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FÖRORD.
Det är helt naturligt att föreliggande arbete, vilket med utgångspunkt från kulturgeografiska förhållanden behandlar vissa
i Sverige förekommande folkseders ursprung och härkomst, som
föredöme har haft professor Sigurd Erixons banbrytande undersökningar på detta område. Hans undervisning och författarskap har också i flera avseenden blivit bestämmande för min syn
på folklivsforskningens problem. I hög grad är jag honom tack
skyldig för att han ställt sitt för egna syften insamlade, synnerligen betydelsefulla och rika material rörande årseldarna till mitt
förfogande. Han har även tagit del av denna avhandling i manuskript.
Professor C. W. von Sydow är den som först väckte mitt intresse för denna forskning, och han har alltid med välvilja följt
mitt fortsatta arbete.
Docent Sven Liljeblad ledde mina licentiatstudier. Hans undervisning, meddelad icke blott under offentliga föreläsningar utan
även under otaliga diskussioner och samtal, har blivit grundläggande för min studieinriktning.
Som min lärare räknar jag även professor K. Rob. V. Wikman.
Det intresse, som han har visat mina undersökningar över årseldarna och därmed sammanhängande problem, har varit mig
ett värdefullt stöd. Jag har av honom likaledes mottagit många
värdefulla råd och synpunkter.
Till dessa mina lärare uttalar jag mitt vördsamma tack.
Jag står vidare i tacksamhetsskuld till ett flertal andra personer, vilkas hjälp har varit mig till nytta vid dessa undersökningar. Min chef docent Dag Strömbäck har genom olika åtgärder berett mig möjlighet att tidigare, än som eljest skulle ha kunnat ske, färdigställa denna avhandling. Han har också lämnat
mig viktiga litteraturanvisningar. Docent Åke Campbell har med
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intresse och välvilja följt mina undersökningar alltifrån deras
begynnelse. Jag har även haft förmånen att med honom få diskutera olika i avhandlingen förekommande problem. Fil. dr
Manne Erikssons vidsträckta beläsenhet i den språkvetenskapliga litteraturen och hans grundliga kännedom om olika sidor av
den folkliga kulturen har jag haft tillfälle att draga nytta av vid
upprepade tillfällen. Med intendent Sigfrid Svensson har jag haft
givande diskussioner rörande de i detta arbete behandlade ämnena. Han har även ställt för eget ändamål gjorda excerpter till
mitt förfogande. Fil. lic. Folke Hedblom har i samband med
egna undersökningar studerat vissa äldre kartor för min räkning. Fil. mag. Richard Broberg har bl. a. excerperat arkivaliska
källor i Helsingfors med hänsyn till dessa undersökningar, och
vidare har hans djupgående kännedom om den värmländska
folkkulturen varit mig till stort gagn. Fil, mag., fru Ragna Ahlbäck har lämnat mig uppgifter om årseldarnas förekomst i det
svenska Finland. Docent Israel Ruong har varit mig behjälplig
med översättning från finska och fil. lic. Gunnar Quennerstedt
med översättning från tjeckiska. översättningen av sammanfattningen på tyska har ombesörjts av Dr. Phil. R. W. Zeitler.
Samtidigt som jag frambär mitt tack till samtliga här nämnda
personer, vill jag också ge uttryck för min tacksamhet mot ledare och personal vid de institutioner, vilkas samlingar jag utnyttjat. Särskilt vill jag härvid nämna föreståndaren för Västsvenska Folkminnesarkivet fil. lic. C.-M. Bergstrand. Från det
jag för flera år sedan påbörjade dessa undersökningar allt intill
avhandlingens färdigställande har han med ett enastående tålamod och ett aldrig slappnande intresse insamlat och till mitt förfogande ställt ett mycket värdefullt material från det västsvenska
området.
Till Längmanska Kulturfonden, som bekostat kartorna i detta
arbete, uttalar jag ett vördsamt tack.
Föreliggande arbete har, såsom dess titel anger, begränsats till
att avse årseldarnas samband med boskapsskötsel och åkerbruk
i Sverige. Det har visserligen mången gång varit lockande att
anställa jämförelser med liknande utomnordiska företeelser, men
ett dylikt förfarande skulle ha krävt synnerligen omfattande undersökningar över årseldarna i främmande länder och ett mate-

rial, som i rikedom skulle i varje särskilt fall ha motsvarat det
svenska, vilket f. n. består av mera än 2,000 belägg. Vidare har
det kontinentaleuropeiska årseldsmaterialet utan tvivel ganska
ringa betydelse för tolkningen av de svenska eldningssederna.
Waldemar Liungman har i Traditionswanderungen EuphratRhein 2 (FFC 119) behandlat årseldarna på kontinenten och deras funktioner, och jag nöjer mig med att hänvisa till detta arbete. En förnyad behandling av ämnet skulle i viss mån ha blivit en upprepning av Liungmans framställning.
För att undvika att i de olika kapitlen om eldarna diskutera
dessas spridningsvägar har jag valt att i ett inledande kapitel
behandla vissa av principerna för folksedernas spridning i vårt
land.
De flesta av de kartor, som här publiceras i ett relativt litet format, komma att i en nära framtid offentliggöras i en betydligt
större skala i Atlas över svensk folkkultur. Jag har därför icke
ansett det nödvändigt att tillämpa en mera detaljerad publiceringsmetod än den, som nu kommit till användning. Då det material, som ligger till grund för kartorna, är ytterst rikt, har en
viss utgallring i de tätast belagda områdena måst äga rum vid
kartläggningen. Denna utsortering har likväl på intet sätt ändrat bilden av de kartlagda företeelsernas verkliga förekomst eller
utbredning. De viktigaste beläggen anföras för övrigt i texten.
Varje tecken på kartan avser vanligen en socken, dock i de nordligare delarna av landet ofta en by.
Återgivna dialekttexter ha normaliserats, likväl icke i fråga om
sådana ord och uttryck som kunna ha betydelse för den vetenskapliga behandlingen av ämnet. Författarens förklaringar eller
rättelser inuti citat omgivas av Ej.
Excerpter och källanvisningar till kartmaterialet förvaras, då
intet annat angives, hos redaktionen för den folkloristiska delen
av Atlas över svensk folkkultur.
Uppsala i april 1944.
J. Ejdestam.

Kap. I.

OM FOLKSEDENS SPRIDNINGSVÄGAR.
Med ordet folksed avses oftast sådan sed och sådant bruk, som
tidigare utövats eller ännu utövas på landsbygden, och ordet är
alltså i det närmaste synonymt med beteckningen "allmogesed".
En gängse uppfattning har nog också varit att landsbygden har
utgjort "sedens" egentliga hemvist. Med staden synes man icke
ha räknat i detta sammanhang, och stadsbefolkningens seder och
bruk ha icke på långt när rönt samma beaktande som allmogens.
Ordet "sed" har kommit att betyda ur stadsbo- och högre-ståndssynpunkt ovanligt eller egendomligt bruk. Tidigare utforskare
av allmogens plägseder ha också vanligen i större eller mindre
utsträckning varit representanter för stads- och högre-stånds-kulturen — vi kunna som exempel taga en Olaus Magnus, en Linné,
en Hillphers, en Dybeck eller en HyWn-Cavallius. Däri ligger en
del av förklaringen till att det var allmogens seder, som blevo
skildrade. Företrädarna för en mera framskriden kulturform
fängslades av det egenartade — av ålderdomligheten — i landsbornas seder.
Även sentida forskare på området ha huvudsakligen ägnat sig
åt undersökningar av allmogekulturen. För dem har det gällt att
rädda så mycket som möjligt av en svunnen kulturepok. Det rikaste — och på grund av sin ålderdomlighet kanske värdefullaste
— materialet har härvid hämtats från landsbygden. Först på
sistone har man ägnat sig åt utforskning av stadsbefolkningens
traditioner, men tyvärr har det i många fall visat sig att man är
alltför sent ute.
Vad som här sagts, är på intet sätt utmärkande för just vårt
land. Med t. ex. tyskans "Volkssitten" och franskans "traditions
populaires" åsyftas i regel lantbefolkningens traditioner, och i
ifrågavarande länder är det dessa, som ha utgjort det huvudsak-
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liga föremålet för forskningens intresse. Engelsmännen, som ha
funnit egendomligare seder i sitt kolonialvälde än på den engelska landsbygden, ha delvis försummat att beskriva den senares
traditioner för att utforska det förras.
På samma sätt som med folkseden förhåller det sig med folktron och folkdiktningen i Sverige och andra länder. Dessa arter
av andlig odling ha ansetts höra hemma utanför städerna, och
huvudparten av dokumenten och beskrivningarna häröver härrör följaktligen från landsbygden.
Den allmogeman, som uppbar sin hemtrakts seder, fann icke
dessa på något sätt märkliga. Han hade över huvud taget ingen
tanke på att han utövade några "seder"; han gjorde bara det, som
var naturligt och normalt och som andra människor i grannskapet gjorde. För stadsbon var förhållandet detsamma. Han
hade enligt sin egen uppfattning icke några "seder". Först när
stadsbon och landsbon möttes, upptäckte man att det fanns egenartade seder — hos motparten. Stadsbon såg med förundran att
landsbon behöll huvudbonaden på inomhus, att han åt med kniven och snöt sig i fingrarna — landsbon förvånade sig över att
stadsbon nödvändigt skulle taga av sig hatten, så snart han kom
under tak, att han åt med gaffel och putsade näsan med ett
tygstycke. Dessa båda kategorier — stadsborna och landsborna
— representerade olika stadier i kulturhänseende. Samma utveckling skulle övergå dem bägge. Skillnaden var blott den att
det nya först nådde stadens invånare. Vad som var sed i staden
år 1700, skulle kanske vara allmänt bruk på landsbygden år 1800.
Men vid den tidpunkten hade stadskulturen redan nått en ny fas
i utvecklingen.
Skillnaden mellan stadens och landsbygdens seder låg framför allt däri att de förra voro modernare än de senare. Så har
det varit under den tid, vi kunna överblicka, och säkerligen även
långt dessförinnan. Kulturnyheterna ha ofta i första hand nått
eller uppstått i staden; i andra hand ha de därifrån spritts ut
över landsbygden. Detta betyder sålunda att en kulturpåverkan
ägt rum i riktning från staden mot landsbygden.
I och för sig innebära dessa påståenden en förenkling av de
verkliga förhållandena. Sålunda är det icke alldeles riktigt att
betrakta stadsborna och landsborna som ett par var för sig enhetliga folkgrupper. Landsbygdens befolkning var icke en slät-
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struken massa; den bestod m. a. o. icke av enbart allmoge. Där
funnos representanter även för de högre stånden, såsom herrgårdsägarna, ofta adelsmän, och prästerna, kronans speciella
tjänstemän samt från mitten av 1800-talet även folkskollärarna.
Där funnos vidare hela folkgrupper, som själva gjorde skarp
skillnad mellan sig och bönderna, nämligen bruksbefolkningen
och bergsmännen. Även inom den jordbrukande befolkningen
funnos klasskillnader; kanske voro dessa icke iakttagbara i
varje del av landet, men i allmänhet får man räkna med sådana
kategorier som storbönder och småbönder, torpare och inhysingar, statare o. s. v. Vidare bör det hållas i minnet att en skillnad också förelåg mellan bönderna i olika delar av landet. En
självägande bonde på t. ex. västgötaslätten borde måhända icke
placeras i samma sociala grupp som en dylik uppe i Jämtland.
Även inom stadsbefolkningen gjorde sig de sociala skillnaderna
gällande, f. ö. i ännu högre grad än på landsbygden. 1 staden
fanns som högsta skikt adelsmännen, myndighetspersonerna och
de rika köpmannasläkterna, hantverkarna, gesällerna, de fria
arbetarna 0. s. v. Här rådde överflöd och skriande fattigdom sida
vid sida, högsta mått av bildning hos den ena parten och djup
okunnighet om de mest elementära ting hos den andra.
Om således olikheterna i socialt hänseende kunde vara stora
nog inom både stads- och landsbefolkning, så framträda minst
lika stora och i många fall större motsättningar vid en jämförelse mellan dessa båda folkgrupper. Det är så mycket viktigare
att detta framhålles, som det synes vara en ganska allmän uppfattning att olikheterna mellan stad och land voro ganska obetydliga. Den, som sist gjort sig till tolk för denna uppfattning,
är, såvitt jag vet, Eli F. Heckscher, som härom yttrar bl. a.: "Ä
ena sidan ägnade sig stadsbefolkningen endast till en ganska begränsad del åt vad som både då och nu har gällt som stadsnäringar, icke blott i Sverige utan överallt. Så har den utmärkte
engelske rättshistorikern Maitland sagt att medeltidsstaden andligen och lekamligen var 'rus in urbe', landsbygd i stad. Städerna voro med andra ord i stor utsträckning endast med särskilda privilegier och egen rättsordning utrustade jordbrukssamhällen."1
1 Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa 1:1 s. 33.
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För vårt lands vidkommande gäller icke den här citerade satsen, i varje fall icke med avseende på slutet av medeltiden och
början av nya tiden. Om våra städers karaktär under än tidigare
skeden är ju vår kunskap i regel obetydlig. Det synes dock vara
svårt att inordna ett Birka eller ett Visby i Maitlands och Heckschers schema.
Visserligen har det ända in mot 1800-talets slut funnits vissa
slående likheter mellan staden och landsbygden. Hit hör främst
det förhållandet att jordbruk och boskapsskötsel bedrevos i staden. Borgarna erhöllo i icke obetydlig utsträckning säd från egna
åkrar samt kött och mjölkprodukter från sin egen kreatursbesättning. Men detta innebar icke att stadsbefolkningen "endast
till en ganska begränsad del" ägnade sig åt egentliga stadsnäringar. Borgaren var icke bonde till yrket, emedan han höll sig
själv med jordbruksprodukter. Han var i första hand köpman
eller hantverkare, och han drev jordbruk och boskapsskötsel enbart eller främst till husbehov. Jorden och ladugården synas
ofta huvudsakligen ha skötts av drängar och pigor. För övrigt
kan det erinras om att redan den fornsvenska beteckningen för
stad var "kopstaper", d. v. s. ett ställe där handel bedrevs.
Den i materiella avseenden viktigaste skillnaden mellan staden och landet låg också just på handelns — och hantverkets —
område. Alltifrån medeltiden och ända fram till mitten av 1800talet rådde förbud — som dock i viss mån mildrades under 1700talets senare och 1800-talets första hälft — mot mellanhandshandels idkande på landsbygden.1 Dylik handel skulle koncentreras
till städerna, och landsköp var belagt med straff. Där allmogen
på grund av alltför stora avstånd till städerna trotsade förbudet,
anlades nya städer. På så sätt tillkommo t. ex. städerna Borås
samt Umeå, Piteå, Luleå och Torneå i början av 1600-talet. Förbudet mot landsköp hindrade alltså uppkomsten av distributionscentraler — handelsbodar — för köpstadsvarorna på landsbygden, och landsborna nödgades resa till staden för inköp av dessa
varor liksom för avyttring av sin gårdsavel. Staden var och förblev sålunda för allmogen i första hand en handelsplats.
Det kan i detta sammanhang vara av intresse att erfara vad en
kännare av Vasatidens Sverige, Lars Levander, har att säga om
allmogens syn på staden. Denne författare yttrar härom bl. a.:
1 Se t. ex. Ejdestam-Hedin-Nygren, Bilder ur lanthandelns historia s. 13 ff.
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"Staden har från allmoges synpunkt alltid tett sig som den
stora marknaden framför andra. Mindre har det därvid att betyda, att Vasatiden försåg flera av våra städer — så t. ex. Stockholm och Åbo 1636, Kalmar 1638 — med stora, centrala frimarknader, alltså marknader, som fingo besökas av folk från landets
alla delar. Det avgörande är, att staden i lantbefolkningens ögon
alltid varit försedd med just de egenskaper, som utmärkte marknaden. Liksom denna var staden platsen, där man kunde få ett
åtminstone tillfälligt arbete med en lätthet och med en avlöning,
som voro alldeles okända i hembygden; den var också platsen,
där man utan synnerlig trugan och besvär blev av med sina varor; den var platsen, där man alldeles gratis fick beskåda gycklare och andra underliga människor, ej minst dessa, som kallades herrar, och som fingo äta utan att arbeta för maten; den var
slutligen och kanske framför allt den plats, där mjöd och öl och
brännvin flödade i obegränsade mängder. Allt det i stadens liv,
som gick utöver marknadsegenskaperna — staden som administrativt centrum, som kulturort etc. — förblev för allmogens
stora massa fullständigt fördolda ting.
Någon vill kanske invända, att denna skildring är överdriven,
och att bönderna mycket väl kände till stadens administrativa betydelse etc. Det bör då märkas, att det i hela detta arbete aldrig
ett ögonblick är fråga om de undantagsmänniskor, som voro ledare, bondehövdingar, talesmän för sin klass, utan endast om
den helt vanliga människan, mannen utan speciella resurser i
fråga om intelligens, rikedom eller ställning i övrigt. Och då vågar jag bestämt påstå, att denna helt vanliga bonde såg staden
endast och uteslutande så, som ovan skildrats."'
Levanders uttalande innebär väl i någon mån en generalisering.
Bl. a. bör ju uppfattningen om staden ha sammanhängt med avståndet till densamma. Hade man nära till staden och kunde
göra stadsresor ofta, måste kännedomen om staden ha blivit
bättre än om man bodde mycket långt från städerna. Men otvivelaktigt har Levander rätt, vad många av vårt lands bygder beträffar.
Hittills ha vi uppehållit oss vid de materiellt betingade olikheterna mellan staden och landet och funnit att dessa ha varit av
1 Levander, Landsväg, krog och marknad s. 175 f.
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mycket väsentlig art. I ännu högre grad framträda de mera andligt betonade skillnaderna. Om vi medge att Maitlands karakteristik, att "medeltidsstaden andligen och lekamligen var rus in
urbe", i visst hänseende kan ha något berättigande, när det gäller den materiella kulturen, så är detta knappast alls fallet i
fråga om den andliga odlingen.
Innan vi gå vidare i detta ämne, må dock här inskjutas att det
överallt i denna framställning, där staden och stadskulturen avhandlas, är fråga om verkliga stadsbildningar, sådana som fyllde
sin uppgift som stad och förmådde hävda sig i denna egenskap.
De städer, som anlades eller fingo stadsprivilegier, utan att förutsättningar för deras bestånd funnos, och som därför snart upphörde eller förde ett tynande liv, inbegripas helt naturligt icke i
denna diskussion. Självklart är även att här icke avses nygrundade städer under deras allra första tid. Ett nygrundat samhälle
fick icke stadskaraktär omedelbart, därför att ett antal jordbrukare, handelsbönder, hantverkare eller köpmän slagit sig ned
-,där. Men om hantverket och köpenskapen väl kommit i gång,
,dröjde det icke länge, förrän den nya samhällsbildningen hade
-antagit en stadsmässig prägel och därmed också hade givit sig
stadskulturen i våld.
Likväl är det nödvändigt att man, då det är fråga om stad och
stadskultur i gången — eller nuvarande — tid, har i minnet det
förhållandet att icke alla städer hade samma karaktär. Först och
främst rådde givetvis en väsentlig skillnad mellan storstäder och
småstäder. Stadsmässigheten växte med storleken. Stockholm
bör i egenskap av huvudstad och storstad ha intagit en särställning. Vidare böra olikheterna mellan t. ex. en hamnstad vid
kusten och en inlandsstad ha varit märkbara. En bergslagsstad
uppvisade säkerligen helt andra drag än en stad i en jordbruksbygd o. s. v. En viktig roll spelade också läget. Förutsättningarna
_att hålla sig med i utvecklingen voro sämre för en stad i ett isolerat och undanskymt läge än för en centralt belägen stad med
soda förbindelser utåt.
Även om kulturen eller karaktären sålunda icke var en och
densamma för alla städer i riket, fanns det dock mera som förenade än skilde dessa åt i kulturhänseende. Och det är lika berättigat att tala om en stadskultur som om en allmogekultur —
-en viss generalisering föreligger i båda fallen. Småstadskulturen
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var ofta mindre avancerad än storstadskulturen -- då som nu —
men den underhöll förbindelser med och berikades från denna.
Det är en lätt gjord iakttagelse att stadskulturen i våra dagar
håller på att erövra landsbygden — för att icke säga att den redan
gjort det. Även i forna tider har, såsom nyss sagts, spridningsriktningen för kulturformer och kulturalster varit denna — från
staden till landsbygden. Motsatsen är icke möjlig — om så varit
fallet, skulle vi icke ha ägt någon bestående stadskultur i vårt
land. En stadsbo, som slog sig ned på landsbygden, antog icke
den där rådande kulturen, han blev icke ruraliserad. Tvärtom utövade han, såsom vi längre fram skola se, ett urbaniserande inflytande på sin omgivning.
Nu är att beakta att folkomflyttningen har gått i motsatt riktning mot kulturspridningen. Landsborna flyttade in till städerna, i äldre tid dock i mycket mindre skala än nu. Under 1800-talets senare del och fram till våra dagar har inflyttningen till städerna antagit väldiga proportioner. Men de inflyttade representanterna för allmogekulturen ha icke kunnat påverka stadskulturen, utan de eller deras ättlingar ha antagit denna. De ha blivit
urbaniserade. Vi konstatera alltså det märkliga förhållandet att
stadskulturen har besegrat allmogekulturen både i staden — där
bärarna av den förra ha varit i majoritet — och på landsbygden,
trots att desamma där ha varit i minoritet. Stadskulturen har
alltså visat sig äga större kraft och expansionsförmåga än allmogekulturen. — Vari ligger då orsaken till stadskulturens överlägsenhet? Svaret blir — ytligt sett — detsamma som har sagts
om den viktigaste skillnaden mellan stads- och landsbygdskultuden förra är modernare, den innehåller nyheter.
ren
Det är tydligt att landsbygdens kultur har påverkats av stadens, väl i olika grad under olika perioder och i olika mån i olika
delar av landet. I det följande skola vi studera ett antal seders
spridning från städerna ut på landsbygden. Med ordet "sed" betecknas här sådana bruk, som kunna spridas självständigt, alltså
utan anknytning till nyttoföremål o. d. Föremål — och därmed
även de till dem 'ev. knutrm bruken -och' orden — ha nämligen
ofta spritts efter andra linjer än de seder, som behandlas i denna
framställning.'
1 Jfr t. ex. Lithberg, Till allmogekulturens geografi, Rig 1918, s. 1 ff.
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I princip råder ingen skillnad mellan stads- och högre-ståndssed. Betecknande för de högre ståndens liv har nämligen just
stadsmässigheten varit. Eftersom det var de högre stånden i staden, som lancerade de nya sederna, vilka sedermera blevo folkseder, kommer beteckningen "stadssed" att i första- hand avse
bruken inom denna folkgrupp.
Det är nödvändigt att, innan vi ge oss in på det egentliga ämnet för denna framställning, säga några ord om lantbefolkningens inställning till stads- och högre-stånds-sederna.
Allmogemannens liv bestämdes av traditionen. Rättesnöret var
för honom det förflutna.1 Han levde på fädernas sätt, handlade
som de och talade som de. Hans blick var riktad bakåt i tiden.
Seden eller vanan var hans lag. Detta utsäges på ett gott sätt i
följande uttalande från mitten av 1700-talet:
"Endast thet, som thorde kunna tilleggas, består theri; at the
mäste af menigheten wid sielfwa wahnan sig ganska hårdt binda
och festa. Så at the ock theraf liksom en lag giöra; ytan at
pröfwa, hwad grund then sama kan hafwa och hwilka endringar
then sama kan och bör, i sina retta tilfällen, vndergifwen blifwa.
Thermed följer gierna hwar en sin Fars och Far-Fars, sin Mors
samt Far- och Mor Mors plägsed och inrettning; om then sama
ock på bara skrock och widskiepelse eller ock på annan egen inbildnings och grillers lösan sand fotader wore."2
Med den trofasthet mot traditionen, som utmärkte allmogen,
följde en fientlig inställning till nyheter i kulturellt hänseende.
Den som lade sig till med en nyhet — då i regel erhållen från
staden eller "herrskapen" — blev icke väl sedd av sina grannar.
Han hade svikit gemenskapen och visat sig osolidarisk mot sin
egen klass. Det är svårt att peka på några vissa "seder", som allmogen i gemen skulle ha reagerat mot. Ehuru spridningsvägarna
för dräktskicket icke äro fullt jämförbara med folksedens, skola
vi här citera en del av vad Sigfrid Svensson har att meddela om
allmogens ovilja mot dem, som anlade alltför modern dräkt.
"Vid ett riksdagsmannaval 1751 vägrade bönderna i Villand
att erkänna den av övriga härader valde riksdagsmannen Nils
Mårtensson och deras talesman framhöll, att de ansågo denne
vara halv adelsman, ty som han 'icke brukar någon rätt bonde1 Jfr Wikman, Till folksedens sociologi, Hembygden 1917-1918, s. 84 ff.
2

Sahlstedt, Stora Tuna i Dalom och Bergom minnes-döme s. 216.
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drägt eller sådane kläder som han och andra bönder, så måtte
han vara något mera'. Från Bara har Signe Forsberg berättat en
karakteristisk episod, som tilldrog sig ett sekel senare. En rik
bondson hade rest till staden och där köpt sig en modern överrock. På hemvägen möter han en av 'stormannarna' i socknen,
som då inte låtsas känna igen honom utan frågar, var 'herrn' tar
hemma. Bönderna ha alltså med misstroende betraktat den, som
skaffade sig en dräkt, vilken avvek från den allmänt vedertagna.
Visserligen har det nog kunnat råda en tyst tävlan mellan dem,
om vem som hade den vackrast bemålade bröllopsstugan eller de
mest utsnidade seldonen, men med dräkten var det dock en annan sak. Den var i icke ringa grad ett ståndsmärke. Den kunde
väl göras mer eller mindre dyrbar, men den fick inte förändras
i sin typ. Det var ett brott mot klassolidariteten. De anförda
exemplen äro härvidlag tydliga nog: riksdagsmannen beskylles
för att vilja vara adelsman, bondsonen kallas för 'herrn'. Som
man är klädd, blir man hädd, och en herrskapsklädd bonde kan
oriktigt tros vara förmer än sina gelikar. Stora byalag, där majoriteten för det hävdvunna kunde bli mest kompakt, ha följaktligen inverkat hämmande på dräktens utveckling. Häri ligger en
orsak till, att slättbygden i Skåne varit mer konservativ än skogsbygden. Denna konservatism ha vi dock sett försvinna inför en
kraftig högkonjunktur, d. v. s. i en tid, då modernitet i klädseln
blev en allmän och inte en isolerad företeelse. Det är de enstaka
modelejonen man hållit ögonen på.
Det teoretiska programmet för allmogens dräktpolitik är uttryckt i följande två paragrafer i de av Frillestad och Ekeby i
Luggude 1793 antagna reglerna för klädedräkten: '2:o Om någon
inom bondeståndet ändrar nu brukeliga och ofwan beskrifna
drägt, antingen till tyg eller klädernas skapnad, ware sig man
eller qvinna, häldst om förändringen liknar kjöpstädernas drägt,
skall den med förakt anses och ej lidas i något samqväm. 3:o
Skulle ock någon genom gifte eller at tjäna inkomma uti endera
af dessa församlingar och medföra olika klädespersedlar emot
dem, som här äro antagne och brukeliga, skall den wara skyldig
at nyttja det likaste och ändra det öfriga efter ortens skick, om
den will till bondeståndet räknas, och ej i sälskaper blifwa et
åtlöje.' Uppfattningen av dräkten som ett rangtecken dikterar
beslutet 1817 i N. Svalöv i Rönneberg om, att 'de i socknen va-

rande gerningsmen, jämte det hemmavarande krigsfolk, då de
icke äro i uniform, böra- vara förbundne att nyttja samma klädedräkt som de öfrige i socknen.' I V. Karup och Hov i Bjäre bestämdes 1817, att sjöfarande måste hemma använda ortens dräkt.
Karakteristisk är också följande hemställan 1793 i ö. Kärrstorp i
Färs: 'at samtelige ståndspersonerna i städerna och på landet,
vid lika eller högre vite, då allmogens barn äro i deras tienst, men
icke i borgerligt, eller annat stånd varda försatte, motte blifva förförbudne, till at gifva, påhänga eller förmå allmogens barn något deraf bruka, som Kongel. Maj :t finner för godt förbiuda låta.'
I det ovan citerade protokollet från N. Svalöv antecknades härom: 'Herrskapernas och ståndspersonernas piger, som hittill mäst
varit fåfänga, böra tillhållas att nyttja hemmatillwerkade kläder
och icke hädanefter, som förut, upwäcka täflan hos de öfrige
medtjenarne i prakt och flyktighet."
Samma inställning, som här kommit till synes beträffande
dräktskicket, har också gjort sig gällande i andra hänseenden.
Man vaktade sig själv för att lägga sig till med nymodigheter, och
man vakade över att icke grannarna gjorde det. Men det är ingalunda säkert att denna klassolidaritet sträckte sig hur långt som
helst. Fick man anledning att framställa sig som något förmer
än folket i gemen, kunde det vara svårt nog att motstå herrskapsfasonerna. Så var det i varje fall med Travar Lars Olsson i Älvdalen, Dalarna. Sedan han erhållit uppdraget som nämndeman,
ansåg han sig vara något förmer än vanligt folk och ville naturligtvis rikta uppmärksamheten mot sig. Därför lät han placera
knarr i sina skodon, trots att denna åtgärd kostade 24 skillingar
extra.2 — "T. o. m. prästgårdspigorna brukade skaffa sig knarr
1 Svensson, Skånes folkdräkter, Nordiska Museets handlingar 3, s. 294 f.
Se även Dens., Modelejon i bondedräkt, Svenska kulturbilder 2, s. 169 ff.
Dens., Bygd och yttervärld, Nordiska Museets handlingar 15, olika uppsatser
om nyheter i dräktskicket. Uppgifter om hur stadsmoder i fråga om klädedräkten spritt sig från städerna finnas även bl. a. hos Axelson, Vesterdalarne
s. 43. Gaslander, Beskrifning om allmogens sinnelag, Svenska landsmål Bih.
I, 3, s. 254 och 313. Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal 1 s. 94. öller,
Beskrifning öfwer Jemshögs sochn s. 202 f. Borgström, Berättelse öfver en
resa i Vermland sommaren 1845 s. 65 f. Holmberg, Bohusläns historia och heskrifning 2 s. 57 ff.
2 Knarr i skorna kunde åstadkommas med olika medel. I detta fall skedde
det "genom att man mellan sulan och bindsulan lade in en liten bit ogarvat
skinn, som med någon pligg fästes i främre ändan".
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i skodonen", heter det, i samma källa, och knarr "användes sålunda av både kvinnor och män i samma avsikt, nämligen att
göra sig viktiga. Allmänheten tycktes dock icke så högt uppskatta detta förhållande, då de med knarr försedda ofta benämndes pitri, i detta fall betydande högfärd, fjantighet eller inbilskhet." (ULMA 14194 s. 2 och 8. 1940).
Den till synes kuriösa tilldragelse, som här relaterats, är betecknande för denna sida av kulturutvecklingen över huvud taget. Så länge Travar Lars icke hade knarr i skorna, skilde han
sig ej från de andra bönderna i orten. Men så fort han hade lagt
sig till med denna finess, visade han att han stod ett stycke högre
på den sociala skalan än dessa. Generaliserad blir denna slutsats att en folkgrupp kan höja sig socialt genom att antaga en
annan folkgrupps seder. Om t. ex. medelklassens seder skulle
"tränga ned" till underklassen, så vore denna icke längre underklass utan medelklass. Detta är f. ö. en utveckling, som äger
rum just i vår tid. Om däremot underklassen vägrade att taga
befattning med en socialt högre stående folkgrupps seder, så innebure det en strävan att själv hålla sig kvar på en lägre nivå.
En kategori bland landsborna, som var mera mottaglig för kulturnyheter än allmogen i gemen, var ungdomen. Denna var intresserad av nymodigheter men hölls tillbaka av de äldre. När
det började bli mod att även kvinnorna bland småfolket skulle
bära hatt, var detta bruk åtråvärt för de unga kvinnorna vid österby bruk i Uppland. "I all tysthet hade nog en och annan av
det yngre kvinnliga elementet skaffat sig hatt, som de skrudade
sig med, när de reste till staden, för att icke verka alltför lantliga", heter det i en skildring av hithörande förhållanden. Till
slut gjorde några ungdomar slag i saken, i det att de kommo
överens om att till midsommar kläda sig i hatt. Därmed var den
gamla traditionen bruten. Det nya bruket väckte en del opposition här och där i början (ULMA 14119. 1940).
På landsbygden fanns en särskild folkgrupp, som utan att räknas till de högre stånden dock ansåg sig stå över jordbrukarna.
Det var bruksbefolkningen. Denna strävade efter att upprätthålla skillnaden mellan sig själv och "bönderna". Vagnshuset
vid österby bruk i Uppland var delat i två avdelningar, som kallades för "bruksändan" och "bondändan" vid midsommarfiran-
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det (ULMA 13996). — "Du ska inte säja kåsten utan kvasten,
för mamma säjer att vi är herrskap", brukade man härma en
smeddotter, som sade så till sin syster, i Korsberga, Västergötland (ULMA 3447: 3). — Vid Långöns liebruk i Älvdalen, Dalarna, fanns det något hundratal smeder. De höllo sig alltid förmer än de omkringboende bönderna. Det var ett talesätt hos
smedhustrurna: "Inte är vi riktigt herrskap inte, men nog är vi
bättre än bönder alltid" (ULMA 14194. 1940).
Forsslund meddelar om liknande förhållanden från Orsa i Dalarna:
"Äldre, helt bortlagda plagg ha såsom nämnts tagits fram och
kommit i bruk — vitkjolen, rödmagden, den vita vadmalströjan.
— Allt detta gäller särskilt södra delen av socknen, ty en viss
skillnad märks även häri mellan norra och södra Orsa — gränsen går mellan Stackmora och Slättberg. Norra delen har mera
industri — Fridshammar, slipstensgruvorna, kalkbrotten — där
vill man gärna vara litet struntförnäm, säger folket i de södra
byarna; i norr äro kullor i förmögna gårdar de första att lägga
bort dräkten, i söder är det tvärtom just de som mäst behålla
den."1
Samma avoga ställning, som landsborna i gemen intogo mot
stadsbornas och de högre ståndens seder, fanns någon gång också
hos småstädernas invånare gentemot stockholmarna. Härpå tyder följande: "Jag minns — — från min barndom i Härnösand
på 1870-talet ett äldre par, som flyttade ditupp från Stockholm
och om vilkas 'promenader' man rynkade på näsan och hörde
omdömen om 'sådant där Stockholmsherrskap, som gudbevars
inte ha annat att göra än ränna kring gatorna'."2
Om lantmannen hade sin blick riktad bakåt, när det gällde att
inrätta sitt liv, så såg stadsbon — rättare: de ledande skikten i
staden — i stället framåt. Stadens befolkning var icke fången i
traditionen på samma sätt som allmogen. Stadsbon ställde sig
välvillig mot nyheterna. Icke heller ägde stadsbon den känsla av
gemenskap med sin klass, som besjälade landsbon. Tvärtom:
stadsbon strävade efter att skilja sig så mycket som möjligt från
sina medmänniskor på så sätt att han lade sig till med moderna
1 Forsslund, Med Dalälven I: 4 s. 123. Jfr Erixon, Skultuna bruks historia 2 s. 211.
2 Weidenhielm, Från flydda tider s. 16.
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och "fina" seder, något som var tillåtet i staden men, enligt vad
som ovan sagts, på landet skulle ha betraktats som rena högfärden. Hos de lägre folkskikten i staden förhöll man sig dock utan
tvivel avvaktande gentemot de högre ståndens seder.
Trots allmogens motvilja mot stads- och högre-stånds-seder
har, såsom tidigare framhållits, en betydande del av de sentida
allmogesederna kommit just från stads- och högre-stånds-folk.
Det är lätt att ge exempel härpå.
De moderna inslagen, nyheterna, i stadskulturen kunna härröra från två olika håll. Dels kunna de ha uppstått inom staden,
dels kunna de ha inkommit genom import från andra inländska
städer eller från utlandet.
Att utpeka några bestämda folkseder såsom varande uppkomna
inom den svenska stadskulturen ställer sig ganska svårt. Lättare
är detta, då det gäller t. ex. hantverksmässigt framställda föremål, men den frågan behöver icke här närmare beröras. Tidigarel
har jag antagit att bruket att rita påskbrev härrör från västsvenskt stadsbruk, och jag har hittills icke funnit något, som
motsäger detta antagande. Karin Danver gör troligt att ett visst
i Dalsland förekommande utklädningsbruk har uppkommit i
Ämål.2
Det är uppenbart att utländska seder och bruk lättare ha kunnat införas till städerna än direkt till landsbygden i vårt land.
Landsborna ha knappast haft några sådana förbindelser med
främmande land att de därigenom kunnat tillägna sig detta lands
seder. Detta är däremot fallet med städerna.
Då man talar om våra förbindelser med utlandet, tänker man
väl närmast på handelsförbindelser. Det må emellertid framhållas att t. ex. vår sjöfart i och för sig knappast har bidragit till att
föra in främmande seder i landet. Det finns intet exempel på att
svenska sjömän i utlandet ha tillägnat sig seder, som sedermera
vunnit avsevärd spridning i hemlandet; icke heller torde utländska sjömän här ha givit upphov till nya bruk.
Däremot ha svenskar, som vistats i främmande land en längre
tid, medvetet hemfört och spritt nya seder. Ett talande exempel
1 Ejdestam, Svenska vårseder, Svenska landsmål B 40, s. 27.
2 Danver, Folktraditioner kring vårdagjämningen, Meddelanden frän Lunds
Universitets Folkminnesarkiv 1, s. 212 ff.
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härpå utgör adelsmännens efterapning av utländska högre-ståndsseder ifråga om uppträdande, klädsel o. d. I dylika fall ha vederbörande strävat efter att tillägna sig "fina" seder. Dessa ha sedermera spritts även till andra sociala skikt i Sverige.
När det gäller den svenska folkkulturen, måste vi tänka oss att
denna berikats och utvecklats i stor utsträckning just genom förmedling av de högre stånden, vilka ju satte en ära i att efterapa
kontinentala seder och bruk. En betydande roll ha dock även
de till vissa av våra städer inflyttade utlänningarna spelat. Särskilt Stockholm hyste under medeltiden och början av nya tiden
många tyskar. Vi citera vad Ahnlund har att säga om dessa och
deras inflytande:
"Att det medeltida Stockholm skulle stå under en mäktig tysk
påverkan låg i sakernas egen natur.
Det gäller över huvud om nordiskt stadsväsen under den egentliga medeltiden (räknad ungefär från mitten av 1100-talet), att
det påverkas av tyska impulser och mönster. Visserligen med
växlande styrka vid olika tidpunkter och på olika håll. Men utvecklingens huvudström gick i denna riktning, och utan detta
starka och i mycket bestämmande tyska inslag kan i vart fall
svensk stadsmannautveckling under dess grundläggande århundraden aldrig förstås. Och ser man bort från Visby, som ju levde
under alldeles egenartade villkor, finns det säkert ingen av våra
medeltidsstäder, där ett sådant tyskt inflytande avtecknar sig
kraftigare eller åtminstone tydligare än i Stockholm."1
Med full rätt torde man kunna antaga att det tyska inslaget i
huvudstadens kulturellt ledande befolkning dominerade under
åtminstone vissa skeden av medeltiden. När det i stadslagen bestämdes att hälften av borgmästarna och rådmännen skulle vara
svenskar och den andra hälften tyskar, så var detta en skyddsåtgärd, som avsåg att hindra tyskarna att bli representerade i förhållande till deras ställning.
"Det tyska borgerskapet i Stockholm företrädde i stort sett ett
överskikt av stadsbefolkningen", säger Ahnlund vidare. "Det visar sig bäst vid ett studium av de talrika privaträttsliga urkunder,
som sprida ljus över denna befolknings släktsamband och-ekonomiska villkor. Den tyske stockholmsborgaren var i regel köp1 Ahnlund, Svenskt och tyskt i Stockholms äldre historia, Historisk tidskrift 1929, s. 1.
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man, ofta grosshandlare, och han stod genom sin rörelse i regelbunden förbindelse med östersjökustens städer, framför allt Lybeck, mot medeltidens slut i stigande grad Danzig, men även med
det avlägsna Flandern. I flera generationer kunde han upprätthålla kontakten med frändekretsen söder om Östersjön. Från sin
tyska hemort hämtade han ofta sin maka, och dit återvände han
ej sällan, sedan han överlämnat sin firma åt en son, svärson eller
kompanjon; flera stockholmsborgmästare ha slutat sina dagar i
Lybeck. En rad testamenten utskifta givmildheten mellan kyrkor och fromma stiftelser i Stockholm och Lybeck eller andra
hansestäder. Helt naturligt förekommo många ingiften i svenska
borgarsläkter, liksom svenska ingiften i tyska, och det var väl
främst på denna väg, som en avnationaliseringsprocess så småningom fortskred. Men dels släktsammanhållningen, dels och
kanske än mer den ständiga nyrekryteringen från moderlandet
höll medeltiden igenom tyskheten i Stockholm vid makt som en
praktiskt taget sluten enhet." Under 1500-talet inträdde först en
försvagning av tyskheten i Stockholm, men mot slutet av århundradet stärktes den på nytt. Med 1600-talet avtog och försvann
dock tyskarnas maktställning.
Det är väl bekant att det tyska inflytandet har satt spår i vårt
språk och vår materiella kultur. Medeltidens skråväsen hade
uppstått efter tyska förebilder. Stadshantverket var i många fall
en importvara, dess arbetsmetoder och språk — termer och beteckningar — utgjordes och utgöras ännu i hög grad av tyskt
långods. Visserligen ha seder icke spritts på samma sätt som
ord och föremål, men det vore egendomligt om icke denna tyska
kulturpåverkan skulle kunna spåras även i vårt folks seder och
bruk. Stockholms ledande befolkning var tidvis mera tysk än
svensk. Tyskarna utgjorde en stor folkgrupp, som ständigt fick
nya tillskott från hemlandet och tillika underhöll fortlöpande förbindelser med detta. Det är helt naturligt att denna koloni i vår
huvudstad icke lade bort sin hemorts seder, blott emedan man
slagit sig ned på en främmande plats. De motsättningar mellan
svenskar och tyskar, som kommo till synes, tyda tvärtom på att
dessa senare slogo vakt om tyskheten.
En annan sak är huru seder och bruk överförts från tyskarna
till svenskarna. I viss mån kan detta ha skett genom giftermål.
1 Ahnlund a. a. s. 7 f.
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Så länge nationalitetsskillnaderna upprätthöllos, torde dock icke
överföringen ha varit särskilt livlig, om icke genom barnen. Men
när avnationaliseringsprocessen inträdde och motsättningarna
hävdes, förelåg icke längre något hinder för spridningen. Denna
underlättades därvid utan tvivel av det förhållandet att — enligt
Ahnlund — tyskarna företrädde "ett överskikt av befolkningen".
Hade tyskarna tillhört underklassen, är det föga troligt att någon påverkan av detta slag skulle ha förekommit.

Det är icke heller svårt att nämna vissa seder, som med all
säkerhet införts till vår huvudstad av tyskarna. En dylik var
majgrevefesten, då en därtill utvald person, majgreven — tyskt
lånord, höll sitt intåg i staden såsom symbol för sommaren.
Tydligen står denna ceremoni i samband med den av Olaus
Magnusl omnämnda striden mellan "blomstergreven" och "vintergreven", ett bruk som säkerligen också inkommit hit från Tyskland. Ännu en sed, som bör nämnas i detta sammanhang, är
papegojskjutningen, likaledes härstammande från kontinenten.
Om majgrevefesten finnas ett flertal uppgifter från medeltiden
och början av nya tiden. Peder Swart berättar om Gustav Vasa
att denne, då han vid Eriksmässetid år 1526 red tillbaka från
Gamla Uppsala, gjorde ärkebiskopen Johannes Magnus till majgreve genom att sätta på honom en stor krans.2
I Stockholms stads tänkebok för den 29 april år 1489 läses
följande: "Då fogden och rådet voro tillhopa i rådstugan att
välja kämnärer, som i det tillkommande året vara skulle, då voro
de överens om majgreven."3
Av allt att döma kunde de olika skråföreningarna välja sina
egna majgrevar. I bältaresvennernas skråordning, som tillkom
före år 1437, heter det nämligen att den som "varder valder til
meyegreff oc vii ey vara, böte j tunna öl oc vari likauel",4 och
Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken s. 135 f. Jfr Liungman,
Der Kampf zwischen Sommer und Winter, FFC 130, s. 1 ff.
2 Edén, Peder Swarts Konung Gustaf I:s krönika s. 93.
3 Henrik Schack, Stockholm vid 1400-talets slut, Kungl. Vitterhets historie
och antikvitets akademiens handl. 48, s. 218.
4 Klemming, Skråordningar, Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-sällskapet 13, s. 5.
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även i smedernas skråordning av år 1479 talas om "meyengreffue".1
I högre-stånds-kretsar i Sverige, såväl i städer som på landsbygden, har man låtit Kinkenjes komma med julklappar. Nilsson anför uppgifter från 1600-talet om "Kindken Jesus" i Stockholm.2 Celander har lagt fram ett flertal exempel rörande Kinkenjes i stads- och högre-stånds-bruk,3 och det är tydligt att seden icke har haft någon allmän spridning bland allmogen. Ingen
tvekan behöver råda om brukets geografiska härkomst — det
har införts till Sverige från Tyskland. I detta sistnämnda land
förekommer "der Kindjees" — ordet har f. ö. flera former — i
Schleswig-Holstein samt på en del ställen i Hannover och Mecklenburg.4 Från ungefär samma område eller från någon del inom
detta ha även ett par andra seder, som skola behandlas här nedan, nämligen fettisdagsrisningen och valborgsmässoeldarna, inkommit till vårt land.
I Norge har liksom på flera andra håll funnits en sed att piska
varandra med ris i början av fastlagen. Till nämnda land torde
den ha inkommit från Tyskland. Författaren till "Hogtider i Noreg og på Island" i Nordisk kultur 22 Kjell Bondevik säger om
detta bruk bl. a.: "Skikken spreidde seg so frå byane, men heldt
seg lengst på landsbygdi."5 Den utveckling, som åskådliggöres i
detta yttrande, är typisk för en mängd seder även i vårt land.
Sådana bruk, som till en början funnos endast i städerna, ha
spritts ut över landsbygden och blivit "folkseder". Så ha de lagts
bort i städerna men levat kvar hos allmogen.
Den nyssnämnda fastlagspiskningen utgör också på svensk
botten ett gott exempel på städernas betydelse för sedspridningen.
I större delen av vårt land har det av gammalt varit vanligt att
den först uppstigne på långfredagens morgon försökte piska de
1 A. a. s. 64.
2 Kindchen Jesus, Religionshistoriska studier tillägnade Edvard Lehmann,
s. 167 ff.
3 När Kinkenjes kom med julklappar till farmor och morfar, Göteborgs
Handels- och sjöfartstidning, Julnumret 1943 s. 4.
4 Atlas der deutschen Volkskunde karta 62.
5 A. a. s. 90.
2
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ännu sängliggande med ris av björk e. d. I Norrland skedde piskningen vanligen redan under natten till långfredagen. Utom denna äldre sed har det inom vissa områden förekommit piskning
på bl. a. fettisdagen och påskdagen,1 vilka bruk båda äro av
yngre datum.
Såväl fettisdagsrisningen som påskdagsrisningen ha inkommit
till Uppsverige ifrån Tyskland. Om fettisdagsrisningens förekomst i sistnämnda land säger Mannhardt bl. a.:
"In Niedersachsen (Mecklenburg, Holstein, Hannover, Schaumburg-Lippe) ist Fastnacht der begiinstigte Tag fiir die Ausiibung
dieser Bräuche. An diesem Tage backt man dreieckige oder runde
Fladen, heisse Wecken (hetweggen, hetwigen) genannt, mit denen sich die Geschlagenen loskaufen oder bedanken mässen. Davon erhält der ganze Gebrauch vielfach den Namen Hetweggen
iitståpen, hetweggenstäupung (Mecklenburg, Holstein). Man
treibt die Langschläfer mit Birkenruten aus den Betten; die Burschen tun dies den Mädchen an; oder man schlägt die Entgegenkommenden des andern Geschlechts. In einigen Städten stäupt
man nur die Finger. Sodann beschenkt man sich gegenseitig mit
den Fastelabendsruten. Statt der griinen, vom lebenden Baume
genommenen Gerten benutzte man dazu mehrfach a uch zar te
aus Silberdraht gewundene Ruten, an welche
Wickelkinder, schnäbelnde Täubchen und
dergleichen Spielwerk angebunden waren."2
Om påskrisningen, som kunde äga rum påskdagen eller annandagen, meddelar samme författare:
"Es sind meist slavische oder ehedem slavische und erst durch
Germanisierung deutsch gewordene Landschaften, in denen sich
unser Brauch am Osterfe.ste abspielt, Westpreussen, Ostpreussen
(Masuren, Samland, Litauen), Neumark, Uckermark, Voigtland,
Schlesien, Oesterr. Schlesien, Mähren, Böhmen, Oberhessen."3
Enligt Mannhardt delas alltså Nordtyskland i två områden,
ett västligt med fettisdagsrisning och ett östligt med påskrisning.4
I östra Svealand återfinnas båda dessa bruk, det förra framför
1 Se om dessa seder Ejdestam, Piskning med ris vid årshögtider, Folkminnen och folktankar 1940, s. 52 ff.
Mannhardt, Wald- und Feldkulte 1 (1904) s. 253 f.
3 A. a. s. 258.
4 Jfr Kaiser, Atlas der pommerschen Volkskunde s. 95 ff.
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allt i Södermanland, det senare i Uppland med angränsande landskap.
Den äldsta av mig kända uppgiften om fettisdagsrisning i vårt
land härrör från år 1689 och återfinnes i ett bröllopskväde till
Herr Sven Larsson Silfverberg och Jungfru Beata Elisabeth Ruut.
Det är författat av skalden Olof Vexionius, och man finner däri
följande antydan om piskningen på fettisdagen:
"1 basa Hetwägg nu wid Slutet aff den Dagen,
Som utaff Fetma nämd och renomerad är.
Kom wäs! at uthi Ett ey någon hålla lär,
Sin Fasta utaf Ehr, i hela Fasta-lagen:Pi

Med "basa hetvägg" åsyftas bruket att piska varandra med
ris på fettisdagen. "Hetvägg" kommer av det i citatet från Mannhardt nämnda tyska heisse Wecken, lågtyska heetweggen, och är
namn på de bullar, som den risande erhöll som gåva av den
slagne.
Olof Vexionius, författaren till nyssnämnda kväde, var född år
1656 i Dorpat, där fadern var professor i juridik. "Uppfostrad
under faderns ögon, förordnades han efter slutade universitetsstudier i Åbo till guvernementssekreterare i Göteborgs och Bohus
län, med hvilken befattning han synes ha nått målet för sina befordringar som ämbetsman. Hans dödsår torde ha inträffat omkring 1690."2
Det är knappast troligt att Vexionius' kännedom om fettisdagsrisningen härrör från folkligt bruk. Sannolikare förefaller
det att seden förekom i de kretsar, som han själv tillhörde.
Från 1700-talet föreligga flera vittnesbörd om att fettisdagsrisningen varit känd i vår huvudstad. Hetvägg såsom maträtt
nämnes åtskilliga gånger.3
Dalin skriver på ett ställe: "Sen löper man dermed galnare, än
man lopp i går med Fastlags-Risen",4 något som syftar på hur
man brukade springa omkring till bekanta och goda vänner
på fettisdagens morgon, överraska dem på sängen och piska
dem.
1 SAOB, art Basa. Jfr Samlade vitterhetsarbeten utg. av P. Hanselli 6 s.
409. Hagberg, Fastlag ock hetvägg, Festskrift tu l H. F. Feilberg, s. 525.
2 Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon 2 (1906) s. 717 b.
3 Hagberg a. a. s. 525 ff.
4 Dalin, Then swänska Argus 1734 nr 9.

