåg- 

kommit de avlidnes andar.2) 

Skärtorsdagen utmärkes av magiska åtgärder för vin- 

nande av ägglycka under våren och sommaren, medan 

sommarmålsdagen liksom Valborgsmäss utgör en nor- 

maliserad tidpunkt för betesgångens begynnelse. Under 

påsken och sistnämnda dagar företogos lurblåsningarna, 

vårlåtarna, i syfte att freda boskapen för vargar och far- 

liga andemakter. 

Majtiden kännetecknas av vårvattnets eller majregnets 

tillvaratagande, vilket bruk ofta försenats till midsomma- 

ren liksom användningen av majgrenar eller -löv och 

majstång. 

Gångdagarnas fältprocession befanns utgöra ett ka- 

tolskt minne. Spår av höstfester ha kvarlevat i gillen om 

Olov och Mikaeli, vid vilken senare fest dödskulten i 

anslutning till katolicismens första själadag lättast synes 

ha kunnat fortleva till våra dagar. 

Då jag icke särskilt uppsökt minnen av kalendära 

dödsfester i den nordiska etnografiska litteraturen, är jag 

i viss mening jävig att yttra mig om deras frekvens i 

jämförelse med årsloppets fruktbarhetsbruk, men så vitt 

jag nu kan se, äro dessa senare i avgjord övervikt inom 

  
1) Waronen, s. 131, Feilberg, Jul I, s. 12 f. 
2) Meddelande till förf., jfr Medd. från Nord. Museet 1903, s. 

247 f.  
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vår folktro. Samma förhållande har Hoffmann-Krayer 

konstaterat i Schweiz angående de folkliga kultbruken 

överhuvud.1) 

All hedendom, som nått utöver ett enbart profylak- 

tiskt stadium, måste inrymma stor plats åt fruktbarhets- 

bruk i den mening, i vilken ordet här tagits. Gutalagen 

uttrycker kort och klart sin uppfattning om religionens 

uppgift i påbudet, att alla skola „tro på en allsmäktig gud 

och bedja honom, att han unnar oss god årsväxt och fred, 

seger och hälsa“.2) Samma tanke går igen i den ovan 

(s. 233) enligt Ol. Magnus citerade katolska bönen på 

Staffansdagen för årsväxten: de levande väsen, som för- 

tära av skördens håvor, må därav vinna vederkvickelse, 

sundhet och kraft. De lutherska kyrkohandböckernas 

böner för jordens fruktbarhet förete stora likheter med 

båda de nämnda formlerna och återgå sannolikt till ka- 

tolska förebilder. 1599 års handbok, som nyttjades över 

två århundraden i Sverige och nära tre i Finland, inrycker 

i den allmänna kyrkobönen följande ord: „Wälsigna 

Bergsbruken och Jordenes gröda. Förläna oss hälsa och 

sundhet, näring och uppehälle ...“ Den nya svenska 

handboken av 1809 inför en särskild „Bön för Frugten 

på jorden“, där anslaget nära påminner om Ol. Magnus’ 

formulär, då det talas om „allahanda frugt“, „deraf men- 

niskor, samt andra kreatur, hafwa sin föda“.3) Huru ma- 

teriellt och specialiserat, alldeles i den medeltida katolicis- 

mens anda, vår allmoge ännu till senaste tid uppfattat 

summan av all jordisk välgång framlyser i en lyckönskan, 

som en främmande, då han kom in till en gård på ny- 

året, skulle uttala, han skulle nämligen önska lycka till 

hästfålar (hingst-) och pojkbån (-barn), kokalvar och tack- 

  
1) Schweiz. Archiv, XI, s. 238. 
2) Schück, Svenska folkets historia, s. 274. 
3) Hand-Bok, Förbättrad och förmehrad i Stockholm, Åhr 1599. 

öfwersedd åhr 1608. Wästerås 1757, s. 71; S:ma bok (något föränd- 

rad), Åbo 1841, s. 77; Kyrko-Handbok av 1809, Stockholm 1810, s. 52.  
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lamm, lycka på åker och äng, lycka på land och sjö 

(Borgå). Tydligare kan svårligen fruktbarhetsidealet ut- 

tryckas, och skillnaden mellan Gutalagens ord och dessa 

ligger blott däri, att de senare äro ändå mer primitiva 

än de förra. 