20
Vackert smyckade fastlagsris brukade ges som presenter inom
de högre stånden, i synnerhet till unga damer från uppvaktande
herrar. Ävenså skrev man dikter, kallade fastlagsris, och sände
till dem man ville hedra eller uppvakta. Dalin har skrivit ett
flertal smärre dikter, benämnda "fastlagsris" och tillägnade olika
personer. Ett par "fastlags-ris" från år 1753 återges här:
"TU Deras Kongl. Majestäter.
I dag går werldens lopp tilbaka:
Ty den man wördar, häller kär,
Den plär man låta Riset smaka,
Men ej den man fiendtlig är.
Wälan, om det min nit beter,
Så må ej owän för mig fasa;
Men jag wil underdånigt basa
Båd öfwerhet och många fler.
Til Fröken Ulrika Strömfelt.
Hur skal jag få et Ris at aga
Så mycke wett, så mycke godt,
Så många gåfwor at behaga?
Jo, tyst, jag har det redan fådt:
At allmänt sjunga om dess pris.
När ädelmod sitt lof får höra;
Fast än man derpå ed kan göra,
Så tycks det likasom få Ris."1

Det är sålunda tydligt att bruket att piska varandra med ris
var känt i Stockholm vid mitten av 1700-talet. Även från 1800talet finnas liknande uppgifter. I en dagboksanteckning från år
1849 heter det: "20 febr. Jag fick fastlagsris af Fru Schmidt
m. fl. Det är nu fettisdagen."2 Här utsäges visserligen icke att
det var fråga om piskning. Det kan ha varit ett smyckat fastlagsris (kvistar), som omtalas, men detta är mindre troligt. Även
i Lundin-Strindberg, Gamla Stockholm talas om "riset som första
fettisdagen begagnas skämtsamt som väckningsmedel".3
En sagesman, född i Gåsinge socken i Södermanland år 1847,
berättar följande:
1 Olof von Dalins Witterhets-Arbeten 5 s. 285.
2 Jan Olof Hedberg, Dagboksblad om Gåsborn 1840-1900, Årsböcker i
svensk undervisningshistoria 61, s. B 15.
3 (1882) s. 45.
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"Första tisdagen i fastan eller fettisdagen brukade många begiva sig till Stockholm för att sälja smågrisar. När de då stodo
där på torget med grisarna fint upplagda framför sig, varje gris
med ett äpple i munnen, brukade de, som köpte, slå till säljarna
med ett litet ris, som de hade med sig. De slogo dem alltid på
händerna." — ULMA 6814 s. 9. 1933.
Även i andra städer i mellersta Sverige än Stockholm har fettisdagsrisningen förekommit under 1800-talets senare hälft. Så
meddelas från Enköping, där seden dock urartat, följande:
"Vid Enköpings elementarläroverk var det under förra hälften
av 1870-talet brukligt, att pojkarna på fettisdagen skulle låta
varandra 'smaka fettisdagsbulle'. Detta gick så till, att en var
knöt en hård knut på en hörnsnibb av sin näsduk och sedan därmed slog kamraterna, helst på låren, där det kändes mest. Ej så
sällan inknöts något mindre, hårt föremål, stundom en liten sten,
i knuten." — NM 12632.
Från Falun föreligger en liknande uppgift om en urartad form
av fastlagsrisning. Även här var det fråga om en skolpojkssed.
Uppteckningen är gjord år 1916 efter en sextiofemårig sagesman:
"Under sagesmannens pojkår var det bland pojkarna i Falun
vanligt att 'slå hetvägg' fettisdagen, och det slogs till ordentligt,
de dunkade till varann ordentligt. Kunde fortsättas därmed
under hela fastlagen." — NM 12630.
I Söderhamn var det regel att man piskade varandra på fettisdagen:
"På den första fettisdagen skulle de förr ha fettisdagsskräcka.
Ungdomen gick och skaffade sig björkris och skulle ge andra
ungdomar fettisdagsskräcka. Vanligen skulle de då försöka ta
varandra på säng och slå varandra med riset." — ULMA 15838
s. 94. 1941.1
En uppteckning från Gävle är av följande lydelse:
"På fettisdagen skulle de gå och ge stryk, helst med utslaget
ris, men inte alla hade det utslaget. Detta kallades fettisdagsskräcka. Egentligen var det pojkar, som slog flickor. Pigorna
brukade få stryk av drängarna, och de försökte binda igen sin
dörr för att skydda sig." — ULMA 15955 s. 5. 1942.
Det är möjligt att uppgifter om fettisdagsrisningens förekomst
1 Om tolkningen av -skräcka (-räcka) se Ejdestam a. a. s. 78 ff.
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skulle kunna erhållas från flera städer i Mellansverige. Städerna
äro i flertalet fall icke lika väl undersökta i traditionshänseende
som landsbygden, och de undersökningar, som verkligen ha utförts, tillhöra ett så sent tidsskede att ofta icke ens minnet av de
seder, som förekommo omkring mitten av 1800-talet, har levat
kvar.
Det kan anses fullt klarlagt att fettisdagsrisningen huvudsakligen var en stadssed i Mellansverige. Ett undantag utgör Södermanland med östra Närke, men här hade seden tydligen icke hunnit erövra hela området. Om vi emellertid se på städerna Enköping, Falun, Gävle och Söderhamn, finna vi att ifrågavarande belägg på dessa platser äro helt isolerade. Det finns ingen anknytning till den omgivande landsbygden, ty här råder långfredagsoch påskrisningen. Beläggställena ligga så tätt omkring dessa städer att det icke kan råda något tvivel om att fettisdagsrisningen
saknats i dessas omgivningar.
På vilket sätt fettisdagsrisningen inkommit till . rårt land, kan
icke med säkerhet avgöras. Möjligen har den införts med till
Stockholm inflyttade tyskar, men den kan också, såsom varande
en "elegant" sed, ha importerats av högre-stånds-kretsar i huvudstaden.
Bättre kunna vi dock skönja konturerna av sedens spridning i
Sverige. Sedan den blivit populär åtminstone inom vissa befolkningsgrupper i Stockholm, har seden förts vidare till andra
städer i Mellansverige, d. v. s. sådana som stodo under huvudstadens inflytande. Om icke den nya tiden hade kommit och avbrutit utvecklingen, är det tänkbart eller t. o. m. antagligt att seden hade spritts vidare från dessa städer. Nu hann den mellansvenska landsbygden, frånsett Södermanland och en ort i Närke,
aldrig bli delaktig av nyheten.
Att fettisdagsrisningen spritts till Södermanland är i och för sig
icke egendomligt. Detta landskap är herrgårdslandskapet framför andra. Adelsmännen tillägnade sig huvudstadens kultur, och
vad som var modernt i Stockholm, hörde också till god ton på
deras gårdar. Från att ha varit en högre-stånds-sed har fettisdagsrisningen i Södermanland blivit en allmogesed, och det är
som sådan vi träffa på den i uppteckningarna från 1800-talets senare del.
Fettisdagsrisningen är även känd från såväl städer som lands-
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bygd i Västerbotten och Norrbotten? Den sannolikaste förklaringen till dess förekomst i dessa nordliga områden är att den
från Stockholm inkommit till städerna i ifrågavarande område
och från dessa spritts ut på landsbygden.
Även den ovan nämnda påskdagsrisningen, vilken har sitt
kärnområde i Uppland, torde ha inkommit hit över huvudstaden.2
Man kan nu fråga sig i vilken utsträckning förekomsten av
Kinkenjes och fettisdagsrisningen hos stads- och högre-ståndsbefolkningen är representativ för spridningssättet hos importeller stadsseder över huvud taget.
Beträffande fettisdagsrisningen ha vi sett att den förekom i
olika städer men icke på den mellanliggande landsbygden. Seden
har alltså icke "vandrat" från ort till ort, utan den har hoppat.
Ett ev. antagande att den skulle ha inkommit till de olika städerna direkt från kontinenten är icke rimligt. Det finns för övrigt andra exempel, som visa att seder ha spritts från stad till
stad i vårt land. Ett sådant utgör påskbrevsseden.
Bruket att rita påskbrev skiftar något, men i stort sett har det
skett på följande sätt — och sker förresten ännu i dag.
I god tid före påsk ritade barnen påskkäringar med därtill hörande attribut på väg till Blåkulla. Till brevet hörde en vers, som
i vanligaste fall lydde: "Sopa, raka, smörjehorn ger jag dig till
resedon", men även kunde vara längre till sitt innehåll. På påskaftonskvällen sprungo barnen, ibland utklädda, omkring till sina
bekanta, kastade ett dylikt brev i förstugan, klappade på dörren
och flydde därpå sin väg för att icke bli upptäckta.
Denna sed har haft en typisk, vad man brukar kalla, "västsvensk" utbredning, omfattande de västliga delarna av Göta- och
Svealand.3 I östsverige har seden, så långt det gått att utröna,
icke tillhört allmogetraditionen. Emellertid är den känd från
några städer på östkusten, nämligen öregrund (Uppg. av R. Broberg 1941), Luleå (ULMA 15639), Piteå (ULMA 15634), Boden
(ULMA 16361) och Haparanda (ULMA 15597). Till dessa stä1 Se karta hos Ejdestam a. a. s. 53.
2 Denna sed har utförligt behandlats hos Ejdestam, a. a.
3 Se karta 7 hos Ejdestam, Svenska vårseder.
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der måste påskbrevsseden ha införts från Västsverige. Vidare är
den belagd från Karleby, Nedervetil och Terjärv i Finland.1
Ett annat exempel, som kanske är betecknande för samma förhållande, gäller påskeldarna. Dessa ha liksom påskbreven en
västlig förekomst (Se karta 8). I Västmanland äro de kända
blott från två orter, och det är städerna Nora och Lindesberg.
Spridningen av seder från stad till stad har sannolikt till största delen skett genom att folk flyttat från en stad till en annan.
Visserligen får man icke alldeles förbise det faktum att en person
under ett besök i t. ex. Stockholm kan ha lärt känna en ny sed
och fört den med sig till hemstaden. Men flyttningarna ha säkerligen haft större betydelse för denna del av kulturspridningen.
Ämbetsmannaklassen har utan tvivel en andel häri. Tjänstemän
fingo sin utbildning i Stockholm och bosatte sig i småstäderna.
Lärarna studerade vid universiteten men flyttade sedan ut i
landsorten. Skolorna utgjorde givetvis en god jordmån för nya
seder. Affärsmän och hantverkare flyttade till städer med större
möjligheter för sin verksamhet. Sist men icke minst må nämnas
giftermål mellan kontrahenter från olika städer, varvid det väl i
regel var den kvinnliga parten, som bytte vistelseort. Med flyttningar och giftermål följde att man fick släktingar i andra städer, och den kontakt, man i fortsättningen höll med dessa, kunde
måhända bidraga till spridningen av nyheter i fråga om seder.2
Det är ganska säkert att fettisdagsrisningen aldrig skulle ha
förekommit i de mellansvenska städerna — frånsett huvudstaden — om icke seden hade spritts direkt från stad till stad. Om
vi tänka oss att detta bruk från Stockholm hade vandrat ut över
landsbygden, är det väl möjligt att det skulle ha nått både Enköpings-, Falu- och Gävletrakten, men det skulle icke ha kunnat
tränga in i själva städerna, eftersom stadsborna aldrig skulle ha
tagit upp en bondesed. Seder ha icke spritts från landsbygd till
stad.
Den vanligaste åsikten har eljest varit att andligt betonade kulturföreteelser ha spritts från gård till gård och från by till by.
Betecknande är i detta hänseende följande uttalande av Kaarle
Krohn:
1 SLS 506 s. 14 f. Jfr Hembygden 1910 s. 251 ff.
2 Flyttningarnas stora betydelse för kulturspridningen har framhållits av
von Sydow i hans arbete Om traditionsspridning, Scandia 1932, s. 324 ff.

25
"Die miindliche Verbreitung einer Oberlieferung ausserhalb
ihres Entstehungsortes kann freilich durch Umzug ganzer Gemeinschaften oder einzelner Personen, besonders hej Heiraten vor
sich gegangen sein. Auch temporäre Bewegungen der Jäger,
Fischer, Handwerker, Kaufleute, Seefahrer, Krieger, Pilgrime und
anderer Reisenden mässen mitgerechnet werden. Von weit grösserer Bedeutung ist immerhin der dauernde Einfluss des ständigen Umganges mit der Nachbarschaft gewesen. Bis auf die
neueste Zeit war die Landbevölkerung Europas an die Scholle
gebunden. Die Verbreitung ihrer Oberlieferungen ist wörtlich
'durch den Volksmund' geschehen, von Gehöft zu Gehöft, von
Dorf zu Dorf, von Kirchspiel zu Kirchspiel in einer fortlaufenden
Kette von nachbarlichen Beriihrungen. Vie die Geldstiicke von
Hand zu Hand, sind sie von Mund zu Mund gewandert."1
Krohns uttalande avser förmodligen närmast folkdiktsalstrens
spridningsvägar, men både i fråga om dessa och folkseden har
spridningen skett i väsentliga delar på annat sätt än genom
"vandring".
Vi ha nyligen sett exempel på hur folkseder ha spritts från stad
till stad, under det att den mellanliggande landsbygden har "hoppats över". Emellertid är det också av vikt att utreda på vilka
vägar sederna ha spritts från städerna ut på landsbygden.
Allmogens förbindelser med städerna voro i äldre tid huvudsakligen av ekonomisk art. Stadsresorna voro handelsfärder. För
den del av lantbefolkningen, som bodde i stadens omedelbara närhet, voro täta och regelbundna stadsbesök en självklar sak. Man
for kanske in till staden varje vecka eller månad och avyttrade
sina produkter i småportioner på torget eller i de privata hushållen, och man köpte också varje gång blott smärre partier av
de förnödenheter, som behövdes i hemmet. Dessa människor,
som således relativt ofta besökte staden, hade möjlighet att tämligen väl lära känna denna och dess invånare och blevo därigenom mera förtrogna med stadslivet och stadskulturen än som
var möjligt för landsborna i gemen.
För större delen av allmogen blev en stadsresa emellertid ett
stort och icke alldeles riskfritt företag, som icke kunde komma
1 Krohn, Die folkloristische Arbeitsmethode, Instituttet for sammenlignende Kulturforskning B 5, s. 55.
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i fråga oftare än nöden krävde. De stora avstånden, de eländiga
vägarna och de strapatser, som voro förenade med en sådan färd,
tilläto inga resor för nöjes skull. När man begav sig till staden,
var det alltså för att göra affärer, för att sälja och köpa, eller
rättare: byta varor. Men ju mera sällan en stadsresa företogs,
desto större blev det lass av gårdsavel, som man måste föra med
sig, och desto mera varor var man tvungen att frakta med sig
hem. Någon plats för passagerare fanns under sådana förhållanden icke, utan det blev i regel endast körkarlen — husbonden
själv, en vuxen son eller en dräng — som kom i tillfälle att besöka staden. I synnerhet kvinnorna fingo nöja sig med någon
enda eller några få stadsresor under hela sitt liv, och många
voro säkerligen de, vilkas enda kännedom om staden hade förvärvats genom hörsägner. T. o. m. från Skåne, som ju dock har
varit förhållandevis rikt på städer, meddelas att "fruntimren"
över huvud taget mycket sällan reste till staden, "och ofta kunde
åtskilliga år gå hän, utan att hustrun lämnade hemmet, med undantag av besöken i kyrkan och vid gillestillfällen".1
Det förefaller icke sannolikt att bönderna under de korta och
sällsynta tillfällen, då de besökte städerna, skulle ha lärt känna
och tillägna sig stadsbornas seder på sådant sätt att de fört dem
med sig hem och utövat dem i hemorten. Om t. ex. olika högtidsseder skulle ha spritts på dylikt vis, förutsätter detta att allmoge från olika håll skulle ha vistats i städerna just på de tider,
då dessa seder utövades. Vidare förutsätter det att det hos lantbefolkningen fanns en strävan att lägga sig till med de för städerna utmärkande bruken. Någon dylik strävan har dock icke
gjort sig gällande hos allmogen i allmänhet. Tvärtom har motsatsen varit fallet. Jag har icke heller någonstädes i det svenska
folkminnesmaterialet funnit exempel på att en allmogeman av
genomsnittstyp hemfört och utövat en stadssed. Han skulle f. ö.
i sådant fall ha utsatt sig för ovilja från grannarnas sida.
En annan art av handel, gårdfarihandeln, kan icke heller antagas ha haft någon egentlig betydelse för spridningen av folksederna. Att folk skulle ha tillägnat sig någon av en gårdfarihandlande utövad sed, förefaller uteslutet. Och att dessa handelsmän, som hade sin huvudsakliga verksamhet på landsbygden,
som genomströvade vidsträckta områden av landet och som måste
1 Bruzelius, Allmogelivet i Ingelstads härad (1930) s. 32.
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ha iakttagit åtskilligt av människiarnas seder och bruk, skulle hä
fört med sig hem och i hemorten utövat någon sed, som sedan
vunnit vidare spridning, därpå finnas, så vitt jag vet, inga belägg.
En möjlighet till spridning kan naturligtvis ha förelegat i de
fall, då folk från landsbygden för en tid tog tjänst i staden men
sedan återvände till hembygden. Bäst kända äro härvidlag dalkarlarnas och kullornas vandringar till Stockholm på "herrarbete". Det är klart att dessa människor, som tillbragte hela sommaren i huvudstaden, måste ha haft god tid att lära av stockholmarna, som ju till sin livsföring voro de modernaste invånarna i landet. Så synes emellertid icke ha skett. Hemtrakten för
detta dalfolk, som f. ö. också idkade en omfattande gårdfarihandel, har i de flesta avseenden räknats såsom ett av vårt lands ålderdomligaste områden. Sedan man kommit tillbaka till hembygden, levde man åter på det sätt, som där var tradition.
Häremot kan invändas att det finns exempel på att folk från
landet, som haft tjänst i staden, fungerat som kulturförmedlare.
Detta är riktigt, men det rör sig i dessa fall sannolikt om personer, som på allvar övergivit sin hembygds kultur och i stället
givit sig stadskulturen i våld. De ha helt urbaniserats och medvetet strävat efter att intaga en undantagsställning. Det är naturligt att dylika personer ha spelat en viss roll som kulturförmedlare och spridare av stadskultur, men förhållandet har knappast varit vanligt, och dessa efterapare av stadsbornas seder ha,
såsom nyss sagts, setts med oblida ögon av grannarna.
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att handeln i forna
tider har spelat en föga betydande roll för spridningen av folksederna. Det råder i detta avseende en bestämd skillnad mellan
sed och sak, eftersom föremål, hantverksalster o. s. v. spredos
just genom handeln.
Djäknar och gesäller voro vanliga gäster på landsbygden i
äldre tid. Deras betydelse för spridningen av nya seder torde icke
ha varit särskilt stor.
Ett exempel på en stads- och högre-stånds-sed, som snabbt spritt
sig över hela landet, utgör julgranen. Trots att dess spridningssätt är känt i stort sett, skola vi här anföra några exempel därpå.1
1 Se Nilsson, Årets folkliga fester (1936) s. 205 f. Celander, Nordisk jul 1
s. 153 f.
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Av ett antal uppgifter från övre Dalarna säger en att "det var
kullor, som varit borta, som införde julgranen i Mora" (ULMA
1992), medan enligt en annan källa den första julgran, som sagesmannen hört talas om, hade funnits hos ett herrskap nere i
Morastrand (ULMA 1976). Från Djura socken uppgives att seden med julgranen först började hos de religiösa på 1870-talet,
varefter den upptogs även av annat folk (ULMA 1658).
"I Älgträsk, där jag är uppfödd", heter det i en uppteckning
från Västerbotten, "fanns aldrig en julgran. Jag hade inte sett
en sådan, förrän jag kom till prästens i Jörn; jag var tjugu år
då" (ULMA 6015).
I österfärnebo i Gästrikland började man ha julgranar på Gysinge herrgård på 1850-talet, i bruksgårdarna ungefär på 1860talet och ute i socknen ännu senare (ULMA 5937).
Den första julgranen i Vemdalens kyrkby i Härjedalen ägdes
av pastorn i byn (ULMA 1221: 1). En person från Hån i Vemdalen, född omkring år 1870, berättar att han såg den första julgranen, då han var tolv år gammal. Det var "bolagskarlarna, som
hade tagit med sig seden från södra Sverige" (ULMA 1221: 1).
Från ett ställe i Offerdal i Jämtland meddelas att den, som hade
den första julgranen, var Per Jans Märit. Hon "hade haft plats
i sta'n och hade sett julgranar där, förstås" (ULMA 1300),
En person i Nysund i Närke, född år 1846, såg den första julgranen på herrgården Äng. Han var då 16-17 år gammal (ULMA
3923). I Bettna prästgård i Södermanland fanns julgran omkring år 1870, men till bönderna kom den först senare (ULMA
4863). Ungefär vid nämnda tidpunkt förekom den även på herrgårdarna men icke på de mindre ställena (ULMA 4642).
I Agnetorps socken i Västergötland fanns den första julgranen på "herrgården; snart fick de julgran i prästgården med, och
så småningom blev det allmänt" (ULMA 2626: 3).
En sagesman från Hällestad i Östergötland säger sig ha sett
den första julgranen år 1844 i socknens prästgård. Förut hade
man icke julgranar i socknen, och efter julottan voro församlingsborna mycket nyfikna att få se granen. Det dröjde dock
ännu i mera än tio år, innan seden blev något så när allmän
(ULMA 1756: 1).
".Enligt de skilda meddelarnas utsagor började julgran användas mera allmänt omkring 1865. Seden att ha julgran kom till
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allmogen och andra från herrskapet — d. v. s. präst- och bolagsfolk. Till dem hade seden med julgransfirandet kommit från städerna", heter det i en uppteckning från Bjuråker i Hälsingland
(ULMA 3221: 1).
Det framgår tydligt av dessa exempel, som kunna mångfaldigas, att det var herrgårdsägare, präster och andra representanter för stadskulturen, som förde ut julgranen på landsbygden.
På samma sätt som bruket att ha julgran har Luciafirandet i dess
moderna form spritts. Högre-stånds-folk av olika kategorier
gjorde seden känd på landsbygden. Luciafirandet synes icke
vara av någon högre ålder ens på västra Göta- och Svealands
landsbygd. I många skildringar från 1800-talets senare hälft
framhålles att seden förekom hos prästerna, på herrgårdarna
o. s. v. men icke hos allmogen:
"Utklädd Lucia förekom blott på herrgårdarna, men under
senare tid kom bruket in också på större och förmögnare bondbruket torde icke gå längre
gårdar, tjänstemannahus m. m.
tillbaka än mitten av 1800-talet", meddelas från Sexdrega i Västergötland (IFGH 1739). "Nu för tiden är det kaffe och en vitklädd tös, som bjuder, och den seden hade gamla fru Bäckman
på Sörbylund lärt in. Hon var dotter till doktor Torstensson på
Persberg vid Skövde, och han gjorde så, när han skötte Mösseberg", heter det i en uppteckning från Väring i samma landskap
(IFGH 4260). Enligt en uppgift från Ugglum, likaledes Västergötland, har seden "antagligen förts ut bland allmogen av flickor, som haft plats hos s. k. herrskapsfolk i stad eller på landet"
(ULMA 11146). I Grimeton i Halland förekom Luciabruk "mest
på herrgårdar" (IFGH 4196). "Seden att gå Lucia hörde hemma
på de större ställena förr. Nu är den mera allmän", rapporteras
från Tossene i Bohuslän (VFF 1795). En sagesman i Tydje,
Dalsland, säger: "Jag har hört talas om lussebrud från mera bemedlade ställen" (IFGH 1811).
Liknande uppgifter föreligga från Värmlånd:
"På herrgårdarna brukade en tös få kläda ut sig till Lucia. Jag
minns det från det jag tjänade piga. Men ute i bondstugorna var
det inte så vanligt" (Nor. IFGH 4031). "Lussebrud var inte vanligt bland .sämre folk. Jag hörde talas om henne från herrgårdarna" (ö. Emtervik. IFGH 3335).
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Principerna för spridningen av stadssederna kunna sägas vara
följande:
Seder, som först förekommit i en kulturellt sett inflytelserik
stad, ha hastigt spritts till andra städer. Med högre-stånds-kretsar ha de spritts ut på landsbygden. Trots allmogens ovilja mot
"herrskapsseder" ha de nya bruken accepterats även av jordbrukarbefolkningen.1 På så sätt bildades traditionsöar, som ökade i
omfång och utvecklades i riktningar, som betingades av förhållandena. Här måste vi räkna med en spridning från gård till
gård och från by till by. Traditionsöarna växte så småningom
ihop och bildade ett enhetligt område. Samtidigt spredos sederna
även genom "vandring" i städernas omgivningar. — Detta schema
må gälla som en norm, varifrån många undantag givetvis kunna
förekomma.2
Av vad som här har sagts, har framgått att en seds spridning
är beroende icke endast av geografiska utan även av sociala faktorer. Jag skall lämna ytterligare ett antal exempel härpå. Det
gäller barnens sätt att tilltala och benämna föräldrarna — med
"far" och "mor" eller "pappa" och "mamma". Materialet till
denna undersökning (Se karta 1) har insamlats genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala under åren 1940-1941
och avser förhållandet vid tiden för insamlandet. Det förvaras i
nämnda institution under accessionsnummer 16415. Större delen av meddelarna utgöras av folkskollärare och -lärarinnor.
De gamla inhemska tilltalsorden äro far och mor. Sedermera
ha orden pappa och mamma inkommit och spritts över praktiskt
taget hela landet.
De äldsta kända beläggen på pappa som tilltalsord till fadern
härröra från slutet av 1600-talet. Hellquist anför ordet efter Spegel 1685, Karl XII i dagbok 1689 och M. Stenbock 1690. Mamma
1 Jfr Klein, "Dyngbröllopet" vid Haneberg, Folkminnen och folktankar
1926, s. 5 f.
2 Erixon berör i ett flertal av sina arbeten de högre ståndens betydelse för
kulturspridningen, så t. ex. i Möbler och heminredning i svenska bygder,
Folklig möbelkultur och Västmanländsk byggnadskultur (Svenska Turistföreningens årsskrift 1918). — Trotzig är av ungefär samma uppfattning som
den här ovan anförda, såtillvida som han anser att såväl punktartad som kontinuerlig spridning av kulturföreteelserna har gjort sig gällande (Slagan och
andra tröskredskap, Nordiska Museets handlingar 17, s. 64).
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anföres i samma källa efter Warnmark 1688 och Karl XII i brev
1692. Dessa benämningar, som återfinnas i ett flertal andra
språk, användes till en början endast inom de högre stånden i
vårt land.1 Det nya tilltalssättet synes ha spritts förhållandevis
hastigt. År 1731 heter det sålunda i Sedolärande Mercurius:2
"När Båtzmans- och Soldate-Barn kalla deras Föräldrar Pappa
och Mamma, måste de Förnähme låta deras Barn kalla sig Far
och Mor." Yttrandet avser dock säkerligen förhållandena på någon viss plats och icke landet i dess helhet.
I Skåne är bruket såtillvida enhetligt, som folk i allmänhet låter barnen säga far och mor, medan pappa och mamma användes hos dem, som anse sig stå litet högre socialt sett. Blekinge,
Sydsmåland och södra Halland ansluta sig till Skåne i detta hänseende. Norr om detta område dominerar pappa och mamma, under det att far och mor anses vara finare, och sådan är ställningen för närvarande i praktiskt taget hela landet med undantag för några trakter huvudsakligen i Svealand, där far och mor
samt far och mamma ofta användas. Detta område består av
Närke, Västmanland och Dalarna samt en ort i Gästrikland.
Några uppteckningar må tjäna till belysning av de sociala faktorer, som bestämma hur barnen skola tilltala sina föräldrar:
"Barnen säga i de flesta fall far och mor. Uttrycket pappa och mamma,
som förr betraktades [som] överklassbetonat, har dock under de senaste
årtiondena vunnit alltmera utbredning i orten" (Sk. Perstorp). — "Båda
tilltalssätten användes, dock mest bland böndernas barn far och mor. Numera anses det ena lika fint som det andra, men för några tiotal år sedan
var det finare att säga pappa och mamma och förekom endast hos stadsbefolkningen. När jag var barn och vi lekte 'fint folk', sade vi pappa och
mamma, eljest far och mor" (Blk. Tving). — I Harplinge i Halland äro
båda tilltalssätten ungefär lika vanliga. Pappa och mamma "är nog yngre
här i orten och ansågs nog tidigare för finare." — Från Hälleberga i Småland meddelas: "I äldre tider sade barnen vanligen far och mor. Somliga
lärde emellertid sina barn säga mamma och pappa. Detta ansågs då
finare. Numera användes också båda delarna, kanske mest far och mor.
En omvärdering har emellertid skett, så att far och mor nu anses minst
lika fint som mamma och pappa. Endast i fråga om vissa enstaka personer, för vilka nivelleringen gått mera spårlöst förbi, gäller kanske ännu
att de anse mamma och pappa finare." -- I Furuby i samma landskap användas båda tilltalssätten: "Det äldsta tilltalssättet är utan tvivel far och
mor. För cirka 20 år sedan användes pappa och mamma endast av den s. k.
1 Jfr SAOB, art. Fader.
2 3 nr 10 S. 8.
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högfärdsklassen, d. v. s. de finare människorna. Men nu är det ingen skillnad inom de olika samhällsklasserna. Under senaste året ser det ut, som
om några flera använda uttrycket pappa och mamma än far och mor. De
äldre använda så gott som uteslutande far och mor. Men de yngre familjerna pappa och mamma. Det ena eller det andra anses numera ej finare."
— I Moheda tilltala barnen föräldrarna "vanligast med far och mor, men
det förekommer också med tilltalet mamma och pappa. Detta är en senare
tids bruk och anses nog av många för att vara finare eller förnämare än
det gamla tilltalet. För 30 eller 40 år sedan förekom tilltalet mamma och
pappa endast hos s. k. herrskapsbarn, t. ex. prästens barn. Numera förekommer det inom alla samhällsklasser. Det gamla vackra tilltalet far och
mor är dock här ännu allmännast." — Barnen i Kymbo i Västergötland
"kalla i allmänhet sina föräldrar mamma och pappa. Far och mor användes nog mera förr. Inom s. k. högre samhällsklasser synes bruket av far
och mor blivit vanligare på senare tiden. Kanske det anses något finare."
"Barnen bruka nuförtiden (1940) tilltalsorden pappa och mamma om
föräldrarna. Uttrycken far och mor börja användas av ingenjörernas barn
och anses tydligen en aning finare. Emellertid torde de förstnämnda tilltalsorden användas och föredragas av det stora flertalet" (Hls. Bergvik).
— "Det utan tvekan vanligaste tilltalet är pappa och mamma. Av 18 tillfrågade barn var det endast ett, som använde tilltalsformerna far och mor.
Denna form anses finare. Huruvida den ena eller andra formen förekommer endast inom vissa samhällsklasser, har jag inte kunnat konstatera"
(His. Järvsö). — "I vår kommun, Asele, bruka barnen i allmänhet tilltala
föräldrarna med pappa och mamma, i undantagsfall far och mor, vilket då
anses finare och har tillkommit senare. Far och mor användes nog mera
inom de s. k. högre klasserna. Pappa och mamma har nog varit det vanliga tilltalsordet även i äldre tider" (Lpl. Asele). — "Barnen benämna
sina föräldrar pappa och mamma eller far och mamma. Det förra uttrycket är vanligast. Tilltalssättet far och mor förekommer ytterst sällan. Av
65 tillfrågade barn begagna 39 tilltalssättet pappa och mamma. De övriga
använda uttryckssättet far och mamma, vilket också torde ha varit det
vanligaste tilltalssättet i äldre tid" (Nrk. Götlunda). — "Nuförtiden (1941)
tilltalas föräldrarna far och mamma, således en 'hopdragning' av far och
mor och pappa och mamma, vilken benämning är yngre uttryck här i Fellingsbro och kan anses vara finare än den andra. I municipalsamhället och
bland s. k. högre samhällsklass (än bönderna) säger barnen pappa och
mamma. Men det finns statarbarn och arbetarbarn, som säger så också.
Enligt förfrågning hos 'mina barns' föräldrar [meddelaren är lärare] har
jag fått veta att far och mamma är ganska gammal benämning, 50-75
år, men i äldre tid hette det far och mor" (Vml. Fellingsbro). — "Vid undersökning har det visat sig att skolbarn övervägande använda mamma och
pappa (75 procent); 20 procent använda sig av kombinationen far och
mamma. Far och mor samlar f. n. 5 procent och förekom förr endast i
tjänstemannafamiljer men har efterapats numera även i enklare kretsar.
Pappa och mamma förekommer dock rätt ofta även i bättre hem. Medelål-
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ders personer kalla sina föräldrar far och mamma (ytterst sällan mor)"
(Vml. Malma). — "Barnen av i dag kalla sina föräldrar far och mor, vilket även av ålder varit vanligt. 'Herrskapsfolk' inom orten har använt
pappa och mamma men numera är det de på samhällsskalan lägst stående,
som använda sig av detta tilltalsord" (Dl. Boda). — "Far och mamma är
det tilltalssätt, som mest användes i dessa bygder av dessa dagars barn.
Uttrycket far och mor användes blott i enstaka fall. — — Pappa och
mamma användes rätt ofta som tilltal och får anses som det yngre av de
båda uttrycken, Ni nämnde i brevet [far och mor, pappa och mamma].
Längre tillbaka i tiden användes uttrycket pappa och mamma endast i s. k.
finare familjer, vilket här betyder tjänstemannaklassen. Inflyttade familjer använde också i regel uttrycket pappa och mamma, även om de tillhörde en lägre samhällsklass, om man nu överhuvud kan begagna sig av
uttrycket högre och lägre samhällsklass. Så småningom fördes tilltalssättet pappa och mamma ut bland 'vanligt folk' och användes nu inom
alla samhällslager. I våra dagar synes det bära därhän, att uttrycket far
och mor anses som finare än pappa och mamma, kanske beroende på att
det klingar högtidligare och mera vördnadsbjudande. Den äldre generationen i dessa bygder använde även uttrycket far och mamma. Generationen före densamma synes ha mestadels använt uttrycket far och mor"
(Dl. Husby).

Karta 1 söker att ge en bild av såväl de geografiska söm sociala
divergenserna i användningen av tilltalsorden till och benämningarna på föräldrarna. Det vanligaste tilltalssättet är, som synes, pappa och mamma. Endast i två områden förekommer far
och mor i allmännare bruk. Det ena området är Sydsverige. Det
andra är mellersta Svealand, men här förekommer också talrikt
far och mamma.
Eftersom far och mor är det äldsta tilltalssättet i vårt land,
framträda sålunda de sydsvenska landsdelarna och mellersta
Svealand såsom särskilt konservativa bygder. Emellertid kan
detta förhållande icke bero på att det nyare tilltalet pappa och
mamma icke spritts dit. Praktiskt taget överallt i Skåne, Blekinge, Sydsmåland och Sydhalland är detta tilltal känt, men det
är mindre vanligt och tillhör oftast ett "finare" bruk. På liknande sätt är det i mellersta Svealand. Landskapen Närke och Västmanland äro icke kända som konservativa trakter i fråga om
folkseder. Tvärtom är t. ex. den västmanländska folkseden förhållandevis modern. Bergsmännen, som själva ha ansett sig socialt stå över allmogen, ha utan tvivel infört mycket nytt. Trakten har också legat öppen för de nyheter, som inkommit över
Stockholm och Mälarstäderna. Den tillhör det-'östsvenska nova3
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tionsområdet och ansluter sig i detta avsende närmast till Uppland. Ungefär detsamma gäller bergslagsbygderna i Dalarna.
övre Dalarna uppvisar ofta en ganska markerad konservatism,
men då det gäller från östra Svealand spridda seder, återfinnas
dessa ofta även i Siljanstrakten.
I intetdera fallet kan konservatismen beträffande tilltalet till
föräldrarna i dessa från varandra skilda områden skyllas på avlägset eller svårtillgängligt läge. Vad särskilt det svealändska
området beträffar, är detta helt omgivet av trakter med mamma
och pappa som vanligaste tilltal. Detta har liksom de ovan
nämnda sederna spritts från stads- och högre-stånds-befolkning.
Geografiskt sett ligger det inklämt mellan det "västsvenska" och
östsvealändska spridningsområdet.
Förklaringen måste vara att de sociala faktorerna betytt mera
än de geografiska. "Folket" har avstått från att antaga de "fina"
sederna. Man har hållit på sitt eget, det gamla och fäderneärvda.
Varför detta har skett just inom ifrågavarande område är svårt
att avgöra utan ytterligare, noggranna undersökningar av andra
företeelser i samma trakter.
Tilltalssättet far och mamma ter sig något egendomligt. Det
förefaller som om mödrarna reagerat mindre mot mamma än fäderna mot pappa. Någon roll har kanske också det förhållandet
spelat att verbet "pappa" i en del av de ifrågavarande dialekterna
har betydelsen "dia".
Det har varit min avsikt med denna undersökning, vars resultat i detta sammanhang endast kunna helt — och alltför — ytligt
beröras, att framhålla de sociala faktorernas betydelse för sedens
spridning, och ett flertal exempel ha framdragits för att visa
detta. Emellertid är man — såsom f. ö. framgår av kartan —
icke överallt medveten om att de olika tilltalssätten fördela sig
på olika folkgrupper eller att ettdera anses "finare". I åtskilliga
fall ha sagesmännen säkerligen förnekat förekomsten av dylik
social skillnad, emedan de icke själva vilja se och erkänna att
det ena tilltalssättet är "finare" än det andra. Men även om man
utgår från att de socialt betingade olikheterna icke utmärkts på
kartan så ofta som de föreligga i verkligheten, så finns det
dock talrikt med exempel på att dylika skillnader förekomma.
Det är en ganska allmän föreställning att en sed anses "fin"
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och åtråvärd, emedan den är ovanlig. Detta är emellertid en felaktig uppfattning. Seden är "fin", endast om den existerar hos
en högre social grupp, som i förhållande till folkmängden ju alltid är fåtalig. En sed, som uppbäres av ett fåtal personer inom
underklassen, anses icke vara "fin" eller åtråvärd.
Det kan sägas att det exempel, som här dragits fram — tilltalssättet till föräldrarna — för att belysa den sociala i motsats
till den geografiska sidan av folksedernas spridningsvägar, är
alltför extremt och icke signifikativt för dessa förhållanden i allmänhet. Jag vill erkänna att detta till en del är riktigt, dock icke
alldeles. De omständigheter, som känneteckna spridningen av
ifrågavarande företeelse, existera vid all spridning av folkseder,
ehuru de ofta äro mindre accentuerade. När den ene bonden gör
som den andre utan att reflektera däröver, så är det emedan de
tillhöra samma sociala klass. Men det är möjligt att backstugusittaren tänker sig för, innan han lägger sig till med bondesed,
likaväl som bonden ställer sig avvaktande mot herremanssed. I
bägge fallen beror hans handlande på en social reaktion. Det visar sig likväl att den högre klassens seder trots ()viljan däremot
"tränga ned" till de lägre klasserna. Samma sak kan kanske uttryckas så att de lägre samhällsklasserna höja sig till de högre
klassernas nivå.
I de arbeten över olika kulturföreteelsers förekomst i vårt land,
vilka hittills publicerats, har i stort sett endast den geografiska
synpunkten beaktats, vare sig resultaten ha framlagts i texteller kartform. De kartor, som offentliggjorts, ha blott avsett att
dokumentera ifrågavarande företeelsers befintlighet på olika
ställen och intet annat. Om företeelsen har varit allmän eller
ovanlig i den enskilda orten, om den tillhört någon viss social
grupp e. d., har icke åskådliggjorts på kartorna, och i de flesta
fall torde forskaren icke ens ha strävat efter att utreda denna
fråga. Detsamma gäller naturligtvis även de flesta av de i detta
arbete reproducerade kartorna.
Det säger sig självt att den geografiska metoden ensam icke ger
hela sanningen. Att låta ett belägg, som avser en enda person,
ett enstaka exempel av ett föremål, en enda uppgift om en sägen
o. s. v. beteckna att ifrågavarande företeelse är känd i orten, är
icke rättvist.
Sigurd Erixon har tidigare framhållit vikten av att den "sociala
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dimensionen" beaktas i den etnologiska forskningen.1 I den etnologiska, av Erixon redigerade delen av Atlas över svensk folkkultur är varje kulturföreteelse fixerad "icke endast till tiden
och rummet utan också till ett givet socialt skikt".2
Det har visat sig att de seder, som här ha behandlats, ha spritts
uppifrån och nedåt, ur social synpunkt sett. Givetvis kan en sed
spridas på bredden inom en viss klass, t. ex. hos allmogen. Men
däremot kan en sed icke spridas nedifrån och uppåt, om icke just
i vår tid med reklamens hjälp.
Därför har vissa främmande folkgruppers betydelse för den
svenska folkseden varit mycket stor. De till Stockholm under
medeltiden inflyttade tyskarna tillhörde ett överskikt av befolkningen, och deras seder kunde spridas. Hade de inflyttade tillhört
underklassen, hade deras seder troligen varit dömda till undergång i vårt land. Vidare är att märka att de tyskar, som kommo
hit, voro talrika. Effekten hade säkerligen icke blivit densamma,
om det kommit blott någon enstaka person.
Det finns i vårt land exempel på att en främmande befolkningsgrupp inkommit till Sverige men icke övat något inflytande
på den svenska folkseden, nämligen de under 1600-talet invandrade finnarna. Dessa utgjorde i svenskarnas ögon en underklass
och voro fattiga och föraktade. Det torde icke finnas något exempel på att en av dessa finnar införd sed har vunnit någon nämnvärd spridning bland svenskarna. Däremot ha t. ex. föremål av
näver, som finnarna till en del livnärde sig på att tillverka, spritts
bland svenskarna.
En motsvarighet härtill ha vi även i Finland, ehuru förhållandena där ligga annorlunda till. Den svenska folkkulturen har i
fråga om sed och bruk i hög grad påverkat den finska, medan
motsatsen är relativt sällsynt.
Folksedens spridning är i första hand icke en geografisk utan
en social fråga. Man må anlägga vilka geografiska synpunkter
som helst på detta problem — finnas icke de sociala förutsättningarna, så blir det ingen spridning. Att sedan geografiska faktorer kunna underlätta eller hindra en spridning, är en andrahandsfråga.
1 Erixon, Svenskt folkliv s. 283 f.
Dens., Atlas över svensk folkkultur, Folk-liv 1942, s. 131.
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En hastig blick på de kartor, som offentliggöras i denna avhandling, visar att olika seder kunna ha — ur geografisk synpunkt — helt olika förekomst. Ibland påträffas — ehuru detta
icke just kommer till synes på de här publicerade kartorna —
ett större eller mindre antal kulturföreteelser med samma utbredning, så att de ha ett gemensamt förekomstområde.
Orsakerna till att åtskilliga seder i vårt land ha en förekomst,
som är begränsad till vissa trakter eller landsdelar, kunna vara
av olika art, och det skulle föra för långt att i detta sammanhang diskutera problemet i sin helhet. I stället skola vi anknyta
vår utredning till några av de seder, som här tidigare varit föremål för behandling.
Det har visats att fettisdagsrisningen har inkommit till Mellansverige över Stockholm. Helt naturligt är att den spritts från huvudstaden inom det område, som närmast stod under dennas kulturella inflytande. — Det kulturella inflytandet är i sin tur givetvis beroende av förbindelser av annan art. — Genom olika undersökningar har det framgått att nyheter i kulturhänseende ofta äro
att finna inom ett område med östra Svealand och Stockholm
som centrum. Området växlar för övrigt i omfattning från fall
till fall. Fettisdagsrisningen har en synnerligen begränsad utbredning. Påskdagsrisningen är också östsvensk men mera
spridd. Den förekommer i bl. a. Södermanland, Uppland, östra
Västmanland samt i de norrländska kustlandskapen ända uppe i
Norrbotten; dessutom på Gotland? Ännu större utbredning ha
valborgsmässoeldarna (Se karta 2), men deras samband med östsverige är otvetydigt.
Detta östsvenska novationsområde har utan tvivel haft den
största betydelse för berikandet av det svenska sedbeståndet.2 Här
har landets ekonomiska, politiska och kulturella tyngdpunkt varit
belägen. Icke blott seder utan även föremål och ord ha inkommit
till och först spritts i östsverige.
1 Se Ejdestam, Piskning med ris, karta s. 53.
2 Se också Trotzig a. a., kartan över slagtyperna. Även Erixon, Lantmannens lätta redskap, Svenska kulturbilder 5, s. 222. Eriksson, Hjäll och tarre s.
195 ff. samt karta 4 b, där ordformen "skulle" visar en förekomst, som är nästan densamma som valborgsmässoeldarnas. Jfr Erixon om det östsvenska novationsområdet i Svensk kulturgeografi från etnologisk synpunkt s. 39 ff.
Dens., Hur Norge och Sverige mötas, Instituttet for sammenlignende Kultur-
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Här ovan ha också nämnts seder, som ha i det närmaste rakt
motsatt utbredning till de östsvenska, nämligen påskbreven, påskeldarna och Luciafirandet. Samtliga dessa tillhöra det västsvenska novationsområdet, som i huvudsak omfattar västkustlandskapen, Dalsland och Värmland.1 Man kan fråga sig efter
anledningen till att t. ex. påskeldarna spritt sig över detta område men icke längre.
Det västsvenska området utgör geografiskt sett ett sammanhängande område med naturliga gränser åt de flesta håll. Längst
ned gränsar det mot Skåne, som "vetter" åt söder och bildlikt
talat vänder ryggen åt de nordligare landskapen. Inåt landet
begränsas området av småländska höglandet och Vättern, vidare
av Tiveden mot Närke samt längre norrut av kölen mellan Värmland och Dalarna. I viss mån är området sålunda kringgärdat av
naturliga gränser, och vi skulle, om vi ville skapa en motsvarighet till termen "kulturområde", kunna tala om ett "naturområde".
Även ur ekonomisk synpunkt sett utgjorde området tidigare
,en enhet. Importvaror till hela området hämtades från västkusten. Dit fördes alla varor som skulle exporteras. Göteborgs affärsmän hade intressen att bevaka i hela Västsverige. Skåningarna handlade däremot i sina egna städer. östsmålänningar och
östgötar hade sina handelsförbindelser med östkusten o. s. v.2
Det är således icke egendomligt att finna vissa folkseder begränsade till detta område, inom vilket förbindelserna voro synnerligen livliga, medan förbindelserna med yttervärlden voro
färre. Naturligtvis förelåg icke något absolut hinder för en sed
att spridas ut över områdets gränser — det se vi ju att påskeldarna ha gjort. Men under det att den bör ha spritts mycket
hastigt inom området, måste spridningen ha gått ganska sakta
därutanför, emedan seden s. a. s. kom bakvägen. Nyheterna
hämtades ju i t. ex. östra Småland och Östergötland icke från
väster utan från östkusten. Om man alltså antager att en sed

forskning A 15: 2, s. 221 f. Dens., Svensk byggnadskultur och dess geografi,
Ymer 1922, s. 255 f.
1 se karta (8) över påskeldarna i detta arbete samt Ejdestam, Svenska
-vårseder, karta 8 över påskbreven.
2 Jfr Erixon, Svensk kulturgeografi från etnologisk synpunkt s. 36 ff.
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har sitt spridningscentrum i Göteborg — vars inflytande just i
fråga om kulturnyheter har varit större än någon annan stads
i Västsverige — så bör man finna densamma spridd i första hand
inom det nyssnämnda västsvenska novationsområdet och först
senare därutanför.

Kap. II.