Den katolska kyrkans förhållande till årshögtidernas 

folkliga riter utgör ett invecklat kapitel. För nordens 

vidkommande kompliceras lösningen av spörsmålet där- 

igenom, att vår bristfälliga kunskap om den skandinaviska 

hedendomen i de flesta fall omöjliggör ett konstaterande 

av de enskilda riternas ursprungliga förekomst här. A priori 

torde man kunna antaga, att katolicismen hit medfört åt- 

skilliga av de här omtalade fruktbarhetsriterna. Luther- 

domen i Sverige och Finland gick med stor varsamhet 

till reformering av de katolska ceremonierna. Ännu kyrko- 

ordningen av 1571 bibehöll åtskilliga av dessa; väl uttalar 

den sig fördömande över vissa bruk, såsom den „okrist- 

liga“ invigningen eller besvärjelsen „Ther man antingen 

then krafft j Creaturen inmanar, hwilka the hwarken na- 

turliga haffua, eller genom någor synnerligh Gudz befal- 

ning öffuernaturligha bekomma kunna. Eller oc vthma- 

nar ther aff then orena Andan, för hwilkom the tilförenne 

genom Gudz beskerm äro frij, ledig och löös.“ Kyrko- 

ordningen befaller också biskoparna att vid visitationer i 

församlingarna rannsaka, huruvida „någor bedriffuer trul- 

dom, swartekonst, leffian eller andra sådana dieffuuls hand- 

lingar. Item, Om någhot vppenbarligit affguderij warder 

bedriffuit medh beläte, medh the dödhas been, kläder etc.“ 

Härvid synes uttrycket beläte icke åsyfta helgonbilder, 

eftersom lagen på annat ställe tar dessa i försvar mot 

bildstormarne. Förordningar av 1575 och 1599 förnyade 

hotelserna mot avgudadyrkare och trollkarlar, och ännu i 

slutet av 1630-talet ivrade Åbo domkapitel mot „Afguderi 

och widskeppelse“. 

  
1)  Kyrkeordningen 1571, företalet, fol. LXXVI; Hällström, Utdrag, s. 2.  
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Direkte riktat mot vissa högtidsseder är kyrkoordnin- 

gens påbud till landsprästerna, att de skola „beflita sigh 

ther om, at the mågha affskaffa the ochristeligha Minne, 

som Bönderna mykit pläga bruka j theras gestebod, och 

komma them til at bruka j samma stadhen, någhra aff 

thessa Swenska Psalmer, Eller förvandla samma Minne, 

så at the dragha öffuer eens medh Scrifftenne“. Möjligen 

är Staffansvisan, som hos oss ännu förekommer i frag- 

ment och uppges vara diktad om „en helig man“, ett 

sådant „minne“, helst som den fordom varit förenad med 

drickandet av „Staffanskannan“.1) 

Kyrkoordningen av 1571 varnar för onödiga högtids- 

dagar, då de liksom andra goda ordningar uppfyllts „mz 

wronga meningar och misbruk“2), men bibehöll av de ka- 

tolska helgdagarna utom de nu gällande tre vårfrudagar, alla 

apostladagar, skärtorsdag, gångdagarna, Johannes döparens, 

Mikaeli- och allhelgondag samt tillät klockringning på 

själaafton och själadagen. Härigenom lämnades tämligen 

fritt spel för ett fortsatt dagaväljande. Först 1772 av- 

skaffades flertalet av dessa helgdagar. På 1730-talet upp- 

dagade biskop Juslenius i Borgå stift, „att folcket på 

många orter är så af den onde förblindade och förledde, 

att de skola umgås med — — — trulldom, signeri, off- 

rande, dagaväljande med mera“; den, som kunde över- 

bevisas, borde befordras till laga straff.3) Karl XI:s kyrk- 

liga lagstiftning hade resolut gått till strids mot övertron. 

Stadgan „Om Eeder och Sabbatzbrott“ uppräknar vid- 

skepelserna med en saklighet, som erinrar om Gutalagens 

förbud mot åkallan av högar och lundar, i det den för- 

bjuder „allt offrande wid Trä, Siö och Kiällor“, vid vite 

av penningböter, häktelse, gatlopp eller risslitande, medan 

  
1) Kyrkeordningen 1571, fol. XLV f., jfr Fästskrift till Feilberg, s. 

398 ff. 
2) Kyrkeordningen 1571, fol. XLVI, L. 
3) Hornborg, Sammandrag s. 239 f.  



 Nikander: Fruktbarhetsriter hos svenskarna i Finland. 313 

 

„Truldom“ straffades till livet i enlighet med landskaps- 

och landslagarnas föreskrifter.1) 

Svebilius utlägger i sin ungefär samtidiga katekes, 

att avgudadyrkan sker genom att man tillber himlakrop- 

par, „änglar, afsomnade helgon, helgonens beläten och 

aflefwor, eller söker hjelp af djefwulen och hans werktyg, 

såsom trollpackor, löfjerskor, skogsrå, sjörå, tomtegubbar 

och mera sådant“, vilka i senare tid så ofta förlöjligade 

satser således stodo i full överensstämmelse med Kongl. 

Majestäts påbud och därför inneburo en bister verklighet 

både i fråga om den kompakta tron på bemälta varelsers 

existens och om straff för den brottslige, som inlät sig 

med dem.2) Trolldomsprocesserna bevisa till övermått lag- 

stiftningens allvar. Missgärningsbalken i 1734 års lag bibe- 

höll ett kapitel om trolldom och vidskepelse av enahanda 

innehåll som Karl XI:s nämnda stadga, ehuru här offran- 

det förbigås med tystnad, och först upplysningstidevarvet 

i Gustav III:s person blev det förbehållet att genom en 

förordning av 20 jan. 1779 avskaffa dödsstraffet för troll- 

dom.3) 

Kyrkan har väl senare beivrat firandet av en del 

helgonfester, men icke mera i karolinsk fruktan för deras 

vidskeplighet, utan för att motarbeta därmed förenad osed- 

lighet och oskick. Ett missförhållande, som stod i nära 

samband med högtiderna, utgjorde den dryckenskap, som 

förövades i kyrkornas omedelbara närhet under helg- 

dagarna. Suolahti har härlett dessa helgdagsdryckeslag 

från de hedniska festerna, och detta kan med allt skäl 

göras gällande om drickandet under de stora festdagarna. 