VALBORGSMÄSSOELDARNA.
Ursprunget till den i Västeuropa allmänt förekommande förstamaj-festen är, enligt vad Martin P:n Nilsson visat, sannolikt att
söka i frankernas vårting, då konungen mönstrade sitt krigsfolk.
Detta ting hölls tidigare den första mars — campus Martius —
men flyttades år 755 av Pipin den lille till den första maj, varav
namnet campus Mattas.'
När första-maj-firandet vunnit insteg eller blivit allmänt i
vårt land, veta vi icke, men tidpunkten härför torde få antagas
ligga ett långt stycke efter åttonde århundradet. Nilsson nämner
att första-maj-firande förekom i en belgisk by "så-tidigt Som på
1000-talet, möjligen redan 900-talet". Valborgsmässan nämnes
såsom tidsbestämning i svenska stads-, lands- och landskapslagar från 1300-talet.2 Om valborgsmässans roll bland folket ge
dessa belägg naturligtvis ingen upplysning, men det är möjligt
att denna högtid då var föremål för firande bland allmogen, åtminstone i vissa delar av landet. På vilket sätt och vilka vägar
valborgsmässofirandet trängt in i Sverige, är icke utrett.
Valborgsmässan var i vårt land under senare århundraden en
av de viktigaste högtiderna under året. Den betecknade sommarens inträde. Visserligen ha även andra dagar än första maj betraktats som den första sommardagen: Tiburtius (14 april) som
inledde sommarhalvåret, Kristihimmelsfärdsdagen som var första
barärmadagen och då man för första gången skulle sova under
bar himmel, vårfrudagen som var begynnelsedag för veckoräk1 Nilsson, Första-maj-festens ursprung, Rig 1937, s. 65 ff.
2 Se hänvisn. hos Schlyter, Ordbok till samlingen af Sweriges gamla lagar
s. 684 a.
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ningen och då man skulle sluta använda lyse inomhus o. s. v.
Framom alla dessa dagar stod dock i betydelse valborgsmässodagen, första dagen i den månad då sommarsysslorna på allvar
togo sin början.
I större delen av landet har valborgsmässan firats, om än på
skilda sätt i olika trakter. I de medeltida städerna hölls valborgsmässorådstuga.1 Gillena och hantverksskråna hade stämma vid
samma tidpunkt.2 På landsbygden var det ganska vanligt att bönderna då hade bystämma eller åldermansgille och i samband därmed hägnadssyn. Såväl stadsbor som landsbor "drucko märg i
benen". Seden att äta ägg vid valborgsmässan torde i Sverige
vara äldre än motsvarande bruk vid påsken. Denna rätt var
också lättare åtkomlig vid det förstnämnda tillfället än vid den
ofta betydligt tidigare infallande påskhögtiden. I Skåne, Blekinge utom den östligaste delen, Halland samt en del av Västergötland bars maj i by och sjöngs majvisan på valborgsmässoaftonens kväll, och i Mellansverige tändes samma afton valborgsmässoeldarna.
Av dessa bruk är det egentligen endast ett, som har undgått
det öde, vilket drabbat de flesta av våra folkliga högtidsseder,
nämligen att glömmas och försvinna. Det är valborgsmässoeldarna.3 Dessa ha icke blott behållit sin tidigare ställning utan även
förstärkt och utvidgat densamma. Ännu vid mitten av förra århundradet hade seden att tända upp dylika eldar en förhållandevis begränsad utbredning i vårt land. Sedan dess har den spritts,
så att den numera är känd nästan överallt.
På 1850-talet och under de därpå närmast följande årtiondena
omfattade valborgsmässoeldarnas kärnområde östra Svealand —
Mälarlandskapen — med utlöpare åt norr in i södra Norrland,
åt väster inåt landet samt åt söder in i Götaland (Karta 2). Hela
förekomstområdet för dessa eldar utgjordes sålunda i stort sett
av landskapen Uppland, Södermanland, Västmanland, Dalarna,
1 Herlitz, Svensk stadsförvaltning på 1830-talet s. 365 f.
2 Se t. ex. Schilck, Stockholm vid 1400-talets slut s. 213 ff. Klemming, Skråordningar s. 108, 193.
3 Enligt äldre språkbruk och ordets form i våra dialekter bör det heta valborgmässa. Här användes dock den modernare och vanligare liksom även av
Svenska Akademiens ordlista sanktionerade formen valborgsmässa; alltså
även valborgsmässoeld o. d.
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Gästrikland, Hälsingland och östergötland samt delar av Västergötland och Småland, större delen av Närke och vissa trakter av
Värmland. Här tändes valborgsmässoeldar allmänt eller i praktiskt taget varje socken. Utanför det nämnda området förekommo de blott sporadiskt eller voro alldeles okända. Ehuru dessa
eldar utgjorde den dominerande årseldsseden inom sitt kärnområde, härskade de icke ensamma där. Mer eller mindre kraftiga
inslag av andra eldar voro här och var tillfinnandes. Endast i
landskapet Gästrikland voro valborgsmässoeldarna enligt det föreliggande materialet allenarådande.
I de här ovan uppräknade delarna av landet tändes eldarna
vid valborgsmässan — under 1850-talet och tiden närmast därefter — enligt gammal sed. De tillhörde alltså traditionen i
respektive orter. De sagesmän, som lämnat uppgifter om ifrågavarande bruk, ha icke kunnat meddela när detta först infördes i
orten, emedan denna tidpunkt har legat före deras minne. Där
valborgsmässoeldarna tändes utanför det nyssnämnda området,
var förhållandet ett annat. Här var seden i regel nyinförd, och
sagesmännen ha i många fall haft den första elden i orten i gott
minne, även om de oftast icke kunnat ange årtalet därför. I allmänhet gäller dock att seden var okänd ännu omkring år 1850.
Gränserna för valborgsmässoeldarnas allmänna förekomst under
tiden 1850-1870 sträckte sig, såsom framgår av kartan, på följande sätt: I norr nådde eldarna upp till Hälsinglands och Dalarnas nordgränser. Åt väster hade de i det senare landskapet
trängt fram ända emot Norge, medan de voro tämligen sällsynta
i västligaste Värmland och alldeles okända i Dalsland. Från
Värmland gick gränsen genom nordvästra Västergötland ungefär
mot Visingsö, vek norr härom av åt öster och löpte utmed östgötagränsen till en början i sistnämnda riktning, därefter åt söder samt fortsatte in i Småland ända ned i Kronobergs län för
att slutligen taga vägen rätt åt öster och nå östersjökusten ungefär i höjd med Borgholm.
Genom kartläggningen av denna sed har det blivit möjligt att
få en ganska god överblick över valborgsmässoeldarnas geografiska förekomst. Likväl har det, till följd av att seden befann sig
i spridning under 1800-talets senare hälft, varit förenat med
stora svårigheter att åstadkomma en tillfredsställande kartbild
däröver. önskvärt hade varit — liksom vid all kartläggning av
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detta slag — att de berörda företeelsernas utbredning hade kunnat fixeras vid en bestämd tidpunkt, t. ex. 1860 eller 1870. Det
har emellertid icke varit möjligt att tillämpa ett sådant tillvägagångssätt, bl. a. emedan hela det material, som behövts för kartläggningen, i dylikt fall hade måst nyinsamlas. Det vid undersökningens början i arkiven och litteraturen befintliga materialet hade således icke varit användbart. Vid den nyinsamling, som
skulle ha ägt rum, hade sagesmännen måst tillfrågas om valborgsmässoeldar förekommo i deras hemort vid något av de ovan
angivna årtalen. En så stor insamlingsapparat, som en dylik utfrågning hade krävt, har dock icke kunnat sättas i gång för detta
speciella ändamål. Men även om så hade skett, skulle det erhållna
materialet ha uppvisat brister. I de trakter, där valborgsmässoeldarna äro äldre än mannaminne, hade det — förutsatt att tillräckligt gamla sagesmän kunnat påträffas — varit relativt lätt att
erhålla tillförlitliga uppgifter, men i de delar av landet, där eldarna införts i mannaminne, skulle sagesmännen många gånger
haft svårt att avgöra om de första eldarna tändes före eller efter
ett visst årtal, t. ex. 1870. Vidare hade man måst räkna med den
omständigheten att det på åtskilliga platser icke hade varit möjligt att finna tillräckligt gamla sagesmän.
Då så stora hinder förelegat för att låta kartan över valborgsmässoeldarna avse förhållandena vid en bestämd tidpunkt, har
jag måst tillgripa en annan metod. Materialet har helt enkelt delats upp i två grupper på så sätt att till den ena räknats sådana
uppgifter, som säga att seden är äldre än mannaminne eller att
den av gammalt tillhört ortstraditionen, och till den andra gruppen sådana som meddela att sagesmännen minnas de första eldarna i orten. Kartbilden blir, givetvis härigenom i någon mån
beroende av sagesmännens ålder.
Kartan över valborgsmässoeldarna visar alltså dels var dessa
äro äldre än mannaminne (tillhöra "gammalt bruk"), dels var
de ha införts i mannaminne (tillhöra "nytt bruk"). Gränsen
mellan de perioder, som dessa distinktioner beteckna, måste bli
svävande, och ehuru jag på grundval av materialets uppgifter har
fastställt gränsperioden i ena fallet till tiden mellan 1850 och
1870, så har det skett med en viss reservation. Där seden har
uppgivits tillhöra gammalt bruk under tiden 1850-1870, är den
i regel äldre än 1850, men den kan ibland vara yngre. Svårighe-
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ten att lämna mera bestämda tidsuppgifter framgår lätt av ett
exempel: En sagesman född år 1865 har meddelat att valborgsmässoeldar ha tänts i hans hemort, så långt han kan minnas tillbaka. Seden bör alltså ha lagts in på kartan som "gammalt
bruk". En sagesman på en annan plats i landet, född år 1860,
har sagt sig minnas från sin barndom, när den första valborgsmässoelden förekom. Seden har på kartan utmärkts som "nytt
bruk". 1 verkligheten äro kanske eldarna ungefär lika gamla
på både ställena.
Härtill må emellertid anmärkas att kartläggningen ingalunda
skett automatiskt på grundval av det föreliggande materialet.
Uppgifter, som kunnat antagas vara oriktiga eller icke ha överensstämt med vad kartbilden i övrigt visat, ha utsatts för kontroll, så långt detta varit möjligt. Om t. ex. den nyss anförda
uppgiften om "gammalt bruk" från den år 1865 födde sagesmannen härrört från ett område, där eldarna i regel tillhöra "nytt
bruk", så har försök gjorts att kontrollera detta belägg, liksom
andra liknande, varvid det i de flesta fall visat sig att gamla personer i orten mycket väl ha erinrat sig, när man först börjat
tända valborgsmässoeldar.
Den första arbetskartan över årseldarna, vilken på försök uppgjordes år 1937, byggde på det då i arkiven och litteraturen befintliga materialet. Endast i sällsynta fall angavs i detta material
tydligt om seden att tända eldar var gammal eller ny i respektive
orter. Någon skillnad mellan gammalt och nytt bruk gjordes
oftast icke. Vanligen voro uppteckningarna och skildringarna hållna i sådana ordalag att därav syntes framgå att det
var fråga om en gammal sed. Följden blev att kartan av år 1937
kom att uppvisa övervägande gammalt bruk även i trakter, där
eldarna införts i mycket sen tid.'
Det före år 1937 föreliggande materialet var således till vissa
delar olämpligt för kartering. Följaktligen blev det nödvändigt
med en omfattande efterkontroll för att pröva de belägg, som på
1 Det må framhållas att bristen på tidsbestämningar i här nämnt avseende givetvis vidlåder icke endast årseldsmaterialet utan gör sig gällande beträffande det mesta av det i arkiven och litteraturen befintliga materialet rörande folkseder, som befunnit sig i spridning ännu i sen tid. Se som ytterligare exempel härpå Ejdestam, Påskriset — en modern folksed, Folkminnen
och folktankar 1938, s. 151 ff.
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goda grunder kunde tänkas vara felaktiga. I den utsträckning.
som resurserna det tillåtit, har också dylik prövning ägt rum
under de senaste åren.
Vid denna efterkontroll ha bristerna i primärmaterialet klart
framträtt. Det har visat sig att upptecknarna ofta angivit även
tämligen nyinförda seder såsom varande gamla. I en del fall beror detta säkerligen på att vederbörande icke ha insett vikten av
att skilja mellan äldre och yngre traditioner. I andra fall märkes tydligt upptecknarnas strävan att framställa traditionerna
såsom äldre än de i verkligheten äro, förmodligen i avsikt att
åstadkomma en intressant och till synes värdefull uppteckning.
I ännu andra fall har upptecknaren, då seden varit alldeles nyinförd i orten, uppgivit att densamma blivit bortlagd för länge sedan men numera återupplivats.
Det kunde vara frestande att här ge plats för någon eller
några av de äldre, vilseledande skildringarna och vid sidan därav
ställa upp sådana uppteckningar, som blivit resultatet av efterkontrollen. Då detta emellertid skulle kräva alltför mycket utrymme, få vi undvara en eljest intressant jämförelse. I stället
skall här ges ett sammanfattande exempel på vad som genom
kontrollen av de äldre uppteckningarna har kunnat åstadkommas.
I början av år 1942 förelågo från skilda platser på öland sammanlagt 11 uppgifter om valborgsmässoeldar. Därav angåvo 8
belägg gammalt bruk och 3 nytt bruk. Det äldre bruket syntes
alltså dominera. Sedan en pålitlig upptecknare samma sommar
gjort en uppteckningsresa längs ön, kommo beläggen på gammalt
bruk att utgöra 7, men beläggen på nytt bruk 16. Proportionen
mellan gammalt och nytt bruk ändrades sålunda från 8: 3 till
7: 16, d. v. s. den nära nog motsatta. Fyra av de tidigare uppgifterna om gammalt bruk visade sig vara felaktiga.
Den kontroll av det före år 1937 befintliga materialet, som sedermera ägt rum, har icke kunnat omfatta varje tvivelaktig uppgift. Utan tvekan kan sägas att många, men icke alla, orter i
Norrland och Götaland, vilka äro belägna utanför kärnområdet
och betecknade med gammalt bruk, rätteligen borde ha utmärkts
med tecknet för nytt bruk. Denna brist på exakthet i primärmaterialet har dock icke nämnvärt kunnat påverka undersökningens resultat. Kartan avser endast att ge en bild av läget i
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stort under den angivna tidsperioden. Det väsentliga är härvidlag att man kan konstatera förekomsten av ett äldre utbredningsområde i Svealand och vissa delar av Götaland och Norrland, medan seden i landet för övrigt i allmänhet är av yngre datum.
Från och med år 1937 har ett rikt och belysande material rörande årseldarna insamlats till komplettering av det äldre. Främst
har detta skett genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala och Nordiska Museets institut för folklivsforskning. I
detta insamlingsarbete ha också Västsvenska Folkminnesarkivet i Göteborg och Lunds Universitets Folkminnesarkiv tagit del.
Ett värdefullt kompletteringsmaterial har likaledes införskaffats
genom Etnologiska Undersökningen vid Nordiska Museet samt
genom Landsmålsarkivet i Lund.
Ur det under de senaste åren insamlade materialet anföras här
en del utdrag, närmast från valborgsmässoeldarnas kärnområde,
för att visa hur sagesmännen eller upptecknarna ha framhållit
sedens höga ålder.
"Ingen finnes, som minnes när bruket att tända valborgsmässoeld började. De gamla säga att den seden är urgammal." —
Dl. Säfsnäs. ULMA 11865. 1938.
"Att på valborgsmässoafton tända eldar ute på åkrarna är en
sed, som är så gammal att mina sagesmän aldrig hört talas om den
tid, när inte den seden fanns." — Dl. Äppelbo. ULMA 12903. 1939.
"Denna sed har varit så långt tillbaka som på 1860-70-80talet och ej blivit införd av någon, som min sagesman minns."
Upl. Vårfrukyrka. ULMA 11028. 1937.
"Denna sed är mycket gammal men har nu försvunnit, efter
sekelskiftet." — Sdm. Julita. ULMA 11706. 1938.
"En gammal sed som har funnits, så långt man kan minnas
tillbaka." — ög. Åtvid. ULMA 14338. 1940.
På ett helt annat sätt låter det i regel i uppteckningar, som
härröra från orter belägna utanför valborgsmässoeldarnas kärnområde. Man får i dessa uppteckningar veta icke blott den ungefärliga tidpunkten för valborgsmässoeldarnas första förekomst
utan även — vilket är minst lika värdefullt — på vilket sätt seden
har införts till orten. Spridningssättet för dessa eldar under
1800-talets senare hälft förtjänar egentligen en särskild undersökning, men det må vara nog med att här lämna några enstaka,
representativa exempel därpå. Från bl. a. Jämtland föreligger en
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myckenhet goda uppteckningar rörande de första valborgsmässoeldarna:
"Bruket att tända denna eld kom till Alsen 1880, när järnvägen byggdes", säger en meddelare (ULMA 12689. 1939). — "Inte
just majeld något vanligt förrän på 70-talet", heter det i en uppteckning från Bräcke. "Då kom det hit mycket utsocknes folk
till järnvägen och avverkningarna, så mycket blev olikt sig"
(ULMA 13384. 1939). Från ett annat ställe i samma socken berättas att det var en "lärarinna, som tog till och gjorde första
elden borta vid kyrkan. Först fram på 80 började de att elda litet
mer. De gamla, som såg eldar på bergen, trodde ryssen skulle
komma. De vart nästan sint [förargade]" (ULMA 13372. 1939).
Stor sensation gjorde den första majelden i byn Edsåsen i Undersåkers socken. Den tändes av en folkskollärare omkring år
1870 och blev mycket omtalad. Läraren, som var söderifrån, lät
en tidig vår skolbarnen samla ihop ris och gjorde en stor brasa.
Skenet från elden syntes vida omkring, och många trodde att det
var en stor eldsvåda. Någon sade att elden var belägen på den
gamla vårdkasplatsen och ropade att ryssarna hade börjat krig.
Männen i Röja gåvo sig genast iväg ditåt, och de redo så att de
sprängde hästarna. Men efter detta var ortsbefolkningen icke
glad på skolläraren. Några voro så förargade att de ville köra
bort honom från orten. Han blev också tvungen att flytta därifrån på grund av att han hade anordnat majelden (ULMA 12696.
1937).
Liknande eller likartade uppgifter föreligga från samtliga landskap norr om Hälsingland och Dalarna:
"Majeld var nog ovanligare förr. Som pojke minns jag inte jag
var med på något sådant. Nu en 50-60 år mer regelbundet. Det
beror på före och snötäcke, om det går gott att få eld. De skulle
tändas helst på höjderna." — Hrj. Vemdalen. ULMA 12541. 1938.
"Inte är det något värst gammalt, men en 60-70 år har ungdomen lagt ihop stora högar och tänt på valborgsmässoeld",
meddelas från Borgsjö i Medelpad (ULMA 12701. 1939). I en
uppteckning från Äsele i Lappland heter det: "Inga eldar har förekommit här i Äsele förut. Men nu på senaste tiden har de det. Nu
kan man se eldar på flera håll långt bort" (ULMA 11473. 1938).
I ett par av de ovan anförda uppteckningarna nämndes att valborgsmässoeldarna ha blivit kända genom folkskollärare. Utan
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tvivel ha lärare, lärarinnor och andra tjänstemän stor skuld till
sedens spridning. Det finns exempel härpå även från andra
landskap:
"I Alvik infördes seden omkring 1900 av en där tjänstgörande
lärare från orten, och som det förspörjes, fortlever den där liksom i den intilliggande byn Långnäs, vilken förmodligen följde
exemplet från Alvik." — Nbt. Nederluleå. ULMA 11966. 1938.
"När jag var barn, hörde jag inte tal om majeldar, det var
först 1907, jag såg en här i Bastutjärn. Det var en schaktmästare Fredlin från Umeå, som bodde här vid vägbygget Norsjö-Kusfors; han ställde till en majeld här på berget.
Jag hade hört tal om det förut. Det var särskilt en historia från
Hemmingen, som det var skrattat åt. Det hände ett eller två år
förut. Det hade kommit en lärarinna till Stensliden; hon var
från Brattby i Umeå socken, och hon tog barnen till hjälp, ja,
ungdomen var väl också med, och de gjorde en väldig majeld på
toppen av Svartliden; de hade där gamla tjärtunnor och tullar
(toppar) från en timmerhuggning och ris och sådant. Och då
brasan började brinna, så såg de det från Storklinten (byn), och
de trodde det var något hus, som brann i Fagerkälen, så de rodde
dit. Och när de fick veta att det var en majeld, blev de så ilskna,
så de tänkte göra rättssak av det. Men hade det varit vanligt med
majeldar, hade de väl inte gjort så stort väsen av det." — Vbt.
Norsjö. ULMA 10998. 1937.
Uppgifter om att man minns när den första majelden tändes,
finnas i stort antal även från de sydligare delarna av landet. "I
äldre tid känner man inga sådana, anslutande sig till vissa dagar",
säger t. ex. en meddelare i Hellvi på Gotland om årseldarna och
fortsätter; "Vid tiden omkring 1900 börjades, i vad som man kan
minnas, första gången brännas eldar valborgsmässoafton. Seden
torde kommit hit med fastlänningar. Elden kallades majeld eller
majbrase. Orsak till elden ej känd; ansågs som festeld för våren" (ULMA 10986. 1939). Från Köpings socken på öland meddelas likaså att man icke hade för sed att "tända eldar ute i det
fria någon viss dag på året förr i tiden. Bruket med majeldar är
nytt", konstateras det (ULMA 15734. 1942). I en uppteckning
från Aneboda i Småland heter det: "Bruket att tända midsommareld och tända mindre eldar på sjöarna har förekommit, så
länge de gamla kan minnas. Men bruket att tända påskeld och
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valborgsmässoeld kom till orten under 1880-90-talet" (ULMA
12237. 1938).
Enahanda ha förhållandena varit i Blekinge, som må representeras av följande uppteckning från år 1936:
"Min far Lars Månsson i Tranemåla, f. 1827, död 1904, samt
hans vän från barndom till döddagar, Lars Nordenberg, f. 1827,
död 1927, brukade träffas varje dag. På söndagar hände det att
dessa mannar började tala om och ur minnet uppliva gamla seder och bruk, traditioner och släktskapsförhållande; även gamla
släkthistorier kom fram.
Som barn hade jag intresse av att sitta och höra på deras samtal, men kan ej erinra mig om att dessa talade om något slags
eldar. När jag år 1877 kom i skola, fanns där folkskolans läsebok, vilken bl. a. innehöll landskaps- och provinsskildringar.
Härifrån har jag de minnen om valborgsmässoeldar i Dalarne,
som jag känner.
Har ej lyckats träffa någon person, som minnes påskeldar i
någon form, varför det ligger till hands tro att detta bruk ej varit känt här på orten från 1827 och längre fram.
I Jemshögs sockens beskrivning av prosten Jöran Johan Öller,
tryckt i Växjö 1800, finnes ej festeldar eller majeldar omtalade.
Nu på senare år synes denna gamla sed komma till användning
även här, men den kan då kallas för en norrifrån importerad sed.
Det talas om att valborgsmässoafton kan man på bergshöjderna
omkring Karlshamn få se 8-10 stycken eldar efter mörkrets
inbrott och till midnatt kvällen den 30 april." — Blk. Ringamåla.
EU 9779. 1936.
Från Skåne föreligga uppgifter som: "Bruket att tända eldar
vissa dagar är _okänt i Bjuv" (ULMA 16416), "Bruket med valborgsmässoeldar har hit inkommit först under innevarande sekel" (Perstorp. ULMA 16416) samt: "Eldarna är nog importerade, för ingen av de gamla har minne av sådana från barndomen" (Glernminge. ULMA 16416).
I allmänhet kan sägas att valborgsmässoeldarna äro mycket
unga i Sydsverige. I den äldre skånska litteraturen nämnes ingenting om dylika eldar. Nicoloviusl och Bruzelius2 ha icke något
att meddela härom. Enligt Martin P:n Nilsson förekomma val1 Folklifvet i Skytts härad.
2 Allmogelivet i Ingelstads härad.
4
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borgsmässoeldarna "sällan i de sydliga landskapen".' Då man
likväl i ett arbete om allmogelivet i Göinge påträffar en sådan
uppgift om första-maj-firandet som "Efter skymningens inbrott
tände man ofta upp en eld, kring vilken man sedan dansade tills
in på småtimmarna",2 så kan man vara ganska övertygad om att
det icke är fråga om traditionellt bruk. Ett gott bevis för att
valborgsmässoeldar icke ha hört hemma i Skåne i äldre tid är
bl. a. att de ej heller ha förekommit på Själland.
Inga meddelanden om att valborgsmässoeldar ha tänts i gången
tid föreligga från landskapen Halland, Dalsland och Bohuslän.
Dock anger Liungman3 såsom belägg på en dylik sed i det sistnämnda landskapet en uppgift av Pehr Kalm från 1600-talets mitt.
Samma källa citeras även av Sigfrid Svensson, som dock påpekar
att det av Kalm nämnda bruket "skiljer sig från det sedvanliga
tändandet av majeldar".4 Kalms beskrivning av ifrågavarande
bruk lyder: "En gammal Gubbe berättade, at uti hans Mors barndom ungefär för 100de år, hafva de haft för plägsed, at om Walborgsmässan taga et käril af träd, lägga smör deruti, och bränna
up samma käril och smör, hvilket de kallat bränna det uti värman."5 Denna uppgift avser emellertid på intet sätt en valborgsmässoeld utan ett helt annat bruk. Liungman meddelar vidare:
"Auch andere Spuren der Valborgsmässo-Feuer finden sich in
Bohuslän."6 Likväl lämnar han ingen anvisning om var dessa
spår äro att finna, och man har anledning att ställa sig tvivlande
till riktigheten av denna uppgift.
Sedan mitten av förra århundradet ha valborgsmässoeldarna
från det öst- och mellansvenska kärnområdet spritts över praktiskt taget hela landet. Hur detta skett, har i viss mån framgått
av de ovan anförda exemplen. Personer, som inflyttat från platser, där seden redan var känd, medförde denna till sin nya hem1 Årets folkliga fester (1936) s. 93.
2 Pehr Johnsson, Allmogeliv i Göinge s. 198. Samme författare talar även
om valborgsmässoeldar år 1821 i Skåne i Bosgården, En landtmans dagbok
från början af 1800-talet s. 17 f. Denna dagbok visar sig emellertid vara en
roman, och uppgiften om valborgsmässoeldarna är givetvis oriktig.
3 Traditionswanderungen Euphrat-Rhein 2, FFC 119, s. 539.
4 Årsfester från vår till höst i Sverige och Svensk-Finland, Nordisk kultur
22, s. 70.
5 Wästgötha och bahusländska resa s. 97.
6 A. a. s. 539 f.
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ort. Här spred sig det nya bruket raskt; endast undantagsvis säges att det åter snart upphörde. Att tända eldar vid valborgsmässan var en uppseendeväckande nyhet, som slog an på ungdomen.
När seden väl blivit känd i orten, spred den sig hastigt från by
till by. Bara det att eldarna syntes på långt håll, gjorde naturligtvis sitt till för att underlätta spridningen. Då så härtill kom
att man betraktade eldandet som ett trevligt sätt att hälsa våren,
var dess framgång given? Under de senaste åren ha eldarna sista
april på många håll blivit en föreningsangelägenhet. Ideella organisationer och liknande sammanslutningar ha tagit hand om valborgsmässofirandet, som numera ofta äger rum med eldar, tal
och sång. Kartan avser icke att ge en fullständig bild av valborgsmässoeldarnas nuvarande förekomst, emedan denna icke har varit föremål för särskild undersökning. Sällsynta äro meddelandena att dessa eldar ännu äro okända.
Seden att tända eldar vid valborgsmässan har visat sig vara
livskraftigare och äga större expansionsförmåga än övriga liknande bruk i Sverige. Eldarna vid Kristihimmelsfärdsdagen och
Peregrinusdagen ha försvunnit. Midsommareldarna tändas i våra
dagar blott på något enstaka ställe och föra en tynande tillvaro,
som så småningom kommer att alldeles upphöra. Endast påskeldarna konkurrera ännu med valborgsmässoeldarna. Dessa senare ha emellertid vunnit fotfäste på åtskilliga ställen inom påskeldsområdet, och det är att vänta att de en gång skola bli allenarådande i landet.
Över årseldarnas förekomst i Europa ha ett antal översiktsarbeten publicerats. Hos Liungman2 återfinnes en karta över årseldarna i samtliga europeiska länder jämte närliggande delar av
Asien och Afrika. Denna karta är visserligen schematisk till sin
uppläggning men ger likväl en god bild av de viktigaste eldningssedernas utbredning.
I Atlas der deutschen Volkskunde3 ingå kartor över årseldarna
samt därtill knutna företeelser i Tyskland och vissa andra områden med tysktalande befolkning.
1 Jfr v. Sydow, Traditionens liv och vandringar, Folkkultur 1943, s. 167.
2 A. a., karta efter s. 496.
3 Kartorna 24-27.
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över årseldarna i Danmark har en schematisk karta offentliggjorts av August F. Schmidt.1
För Finlands vidkommande finnas årseldarna ävenledes schematiskt kartlagda i ett arbete av Helmi Helminen.2
Härtill komma mer eller mindre översiktliga framställningar
i textform i samband med ovan nämnda tryckta kartarbeten —
dock icke Atlas der deutschen Volkskunde; vidare Mannhardts
Wald- und Feldkulte, Frazers The golden Bough och Freudenthals Das Feuer im deutschen Glauben und Brauch. För övrigt
äga de flesta länder en rik folkloristisk-etnologisk litteratur, som
till stora delar är tillgänglig även för svenska forskare och varur
upplysningar kunna inhämtas i denna fråga.
Valborgsmässoeldar ha tänts och tändas ännu i ett flertal europeiska länder, och det synes mig lämpligt att till en början anföra några uppgifter från olika håll till jämförelse med det
svenska materialet.
I England, Skottland och Irland tändas de s. k. Beltane-eldarna.
Såsom utmärkande för dessa anger Liungman följande:
"1. dass das Feuer mit Notfeuer (tein-eigin) angezändet
wurde, nachdem man das alte Feuer im Dorfe ausgelöscht hatte,
und dass Beschwörungen und die Zahl 9 beim Anzänden eine
gewisse Rolle spielten, 2. dass man f är die Feuer A nh öhen
suchte, und sie oft in zwei Hauf en anmachte, 3. dass sowohl
Menschen wie Tiere durch diese Doppelfeuer
liefen oder getrieben wurden, jene oft, wie man sagte, anstatt
eines 'Opfers', diese zum Schutz gegen Krankheit und H e xe n, die die Milch stehlen konnten, 4. dass man am Feuer einen
Kuchen aus Haf ermehl, Eiern und Milch •ass.
wobei das 'Opfer' durch das Los ausgewählt wurde, 5. dass man
hierbei besondere Gräben machte und die Ränder mit Rasen bedeckte, damit die Teilnehmer darauf sitzen konnten."3
I Tyskland tändas valborgsmässoeldarna i olika, från varandra
vitt skilda tratker. I Sydvästtyskland omkring floden Nahe, bi1 Blusgrwnser i Danmark, Danske Studier 1929, s. 165. Denna karta är reproducerad i Olrik-Ellekilde, Nordens Gudeverden s. 663.
2 Kansanomainen ajanlasku ja vuotuisjuhlat, Suomen kulttuurihistoria 1,
s. 262.
3 Liungman a. a. s. 534 f.
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flod till Rhen, finner man — enligt Artas der deutschen Volkskunde — ett väl slutet område, motsvarande ungefär furstendömet Birkenfeld, med dylika eldar. Även furstendömet Sachsen
och angränsande områden uppvisa eldar vid valborgsmässan,
och ett tredje område utgör Holstein. Jämförda med de eldar,
som tändas vid andra tider på året, intaga valborgsmässoeldarna
i Tyskland en ganska undanskymd ställning. Påskeldar och midsommareldar äro där långt vanligare.
Valborgsmässoeldarna tändes i Tyskland till skydd mot häxorna, som troddes vara på väg till det årliga sammanträdet med
djävulen natten till den första maj. Eldarna tändes icke, såsom
anges t. ex. i Atlas der deutschen Volkskunde, den första maj,
utan den sista april på kvällen.
Här återgives närmast ett exempel på sedens utformning i det
sydösttyska förekomstområdet:
"Wer jemals am Abend des letzten April in der Lausitz gewesen ist,
dem werden die zahlreichen Feuer, die auf den Bergen wie in den Thälern
und in der Ebene auflodern, in der Erinnerung sein. Das ist das Hexenbrennen — —. Die Burschen und grösseren Kinder ziehen mit alten Besen,
die man seit Wochen dazu sammelte, hinaus, ztinden sie an und tanzen mit
den brennenden Besen auf den Feldern herum. Die Hexen und bösen Geister sollen durch das Feuer gebannt werden. Auch zieht man an Walpurgis
mit Sensen auf Wiesen und Feldern herum, schlägt mit Steinen daran und
vertreibt die Hexen durch den Lärm. Die Eingänge zum Hofe werden mit
Reisern besteckt, tiber die Stallthtire werden 3 Kreuze gemacht, um die
Hexen. abzuhalten. Die Ktihe mtissen vor Sonnenuntergang an diesem Tage
gefilttert und abgemolken sein. Die Stallthtir wird dann geschlossen." —
M. Rentsch, Volkssitte, Brauch und Aberglaube bel den Wenden, Sächsische
Volkskunde herausgegeben von Robert Wuttke, s. 359.

Följande skildring härrör från det sydvästtyska utbredningsområdet:
"Schon tagelang vor dem 30. April beginnt die Jugend mit ihren Vorbereitungen. Jeder Ort setzt seine Ehre darin, das oder die grössten Feuer
zu haben. Darum wird Holz, Reisig und Stroh auf einer nahen, weithin
sichtbaren Höhe zusammengetragen, um da,nn am Abend des 30. April
kunstgerecht zu einem grossen Scheiterhaufen geschichtet zu werden. Die
Hausfra,uen haben ein scharfes Auge auf ihre Besen, denn es ist ein ungeschriebenes Recht der Jugend, sich vor der Mainacht ihre 'Hexenbesen' zu
stehlen. Diese werden am unteren Ende mit Stroh und petroleumgetränkten Lappen ausgestopft. Statt dieser Besen haben die Kinder in Birkenfeld auch an einer Schnur hängende, mit Harz geftillte Blechdosen.
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Am 30. April bei einbrechender Dunkelheit gehen Schuljugend, Jungvolk, die kleinen Kinder an der Hand der Eltern hinaus, um 'die Hexen zu
verbrennen'. (In Schraidthschenbach heisst der Berg, auf dem die 'Maihex'
verbrannt wird, 'Hexentanz'). Der Holzstoss wird angeziindet. Steht man
an diesem Abend auf einem Berge mit weitem Ausblick, so bietet sich den
Augen ein herrliches Bild. Die Täler sind mit einer- leichten Nebeldecke
ilberzogen. Aber auf den Gipfeln weit in der Runde bis zum Horizont lodem die Maifeuer. Um das nächste sieht man schwarze Gestalten huschen,
man hört das Jauchzen der Kinder. Auch bei den entfernteren Feuern sieht
man die brennenden Besen wie feurige Kugeln im Kreise geschwungen oder
in die Luft geschleudert. Die Besen nennt man hie und da einfach 'Hexen',
die verbrannt werden, weil sie im Winter das schlechte Wetter gemacht
haben (Baumholder). Wenn die Funken in die Luft herumfliegen, ruft
man (Asweiler): 'Jetzt tsnzt die Hexe ihren Todestanz'. Damit die Hexen
nur ja zu Tode kommen, wirft man die abgebrannten Besen im hohen Bogen in den lodernden Holzstoss oder aber ins Wasser (Herrstein, Schmidthachenbach)."1

Såsom ovan nämnts, har valborgsmässan firats med eldar även
i Holstein. Då detta område är beläget i relativ närhet av vårt
land, i varje fall närmare än de båda andra förekomstorterna för
dylika eldar i Tyskland, och då, som vi nedan skola se, det finns
skäl att förutsätta ett samband mellan denna sed i Holstein och
i vårt eget land, skola vi studera det holsteinska bruket något
närmare. Eldarna synas nu vara vanligast i de västliga delarna
av Holstein; i mellersta delen av detta område förekomma de
sparsamt, medan de i de östliga delarna åter äro rikligare företrädda.2 Namn på eldarna eller själva eldandet är "Bakenbrennen" och därmed besläktade benämningar, "Blocksbargbrennen",
"Hexenbrennen" och "Hexenverbrennen", ehuru med tanke på
tidpunkten för brukets utövande även "Maiffir" förekommer.3
Beträffande formerna för seden må följande uppgifter tala för
sig själva. Ur texten har en del siffror, hänvisande till en karta,
uteslutits. De kvarstående sifferbeteckningarna ange sagesmännens födelseår. Början av citatet avser de ovan anförda benämningarna:
"In diesen Namen wird angespielt auf die Absicht, die nach
1 Hugo Klar, Volksleben an der oberen Nahe, Zeitschrift des Vereins Bir
rheinische und westfälische Volkskunde 1929, s. 17 f.
2 Atlas der deutschen Volkskunde karta 24. Meyer, Das Bakenbrennen
(Maifeuer) in Ostholstein, Die Heimat 1929, s. 111.
3 Meyer a. a. s. 108.
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dem mittelalterlichen Volksglauben mit dem Maifeuer verbunden
war. Aber auch die weit ältere Volksmeinung, die durch das
Abbrennen und Schwingen der Feuerbrände und lautes Johlen
die bösen Geister zu bannen glaubte, die das Gedeihen der Saat
gefährdeten, tritt in der Ueberlieferung Ostholsteins noch deutlich hervor. Das mögen ein paar Beispiele aus der grossen Zahl
meiner Aufzeichnungen zeigen:
'Wi giing'n to Barg un kieken na de Film. Sovel Baken as du sehn
kannst, wör seggt, sovel Liespund Flass gifft dat.' Wandelwitz, 1864. 'Baken wörn in min jung'n Jahrn op'n Maidagabend afbrennt. Uemlandsher
op de Bargen dö'n wi dat, dat heff ik noch sillben mitmakt. De Deensten
dön dat. De annern steegen to Barg, wo se wied kieken kunn'n, un denn
telln se de Film. Sovel Baken, sovel Liespund Flass, sä Mudder.' Rönnfeldholz, 1859. — 'Bakenbrennen heff ik mitmakt. Grossmudder sä, wi
schulln to Barg gahn un de Film telln. Sovel Film as wi sehn kunn'n, sovel Liespund Flass geev dat. Blocksbargbrennen wör ok seggt un: Wi
brennt die Hexen weg.' Högsdorf, 1838. — 'Op de Schan7, dat weer'n Barg,
dar harm wi dat Bakenbrennen; Hexenverbrennen wör ok seggt. Un denn
wörn. de Film tellt. Ik heff so un so vel sehn, wör seggt, nu gifft dat'n god
Fla.s,sjahr. Sovel Film a.s'n sehn kunn, sovel Liespund Flass schull dat geven. De Burn mässen do Flass bu'n un an de Schol un an de Deensten lewern.' Harmsdorf, 1852. — —
Stärker tritt der jilngere, mittelalterliche Hexenglaube hervor: 'Bakenbrennen heff ik noch mitmakt as Kind. Wi harmn en Strohwiep op'n Pahl,
de wör opbrennt. Dar wulln se de Hexen mit verdrieben, sä Mudder.' Rathlau, 1858. — 'As jung' Mann heff ik dat mitmakt, Bakenbrennen, Blocksbargbrennen, Hexenbrennen wör seggt. De Hexen reeden denn na'n Blocksharg, un dar wulln se sik gegen schiltzen.' Kiihren, 1840. — 'Dat Bakenbrennen is in min Kinnertied in Plunkau noch makt warn, ik kann mi dar
noch so eben op besinnen. De Oln harm dat noch dan. Dat weer op'n
Maiabend: se wulln de Hexen wegbrennen. In Stolpe dön se dat ok.' 1853.
— 'Op Maiabend wörn de Hexen wegliich. In Hohenfelde dön se dat ok,
op'n Vossbarg, un in Matzwitz un Todendörp wör ok brennt.' Schwartbock,
1864. — 'Hier bi Heiligenhafen is ok'n Blocksbarg wess. Dar sänd de
Hexen hen reden in de Maidagsnacht. Denn is an jede Dör en Krilz makt,
warn mit Kried, dat de Hexen ni rin kamen dön. Dat Bakenbrennen schull
dar ok gegen helpen. Dat weer am dilllsten op Fehmarn, dar weern de
Film an'n Maiabend all hell to sehn.' 1844. — —

Bei einem Vergleich älterer und neuerer Aufzeichnungen ilber
die 'Bakenfeuer' zeigt sich, dass die Art des Abbrennens sich
kaum geändert haben dilrfte; ein Beweis, wie zähe das Volk an
seinen alten Sitten festgehalten hat. 'Dis Johannis-Feuer, wie
auch Walpurgs-Feu [e] r ist nach der Reformation nicht verb-
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schen. Am Abend St. Johannis und Philippi Jacobi ist bey uns
dis Feuer sonderlich auff den Bergen angeziindet, da hat man
schier in allen Dorffschaften Strohwische an langen Stangen gebunden, dieselbe angezöndet und hoch empor gehoben und vielerwegen dabey getantzet und gesprungen, biss in die späte Nacht.
Das solte dem alten Aberglauben nach wider Zaubereyen helffen
und för Menschen und Viehe gut seyn'. (M. Trogilli Arnkiels
Aussfährliche Eröffnung, Hamburg 1703, 1, 109). — Der alte
Heinrich Pries in Wandelwitz schreibt im Februar 1929: 'Das
Bakenbrennen in Wandelwitz da wurde Roggen- oder Weizenstroh zusammengebunden und auf einen langen Pfahl gesteckt
und in die Höhe gehalten, und auch Fettbfitten, wo Wagenschmiere drin war, das waren frilher solche kleinen hölzernen
Mitten, die wurden frilher auf einen langen Pfahl gesteckt, die
brannten aber gut, und auch wohl mal eine alte Teertonne."1
I Danmark ha valborgsmässoeldar tänts i mellersta delen av
östra Jylland, ungefär från Manager fjord i norr till Vejle
fjord i söder. Området består i stort sett av Aalborgs amt, Randers och Viborgs samt Aarhus och Vejle amt. Vidare ha dylika
eldar förekommit på Samso och Bornholm.2 Den vanligaste benämningen på eldarna synes ha varit "gadeild". Förenat med
eldarna var ofta bruket att utse "gadebasse" och "gadelam".3
Uppfattningen att eldarna tändes för att fördriva häxorna torde
här liksom i Tyskland ha varit ganska allmän. Som exempel på
valborgsmässoeldandet i Danmark må anföras:
"Valborg Dags Aften blev der i Aarene op tul 1880 imendt Blus paa de
hoje Bakker, der ka1dtes REevebakker, paa Skaleby Mark. Bakkerne ligger
ved den saakaldte Prwsteskov Nord for Kalleby Kirke. Den Aften samledes alle fra Sognet, der kunde, omkring Blussene. Dis,se Blus tEendtes for
at genne Heksene bort fra Egnen, for det var her som andre SteAer,•at der
ikke var bare een Heks i hele Sognet, men flere i hver Landsby. Kalleby
Sogn valgte netop disse Bakker tul at brEende Blus paa, for at Blussene
ogsaa kunde ses af andre Sognes Hekse. Saa holdt de sig nok paa Afstand
og kom ikke over Sognets Gmenser i det kommende Aar." — Kalleby Sogn.
Ellekilde, Fra Dansk Folkemindesamling 6, Danmarks Folkeminder 44, s.
140.
1 Meyer a. a. s. 108 f.
2 Schmidt a. a. s. 165.
3 Se s. 87 ff.
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"Valborg aften (Uldborreavten) bliver også her på egnen breendt blus
(halm, tjEeretonder eller ugn.). Hertil samler de unge folk sig så og morer
sig godt. Jeg har hart fortEelle her, at det er for at jage troldene ud af
landet; de kommer nemligen igjen og vii ind i landet hver 'Uldborreavten';
men når de ser blussene, tror de, at det er bavner, og tör så ikke komme
her ind. Man kan ofta teelle over tyve blus på én gang. Kan man springe
igjennem blusset, vil troldtojet slet ikke kunne få bugt med en i det nEeste
år." — Vinter-Enner. Kristensen, Skattegraveren 5, s. 173.

Om syftet med valborgsmässoeldarna i Danmark uttalar Ellekilde bl. a.: "Den jydske valborgblusoverlevering kender ganske
naturligt ikke den xldgamle begrundelse, at bålet bliver twndt
ved sommerens indtrzeden som vxrn sommeren igennem mod
vilde dyrs anfald, dertil har ulve og isxr björne for kenge vxret
udryddet. Det almindeligste motiv er, at hekse ikke skal göre
kvzeget, afgroden eller selve deltagerne skade."
Valborgsmässoeldar ha tänts i såväl det svenska som det finska Finland, nämligen på Åland, i Egentliga Finland och i Nyland samt på ett mindre område i Savolaks, där man dock även
har haft eldar på Georgsdagen (23 april) .2 Ur materialet återges :3
Valborgsmäss-afton tändas eldar på höga berg att ej vargen skall
komma på korna." — Finström. SLS 192 s. 93. 1910.
"På kvällen [1 maj] beger sig ungdomen upp på den högsta åsen för att
bränna enrisbrasor. Den, som därvid hoppar över brasan och längst kan
stå i röken, är duktigast. Då elden visar tecken att slockna, samla sig
ungdomarna på en linda, där de 'springa änk' och slå boll." — Nedervetil.
SLS 513 s. 122 f. 1929.
I Norge synas eldar vid valborgsmässan icke ha förekommit.

Det kan med skäl förutsättas att sammanhang råder mellan
valborgsmässoeldarnas förekomst i olika delar av Europa. Inga
hållpunkter finnas för ett antagande att denna sed skulle ha uppstått självständigt på någon eller några av de platser, där den
funnits eller finnes. För att förklara dess förekomst i vårt land
måste vi således försöka finna ett samband mellan valborgsmässoeldarna i Sverige och utlandet.
Såsom nyss nämnts, återfinnas valborgsmässoeldarna närmast
vårt eget land i Finland. Säkerligen ha de inkommit dit från
Sverige. En direkt import till Finland från kontinenten är icke
1 Ofrik-Ellekilde a. a. s. 621.
2

Se karta 2 i detta arbete samt Helminen a. a. s. 262.
även Wessman, Tro och sed, Budkavlen 1931, s. 126.

3 Jfr
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trolig. Såsom alltid då en och samma sed förekommer i Östsverige och i Finland, måste vi även i detta fall ha i minnet att detta
senare land en gång var svenskt och att kulturnyheterna mången
gång lättare spredos över Östersjön och Bottenhavet än till åtskilliga delar av det nuvarande Sverige. En spridning av valborgsmässoeldarna från Finland till vårt land är otänkbar av flera
skäl och skulle strida mot vad som i allmänhet gäller om folksedernas spridningsvägar mellan dessa bägge länder.
Då samma sed påträffas i Sverige och i länderna söder om
Östersjön — d. v. s. Tyskland och Danmark — kunna vi i regel
vara förvissade om att den spritts från det senare området till
det förra. Om motsatt förhållande kan bevisas i något fall, så är
det fråga om ett sällsynt undantag? Kulturströmningarna ha i
denna del av världen gått från söder till norr. Vårt land har varit den mottagande parten. Att detta har varit förhållandet även
beträffande valborgsmässoeldarna funnes således ingen anledning att betvivla, även om detta icke på andra sätt kunde bevisas
eller göras sannolikt.
Innan vi försöka fastställa det samband mellan valborgsmässoeldarna på kontinenten och i Sverige, som med säkerhet kan anses föreligga, är det nödvändigt att dels bestämma deras spridningscentrum i vårt land — d. v. s. till vilken ort eller trakt de
kunna antagas ha först inkommit — dels, i den mån det kan
ske, utröna deras ålder på svensk mark.
Under den tidsperiod, som karta 2 avser, befunno sig valborgsmässoeldarna, såsom ovan framhållits, i spridning. Utan tvivel
har spridningen pågått oavbrutet alltsedan bruket en gång vunnit fast fot i landet. Det finns följaktligen ingen anledning att
tro att eldarna längre tillbaka skulle ha haft större utbredning
än vid mitten av förra århundradet. Den plats, till vilken seden
först har införts hit, bör vara belägen inom det östsvenska kärnområdet. Att enbart med ledning av kartbilden bestämma denna
punkt är icke möjligt. Ett spridningscentrum kan ligga mitt i
ett utbredningsområde, men detta är icke alltid fallet — beteckningen centrum blir naturligtvis då något oegentlig. Det är nämligen långt ifrån säkert att en sed sprides likformigt åt alla håll;
olika villkor föreligga ofta nog i olika riktningar.
1 se Kaiser, Atlas der pommerschen Volkskunde, textbandet s. 59 ff. Kaiser
anser ordet "julklapp" i Pommern vara ett lån från Sverige.
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Platsen för valborgsmässoeldarnas första förekomst i Sverige
måste givetvis vara så belägen att seden därifrån har kunnat
sprida sig över det äldre utbredningsområde, som kartan visar.
Den kan sålunda icke ligga i t. ex. Dalarna eller Hälsingland,
emedan en spridning därifrån ned i Götaland knappast är trolig. Intet exempel på spridning av en folksed i denna riktning är
känt. Ursprungsorten i vårt land måste vidare ha haft sådana förbindelser med utlandet att en överföring därifrån varit möjlig.
Den ort i östsverige, som bättre än någon annan uppfyller de
nämnda villkoren, har alltsedan medeltiden varit Stockholm. Dess
inflytande i kulturellt hänseende har sträckt sig åt olika håll i
landet, och den har ur kultursynpunkt varit den ledande staden
på östkusten. Utländskt inflytande har där gjort sig starkt gällande (Se ovan s. 14 ff).
Valborgsmässoeldarnas ålder i Sverige har ofta varit föremål
för spekulationer. I regel har man, utan att kunna förete någon
bevisning, antagit dem vara uråldriga.I
Uppgifter om valborgsmässoeldar före 1800-talet förekomma
blott ytterst sparsamt.
Olaus Magnus, som dock borde ha lagt märke till en så uppseendeväckande sed som dessa eldar — om han haft tillfälle att
iakttaga den — skildrar andra bruk omkring valborgsmässan
men icke detta.2 Henrik Schfick publicerar skildringar av bl. a.
festlivet i Stockholm från slutet av 1400-talet och beskriver även
till valborgsmässofirandet hörande seder men meddelar ingenting om eldar vid detta tillfälle.3
Naturligtvis vore det oriktigt att i avsaknaden av vittnesbörd
om valborgsmässoeldar i dessa källor se ett bevis för att ifrågavarande sed icke existerade i vårt land omkring år 1500. Möjligen
1 Se t. ex. Olrik-Ellekilde a. a. s. 618 f. Hammarstedt, Valborgsmässoeldar,
hos Hazelius, Bilder från Skansen s. 67 ff.
2 A. a. Olaus Magnus ger en beskrivning av "elddans" (del 3 s. 154), något
som dock ingenting har att göra med årseldarna, och anför en bild av detta
bruk. Troels-Lund (Dagligt Liv i Norden 7 s. 198) återger denna bild med
texten: "Dans om Valborgsblus (Efter Olaus Magnus 1555)." Samma bild
återfinnes hos Olrik-Ellekilde, Nordens Gudeverden s. 619, fig. 270, med texten "Dans om bålet i Sverige ved år 1500 (Olaus Magnus Historia om de nordiska folken 1916, III, s. 154)."
3 A. a. s. 213 ff.
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skulle förhållandet kunna tydas som ett tecken på att eldarna då
icke voro vanliga i landet.
Det äldsta av mig kända belägget på seden att tända valborgsmässoeldar härrör från år 1711 och återfinnes i en skildring från
Sko socken i Uppland:
"De haf a och för seed haft Walborgsmässonatten låta i horn,
tuta i luur och giöra eldar på en åås i Södra Skog, hwilken kallas Håberget — — — på det deras creatur skulle blifwa bewarade för odiur det åhret öfwer."1
Nästa belägg i ordningen återfinnes i en bröllopsvisa från år
1722, vars titel lyder: "En wälment Bröllops-Wisa Siungen af en
Dahlkarl på resan tu l Rombolandet: då kullorna wippa, hoppa
och trippa
Walborgmäss Dagen 1722." Här föreliggande upplaga av visan består av ett nytryck av år 1936. Originalet saknar
uppgift om tryckår och tryckort. Wrangel håller för sannolikt
att denna visa tidigast är tryckt i Skara och nämner ett tryck betecknat "Wallbormäss Dagen 1723."2
Visan handlar till en början om huru dalkarlar vandra nedåt
Rombolandet för att söka arbete. Man ämnar sig till biskop Svedberg i Skara, vilkens namn nämnes med vördnad. av alla. Så
kommer en kort naturskildring, som utmynnar i att "allt vad som
fött är vill moras och faras". Därpå följer ett framhållande av
olika fördelar av att vara två jämte en välgångsönskan till brudparet. Sista strofen lyder: "Nu lät oss fängnas på Walborgmäsz Dagen,
Kullorna spela på hornen i Hagen,
Högst uppå Bergetz topp
Tända De Eldar opp,
Här näst när Walborg hon kommer tilbaka
Törs jag få komma och Barnsölet smaka."
Wrangel anser troligt att visan ursprungligen skrivits till ett
hos Svedberg hållet bröllop, "t. ex. Catharina Swedbergs bröllop
1714 med bergmästaren Lars Benzelius (Benzelstierna). I ett
tryck står dock 'Wallbormäss Dagen 1723', och så sent synes icke
någon af Swedbergs döttrar blifvit gift." Uppgiften om Katarina
1 Svensson, Peregrinusfirandets uppkomst, Från bergslag och bondebygd
1943 s. 92 f.
2 Några ord om folkets visor i uppteckningar och skillingtryck, Samlaren
1894, s. 73, not.
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Svedbergs bröllop år 1714 är oriktig, såtillvida som det var Hedvig Svedberg, som gifte sig detta år. Svedberg hade fyra döttrar,
Anna gift 1703, Margaretha gift 1713, Hedvig gift 1714 och Katarina gift 1720.1
Förmodligen har Wrangel trott att visan är skriven till bröllopet år 1714, emedan han icke haft kännedom om bröllopet 1720.
Eftersom visan möjligen tryckts 1722 för första gången, synes
det troligare att den författats till det senare bröllopet. För denna
undersökning spelar det ingen roll vilketdera som är fallet.
Det framgår klart av visans innehåll att den icke är diktad av
en vandrande dalkarl. Felaktiga uppgifter lämnas om vissa förhållanden i samband med jordbruket, något som vi här dock
icke behöva närmare ingå på. I visan, som är författad på riksspråk, förekomma några få dialektord, som synas härröra från
Uppsverige. Ett parti i visan är lånat från en annan visa,2 och
detta kan måhända gälla flera delar. Det båtar därför föga att
med ledning av dialektorden söka närmare lokalisera författarens hemort; detta är så mycket mera fallet, som det ingalunda
är säkert att författaren 14nner till bruket att tända valborgsmässoeldar från den trakt, där han växt upp.
I den ovan citerade strofen av visan säges att eldarna tändes
på valborgsmässodagen, d. v. s. den första maj. Uppgiften är
sannolikt oriktig och kan förklaras med att bröllopet ägde rum
denna dag. Det finns ingen anledning att antaga annat än att
valborgsmässoeldarna vid denna tid tändes den sista april på
kvällen.
Från år 1750 härrör ännu ett belägg på valborgsmässoeldarnas
förekomst i vårt land. Det återfinnes i J. Momans dissertation
"De superstitionibus hodiernis" och lyder:
"Ex gentilium festis originem quoque habet celebratio diei
prima Maji, vespere enim hunc diem pesecedente, sarmenta in
acervum colliguntur, quem tandem inter ludendum variasque
hilaritates igni tradit juventus agrestis, ea persuasione, quod a
bestiarum violentia immunia erunt illorum pecora intra illos terminos, ad quos flamma ignis conspici potest. Hane festivitatem,
1 Tottie, Jesper Svedbergs lif och verksamhet 2 s. 270 f., not. Även i Biographiskt lexikon öfver namnkunnige svenska män 16 s. 285 f.
2 Wrangel a. a. s. 73.
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Romanis originem debere, haud immerito suspicamur, quorum
Florales ipsis Maji Calendis fuerunt celeb Watae. Ex gentilium
sacrificiis id quoque provenisse arbitror, quod custodes pecorum,
quovis mane exeuntes & vespere domum reversi, sarmenta in
acervum conjiciant, quem vespere festi Michaelis igne comburunt." — J. Moman, De superstitionibus hodiernis ex gentilismo
residuis s. 34.
Närmast därefter följande uppgift om ifrågavarande sed föreligger från år 1786:
"Ex montibus in Paroecia nostra obviis, in primis observari
merentur: I. Walborgmässo-Berget, ita dictus, quod superstitiosus Juventutis ritus, hic vespertino die 30 Apr. (WalborgmässoAftonen) artificiosos incendendi ignes, adhuc plane non est rejectus." — C. M. Brandelius, Dissertatio historica, sistens descriptionem paroecix roslagiw Täby s. 12.
Sista satsen ("adhuc plane non est rejectus") synes tyda på
att bruket enligt författarens uppfattning var mycket gammalt.
Däremot behöver, såsom vi nedan skola se, icke förekomsten av
namnet valborgsmässoberget innebära detsamma.
Drysenius' uppgift från 1711 härrör från nuvarande Skoklosters socken i Uppland. Moman var till sin härkomst upplänning,
och det kan med säkerhet antagas att hans här ovan citerade
skildring från år 1750 avser uppländska förhållanden. Den sist
återgivna uppgiften gäller Täby socken i Danderyds skeppslag
utanför Stockholm, alltså likaledes Uppland. Jag har tidigare
försökt göra troligt att valborgsmässoeldarnas spridningscentrum
i vårt land har legat i östra Svealand. De hittills anförda 1700talsbeläggen synas bekräfta denna teori.
Här kommer oss Linné till hjälp med en uppgift från 1700talets mitt. På väg till Skåne passerade han den sista april år
1749 gränsen mellan Uppland och Västmanland. Han berättar
att han såg eldar vid detta tillfälle och meddelar samtidigt vad
han vet om dessa eldars förekomst över huvud taget i vårt land.
Notisen lyder:
"Eldar såges på många ställen lysande långt ifrån wägen; ty
Landtmannen har för sed alt ifrån Hedenhös, at natten före
Wallborgsmässo dagen uptända eldar på marken, at deromkring
dansa och fägna sig åt den tilkommande sommaren, hwilket altså
är reliquier af de gamlas Floralia, som endast äro qwarhållne i
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Upland och de nästgränsande Socknar; men näppeligen i andra
Swenska Provincier." — Skånska resa 1749 s. 8.
Linnés uppgift om sedens geografiska förekomst är utan tvivel
riktig, även om den kanske bör tolkas så, att valborgsmässoeldarna icke förekomma hos allmogen på andra ställen än i Uppland och angränsande delar av andra landskap.
Märkligt nog härröra även följande bl. a. år 1786 gällande
belägg från Uppland, ehuru seden vid 1700-talets slut säkerligen
har haft större utbredning än vid dess mitt. Den första uppgiften är från Stockholmstrakten:
"Aftonen för första Maji göres eldar på höga berg, hvartill
berget ofvanf öre Danneryds krog varit nyttjat i Danneryd, till
des genom föreställningar från prädikstolen år 1786, om den fara
och oskick som med denna sed, medelst dants, drickande, skrål
och skrik, skutande, deraf följande förkylningssjukdomar, slagsmål, skador med m. äro förenade, hvaremot man utan fara och
oliud kan med mera nöje och heder roa sig under tak, den uphörde till år 1791, då någre Herrar N. N. saman satte sig att åter
bringa sama osed i bruk, och dertill tubbade någre socknens
drängar." — Wallensteen, Vidskepelser, vantro och huskurer i
Danderyd och Lidingö, Bidrag till vår odlings häfder 7, 1899, s. 3.
Med nästa uppgift, som avser norra delen av Stockholms län
men vari också Uppsalatrakten nämnes, äro vi framme vid 1800talets början:
"Wallborgmäss afton firas här med eldar på höjder och berg,
likväl ej med det nit som i Upsala trakten." — Radloff, Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län 2 s. 283 (1804-1805).
I Arndts berättelse från hans resa genom Sverige år 1804 återfinnes följande notis:
"Flera andra smärre fördommar stämma noga öfverens med
dem, som herrska i mitt fädernesland. Påsk eller dymmelveckan,
äfvensom Walborgmess-afton, ritar man korss på alla dörrar,
särdeles i stall och fähus. Fordom plägade Landt-ungdommen
släpa ris tillsammans i .stora högar, samt påtända det, under musik och hvarjehanda glädjebetygelser.' Så vidt eldskenet syntes,
kunde ingen häxa eller odjur skada kreaturen. Hvem känner
icke våra Midsommarseldar i flera trakter af Tyskland?" — Resa
genom Sverige år 1804, 3, s. 15.
1 "Denna plägsed fortfar ännu på flera ställen i Sverige."
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Sigfrid Svensson anför denna notis som belägg på valborgsmässoeldar, men det är ovisst om den bör tolkas på det sättet.1
För övrigt kan man jämföra Arndts felaktiga skildring av valborgsmässosederna i del 1 (s. 151) av samma arbete, där han talar om en "häxarmC och om "trollkarlar och häxor", som fara
till Blåkulla vid valborgsmässan. Dessa föreställningar ha ju i
vårt land hört samman med påsken.
I en uppgift från år 1828 nämnas valborgsmässoeldar i Kumla
socken i Västmanland nära gränsen till Uppland.2
Från år 1832 föreligger en uppgift om valborgsmässoeld i St.
Malm, Södermanland. Den återfinnes i Vitterhetsakademiens
detta år insamlade "Uppgifter om allmogens märkesdagar":
"— — de yngre Valborgsmässoafton, den 30 April, på aftonen,
roa sig med små Eldars uppgörande, ett och annat bösseskotts
aflossande, samt tutande i Vallhorn, utan att dervid några oordentligheter försports."
Även från Bergs socken, Vadsbo härad, i norra Västergötland
finnes i samma källa och från samma tid en uppgift om valborgsmässoeld:
"Den 30 Apr., kallad allmänt Walborgsmäsmässe-afton, antändas å höjder sammandragna rishögar. Dessa betraktas såsom
lusteldar för vårens ankomst och besökas af bygdens ungdom,
hvilken omkring elden anställer en ringdans. Stundom hör man
härvid skott aflossas och gälla skrik genomskalla luften för att
bortskrämma rofdjuren. Som ängarne denna tiden vanligtvis
rödjas så begagnas det dervid ihopsamlade till bränsle för dessa
eldar."
I samma källa meddelas vidare att eldar tändes sista april i
Häggum i Västergötland för att skrämma bort vargar och andra
rovdjur, innan- boskapen släpptes ut. Bland ännu senare uppgifter kan nämnas• att enligt Fredrika Bremer valborgsmässoeldar tändes i trakten av Siljan på 1840-talet.3
Av de ovan anförda uppgifterna har framgått att valborgsmässoeldar tändes i östra Svealand i början av 1700-talet. Dry1 Årsfester från vår till höst i Sverige och Svensk-Finland, Nordisk kultur
22, s. 70.
2 Kihlman, Beskrifning öfver Kumla socken, Westmanlands läns kongh
hushållnings-sällskaps handlingar 4, s. 85.
3 Nya teckningar ur hvardagslifvet 7. 1 Dalarna s. 7 ff. (1845).
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senius yttrande 1711 — "De hafa och för seed haft" — tyder på
att han höll bruket för att vara gammalt och innebär ett bekräftande av att detta måste ha varit känt redan under 1600-talet.
Sedens första förekomst i vårt land måste då ha legat ännu
längre tillbaka, möjligen i början av nya tiden men kanske i
medeltiden.

Då alla tecken visa mot Stockholm såsom importort för valborgsmässoeldarna, gäller det således för oss att undersöka hur
de ha inkommit dit. De utländska orter, från vilka eldarna
kunna tänkas ha införts till vårt land, äro Danmark och Tyskland. Det förstnämnda landet kan utan vidare lämnas ur räkningen, då dansk kultur aldrig gjort sig särskilt gällande i Stockholm. Alltså återstår Tyskland. Antagandet att valborgsmässoeldarna ha inkommit hit från detta land, överensstämmer även
med vad som i föregående kapitel sagts om tyskt kulturinflytande
i vår huvudstad. Som förklaring till detta i många fall påvisbara
inflytande i östra Svealand har anförts det under medeltiden och
början av nya tiden stora antalet till Stockholm inflyttade tyskar, och vi ha därvid stött oss på Ahnlunds ovan anförda arbete.
För att kunna göra troligt att valborgsmässoeldarna ha införts av
i huvudstaden bosatta tyskar, är det nödvändigt att visa att en del
av dessa främlingar verkligen har kommit från en trakt av Tyskland, där valborgsmässoeldar förekommo vid ifrågavarande tid.
Såsom ovan sagts, äro valborgsmässoeldarna kända från tre
olika områden i Tyskland, nämligen Sachsen och angränsande
trakter, Birkenfeld i Sydvästtyskland samt Holstein. Rent utifrån
sett förefaller det troligast att valborgsmässoeldarna i Sverige
härstamma från ett nordligt tyskt område, d. v. s. Holstein. Av
de delar av Tyskland, som kunna komma i fråga, intaga de bägge
förstnämnda ingen exceptionell ställning som utvandringsorter
i samband med emigrationen till Sverige.
Om Stockholmstyskarnas härkomst säger Ahnlund i sitt här
tidigare citerade arbete: "Starkast var tillströmningen från Lybeck. Åtskilliga lybska patricierfamiljer äro företrädda i den
stockholmska rådslängden. Många av dessa till vårt land utvandrade lybeckare stammade från Westfalen, det medeltida Tysklands viktigaste industricentrum. Andra westfalare kommo direkta
0
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vägen för att söka sin lycka i Sverige. Det westfaliska personinslaget .i nordiskt näringsliv under medeltiden lär knappast kunna överskattas; denna företagsamma nejd fortsatte härigenom
att vara en källa för det hanseatiska initiativet, långt efter det
att de westfaliska städerna fått till Lybeck avstå den ställning
inom östersjöhandeln, de tidigast innehaft. Reformationstidens
store malmöborgmästare Jörgen Kock, som säges ha utvandrat
med två tomma händer från Westfalen, hade många landsmän i
Stockholm både bland köpmän och köpsvenner. Intet namn var
här vanligare än just Westf al, som återkommer under skilda
århundraden. Vid sidan av Lybeck och Westf alen bör särskilt
Danzig framhållas. Under de sista årtiondena av medeltiden slogo
slutligen icke alldeles få holsteinare sig ner i Stockholm. Obetydlig var däremot inflyttningen från Reval, vars förbindelser med
Sverige väsentligen gingo över Åbo, och från Riga ännu mindre.",
Enligt Ahnlund var det sålunda "icke alldeles få holsteinare",
alltså folk från det nordligaste området för valborgsmässoeldarna
i Tyskland, som slogo sig ned i Stockholm mot medeltidens slut.
Men även Lfibeck, varifrån de flesta immigranterna synas ha
kommit, ligger i omedelbar närhet av det nuvarande utbredningsområdet för eldarna i Holstein. Åsikten att valborgsmässoeldarna
inkommit till vårt land med från Holstein eller närliggande orter
inflyttade tyskar ter sig därför ur hittills behandlade synpunkter
sannolik.
Ännu en förutsättning för att valborgsmässoeldarna skola ha
kunnat inkomma från Holsteinområdet till vårt land på här antytt sätt är att dylika eldar voro kända i emigranternas hemort
redan vid tiden för utvandringen. Något säkert besked kan icke
ges i denna fråga, men flera skäl tala för att så verkligen var fallet. Seden att tända valborgsmässoeldar i Holstein "ist nach der
Reformation nicht verloschen" heter det bl. a. i den s. 55 ovan
citerade källan från år 1703, vilket innebär att eldarna där äro
betydligt äldre än detta årtal. I Danmark tändes, enligt vad som
tidigare sagts, valborgsmässoeldar i vissa östliga delar av Jylland.
Ingen tvekan torde i detta fall behöva föreligga om att ett samband råder med motsvarande bruk i Holstein. Det äldsta kända
belägget på förekomsten av dylika eldar i Jylland härrör från
1 Ahnlund a. a. s. 8 f.

67
1670-talet, och seden var av allt att döma redan då traditione11.1
Härav följer att densamma måste vara betydligt äldre i Holstein
än i Danmark, och förmodandet att valborgsmässoeldarna voro
kända i Holstein redan under medeltiden göres på så sätt sannolikare, även om det icke kan bevisas.
Det förefaller sålunda rimligt att antaga att seden att tända
valborgsmässoeldar införts till vårt land av till Stockholm inflyttade holsteinare eller liibeckare under medeltiden eller början av
nya tiden.2 Om hur seden spritts från huvudstaden ut över landet före 1850, veta vi ingenting med säkerhet, men det torde ha
skett på samma sätt som seder i allmänhet ha spritts och för vilket här ovan en redogörelse lämnats. Från Stöckholm spreds
bruket, dock först sedan det stabiliserats här, till andra städer
ute i landet samt till landsbygden med högre-stånds-folk. På de
ställen där seden på detta sätt blev känd, bildades traditionsöar,
samtidigt som den spreds vidare till nya orter med folk, som kom
inflyttande dit. Givetvis måste man tänka sig att allmogen på
landsbygden omkring Stockholm ganska snart lärde känna valborgsmässoeldarna. Sannolikt höra dessa till de bruk, som ha
spritts med större hastighet än vanligt. De måste ha väckt uppseende överallt, där de tänts för första gången, såsom också de
ovan (s. 47 f.) anförda sentida uppgifterna visa. Vidare tändes
de vid en tidpunkt, som redan firades på olika sätt. En tävlan
uppstod mellan byarna om att ha den största elden. Det nya bruket slog igenom, även om befolkningen på en del platser till en
början blev chockerad.
En viktig anledning till att valborgsmässoeldarna snart nog
blevo populära i Svealand och delar av Götaland och Norrland
var att de kunde ansluta sig till en där redan existerande betydelsefull folksed, nämligen den i magiskt syfte företagna "skallgången", och t. o. m. ingå som ett led i denna. Detta förhållande
1 uppgiften finnes hos Jens Nielsen Mundelstrup, Specimen gentilismi
etiamnum superstitis (1684). Se Pontoppidan, Fejekost, oversat og forsynet
med Inledning af Jörgen Olrik, Danmarks Folkeminder 27, s. X. Schmidt, Fra
Julestue tu l Valborgblus s. 8 ff. Jfr uppgift från år 1686 hos Kristensen, Det
jyske Almueliv 4 s. 12.
2 Jämför om lånorden trall och duns Manne Eriksson, Hjäll och tarre,
Skrifter utgivna genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala A: 4,
s. 200 ff.
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skall behandlas mera ingående längre fram i denna avhandling.
Närmast skola vi taga del av primärmaterialets uppgifter om hur
det gick till vid ifrågavarande eldar.
Hittills har ingenting blivit sagt om formerna för eldandet.
Det föreliggande materialet är tämligen heterogent, och det är
nödvändigt att studera en ganska stor mängd uppteckningar för
att få en riktig uppfattning om vad som är väsentligt hos bruket.
Till en början återges här några utförligare skildringar av valborgsmässoeldandet i olika trakter, och först då en uppteckning
från Hälsingland. Den utgör svar på Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala frågelista om årseldar:
"Det har varit brukligt att tända eldar ute i det fria på kvällen den
30 :de april, alltså vid valborgmäss. Detta bruk är urgammalt här på orten. Elden kallades för vallbemässkasa. Fordom var det liksom regel att
varje by hade sin eld, men det hindrade ej att en gård hade en egen eld;
det var som man tyckte. Det var mest ungdomen, som anordnade eldarna,
och däri deltogo ibland även flickor. Elden placerades på ett berg eller hög
kulle. Man brukade förlägga elden till samma plats är från är. Den kallades ofta för vallbemässplassen, vallbemässkullen o. d. Meningen med att
elden förlades högt, var att den skulle synas långt.
Bränslet var ungskog: gran, tall, björk och vad som helst. Man samlade mycket torrt ris och enbuskar för att få fart på elden. Man brukade
få hugga ner ungskog i närheten av den plats, där elden låg, ty man satte
ej så stort värde på skogen. Det var brukligt att ha tjärtunnor invid eldarna. Då det var brukligt i sagesmännens ungdom, är det ju rätt så
gammal sed. Man brukade fä tjärtunnor till skänks och behövde ej köpa
dem. Bränslet släpades av en del, andra körde med hästar. 'Släpa på kasa'
är ett gammalt vanligt uttryck. Någon bonde släppte gärna till häst, om
det ej var alltför riskabel terräng, där elden skulle förläggas, d. v. s. om
där ej var djupa stenklyftor o. d. Foder åt hästen fick man hos bonden,
som ägde den. Bränslet skulle ej samlas i hemlighet. Det var alltför långt
emellan byarna för att någon skulle stjäla bränsle frän en annans hopkörda kasa, så det har ej varit vanligt. Däremot tävlade man om att få
allra största elden.
Man samlades några dagar eller veckor före valborgmäss uppe vid
platsen för elden och började hugga ner skog och släpa ihop, köra fram
den till platsen. Man staplade upp så mycket som möjligt — många gånger
mot en stång i mitten av kassa — först så långt man nådde utan hjälp av
något att stå på, sedan med hjälp av stege e. d. Man kunde ju ha en del
i beredskap att lägga på, när kasen brunnit ett tag, men då berodde detta
på att man släpat fram mera ris än man med lämpa kunde få upp på
kosan.
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Tjärttumorn.a sattes ofta fast på höga stänger eller i trädtoppar, men
ibland lades de direkt på bålet. , De brukade tändas, sedan kasan börjat
brinna ut. Kasan skulle antändas från flera sidor, så att det från första
stund blev jämn fart på elden. Den fick ej antändas, förrän det var ordentlig skymning eller mörkt. Det var sed att sätta näverstycken i ändan
på störar och sedan antända nävern och vifta med stören i luften. När
man på natten gick hem, brukade man ofta bilda fackeltåg med dylika
bloss, så att det såg ut som en orm, som kom ringlandes, för dem som
sågo det på avstånd. 'Näverpöllor" brukade man kalla dessa bloss.
Man sköt alltid vid eldarna, fast man ej vet bestämt varför man gjorde
det. Ursprungligen tros det ha varit för att skrämma vilda djur, som närmat sig eldarna. Vid skjutningen använde man krut, dynamit eller bössor.
När det blev alltför skarpa skott, t. ex. med dynamit, drog man sig undan
ett stycke från kasan med ett dylikt skott, ty någon kunde ju annars bli
skadad. Man har liksom haft för sed att skrika och larma, skramla med
skällor och blåsa i s. k. tjuthorn vid denna eld. Det påstås att det varit
för att jaga bort vilda djur eller ämnat att förjaga häxor och trolltyg.
Folk vet ej bestämt hur det har avsetts.
Man lekte 'springa änka' eller dansade vid eldarna. En berghäll fick
tjänstgöra som dansbana. När lek och dans började, brukade en del utklädda komma till platsen. Flickor hade tagit på karlkläder och tvärtom.
Man bar ej mask utan dolde ansiktet i huvudbonaden eller hade sotat sig
i synen med kol. De utklädda betedde sig litet underligt för att skrämma
eller roa de övriga. En meddelare menar att valborgsmässelden uppkommit som minne av ett helgon, som brändes på bål; hon hette eller kallades
'den heliga Valborinna'. Andra säga att det var en häxa, som hette Va1båra, som brändes på bålet. Ingen vet något bestämt utan drar sig till
minnes vad deras förfäder nämnt om detsamma." — His. Arbrå. 11557.
1938.

Från Gästrikland är nästa exempel:
"Till varje valborgsmässokväll brukade vi ordna till med en stor kase på
åsen i Sörby. Där samlades både unga och gamla på kvällen, när kasen
skulle tändas. Lekar och skottlossning roade vi oss med till långt in på
natten. Sköt gjorde man för att skrämma bort vilddjuren frän trakten, nu
när korna skulle släppas ut på bete. Dagen efter samlades gubbarna till
en s. k. bystämma, där de då avgjorde sina gemensamma angelägenheter."
— Gst. Arsunda. Från Gästrikebygder 1934, s. 97.

Av följande uppteckningar, som härröra från Dalarna, utgör
den första svar på frågelista:
"Endast på valborgsmässoaftonen. Eldarna benämnas va1borgmässor
(sing. valborgmässa). Bränslet bestod av ris ur skogen, småtallar o. d.
samt av s. k. lövkärvris, d. v. s. grenar och kvistar som getterna ätit av
bark och knoppar på under vintern. Dylikt ris tillvaratogs särskilt för att
användas i valborgmässan. Kunde man därtill fä tag i någon obrukbar
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gammal båt, uppskattades detta mycket, då båtar i regel brunno som facklor, hårt tjärade som de voro. Man ville även om möjligt ha kasserade
gamla tjärtunnor och tjärbyttor att sätta upp i närheten av valborgmässan
på stänger och antända. 'Det var väl inte någon valborgrnässa, om inte
det var någon tjärtunna upp i vädret.'
Seden lever fortfarande kvar tämligen oförändrad. Förr drogo emellertid även de äldre ihop till valborgmässa. Nu är det vanligen endast barnen, som göra det. Man hade förr även alltid spelmän med vid eldarna
och dansade ringdans kring dem och hoppade över elden. Nu är allt detta
mindre vanligt. Likaså sköt man förr med gevär på valborgsmässoaftonen men aldrig numera. Man hoppade även förr över eldarna med koskällan och blåste i horn för att skrämma björnarna". — Dl. Malung. ULMA
11133. 1937.
"Men det lider mot våren och Valborgmessan inträffar. Denna är för
ungdomen i Floda en synnerlig förlustelse. Ej nog med att man här på
Valborgmessoaf tonen upptänder de vanliga eldarne; man har dessutom ock
en mängd upptåg, hvilka troligen sällan, om någonsin, förekomma på
andra orter. Så kallade 'Valbårar' — stora och små om hvarandra — äro
då utklädda i hvarjehanda brokiga trasor, ju sämre desto bättre, emedan
det hör till dessa personers roll att emellanåt göra djerfva språng midt
öfver de flammande eldarne. De springa eljest under större delen af qvällen omkring under vildt skrän och blåsa dervid emellanåt i oxhorn. Allt
detta har af ålder varit brukligt, för att skrämma rofdjuren ur skogarne,
då bygdens hjordar släppas i betesmarken." — Axelson, Vesterdalarne,
dess natur, folklif och fornminnen s. 14.1

Uppland representeras av följande:
"Vallborgsmässokvällen, den 30 april, skulle det alltid tändas vallborgsmässoeldar, som de kallades, och avskjutas vallborgsmässoskott. Någon dag
förut var det sed att byns ungdom skulle hugga och dra ihop vallborgsmässkasen, som utgjordes av buskar och ungskog. Vanligen användes därtill föregående söndagsafton. Platsen utgjordes av den högst belägna å
.ägorne på betydligt avstånd från husbyggnader. På aftonen efter mörkrets
inbrott antändes denna rishög jämte en tjärfjärding uppsatt på en lång
stång och fullpackad med fet torrved. Under det elden underhölls genom
-huggning och påläggning av mera ris och tjärfjärdingen brann, vilket på
stället åsågs av den församlade ungdomen, skulle det skjutas och larmas
så mycket som möjligt. Det hette att man därigenom skulle skrämma
bort rovdjuren från trakten. Det var ganska egendomligt att på en gång
ifrån Skuttungeslätten se 20-30 vallborgsmässeldar och höra skjutande,
stojande och skrikande från alla väderstrecken." — Upl. Skuttunge. ULMA
303: 30 s. 38 f. 1898. Tryckt i Upplands fornminnesförenings tidskrift
1913, s. 20 ff.
1 Se

om "Valbårarne" även Arosenius, Beskrifning öfver provinsen Dalarne
1 s. 23. Rietz, Svenskt dialekt-lexikon s. 788 b.
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Från Västmanland härrör denna upptedkning:
"Förr tände de alltid eldar på vallbermässkvällen. De kallade dessa eldar vallbermässbraser. Långt i förväg började ungdomen dra ihop massor
med ris ut på mossen mellan bruket och Västerås, och brukspojkarna drog
dit tomma tjärtunnor, som de fingo på bruket. Sedan samlades all ungdom i Hällefors dit ut på mossen på vallbermässkvällen och tände på riset
och tjärtunnorna, och sedan stannade de där, tills elden brunnit ner. Något mer nöje var det inte, och så gick det till vart år, ända tills föreningen
bildades och de började med demonstrationer och sådant. Då blev det
mera storstilat. Det enda, man förr gjorde, var att man fick med sig
spelmän och dansade en stund på en loge efteråt. Så var det med den
saken, och så var det förr, och någon annan eld hörde jag aldrig talas om.
Det var väl bara en gammal sed detta, för så hade de väl i hela Västmanland." — Vml. Hällefors. ULMA 14054. 1940.

För Södermanlands del må det tills vidare räcka med ett kortare exempel:
"Vid Bårsta i ett hag, där eldade de valbermässafton; släpade ihop ris
och reste upp tjärtunnor på långa stänger. Här på ö. Grane berget eldade
de också, men där var det bara risbål.
Så hade de sådana där gamla bockhorn och blåste i, och så skrek de
och förde oljud alldeles förfärligt. Det var för att mota bort vargar.
Så sköt de. De gjorde en liten hank av en vidja och lade det på berghällen och bäddade under, så det blev riktigt vått under, och lade i ett
eldkol och slog till med en hammare. Det gav riktiga smällar, det. Det
var klart de drog iväg till någon loge och dansade sedan." — Sdm. Floda.
ULMA 2667: 8 s. 20. 1929.

I Risinge i östergötland, slutligen, gick det till på följande sätt:
"På. valbermässeafton samlades ungdomen på höga berg, drogo samman bränsle och eldade. De skulle även skrika och skjuta för att skrämma bort vargarna. Sedan det brunnit ut, drog skaran till någon gård, där
det vart dans. Dit brukade även medföras mat och brännvin.
Här i östra Risinge hade man valbermässeberg norr om stället Getbron
samt bland annat vid byn Hulta. Häromkring gingo de mycket till ett
berg öster ut från stället Buttbro men i Simonstorps socken. För en del år
sedan brukade de även dra ihop ett bål på Finnholmen ute i Getsjön, och
ungdomen dansade vid Sjönäs.
I min ungdom så brukade pojkarna samlas om kvällarna förut och om
söndagen förut och dra samman till bålet. En stång uppsattes med en
tjärtunna i toppen. Själva bålet hade 'tyre' (fet tallved) inuti och helst
torrt skräp och ris utanpå. Så tändes bålet om valbermässekvällen, och
när det tagit fart, var det att ta sig en sup, skrika och skjuta. Flickorna
voro inte så ofta med vid själva elden men väl vid dansen, som efteråt
följde. I min ungdom dansade vi vid Buttbro, och en skogvaktare Rock'
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ström vid Rodga herrgård brukade vara med och spela fiol. Vid själva elden blåste vi i bockhorn med fyra hål. Även hade vi näverlurar, men de
voro så tungblåsta." — ög. Risinge. ULMA 1415: 1 s. 6. 1926.

I Tyskland och Danmark motiverades, 'som vi minnas av skildringarna därifrån, valborgsmässoeldarna med att man ville
skrämma bort häxorna, som troddes fara till Blocksberg eller något annat liknande ställe natten till första maj. Understundom
lysa även andra förklaringar fram, såsom att eldarna avsågos till
skydd för sådden, men det allmänna och dominerande draget är
dock häxtron. Detta gäller, som sagt, Danmark och samtliga
tyska områden, där valborgsmässoeldar ha tänts.
I Sverige äro, såsom tidigare nämnts, föreställningarna om
häxornas och påskkäringarnas färder och skadegörelse i samband därmed knutna till dymmelveckan och påskhögtiden.1
Om man studerar den svenska allmogens motiveringar till att
eldar tändes vid valborgsmässan, så finner man att någon orsak
i regel icke angives inom de områden, dit eldarna kommit i sen
tid. Och i de få fall, då sagesmannen verkligen försöker ge en
förklaring till seden, heter det oftast att man ville fira vårens
ankomst e. d: Någon annan förklaring är ju icke heller att vänta
på platser, där eldarna ej tillhört ortstraditionen i gammal tid.
Samma motivering möter f. ö. sporadiskt även inom valborgsmässoeldarnas äldre område, men det är tydligt att sagesmännen då s. a. s. förnuftsvis kommit till denna slutsats; eftersom
man icke kände till någon annan anledning, var detta den enda
rimliga. På ett och samma ställe har det också uppgivits att syftet med eldarna var att skrämma bort "ont", troll eller häxor.
Dessa uppgifter utgöra dock ett försvinnande fåtal.
Emellertid förekommer inom valborgsmässoeldarnas äldre område i Sverige en annan, vanligare förklaring till denna sed. Det
säges att man med eldarna eller med det larm, som fördes invid
dessa, eller med bådadera ville skrämma bort "vargen", "björnen", "odjuren" eller "rovdjuren", icke sällan med tillägget
"tills kreaturen skulle släppas ut på bete". Avsikten var alltså,
vilket delvis har framgått av de ovan anförda skildringarna, att
befria betesmarkerna från rovdjur, i första hand varg, eftersom
1 Se Ejdestam, Svenska vårseder s. 27 ff. med karta över benämningarna
på de till Blåkulla farande kvinnorna.
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björnen var ett sällsynt djur vid den tid, som uppteckningarna i
regel avse.
Nu förhåller det sig ju så, att allmogens motiveringar till gamla
seder och bruk ofta äro sekundära, d. v. s. uppdiktade förklaringar till handlingar vilkas egentliga innebörd har gått förlorad. Detta är fallet med även allmänt gängse, över hela landet
spridda motiveringar till en viss sed. Man kan peka på t. ex.
bruket att ligga i halmen på golvet julnatten. Anledningen härtill säges vara att Jesusbarnet låg på halmen i krubban den natten. Seden att piska varandra med ris på långfredagen, något
som har förekommit i nästan hela landet, förklaras med att det
skedde till åminnelse av Kristi lidande o. s. v. Det är naturligtvis klart att dylika tolkningar äro sekundära. Å andra sidan
får allmogens uppfattning om avsikten med någon viss sed icke
utan vidare eller under alla förhållanden ignoreras, och detta
gäller framför allt om sedens utformning eller till seden knutna
företeelser synas bekräfta den folkliga meningen.
Såsom nyss sades, är det en vanlig uppfattning att syftet med
eldarna och larmet var att skrämma bort vargarna. Ibland nämnas härvid endast eldarna, ofta blott larmet och mången gång
både eldarna och larmet. I åtskilliga fall framgår det icke av
materialet, om det är den ena eller den andra av dessa företeelser eller bådadera, som avses. Säkerligen skulle denna förklaring ha kunnat beläggas på betydligt flera ställen, än som skett,
om någon motivering till eldarna över huvud taget hade efterfrågats av upptecknarna av det före år 1937 insamlade materialet. En del av detta, bland annat det som avser Uppland, består
till stor del av kortfattade dialektuppteckningar, i vilka uttalet
av benämningen på elden angives jämte ett meddelande att ordet
betyder eld som tändes sista april.
De förklaringar, som lämnats till valborgsmässoeldarna och
larmet inom det äldre utbredningsområdet, framgå av karta 3.
Vi se att motiveringen att dessa bruk avsågo att skrämma bort
rovdjuren har varit ganska allmän. Härnedan anföras även ett
antal av de uppteckningar, som ligga till grund för kartbilden.
Från Mora i Dalarna meddelas att man tände eldar och sprang
med skällor för att "skrämma bort ofriden" (rovdjuren) (ULMA
11234. 1938). I Svärdsjö i samma landskap tändes eldar för att
"skrämma bort vilddjuren, innan man släppte ut korna" (ULMA
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12949. 1939), och liknande uppgifter ha lämnats från bl. a. Sundhorn (ULMA 12948. 1939) och Svartnäs (ULMA 12947. 1939).
"Medan kasen brann, brukade man föra så mycket oväsen som
möjligt för till skrämma bort vargarna, tills man skulle släppa
i vall; man skrek och hojtade ('gav ut skogsrop'), kastade krutladdningar i elden eller sköt bösskott samt blåste i näverlur eller
horn" i östervåla i Uppland (ULMA 10995. 1937). I en uppteckning från Väddö i samma landskap heter det att "elden tändes
för att skrämma vilda rovdjur, såsom varg och lo, så att de ej
skulle göra boskapen skada" (ULMA 11651. 1938).
Ända uppe i Hälsingland ansågs syftet vara detsamma:
"På vallbermäss brukade de skjuta för att björnen skulle bli fredlig.
Så var det ett skramlande med skällor, och så tände de eldar, för att det
skulle bli fredligt." — Hls. Los. ULMA 5849 s. 73. 1932.

Samma förklaring ges från Västmanland och Närke:
"Men vallbermässa, då hade de eld på ett högt berg på Storasta ägor.
Och då hade de en gammal soldat, som hette Ullbrand; han borrade djupa
hål i berget, och där lade vi bergkrut och sköt. Och tre tjärtunnor hade
spektorn. Och gevär hade de och sköt. De skulle mota sin kos vargar."
— Vml. Ervalla. ULMA 3647 s. 3. 1931.
"Vid va1borgsmässan skulle man göra eldar för att skrämma vargarna.
På valborgsmäss° morgon var de bråda uppe för att blåsa i horn och lurar — — och blåsa visselpipor. Karlarna var ute och blåste. De skulle
skrämma björn och varg." — Vml. Möklinta. ULMA 2795: 16 s. 59. 1930.
"Ungdomen eldade på höga berg vid va1borgmäss, och då skulle de
skrämma bort vargar. De eldade på ett berg vid Svartälven, och sedan
gick de på. något ställe, en loge, och dansade. De dansade kring elden och
sköt lösa skott med bössor." — Vml. Viker. ULMA 5242 s. 20. 1932.
"Majeld brände de på Fagerhälla, ett berg mellan Fagerlid och Höghult, på vallbermässekvällen för att skrämma vargarna. Då spelade de
även, skränade och skrek. Även på andra ställen i Viby brände de majeld." — Nrk. Viby. ULMA 1415: 3 s. 81. 1924.
I följande uppteckning talas det t. o. m. om att "elda bort var-

gar":
"Valborgmäss eldade de bort vargar. Pojkarna sprang omkring och
skramlade med koskällor och kopparkittlar och bunkar och vad de fick
tag på. Stora tjärtunnor satte de opp på stänger. Va1borgmäss eldade de
bort vargar och gick och skramlade, för de skulle släppa ut korna sedan
första maj." — Nrk. Vintrosa. ULMA 2751: 5 s. 13. 1930.

Västergötland tillhör endast till en del valborgsmässoeldarnas
område. Icke desto mindre uppges eldarna ha haft samma funktion här som i de hittills nämnda landskapen;
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"Elda Valborg, det gjorde de bara för att de skulle köra bort vargarna,
innan de körde 'valle'. Då skrek de och blåste i lurar. Då vågade sig inte
vargarna fram, utan sedan kunde de köra vall. Det är därför, som det
heter 'ella vallbör' (långt, öppet ö-ljud; biaccent på andra stavelsen)." —
Vg. Marum. ULMA 1815: 1 s. 90. 1928.
"På valborgsmässoafton skulle de elda och schoa och skjuta och leva så
rasande. Det har jag för mig att det är äldre än påskeld. Det var för att
skrämma bort vargarna, för [= innan] de brukade släppa vall." — Vg.
Vättlösa. ULMA 2750: 4 s. 197. 1930.

Liknande uppgifter föreligga från östergötland:
"Åberg: 'Och sista april, vallbersmässafton, då eldade de majeldar. Det
var en gammal hävd ifrån gamla tider att de skulle skrämma av med vargarna vallbersmässafton. Det var en gammal sägen att vargarna tjöt ögonen i ungarna då. Se, alla rovdjur föds blinda, och så började de att få
se då. Se, de visste ju parningstiden. Det där var i mina föräldrars dagar;
min far var vallpojke. När då ögonen hade spruckit, så kunde ju vargarna
möjligen få ungarna med sig. Då skulle de skrämma dem vallbersmässafton. Då eldade de bål. Det drogs ihop — flera lass. I skogsbygden förr då
högg de mycket löv, både ask och björk. Då tog de fårriset (till elden).
Det (riset) arbetade de upp på höga berg. Det [var] både pojkar och flickor, som var med och drog ihop. Då hade de tjärtunnor på en stång.'
Mor Åberg: 'Och hade de inte tjärtunnor, så tog de kärvar och snodde
halm om och tjärade på det. Se, så länge tjäran brann, så brann inte det
andra'.
Åberg: 'Och då sköt de salvor. De sköt så förskräckligt. De slog på
trummor och gamla stekpannor och bleckskrälle och vad som; det slog de
på. Det var sådant väsen. Det var för att skrämma av med vargar. Men nu
är det inga vargar mer, men elda det gör de ju än.'" — Og. Risinge.
ULMA 6089 s. 3 f. 1931.

Ifrån de nordöstligare delarna av Småland föreligga ett flertal uppgifter om att avsikten med eldarna och larmet var att
fördriva vargarna:
"Sista april hade man eldar på bergen och blåste i bockhorn och skrek
och slog med bråpannor, så det dånade, för att skrämma bort vilddjuren,
särskilt vargarna. Man trodde att vargarna den natten skulle välja ut
platser att föda sina ungar på, och därför skulle de skrämmas undan. Det
var tjogtals med eldar i socknen." — Sm. Kristdala. ULMA 2940: 1 s. 2.
1930.
"Blackelids-borna tände sina majeldar på en höjd, som kallas Gangslösebacken. Här dansade man och sköt och blåste i bockhorn och 'träluar'
(= lurar). 'De va för å skrämma bort vargarna å andra odjur.' Di sköt
me bå bysser å pistoler.'" — Sm. Virserum. NM 14860. 1917.
"I Åkarps by tände man på valborgsaftonen sina majeldar på ett berg
i 'Svinvallen'. Här spelades handklaver, fiol och 'klarnett'. För att skräm-
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rna 'vargar å rovdjur' blåste man i vallurar, slog på trumma och sköt.
Det påstods att på valborgsaftonen 'redde vargen ide åt sina ungar', och
därför skulle man skjuta.
Medan eldarna brunno, firades kvällen av varje by för sig, men när
eldarna voro nedbrunna, brukade ungdomen från flera byar komma tillsammans för att dansa." — Sm. Lönneberga. Akarps by. NM 14870. 1917.

Ett intryck av allvar gör det förhållandet att man hade bytrumman med vid elden:
"Vallborgmässan firades med eldar, som tändes på Höje Syssle, en
backe belägen mellan Högruda och Ryd. Bytrumman medtogs till eldarna.
Man trummade, skrek och sköt. Man hade på den tiden mycket ont av
'odjur å vargar å skulle skrämma dom'." — Sm. Järeda, Ryds by. NM
14864. 1917.
"I Fröreda by var det alltid vanligt att man medtog bytrumman till
vallborgsmässeeldarna den sista april. Det gällde ju att åstadkomma så
mycket buller som möjligt denna kväll 'för att skrämma vargarna'." —
Sm. Järeda, Fröreda by. NM 14866. 1917.
I Högruda by i Järeda socken hade man även skalltrumman

med. Denna omständighet synes stärka den anstrykning av
skallgång, som kännetecknar förehavandena omkring eldarna:
"Vid valborgsmässoeldarna hade man i Högruda med både bytrumman
och skalltrumman. Man väsnades så. mycket som möjligt, slog på trumma,
sköt och hojtade. När eldarna brunnit ned, brukade man springa genom
glöden. Det var huvudsakligen byns ungdom, som deltog i majfirandet,
men i forna tider voro även de äldre med. Eldarna tändes på ett berg i
Fålahagen.
Strax efter valborgsmässofirandet släpptes kreaturen vall.
När meddelarinnans mor var ung, skulle de ha en eld till varje gård
ute i hagarna för att skrämma bort vargarna." [ Sageskvinnan född omkring 1835.] — Sm. Järeda, Högruda by. N3.1 14863. 1917.

Karaktären av skallgång bekräftas av uppteckningar från
andra håll, bl. a. av följande från Närke, där ordet "skalla" användes om det oljud, som fördes:
"Manfolket hade skjutvapen med sig och avfyrade böss- och pistolskott.
Även ett slags små kanoner användes vid skjutningen. De voro försedda
med s. k. fänghål, och krutet antändes med bränder tagna från elden, när
skottet skulle avfyras. Man sökte också åstadkomma oväsen genom skrik
och bultning på koppar och plåtformar samt blåsning i bockhorn m. m.
Gamla personer har berättat att man förde detta oväsen för att skrämma
bort vargarna från trakten, innan kreaturen släpptes ut på bete. — —
Det oljud, som fördes vid dessa eldar valborgsmässoafton, kallades att
skalla." — Nrk. Lännäs. EU 2976. 1931.
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Från Södermanland föreligga ett flertal uppgifter om att ordet "skalla" använts om eldandet eller oväsendet:
"Det är ett berg här borta i Fåglö kohage; dit släpade de ris och körde
med, kanske, och hade ett stort bål. Det tände de på valborgsmässoafton
om kvällen, och så var det hem och dansa på en loge, då med.
De kallade det för skalla, och en del, som hade skjutvapen, hade dem
med och sköt med. Och gamla kanoner hade de och gjorde riktiga dundersmällar med." — Sdm. St. Malm. ULMA 2667: 4 s. 33. 1929.
"Valbersmässafton skallade de och hade ett stort bål och eldade; så
dansade de vanligen inne någonstans.
De hade alltid bålet på något högt ställe, så det skulle syns långt omkring, när de eldade." — Sdm. St. Malm. ULMA 2667: 4 s. 32. 1929.

Enligt följande uppteckning förekom ett slags skallgång i österåker i Södermanland:
"Valborgsmässa. Då högg en mycket, stora träd och buskar, och släpade hop ris på ett berg och tände på. Det gjorde de mindre, som inte
fick lov att gå och skalla. Skallgången tog sin början i byn här, Ättersta.
Vi hade en bytrumma. Det fick en bära trumma, och så gick anföraren
för skallningen ijämte och slog. Det gick de gamla med och ungdomar, så
många det var i byn, bara karlar förstås. Så bultade de på trumman, och
de, som hade bössor, sköt ett och annat skott. Så hade de horn med sig
och blåste i.
En tog av här uppe vid Karlkungsbacken och gick till den andra vägen
åt Läppe, och så följde en den till den, som kommer från Blomsterhult, och
så knakade vi hem igen. Det vart en bra fjärdingsväg. Det var för att
skrämma bort vargar. Det hjälpte väl inte något. Det var bara en gammal sed, kan jag tro." — Sdm. österåker. ULMA 2667: 17 s. 33 f. 1929.

Uttrycket "skalla" är att betrakta som språkligt kriterium
innebörden av ifrågavarande bruk. Det vore lockande att tolka
de nedan anförda benämningarna "Skallberget" och "Skallbacken" på samma sätt, men det förefaller troligare att vi här ha
att göra med betydelsen "kalt berg". Formen "Skallsbacken" anser jag vara osäker. Däremot ligger i beteckningen "skallhögen"
på det samlade bränslet en anvisning beträffande avsikten med
elden:
"I min ungdom var det vanligt, vi skulle ha ett valborgsmässobål och
ut och skalla. Skallberget, det var det högsta berget i orten, som var
tjänligt att hållas på, så det inte var farligt för eld.
Söndagen före valborgsmäss samlades ungdomen och var ute och högg
buskar och släpade ihop ris. Det kunde bli träd så stora, så en två, tre
karlar hade sjå att bära upp det.
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Så valborgsmässoafton om kvällen då var det att äta kväll hemma och
så. iväg och tända på bålet. Då var det att hurra och skalla allt vad möjligt var. Var det någon, som hade bössa, så sköt de kvällen till ära." —
Sdm. V. Vingåker. ULMA 2667: 23 s. 57. 1929.
"Endast valborgsmässoafton brändes ett risbål. Alla lövkärvar, som
får och hästar samt kor ätit av löven på under vintern, lades i en hög.
Den högen kördes ut den sista april på ett berg eller på en hög backe,
som än i dag har namnet Skallbacken, Skallsbacken. — — Valborgsmässoeld eller, som alla gamla sade, skalla — det var rätta namnet, ty de skrek,
så de var hesa länge. Efter elden dansade sedan ungdomen på en loge
eller i en stuga. Dagen efter luktade det rök, och rökmoln syntes i luften.
I slutet av 1880-talet började risbålen bli få. Det var mest barn, som drog
hop en liten hög. Skrik hördes men ingen lur, som eljest hördes en mil,
inga skott, ingen musik, en sed som blev slut på 1890-talet. Vid Vingåkers
station körs ut bråte från affärerna på ett gärde intill var sista april. Folk
är med och ser skallhögen brinna; sedan hör de på manskören på Vingåkers hotells balkong; sedan styrs vägen till folkparken, där dansen blåses av midnatt. Skalla var förr att skrämma vargarna, innan djuren släpptes ut på bete, men på 1850-talet försvann vargarna i Vingä.ker; men
skalla var ej slut förrän på 1890-talet. Då sköts sista skotten, och lurarna blev barnens leksak och bröts sönder. — —
Jag hörde min farfar berätta på 1870-talet, då han gav min bror skallluren: 'Den här fick jag efter min far; den blåste han i var valborgsmässoafton. Sedan har jag haft den vart år. Nu ska du blåsa i den, men lägg
den i vatten förut.'" — Sdm. V. Vingåker. ULMA 10994. 1937.

Av de senast återgivna uppteckningarna synes framgå att elden ingalunda var huvudmomentet i förehavandena valborgsmässonatten. Tvärtom förefaller det som om skallandet eller "skallgången" var det väsentliga bruket, och eldandet en detalj i detta.
Kanske är vad som kan utläsas i den sist anförda uppteckningen,
från V. Vingåker i Södermanland, betecknande för utvecklingen
över huvud taget: i äldre tid anordnades "skallgång" med eldar
— numera är skallgången bortlagd, och elden utgör det egentliga valborgsmässofirandet.
Benämningen på eldarna vid valborgsmässan äro intressanta
såtillvida som de kunna uppdelas i två skilda grupper. Den ena
gruppen omfattar benämningar, vilkas första sammansättningsled utgöres av ordet valborgsmässa (valborgmässa) — eller rättare: valborgsmässo- (valborgmässo-) ; till den andra gruppen
höra benämningar, begynnande med maj-.
Den andra sammansättningsleden kan innehålla olika ord. Det

79
vanligaste är "eld", förekommande över hela landet — valborgsmässoeld, majeld. "Brasa" — valborgsmässobrasa, majbrasa —
är en tämligen vanlig benämning, som dock synes förekomma
särskilt ofta i Västmanlandsdelen av Örebro län, i norra Västergötland och i Värmland. Beteckningen "kase" — valborgsmässokase — har en markerat östsvensk utbredning. Den hör hemma
framför allt i Uppland, Gästrikland och Hälsingland, men förekommer även i Södermanland samt i Dalarna ända inne i Siljansområdet. Stundom betecknar kase ensamt elden sista april
eller det uppstaplade bränslet. Bland övriga benämningar, blott
sporadiskt förekommande, kunna anföras "valborgsmässvål",
"valborgsmässvärme" samt "valborgsmässa".
Det största intresset för denna undersökning har emellertid
den första sammansättningsleden. Valborgsmässo- är det enda
förekommande i landskapen Uppland, Södermanland, Västmanland, Dalarna och Gästrikland samt i södra Hälsingland och
större delen av Närke (Se karta 5). I Värmland förekomma valborgsmässo- och maj- i ungefär lika proportioner. För övrigt dominerar överallt, där eldar av ifrågavarande slag ha upptänts,
benämningarna på maj-. "Valborgsmässoeld" och liknande ord
tillhöra således i stort sett eldarnas äldre utbredniposområde,
medan "majeld" o. d. förekommer i trakter, där eldarna ha införts i senare tid.
Då den gregorianska kalendern infördes i vårt land år 1753,
orsakade den en förskjutning i tideräkningen, så att t. ex. den
första maj kom att infalla elva dagar tidigare än före reformen.
Valborgsmässan hade alltså dittills infallit på den dag, som nu
betecknades som den 12 maj. De företag, arbeten o. d., som voro
knutna till visst datum, kommo — om de icke flyttades till andra
dagar — således att utföras 11 dagar tidigare i "naturåret", än
som förr varit fallet.
Emellertid förekommo såväl den "gamla stilen" som den nya
en tid framåt parallellt i almanackorna. Den 12 maj blev numera den "gamla valborgsmässan" på samma sätt som man talade om "gammalmidsommar" och "gamla vårfrudagen", vilka
alltså inföll° 11 dagar senare än respektive officiella högtider.
Ännu lever minnet av dessa "gamla" helger och märkesdagar
kvar på en del håll. Så meddelas t. ex. från orter i Dalarna att
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eldar kunde tändas vid den gamla valborgsmässan.1 Det allmänna
var dock att eldarna tändes på den dag, som enligt den nya stilen räknades som valborgsmässoafton.
Valborgsmässoeldarna i vårt land ha — med undantag av nyssnämnt slag — tänts antingen sista april eller första maj, och
alltid på kvällen efter skymningens inbrott. Inom landskapen
Södermanland, Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland och
Hälsingland tändes de den sista april. Uppgifter från ett par
platser i Dalarna om eldar den första maj ha vid efterkontroll
icke bekräftats. En liknande uppgift från en ort i Hälsingland,
från vilken även eldar den sista april rapporterats, gäller förmodligen icke traditionellt bruk.
Norr om Dalarna och Hälsingland har det varit tämligen vanligt att ha eldar den första maj. Otvivelaktigt har detta bruk
varit betydligt allmännare än vad karta 2 anger. I uppteckningarna från detta nordliga område meddelas nämligen ofta endast
att "majeld" tänts, utan närmare angivande av vilken dag det
skett. På kartan ha dessa belägg, som sakna exakt tidsbestämning, betecknats som eld sista april. Det verkliga förhållandet
torde emellertid ha varit att i de delar av ifrågavarande område,
dit seden inkom före 1900-talet, eldarna i regel tändes första maj.
På platser, dit eldarna ha införts senare, ha de tänts sista april i
enlighet med mellansvenskt bruk.
Inom valborgsmässoeldarnas västliga gränsområden, Värmland, Närke och Västergötland, förekommo likaledes eldar första
maj.
I östergötland och de nordöstligare delarna av Småland har
det varit ganska vanligt att tända eldarna första maj. Även här
gäller att den verkliga frekvensen är en annan än kartan visar,
så att första maj har varit mera allmän som eldningsdag än som
framgår av kartbilden. Såvitt det kunnat utrönas, är bruket att
tända eldarna första maj äldre än eldandet sista april i dessa
trakter. På senare tid synes en allmän övergång till sista april
— liksom i Norrland — ha ägt rum. Där valborgsmässoeldarna
införts under de allra sista decennierna, har eldningen från början skett sista april.
Som allmän slutsats kan sägas, att där valborgsmässoeldarna
1 Grangärde, ULMA 11864; Järna, ULMA 4054; Lima, ULMA 11164; Säfsnäs, ULMA 11865; Äppelbo, ULMA 11135.
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äro äldst — framför allt i de östligare delarna av Svealand och
angränsande områden — ha de tänts sista april, i övriga trakter
första maj. Ehuru eldarna i östergötland och Småland äro äldre
än mannaminne, måste de dock vara betydligt yngre där än i
östra Svealand.
Genom en jämförelse mellan kartorna 2 och 4 kunna vi konstatera att en ganska god överensstämmelse råder mellan områdena för valborgsmässoeldarnas äldre förekomst, för eldandet
sista april och för benämningar av typen valborgsmässoeld. Å
andra sidan råder motsvarande överensstämmelse mellan förekomsten av eldar, införda i senare tid, eldandet första maj och
benämningar av typen majeld.
Benämningarna hade tydligen samband med den dag, som elden tändes. De eldar, som tändes på valborgsmässoaftonen, kallades "valborgsmässoeldar" o. d., de som tändes första maj, fingo
namnet "majeldar".
Anledningen till att eldarna i de trakter, där de äro av yngre
datum, förlades till första maj, är icke lätt att finna. Till vissa
delar av landet, t. ex. större delen av Norrland, ha eldarna kommit så sent, att första maj framstått som den egentliga festdagen, medan minnet av ett ev. firande av den föregående kvällen
och natten har försvunnit. Detta torde däremot icke vara fallet
med sådana trakter som östergötland och nordöstra Småland.
En möjlighet vore att det äldre bruk, till vilket eldarna här ha
anslutit sig, utövades den första maj. Emellertid håller jag det
för mera sannolikt att de kretsar och personer, som infört valborgsmässoeldarna till nämnda område, från början tände dem
första maj samt att allmogen så småningom övertog detta bruk.
Som regel förlades valborgsmässoeldarna till höga berg. Enstaka uppgifter ge vid handen att man har anordnat elden på
en åker, på isen, bränt en flotte på sjön e. d., men det är då fråga
om rena undantag, ibland beroende på att man icke hade tillgång till någon lämplig höjd eller att brandfaran omöjliggjorde
eldens placering på en högre belägen plats. Det fanns en allmän
strävan.att få elden att synas så långt som möjligt. Dels troddes
det på en del håll att kreaturen skulle vara skyddade för varg, så
långt som eldskenet syntes, dels tävlade byarna om att ha den
största och mest synliga elden, och redan detta sistnämnda för6
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hållande kunde ha utgjort en tillräcklig motivering till eldarnas
förläggande till höjder, ofta till det högsta berg som fanns i orten. "På det högsta berg, man kunde komma upp på, hade man
valbumesseld", heter det i en uppteckning från Frustuna i Södermanland (EU 735. 1929). Från Ludgo i samma landskap meddelas att man gick "flera söndagar förut och släpade ihop valbermässris till den där elden. Det var ris och skräp och det som låg
kvar, sedan de huggit på vintern. Det släpades upp på något
högt berg, så att det skulle lysa långt ikring" (ULMA 2894: 17.
1930). I Äppelbo i Dalarna tändes eldarna "på platser, där de
voro synliga vida omkring. Så hade man eldar på bergen Hundflen och Hummelberget samt vid Brusskogens fäbodar, om folk
råkade vara där vid den tiden. Man hade och har även varje år
eldar på smärre höjder vid byarna, såsom Önholen i byn Sälen
och Valborgsmässholen vid Torvallen" (ULMA 11135. 1937).
Även på de gamla vårdkasbergen ha valborgsmässoeldar tänts.
I ett och annat fall uppges det att valborgsmässoeldarna ha
tänts på gravkullar eller ättehögar. "En gravbacke i skogskanten
i Högsta, Bälinge, kallas 'Kasberget', därför att man alltid förr
tände eldar där valborgsmässafton. Ett gravfält på Faxan, Bälinge, kallas 'Jellberge' [Eldberget] . Där tändes alltid förr eldar
valborgsmässafton. Man säger även att där förr bränts häxor",
heter det i ett meddelande från Bälinge socken i Uppland (ULMA
11238. 1938). I Heda i Östergötland eldades på en större och en
mindre gravkulle (EU 4263. 1932). I Häradshammar i samma
landskap "brukade man tända upp eld på 'ättkulln' " (ULMA
3311: 19. 1931). Ur en skildring från Hassle socken i Västergötland hämtas följande: "I södra gärdet är en hög kulle med
gravplatser, Eldbärget, där man av gammalt brukat tända bål
påskafton, Valborgsmässe ock Peregrini dag (d. 16 maj)" (Lampa, Fåleberg. Anteckningar om en gammal västgötaby, Svenska
landsmål XIX, 5, s. 30).
Emellertid är det, såsom nyss sagts, endast undantagsvis som
man i det samlade materialet finner uppgifter om att man anordnat eldarna på gravfält eller gravhögar. Det har sålunda icke
varit någon utbredd sed att förlägga eldarna till dylika platser.
Detta kan naturligtvis förklaras med att det icke fanns gravhögar överallt utan blott på enstaka ställen. Ä andra sidan kan
den omständigheten att man eldat på en gravhög helt enkelt bero
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på att denna var den lämpligaste plats, som fanns för utövande
av detta bruk. Jag har icke funnit någonting, som skulle kunna
bekräfta att man med förkärlek använt gravplatser att tända upp
valborgsmässoeldar pft. Någon direkt tradition från forntiden
kan det ju icke heller vara fråga om, eftersom eldarna äro mycket yngre än gravarna.
Arthur Nordån anför en del fall, då valborgsmässoeldar i sen
tid ha tänts invid hällristningar.' Sammanfattningsvis yttrar han
härom:
"I Norrköpingsbygden har man andra bevis för att kulten vid
ristningarna haft snarlik form av verkliga gillessammankomster,
jag syftar på de stora bålhögarna av skörbränd sten med kol och
sot. Dessa enorma stenmassor t. ex. den stora bålrest-anhopningen vid Himmelstadlund av 60 m:s diam. och 0,6 m. mäktighet i mitten kan jag ej tolka annat än som tillkomna vid stekning av kött vid dylika offergillen. Det finnes intet skäl att blott
för hedendomens slutskede hos oss reservera dylika 'gilles'sammankomster.
Det måste också med skärpa fasthållas vid, att mellan denna
kultutövning och den vi känna från yngre delar av vår forntid och från nyare tid föreligga icke några särskilt starka motsättningar. Då som nu tände man stora eldbål — jag har i den
beskrivande delen av detta arbete på vederbörliga ställen påpekat,
huru ofta majeldar ännu i dag liksom (att döma av bergens förbrända skick) i gången tid tänts på eller invid ristningsbergen."2
Almgren framhåller också på grundval av dessa och andra
uppgifter att eldar ha tänts vid valborgsmässan på ristningshällar.3
Det är säkrast att icke inlägga alltför stor betydelse i det av
NoreMn nämnda förhållandet att valborgsmässoeldar ha anordnats i sen tid på platser, där bål upptänts i forntiden. Valborgsmässoeldarna äro ju en mycket ung företeelse, och det kan härvidlag icke vara fråga om någon sammanhängande tradition.
Däremot är ju överensstämmelsen i fråga om eldens placering i
forntid och nutid otvetydig. Men här räcker det kanske med den
1 Östergötlands bronsålder s. 59, 88, 103.
2 Nor‘Mn a. a. s. 149 f.
3 Hällristningar och kultbruk s. 201 f. Jfr Gunnar Ekholm, Upplands hällristningar 3. Upplands fornminnesförenings tidskrift 8, s. 216.