Nämnda författare anser, att först pietismen och bönder- 

  
1) Schück, Svenska folkets historia, s. 264; stadgan dat. Stock- 

holm 17 okt. 1687, § 9. 
2) Ol. Svebilii Förklaring öfwer D:r Martin Lutheri Lilla Cateches, 

Helsingfors 1837, s. 34 f. 
3) Finlands Lag-Kommission, Sweriges Rikes Lag, Helsingfors 

1856, s. 557.  
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nas egna bildningssträvanden gjort slut på den urgamla 

seden.1) 

En ur kyrklig synpunkt högst anmärkningsvärd ut- 

vecklingsgång har det katolska fastlagsgästabudet, varom 

talats i det föregående (s. 237), genomgått. Lutherdomen 

förmådde icke avskaffa detta gästabud, lika litet som det 

lyckades med talrika andra yttringar av katolsk livsglädje. 

Kyrkoordningen av 1571 bjuder landsprästerna „tagha sigh 

til wahra, at the thessa samqwemder icke vthi någhon 

måtto misbruka til öffuerflödig Collatz, lösachtigt taal, 

eller annor sådana fåfengio“. Således gick det fortfarande 

glatt till vid dessa fester, eftersom prästerna måste varnas. 

Redan tidigare hade i Finland klagats över att prästerna 

med stort följe reste omkring — uppenbarligen vid fast- 

lagstiden — i socknarna och betungade bönderna med 

gästning. Nu funnos icke mera de kyrkans rikedomar 

att tillgå, som man förut synes ha tillgripit, ty uppenbar- 

ligen bör man förstå Ol. Magnus’ tal om att ölet bestods 

på allmän bekostnad så, att man tog säden därtill ur 

„kyrkohärbärget“, där sockenkyrkans andel av tionden 

förvarades, vilken andel sedan av Gustav Vasa indragits 

till staten. Gästabuden fortforo emellertid in på 1600- 

talet, ofta förbjudna av överheten, tills kyrkan tog sitt 

parti och förenade med dem husförhören, denna speciellt 

svenskt-finländska institution, som lagt grunden till vårt 

folks läskunnighet. Kyrkolagen av 1686 auktoriserade 

husförhören, men kalasen ha tills i dag, som är, varit 

oskiljaktigt förenade med dem åtminstone i Finland, trots 

talrika påbud och förmaningar från prästerskapets sida. 

Allmogen tyckes instinktivt nedärvt känslan, att vid dessa 

tillställningar gästabudet egentligen varit huvudsaken, och 

det har varit en hederssak för husvärden att undfägna 

  
1) Suomen pappilat, s. 25 ff.; jfr G. Nikander, Jacob Tengström, 

Borgå 1913, s. 159 ff.  
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hela traktens befolkning, åter ett bevis på folkbrukens 

otroliga livskraft under primitiva förhållanden.1) 

 

Våra dagars allmänna folkundervisning och den „mo- 

derna andan“ ha mäktat med det, som lutherdomen endast 

ofullkomligt förmådde; nu äro de flesta rituella folkbruk 

försvunna ur det levande livet och existera endast i min- 

nesgoda åldringars hågkomst. Där de yttre symbolerna 

finnas kvar, är deras innebörd en gåta för det uppväxande 

släktet. 

 

  

 
Till professor Edv. Westermarck, som introducerat mig i 

etnografins studium, och till doktor Edv. Hammarstedt, som 

utöver de värdefulla råd, han givit mig, visat mig det synner- 

liga tillmötesgåendet att låta mig använda sina rika samlin- 

gar av excerpter i hithörande ämnen, frambäres härmed min 

tacksamhet. 

 

Samtliga här ingående autotypier, utom n:ris 5 ock 16, 

äro gjorda enligt fotografier, tagna av förf., n:ris 5 och 16 

enligt original av herr J. Franzen. Bilderna 1a, 1b och 1c 

äro tecknade av arkitekten Hilding Ekelund. Emedan en del av 

den åberopade litteraturen icke varit mig tillgänglig under 

tryckningstiden, har korrekturet till dessa delar icke kunnat 

läsas med den noggrannhet, jag önskat. 

  
1) Kyrkeordningen 1571, fol. XXVI f., J. S. Pajula i F. kyrkoh. 

samf. handl. XI, s. 94 ff.; Åbo Tidningar 1793, n:r 27; G. Nikander, 

Tengström, s. 160. 

 

 

  

 