84
förklaringen att ifrågavarande platser äro särskilt lämpade för
anordnandet av stora eldar. Endast om det kan bevisas att man
allmänt i sen tid med förkärlek tänt eldar på de forntida kultplatserna, ha vi rätt att draga några viktiga slutsatser därav.
Så vitt jag vet, har man kunnat anföra blott några få exempel
härpå. Skulle en dylik allmän överensstämmelse likväl kunna
påvisas, så måste det antagas att någon annan sed än eldarna har
utgjort den förmedlande länken mellan forntid och nutid. Det
vill med andra ord säga att folket skulle ha fortsatt att på den
gamla kultplatsen utöva något visst bruk fram till tiden för införandet av valborgsmässoeldarna och att de nya eldarna anknutit till detta bruk.
Valborgsmässoelden tändes varje år på samma plats. Vanligen
hade var by sin egen eld. Sällan tände olika gårdar eldar, men
när det skedde, så var det oftast för att förnöja de barn, som icke
kunde få deltaga i livet omkring byns gemensamma eld.
Från olika håll meddelas att den plats, på vilken elden tändes,
hade fått namn, som tyder på att något särskilt förehades där
vid valborgsmässan. Vi ha sett exempel härpå tidigare, men
ännu några belägg skola här anföras: Från Kristdala i Småland
nämner Söderbäck Majberget som platsen för majkastarna.'
(Jämför dock nedan en annan uppgift från samma socken!) I
överum i samma landskap tändes "majeldarna" på "Majberget"
(ULMA 6098 s. 10). Vi se alltså att en överensstämmelse föreligger mellan benämningen på elden och namnet på platsen. I
den ovan (s. 62) anförda skildringen från Täby i Uppland år
1786 talas om "Walborgmässo-Berget". I Länna socken i samma
landskap finns ett berg, som kallades "Valborgmässberget"
(SOA). På Ekonomiska kartan finns namnet "Valborgsmessoberg" utsatt i Huddinge socken i Södermanland. I en uppteckning
från V. Vingåker i sistnämnda landskap säges att "det var vallbermässberg på Viala berg" (ULMA 11555 s. 809). Dybeck anför
"valborgmesshäll" från öja i Södermanland (Runa 1872 s. 95).
Även i dessa fall konstateras samma överensstämmelse mellan
benämningar på eldar och eldningsplatser, och det ligger nära
till hands att antaga att platserna fått namn efter eldarna. Utan
1

A. a. s. 72.
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tvivel har detta skett i en del fall, men det finns också omständigheter, som peka i annan riktning. I Röstorps by i Kristdala
i Småland tändes "majeldarna" på "Vallborgmässeberget" (NM
14879). "På Vallbergmässoberget tändes byns eldar" i Mörlunda
i Småland (NM 14862). Eldarna benämndes i denna socken "majeldar" (ULMA 11203). Eldar hade man på "de s. k. valborgsmässobergen under valborgsmässoaftonen", meddelas från Holmestad i Västergötland (ULMA 2802: 4 s. 7). Från Risinge i östergötland omtalas "valbermässeberg" (ULMA 1415: 1 s. 6. Se s.
71 ovan). Enligt ULMA 6089 (Se s. 75 ovan) kallades eldarna
där maj eldar. I samma uppteckning (s. 5) har sagesmannen, tydligen på direkt fråga, uppgivit att eldarna kallades "vallberrmässeell" och "majbål", vilket verkar tvivelaktigt. På Generalstabskartan av år 1878 återfinnes beteckningen "Valborgsrnesseberget"
i Simonstorps socken i östergötland, och samma benämning återkommer på Ekonomiska kartan. I Vena socken i Småland finnas "Valborgsmässoberget" och "Majelgsberget" (SOA). Ett flertal liknande benämningar äro kända, men det må räcka med de
redan anförda.
Vi ha ovan studerat namnen på eldarna vid valborgsmässan
och därvid funnit att en geografiskt betingad skillnad råder mellan benämningarna på valborgsmässa- och dem på maj-. Den allmänna benämningen i Östergötland och de delar av Småland, där
eldarna funnos före 1850, var "majeld". Men detta ord står i motsättning till beteckningarna "valborgsmässoberg" i dessa trakter. Man brände alltså majeldar på valborgsmässobergen.
Det kan till en början synas, som om två möjligheter förelåge
valborgsmässoberg. Den
att förklara motsättningen majeld
ena vore att eldarna tidigare hade kallats valborgsmässoeldar
men att denna benämning sedermera fått vika för majeldar. En
dylik utveckling motsäges emellertid av det faktum att eldarna
äro så unga i Östergötland och Småland att de icke ha kunnat
hinna byta namn. Omkring år 1750 förekommo valborgsmässovid mitten av 1800-talet vord
eldarna huvudsakligen i Uppland
de allmänna i östergötland och nordöstra Småland. Spridningen
hit måste alltså ha ägt rum mellan 1750 och 1850, möjligen närmare det senare året än det förra. Under alla förhållanden kunna
dessa eldar icke först ha benämnts valborgsmässoeldar för att
därefter inom hela området växla namn.
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Härtill kommer, såsom ovan visats, att det existerar ett tydligt
sammanhang mellan benämningen maj eldar och första-maj-eldandet — liksom även mellan beteckningen valborgsmässoeldar
och sista-april-eldandet. Om sålunda eldarna i östergötland och
Småland skulle ha kallats valborgsmässoeldar, bör detta förutsätta att de ha tänts sista april men att de senare överflyttats till
första maj och växlat namn. Ett sådant antagande är emellertid
ej rimligt. Dels skulle allt detta icke ha kunnat ske under den
korta tid, som eldarna ha förekommit i ifrågavarande trakter,
dels skulle, sedan benämningen valborgsmässoeld en gång vunnit burskap, den tänkta övergången till majeld icke ha kunnat
äga rum under den påverkan i motsatt riktning, som utgått från
östra Svealand. Beteckningen majeld är utan tvivel lika gammal som eldarna i östergötland och Småland.
Den andra och enda godtagbara möjligheten är att valborgsmässobergen icke ha fått sitt namn efter eldarna utan på grund
av andra omständigheter. I så fall böra namnen på bergen vara
äldre än eldarna. Följaktligen måste, redan innan dessa blevo
kända, någonting ha försiggått på bergen vid valborgsmässan.
Vad detta kan ha varit, är icke möjligt att avgöra utan ytterligare
_omfattande undersökningar. Det finns flera-företeelser, som härvidlag kunna komma med i räkningen, och någonting bestämt
kan icke sägas, förrän de alla undersökts. Vill man såsom NorMl söka ett samband mellan nutida eldningsplatser och forntida kultplatser, är denna emellertid en av de vägar, som böra
prövas.
Av det ovan anförda materialet har framgått vilka som anordnade elden. Vanligen var det den vuxna manliga ungdomen, icke
sällan även barnen men endast undantagsvis den gifta befolkningen, som skaffade fram bränslet och byggde bålet. Dock
framskymtar ibland i uppteckningarna även de äldres välvilja på
så sätt att man släppte till bränsle eller ställde häst och kördon
till förfogande.
Något slags årbetsfördelning vid bålets byggande förekom icke.
I vanliga fall var det pojkarna, som skötte denna syssla. Antändandet skedde icke på något särskilt sätt och ålåg ej någon viss
person.
Till valborgsmässobålet -infann sig praktiskt taget hela byns
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befolkning, med undantag likväl för de allra minsta. Några tydor av eldens sått att brinna ha icke tagits. En uppgift om motsatsen samt om att man såg spökgestalter vid eldarna, härrörande
från Lloyd,1 har tagits upp av Mannhardt2 och spritts vidare
i den tyska vetenskapliga litteraturen såsom betecknande för
svenska förhållanden, och den återfinnes även hos Martin P:n
Nilsson.3 Företeelsen i fråga är icke representativ för svensk
folktro.
Materialet till bålet kunde skifta från trakt till annan. Allt
brännbart, som kunde avvaras, gick till elden. I skogrika trakter
rådde ju icke någon brist på bränsle, men på slättbygden och i
kustbandet var det sämre ställt. Där kunde man få nöja sig med
en tjärtunna, i vilken placerats en råghalmskärve, på en stång.
Tjärtunna på stång synes ha varit en anordning vida känd även
utanför vårt land. Eljest placerades tjärtunnan, ibland fylld med
torrvedstickor, högst uppe i bålet. En gammal båt var alltid välkommen som bränsle, ty väl impregnerad med tjära, som den
var, brann den bra.
Eldarnas storlek varierade givetvis efter tillgången på bränsle.
De kontinentala eldarna skulle ofta av mången svensk, i varje
fall uppsvensk, ha betraktats som en liten brinnande sophög.
Eldarna i vårt land kunde i bottnen ha en diameter av åtskilliga
meter.
Från ett mindre antal orter i västra Uppland och östra Västmanland föreligga uppgifter om en speciell till valborgsmässoeldandet knuten sed. Det heter att pojkarna då skulle "städsla"
flickor eller att man skulle "para ihop sig" för det kommande
året. En av de föreliggande skildringarna av detta bruk lyder
på följande sätt:
"Alla mina sagesmän, vilka äro mer än många, talte om vallbomässafton som den första kvällen ungdomen samlades utomhus efter att ha hållit sig inne hela vintern. Man kallade denna
kväll första städselkvällen, ty när man såg på jäntorna vid elden,
skulle man passa på och stä (städsla), d. v. s. fästa, en jänta vid
1 Svenska allmogens plägseder s. 125.
2 wald- und Feldkulte (1904) 1 s. 509.
3 Årets folkliga fester (1936) s. 93.
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sig, som man sedan skulle sällskapa med och gå till på roten.
Gå på roten betydde att man gick och hälsade på jäntorna i bodarna, där de låg hela sommaren, 'låg ute i pigbo'n'. Den jänta,
man då städde, skulle man gå och hälsa på vareviga lördagskväll,
och efter några besök så fick pojken vanligen ligga kvar hos
henne till på söndagsmorgonen." — Vml. Kumla. ULMA 11000.
1937.
Belägg på samma sed föreligga från Upplandssocknarna VitUnge (NM 29391), Huddunge (EU 2591), Hjälsta (LUF 1962),
Lillkyrka, där flickorna städslade fästman (EU 2657) och Skogstibble, där man "parade ihop sig på valborgsmässoaftonen och
gjorde upp ordentligt på trefaldighetsaftonen vid källdrickningen" (Författarens uppteckn.).
Liknande bruk påträffas i ett flertal trakter på kontinenten,
där de äro knutna till olika högtider under våren och försommaren. Sartori lämnar under hänvisning till åtskilliga litterära källor följande sammanfattande skildring:
"Die Steigerung der Gefähle der Liebe und Lebensfreude, die
der Frfihling hervorruft, findet einen merkwfirdigen Ausdruck
und zugleich eine eigentilmliche Regelung in der noch nicht ausgestorbenen Sitte des 'Mailehens'. Sie besteht darin, dass die
Mädchen eines Dorfes unter den Burschen, die eine Innung bil-den, versteigert und dem Meistbietenden zugeschlagen werden.
Der Bursche pflegt seinem Maimäckhen dann einen schönen
Maien zu bringen, und die beiden auf diese Weise Zusammengetanen treten ffir ein Jahr oder kfirzere Zeit in ein vertrauteres
Verhältnis gegenseitiger Bevorzugung und tanzen bei gegebener
Gelegenheit zusammen. Manchmal werden die Paare bloss ausgerufen, und der Brauch findet auch wohl zu anderen Zeiten,
namentlich zu Fastnacht, statt."1
Om detta bruk införts till Sverige i samband med valborgsmässoeldarna, kan icke avgöras. Jag har icke kunnat finna något belägg på förekomsten av denna sed i Holstein men däremot
i närliggande områden.2
I Danmark är denna sed ofta förenad med valborgsmässoeldandet, där detta är känt. — Feilberg meddelar härom att gade1 Sartori, Sitte und Brauch 3 s. 183 f.
2 0. Lauffer, Niederdeutsche Volkskunde s. 126 f.
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basse var "den karl, som af lagets andre karle valges til at vare
forer (på gaden) og at forestå årets legestuer; valget sker i forskellige egne til forskellige tider og på forskellige måder ved
lodtrakning eller derved, at karlen under dansen i legestuen
gribes af de andre og löftes op mod loftet; g—n valger sig atter
en 'gadinde', der modtager og anvender de indkomne gaver til
bevartningen. Det er også hans bestilling at bytte 'gadelam' 3:
uddele til hver karl i laget en af byens piger, hvad der game
sattes i forbindelse med Valborg- el. Midsommernattens gadeild
el. blus." — Feilberg, Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmål
1, s. 412, art. gadebasse.
Jag har nämnt denna sed, emedan den utgör ett intressant inslag i livet kring valborgsmässoeldarna i de ovan namngivna orterna i vårt land. Det är ingalunda säkert att den har inkommit hit på samma gång som eldarna, men å andra sidan visar
den ett otvetydigt sammanhang med motsvarande kontinentala
bruk. En om denna "städsel" av flickor påminnande sed är också
känd från valborgsmässofirandet i Solv i Finland.1

Det har icke varit sed att i elden bränna något föremål i magiskt syfte. Visserligen finnas antydningar härom i en del av de
i folkminnesarkiven befintliga uppteckningarna, men det är i
regel ingen svårighet att se att uppgifterna i dessa fall i själva
verket härröra ur de frågelistor, som förelagts upptecknarna. En
litterär uppgift att man överst på en stång, som står mitt i bålet, "då och då" ser en "uppstoppad gubbe", som "så småningom
blir lågornas rov", avser, såsom synes av tidsbestämningen, icke
gammal tradition.2
Utklädning har vanligen icke förekommit i samband med eldandet, om man icke hit vill räkna det förhållandet att barnen
svärtat sig i ansiktet med sot. Uppteckningen från Arbrå (s. 69)
om verklig utklädning kan betraktas som ett undantag, förmod-

1 G. Rosenholm, Anteckningar om seden att "Spring vallbåssmess", Budkavlen 1941, s. 111.
2 per Söderbäck, a. a. s. 72. — En del egendomliga uppgifter rörande päskeldarna i en uppsats av R. G. Larsson, Påskseder i Sjuhåradsbygden, Folkminnen och folktankar 1928, s. 27 f., måste betecknas som rena fantasier.
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ligen lånat från något annat bruk. Den ovan (s. 70) anförda
utklädningsseden i Floda i Dalarna synes ha varit begränsad till
denna socken.
Då och då möta i det svenska primärmaterialet om årseldarna
uppgifter om att man brukade hoppa genom eller över elden.
Icke sällan har meddelandet härom en sådan avfattning att därav
synes framgå att hoppet genom elden var en ofrånkomlig ceremoni, I enstaka fall äro dylika uppteckningar utan tvivel riktiga. "Till skydd för björn under den kommande sommaren hoppade man vid valborgsmässan genom bålet med skällan i handen och blåste man i horn samma kväll (res yvy elan om valbetrznässa mä bjelon)", heter det i en uppteckning från Malung
i Dalarna (ULMA 11121). Från V. Vingåker meddelas att man
skulle springa tre gånger genom valborgsmässoelden, "ty det
skyddade mot allt ont" (ULMA 4995). Det ligger ingenting märkligt i detta bruk — elden var ju ett särdeles ofta nyttjat skyddsmedel. Jag är emellertid angelägen att framhålla att hoppandet
genom elden icke har varit någon allmän sed eller rit på samma
sätt som i vissa andra länder. När man i de svenska uppteckningarna finner uppgifter, som tyda på att hoppandet skett i
magiskt syfte, så sammanhänger detta oftast med att företeelsen
har efterfrågats i frågelistorna, vilket har haft till följd att
mindre nogräknade upptecknare lämnat överdrivna skildringar
av detta bruk. Från såsom vederhäftiga upptecknare kända personer finnas uppgifter om att man visserligen kunde hoppa över
eldarna men att däri icke låg något av tvång eller magisk handling. Man hoppade, emedan det var roligt och därför att man
ville visa sig duktig.
Ett flerstädes i utlandet förekommande bruk att springa med
bränder eller svänga med brinnande föremål har icke heller förekommit såsom utbredd sed i Sverige, ehuru saken väl icke heller
har varit alldeles okänd såsom ett nöje omkring eldarna.
Att driva kreaturen över eller mot valborgsmässoeldarna har
icke varit sed i Sverige. En uppgift av Djurkloul om att kreaturen röktes, anförd av Liungman,2 har ingenting med dylika eldar
att göra. Röka kreaturen genom att bränna vissa saker eller låta
i Unnarsboarnes seder och lif s. 69.
A. a. s. 539.

2
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dem gå över en eld utanför fähusdörren är däremot kända bruk.1
För övrigt är det ganska säkert att allmogen icke tog ut boskapen valborgsmässonatten och drev den upp på höga berg för att
den skulle komma i närheten av elden.
1 Se härom t. ex. Jesper Svedenborg, Hornborga by i Västergötland, Fataburen 1906, s. 33.

Kap. III.

PEREGRINUSELDARNA OCH PEREGRINUSGÅNGEN.
I hela Värmland, norra Västergötland samt på några platser i
västra Västmanland och Närke tände man eldar på Peregrinusdagens (16 maj) kväll eller den följande natten. Enligt en del
uppgifter skedde det redan den 15 maj. I åtskilliga uppteckningar säges att eldarna tändes på "Peregrinus" eller "Peregrinusdagen" utan angivande av dagens nummer i månaden. Utom
från nyssnämnda område föreligger även en uppgift om Peregrinuseld från Säfsnäs socken i Dalarna.1 Dylika eldar äro icke
kända från något annat land än Sverige.
Liksom valborgsmässoeldarna voro Peregrinuseldarna förenade med larm och rop. Här återges ett antal uppteckningar från
Värmland:
"På Peregrinusdagen sprang man fram i skogen och skrek, och så
tände man upp eldar. Det skulle vara för att skrämma bort vargarna. De
var allt borta redan i min ungdom, men de höll på med Peregrinus i alla
fall." — Vrm. Varnum. IFGH 1342 s. 21. 1928.
"Peregrinusdagen så skulle en göra en utfärd i skogen och fösa bort
vargarna. Då, när en kom på ett högt berg, så gjorde en upp eld, och så
ropte en: 'Pergrinus, bind dina hundar i band.'" — Vrm. Dalby. IFGH
3826 s. 42. 1936.
"Peregrinus, bind alla dina hundars käftar, annars skjuter vi dem!"
Och detta kallade vi ulveskriken. — — De eldade då, söp och dansade." —
Vrm. Glava. IFGH 3616 s. 18. 1935.
"Pergrinus — på den dagen har de förr i tiden brukat skrämma bort
vargarna. Folk gick åt skogen och tände eldar, sköt, skrek och ramlade,
så att det hördes långt bortöver åsarna." -- Vrm. Bogen. IFGH 3344 s. 54.
1934.
"På Pergrinus (den 16 maj) tändes stora eldar på bergen. Så kutade
folk omkring elden och skrek och ropade. Ju högre de skrek, ju längre
1 Forsslund, Med Dalälven 2: 8 s. 158.
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bort skulle vargarna hålla sig borta från skogen, där en vallade korna." —
Vrm. N. Finnskoga. IFGH 4076 s. 31. 1937.
"Det var en dag på våren, som kallades för Pergrinus. Den dagen så
vallade folk genom skogen och på bergen och skrek att Pergrinus skulle
binda sina hundar. När de kom på någon bra stenås, så drog de ihop en
rishög och gjorde upp eld. För det skulle skrämma vargen, så att han höll
sig frän de skogarna. Det var mest ungdom, som gick på den jakten." —
Vrm. Frykerud. IFGH 3966 s. 18. 1937.
"Peregrinus var den 16 maj. Då tände de upp eldar på bergen och så
sprang de omkring i skogen och skrek Peregrinus. Det skulle vara för att
jaga bort vargarna, innan korna släpptes ut." — Vrm. Fryksände. IFGH
967 s. 24. 1927.
"Peregrinus, 15 maj. Den dagen gick de på alla höjder och gjorde eldar, och så skrek de: 'Peregrinus, bind dina hundar i band'. De hade förtäring med sig ock." — Vrm. Gräsmark. ULMA 5111 s. 17. 1932.
"Det var inte så noga på dagen, som en skulle släppa ut kreaturen.
Men inte före Pergrinus. På den dagen var mina förfäder ute i skogen
och skrämde bort vargarna. Då gick de på de högsta bergen och gjorde
upp eld, sköt och skrek att Pergrinus skulle binda sina grå hundar." —
Vrm. Ransäter. IFGH 4051 s. 30. 1937.
"Om Pergrinusdagen var folk ute och försökte att skrämma bort alla.
odjur. De gick man ur huse den dagen. Somliga tog mat med sig. Grytlock
tog de med sig och skramlade med. Så hade de bössa med sig och sköt
skott här och där. Så skrek de och hojade så mycket de orkade. När de
kom på ett berg, så tände de upp en eld. Det var ett väldigt leverne i skogarna då. Sedan släpptes kreaturen ut på bete. Men före den dagen var
det vådligt att släppa ut dem." — Vrm. Boda. IFGH 3964 s. 8. 1937.
"Det var brukligt förr i världen att folket i byarna samlade sig om Pergrinusdagen för att skrika Pergrinus. Då gick de ut i skogen som på en
skallgång och skrek och dundrade med stekpannor och lock; så gjorde de
upp eldar, där det var passande. Då kunde de ha brännvin med sig att
bjuda varandra på. Men vargen skulle inte komma och ta kreaturen om
sommaren, om detta blev gjort. Och det var den 16 maj." — Vrm. Ö. Emtervik. IFGH 3336 s. 21. 1934.
"Natten mellan den femtonde och sextonde maj, då det var Pergrinus,
var de upp på bergen och gjorde stora eldar. Då ropade de: 'Pergrinus,
håll dina hundar i band.' Hundarna hans det var ulvarna, det." — Vrm.
Lekvattnet. ULMA 4099 s. 45. 1932.
"Man brukade av gammal vana få fara till skogs med fåren, så snart
det började bli bara fläckar på marken. Då fick man bära lammungarna
över snöfläckarna. De voro så rädda för dem. Man 'gick vane' med dem.
De släpptes ut på morgonen, och så följde man dem till kvällen. Det höll
man på med varje dag till den 16 maj. Då fick fåren vara hemma, ty då
skulle man ut och skrika Pergrinus. Då samlades vi sörpå skogen. Vi samlades i gården, sedan gick vi två och två med ett visst avstånd mellan
varje par. Vi höll på, till dess att vi kom till den höjden, som skulle vara
vändpunkten. Den höjden låg vid Värmskogsråt. Den höjden kallades
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Turehöjden. Den hör till Värmskog. När vi kom upp på den höjden, fick
vi inte säga ett ord, vi fick inte 'Imätte i oss', förr än de hade skjutit ett
skott. Sedan fick vi prata och skräna hur som helst. När vi gick hem, så
gick vi hur som helst eller i skock. På höjden eldade man och kalaserade
och höll ett fasligt oväsen. En och annan gång kunde man även ha kvinnfolk med. När man gick och strövade mot berget, så skrek man: 'Pergrinus, är du här inne, så skall du härut och binda alla dina hundar, ho, hu.'
Den 17 maj släppte man fåren på skogen utan tillsyn. Man hade skickat
av rävar, göpor och andra odjur, så nu kunde fåren gå alldeles vilt." —
Vrm. Stavnäs. IFGH 2039 s. 20 f. 1930.
"Den 16 maj gick ungdomen efter gårdens rå och skrek Pergrinus.
Man skrek så här: 'Pergrinus, är du härinne, så skall du härut'. När de
mötte andra gårdars folk 'nol i skogen', så blev det kalas. I samma sällskap som denna gårdens folk (N. Fjäll) gick även folket från granngården Skjutsbol. Man förde mycket väsen på den färden, skrek, hojtade och
sköt med bössor. På Jömberget möttes de av andra, och där eldade man
och hade kalas. Då kom brännvinsflaskan upp ur fickan, och man bjöd
varandra 'till bästa'." — Vrm. Stavnäs. IFGH 2039 s. 17 f. 1930.
"Den 16 maj ropades Per-grinus. Då skrek man: 'Per-grinus, bind dina
hundar i band'. Man gick upp på de högsta bergen och ropade detta samt
tände stora eldar. Det var ett väldigt oväsen på ett sådant berg den natten. Vargarna skulle inte bita korna under sommaren." — Vrm. Sunnemo.
IFGH 1784 s. 82. 1929.
"I ulveskriket måste alla inom hemmanet vara med. Var det någon
hemmansägare, som ej gick med, så blev något kreatur i regel under sommaren rivet för honom av ulvarna. 'Neste' (mat och brännvin) togs med,
och så många, som hade bössor, togo dem med. Man gick på de högsta
bergen, där eldar tändes, och så sköt de några skott. Under tiden ropades
och skreks, så mycket som de orkade: 'Per Grinus, Per Grinus, bind dina
hundar för i år!'
I det hemman, där berätterskan var född, var ett ställe, som låg i villande skogen och hette Gatere [Gaterud?]. Där tillställdes dans om kvällen efter på. Denna dans kallades för ulveskrikdansen. På denna dans
gjordes slut på all mat och brännvin, som medförts av allmogen, synnerligen brännvin. Kanske var det ofta på dessa tider mera ont om maten än
om brännvin." — Vrm. Silbodal. IFGH 764 s. 3. 1926.
"Den 16 maj var det vargskall. Det talade mina föräldrar om. Det
skulle vara precis vart är. Alla vuxna karlar i gårdarna skulle vara med.
Då sköt de och väsnades, vilket de då såg varg eller inte. Det var för att
skrämma bort vargen från trakten. De gick i skogarna. Kom de på någon
hög plats, så eldade de där, för vargen skulle inte tåla eld eller rök." —
Vrm. ölme. IFGH 3481 s. 21. 1934.
"På Peregrinusdagen den 25 maj så gick man på alla höga berg och
gjorde upp eldar och blåste i lurar och sköt med bössor för att skrämma
vargarna. Man sade att man skulle bränna ut ögonen på rävungarna, och
så skulle man blåsa i lur och skrika: 'Per grinus ta in dina hundar, för nu
är kreaturen 1 vall.' Per grinus' hundar, det var vargarna det. Så långt
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det ropet hördes, så långt skulle vargarna hålla sig undan på sommaren."i — Vrm. Brunskog. IFGH 3041 s. 10 f. 1932.
"När det blev Peregrinus fram i maj, så hade de brått, talade mor om,
för då skulle så många, som kunde komma ut frän stugan, åt skogen och
skrika att Pergrinus skulle binda sina hundar. Det var meningen, att det
var vargarna, som skulle bindas. De gick så långt de hann på dagen. Somliga hade pannor att slå på och somliga hade bössan med och sköt. Så
skrek de för full hals. Och då bjöd de varandra på brännvin och mat, som
de förde med sig. Medan de vilade, så tände de stora eldar. Det blev, när
de kom upp på något högt berg. På de marker, där de hade gått fram
på detta viset, skulle inte vargen ha makt att komma fram och ta husdjuren deras." — Vrm. Ed. IFGH 3741 s. 33. 1935.

Av det material, som hittills framlagts, är det tydligt att det
fanns vissa olikheter mellan seden att tända Peregrinuseldar och
motsvarande bruk vid valborgsmässan. Medan byalaget tände endast en eld vid valborgsmässan och detta dättill skedde på en
hävdvunnen plats,och medan alla till denna händelse knutna bruk
utövades omkring elden, vandrade man den 16 (15) maj genom
markerna och tände upp eldar på ett flertal ställen, på höga berg
som tydligen icke nödvändigt måste vara desamma år från år.
I några fall säges dock, såsom även ovan framgått, att en eld
gjordes upp på ett visst berg, men dylikt är undantag:
"En dag på våren, jag minns inte vilken, så gick man till skogen och
skrek Pergrinus. Man skrek så här: 'Pergrinus, du ska binda dina hundar i band, annars skjuter vi både dem och dig — så långt som detta ropet hörs.' Det berg, där man höll till, kallades Bränna. Det ligger på
Möttesskogen. På. det berget gjorde man rökeldar. Man bar tillsamman
stora högar med rått barr och andra råa kvistar. Det rök alldeles förskräckligt från denna elden. Under tiden som man eldade där, skrek man
och stojade och sköt. Det berget var själva vändpunkten för denna utfärd. Där kunde flera sådana lag mötas. Ty även från andra gärdar och
socknar var man ute i samma ärende." — Vrm. Högerud. IFGH 2031 s.
16 f. 1930.

Någon enstaka gång nämnes att elden tändes på en plats i närheten av gården, men det är då sannolikt fråga om en upplösning
av traditionen:
"Den 18 maj eller Bärgrinus brändes stora rishögar på dagen eller kvällen. De som bodde intill, drog ihop riset. Och det var en stor hög. Det var
1 Datum för Peregrinusdagen (16 maj) har här förväxlats med Urbanusdagen (25 maj).
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på ett högt berg, så att eld och rök skulle synas långt. Var och en gärd
för sig tände en sådan eld."1 Vrm. Nyskoga. IFGH, 3632 s. 26. 1935.

Såsom tidigare nämnts, förekommo Peregrinuseldar även i de
västliga delarna av Västmanland:
"Piligrinus, jo det kan hända att det var det största elände, som fanns.
Då tände de eldar och sköt med stycken (små kanoner) och hade skällor
och allt möjligt, och de hojade och ropade, och då var det snö och vått i
skogen — ja, det var en riktig färd, när de skulle fösa iväg med vargarna."
— Vml. Ljusnarsberg. ULMA 2977: 13 s. 6. 1926.

Från Nysunds socken i Närke meddelas att man eldade och
skrek att Peregrinus skulle binda sina hundar. Vidare heter det:
"De skrek Pergrinus då, så det var ett sådant väsen i skogen. Jag var
allt med; vi drog på stubbar och kvistar och allt möjligt till det bålet. Vi
eldade efter vägarna på några fall; vi eldade var som helst, det var ingen
bestämd plats; det letade vi på undan för undan. Vi sprang där i skogen
och hade trevligt för oss. De eldade allt på gärdena sedan på Pergrinus,
men inte som vi. Men nu eldar de en annan kväll, valborgmässkväilen,
men det har jag inte varit med om." — ULMA 3923 s. 29. 1932.

Från norra Västergötland anföres följande:
"På den dag, som i almanackan kallas Peregrinus, tände man stora eldar
i betesskogen för bortdrivande av vargarna, innan kreaturen utsläpptes på
bete. Kallades i Finnerödja att 'skrämma pilgrimsvargar'." — Vg. Finnerödja. ULMA 3582 s. 15. 1917.
"På Pelegrim, 15 maj, har de eldat och blåst i bockhorn. Vargen sa',
när han kunde tala, att det värsta han visste var, när de blåste i bockahorn, då måste han fly ur skogen. Därför blåste de på Pelegrim i bockahorn och i lurar, skrek och hojade och förde väsen. Och bönderna skickade
brännvin med drängarna till skogen och kaffe på senare tid, när det blev
modernt med detta." — Vg. Lyrestad. IFGH 3925 s. 43. 1937.
"16 maj skulle en fälla granar och elda upp dem på bergen och skrika:
'Peregrinus, Peregrinus, binn upp dina hundar, nu släpper jag vall'. Det
var vargarna, det." — Vg. Hova. IFGH 1023 s. 19. 1927.
"På Pelegrim i maj eldade de; då drog de hop rishögar och eldade upp
dem, och så dansade de och hoppade över elden, om de kunde." — Vg.
Björkäng. IFGH 3929 s. 25. 1937.

I det material rörande allmogens märkesdagar, som år 1832
insamlades av Vitterhetsakademien, finnas följande uppgifter om
eldar Peregrinusdagen:
1 1 detta fall föreligger förväxling med Erikdagen den 18 maj.
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"Denna dags afton anställas ock å höjderne eldar, hvarvid Peregrinus,
hvilken tros hafva varit Skydds Patron för Rofdjuren, genom rop skall
anmodas 'att binda sina hundar'. Emedlertid äro dessa bruk nu för tiden
mera vanans än vantrons; ty ingen förlitar sig på deras kraft och verkan.
De gifva blott ungdomen en anledning att samlas." — Vg. Berg.
"Maj 16 Peregrini Natt, eldas och stojas på somliga orter i betesmarkerne, så göra Wilddjuren ingen skada det året." — Vg. Böne.

Det framgår av dessa uppgifter att dylika eldar vid tiden omkring 1830 tändes betydligt längre söder- och västerut i Västergötland, än som var fallet under senare hälften av 1800-talet (Se
karta 5).
Slutligen anföres här en skildring från Säfsnäs i Dalarna:
"Peregrinusdagen (16 maj) gingo byalagen man ur huse med matsäck
och brännvin och 'agerade vargskall', vart lag i sin kreaturslöt; med bössor, koskällor och stekpannor hölls ett hiskligt oväsen i skogen — skott
och skrammel och höga rop: 'Peregrinus, bind dina hundar!' Peregrinus
var skogarnas lede härskare, enligt somliga utrustad med horn och klövar
och lång svans, således Gammel-Erik själv; när de skrämt bort honom
och hans hundar vargarna, tändes eldar på höjderna — och festades." —
Forsslund, Med Dalälven 2: 8 s. 158.

Från de ovan anförda skildringarna av valborgsmässofirandet
med eldar erinra vi oss icke blott att dessa voro förenade med
larm utan att t. o. m. — enligt sagesmännens uppfattning — ett
slags "skallgång" ägde rum i samband med eldarna. Härpå tydde
bl. a. uttrycket "skalla" och benämningen "skallhögen" på det
hopade bränslet.
Tydligare framträder likheten med skallgången i förehavandena i samband med Peregrinuseldarna. Denna "skallgång" —
Peregrinusgången — har emellertid en väsentligt större utbredning än eldarna vid samma tillfälle. Den var allmän i Värmland,
förekom på några orter i Dalsland och Närke, i västra Västmanland, men är dessutom belagd i mellersta och östra delen av sistnämnda landskap, liksom på ett ställe i västligaste Uppland samt
förekom slutligen i hela östra hälften av Västergötland, ända ned
i den sydligaste delen av landskapet (Se karta 5). Peregrinusgången kunde alltså förekomma utan att eldar tändes. Ett flertal uppteckningar från detta landskap nämna endast gången
över markerna, icke eldarna, ehuru dylika i många fall faktiskt
ha förekommit i orten. Kanske kan detta förklaras med att eldarna spelade en obetydlig roll i Peregrinusnattens förehavanden..
7
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Vi ha sett hur ofta de nämnas blott i förbigående i det ovan anförda materialet. Icke sällan ägde Peregrinusgången rum på dagen. Därvid kommo eldar icke till användning.
Då det är av vikt för den fortsatta framställningen att de väsentliga dragen i Peregrinusgången bli klarlagda, återges här ett
större antal skildringar av bruket:'
"I min farfars tid kunde de inte släppa kreaturen till skogen utan att
någon var med dem och vallade. Det var varg och björn i skogarna den
tiden. Pergrinusdagen brukade folk gå omkring i skogarna och ropa och
skjuta. Man ropade att Pergrinus skulle binda sina hundar. Jag vill minnas att det var någon dag i maj detta skedde. I varje fall några dagar
innan kreaturen utsläpptes" [Sagesmannen född 1847]. — Vrm. Visnum.
IFGH 2473 s. 25. 1931.
"Den 16 maj voro vi ute och skrek Pergrinus. Jag var själv med. Minns
att det var en gumma här i gården, som hade en dräng, och han och jag
följdes åt. Gumman vågade inte släppa ut kreaturen, förr än detta blev
gjort. Vargarna skulle sky undan, sade hon, om man gick åt skogen och
skrek det namnet. Man skulle gå så och så långt frän gärden och skrika
och hojta. Vi brukade gå upp på Petter-Jonsberget. Och där skrek vi, så
att det dånade i bergen." — Vrm. Älvsbacka. IFGH 2637 s. 48. 1932.
"De gick till skogarna och ropade att Pergrinus skulle ta vargarna med
sig och fly. Så långt ropet nådde, skulle skogen bli fri från vargar." —
Vrm. ölserud. IFGH 2318 s. 83. 1931.
"Den 15 maj gick folk i skogen och skrek: 'Pergrinus, bind dina hundar,
Pergrinus, bind dina hundar!' På så lång sträcka, som ropet hördes, skulle
vargen bli borta under sommaren." — Vrm. By. IFGH 4089 s. 28. 1938.
"Den dagen, som hette Per-grinus, var de ute man ur huse och skrek
Per-grinus. De gick långt in i skogarna och på. höga berg, så att det skulle
höras långt, när de skrek. Alla, som hade kreatur, skulle med då.
Om de eldade i stekpannan, så fick de hem det djur, som stannat borta."
— Vrm. Karlanda. IFGH 3144 s. 44. 1933.
"På Pergrinusdagen (16 maj) var det rörligt både på åkrar och i skogar, för då var folk ute och gjorde rent för vargar. Folk följdes åt långt
in i skogen och skrek att Pergrinus skulle hålla reda på hundarna, så att
de inte skulle komma och riva sönder djuren på betet." —Vrm. Gillberga.
IFGH 3642 s. 46. 1935.
"Den 16 maj var ett gammalt bruk att en skulle åt skogen och skrika
och väsnas och skrämma bort vargarna. Då tog de med sig burkar, grytlock och allt som de kunde skramla på. 'Du Pergrinus, du skall binda dina
grå hundar', skrek de med full hals." — Vrm. Varnum. IFGH 4278 s. 57.
1939.
1 I Vitterhetsakademiens samlingar från år 1832 rörande allmogens märkesdagar finnes Peregrinusgången nämnd från Bjurtjärns, Karlskoga, Ransäters och Rudskoga socknar i Värmland.
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"Den dagen, som hette Per-grinus, skulle alla karlarna i gårdarna vara
uppe tidigt på morgonen och gå till skogen, för då skulle de skrämma bort
vargarna. Då tog de grytlock, stekpannor och sådant och slog på, så att
det skulle höras lång väg. Skjutvapen hade de också med. Ju större buller de kunde föra, ju bättre var det. De gick upp på åsarna, för att det
skulle höras långt. Det var ett väldigt skrikande att Pergrinus skulle
binda sina hundar." — Vrm. Ed. IFGH 3291 s. 16. 1934.
"Peregrinus (16/5). Då skulle alla, som kunde lämna hemmet, ut på
åkrarna och upp på bergen och skrika, hojta och föra väsen, så att vargarna flydde. Man hade även bössor med och sköt samt horn att blåsa i."
— Vrm. Boda. IFGH 2034 s. 52. 1930.
"I ett hemman i Köla gick ingen med från ett ställe (på 1830-talet),
när det skreks Per grinus. Vargarna rev den sommaren ihjäl en 'sugarfölunge' (ett diföl) för honom." — Vrm. Köla. IFGH 1566, s. 4. 1929.
"Per-Grinus. Den dagen gick de man ur huse och åt skogen och skrek
att Per-Grinus skulle binda sina hundar och drängar. Hörde också att de
skulle skrika att han skulle släppa ut alla sina hundar och drängar för att
de skulle fä höra på musiken. De skramlade med bjällror och järn och sköt
och skrek. Det var för att de skulle skrämma odjuren." — Vrm. Ny. IFGH
3179 s. 63. 1933.
"Pergrinusdagen gick gårdens folk — så många som kunde gå av både
stora och små — och skrek Pergrinus. Så här skrek man: 'Pergrinus, du
skall binda dina vargar och hundar — så långt som detta ropet köres.'
Därefter skrek man så mycket man orkade." — Vrm. Högerud. IFGH 2030
s. 21. 1930.
"Den 16 maj skulle en man från varje matlag vara ute, och de skulle
skrika vid alla rågångar: 'Peregrinus, bind dina hundar!'" — Vrm. Högerud. IFGH 3682 s. 18. 1935.
"Hela byns byamän samlades med bjällror och horn, blåste och skramlade i 'bjällorna' samt ropade: 'Per grinus, Per grinus, bind dina hundar!'
Så långt som ekot gick, så kom ej vargarna inom det området." — Vrm.
Arvika sn. IFGH 730 s. 1. 1926.
"Den 16 maj var det ett bruk utav de gamla fäderna att de skulle ut
och ropa Per Grinius. Det hade de en stark tro på. Inom den gräns, som
de ropade Per Grinius, skulle inte rovdjuren kunna skada kreaturen under
sommaren. Gamla karlar sjåpade sig till och gick ut. De skrek inte jämt,
utan då och då gjorde de ett hojtande. Grorud, Mellgärden och Hällbostad
var i ett lag. Och de började vid östra Groruds rå; där ställde de ut sig,
sträckte ut efter Groruds rå och så efter västra delen och höll på till Veninga i Bro socken. Där lade de sig ner, och var och en lade sin flaska
vid en tuva. Sedan blev det en munter stund. Veningagubben fick låna ut
glas, och för det fick han dela med utav brännvinet; han blev alltid full
för var vända de hade denna skrikegången. — Min far sade bestämt att
de åren, som de hade ropat P. G., blev aldrig något husdjur taget, men
var det något år, som de inte hade kommit iväg, så blev djuren borta." —
Vrm. S. Ny. IFGH 1157 s. 55. 1927.
"På Pergriniusdagen skulle folk ut åt skogarna och skrika Pergrinius.
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Så. var det i Sunne i gamla tider. Det var för att skrämma bort odjuren.
Jag vill minnas att de hade bössor med sig och sköt. Men den där seden
upphörde allt under min barndom. Karlarna hade brännvin med sig att
bjuda varandra på." — Vrm. Sunne. IFGH 2037 s. 10 f. 1930.
"Pergrinusdagen gick de upp bra tidigt, för då skulle de vara i skogen
tidigt och skrämma bort vargarna. Då gick de man ur huse. De blåste i
lurar och horn och skrek en besvärjelse. Den minns jag inte, men det var
något om att Pergrinus inte fick vistas inom deras gränser." — Vrm.
Järnskog. IFGH 3139 s. 30. 1933.
"Det finns en stor rös här i skogarna, som kallas för 'bykäringa'. Den
ligger i rå mellan fyra socknar — Kila, Långserud, Gillberga och Svanskog. Det är en stor rös. Där var de och ropade Pergrinus, innan de
släppte ut korna om våren. Det var för att inte vargarna skulle komma
och förstöra kreaturen. Jag tror att det hände omkring den 16 maj vart
år. De omkringliggande byalagen gick dit, och det var folk från alla dessa
socknar samlade. De möttes där. Så hade de matsäck med och fägnade
varandra. De skrek och förde väsen, så att det hördes länga vägar: 'Pergrinus, du skall binda dina hundar, ho ho', skrek de." — Vrm. Långserud.
IFGH 4048 s. 41. 1937.
Såsom tidigare sagts, förekom Peregrinusgång även utanför

Värmland. Följande exempel härröra från Dalsland:
"Jag minns att far talade på att han hade varit med och gått i skogen
efter varg den 16 maj. För den dagen skulle de man ur huse och skrika
Pergrinus. Det var för att inte vargarna skulle komma åt kreaturen, när
de släpptes ut. Var och en gård gick över sina ägor. Då hade de brännvin med sig och trakterade varandra med. Så skramlade de och skrek, så
mycket de orkade. Så trodde de att vargen skulle bli borta av det." — Dis.
Åmåls sn. IFGH 2988 s. 41. 1932.
"En dag i maj, jag minns inte vilken, följdes drängar och bönder åt till
skogen och skrek Pergrinus för att vargarna skulle fly från trakten. Man
skramlade med grytlock, slog tillsamman brädlappar, sköt, skrek och
skränade allt vad man orkade. Jag minns inte mycket till det, ty denna
sed upphörde, medan jag var barn." [Sagesmannen född år 1841]. — Dis.
Mo. IFGH 2795 s. 51. 1932.

Den västgötska Peregrinusgången har samma karaktär som
den värmländska, men i många fall har bruket blivit ett nöje för
ungdomen:
"Jojomen, de skulle väl gå skall efter vargarna. De kallade det pilgrlmsnatten, då skulle alla ut och gå skall. De ropade och skrålade i
13ockahorn. De skulle leta upp yler då, som de skulle yngla i. Det är på
vårtiden; det var nog så där litet efter påsk. Då hade de för sig att odjur,
vargar och rävar, skulle laga till bo. Då skulle de ut allmänt, både torpare och bönder, så många som fanns, så skulle de ut och ropa." — Vg.
Redslared. IFGH 4661 s. 15 f. 1941.
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"Det fanns de, som alltid släppte korna på en bestämd dag, även om
väderleksförhållandena voro ogynnsamma. Meddelarens föräldrar hade alltid släppt Perigrinus(-dagen). På kvällen innan skulle man alltid gå skall,
ropa och skräna i skogen och slå med stakar i träden. — — På morgonen
Perigrinus släpptes korna och rökades med en linnelapp under huvud och
mage och fick sedan gå över eggjärn." — Vg. Dannike. IFGH 3196 s. 28.
1933.
"Peregrinus — då brukade ungdomen gå pilegrim i skogarna och skrika
och föra väsen. Det var på kvällen. Det var för att inte vargar och rävar
skulle skada kreaturen, när de gick på betet. Jag har inte varit med om
det, för de slutade med det i mina barnaår, men jag hörde talas om det."
— Vg. Dalstorp. IFGH 3103 s. 67. 1933.
"Peregrinus -- 16/5 — då skulle all ungdomen ut i skogen och lura i
horn och skrika för att skrämma vargen, för att han inte skulle ta kreaturen för dem den sommaren." — Vg. Nittorp. IFGH 3158 s. 42. 1933.
"Peregrinus. Då skulle ungdomen ut och gå pilegrimsresa, gå i skogen
och stoja och skrika. Jag var med om det, när jag var 9 eller 10 år. Det
var på kvällen, när det började mörkna. All ungdomen från byn — Ostorp
och Stackakullen — samlade sig och gick ut i skogen. Ett par hade bössor med sig och lossade ett skott allt ibland. Det skulle vara för att inte
räven skulle ta våra lamm om sommaren. Omkring 1880 slutade de med
det upptåget." — Vg. Ljungsarp. IFGH 3105 s. 35. 1933.
"Peregrinus, den dagen gick odjuren och bestämde var de skulle ha
sina uler. Då skulle all ungdomen gå i skogen och skrämma dem, så de
blev skrämda och inte fick ta härbärge. Jag var med många gånger bortåt
Kattarp. Vi hurrade, och några pojkar hade bössor och lossade skott. Det
kallades att de g-ingo pilegrim. Vi var ett stort, förskräckligt följe. Till
slut fick vi gå in på något ställe och roa oss." — Vg. Mjöbäck. IFGH 3311
s. 22. 1934.
"Peregrinus var en del ute och gick pilegrim, men jag var aldrig med
om det." — D:o s. 23.
"Peregrinus — det var en dag, då var och en skulle gå genom sina
marker och se till att där inte fanns några odjur." — Vg. örsås. IFGH
3997 s. 30. 1937.
"Peregrinusnatten gick de pilegrim förr, talte de om, och hade korsaskramlor och förde oväsen för att skrämma vargarna." — Vg. örsås. IFGH
3744 s. 13. 1935.
"Peregrinus — den dagen samlade sig ungdomen och gick pilegrim i
skogen och förde ett förfärligt väsen för att skrämma odjuren." — Vg.
Roasjö. IFGH 3573 s. 44. 1935.
"Peregrinus. De gick pilgrimsgång i skogen för att skrämma vargarna
då — köra dem av ägorna. Då schoade de och hade rävaskramlor." — Vg.
Ullasjö. IFGH 3572 s. 47. 1935.

Ur de ovan nämnda samlingarna från år 1832 i Vitterhetsakademien hämtas följande:
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"16 Maj Peregrinus. Löpa i marken, med buller, och ropa: Peregrinus
bind dina hundar; då vargarna ej skola komma öfver den trakten, ropet
höras!" — Vg. Varv.
"Den 16:de Maji Peregrinus anses såsom en lycklig dag att gå skall
efter rofdjur." — Vg. Levene.
"Majus — — d. 16 Peregrinus. Almogen menar med visshet (och brukar mångenstädes så ännu), att Vargskall på denna dag, är högst nödvändig, tidigt på förmiddagen." — Vg. Sjogerstad.

Här följa några uppteckningar från Västmanland. Enligt den
första ägde Peregrinusgången rum vid pingst. Det är icke ovanligt att ett bruk i utkanten av sitt utbredningsområde utövas på
en annan dag än som eljest är regel:
"På 1830-talet ock dessförinnan plägade man i bärgslagen 'hålla pilgrim', som det kallades, så snart pingst var inne. Ordet 'pilgrim' lär härleda sig från Peregrinus, som är namn på 16 maj, ty på den dagen isynnerhet iakttog man den egendomliga sed, som här nedan skall skildras.
Det var den tiden gott om vargar, som vilt härjade bland kreaturen,
när de därtill kunde komma i tillfälle. Afsikten med hållandet af 'pilgrim'
var att skrämma bort bestarna från deras gömställen. Hela hushåll gingo
då ut i beteshagar, skogar ock utmarker, medförande koskällor, lurar,
pannor, bunkar ock annat dylikt, som kunde användas för att åstadkomma
ett intensivt ock starkt buller. Man ringde med skällorna, blåste i lurarna,
lullade' ock skrek efter bästa förmåga.
Hållandet af 'pilgrim' blef liksom ett slags fästlighet, ty vid dessa tillfällen medfördes alltid dryckesvaror såsom muntrationsmedel, ock de
framtogos, när man lupit sig trött.
En gång hade några karlar vid Lindes Garphyttan hållit 'pilgrim' i omnäjden. Dagen efteråt kommo några vargar fram till Mårdshyttan, en af
de närmaste byarna, ock refvo därstädes en ko, som tillhörde en af byamännen. Dennes hustru fick sedan kännedom om att Garphytteborna dagen förut hållit 'pilgrim', ock trodde hon att de därmed hade skrämt vargarna fram till Mårdshyttan. Man berättar, att hon efter den betan blef
förargad på Garphyttefolket ock att hon aldrig riktigt kunde förlåta dem,
det hon mistat sin präktiga ko." — Bore, Bärgsmanslif i början af 1800talet, Svenska landsmål V, 7, s. 35.
"Det var Pillegrim på våren. Den dagen skulle alla ut på ägorna i skogen och föra oväsen för till att skrämma av med vargar och odjur. En
hade bössor, lurar och skramlor med sig, som en förde oväsen med, och
det var för inte de skulle riva fäna, då en sedan släppte ut; och då en
hade varit över sina ägor, så var det andra, som tog vid på sina ägor, så
alla vart fria från odjuren." [Sagesmannen född 1842.] — Vml. Fellingsbro. ULMA 4599 s. 10. 1932.

I Norberg i nordöstra Västmanland ropade man "Pellegrim"
mot vargarna (EU 15657). Följande uppteckning härrör från
.den östligaste delen av samma landskap:
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"Mina äldsta sagesmän säga sig minnas att man förr i tiden anordnat
vargskall i maj, men min sagesman gubben Eriksson frän Vadsbyn i
Kumla var år 1850 med om ett vargskall, anordnat av Vadsbyns byamän,
då man jagade en varg ända till Västerbybyn, innan man fick död på den.
Det var vid Peregrinus (d. 16:e maj), vid vilken tid det var mest vanligt
med vargskallen." — Vml. Kumla. ULMA 11959. 1938.

Detta något oklara belägg är ej det enda från ifrågavarande
trakt. Även från en närbelägen ort i Uppland rapporteras Peregrinusgång. Ett enda belägg från detta område, där Peregrinusgången ju knappast vore att vänta, skulle möjligen ha kunnat
bortförklaras såsom falsarium eller misstag, men i nuvarande
situation bekräfta de bägge uppgifterna varandras vederhäftighet.
Uppteckningen från Uppland är gjord år 1896:
"Peregrinus (d. 15 maj) är den första valldagen, och då ska en hojta
och ropa i skogen för till skrämma bort vilddjuren." — Upl. Altuna. ULMA
303: 814 a, s. 16. 1896.

Såsom redan tidigare sagts, intog enligt det föreliggande materialet Peregrinusgången en mera framskjuten plats än den "skallgång", som ägde rum vid valborgsmässan. Detta har också tydligt framgått av det anförda primärmaterialet. Medan vi i regel
ha funnit endast spår av "skallgången" sista april och första
maj, framträder Peregrinusgången i ett vida mera ursprungligt
skick. Beträffande valborgsmässofirandet trodde vi oss i vissa
fall våga antaga att eldarna blott varit ett led i "skallgången" —
i fråga om Peregrinusgången ha vi kunnat konstatera att detta
var regel.
En jämförelse mellan valborgsmässo- och Peregrinusfirandet
— med avseende på här aktuella företeelser — ger i stort sett
följande resultat:
Valborgsrnässsan: Elden var det väsentliga momentet.
— Endast en eld tändes. — Elden tändes på samma plats varje
år.
Peregrinus: "Skallgången" var det väsentliga. — Flera
eldar tändes. — Eldarna tändes vanligen icke på bestämda platser.
Av materialet rörande Peregrinus- och valborgsmässoeldarna i
Värmland synes framgå att de förra äro äldre än de senare. Valborgsmässoeldarna måste ju vara förhållandevis unga i Värmland. På många ställen ha sagesmännen kunnat erinra sig när
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bruket infördes. Vad Peregrinuseldarna beträffar vet ingen något annat än att de ha tänts, så långt minnet når tillbaka.1
Sigfrid Svensson anser att Peregrinusfirandet har uppkommit
inom områdets västra del, varmed tydligen menas Värmland.
Vidare anser han att kalenderreformen år 1753 "har som en
bomb kommit den gamla Valborgsmässotraditionen att krevera",
varvid "flisorna ha fastnat på olika data."2 I samband härmed
skulle valborgsmässoeldarna i Värmland ha flyttats över till Peregrinusdagen.
Denna teori kan icke vara riktig, emedan valborgsmässoeldarna, såsom ovan visats, icke voro spridda i Värmland vid 1700talets mitt. För övrigt bör det uppmärksammas att valborgsmässo- och Peregrinuseldarna till sin typ voro så olika varandra att
de senare icke kunna härledas ur de förra. Valborgsmässoeldarna voro stora festeldar, Peregrinuseldarna obetydliga skallgångseldar. Typologiskt sett skulle en utveckling från Peregrinus- till valborgsmässoeldar ha varit tänkbar, men icke motsatsen, såsom Svensson vill göra gällande. Om Peregrinuseldarnas
uppkomst se nedan s. 115 ff.
1 Jfr Broberg, Några drag ur värmländsk folktro och folksed, Nationen och
hembygden 1942, s. 101 f. Se citat s. 137 f.
2 Peregrinusfirandets uppkomst s. 95 f. Se fullständigare citat s. 139 f.

Kap. IV.

TIDERNA FÖR KREATURSLÖSNINGEN.
Folkets strävan att inrätta sitt liv och sitt arbete efter den
fasta kalendern är märkbar på många sätt. Särskilt framträdande uttryck har denna strävan tagit sig i regleringen av ~d
sådden och skörden förenade arbeten. Likaså har boskapsskötseln i viss mån reglerats genom bestämda data. I betydande delar av vårt land, dock huvudsakligen Göta- och Svealand, har sålunda kreaturens första utsläppande på bete årligen skett på en
bestämd dag eller vid en viss helg (Se karta 6). I Norrland har
benägenheten att fästa göromålen till vissa kalenderdagar i allmänhet varit mindre än längre söderut.
Det kan tyckas att kreaturen borde ha släppts ut på markerna, så snart tillräckligt bete fanns. Så sker i våra dagar, och så
skedde mångenstädes även under 1800-talet — där man icke på
grund av foderbrist rentav måste lösa boskapen ännu tidigare.
Men likväl synes den kalendärt fixerade lösningen ha varit
ganska vanlig.
I äldre tid, då betesmarken var gemensam för alla gårdarna i
byn, släppte grannarna ut sina kreatur på en och samma dag.
Men detta kan icke ha varit upphov till traditionen att lösa djuren på en dag, som var densamma år från år, ty det mest rationella hade då varit att för varje år med hänsyn till tillgången på
bete utsätta en dag för lösningen. Denna utväg praktiserades
också på åtskilliga håll.
I de fall då man rättade kreaturslösningen efter speciella naturmärken, skedde detta märkligt nog i regel icke efter gräsväxten
utan efter andra förhållanden. När aspen blev röd om våren,
fanns det bete i skogen (Dl. Lima. ULMA 6717). När horsgöken
lät höra sig, kunde man släppa i vall (Sdm. Mellösa. ULMA
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10166). När den första humlan för året blev synlig, var det tid
att släppa ut korna på bete (Dis. Rölanda. IFGH 1034). Man
släppte ut kreaturen första gången på våren, då hassellövet var
så stort som råttöron. Då skulle det vara "fullt kräkbete" (öl.
Torslunda. ULMA 15691). Korna släpptes ut, när "tre tuvor var
bara" (ög. Regna. ULMA 16416). När aspbladen voro som skillingar, släpptes kreaturen i vall (Upl. östervåla. ULMA 16416).
Från Skåne härrör följande rim om betesgångens början:
"Svinet säger: 'Föd mi i hel Blie å hal Tor,
sien sätter ja säl min tryna i jor.'
Fåret säger: 'Föd mi i Tor å hal Fare,
sien tar ja mi säl i vare.'
Kon säger:
'Föd mi i hel Fare å hala Maj,
sien ska ja säl bida bäj' [beta] ."1
Då man trots de nackdelar, som voro förenade därmed, rätt
allmänt har förlagt kreaturslösningen till fastställda kalenderdagar, så måste man ha haft bestämda skäl till ett dylikt tillvägagångssätt. Folktron har spelat en roll i detta sammanhang. Helgondagar och högtider ha tillskrivits stor betydelse för begynnandet av olika företag. Att börja med ett arbete e. d. på en dag,
som tillägnats ett visst helgon, innebar att man räknade på detta
helgons skydd för ifrågavarande arbete.
Om det sålunda har ansetts att en del dagar medförde tur för
vissa företag, så har sedermera denna föreställning utvidgats till
att omfatta flera dagar. Dagar, som ursprungligen icke intogo
någon särställning i kalendern, blevo begynnelsedagar för vissa
arbeten. Bondepraktikan och hushållsböcker gjorde sitt till härvidlag. Namnassociationer ha spelat en framträdande roll. Man
får även räkna med att vissa högtider eller dagar intogo en sådan ställning, att de kommo att utgöra inledningen till en period.
Så var fallet med t. ex. första maj, som tämligen allmänt ansågs
beteckna sommarens början.
Det material, som ligger till grund för undersökningen om dagarna för kreaturens lösning, är i huvudsak insamlat under de
sistförflutna åren. Svårigheten att erhålla pålitliga uppgifter
HörMn, Gamla seder och bruk från södra delen av Ingelstads härad s. 38.
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har gjort sig starkt gällande. De förhållanden, som det här är
fråga om, äro sedan lång tid försvunna, och mångenstädes är
icke ens minnet därav bevarat. Som följd härav har på många
håll ingen uppgift stått att få om när man första gången på året
släppte ut kreaturen på bete. I åtskilliga fall har i svaret nämnts
en längre tidsräcka men ingen viss dag, t. ex. "under första hälften av maj", "i slutet av maj" eller "till midsommar".
Märkliga äro de fall, då kreaturslösningen ägt rum på en rörlig helg. Det borde ju knappast vara likgiltigt, om lösningsdagen
inföll tidigt eller sent. Om t. ex. Kristihimmelsfärdsdagen, som
på en del håll utgjorde tidpunkten för boskapens utsläppande,
inträffade tidigt ett år med dålig gräsväxt, kunde detta vara illa
nog, men förargligt måste det också ha varit, om gräsväxten var
god och nämnda dag kom sent.
På karta 6 ha icke alla lösningsdagar medtagits, utan endast
sådana, som kunna ha någon betydelse för det i detta arbete
behandlade ämnet, ha utmärkts. Kartbilden vinner härigenom
i överskådlighet. En fullständigare karta över tiderna för kreaturslösningen finnes av författaren publicerad i Svenska vårseder (karta 14).
Den tidigaste av de kalendariskt bestämda dagar, på vilka kreaturslösningen ägde rum, var första maj. Här och var i Göta- och
Svealand släpptes boskapen denna dag ut på bete för första
gången på året. Var våren så sen, att det icke fanns något att
äta på marken vid denna tid — snön kunde ju ännu ligga kvar
— så skulle korna i alla fall ut en stund på ladugårdsbacken.
Självklart är att våren måste ha varit längre framskriden i t. ex.
Skåne än i Dalarna vid denna tidpunkt, men från båda landskapen uppgives första maj ha varit lösningsdag. Emellertid förhöll det sig i vissa trakter så, att vinterfodret ganska regelbundet var slut vid valborgsmässotiden, och följaktligen måste man
släppa ut djuren, vare sig man ville eller inte. Korna fingo då
första tiden nöja sig med fjolårsgräs. Vi böra dock i detta sammanhang komma ihåg att valborgsmässodagen före den nya stilens införande (1753) inföll senare än nu. Denna divergens avtager emellertid, ju längre tillbaka vi gå i tiden.
Lösningen första maj bildar på kartan icke något enhetligt
avgränsat område. Beläggen förekomma utspridda över Göta-
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och Svealand, dock med ansats till anhopning på en del ställen.
Redan Gustav Vasa räknade kreaturens betesgång från valborgsmässan.1 Möjligen kan man av den vidsträckta utbredningen
draga den slutsatsen att första maj tidigare har varit en mera
allmän lösningsdag än som var fallet under den period, som
kartan avser.2 Typiskt för ett flertal uppteckningar är följande
uttalande av en sagesman i Almunge socken i Uppland:
"Kreaturen löstes inte på någon viss dag på våren, säger Jansson. Vilken dag detta skedde, berodde på betet. I regel släpptes
de dock ut tidigare än nu för tiden, emedan fodret tog slut tidigare. 'Men', tillägger han, 'egentligen var det första maj, som en
skulle släppa ut dem'. Någon förklaring till att det skulle ske
just denna dag, kan han dock icke ge." — Upl. Almunge. ULMA
16436. 1943.
Någon enstaka gång har av materialet framgått att sagesmännen ha satt vallsläppningen i samband med ordet valborgsmässa,
vilket uttalats "vallbermässa", "vallermäss" o. s. v. Nikander anför från det svenska Finland "vallgåmäss".3 Från Gagnef i Dalarna meddelas att "vallbörgsmässan" tolkats som vall-börjsmässan (ULMA 10980). Någon andel i förläggandet av lösningen
till valborgsmässodagen torde denna association dock icke ha
haft.
På ett och annat ställe har uppgivits att kreaturen löstes "efter valborgsmässan", "vid första maj", "omkring första maj"
o. d. Det är tydligt att lösningen även i dessa fall rättat sig efter
valborgsmässan, ehuru den icke ägt rum på en absolut bestämd
dag.
Korsmässan (3 maj) har haft någon egentlig betydelse för lösningen endast i Bohuslän och Värmland, i det senare landskapet
mest i de västligare delarna. En uppgift föreligger också från
västra Dalsland. Det är troligt att bruket att lösa korna vid
korsmässan är förhållandevis ungt i Värmland och alltså först
1 Heurgren, Husdjuren i nordisk folktro s. 82.
2 Även i det svenska Finland förekom första maj som lösningsdag. Se
t. ex. Nyland 4 s. 58. — "Första maj skulle alla kreatur ut, fast det vore snö
på marken", heter det i en uppteckning från Borgå (SLS 239 s. 327. 1914).
3 Nikander, Folkliga festbruk i Nyland—Aboland—Åland, Det svenska
Finland 2, s. 185.
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sent börjat konkurrera med lösningen efter Peregrinusdagen.
Lösning vid korsmässan är känd i Norge. Då skulle alla grindar vara färdiga, och då skulle kreaturen ännu ha sitt morgonmål inne i fähuset, men sedan skulle de föda sig själva. Från
Sondmore meddelas att man skulle vara försedd med foder till
korsmässan, men då var boskapen framfödd.' Förekomsten av
korsmässolösningen i nämnda trakter av Sverige tyder på sammanhang med Norge. Bohuslän tillhörde tidigare detta land,
och i norra Bohuslän har befolkningen ända in mot 1900-talet
upprätthållit livliga förbindelser med Norge, så att t. ex. Halden
var nordbohuslänningarnas vanligaste och viktigaste handelsstad, där man sålde sin gårdsavel och inköpte behovsvaror. I de
västliga delarna av Dalsland och Värmland förhöll det sig på
samma sätt. Regelbundna färder företogos härifrån till handelsplatser i Norge. På några orter i Värmland har med korsmässan
åsyftats "gamla körsmässan" den 14 maj (Corona).
Den 15 maj har lösningen ägt rum på olika håll inom området. Dagen har för övrigt icke intagit någon särställning på annat sätt än att den inföll mitt i månaden.2 Halvardsmässan den
15 maj synes icke ha haft någon större betydelse för folktraditionen. På månget håll torde det ha tillgått så att man höll bystämma och gärdesgårdssyn den första maj och därvid bestämde
att gärdesgårdarna skulle vara lagade till den 15, så att kreaturen kunde släppas ut vid denna tid. I en del fall meddelas att
man icke känt till någon viss dag för lösningen men att det fanns
en bestämmelse att hägnaderna skulle vara iordningställda och
grindarna isatta till den 15 maj. Dylika förhållanden ligga förmodligen till grund för ett antal uppgifter att korna släpptes ut
"i mitten av maj" och "efter den 15 maj". "Efter valborgsmässafton, 1 sta maj, satte man skällan på skällkon och släppte ut
korna för att möda dem. Men först 15 maj släpptes dessa i vall
ut på skogen", heter det i en uppteckning från Fasterna i Uppland (ULMA 12959. 1939).
1 storaker, Tiden i den norske Folketro, Norsk Folkeminnelag 2, s. 99.
2 Jfr t. ex. bruket att sluta använda lyse inomhus "15 mars", "mitten av
mars", "halvliden mars bär tranan ljus i säng": Ejdestam, Svenska vårseder,
s. 9 f.
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I Värmland har lösningen på åtskilliga platser ägt rum omedelbart efter Peregrinusdagen (16 maj). Utanför detta landskap
har Peregrinuslösning förekommit på ett par platser i Vadsbo
härad i nordligaste Västergötland, på några ställen i Närke, i
sydligaste delen av mellersta Västmanland (Fellingsbro öBF 222)
samt i västligaste Uppland (Altuna, ULMA 303: 814 a, och Fröslunda, ULMA 16416). Se karta 6.
Uppgiften från Fellingsbro i Västmanland lyder: "När de skulle
släppa vall korna, då lekte de Peregrinus". Uppteckningen från
Altuna i Uppland har anförts å s. 103.
Från Fröslunda meddelas att kreaturen lösas "dagen före midsommaraftonen. (En enstaka lär göra det ännu i dag den 17
maj)." Uppgiften tyder på att det tidigare var allmänt bruk att
boskapen släpptes ut denna sistnämnda dag.
Kristihimmelsfärdsdagen har lösningen av kreaturen ägt rum
framför allt i Dalsland, dock med undantag av de sydligare delarna. Utanför detta landskap ha kreaturen lösts vid samma tidpunkt i angränsande del av Värmland, på ett ställe i Bohuslän
samt på enstaka platser i Uppland, Västergötland, Småland och
Halland.
Medan i vårt land i allmänhet inga andra bruk än vissa enklare skyddsåtgärder ha varit förenade med betesgångens början,
har lösningsdagen livligt firats i Dalsland.
Främst på Kristihimmelsfärdsdagen men även på första maj
och vissa andra dagar brukade man i Dalsland "köra middag",
"dra middag", "dra hem middag". Detta innehar att herden
förde hem kreaturen till middagen. Själv blev han vid detta tillfälle föremål för hedersbevisning. Samma dag "kristnades" de
kvigor, som ännu icke erhållit något namn.1
Namngivningen åt kreaturen är känd även från Norge, och tillvägagångssättet är ganska likt det dalsländska bruket. Storaker
uppger att det skedde på skärtorsdagen.2 Enligt Moltke Moe
kristnades kalvarna på långfredagen.3 Wiedemann meddelar från
1 se även N. I. Svensson, Om vårrönn och julrönn, Folkminnen och folktankar 1928, s. 99 ff. J. Henriksson, Något om vallgången i Dalsland, Folkminnen och folktankar 1930, s. 32 f.
2 Storaker a. a. s. 228.
3 Folkeminne fra Boherad, Norsk Folkeminnelag 9, s. 112.
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Estland att kreaturen för första gången fördes hem till middagen
på Kristihimmelsfärdsdagen.1
Det är att lägga märke till att även första maj har varit en
rätt vanlig lösningsdag i Dalsland. Icke sällan uppgivas från en
och samma ort både första maj och Kristihimmelsfärdsdagen
som lösningsdagar. Jag håller före att den förra dagen i detta
avseende tillhör ett äldre skikt och den senare ett yngre. Det
äldre bruket var alltså att kreaturen löstes första maj.
Kalvarnas kristnande står utan tvivel i samband med norsk
tradition, med vilken den dalsländska kulturen i många hänseenden är besläktad. Möjligt är att till en början blott kristnandet av kalvarna i Sverige har förlagts till Kristihimmelsfärdsdagen men att sedermera även lösningen flyttats dit från första
maj.
Med tanke på den motivering, som ganska allmänt har givits
till valborgsmässoeldarnas tändande, kunde det måhända ha
synts naturligt att kreaturen hade lösts i omedelbar anslutning
till dessa. Detta har emellertid skett endast i relativt få fall. Till
en del beror detta säkerligen på att lösningens anknytning till
valborgsmässan mångenstädes hade upphört vid den tid, som
undersökningen avser. Till denna utveckling ha ett flertal faktorer bidragit. Redan före den nya stilens införande var lösningen första maj i tidigaste laget. Efter år 1753 var det i åtskilliga trakter omöjligt att släppa ut kreaturen vid valborgsmässotid. Under 1700- och 1800-talen infördes byordningar förhållandevis allmänt. De bestämmelser i dessa, som berörde kreaturslösningen, utformades mera med hänsyn till vad som var
lämpligt och praktiskt än till vad som var traditionellt i orten.
Då således ett omedelbart sammanhang mellan valborgsmässoeldarna och kreaturslösningen saknas — såvitt av kartbilden
framgår — så innebär detta dock ej att icke dessa företeelser
stodo i samband med varandra. Det finns ingenting, som säger
att lösningen måste äga rum dagen efter eldarna. Bortskrämmandet av vilddjuren har avsett hela sommaren och lösningen
kan ha följt, när så var lämpligt, blott åtgärderna mot rovdjuren
först vidtagits.
1 Wiedemann, Aus dem inneren und äusseren Leben der Ehsten s. 361.
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Men även om hänsyn tages till dylika omständigheter, kan intet avgörande bevis på ett samband mellan valborgsmässoeldarna
och kreaturslösningen framläggas, ty lösningen vid valborgsmässan är känd från ett vida större område än eldarna vid samma
tid. Vi veta av vad som tidigare sagts att valborgsmässoeldarna
äro förhållandevis unga i vårt land. Med kännedom om att lösningen första maj har förekommit inom snart nog alla delar av
Göta- och Svealand, kunna vi med skäl antaga att dess anknytning till valborgsmässan är äldre än valborgsmässoeldarna i Sverige. Något ursprungligt samband mellan dessa och lösningen
kan sålunda icke ha rått.
Endast inom Peregrinusgångens område kunna vi konstatera
ett mera ovedersägligt samband mellan eldar eller "skallgång"
och kreaturslösning, ehuru det även här var så, att kreaturen icke
överallt löstes omedelbart efter det skyddsåtgärderna mot rovdjuren vidtagits. Särskilt värda att lägga märke till äro uppgifterna om lösningen efter Peregrinusdagen i västligaste Uppland. Från detta område föreligga, såsom vi ovan sett, uppgifter
om Peregrinusgång och kreaturslösning vid Peregrinus. Från Flo
socken i Västergötland meddelas i Vitterhetsakademiens samlingar från år 1832 att kreaturen löstes Peregrinusdagen (ej utmärkt på kartan). Flo är beläget utanför den sentida västgötska
Peregrinusgångens område.

Kap. V.

DEN MAGISKA SKALLGÅNGEN.
Där är känt att vargarna, som även under senare århundraden
tidvis förekommit mycket talrikt i vårt land, ha utgjort en verklig plåga för befolkningen.1 Den vanligaste åtgärden mot dessa
djur var den organiserade skallgången, dokumenterad redan från
landskapslagarnas tid. Så stadgades i östgötalagen att var bonde
skulle ha tre famnar vargnät. Hade han ej nät, skulle han böta
tre örar. Infann han sig icke till skallgången, blevo böterna likaledes tre örar.2 Enligt Södermannalagen voro alla skyldiga att
deltaga i byggandet av varggårdar, och varje bonde skulle ha två
famnar vargnät.3 Västgötalagen innehåller liknande bestämmelser.4 Magnus Eriksson gjorde skyldigheten att deltaga i vargskall gällande för hela riket,3 och det är först i och med den år
1864 utfärdade jaktstadgan, som allmänhetens skyldighet att deltaga i skallgång alldeles upphörde.
Vargarna voro ännu vid mitten av 1800-talet rätt vanliga även
i de mellersta och södra delarna av landet. Som exempel härpå
må några uppgifter om antalet nedlagda vargar under perioden
1850-1859 återges: Västmanlands län 61, Uppsala län 92, Östergötlands län 106, Skaraborgs län 112 (ungefärligt antal), Alvsborgs län 156, Göteborgs och Bohus län 66, Kalmar län 59, Jönköpings län 18 och Kronobergs län 180. Under 1860-talet dödades i Svealand 242 vargar och i Götaland 180. I Kopparbergs län
1 se bl. a. statistik över nedlagda vargar hos Lönnberg, Bidrag till vargens
historia i Sverige, K. Svenska Vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden 26, 1934.
2 Collin-Schlyter, Östgöta-lagen s. 223 f.
3 Schlyter, Södermanna-lagen s. 119.
4 Collin-Schlyter, Westgöta-lagen s. 209 f.
5 Schlyter, Magnus Erikssons landslag s. 156 f.
8
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påträffades en varg så sent som 1878, och i Värmlands län en
1877. I Uppsala län dödades två vargar år 1870, en 1873 och två
(de sista) 1877. I Älvsborgs län dödades 3 vargar år 1870, och
tre 1873.1
Dessa siffror härröra likväl från en tid, då vargen började bli
förhållandevis sällsynt. Längre tillbaka hade dessa djur förekommit ännu talrikare. Under åren 1827-1839 dödades i hela
landet 6,790 vargar.2 Är 1829 sköts en varg på Djurgården i
Stockholm.3 Under åren 1823-1826 dödades enbart i Tofteryds
socken i Småland 5 gamla vargar och 22 ungar — "icke dess
mindre refvos följande året i samma socken, 4 kor, 14 getter,
105 får och 4 svinkreatur."4
Ehuru vargbeståndet växlat från tid till annan,5 är det tydligt
att vargplågan vållat allmogen åtskilligt bekymmer. Tidigare
hade man därtill björnen att skydda kreaturen för.
Skallgång företogs, då vargarna uppträdde särskilt talrikt eller
närgånget, både under vintern och under sommaren. Allmogen
bestämde icke själv — i varje fall icke i regel — när vargskall
skulle anordnas, utan det skedde genom påbud från myndigheterna.
Skallgång anordnades vanligen häradsvis — "häradsskall" —
sockenvis eller av några socknar gemensamt.
Ett regelbundet förläggande av vargskallen till tiden strax före
kreaturens utsläppande på våren är kanske vad man skulle ha
väntat sig att finna. Detta har emellertid icke skett, annat än
möjligen rent undantagsvis. En utfrågning över hela landet, utförd genom folkminnesarkiven, har visat att ett dylikt antagande
är oriktigt. Visserligen har jag funnit ett fåtal uppgifter om skallgång före kreaturslösningen, men jag vågar icke uttala mig om
deras tillförlitlighet. Den verkliga skallgången har i flera fall i
sagesmännens minne sammanblandats med den skallgång av magisk karaktär, som företogs på bestämda kalenderdagar. Men
även om uppgifterna äro riktiga, så utgöra de undantag från regeln. Från Rådene i Västergötland uppgives att skallgång ägde
1 Lönnberg a. a. s. 15 ff.
2 A. a. s. 13 f.
3 A. a. s. 11.
4 J. Allvin, Beskrifning öfver östbo härad s. 27.
5 Lönnberg a. a. s. 3 ff.
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rum sista dagarna i april med deltagare från tre socknar (IFGH
4208). "Innan bönderna började med det egentliga jordbruket,
kallades de till vargaskall från predikstolen", meddelas från Tun
i samma landskap (IFGH 4436). Verklig skallgång säges också
ha ägt rum i V. Vingåker i Södermanland 1 maj, men uppgiften
är förmodligen oriktig (ULMA 11555 s. 812 f.).
Tidigare har i detta arbete visats att allmogen har ansett vissa
årseldar samt larm i samband med dessa eller med gången över
betesmarkerna ha till ändamål att skrämma bort vargarna, tills
kreaturen skulle släppas ut på bete. Förehavandena ha på en
del håll haft en om skallgång påminnande karaktär, och sagesmännen ha betecknat nämnda åtgärder med orden "skalla" och
"skallgång".
Det behöver väl knappast särskilt framhållas att det vid dessa
tillfällen icke var fråga om någon verklig skallgång. Härovan har
detta för övrigt redan antytts. Den "skallgång", som vi känna
från valborgsmässo- och Peregrinusfirandet, var icke påbjuden
enligt gällande förordningar och var icke heller organiserad på
vederbörligt sätt. Man avsåg icke att döda rovdjuren, utan man
försökte skrämma dem, jaga bort dem från betesmarkerna. I
detta syfte eldade man, sköt — men icke för att döda utan för
att frambringa oljud — blåste i horn, slog på stekpannor eller
trummor samt skrek och ropade. Vidare skedde detta vanligen
på natten, icke vid dagsljus.
Dylika åtgärder voro naturligtvis icke rationella. Kanske kunde
man med eldar och larm för tillfället skrämma bort vargarna,
men dessa övergåvo icke av en sådan anledning sina lyor och
ungar.
Denna "skallgång" var av magisk art. Utan tvivel har även
allmogen insett att det under vanliga förhållanden icke var möjligt att befria sig från vargarna genom att föra oväsen. Då man
likväl trodde på effekten härav, så skedde det, emedan det var
fråga om en magisk handling.
Dylik magisk skallgång skall, enligt vad en del uppteckningar
förtälja, ha ägt rum även vid andra tillfällen än valborgsmässan
och Peregrinusdagen. Så meddelas från t. ex. Böne socken i
Västergötland:
"På Kristi himmelfärds dag förekom det att man samlades
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man ur huse och var beväpnad med påkar och annat. Man slog
med påkarna på trädstammar och stenar och utstötte höga rop
för att skrämma vargar, rävar och andra odjur, så att de inte
under sommarens lopp skulle göra folk, kreatur eller gröda någon skada.
De mer religiösa voro ute och skulle se till den späda årsväxten och be Gud bevara den för allt ont.
Jägare voro ute för att taga rätt på rävlyor, ty en gammal
sägen påstår att räven då är första gången ute för att sola sina
ungar." — IFGH 3507 s. 43. 1934.
Böne socken är belägen i det västgötska Peregrinusområdet,
och det finns anledning att antaga att det skildrade bruket ursprungligen har tillhört Peregrinusdagen, ehuru det sedermera
har flyttats över till Kristihimmelsfärdsdagen. Peregrinusdagen
har ju endast genom skallgången haft en position i folktraditionen, medan Kristihimmelsfärdsdagen har intagit en mera central
ställning. Förekomsten av seden att på denna dag fånga rävungar kan ju ha gjort överflyttningen lättare. Antagandet att
det är fråga om ett dylikt överförande från den ena dagen till
den andra bekräftas av det förhållandet att Peregrinuseldar tändes i denna socken under 1800-talets förra hälft?
Liknande torde förhållandena vara i följande fall. Från Dannike, Västergötland, meddelas att man gick skall efter vargar
Kristihimmelsfärdsaftonen (IFGH 2922). I en annan uppteckning från samma socken säges att man skulle "gå skall", ropa
och skräna på kvällen före Peregrinusdagen (IFGH 3196). Enligt en uppgift från öxabäck gjorde man "en pilgrimsfärd" natten till Kristihimmelsfärdsdagen (IFGH 2855). I Seglora skulle
man på Kristihimmelsfärdsdagens morgon ut och ropa och skjuta
för att icke vargar eller rävar skulle taga kreaturen (IFGH 4602).
Vi ha tydligen här att göra med en sentida överflyttning av Peregrinuågången till Kristihimmelsfärdsdagen. Samtliga nämnda orter äro belägna i etter intill det härovan angivna Peregrinusområdet i Västergötland. — Det är icke osannolikt att samma överflyttning har ägt rum i Haraker i Västmanland. Denna socken
är belägen i närheten av de orter i östra Västmanland och västra
Uppland, där Peregrinusgång och F'eregrinuslösning ha ägt rum.
1 Se s. 97 ovan.
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En ~gift från Haraker, tyder: "Kristihimmelsfärdsdag tågade
man i Haraker omkring i skogen under larm och låt i horn (bockoch kohorn) för att skrämma bort vilddjuren" (NM 2122). Förekomsten av detta bruk i Haraker kan knappast förklaras på annat sätt än att det är fråga om ursprunglig Peregrinusgång.
Larm för att skrämma bort rovdjuren synes ha förekommit_
inom valborgsmässoeldarnas område utan anslutning till eldarna.
När "de släppte vall, så klättrade de upp på höjderna och blåste
i bockhorn och slog på bleckskrälle och slog på trummor, som
var gjorda av vargskinn". Det skedde för att "skrämma bort
vargarna" (ög. Tidersrum. ULMA 6957).
Enligt en uppteckning från V. Skedvi socken i Västmanland
gingo alla i byn ut på fälöten på valborgsmässoaftonen. Karlarna:
hade bössor med sig, och kvinnorna och barnen hade skramlor,
grytlock och järn. På fälöten sköt man, hamrade på grytlocken
och larmade med skramlorna. Man väsnades så mycket man
orkade och fortsatte därmed hela natten för att skrämma varghonorna,-som då voro dräktiga, ned i sjöarna (ULMA 3908).
Från Västergötland föreligga ett par uppgifter om magisk skallgång vid valborgsmässan. I den trakt, varifrån uppteckningarna
härröra, voro valborgsmässoeldarna ovanliga, och skallgången
skulle här således ha förekommit självständigt vid ifrågavarande
tillfälle. Likväl får man icke förbise möjligheten av att det också
i dessa fall är Peregrinusgång, som har överflyttats till valborgsmässan. I Börstig skulle kreaturen släppas ut första maj. På
förmiddagen gingo karlarna ut i skogen och• slogo med käppar i
buskarna och hojtade så mycket de förmådde för att skrämma
bort vargarna (Götlind, Saga, sägen och folkliv s. 169). — I Fivlered blåste man i horn första maj för att skrämma bort rävar.
Man sköt, skrek och hurrade (IFGH 742).
Båda dessa orter ligga inom det västgötska Peregrinusområdee
från den sist nämnda socknen, Fivlered, föreligger t. o. m. ei
uppteckning om skallgång på Peregrinusdagen (IFGH 3469).
Det finns ett par uppgifter om att larm mot vilda djur har ägt
rum vid valborgsmässan på ställen, där valborgsmässoeldar ickeha varit kända i äldre tid:
"Under valborgsmässoaftonen var det vanligt att alla skulle ut
i skogen och ropa på det värsta sätt. Därigenom trodde man sig
kunna förhindra att räven under sommarens lopp tog bort några
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får." — Sk. Gumlösa. LUF 466 s. 119. 1921. Upptecknat av Pehr
Johnsson.
"Valborgsmässoaftonen brukade allt husfolket ge sig ut i skogen att där gapa och skrika, att icke räven under sommarens lopp
tog fåren." — Pehr Johnsson, Sägner och folktro från Göinge
och Villands härader s. 92.
Uppgifter av detta slag tyda på att magisk skallgång har kunnat äga rum vid valborgsmässan utan anknytning till eldarna.'
Om dylik skallgång vid valborgsmässan i det svenska Finland
vittnar följande uppteckning. Det må kanske erinras om att det
finlandssvenska materialet i många avseenden är lika representativt för folkseden i Sverige som det rent svenska materialet.
"Bönderna åto ägg och söpo, och sedan gingo de i skogen och
sköto för att skrämma vargarna." — Vichtis. SLS 217 s. 505.
1912-1913.
Det har mer än väl framgått av skildringarna rörande Peregrinusgången att den togs på fullt allvar av folket. Redan sammansättningen av deltagarna tyder härpå. Visserligen nämnes
någon gång att det var ungdomen, som utförde Peregrinusgången,
men detta är icke regel. Oftast heter det att "folk" eller "man"
gick ut i skogen utan närmare detaljuppgifter. De skildringar,
som äro utförligare i detta hänseende, äro dock många nog för
att sedens allvarliga innebörd skall klart framstå. Det talas sålunda om att de "gick man ur huse", "alla som kunde lämna
hemmet", "alla karlarna i gårdarna", "alla inom hemmanet", "så
många som kunde gå av stora och små", "hela byns byamän",
"gamla karlar sjåpade sig och gick ut" o. s. v. Om den starka
tron på Peregrinusgångens verkan vittnar uppgiften från Köla
i Värmland att vargarna under sommaren revo ett föl för en
person, 'som icke deltog i gången. Enligt olika uppteckningar
gick man även vid valborgsmässans "skallgång" man ur huse.
I Västergötland hade Peregrinusgången vid mitten av 1800talet icke alls samma allvarliga karaktär som i Värmland. Här
hade den utveckling, som de flesta gamla seder fått genomgå,
hunnit längre. Peregrinusgången hade med några undantag
sjunkit ned till att bli ett nöje för ungdomen.
1 Jfr även seden att springa med skällor nedan s. 124 ff.
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Den magiska skallgång, som företagits i vårt land, har otvivelaktigt bäst bevarat sina ursprungliga drag inom den värmländska delen av Peregrinusområdet.
I regel synes man under gången genom skogarna icke ha följt
bestämda vägar. Enligt de värmländska uppteckningarna funnos härvidlag inga föreskrifter. Man gick över sina marker,
kanske t. o. m. i olika riktningar. Blott i några enstaka fall uppgives att man följde en viss väg eller besökte vissa berg. Säkert
är i varje fall att det icke var fråga om inringning av ett område.1 Logiken skulle i så fall ha legat i att rovdjuren utestängdes, så att marken innanför ringen blev skyddad. Men av uppteckningarna framgår tydligt att det gällde att skrämma bort de
vilda djuren.
Det fanns två utmärkande drag i den magiska skallgången,
nämligen dels vandringen över markerna, dels larmet. Man trodde att det område, som passerades, skulle vara befriat från varg
under sommaren. Därför gick man endast över sina egna eller
byns marker. Längre sträckte sig ju icke ens intresse i detta
sammanhang. Samma syfte hade man med larmet och ropen.
Från en del håll uppgives att man trodde att boskapen skulle
vara skyddad för varg, så långt som larmet eller ropet hördes.
En liknande tanke kommer till synes, då det säges att skenet
från eldarna hade denna verkan.
Då och då nämnes att man blåste i lurar och horn. Ljudet
härav måste ha hörts mycket långt. Det kan följaktligen ligga
en inkonsekvens i att man både gick över ägorna och blåste i
nämnda instrument, och man kan måhända misstänka att den
skallgång, som vi känna från de sentida uppteckningarna äro
sammansatta av tvenne element: gången och blåsningen i lur
eller horn eller larmet över huvud taget. Det effektivaste hade
givetvis varit att gå upp på ett berg och blåsa därifrån. Så har
också Ljudet, åstadkommet av den mänskliga rösten eller medelst
instrument, använts i andra sammanhang med magiskt syfte.
Vad speciellt föreställningen om ropets makt beträffar, har den
i Sverige vanligare och kraftigare kommit till synes i samband
med åtgärderna att skaffa sig god avkastning av boskapen. Från
1 Se om seden att inringa en plats Knuchel, Die Umvandlung in Kult,
Magic und Rechtsbrauch.
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i det närmaste hela Götaland samt från ett antal ställen i Sveailand föreligga uppteckningar om att kvinnor vid vissa tillfällen
under året ha begivit sig upp på en höjd — eller förmodligen sekundärt: en dynghög — och upphävt höga rop för att tillförsäkra
-sig riklig tillgång på mjölk.1
Även hornblåsningen har i vårt land kommit till användning
- i olika syften:
"Att draga musten ur andras kreatur, så att egna kreatur blifva frodiga, och korna gifva god och ymnig mjölk, går man, om man är rigtigt
trollkunnig, den 1 maj före soluppgången upp på. en höjd eller klättrar upp
i ett träd och tutar i ett horn tre gånger, utropande efter hvarje tutning:
.9å, långt de här hörs, ä de mitt, d. v. s. så långt som tutningen höres, skall
musten dragas till egna kreatur från andras." — Bidrag till Södermanlands
äldre kulturhistoria 1 s. 103.

Från Ljusnarsberg i Västmanland meddelas att vallpojkarna
på ett ställe skulle upp klockan två på midsommarnatten, och
den som då först hann upp på en viss sten, skulle blåsa i bockhornet, så att del hördes i hela byn (ULMA 2977: 11 s. 8. 1929).
I Möklinta i samma landskap blåste karlarna tidigt på valborgsmässomorgonen i horn, lurar och visselpipor för att skrämma
-björn och varg (ULMA 2795: 16 s. 59. 1930).
Bockhornet "begagnas nu mer ytterst sällan i Dalarnes vallskogar, men
hemmavid, när man å bergen 'blåser Ulbour', Valborg (Valborgsmessa)".
— Dybeck, Om Dalarne 1, Dalarnes hembygdsförbunds skrifter 2: 1, s. 24.
1 Det svenska materialet rörande detta bruk finnes i excerpter förvarat hos
redaktionen för den folkloristiska delen av Atlas över svensk folkkultur. Undersökningen häröver utföres av Åke Campbell. — Från Åland finnes i ett
domstolsprotokoll från år 1666 en uppgift om att en kvinna sände ut pigorna
"på qwarnbackan, tul at roopa förr än solen gick up" (Hansen, Ransakningar
-och domar rörande trolldomsväsendet på Åland 1666-1678, Bidrag till Finlands historia 2, s. 282). På ett annat ställe heter det om en för trolldom anklagad kvinna "att hon befallt styfdottern gå ut i skogen om Valborgsmessnätter och ropa på det boskapen icke skulle skadas af odjuren, en tillsägelse
den styfdottern dock ej efterkommit" (A. a. s. 269 not). Ur en svensk svartkonstbok hämtas följande: "Gå upp på bergen inom området och ropa: 'Så
långt som detta ljud höres, så långt skall ulv- och björnahamn vika genom
'Treenighetens namn. Gud Fader, Son och Den helige Ande" (Jon Johansson,
Signerier och besvärjelser s. 22). — Om ropet som måttsbestämning i praktiskt bruk se Collin-Schlyter, östgötalagen s. 216; Persson, Bräcke socken
i Jämtlands län s. 19 f. Jfr även Holmbäck, Studier över de svenska allmänningarnas historia 1, Uppsala Universitets årsskrift 1920. Juridik, 1, s. 13 f.
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"På valborgsmässoaftonen skulle man också 'blåsa upp hornen', och
överallt i dalen hördes då vallhornens låtar eka mellan bergen." — Dl.
Lima. ULMA 2536 s. 35. 1930.
"Valborgsmässa firades som en helg, ehuru utan kyrklig karaktär. Tidigt på morgonen valborgsmässoaftonen skulle flickorna upp och 'blås in
sommarn' på vallhornen. De klättrade då upp på stugstegarna, på taken
eller sökte eljest komma så högt upp som möjligt för att höras långt. På
kvällen tändes stora eldar uppe på åsen och andra höjder eller ute på trädesåkrarna, i senare fallet mest fårris och annat skräp efter vintern." —
Dl. By. Carl Larsson, En dalasockens historia 2 s. 196.
"Vallermässnatt blåste man i långlurar. Då skulle pojkar och flickor
tävla om vem som skulle hinna tuta först. Om pojkarna hunno före, sades de skita jäntorna, och om flickorna hunno före, sades de skita pojkarna. Svårigheten var att få tag i en lur och att veta hur mycket klockan var. Före klockan tolv fick man ej tuta, ty då var det april." — Äng.
Gideå. ULMA 2845: 9 s. 9. 1930.
"Förr var det alltid vanligt att pojkarna skulle ha långlurar och horn
och gå och skita flickorna på vallermässnatt. Om de kunde komma in till
dem, medan de sov, och börja tjuta och blåsa, så hade de blivit skitna, och
då sades de lukta sedan. Men det kunde också hända att flickorna hade
en långlur i sängen och sket pojkarna, om de kom för tidigt. De fick
nämligen inte komma före klockan tolv, för då var man led med dem för
att de sket i april.
Den där seden har varit uteslutad för länge sedan. Men det har hänt
någon gång nu på sista tiden också att pojkarna ha farit ut så där." —
Ang. Arnäs. ULMA 1301: 15 s. 19. 1926.
I de nyssnämnda åländska domstolsprotokollen finnas uppgifter från år 1666 om hornblåsning:1
"Wille eij heller nu opröija någre andre af dhet sällskap hon uthj berget sedt hade, uthan sadhe sig ingen hafwa kändt mehr än dhen hustrun
j Finnöö, som hängde sig sielf a:o 1664, hwilken ock wid dhen tingz ransakning, som hölts om henne ( :d. 20 Augusti:) sedan hon hängd war, bewitnades med widskepelse j sin lijfstijdh hafwa want beträdd såsom ock
misstänckt at wara dhen som tilförenne hördes blåsa på bergen uthj dymbelwekan och om påskamorgonarne, jämwäl och på Georgij dagh.
[I not:] Uti nämda extraordinarie tingsransalming i Finnö heter det
härom:
'Omsijdhor framkom at grannarne hadhe tilförenne befunnit henne medh
någon wijdskepelse, såsom enkannerligen at hon åhrligen hadhe sökt at
bekomma höö af dhet första lass som kördhes af grannarnes eng til bys
om åhret, och sedhan at här södher om byen på ett högt berg å.hrligen
hördhes blåsas såsom j horn eller annat slijkt hwar skärthorssdags, lång1 Jfr Nikander, Arbetsåret och årsfesterna, Den svenska folkstammen i
Finland, s. 165.
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fredagz, påska, Walborgsmesse och S. Jörans morgon, dher grannarrie
misstänkte henne om'." — Finström. Hausen a. a. e. 263.
"I fiol om walborgmessa morgon hafwer hon blåst j horn, på dhet odiuren icke skulle skada boskapen. Hon brukar ock at om påskamorgonen,
förr än solen går upp, gå ett slagh kring gärden, släppandes kättleringarne effter sig, på dhet boskapen inthet skall skingras om sommaren." —
Finström. Hausen a. a. s. 272 f.

Seden har levat kvar in i sen tid i det svenska Finland:
"Den 14 april (Tiburtiusdagen) skulle man tidigt på morgonen trunta
och skrika i alla horn för att skrämma vargen bort från hela trakten." —
Borgå. SLS 239 s. 325. 1914.

Härmed kan jämföras följande uppgift från det finska Finland:
"Natten emot, liksom på sjelfva Georgsdagen får man icke åstadkomma
något slags buller; ty man tror, att åskan derföre går häftigare om sommaren. I Haukipudas var det ändock fordom vanligt att man natten emot
Georg-sdagen (Jyryyönä), blåste i näfvertutar och bränvinspipor; ty man
mente att vargarna skulle om sommarn hålla sig mera på afstånd." —
J. W. Murman, Några upplysningar om finnarnes fordna vidskepliga bruk
och trollkonster, samlade i norra Österbotten, Suomi 1854, s. 292.
"Tipurtius, huhtik. 14 p., ensimmäinen suvipäivä. Ent. alkana karjapaimenet suvipäivän aamulla menivät kalliolle ja paimensarvellaan (paimentyytyt) puhalsi neljälle ilmansuunalle, sillä tavoin soittivat suden suun
kiinni, etteivät ne karjalle vahinkoa tehneet kesällä." — Nousiainen. SKSA.
1937.
("Tiburtius, den 14 april, den första sommardagen. Förr gingo boskapsherdarna på sommardagens morgon på en klippa och blåste i sitt
horn (herdelurar) i fyra väderstreck; på det sättet blåste man igen vargens mun, så att de icke gjorde boskapen skada under sommaren.")
"Vapunpäivän aamuna noustiin aikaisin huoneen katolle ja siellä paimenen torvella soitettlin: 'Vappu tuu, Vappu tuu, Vappu tuu tuutuu, lattoon tuutuun, lattoon tuutuun'." — Pertteli. SKSA. 1937.
("På valborgsmässodagens morgon steg man tidigt upp på husets tak
och blåste där i herdehornet: Vappu [Valborg] tuu" etc.).

Slutligen vill jag anföra ett par uppteckningar från Gästrikland, vari säges att hornblåsningen eller larmet i allmänhet var
avsett att "dåra":
"Valborgsmässoafton firades av gammalt med att bränna kasar och
tjärtunnor. — — Tidigt på morgonen efter, medan folket ännu sov i gårdarna, brukade någon kunnig, vanligen en gammal gumma, gå omkring
och blåsa i vallhorn. Det kallades att 'dåra'." — Gst. Järbo. Från Gästrikebygder 1924, s. 23.
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"Valborgsmässoafton samlades ungdomarna i byarna för att draga ihop
kasar. — — Senare på natten, strax efter klockan tolv, sprungo ungdomarna omkring för att 'dåra', som det kallades förr i tiden. De förde då
ett rysligt oväsen, skramlade med koskällor, slogo på gamla plåthinkar,
brickor, plåtbitar och dylikt samt blåste i näverlurar." — Gst. Ockelbo.
Från Gästrikebygder 1924, s. 23 f.

Ser man på larmet och speciellt lur- eller hornblåsningen enbart i samband med "skallgången", synes förklaringen därtill
vara skäligen enkel: avsikten var att skrämma rovdjuren. Vill
man söka en något djupare liggande innebörd hos larmet, så som
detta skildras i de sist anförda uppteckningarna från Gästrikland
och möjligen kan utläsas även ur vissa andra beskrivningar, kan
man säga att syftet var att "dåra", d. v. s. tjusa, förtrolla eller
binda vargarna, så att de icke skulle kunna angripa boskapen.
En sådan förklaring passar utmärkt in i schemat, och det funnes ingenting att invända däremot, om icke lur- och hornblåsningen bevisligen hade haft en ännu vidsträcktare användning.
Av de exempel, som närmast anförts, ha vi sett att man blåste i
dessa instrument bl. a. för att tillförsäkra sig avkastningen av
grannarnas boskap. Vidare ha vi sett att man "blåste in sommaren" — här minns man således ingen bättre motivering — och
att man i Ångermanland blåste för att "skita flickorna". Detta
är naturligtvis heller icke någon egentlig förklaring.
Frågan om det ursprungliga syftet med hornblåsandet kan
icke lösas utan en grundlig undersökning av ändamålet med larm
över huvud taget. Men en sådan undersökning kan icke utföras
på grundval av enbart det svenska materialet. Samma eller motsvarande bruk i europeiska och utomeuropeiska länder måste
studeras. Detta kan — om ej för något annat så av utrymmesskäl
— icke ske i föreliggande arbete. En behandling av larmet faller
också utanför ramen för denna undersökning. Skulle jag dock
på grundval av den kännedom, jag för närvarande äger om hornoch lurblåsningen, ge uttryck för min uppfattning om denna företeelse, så ville jag säga att detta bruk utan tvivel har haft ett
betydligt viktigare syfte än att skrämma rovdjuren eller skaffa
trollkunniga kvinnor mjölk. Dessa användningar har bruket fått
först sedan dess egentliga innebörd har gått förlorad. Man må
i detta sammanhang erinra sig att lurblåsare finnas avbildade
redan på våra hällristningar, vilka enligt Almgrens i hans arbete
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Hällristningar och kultbruk framlagda teorier åskådliggöra
kultscener. Jacob Grimm anför hornbläse som skymford om
kviona.1 På äldre målningar uppträda trollpackorna blåsande i
horn, så på en valvmålning i Schleswigs domkyrka från tiden
omkring 1300 samt på en dylik i ösmo kyrka, Södermanland,
från 1400-talet, bägge återgivna hos Hagberg, Påskhögtiden s. 34
resp. 83. Även de sentida påskkäringarna hade ett horn som
attribut, men det var ett smörjehorn. Dock råder det knappast
något tvivel om att detta härstammar från de horn, i vilka trollkunniga kvinnor blåste på våren i magiskt syfte. Jag håller för
sannolikt att hällristningarnas lurar, Gjallarhornet, häxornas
horn och påskkäringarnas smörjehorn utgöra enstaka led i en
lång utveckling pch att de alltså alla gå tillbaka på samma ursprung.
Utom lurblåsningen har det funnits en speciell form av larm,
som något bör beröras i detta sammanhang.
I Dalarna, Hälsingland och Gästrikland samt på några ställen
därutanför är en i vårt land eljest okänd valborgsmässosed belagd. Här brukade barnen springa omkring och föra oväsen med
skällor och bjällror. Exempel härpå har förekommit ovan i uppteckningar rörande eldarna; här återges ytterligare några skildringar:
"Sjelfva Valborgmessodagert företer ock en egendomlig sed, hvarvid det
endast är barnen, som uppträda såsom verkställande personer. De små
springa då tidigt på morgonen fram och åter mellan gärdarne och bära
dervid emellan sig en lång vidjelänk, vid hvilken en mängd bjellror äro
fästade. Det är då ett pinglande utan all ända." — Dl. Floda. Axelson,
Veäterdalarne, dess natur, folklif och fornminnen s. 14. Jfr Dybeck, Runa
1865 s. 9.
"När elden var tänd, så brukade kripparna [barnen "upp till 16 års
ålder"] kuta med skällor omkring elden och hoppa och dansa. Skällor av
alla möjliga slag användes, och dagen före valborgsmässafton gingo barnen omkring i alla gårdar, där man inte hade några barn, och lånade skällor. Ju fler sådana man hade, ju roligare var det. Man kunde se barn med
en hel rad skällor uppträdda på ett snöre, som de hade runt livet." — Dl.
Våmhus. ULMA 11236. 1938.
"Skällor på barnen, så många som möjligt, sattes på barnen på valborgsmässan; i en rem runt halsen, ej på ryggen; de sprungo hela dagen i
1 Deutsche Rechtsalterthhmer 2 s. 209. Jfr a. a. 1 s. 107.
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dessa skällor; de började på. morgonen; hade skällorna kvar, då elden
brann på kvällen." — Dl. Rättvik. ULMA 5125 s. 64 f. 1932.
"Valborgsmässafton (Vallbomäss) kallas ännu allmänt av barnen för
skäll-dagen. Den firas av barnen med 'vallbomäss-köser' (kase), koskällor och 'smällar'." — His. Ovanåker. ULMA 3093: 1 s. 9. 1930.
"På valbormäss skulle de fara med sina skällor, löste kor och får och
sprang med för •att båda sommarens ankomst." — Hls. Skog. ULMA
2009: 4 s. 8. 1928.

I en uppteckning från Trehörningsjö i Ångermanland säges att
pojkarna hade "fullt med skällor på sig, koskällor", när de blåste
i lurar åt jäntorna valborgsmässonatten. Vidare meddelas att
"somliga ringde uti koskällorna uti andra byar nord i Bjurholm"
(ULMA 3375: 8 s. 14 f. 1931).
Från Orsa i Dalarna föreligger märkligt nog en uppgift om
springning med skällor i ett helt annat sammanhang:
"1 Orsa råder den seden, att barnen inom byarne på den siste april el.
Valborgsmesso-dagen hänga på sig så. många koskällor, de kunna öfverkomma, och springa fram och åter och göra ett utomordentligt buller och
oväsende, allt under det de ropa: 'Långt lain' (långt lin)! — allt för att
årets lin må växa långt." — Carl Säves samlingar i Uppsala Universitetsbibliotek. R 632: 2.
Denna uppgift är egendomlig såtillvida som springningen med
skällor är knuten till en form av magi, som avser att främja
linväxten. Det är här fråga om ett undantag. Linmagien tillhör
eljest fettisdagen men har i detta enstaka fall överflyttats till valborgsmässan. Fettisdagens åkning för långt lin — det är härifrån det av Säve anförda ropet är lånat — är känd från landskapen Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland,
Jämtland, Härjedalen, Hälsingland, Uppland och Södermanland
samt från Leksands socken och Bingsjö kapellförsamling i Dalarna?
Att Säves uppgift om linmagi i samband med springningen med
skällor bygger på en rent lokal och tillfällig hopkoppling av två
olika bruk, framgår, utom av resp. seders utformning, även a's7
1 se bl. a. karta häröver hos Ejdestam, Svenska vårseder s. 11. Hagberg,
"Stora rofvor och långt Ha", Fataburen 1913, s. 129 ff. Nikander, Fruktbarhetsriter under årshögtiderna hos svenskarna i Finland, Folkloristiska och
etnografiska studier 1, Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 128, s. 245 ff.
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den omständigheten att dylik springning förekommit i samband
med valborgsmässoeldandet i Orsa enligt en uppteckning från år
1935:
"Valborgmässkvällen, då. gjorde de eldar; de sprungo och ramlade med
skällor; de hade dem bundna om halsen i en skällrem, endast en skälla"
(ULMA 8398 s. 62).

Den säveska, ur folkloristisk synpunkt missvisande uppgiften
har tyvärr kommit alt spela en viss roll i den vetenskapliga litteraturen. Säve synes ha lämnat Mannhardt meddelande om bruket, ty i denne senares arbete Wald- und Feldkulte finnes det
omnämnt. Det är symptomatiskt att sedens hemort nu angives
som Dalarna. Härav är det lätt att draga slutsatsen att bruket
var allmänt i detta landskap: "Nach der Mitteilung des Herrn
Professor K. Säve in Upsala banden auch in Dalarne die Kinder
Friihjahrs alle erreichbaren Kuh- und Ziegenschellen zusamman
und riefen: 'långt-lain! långt-lain!' (langer Flachs !)."1
Efter Mannhardt går det säveska belägget igen hos Louise Hagberg, som skriver: "En liknande, från professor K. Säve i Uppsala härrörande uppgift förefinnes hos den framstående tyske
fornforskaren Mannhardt. Enligt denne skulle det nämligen i
Dalarna hafva varit brukligt, att barnen på våren bundit ihop
alla ko- och getskällor de kunde få fatt uti och därvid ropat
"långt lain, långt lain" (Hagberg a. a. s. 142).
Författarinnan anför även ett mycket oklart belägg på att man
sprang med skällor i Häverö i Uppland.
Förmodligen efter Louise Hagberg, till vilken hänvisas hos
Liungman, anför denne om bruket av skällor:
"Zur Fastnacht sind die Spuren des Karnevals heutzutage in
Schweden ganz verwischt. Die Schellen kommen jedoch in der
mittelschwedischen Fastnachtsschlittenfahrt vor, indem man dabei sowohl an sich selbst wie an den Schlitten Schellen festband."2
I de källor, till vilka Liungman hänvisar, förekommer intet
annat belägg på att man bar skällorna på sig i samband med linmagien än de av Hagberg anförda osäkra uppgifterna. Det förefaller således som om dessa lokala och obekräftade belägg hos
Liungman blivit representativa för "mellansvensk" tradition. För
1 Wald- und Feldkulte 1 (1904) s. 543.
2 Liungman, Traditionswanderungen Euphrat-Rhein 2, s. 972.
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övrigt torde det ej ha varit regel att kälkarna voro försedda
med skällor vid åkningen för långt lin. Seden att springa med
skällor vid valborgsmässan i Sverige synes Liungman icke känna
till.
Även från det svenska Finland är bruket att springa med skällor känt:
"Valborgsmäss eller 'Stjällannnäss' (1 maj) firas i Replot med ringning
i koskällor, hästklockor och bjällror. Detta tillgår sålunda, att alla byns
barn, stora och små, förse sig med ett tillräckligt antal ljudande klockor
och skällor, vilka de fästa i rep och sedan hänga kring sina kroppar. Då
en större skara ungdom på detta sätt utrustat sig, ila de fram, springande
efter byns alla vägar, från tidiga morgonstunden till sent på aftonen, oupphörligt fram och tillbaka. Härigenom uppstår ett oerhört skramlande och
pinglande ljud, varuti barnen finna ett stort nöje. Man kan tänka sig, då
en skara barn, uppgående till flere tiotal, ja, ibland nära etthundra, varav
de flesta äro försedda med flere stycken skrammeldon, som av alla krafter bjuda till att få så hårt ljud de möjligtvis kunna framkalla, på detta
sätt, huru denna konsert då månde prestera sig. På aftonen deltager även
den äldre ungdomen i denna plägsed, ty de fleste av de yngre under dagen
deltagande barnen hava av trötthet dignat ned och insomnat i hemmen.
Detta kallar man att springa stjällanmäss, och har denna folksed så gammal härstamning, att man ej kan uppspåra dess uppkomst eller betydelse.
Antagligt är att man härigenom vill uttrycka sin glädje över sommarens
ankomst, då kreaturen slippa ut på bete. Denna förmodan göres därför,
att mödrarna företrädesvis ge barnen ko- och får-skällor, samt fadern
hästens grimklockor och bjällerklave. Från fähusen och stallen höres under tiden kornas råmande, fårens bräkande och hästens gnäggningar, emedan de igenkänna de ljud, varvid de under sommaren varit vana att följa
ute på betet." — Vilh. Sjöberg, Huru Valborgsmäss firas i Replot, Hembygden 1912, s. 87.
"Första maj springa barnen omkring och 'skallar' med klockor (kurirklockor) och koskällor fastbundna på ryggen för att skrämma bort vargarna. I äldre tider brukade pojkarna också ha med sig bockhorn, med
vilka de sprungo omkring i skogarna och blåste. Från Solv kyrkby brukade barnen springa till Barkamon, där Gästgivars vattenkvarn vid Solv
å besöktes, eller också ställdes kosan till Munsmo bodarna. På vägen dit
brukade barnen kläda sig barfota, varvid kängor och strumpor gömdes
under någon buske. På hemvägen klädde man sedan åter på sig, annars
vankades det stryk vid hemkomsten. Vanligtvis gjorde man även ett besök i handelsboden, där man för fem penni köpte karameller eller bullar."
— Solv. G. Rosenholm, Anteckningar om seden att "Spring vallbåssmess",
Budkavlen 1941, s. 110.

Även i de finska delarna av Finland möta liknande bruk. På
Georgsdagens morgon gå barnen ut på jyryn- eller jyrinajossa
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(Georgsjakt). De springa omkring i skogarna med skällor om
halsen och slå på träden för att skrämma vargarna från betesmarkerna. Första leden i jyryn- eller jyrinajossa associeras med
jyrinä, som betyder "buller", men kommer egentligen av Jyrki,
d. v. s. Georg.'
På kontinenten äro upptågen med skällorna väl kända från
karnevalsfestligheterna. Liungman har ingående behandlat denna företeelse i ovan anförda arbete (kap. 20 ff.). Larm med
skällor har förekommit vid ett flertal olika tillfällen.2
Den egentliga anledningen till förekomsten av seden att springa
med skällor i vårt land och i Finland kan icke utan vidare klarläggas. Uppgiften att man avsåg att skrämma vargarna överensstämmer visserligen med syftet med vissa andra åtgärder vid valborgsmässan. Springningen med skällor tillhör dock endast delvis det område, där larm eljest ägt rum mot vargar. Sedens
geografiska förekomst tyder icke heller på någon hög ålder i
Norden.
Sannolikt måste denna sed ses i samband med motsvarande
kontinentala bruk. Närmast till hands ligger antagandet att den
har kommit in som ett led i något karnevalsupptåg och sedermera anslutit sig till larmsederna vid valborgsmässan. Just förekomsten av liknande bruk på kontinenten gör att man icke vågar förutsätta att seden i vårt land är en rent inhemsk art av
larmet vid valborgsmässan, sedermera spridd även till Finland.
Eljest är det i och för sig förklarligt att just skällor och klockor
användes i avvärjande syfte.3
Landskapen på båda sidor om Bottniska viken och även Dalarna uppvisa flera bruk, som av allt att döma äro importerade
från kontinenten och som icke kunna anses vara av högre ålder
i Norden. Till en del utgöra de kanske relikt av karnevalsseder.
Bland dessa seder räknar jag förutom springningen med skällor,
åkningen för långt lin samt vissa utklädningsseder.
1 Vilkuna, Karjanhoidon pyhimyksiä, Kotiseutu 1941, s. 177.
2 Se t. ex. Beitl, Deutsche Volkskunde s. 196 f. von Zingerle, Sitten,
Bräuche und Meinungen des Tiroler Volkes s. 144 f. Alpenburg, Mythen und
Sagen Tirols s. 260.
3 Se t. ex. Sartori, Glockensagen und Glockenaberglaube, Zeitschrift des
Vereins fiir Volkskunde 1897, s. 358 ff. Dens. Das Buch von deutschen Glocken s. 32 ff.
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Det har här sagts att Peregrinuseldandet är äldre än valborgsmässoeldarna, men något försök att klarlägga dess absoluta ålder
har icke gjorts. Då det emellertid har visats att de till sin typ
överensstämma med nyttjandet av elden som skyddsmedel över
huvud taget, kan det med skäl förutsättas att bruket av eld i
samband med magisk skallgång är mycket gammalt.
Eldens användning som skyddsmedel har varit allmänt känd,
men formerna för dess begagnande ha varit olika. När digerdöden härjade i landet samlade folket i Harestad, Bohuslän, enligt
vad som berättas, "stora högar av ris och annat bränsle vid gränserna till grannsocknarna på de ställen, där vägarna gingo fram.
Rishögarna antändes med gnideld, och man hoppades att röken
skulle kunna hålla den fruktansvärda farsoten borta från Harestad" (VFF 464).
Vanligare var vid sådana tillfällen att eld bars omkring än att
dylik uppgjordes på marken.
I en by i Hjälmseryd i Småland skall man ha gått med gnideld
år 1873 mot rödsjukan (dysenteri). Elden bars i en kittel. Det
var två personer, som bar kitteln, medan en tredje gick före och
ropade: "Gnideld, gnideld!" Då släckte folket i gårdarna elden
i spisen och sopade rent och lade dit ny ved. Gnidelden fick icke
bäras under tak, utan man tog eld på en sticka och tände i spisen. Denna eld skulle sedan hållas vid liv natt och dag.
Hade sjukdomen redan brutit ut i en gård, gick man runt
denna för att hindra farsoten att sprida sig därifrån.
Sedan de hade gått i byn, gingo de kring Skogsbo rote (västra
delen av Hjälmseryd). De hade nog gått mera, om de icke hade
hindrats av myndigheterna (ULMA 15514). Jfr HyMn-Cavallius,
Wärend och wirdarne 1 (1863) s. 193 L, där det uppgives att förbud mot detta bruk utfärdades av landshövdingeämbetet år 1764.
"1. Mai twnder man en Fakkel, og med denne gaar man omkring paa Marken. Blxser Vinden da fra Syd, bliver Aaret godt;
men dersom den blmser fra Nord, bliver Aaret daarligt", meddelar Storaker, som dock härleder detta bruk från de katolska
gångdagsprocessionerna.1
I följande uppteckning angives att man bar omkring eld som
skydd mot vissa övernaturliga väsen:
1 Tiden i den norske Folketro, Norsk Folkeminnelag 2, s. 98.
9
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"Tolfte maj bars eld runt om vallbrotten eller intäcken (nyodlingarna), som ansågs vara rövade från skogsrået, madkärringen,
mossgubben ra. fl. Dessa ville denna natt ha sitt land åter." —
Vg. Laske härad. Arill, Vårhalvårets märkesdagar, arbetsliv och
fester i Västsverige, Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum 15, s. 26.
"Det var en torpare under Råbäck, som brukade att odla litet
ny mark för vart år. En dag i maj så tog han en eldbrand och
gick runt nyodlingen med den för att inte trollen skulle komma
och förgöra jorden. Han hade tagit jorden från trollen. De fick
inte ta den tillbaka. Det var i mitten av maj, som han brukade
gå ined elden." — Vg. Västerplana. IFGH 4152 s. 59, 1938.
"Eld bars runt åkrarna, antagligen på skärstorsdag, i en bleckflaska. Då skulle inte den jätten, som råder över vädret, få någon makt att förstöra grödan. Så hade fru Skoglunds husbonde
sagt, då hon tjänte i Trätte, Långelanda socken. Hon var då
femton år gammal." -- Bh. Långelanda. VFF 1708 s. 50. 1928.
Även vid Peregrinusgången kunde elden bäras med. I ett
brandförsäkringsprotokoll avseende en eldsvåda den 15 maj 1852
i Rinkaby socken i Närke heter det om den utredning, som följde:
" 'Vid denna undersökning uppgaf ägaren i öfverensstämmelse
med andra tillkallade personer att flera Drängar och gossar till
följe af årligen å nämnda dag brukligt nöje nyss förut tågat förbi
med på långa stänger anbragte påtända halmkransar, och derom
Krono-Länsman Hallings medföljande undersökningsprotokoll
vittsordar.' Av protokollen i övrigt framgår att de som vållat
branden voro ett par drängar, som tågat genom Mejsta by med
de brinnande halmkransarna, vilka för övrigt voro tillverkade av
gamla bikupor. Drängarna dömdes till dryga böter." I en av
Rinkabydrängarna ingiven böneskrift, intagen i Örebro läns
brandstodsbolags protokoll den 28 oktober 1854, meddelas vidare
"att aftonen den 15 maj 1852 var en af de wanliga Peregrims
högtiderne, då såsom allmänt kändt är, efter mångårig plägsed,
eldar af nästan alla i orten boende yngre personer låta upptändas — — — samma afton [funnos] otaliga eldar anlagda och
brinnande i hela tracten kring Swedbergs torp."1
1 Sigfrid Svensson, Peregrinusfirandets uppkomst s. 88 ff. Jfr Wal~,
Örebro läns brandstodsbolag 1843-1943 s. 250.
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Då man bar eld med sig, måste bränslet antingen ha varit av
samma typ som en fackla eller också måste elden ha förvarats
i ett kärl. Ett exempel på sistnämnda förhållande nämnes i följande uppteckning:
"På den dagen, som hette Per-grinus, så rände de i skogarna
med en stekpanna. De hade grytkrokarna och eldkol i pannan.
Värmen [elden] 'drös' kring pannan, när de skramlade med den.
De skrek och väsnades allt vad de kunde: 'Per-grinus, du skall
binda dina hundar!' Det var för att vargarna inte skulle komma
och ta kreaturen. Det bruket hade de i socknen, när far var fägosse (vallgosse)". — Vrm. Gunnarskog. IFGH 3137 s. 39. 1933.
I det här citerade fallet bars elden sålunda i en stekpanna.
Detta föremål har tidigare nämnts i samband med magisk skallgång och larm, men då har det sagts att man använde stekpannorna att slå på för att frambringa starka ljud. Det är tänkbart
att denna funktion är av senare datum. Kanske var stekpannornas uppgift vid gången över markerna egentligen att hysa elden.
Då elden blev stationär, alltså sedan man börjat tända dylika
på marken, kommo stekpannorna till pass vid larmet.
Det är logiskt sett naturligare att man, då man gick över markerna, bar eld med sig över hela sträckan än att man stannade
här och var för att göra upp eld. Utan tvivel måste det också ha
varit besvärligt att med primitiva eldgörningsmetoder få det i
skogarna hopbragta bränslet att fatta eld. Svårigheterna måste
också ha ökats av det förhållandet att man, såsom vid Peregrinusgången, tände flera eldar.
Enligt denna teori, som i och för sig givetvis är mycket oviss,
skulle man vid Peregrinusgången äldst ha burit eld med sig. Bruket skulle sedermera ha utvecklats till att man tände eldar på
marken. Vad larmet och oväsendet beträffar har det ovan ifrågasatts om denna företeelse är ursprunglig vid detta tillfälle. Är
den icke det, så skulle upphovet till den sentida magiska skallgången ha varit att gå över ägorna med eld i avsikt att fridlysa
dessa mot ont i en eller flera former. Från ett äldre tidevarv
föreligga uppgifter, vilka synas bekräfta riktigheten av denna
åsikt.
Vid besittningstagandet av jord på Island for man över området med eld eller upptände eldar på marken. •Strömbäck har
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samlat exempel på detta bruk, och jag citerar här ur hans framställning :1
"I Eyrbyggja saga, vars fjärde kapitel skildrar blotmannen och
Torsdyrkaren Pörölfr Mostrarskeggs landnam, heter det: Eptir
Pat för Pörölfr eldi um landncim sitt, utan frå Stafå ok inn til
Peirar å, er hann kallaöi Pörså."2
Detta ställe översätter jag så: "Därefter for P 6r6lfr med eld
över3 sitt landnam, utifrån Stafå och in till den å, som han kallade Pörså".
Strömbäck skriver vidare:
"Ln. kap. 10, s. 12, skildrar en annan landnamsmans tillvägagående på liknande sätt: JQrundr goåi, son Hrafns ens heimska,
byggöi furir vestan Fljöt, par er n heitir å Svertingsst"m;
hann reisti P ar hof mikit. Björr lå önuminn fyrir austan Fljöt
milli Krossår ok JQ1dusteins; Pat land för JQrundr eldi ok lagöi
til hofs ( : J2rundr 'gode', Hrafn den enfaldiges son, byggde väster om Fljöt, på den plats som nu kallas Svertingsstadir. Han
reste där ett stort tempel. En landremsa låg ännu otagen öster
om F1j6t mellan Krosså och J21dusteinn; över detta land for
J2rundr med eld och lade det till templet.)4
Även Vatnsdcela saga antyder samma sed. Om en man vid
namn Swmundr från Sogn i Norge berättas det, att han vid sin
ankomst till Island för meå eldi at fornum sjå ok nam Mr land
(: for med eld enligt gammal sed och tog sig land) .5
Om den kände landnamsmannen Helge den magre berättar
Landnåma, kap. 265, s. 113, att han tog land på nordkusten av
1 "Att helga land", Festskrift tillägnad Axel Hägerström, s. 203 ff.
2 Altnordische Saga-Bibliothek, 6, s. 9.
3 Strömbäck översätter här "omkring", men ordet betyder i denna ställning
väl närmast "över". (Jfr Haldorsen, Lexicon islandico-latino-danicum 2 s.
450 b. Fritzner, Ordbog over det gamle norske Sprog s. 766 b. Gering, Vollständiges Wörterbuch zu den Liedern der Edda sp. 1052 f.) Mannen for parallellt med kusten mellan de nämnda vattendragen, vilka båda rinna ut i
Breidafjord. Petersen översätter um på detta ställe med "over" (Ishendernes
Fterd 3 s. 10). Alving översätter "runtom" (Isländska sagor 1 s. 11). — I det
följande exemplet framgår tydligt att vederbörande for över det område, som han ville taga i besittning. Sannolikt sträckte sig landnamet från sjön
in till fjället.
4 För platsens läge på isländska sydlandet, se Kålund, Bidrag tu l en historisk-topografisk Beskrivelse af Island I, s. 258 f.
5 Altnordische Saga-Bibliothek, 16, s. 28, kap. 10.
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Island omkring Eyjafj2r45r, varvid han förfor på följande sätt:
Helgi kannaäi um samarit heraä alt ok nam allan Eyjaf Mö milli
Sigluness ok Heynisness ok geräi eld mikinn vi ö hvern vatsös ok
helga& sér svd alt heraä (: Helge undersökte om sommaren hela
bygden och tog i besittning hela Eyjafj2r ör mellan Siglunes och
Reynisnes och gjorde en stor eld vid varje flodmynning och helgade på så sätt åt sig hela bygden).
För att hålla dessa landnam inom rimliga gränser utfärdades
— enligt Ln., in!. s. 8. — av Harald hårfager ett påbud att engi
skyldi viäara nema en hann mani eldi yfir fara d degi meä skipverjum sinum. Menn »kylda eld gera, på er sol vari i austri;
par skyldi gera aåra reyki, svd at hydra si frci gärum; en peir
eldar, er gervir vciru pci er söl var i austri, skyldi brenna tul
natr; siåan skyldu Peir ganga til Pess, er söl vari i vestri, ok gera
ar ab ra elda (: ingen skulle taga mera land än han kunde med
sitt skeppsmanskap på en dag fara över med eld: Man skulle
göra upp eld, då solen stode i öster. Där skulle man [också]
tända andra rökeldar, så att man kunde se den ena elden från
den andra. Men de eldar, som tändes, då solen stod i öster, skulle
brinna till natten. Sedan skulle man gå till dess att solen stode
i väster och där göra andra eldar).
Till denna form av besittningstagande (fara eldi um landncim
sitt, fara meä eldi at fornum siå, gera eld etc.) ansluter sig också
en annan gammal sed från landnamstiden, nämligen skjutandet
med en brinnande pil över det nya området.
Det omtalas i Ln. kap. 245, s. 106, att en man vid namn Qnundr,
kallad den vise, tar land på östra sidan av en floddal på isländska
nordlandet. En annan landnamsman vid namn Erik (Eirikr)
vill vid samma tillfälle lägga under sig landet på västra sidan av
nämnda floddal. Detta söker Qnundr förhindra. Vad som härvid
tilldrar sig skildrar Ln. på följande sätt: en på er Eirikr vildi tul
fara at nema dalinn allan alt fyrir vestan, jni feldi Qnundr blötspån til, at hann skyldi verba viss, hvern tima Eirikr mundi tul
fara at nema dalinn, ok varå J3ci Qnundr skjötari ok skaut yfir
(ina meä tundrgru ok helgaäi sér svd landit furir vestan (: men
då Erik ville begiva sig åstad att taga hela dalen västeröver i besittning„ då tillgrep Qnundr sitt blotorakel [eg. fällde blotspån] ,
på det han därigenom skulle bliva viss om den tid, när Erik
tänkte komma för att taga dalen; och genom detta förfarande
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korn Qnundr snabbare till platsen, varvid han sköt över ån med
en brinnande pil och helgade åt sig på så sätt landet på västra
sidan om floden).
Ett annat ställe i Ln., som helt visst har avseende på samma
magiska förfaringssätt men där ej tundryr uttryckligen angives
såsom instrumentet, återfinnes i kap. 243, s. 104 f., där det heter:
Vaell enn hamrammi hét maör, er land nam of an frö Gilja tul
1Wwlifellsår ok bjö at Mxlifelli; hann spur& tul ferba Roäreks;
på för hann lilla siåar suår ä fj2// i landaleitan; hann kom tul
hauga peira, er nå heita Vaelshaugar; hann skaut milli hauganna ok hvarf paäan aptr (: Men den trollkunnige hette en
man, som tog land ovan från Giljå till Mxlifellså och bodde vid
Mxlifell; han hörde om Rodreks färder; då for han något senare söderut över fjällen för att söka land. Han kom härvid till
-de högar, som nu heta Vads högar. Han sköt där mellan högarna och vände sedan åter därifrån).
Av dessa exempel torde det vara klart, att elden varit ett av
de medel, varmed man under landsnamstiden 'helgade' nytt land
åt sig. Det återstår oss nu att framlägga några paralleller till
denna egendomliga sed att föra eld över ett nytt land.
Guta saga — sammanställd på 1200-talet — börjar med följande ord: Gutland hitti fyrsti mapr 13an som Pieluar hit. Pa war
gut land so eluist at pet daghum sanc oc natum war uppi. En
Pann mar quam fyrsti eldi a land oc sipan sanc pet aldril
( : Gotland fann först den man, som hette Pielvar. Då var Gotland så förtrollat, att det om dagen sjönk men om nätterna var
uppe. Men den mannen förde först eld till landet, och sedan
sjönk det aldrig).2
Denna uppgift om Thielvars betydelse för Gotlands första bebyggande synes böra strängt sammanhållas med de exempel Ur
isländska källor vi nyss anfört. Det är påtagligt att vi i båda
fallen ha att göra med samma föreställning och samma sed.
Med ordet eluist torde Gutasagan ha avsett att beteckna Gotland
såsom tidigast behärskat av övernaturliga makter.3 Endast med
1 Guta lag och Guta saga utg. av H. Pipping, s. 62.
2 Beträffande det ännu etymologiskt dunkla eluist, se Bugge, Nord. Tidskr.
f. Filologi, Ny Reekke, III, s. 260 f.
3 Eluist av ett adj. elui[t]scr: "Ordet betyder egentlig hjemsegt af frem-mede Vxsener, d. e. hjemseigt af Troldskab", Bugge, a. a. s. 261.

135.
eld kunde dessa betvingas och deras land tagas i besittning. Att
ta land innebär i detta fall alltså att med magiska medel tvinga
de rådande makterna till underkastelse. Den primitiva föreställningen om naturväsendena som ett lands första bebyggare och
härskare — varom vi ovan talat — framträder här med all önskvärd tydlighet."
Vi ha här sett hur landnamsmännen helgade land bl. a. genom
att med eld fara över det område, som man ville taga i besittning. I en del fall nämnes också att eldar tändes på marken.
Jag anser att man har rätt att sammanställa detta bruk med Peregrinuseldandet. Gutasagans skildring av eldens införande till
Gotland visar att samma föreställning, som , låg till grund för
landnamsmännens åtgärder, även har funnits på östnordisk botten.
I princip skiljer sig det från Island skildrade bruket att helga
land knappast från den svenska Peregrinusgången. I det förra
fallet avsåg man, såsom Strömbäck säkerligen med all rätt gör
gällande, att betvinga övernaturliga makter; i det senare syftade
man till att skrämma bort vargarna från betesmarkerna. Men
den förklaring, som gives till Peregrinusgången, är måhända
icke den ursprungliga. Jag håller för sannolikt att det bruk, som
vi från vårt land känna som Peregrinusgång, går tillbaka på en
äldre sed att helga land på våren, en åtgärd som då skulle ha
varit riktad mot de i naturen rådande makterna. Avsikten skulle
alltså ha varit att under den tid, som människan ville utnyttja
markerna för boskapens betesgång, eliminera de makter, som
troddes råda däröver. Det är naturligtvis tänkbart att ifrågavarande makter eller väsen även ansågos råda över rovdjuren, varigenom de vidtagna åtgärderna kunde vara riktade även mot
dessa. Ur primitiv synpunkt måste det ha tett sig naturligare att
betvinga övernaturliga makter än vilda djur med eld.
Om detta är riktigt, så följer därav att skallgångskaraktären
hos den företeelse, som här har kallats "den magiska skallgången",
är sekundär. "Skallgången" kom emellertid att bli det dominerande draget, och detta hölls levande av den ständiga kampen
mot rovdjuren, under det att eldandet sjönk ned till att bli endast en detalj däri.
Peregrinuseldarna skulle sålunda vara den sista resten av se-
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den att på våren med eld freda markerna mot de rådande makterna. I form av magisk skallgång leva dock minnena av denna
sed kvar även i förehavandena vid valborgsmässan. Detta låter
oss antaga att det har funnits ett allmänt bruk i Göta- och Svealand samt kanske även i sydöstra Norrland att "helga" ägorna
med eld, ehuru eldandet i senare tid har försvunnit. Detta försvinnande kan förklaras dels med att skallgångskaraktären har
tagit överhanden, dels med att de importerade högtidseldarna ha
trängt ut andra årligen återkommande eldningsseder. Det förhållandet att detta magiska bruk, efter vad det vill synas, icke har
förekommit i mellersta och övre Norrland, kan ha berott på att
andra bebyggelse- och näringsformer än i Göta- och Svealand där
ha varit rådande vid tiden för uppkomsten och utövandet av
ifrågavarande seder i deras ursprungliga syfte.
Enbart Peregrinusgången har haft en betydande utbredning.
Det råder ingen tvekan om att den tidigare har förekommit inom
ett större område än som var fallet under 1800-talets andra hälft.
Säkerligen har eld kommit till användning överallt, där Peregrinusgång funnits, alltså även i östra Svealand och i större delen
av Västergötland. Ovan ha vi sett att Peregrinuseldar år 1832
tändes i orter, där .de icke voro kända under årtiondena närmast
efter år 1850.
Utanför Peregrinusområdet bör seden att helga markerna med
eld snarast ha varit knuten till valborgsmässan. Det är sannolikt
att ett sådant bruk existerade ännu vid tiden för valborgsmässoeldarnas införande och att dessa eldars spridning därigenom underlättades.
Den magiska skallgången har ägt rum huvudsakligen vid två
tillfällen, nämligen vid valborgsmässan och Peregrinusdagen. Att
den har förlagts till den förra högtiden, kräver ingen särskild
förklaring, eftersom valborgsmässan över huvud taget var en
viktig gränstid mellan vinter och sommar och har firats på olika
sätt. Vida märkligare är det att den har knutits till den 16 maj.
Peregrinusdagen har, frånsett Peregrinusgången, icke spelat någon egentlig roll i folktraditionen i Sverige eller i utlandet. Sigfrid Svensson nämner ett par uppgifter från Skåne och Småland
om att potatisen har satts Peregrinusdagen och framhåller att
det är ljudlikheten i Peregrinus och päron (potatis), som har gi-
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vit upphov därtill? Hedström anför exempel på samma sak från
Angelstads socken i Småland.2
Richard Broberg behandlar i en uppsats "Några drag ur värmländsk folktro och folksed" Peregrinustraditionerna i Värmland.
Brobergs framställning lyder i detta avsnitt:
"Peregrinuselden är, som av kartan3 framgår, spridd över hela
landskapet. Utanför Värmlands gränser påträffas den blott i
västra Västmanland och Närke samt i nordligaste Västergötland
i området utefter Vänern. Utanför Sverige är den icke känd.
Egendomligt nog finnas från de svenskspråkiga områdena i Finland uppgifter om att man på liknande sätt tillropat vissa helgon att binda sina hundar, innan man släppte ut boskapen på
bete. Från Nyland omtalas sålunda, att man på Tiburtius- eller
S:t Göransdagen ropade: 'Samt Urjen, Samt Urjen, bind tin
hundar fast, när jag släpper ut mina'. Det uppgives, att dessa
rop skulle skydda boskapen för vargar. Något samband mellan
detta bruk och de värmländska sederna vid Peregrinuselden kan
dock icke spåras. Att antaga, att de skulle ha följt med de finska
invandrarna till Värmland, låter sig icke göra. Dels har jag
inga uppgifter om dessa seders förekomst i de finska områdena i
Finland, dels skulle man, om sådan kunnat påvisas, nödgas antaga, att i Värmland en spridning skett från finnbygd till svenskbygd. En sådan spridning torde svårligen kunna påvisas för någon äldre sed. Finnarna i Värmland ha i stället efter hand antagit den omgivande svenskbygdens seder, bruk och föreställningar. Härtill kommer även, att uppgifterna om Peregrinuselden från den värmländska finnbygden uppvisa föreställningar,
vilka avvika från dem, som upptecknats i övriga delar av landskapet. I en uppteckning på finska efter Jussi Jonsson från
Juhoila i östmark, den siste äktfinnen i Värmland, som aktat
och efterlevt sina fäders traditioner, heter det i översättning: Jag
minns, när de brukade göra upp eldar på bergen åt Bergrenius.
Det är väl cirka fyrtio år sedan de ännu fortsatte därmed. Och
man brukade ropa till Bergrenius att 'Du får inte mera av min
1 Svensson, Peregrinusfirandets uppkomst s. 97.
2 Sydsmåländska folkmål s. 83 not.
3 [I Brobergs uppsats har publicerats ett avsnitt av kartorna 2, 5. 7 och 8 i
detta arbete, visande årseldarnas förekomst i Värmland.]
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boskap, än du har guld på ditt knä'. (ULMA 12423). Vidare tilllägges, att Bergrenius var en 'skogsgubbe', som tog kreatur. I en
annan uppteckning från samma socken efter en finsk sagesman
omtalas, att man den 16 maj 'brände Bergrenius' och ropade åt
honom: 'Du är Bergrenius, du kommer nu och släcker elden'. Troligen ha Värmlandsfinnarna upptagit denna sed från svenskbygden och till dess innehåll fogat egna föreställningar. — —
Det har i Värmland varit för tidigt att släppa ut kreaturen vid
valborgsmässan, som man gjort på andra håll. Mitten av maj
har varit en lämpligare tidpunkt, och därför ha också skallgång
och eldar förlagts till denna tidpunkt. Detta ger oss dock ingen
möjlighet att med säkerhet kunna bedöma, vilken eld som i
Värmland är den äldsta, Peregrinuselden eller valborgsmässoelden. Från ett flertal socknar i norra Fryksdalen samt Nyskoga
och Södra Finnskoga i Älvdals härad uppgives, att eldar vid valborgsmässan inkommit under de senaste femtio åren. I socknarna öster därom i Klarälvens dalgång synas de däremot vara
av äldre datum. Det förefaller alltså, som om valborgsmässoeldarna i Värmland vore på frammarsch västerut vid 1800-talets
slut. Beträffande Peregrinuselden, liksom även påskelden, vet
ingen uppteckning att berätta, att den i Värmland skulle ha inkommit på senare tid."
Karin Danver, som icke har haft vetskap om Brobergs framställning, anför ett belägg på att vargarna i viss del av Ryssland
ha kallats "Georgs hundar". Hon sammanställer härmed det
finlandssvenska ropet "Georg, bind dina hundar", vilket hon anser ha införts av de finska invandrarna under 1600-talet till
Värmland, där det skulle ha övertagits av svenskarna, ehuru
Georg utbytts mot Peregrinus.2 Några bevis för sin teori framlägger hon icke. Såsom vi nedan skola se, är "hundar" ett förhållandevis allmänt förekommande namn på vargarna, och det
är icke utmärkande för just Ryssland. Vidare ha svenskarna i
Värmland icke antagit några av finnarna utövade seder. De sociala skillnaderna mellan svenskar och finnar voro alltför stora
för att detta skulle kunna ske. Detta rop borde också, om det
härstammade från Finland, påträffas i Norge, dit finnar ha invandrat från samma trakt som Värmlandsfinnarna.
1 Nationen och hembygden 3 s. 100 ff.
2 Danver a. a. s. 106 ff.
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Sigfrid Svensson berör Peregrinustraditionerna i en recension
av Danvers arbete och ställer sig icke alldeles avvisande mot teorien om att dessa ha inkommit till Värmland med de invandrade
finnarna: "Traditionspåverkan denna väg har visserligen", säger
Svensson, "ej varit vanlig, men det går dock att påvisa paralleller,
som i detta avseende skulle kunna stödja förf :s teori, t. ex. spridningen av näverföremål, av vissa skidtyper och även av enstaka
finska ord. Att en besvärjelseformel — 'Peregrinus, bind dina
hundar' är ju närmast en sådan — upptagits efter de som trollkunniga ansedda finnarna vore naturligt nog."1
Härtill vill jag anmärka att seder ha spritts på annat sätt än
föremål och ord, vilket också har framhållits härovan, och att
man således icke av föremålens spridningsvägar kan sluta sig till
folksedernas.2
Wikman förnekar alldeles Danvers teori om finskt inflytande
i Västsverige och menar att "traditionen representerar ett kulturlager, som försvunnit där vargarna utrotats. Peregrinustraditionen, som är starkt besläktad med den västfinländska traditionen, bleve eljest hängande i luften."3
Sigfrid Svensson har även i en annan framställning behandlat
Peregrinusfirandets uppkomst.4 Han anser att detta icke är
äldre än 1753. Kalenderreformen detta år medförde att valborgsmässan i fortsättningen inföll elva dagar tidigare på naturåret,
än vad som dittills varit förhållandet. Som en följd härav flyttades valborgsmässofirandet med eldar och kreaturslösning sporadiskt längre in i maj, alltså till "gamla valborgsmässan" den
tolfte maj.
Emellertid har Svensson funnit att kreaturen fått begynna
betesgången vid korsmässan (3 maj) i västra Värmland och Bohuslän (Se karta 6). I överensstämmelse med förskjutningen
av de elva dagarna skulle betesgångens början alltså efter kalenderreformen ha förlagts till den 14 maj eller "gamla korsmässan". Peregrinusdagen kom nära nyssnämnda dag, och eldar
och lösning flyttades så över till den 16 maj, enligt Svenssons
1 Svensson i mg 1943 s. 69.
2 Jfr också Brobergs uttalande s. 137 ovan.
3 Wikman, Vårens almanacka, Budkavlen 1943, s. 39.
4 Peregrinusfirandets uppkomst s. 88 ff.
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teori. Peregrinus var ett ovanligt namn, som drog till sig uppmärksamheten.
"Inom samma område ha alltså samtidigt förekommit eldar
vid Valborgsmäss och Peregrinus eller Valborgsmäss och Kristihimmelsfärdsdag", skriver samme författare vidare. "Folkliga
festseder ha visserligen i och för sig själva en benägenhet för att
upprepa sig, men detta kan icke gälla den med eldarna förbundna
kreaturslösningen, en rent praktisk åtgärd. Det är den stora kalenderreformen som här ger förklaringen på de växlande tidpunkterna, den har som en bomb kommit den gamla Valborgsmässotraditionen att krevera och flisorna ha fastnat på olika
data."
-Svensson säger vidare att prästerskap och allmoge i äldre tid
icke har kunnat äga "någon som helst kännedom om att den 16
maj hade med ett helgon Peregrinus att göra. I vårt äldsta kalendarium, Vallentunakalendariet från 1198, finnes visserligen
'Peregrini Martyris' för den 17 maj, men under 1200-talet inträffade en stark reducering av helgondagarnas antal." Peregrinusnamnet blir vanligt i våra almanackor först under 1700-talets andra årtionde men förekom dock i vissa av dem redan på
1600-talet. Ett bevis för att Peregrinusdagen icke var känd eller
firad av allmogen finner författaren i det förhållandet att dagen
icke var utmärkt på kalenderstavarna.1
Svensson avser således att med denna undersökning visa att
Peregrinuseldarna och -firandet över huvud taget ursprungligen
tillhört valborgsmässan men i samband med kalenderreformen
år 1753 överflyttats till Peregrinusdagen. Han anser att Peregrinusfirandet har uppstått "inom utbredningsområdets västra
del" (a. a. s. 95) och att Rinkaby socken i Närke "anger ytterkanten av Peregrinusfirandets utbredning mot öster" (a. a. s.
100 f.).
Mot Svenssons intressanta och utförliga men här blott ytligt
refererade framställning kunna flera invändningar göras. Vad
det antagna överflyttandet av valborgsmässoeldarna till Peregrinusdagen i samband med kalenderreformen år 1753 beträffar,
har det ovan visats att dylika eldar med all sannolikhet icke förekommo i Värmland vid 1700-talets mitt.
1 Svensson

a. a. s. 93 ff.
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Kreaturslösningen vid korsmässan i Värmland och Bohuslän
står, såsom sagts, i samband med norsk tradition och är i det
förstnämnda landskapet förmodligen yngre än lösningen vid Peregrinus: Följaktligen torde Svenssons åsikt att lösningen vid
korsmässan överflyttats till Peregrinus icke vara riktig. Det är
icke heller tänkbart att man, sedan lösningen flyttats från korsmässan (3 maj) till gamla korsmässan (14 maj, Corona), skulle
ha flyttat den ytterligare till den 16, Peregrinus, som ju enligt
Svensson var en fullständigt betydelselös dag. Det hade varit naturligare att låta den 14 maj vara lösningsdag.
Svensson påpekar att namnet Peregrinus blev vanligt i våra
almanackor först i början av 1700-talet, men att det dock fanns
upptaget i Vallentunakalendariet av år 1198. Under 1200-talet
inträdde en stark reducering av helgondagarnas antal. Det kan
synas rimligt — men ingalunda nödvändigt — att antaga att
Peregrinusfirandet har uppkommit antingen innan namnet försvann ur medeltidens kalendarier — om det funnits i flera än
Vallentunakalendariet — eller efter det detsamma återinförts i
almanackorna. Vi måste utgå från formeln "Peregrinus, bind
dina hundar". Den kan ha uppstått utan förbindelse med Peregrinusdagen, men det är naturligt att den anknutits till denna.
Den kan ha uppkommit före 1200 och knutits till Peregrinusdagen, enligt Vallentunakalendariet den 17 maj. Seden att ropa
Peregrinus försvann givetvis icke, blott emedan namnet ströks
ur kalendarierna, även om prästerskapet icke längre förmedlade
kunskap om detta helgon till allmogen.
Det av Svensson påpekade förhållandet att Peregrinusdagen
icke är särskilt utmärkt på runstavarna, har i föreliggande sammanhang intet bevisvärde. Ingenting säger oss att bruket att gå
ut i skogen och skrämma vargarna intog en så framskjuten plats
att dagen därför skulle ha erhållit en speciell beteckning på dessa
stavar. Det är också betydelsefulla och icke utredda frågor i vilken mån runstavarna upptaga de lokala märkesdagarna och
likaså i huru hög grad de där betecknade dagarna ha spelat någon roll i folktraditionen.
Eldarnas sekundära ställning i Peregrinusgången har icke tillräckligt beaktats. Vi ha sett att Peregrinuseldarnas karaktär var
en annan än valborgsmässoeldarnas. Dessa senare kunna när-
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mast betecknas som festeldar, som tändes vid ett högtidligt tillfälle. Peregrinuseldarna voro obetydliga brasor, som tändes här
och var under vandringen i skogen. De kunna således icke alls
jämföras med årseldar av det slag, som påsk-, valborgsmässooch midsommareldarna representera, och det torde enbart av
denna anledning svårligen gå för sig att härleda Peregrinuseldarna ur valborgsmässoeldarna. Då dessa sistnämnda under
1800-talet blivit kända i Värmland, ha de där kommit att tändas
under samma former, som varit vanliga i andra landskap. Peregrinuseldarna stodo närmare ursprungsformen för eldens användning som skyddsmedel än de vanliga årseldarna.
Det väsentliga bruket i Peregrinusgången .är, enligt de sentida
uppteckningarna, icke eldarna utan den magiska skallgången.
Det moment, som knutit skallgången till Peregrinusdagen och
hållit den kvar där, är tydligtvis ropet "Peregrinus, bind dina
hundar". Problemet varför åtgärderna mot rovdjuren förlagts
till Peregrinusdagen kan lösas endast om vi finna upphovet till
Peregrinusropet. Säkert är att det måste finnas en särskild anledning till att just ett helgon vid namn Peregrinus har anropats.
Att antaga att ropet har uppstått, sedan ifrågavarande bruk knutits till Peregrinusdagen, låter sig icke göra.
Vad först beteckningen "hund" för varg beträffar, är den icke
särskilt märklig. Att som Danver anse Ryssland som ursprungsort för Peregrinusfirandet i Värmland, emedan vargen kallas
"S:t Georgs hund" i Ukraina är fullkomligt omotiverat (s. 138
ovan). Redan vargens likhet med hunden gör att benämningen
"hund" ligger nära till hands, då man behöver ett noanamn på
detta rovdjur. Kommer så härtill föreställningen att det fanns
en skyddsherre över vargarna, blir liknelsen fullständig: vargarna
voro denne herres hundar.
I en besvärjelse från 1400-talet, riktad till "sant Mertein",
Sankt Wolfgang, Sankt Peter och Kristus anropas om skydd åt
boskapen "vor allen holzhunden".1 En med denna nästan ordagrant överensstämmande läsning från femtonde århundradet finnes bevarad i Universitetsbiblioteket i Graz.2 I ett protokoll från
en häxprocess år 1538-1539 i Schlawe i Pommern förekommer
1 Grimm, Deutsche Mythologie 2 s. 1037 (1875).
2 Adalbert Jeitteles, Mittheilungen aus Grazer Handschriften, Germania 20,
s. 437.
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ordet "Feldhund" ("Liebe Junckfrau, heware vor dem Velthund
das Viehe, dass er es nicht beisse mit dem Muride") som beteckning på varg.1 — "Unser herr gott belair dich vor alle feld-hund",
heter det i en besvärjelse mot varg från Giebichenstein. Från
samma ställe härrör "wallhund" d. v. s. Waldhund.2 I en besvärjelse från år 1663 (Bergheim) bönfalles om skydd åt fåren "filr
dem losen walthundt".3 Enligt en österrikisk uppgift från år
1747 kunde vargarna kallas "Hunde".4 "Holzhund" i samma betydelse anföres av Woeste och "die hölzernen Hunde" av Grohmann".5
Sebillot anför från Bretagne "Ki-nos" (chien de nuit) såsom
benämning på vargen, dock utan närmare angivande av i vilket
sammanhang ordet kan förekomma.° I en besvärjelse användes
"Ki-Coat" (chien des bois)? Vidare kallas vargen "ki du" (chien
noir), också i en besvärjelse från samma område.°
Från Ukraina nämner RaIston, såsom tidigare sagts, att vargen kallas "St. George's Dog".9 Även F'olivka anför från Ukraina
S:t Georges hundar som benämning på vargarna.10
M. von Stojentin, Aus Pommerns Herzogstagen s. 8 f. Även hos Alfred
Haas, Ober das pommersche Hexenwesen lm 16. und 17. Jahrhundert, Baltische Studien N. F. 34, s. 168.
2 Adolf. Zahn, Segen, Zeitschrift nkr deutsche Mythologie und Sittenkunde
2, s. 117.
3 W. Crecelius, Alte Segensformeln, Zeitschrift far deutsche Mythologie
und Sittenkunde 1, s. 279.
4 Fritz Byloff, Hexenglaube und Hexenverfolgung in den österreichischen
Alpenländern, Quellen zur deutschen Volkskunde 6, s. 148.
5 J. F. L. Woeste, Volksiiberlieferungen in der Grafschaft Mark s. 49. Enligt Hertz, Der Werwolf s. 15 not. — J. V. Grohmann, Aberglauben und Gebräuche aus Böhmen und Mähren, Beiträge zur Geschichte Böhmens. Abteil
2: 1, s. 79. Enligt Meyer, Germanische Mythologie, Lehrbilcher der germanischen Philologie 1, s. 240.
6 Le folk-lore de France 3.s. 21.
7 H. Le Carguet, Superstitions et croyances du Cap-Sizun, Revue des traditions populaires 6, s. 536. Även hos Sebillot a. a. 3 s. 21. Dens., Le folklore des pöcheurs, Les littöratures populaires 43, s. 231.
Laisnel de la Salle, Souvenirs du vieux temps. Le Berry. Les litteratures
populaires de toutes les nations 40, s. 160.
9 Russian Folk-tales s. 345. Citeras av Frazer, St. George and the Parilia,
Revue des etudes ethnographiques et sociologiques 1, s. 6. Även hos Dens.,
The golden Bough 1: 2 s. 332.
10 Vlöi past;k, Sbornik praci [Festskrift till Tille], s. 164.
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Hos svenskarna i Estland kunde vargen kallas "gå grå-hunn"
(alten Grauhund) och "sköhynn" (Waldhund).1 Enligt Boecler
kallades vargarna "pläha Juri kutsikas" (St. Georgs-Welpe),2 och
enligt Wiedemann voro vargarna "die Hunde des heiligen Georg
(piiha Juri kutsikad)".3
I det svenska Finland förekommer ordet hundar som benämning på vargarna i vissa besvärjelser. Jag känner intet exempel
på att ordet har använts som noanamn i annat sammanhang.
För att vargen ej skulle riva kreaturen, ropades på S:t Görans
dag vid vargskall: "Fastbind dina hundar" (Tövsala). Uppgiften
härrör från år 1675.4
"Gamla vidskepliga gummor gingo sommarmålsdagen på något högt
berg och ropade till den ängeln (helgonet), som man trodde kunde skydda
korna för vargen. Man trodde att han hette Samturjen och ropade därför:
'Samturjen, Samturjen, bind tin hundar fast, när jag släpper ut mina'." —
Borgå. Hembygdsminnen samlade av elevförbundet vid Borgå folkhögskola 1, 1915, s. 10. Även hos Nikander, Arbetsåret och årsfesterna, Den
svenska folkstammen i Finland, s. 165.
"Natten mot Göransdagen gick man omkring i skogen och skrek:
'Samt Göran å' Samt Mårten, ta hundarna din' in! Ja' släpper mina ut
från Vallbomäss ä' ti' Helgomäss." — Sibbo, Spjutsund. SLS 239 s. 518.
"På sommarmålsmorgonen gick man i skogen och ropade: 'St. Mickel,
St. Martin och St. Juran, tag hundarna dina bort, för nu släppa vi lösa!'
Därtill gick man och blåste i horn av albark, så att vargarna ej skulle
göra skada åt kreaturen; det fanns någon som kunde hålla vargen på avstånd." — Borgå. Landtman, Folktro och trolldom 1, Finlands svenska
folkdiktning VII: 1, s. 81.

Även hos finnarna kallas vargarna hundar i besvärjelser:5
När man nalkades Georg, samlade man ihop skällor och nycklar och läste, medan man gick runt huset:
1 Husswurm, Eibofolke 2 s. 200.
2 Boecler-Kreutzwald, Der Ehsten abergläubische Gebräuche usw. s. 121.
3 Wiedemann, Aus dem inneren und äusseren Leben der Ehsten s. 449.
4 Herzberg, Vidskepelsen i Finland på 1600-talet s. 47.
5 Se utom här ovan anförda exempel och ställen även bl. a. Suomen kansan vanhat runot VI': 2, Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 142,
nr 5656, 5657 och 5659. Hästesko, Motivverzeichnis westfinnischer Zaubersprilche, FFC 19, s. 50. Nikander, Vidskepelse i Rovaniemi i början av 1800talet, Budkavlen 1928, s. 20. Häyhä, Kuwaelmia Itä-Suomalaisten wanhoista
tawoista, Kansanwalistus-seuran toimituksia 105, s. 5 f. (översättning: Bilder
ur folkets lif i östra Finland, Folkupplysnings-sällskapets skrifter 105, s. 5 f.)
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"Pyhä Jyrki syöttäi,
pane hurttas kiini
rautasilla kahleilla,
vaskisilla vitaksilla."
Aunus och Tuulos. Waronen, Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla, Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 87, s. 296. Wikman
a. a. s. 38.
("Sankt Jyrki syöttäi,1
bind dina hundar
med bojor av järn,
med kedjor av koppar.") 2
"Yrjänä, Yrjänä,
pa koiras kahliesie.
Minä lasken lehmän laitumelle,
Yrjön päivästä Kirjon päivään."
— Asikkala. SKSA. 1936.
("Georg, Georg,
sätt dina hundar i bojor.
Jag släpper kon på bete
från Georgs dag till Kirjos dag.")

I Norrmark tog husbonden på Georgsdagens kväll tre alkvistar
i handen och gick tre gånger runt fähuset. För varje gång kastade han en kvist upp på fähustaket, där den skulle ligga kvar
till följande sommar, och läste:
"Sant Yrjänä pyhä ritari,
pane sinun pissis (piskis?) ja koiras kahleisiin,
suviöistä talviöihin,
ja kim minun karjani kulkee kangasmaita,
niin kulje sinä korpimaita,
ja kun minun karjani kulkee korpimaita,
niin kulje sinä kangasmaita.
Mene sinä Pohjantähden alle,
siellä on lihavaa lihaa ja lakeat maat, pysy siellä!"
— Waronen, a. a. s. 295. Även hos Vilkuna, Karjanhoidon pyhimyksiä,
Kotiseutu 1941, s. 177. Wikman a. a. s. 38.
("Sankt Yrjänä, helige riddare,
slå dina hundar i bojor
från sommarnätterna till vinternätterna,
och när mina kreatur gå i momarkerna,
1 Ry.
2

10

= sankt, helig.
Översättning efter Wikman a. a. s. 38.
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skall du gå i skogsmarkerna,
och när mina kreatur gå i skogsmarkerna,
skall du gå i momarkerna.
Gå du under nordstjärnan,
där finnes fett kött och vida marker, bliv där!")1
"Sankt Yrjänä
Pyhä ritari,
Pidä koiras kahlehissa,
Suvipäivästä
Talvipäivään asti."
— Vilkuna a. a. s. 179.
("Sankt Georg,
helige riddare,
sätt dina hundar i bojor
från sommardagen
ända till vinterdagen.")

Även i vårt land kunde vargarna kallas hundar. En tämligen
allmän föreställning synes ha varit att finnarna höllo vargar som
hundar: Vargarna voro "Finlands hundar" (Sm. Målilla och Gårdveda, ULMA 2203: 4). Finnarna hade skickat "sina hundar" till
Sverige (Vg. Långared. IFGH 4601). "Det var en som sköt på
en tasse, men då kom finsken fram och sade att 'nu har du skjutit på min hund'" (Vg. St. Lundby. IFGH 2097). Finnarna ha
tagit "sina hundar" tillbaka från Sverige (Bh. Romelanda. VFF
1609). "Vargen troddes vara trollgummornas hundar" (Eneström, Finvedsbornas seder och lif s. 214).
Oden hade som bekant två vargar, Geri och Freki, som följeslagare. I Helgakvis5a Hundingsbana kallas dessa Viåris gren,
d. v. s. Odens hundar. I den sentida folktraditionen om Odens
jakt berättas ibland att Oden var åtföljd av hundar.2
1 Översättning efter Wikman a. a. s. 38.
2 Se t. ex. Celander, Några Odenssågner, Folkminnen och folktankar 1939,
s."55 ff. Elgqvist, Vad man i Värend ännu vet att berätta om Oden och Fröa,
Folkminnen och folktankar 1929, s. 92 f. Pehr Johnsson, Småländska folksägner s. 112 f. Jfr om varulven i hundskepnad Odstedt, Varulven, karta 2. Wikman, Järul, Acta Academiae Aboensis, Humaniora VII: 3, 1931, s. 10. Se även
Höfler, Kultische Geheimblinde der Germanen 1 s. 43. Se även om trollkvinnor och vargar Linderholm, Nordisk magi 1, Svenska landsmål B 20, s. 144 ff.
Liestel, Trollkvinde og ulv, Folkminnen och folktankar 1937, s. 91 ff.
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Peregrinusgången har icke varit någon speciellt värmländsk
företeelse, ehuru den har bäst bevarats intill sen tid i Värmland.
Peregrinusområdet sträcker sig emellertid vitt utanför detta landskaps gränser.
Vilja vi söka uppkomstorten för Peregrinusgången inom det
område, där denna är rikast belagd i sen tid, böra vi antaga att
denna ort är belägen i Västergötland, icke i Värmland. Det är
nämligen mera sannolikt att seden har spritts från söder till norr
än tvärtom. En spridning från Värmland till Västergötland skulle
strida mot kulturspridningens huvudprinciper i denna del av
landet.
Men ursprungsorten för Peregrinusgången kan också ligga
utanför det egentliga området för den sentida förekomsten, alltså
en plats varifrån den har kunnat spridas till både Västergötland
och Värmland. Härvid är närmast ett ställe beläget öster om
dessa landskap tänkbart. Vi kunna jämföra med valborgsmässoeldarnas spridning. Dessa ha spritts från östra Svealand och funnos under 1800-talets senare hälft i Västergötland och Värmland.
Men detta utgör naturligtvis intet bevis för att Peregrinusgången
har kommit samma väg.
Emellertid har redan härovan framhållits att Peregrinusgång
har förekommit icke endast i de bägge nyssnämnda västliga landskapen samt Närke och västra och mellersta Västmanland utan
även i östligaste Västmanland och västligaste Uppland. I sistnämnda trakt har också kreaturslösning ägt rum vid Peregrinus.
Frågan är sålunda om förekomsten av dessa företeelser så långt
österut skall antagas vara relikt av en äldre sed med allmännare
förekomst eller om den skall tolkas såsom härrörande från Värmland. Den sistnämnda förklaringen kan i förstone förefalla mest
sannolik. Som bekant ha värmlänningar anlitats som skogs- och
jordbruksarbetare över stora delar av vårt land, och deras redskap och arbetsmetoder ha upptagits på många håll. Däremot ha
seder knappast kunnat spridas på detta vis. Granberg har skrivit om värmlänningarna som kulturspridare i Småland och östergötland och pekar då just på redskap och arbetssätt, som
spritts med värmländskt arbetsfolk, men han anför icke ett enda
exempel på att en sed har spritts på samma sätt.1 Möjligen skulle
1 Fataburen 1938 s. 69 ff.
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en spridning av seder ha kunnat äga rum, om värmlänningar
hade bosatt sig på främmande orter i större kolonier. Detta torde
dock icke ha skett någonstädes, och jag känner icke något exempel från allmogekulturen på att en värmländsk sed har vunnit
burskap genom värmlänningars inflyttning.
Om Peregrinusgången i östra Svealand skulle härröra från
Värmland, så skulle "skallgången" på den okända Peregrinusdagen ha trängt ut motsvarande bruk — som kanske t. o. m.
var knutet till eldarna -- vid valborgsmässan, och det i en bygd
där detta senare bruk var allmänt och livskraftigt. Något dylikt
förefaller icke troligt.
Antagligare är då att Peregrinusgången är en rest av ett gammalt bruk, som har utträngts av valborgsmässogången. Härigenom förklaras lättast beläggen i Uppland och östra Västmanland
men även förekomsten i Värmland och Västergötland. Den från
öster framträngande valborgsmässogången och eldarna hade att
övervinna Peregrinusgången och Peregrinuseldandet, men de hade icke fullständigt lyckats härmed ännu under senare delen av
1800-talet.
Denna teori — att Peregrinusgången har förekommit även i
östra Svealand — förutsätter alltså att den är äldre än motsvarande bruk vid valborgsmässan. Valborgsmässan nämnes, såsom
tidigare visats, i landskapslagarna från 1300-talet. Kanske böra
vi då sätta Peregrinusgångens uppkomst till tiden före 1200. Å
andra sidan är Peregrinus ett kristet namn och kan icke ha blivit
känt i vårt land förrän tidigast på 800-talet.
Ovan har sagts att det är formeln "Peregrinus, bind dina hundar", som är orsaken till den magiska skallgångens förläggande
till Peregrinusdagen. Ropet "Bind dina hundar" är känt från
västra Svealand samt från Finland.1 Det råder intet tvivel om
att det finns ett samband mellan förekomsten på det ena och det
andra stället. Men detta ger icke anledning till antagandet att
ropet har överförts från Finland till Värmland. Det måste i stället vara fråga om spridning från en gemensam ursprungsort, där
ropet sedermera dött ut, vilket har haft till följd att sammanhanget brutits.2
1 Se besvärjelserna s. 145 f.
2 Jfr Wikmans uttalande s. 139 ovan.
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Var skulle i så fall spridningscentrum för ifrågavarande rop
ha legat? — Det finns endast ett svar på den frågan: östra Svealand, snarast Uppland. Härifrån ha kulturföreteelser spritts dels
i Sverige, dels till Finland. Det ligger kanske närmast till hands
att ånyo jämföra med valborgsmässoeldarnas spridningsvägar.
Sigfrid Svensson antager att Peregrinusfirandet och då väl
även formeln "Peregrinus, bind dina hundar" icke har existerat
före år 1753. Men ropet "Fastbind dina hundar" är, ehuru riktat till ett annat helgon, känt från Tövsala i Egentliga Finland
från år 1675 (Se s. 144). Eftersom liknande rop förekommer i
vårt land, måste man räkna med att bruket har uppstått här.
Det är riktigare att antaga att ropet har kommit från Sverige
till Finland än tvärtom. Alltså bör det ha funnits i Sverige före
1675.
I Finland är ropet "Bind dina hundar" oftast, men icke alltid,
riktat till Georg. S:t Georg intager på östeuropeiskt område den
egendomliga ställningen att vara både boskapens beskyddare och
vargarnas herre. Att kreaturen ställas i S:t Georgs skydd går
utan tvivel tillbaka på legenden om Georgs kamp mot draken.
På samma sätt skulle han vakta kreaturen mot rovdjuren.
Georgsdagen var även den egentliga vårdagen och begynnelsedag
både för sådden och betesgången. Haase behandlar förhållandevis utförligt de slaviska Georgstraditionerna och kommer till slutsatsen att Georg har ersatt en äldre boskapsgud samt att "die
Eigenschaften eines alten Sonnen- und Getreidegottes" ha överflyttats på Georg.1 Denna uppfattning delas också i stort sett av
Polivka.2
Även i Finland, liksom t. ex. i Estland, är Georgsdagen den dominerande helgondagen och den stora vårdagen. Det är därför
1 Haase, Volksglaube und Brauchtum der Ostslaven, Wort und Brauch 26,
s. 80 ff.
2 polivka a. a. s. 159 ff. Se om Georgsfirandet även bl. a. Wiedemann a. a.
s. 356 ff. Boecler-Kreutzwald a. a. s. 82 ff. Ralston, The Songs of the Russia» People s. 229 ff. Dens., Russian Folk-tales s. 344 ff. Zelenin, Russische
(Ostslavische) Volkskunde s. 58 ff. Schneeweis, Grundriss des Volksglaubens
s. 185 ff. von Wlislocki, Aus dem Volksleben der Magyaren s. 46 ff. Reinsberg-Dliringsfeld, Fest-Kalender aus Böhmen s. 195 ff. Tetzner, Die Slawen
in Deutschland s. 80.
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helt naturligt att det är den helige Georg, som i första hand anropas till boskapens skydd.
I den svenska allmogens liv torde Georgskulten icke ha spelat
någon större roll. Det fanns visserligen S:t Göransgillenl och
någon eller några S:t Göranskällor,2 och även någon besvärjelse
med S:t Georgsnamnet är känd,3 men Georgsdagen kan icke påvisas ha haft någon egentlig betydelse i folktraditionen.
Det har här ovan visats att Peregrinusropet — och därmed
Peregrinusgången och kreaturslösningen vid detta tillfälle — har
haft sitt ursprung i östra Svealand. Härifrån har det spritts åt
väster inåt Sverige, kanske även åt söder, ehuru inga spår därav
kunnat påträffas. Det har även spritts åt öster till Finland, där
det dock vanligen har knutits till Georg, som i detta land intager
en framskjuten plats bland vårens märkesdagar.
Men då besvärjelsen "Peregrinus, bind dina hundar" härrör
från östra Svealand (Uppland), ger detta oss rätt att antaga att
ett helgon med namnet Peregrinus har varit föremål för dyrkan
i denna trakt. Detta kan ske med så mycket större skäl, som det
icke synes vara möjligt att finna någon ort utomlands, varifrån
ropet skulle ha kunnat införas till vårt land. Vi ha också konstaterat att Peregrinustraditionerna härröra från tiden före valborgsmässofirandets begynnelse. Man torde kunna sätta tidsgränserna för deras uppkomst till 800-talet åt ena hållet och 1200
åt det andra.
Det är med stor tvekan, som jag framlägger nedanstående
teori. Alltför många bristfälliga länkar finnas i den långa beviskedjan. Men å andra sidan pekar ju, som sagt, det ovan redo1 Etzler, Sancte örjens gille, Med hammare och fackla 3, s. 1 ff. Klemming,
Småstycken på forn svenska (Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-sällskapet) s. 103 ff. Helmer Lagergren, Sankt Görans gillestuga vid Kopparberget, Meddelanden från Dalarnes fornminnesförening 10, s. 20 ff.
2 Rosén, Jordälvar och märkliga källor i Kronobergs län, Folkminnen
och folktankar 1932, s. 67. Elgqvist, Några bidrag till Värends kulturhistoria,
HyMn-Cavalliusföreningens årsbok 1927, s. 109.
3 Linderholm, Signelser ock besvärjelser, Svenska landsmål B 41, nr 212.
Jfr Svenska böner från medeltiden, Samlingar utgifna af Svenska Fornskriftsällskapet 38, s.,407 f.
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visade materialet på att det skulle ha funnits en Peregrinusdyrkan i östra Svealand någon gång omkring 1000-talet.
År 1898 offentliggjorde Knut Stjerna ett arbete "Erik den helige. En sagohistorisk studie",1 som på ett sensationellt sätt bröt
mot den dittills rådande uppfattningen om Erik den heliges liv
och person. Stjerna framhåller att orsakerna till Sankt Eriks
ställning som nationalhelgon aldrig ha undersökts. "Man har
helt allmänt antagit, att bakom denna nationalkult låg minnet
af den historiske konungens religiösa och politiska lifsgerning.
Men denna uppfattning stöter, som vi skola finna, på alltför stora
svårigheter. En undersökning af källorna till Erik Jedvardssons
historia ger nämligen vid handen, att nämnde furste aldrig egt
den historiska betydelse, som senare tiders historieskrifvare tilllagt honom, och som möjligen skulle berättigat honom till en
plats i helgonskaran."2
Vår kännedom om konung Eriks liv är över huvud taget mycket bristfällig. Möjligen regerade han åren 1156-1160, måhända
kortare men säkerligen icke längre tid. I Vallentunakalendariet
(från Vallentuna i Uppland) från år 1198 eller tiden däromkring
upptages Erik den 18 maj som "Hericus rex". Senare har ett
kors ritats efter namnet för att ange karaktären av festdag, och
vidare har tillagts ordet "festum".3
Den innehållsrikaste beskrivningen av Eriks liv utgör Erikslegenden. Stjerna tillskriver denna ringa värde som historisk
källa. Det kan icke bestyrkas att Erik under sin korta regeringstid utfört något, som skulle ha kunnat motivera den kult, som
sedermera ägnades hans minne. Förklaringen till att Erik dyrkades såsom helgon redan mot slutet av 1100-talet är, menar
Stjerna, att han helt enkelt har övertagit ett tidigare provinsialhelgons roll. Detta provinsialhelgon skulle ha varit en av Adam
av Bremen nämnd missionär "Hericus quidam peregrinus", vilken dog martyrdöden omkring år 1055 hos "sueones ulteriores".
Adams uppgift lyder på följande sätt (Berättare är Sven Estridson) :
"Cuius veraci et dulcissima narratione didici, suo tempore
multos ex barbaris nationibus ad christianam fidem conversos,
1 Lunds Universitets årsskrift 1898, avd. I, nr 2.
2 A. a. s. 1.
3 Kalendarium Vallentunense. Faksimile, 1907.
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aliquos etiam tam in Suedia quam in Norvegia martyrio coronatos; ex quibus, ait, Hericus quidam peregrinus dum Sueones ulteriores praedicaret, martyrii palmam capitis abscisione meruit.
Alter, quidam Alf wardus nomine, inter Nortmannos sancta conversatione diu kitenter vivens, abscondi non 'potuit.
igitur
dum protexit inimicum, occisus est ab amicis. Ad quorum requietionis locum magna hodieque san itatum miracula populis
declarantur. Igitur et ea, quae diximus vel adhuc sumus dicturi
de barbaris, omnia relatu illius vini cognovimus."1
I anslutning härtill skriver Stjerna bl. a. följande:
"Det förefaller egendomligt, att den upländska traditionen om
detta helgon, hvilken på Adams tid var lefvande, sedermera alldeles gått förlorad. Detta förklaras bäst genom antagandet, att
hans minne i det följande sammansmält med hans senare namnes, den vid Upsala fallne kung Eriks. Detta antagande förklarar åtskilligt i Erikslegenden. Sveakonungen led förvisso ingen
martyrdöd vid Upsala. Denna har troligen sägnen från Ericus
peregrinus öfverflyttat på sin nye hjelte. Samtidigt har den till
denne öfverfört den enda detalj, vi känna om Ericus peregrinus'
död. Fullkomligt onödigt hugger i legenden den förbittrade fienden hufvudet af den fallne konungen. Vi igenkänna Adams ord
om missionären Erik: 'martyrii palmam capitis abscisione meruit'.
Antager man detta, har konung Eriks helighet härigenom vunnit sin förklaring, men oförklaradt återstår dock ännu mycket.
Framför allt, huru kunde konung Erik blifva ett stort nationalhelgon? I hans egen historia fans ju härtill intet skäl, och Ericus
_peregrinus hade ju blott dyrkats bland 'de bortre svenskarne'."2
I fortsättningen förklarar Stjerna Eriks, såsom han anser, oför- tjänta helighet med att utom på konungens minne överflyttats
vissa drag från Hericus peregrinus, han även är arvtagare och
hypostas av guden Frö.
Stjernas framställning följdes av en mängd protester av större
eller mindre betydelse och vederhäftighet.3
1 Mag. Adami Gesta Hammenburgensis ecclesiae pontificum, Monumenta
-Germaniae historica [MGH] 7, s. 356 f.
2 Stjerna a. a. s. 15.
3 Se Kjellberg, Erik den helige i historien och legenden, Finsk tidskrift
1898: 2, s. 317 ff. Jfr Janse, De nyaste åsikterna om Erik den helige, Historisk
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Är 1917 publicerade Weibull en granskning av källorna till vår
kunskap om Erik den helige.1 I första hand uppehåller han sig
därvid vid legenden, vilken han icke anser ha något som helst
bevisvärde beträffande Eriks liv och gärning. Erikslegenden är
komponerad efter förebilder, främst Olavs- och Knutslegenderna,
och Weibull visar hur Eriksgestalten helt enkelt infogats i ett
lämpligt legendschema. De gärningar, som i legenden tillskrivas
Erik, finnas redan tidigare till en stor del skildrade i Olavs- och
Knutslegenderna. Även skildringen av Eriks död har i hög grad
"modellerats på motsvarande händelse i Olavs och Knut den heliges liv" (a. a. s. 121).
Sedan legenden av Weibull utdömts såsom historisk källa,
återstår egentligen mycket litet av historiska fakta om Erik,
och vi känna ingenting, som skulle kunna motivera den kult,
som växte fram kring hans minne. Eriks dödsdag uppgives i
legenden vara den 18 maj, om med rätt eller orätt kan givetvis
icke avgöras.
Den fortsatta diskussionen om Erik den helige har till en
betydande del rört sig om en skrivelse från påven Alexander III
år 1171, 1172 eller 1180 till svearnas och götarnas konung K.
samt biskoparna, jarlen, klerus och folket i Götaland. Påven
säger häri att han har erfarit att man såsom helgon vördar en
man, som har blivit dödad under dryckeslag och rus.2
Vem är den av påven åsyftade mannen, som blivit dödad under
dryckeslag? — Det skulle föra för långt att här återge eller referera alla de olika inlägg, som förekommit. Redan Kjellberg3

tidskrift 1898, s. 319 ff. Stjerna, Påfvebrefvet om Sankt Eriks korståg, Hist.
tidskr. 1899, s. 237 ff. Kjellberg, Genmäle, Hist. tidskr. 1899, h. 4, bilaga.
Stjema, Påfvebrefvet om Sankt Eriks korståg II, Hist. tidskr. 1900, h. 4, bilaga. Ahnfelt, Ännu ett bidrag till tolkningen af "påfvebrefvet om Sankt
Eriks korståg", Hist. tidskr. 1901, s. 144 ff. Toll, Erik den heliges korståg till
Finland, Historisk tidskrift för Finland 1926, s. 79 ff. Westman, Den svenska
kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III :s s. 72 ff.
Tunberg, Götarnas rike, Västergötland A: 4, s. 120 f. Tunberg, Erik den helige, Sveriges helgonkonung, Fornvännen 1941, s. 265 ff.
1 Erik den helige. Aarboger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1917, s.
99 ff. Jfr Dens., När och hur Finland blev svenskt, Scandia 1940, s. 12 f.
2 Sverges traktater 1 nr 46.
3 A. a. (1898) s. 331 ff.
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menade 1898 att påvens uttalande gällde konung Erik. Westman,' Jalmari Jaakola2 och Einar Carlsson3 äro av samma uppfattning.
Carlsson försöker i sitt nyss nämnda arbete visa dels att påvebrevet är ställt till konung Kol och icke, såsom tidigare antagits,
Knut Eriksson, dels att det härrör från år 1171 samt dels och
framför allt att påven med den under dryckeslag dödade mannen åsyftar konung Erik. Har Carlsson rätt häri, frågar man
sig givetvis om påvens version av Eriks dödssätt är riktig. De
flesta författar& anse att Erik har blivit förtalad inför påven
av sina fiender, vilka hade intresse av att framställa honom i en
ofördelaktig dager. Fråga är dock om ett dylikt antagande är
nödvändigt. Legendens skildring av Eriks död är, såsom Weibull
visat, byggd på Knutslegenden. Det är tydligt att möjligheten
för den påvliga versionens riktighet — om det är Erik, som avses i påvebrevet — är större än legendens. Ju mera det kan dragas i tvivelsmål att Erik dödats i samband med kyrkobesöket —
en trolig förutsättning för hans helighet — desto större blir sannolikheten för Stjernas teori att Erik fått övertaga ett provinsialhelgons kult.
Den bland benresterna i Erik den heliges skrin i Uppsala förvarade benknotan har befunnits bära spår av att vara genomhuggen. Detta synes bestyrka uppgiften om att Erik ljutit en
våldsam död och erhållit ett kraftigt hugg i halsen, men detta
kan ju ha skett under dryckeslaget. Weibulls uppfattning i detta
1 A. a. s. 163 ff.
2 Jaakola, Pyhän Eerikin pyhimystraditsionin, kultin ja legendan synty.
Referat s. 4 f.
3 Carlsson, Erikskultens uppkomst, Saga och sed 1938, s. 84 ff. Jfr synpunkter som, utom i nyss nämnda arbeten, ha framkommit hos Janse, a. a.
s. 325 f. Beckman, Ur vår äldsta bok s. 42. Weibull a. a. s. 105 not. Schiick,
Frän det forna Upsala s. 12 f. Frödin, Från det medeltida Alvastra, Fornvännen 1918, s. 176 f. Grotenfelt, Erik den helige och hans korståg till Finland,
Hist. tidskr. f. Finland 1920, s. 113 not. Beckman, Till belysning af helgonkulten i Norden, Kyrkohist. årsskrift 1920-1921, s. 231. Tunberg, Äldre medeltiden, Sveriges historia till våra dagar 2, s. 52. Schmid, Den helige Sigfrid
1 s. 8. Bolin, Stockholms uppkomst s. 206 not. A. Stade, Påvebrevet till "konung K.", Kyrkohist. årsskrift 1938, s. 135 ff.
4 Kjellberg a. a. 1898 s. 331 ff. Westman a. a. s. 164. Jaakola a. a., referat s. 6 f. Carlsson a. a. s. 108 f.
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stycke må också anföras: "Betecknande nog" säger denne författare, "har man därvid glömt den nära till hands liggande möjligheten, att skåret i halskotan kan vara ett fromt bedrägeri i
avsikt att bringa relik och legend i överensstämmelse med varandra."
Avser påvebrevet av år 1171 Erik, så har alltså denne hållits
för helgon i Västergötland redan ett tiotal år efter sin död. Under alla förhållanden står det klart att han dyrkades omkring år
1200 i Uppland.
Märkligt nog har, så vitt jag vet, ingen av de forskare, som
sysslat med Erik den helige, uttalat något tvivel om att Erik avlidit den 18 maj. I legenden säges att Kristi himmelsfärdsdag inföll på detta datum, men nämnda dag firades år 1860 den 5 maj.
Man har då allmänt givit den 18 maj företräde i denna fråga, i
synnerhet som denna dag "verkligen var en helgdag, fast en
mindre sådan: onsdagen efter pingst, en av de fyra quatemberdagarna, som firades i varje kvartal såsom tacksägelsehögtider för
jordens gröda och högtidlighöllos med fasta."2 Anledningen till
att hagiografen gjort den 18 maj till Eriks dödsdag, sammanhänger givetvis med att Eriks minne firades denna dag, något
som Vallentunakalendariet från 1198 upplyser om. Den allmänna regeln är också att helgonen dyrkas på sina dödsdagar.
Beträffande Erik ligger emellertid frågan något annorlunda till,
om vi med Stjerna antaga att i Erikskulten upptagits dyrkan av
ett tidigare helgon. Detta senare helgon kunde då vara den av
Adam nämnde "Hericus quidam peregrinus", vid vilkens liksom
Alfwardus' "requietionis locum magna hodieque sanitatum miracula populis declarantur".
Hericus (i en handskrift Henricus) kan vara både ett Ericus
och Henricus. Erik skrives emellertid ofta Hericus, och det är
föga lönt att med enbart denna namnform som utgångspunkt
diskutera vilket namn som i detta fall egentligen avses. Om
mannen var svensk, är Erik givetvis det sannolikaste.
Peregrinus kan på medeltidslatin betyda bl. a. "fremd,

1 Weibull a. a. s. 123.
2 Westman a. a. s. 97. Jfr Beckman, Sveriges äldsta kristna konungalängd, Personhist. tidskrift 1914, s. 11 not.
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ausländisch; umherschweifend; Pilger, Kreuzfahrer".1 Enligt
svenskt medeltidslatin bör det betyda endast "pilgrim".2
Kjellberg tolkar peregrinus i "Hericus quidam peregrinus"
som "främling", "utländing".3 Undersöker man hur Adam för
övrigt använder ordet peregrinus, synes man emellertid komma
till en annan tolkning. Adam skriver på olika ställen:
"Ad curam autem pauperum et susceptionem peregrinorum
multis locis hospitalia praeparavit.' — MGH s. 296.
"Edo vero praepositus Hierosolimam peregrinus abiit, circa festum sancti Iacobi egressus, rediitque in proximo pascha." — S.
334, schol. 58.
"Ex omni victu et servitio episcopali decima capellano legaliter
cotidie reddebatur ad sustentationem infirmorum et egentium
peregrinorumque hospitium." — S. 354, schol. 79.
"Soli remanserunt inopes et peregrini, viduae ac orphani,
atque omnes oppressi, qui se tua morte fatentur esse desolatos.
Cum quibus et nos veraciter possumus affirmare, -tibi neminem
deineeps comparem fore in clementia et largitate peregrinorum,
in defensione sanctarum ecclesiarum et reverentia omnium clericorum — —." — S. 362.
I överensstämmelse med denna användning skulle peregrinus
i "Hedens quidam peregrinus" snarast översättas med "pilgrim".
Därmed är dock givetvis ej sagt att icke Adam i detta speciella
fall likväl menat utlänning. Med en sådan tolkning frågar man
sig emellertid varför författaren poängterat att just Hericus var
utlänning (engelsman), då det ju fanns ett stort antal engelska
missionärer i landet, vilka även nämnas av Adam. Härmed växer
sannolikheten för att peregrinus betyder pilgrim och samtidigt
att Hericus var en svensk man, vars namn alltså var Erik.4
Den passus hos Adam, vari denne Hericus nämnes, lyder, såsom ovan anförts, i MGH:
"ex quibus, akt, Hericus quidam peregrinus dum Sueones ulteriores praedicaret — —".
Habel, Mittellateinisches Glossar art. peregrinus.
Hammarström (Glossarium till Finlands och Sveriges latinska medeltidsurkunder, Finska historiska samfundet, Handböcker 1) översätter endast med
"pilgrim". — "Pilgrim" härleder sig etymologiskt ur latinets peregrinus.
3 Kjellberg a. a. (1898) s. 324 f.
4 Erik förekom dock tidigt som mansnamn i England. Se Searle, Onomasticon anglo-saxonicum s. 234.
2
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I Schmeidlers utgåva är interpunktionen något avvikande:
"ex quibus, ait, Hericus quidam peregrinus, dum Sueones ulteriores predicaret —
Av Adams arbete föreligger icke någon av honom själv utförd
haridskrift.2 Interpunktionen i utgåvorna torde i varje fall till
en del vara utgivarnas.
Hur skall då "Hericus quidam peregrinus" tolkas? Det lönar
sig icke mycket att försöka besvara den frågan med ledning av
vad som eljest är vanlig interpunktion i de utgivna upplagorna.
Man skulle ha kunnat tänka sig följande interpunktion i detta
fall:
ex quibus, ait, Hericus, quidam peregrinus,
(Erik, en (viss) pilgrim).
Appositioner av liknande slag förekomma, avgränsade med
kommatecken, i Adams berättelse: "Adhuc posteris in memoria
est, quendam Erp, diaconem pontificis Adaldagi, — -."3 - Ad
eum fertur legatus fuisse caesaris ac Hammaburgensis episcopi,
quidam Poppo, vir sanctus et sapiens, —
Även följande läsning är tänkbar:
ex quibus, ait, Hericus quidam, peregrinus,
(en viss Erik, en pilgrim).
Härmed kan jämföras: "Adamatus quidam, medicus, —
I stället står alltså:
ex quibus, ait, Hericus quidam peregrinus — —."
Frågan är alltså om detta skall läsas som 1) eller 2) eller om
det är liktydigt med
quidam Hericus peregrinus
(en viss Erik pilgrim(en).
Det är möjligt — men ingalunda bevisat — att Adam efter
"ait" har föredragit att inleda den följande satsen med egennam1 Schmeidler, Adam von Bremen, Hamburgische Kirchengeschichte, Scriptores rerum germanicarum, s. 199.
2 J. M. Lappenberg, Von den Quellen, Handschriften und Bearbeitungen des
Adam von Bremen, Archiv der Gesellschaft fik åltere deutsche Geschichtskunde (hrsg. von G. H. Pertz), 6 s. 836 f.
3 MGH 7 s. 307.
4 A. a. 7 s. 318.
5 A. a. s. 362 schol. 91.
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net före quidam, såsom skett i följande fall: "Post Olaph, inquit,
Sueonum principem, —
Man bör kanske icke heller bortse från möjligheten att Adam
uppfattat en i Sven Estridssons berättelse nämnd "Erik peregrinus" såsom "Hericus, quidam peregrinus".
Stjerna skriver som bekant "Hericus peregrinus", Vastovius
likaså "Henricus peregrinus".2
Tilläggsnamnet peregrinus till det egentliga namnet ha flera
helgon haft. Contardus Peregrinus, Davinus Peregrinus, Ericus
(Henricus) Peregrinus, Guilielmus Peregrinus, Liberius Peregrinus och Ludanus Peregrinus äro några, som fått detta binamn
på grund av sina pilgrimsresor.3
Ifrågavarande Hericus, skulle, om han verkligen har kallats
Erik Peregrinus, ha fått namnet peregrinus, emedan han gjort
en pilgrimsfärd, och han skulle således ha benämnts på detta sätt
till skillnad från andra personer med det mycket vanliga namnet
Erik. När så en dyrkan av Erik peregrinus uppstått, skulle allmogen ha fäst sig mera vid namnet peregrinus än Erik, något
som i och för sig hade varit helt naturligt. Om detta är riktigt,
så skulle Peregrinusgången vara sista resten av den kult, som
detta helgon enligt Adams berättelse har varit föremål för. Det
skulle också vara det av Stjerna efterlysta folkliga vittnesbördet
på denna kult.
Varför Erik peregrinus skulle ha anropats till boskapens skydd
mot vargarna, kan icke avgöras, men det ligger närmast till
hands att gissa på att någon (uppdiktad) händelse i hans liv
hade legat till grund härför.4
Erik den heliges dödsdag är i legenden satt till den 18 maj.
Om legenden är trovärdig i detta fall vet man icke; misstanken
att hans död placerats på en tidpunkt, som redan tidigare intog
en särställning torde vara befogad.
1 A. a. 7 s. 303.
2 Vitis aquilonia s. 37.
3 Grotefend, Zeitrechnung 2 och Stadier, Vollständiges Heiligen-Lexikon.
4 Jfr t. ex. sägnen om S:t Bengts kyrka, en sten på vilken S:t Bengt skall
ha räddat sig undan en flock vargar (Gustaf Sandberg, Sankte Bengts kyrka,
Sörmlandsbygden 1937, s. 26 ff.). Se även legenderna om Hieronymus, Martin
och Blasius (Ett fornsvenskt legendarium, Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-sällskapet, 7: 1-2, s. 627 f. resp. 629 ff. och 899 ff.).
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I våra almanackor var Peregrinus' dag den 16 maj. Denne almanackans Peregrinus var biskop i Auxerre och led martyrdöden
år 304.1 Han var eljest icke på något sätt märklig.
Det är blott en dag, som skiljer den -16 maj från Erikdagen.
I det uppländska Vallentunakalendariet är Peregrinus' dag märkligt nog den 17 maj, medan den 16 maj icke har någon beteckning
alls. Man kan fråga sig om detta beror på en felskrivning. Eller
placerades denne Peregrinus på den 17, emedan man den dagen
i Uppland redan firade ett helgon Erik Peregrinus? Och sattes
Eriks dödsdag till den 18 maj med beräkningen ätt till denna
dag överflytta den dyrkan, som dagen förut ägnades Erik Peregrinus?
Jag är som sagt fullt medveten om de vanskligheter, som vidlåda denna förklaring till Peregrinusfirandets uppkomst. Emellertid har jag icke med tystnad velat förbigå denna möjlighet
till tolkning. Erik peregrinus har verkat bland "sueones ulteriores" — av Weibull översatt "uppsvearne".2 Hans verksamhet
har ägt rum inom den tid, under vilken Peregrinustraditionen
har uppstått. Vi ha tidigare funnit att dennas uppkomstort är
östra Svealand, snarast Uppland. Följaktligen kunna vi konstatera att i varje fall förutsättningarna i rums- och tidshänseende
föreligga för att "Hericus quidam peregrinus" skulle kunna vara
den sentida folktraditionens Peregrinus.
Det finns ett flertal helgon med namnet Peregrinus inom den
katolska kyrkan, men det är svårt att ge en motivering till att
något av dem skulle ha kunnat bli vargarnas herre i vårt land.
Man skulle kunna tänka sig att ropet "Georg, bind dina hundar"
hade varit det ursprungliga även hos oss och att det i denna
form spritts till Finland, varefter i Sverige Peregrinus trätt i
Georgs ställe. Men även då måste någon Peregrinus ha haft en
sådan ställning att han kunnat efterträda Georg, och vi stå således åter inför den dunkla punkten.
En annan möjlighet är — och detta är kanske det sannolikaste — att man i Sverige i heden tid hade en vårfest med kult1 Stadier a. a. s. 764 a. Alvardus' och Ericus' dag är den 15 febr. (Stadier
a. a. 1 s. 139 a, 2 s. 81 b).
2 A. a. s. 123.
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bruk på den dag, som sedan fick beteckningen den 17 (16) maj
— eller vid tiden däromkring. Kanske anropades därvid en hednisk gudomlighet om skydd mot vargarna. Kyrkan, som väl icke
hade makt att avskaffa festen, kan ha kristnat denna genom att
låta det helgon, vars minne firades denna dag, träda i stället för
hednaguden. Häri skulle vi även finna förklaringen till Erikslegendens eljest icke bekräftade uppgift att konung Erik dog
den 18 maj. Att låta tidpunkten för Eriksminnets högtidlighållande förläggas till ett av ålder livligt firat tillfälle måste ha varit välbetänkt ur kyrkans och Erikspartiets synpunkt.

Kap. VI.

ELDARNA VID KRISTIHIMMELSFÄRDSDAGEN.
På kvällen före Kristihimmelsfärdsdagen eller på aftonen
denna dag har man haft för sed att tända upp eldar inom tvenne
skilda områden i landet (Se karta 7). Det ena området utgöres
av sydöstra Skåne. Det andra består huvudsakligen av Västergötland samt någon ort i Bohuslän och Halland. Hit kunna
också räknas några platser i norra Dalsland samt ett ställe i sydvästra Värmland.
Utanför Sverige äro, såvitt jag vet, "Kristihimmelsfärdseldar"
kända i nämnvärd omfattning endast från en trakt av Finland,
motsvarande Satakunta och angränsande delar av Egentliga Finland och Nyland samt sydvästra Tavastland. Här tändes eldar
vid Kristihimmelsfärdsdagen eller pingsten.1
De västgötska uppteckningarna rörande Kristihimmelsfärdseldarna äro vanligen kortfattade och intetsägande. I regel angives
intet syfte med eldarna, och icke heller tändes de under några
sådana former att man därav skulle kunna sluta sig till vilken
uppgift de hade. Det förefaller som om dessa eldar tändes i sen
tid enbart emedan det var gammal sed att göra så. Någon entusiasm eller festglädje spåras sällan i de föreliggande skildringarna. Bruket befann sig i utdöende vid 1800-talets mitt, och
Kristihimmelsfärdseldarna kunde då icke på något sätt tävla
med valborgsmässo- eller påskeldarna. Här följa närmast några
uppteckningar avsedda att belysa ifrågavarande sed i Västergötland:
"Kristihimmelsfärdsafton har räven ute sina ungar första gängen och
lär dem skrika. Den kvällen brukade de elda i min barndom. Men redan
har de lagt bort att elda den kvällen och eldar bara på påskaftonen." —
Vg. Hålanda. IFGH 3156 s. 49. 1933.
1 Helminen a. a. s. 262.
11
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"På Kristi himmelsfärdsafton brukade de också elda. Då skulle de ta
rävungar. Den dagen lärde rävesa (rävhonan) sina ungar att skrika, sade
de." — Vg. Tengene. ULMA 3299: 1 s. 88. 1931.
"Kristi himmelsfärdsdag eldade man för att locka fram rävar. På Näs
eldas ännu." — Vg. Karaby. VFK 281 s. 13. 1926.
"På Kristi himmelsfärds afton brukade de elda. Vid den tiden fångade
de rävungar." — Vg. Främmestad. ULMA 3299: 2 s. 92. 1931.
"Kristi himmelsfärdsdag skulle de elda. Då skulle rävarna ha ut sina
ungar." — Vg. Kölingared. IFGH 742 s. 78. 1926.
"Eldar vid Kristihimmelsfärdsafton; sköts aldrig, men såväl vid dessa
som påskeldar hurrade man väldigt, när elden flammade upp vackert, även
så när man kastade på elden färska enbuskar, som rök väldigt." — Vg.
Östad. EU 2834. 1931.

Kristihimmelsfärdseldarna i Dalsland tillhöra den norra delen av landskapet. Något geografiskt sammanhang mellan den
dalsländska och västgötska förekomsten för dessa eldar existerar
icke (Se karta 7). I Dalsland ha Kristihimmelsfärdseldarna en
karaktär, som mindre påminner om motsvarande bruk i Västergötland än om de värmländska Peregrinuseldarna:
"Bruket av festeldar i det fria är nu bortlagt här på orten. Men förr
var vanligt att elda på någon kulle eller berg på kvällen vid 6-7-tiden
Kristi onsdag (dagen före Kristi himmelsfärdsdag). Då samlades flera
byars ungdom på platsen, som skaffade — drog fram mycket ris och
bränsle samt lade detta i hög med 'töreträ' (vedträn av kådad gran) under, och i dem tändes eld. Någon av pojkarna tände eld på högen. Elden
skulle slå högt mot skyn för att ungdomen skulle se den och samlas vid
festelden, ty på natten efteråt dansades i någon närliggande stuga. Det
blåstes också i näverlurar, så det hördes vida omkring." — Dls. Torrskog.
EU 9505. 1936.
"Kvällen före Kristhimmelsfärdsdag så eldade de, väsnades och sköt.
De höll ett fasligt fyr och väsen. De höll till på alla höga kullar, för då
skulle de skrämma bort alla gråben (vargar), så att han inte skulle hålla
sig framme, när kreaturen kom ut. Jag var liten pojke, när jag såg detta,
för ännu vid den tiden var det inte riktigt slut på vargen här i skogarna."
— Dls. Artemark. IFGH 4578 s. 37. 1941.
"Onsdagen före Kristi torsdag eldades på Valkullen (Betåsen, Håbol).
Detta var brukligt på 1870-talet. Bruket var också rätt allmänt, man såg
många eldar från spridda kullar i denna del av landskapet. Efteråt gick
man till Betåsen (närmaste gården) och dansade." — Dls. Håbol. IFGH
1008 s. 19. 1926.

I Skåne återigen hade detta bruk en stillsammare karaktär.
Någon motivering nämnes icke:
"Under åren 1887-1904 var jag skollärare i N. Lökaröd uppe på Linderödsåsen i Degeberga socken, Gärds härad. Hvarje afton före Kristi
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himmelsfärdsdag sågos eldar upptända — brinnande tjärtunnor eller dylikt
— dels å Greflunda backar i Albo härad, dels vid Folkestorp i Maglehems
socken i Gärds härad och dels från höjderna i Villands härad. Bruket har
antagligen hög ålder, och vill jag sätta det i förbindelse med en tro, som
fanns hos de gamle, att den som först kom hem från kyrkan Kristi himmelsfärdsdag, skulle först under året få grödan inbärgad." — Nilsson,
Årets folkliga fester (1915) s. 324.
"På. lilla Stenshuvud i Rörum på en höjd och på en höjd i Svinaberga
brukade man Kristi himmelfärdsafton tända upp eldar. Bålet gjordes av
halm, enris, grenar av allehanda slag och tjärtunnor, som lades ovanpå
bålet. Det tändes av dem, som kommo först. Någon dans eller några
andra ceremonier förekommo ej." — LUF 505 s. 47. 1928.
"Kristihimmelsfärdsafton brukade de förr ha stora eldar uppe på Habackarna nere vid havet. Det var ungdomen, som hade samlat ihop ris
och baske i en stor hög, och när det så blev mörkt, så satte de eld på
detta. Vid eldarna samlades så både gamla och unga, och ibland lekte
ungdomarna lite. Runt omkring såg man så eldar uppe på höjderna, och
alla försökte få sin eld till att lysa bäst. När elden brunnit ut, gick var
och en hem till sig." — Sk. Ravlunda. LUF 527 s. 9. 1928.

Skillnaden mellan formerna för t. ex. valborgsmässo- och Peregrinuseldarna å ena sidan och Kristihimmelsfärdseldarna å
den andra ligger, såsom ovan antytts, i att — frånsett i Dalsland — icke något larm var förenat med de senare. Ett av huvudområdena för Kristihimmelsfärdseldarna låg i Västergötland. Här
voro dessa visserligen i utdöende vid den tid, uppteckningarna
avse, kanske mest på grund av påskeldarnas stora konkurrensförmåga. Men om de tidigare hade varit förenade med larm, så
skulle detta sannolikt icke ha bortlagts utan tvärtom stärkts av
det inflytande, som motsvarande bruk i samband med påskeldarna måste ha utövat. Det hade t. o. m. varit förklarligt att man
börjat föra oväsen vid Kristihimmelsfärdseldarna efter mönster
av larmet vid påskeldarna. Detta har emellertid, såvitt jag kunnat finna, icke skett.
I fråga om Kristihimmelsfärdseldarna i det norddalsländska
området ha vi sett att i samband med dem larm kunde förekomma samt att avsikten kunde vara att skrämma bort vargarna. Emellertid bör det uppmärksammas att denna trakt gränsar till Peregrinuseld'arnas område och att Peregrinusgången utövades jämväl i Dalsland. De dalsländska Kristihimmelsfärdseldarna tillhörde således ett ytterområde, där inflytande från
andra företeelser kunde göra sig gällande. Eftersom kreaturen
i Dalsland löstes Kristihimmelsfärdsdagen — ett bruk som dock
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.tör-de vara relativt sent (Se s. 111) — vore det ganska naturligt
örn karaktären av de eldar, som då tändes, hade rönt påverkan
från de värmländska Peregrinuseldarna. Under alla förhållanden vore det farligt att tillmäta karaktären hos de norddalsländska eldarna någon avgörande betydelse för tolkningen av ett
bruk, som har sitt kärnområde i Västergötland. Det är av så mycket större vikt att man inser detta, som norra Dalsland i kulturavseende står närmare Värmland än Västergötland eller Bohuslän. Förbindelserna mellan norra och södra Dalsland ha nämligen varit obetydliga, och kulturföreteelser från söder ha lättare nått de nordliga delarna av detta landskap på vägar över
eller öster om Vänern än på vägar inom detsamma. Sannolikt ha
ifrågavarande eldar i Dalsland ursprungligen tänts vid Peregrinåsdagen men sedermera överflyttats till Kristihimmelsfärdsdagen. Exempel på liknande förhållande beträffande Peregrinusgången ha ovan givits från en trakt i Västergötland (s. 115 ff.)
I regel anges i materialet inga särskilda benämningar på de
eldar, som ha tänts vid Kristihimmelsfärdsdagen. Någon gång
möter beteckningen "Kristihimmelsfärdseldar". I västligaste
Västergötland förekom benämningen "Kristihimmelsfärdsvaka",
som sannolikt uppstått som efterbildning till det bohusländska
"midsommarvaka".
Inom västgötaområdet har eldandet vid Kristihimmelsfärdsdagen kombinerats med vissa föreställningar om rävarna, såsom
framgått av de ovan anförda uppteckningarna. Visserligen motiveras endast mera sällan eldandet med att man skulle fånga rävungar, men ofta nämnas bägge företeelserna i ett sammanhang.
Där motivering verkligen angives, heter det att man eldade "efter
rävesa" (Vg. ödenäs. IFGH 2886), för att "locka fram rävar"
(Vg. Karaby. VFK 281), för att "elda ut rävungarna" (Vg. Hemsjö. ULMA 11979). Att tända upp eld på Kristihimmelsfärdsaftonen kallades "röka rävungar" (Vg. St. Lundby. IFGH 2378).
Eljest heter det i regel blott att rävhonan har sina ungar ute (Vg.
Ödenäs. IFGH 2886), att hon lär dem skrika (Vg. Tengene.
ULMA 3299: ,1) o. s. v. Exemplen härpå skulle kunna mångfaldigas, men det må räcka med de anförda.
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Liknande föreställningar, knutna till Kristihimmelsfärdsdagen
eller -natten, äro spridda över en stor del av vårt land. Här återges ur materialet från olika håll: Räven lär ungarna tjuta (Bh.
Björlanda. IFGH 1827). Rävhonan solar sina ungar (H11. Knäred. IFGH 3008). Rävungarna äro ute för första gången (H11.
Spannarp. IFGH 4266). Rävhonan lämnade sina ungar aftonen
före Kristihimmelsfärdsdagen; man passade då på att stjäla dem
(Sk. Fågeltofta. »LUF 1935). Rävhonan lär ungarna skrika (Sm.
Angerdshestra. ULMA 13068). Räven solar ungarna (Sm. Sandseryd. ULMA 13073). Rävungarna få ögon (ög. Sjögestad. ULMA
12497). Rävhonan lär ungarna skrika (Vrm. S. Ny. IFGH 4248).
Rävungarna få ögon (Sdm. V. Vingåker. ULMA 12249). Rävhonan har ungarna ute (Upl. Fasterna. ULMA 12076).
Detta är blott några exempel ur materialet. Tydligt är emellertid att dessa föreställningar ha en mycket större spridning än
Kristihimmelsfärdseldarna. Jämsides härmed förekom bruket
eller åtminstone talesättet att man skulle fånga rävungarna Kristihimmelsfärdsdagen. Uppgifter härom föreligga från hela Götaland utom Gotland och Dalsland samt från delar av Svealand.
På en del platser i landet förekommo samma föreställningar om
vargarna, ibland knutna till Kristihimmelsfärdsdagen, stundom
till någon annan tidpunkt. I Gudbrandsdalen i Norge "skulle
Ulvene lxre sine Unger at hyle och tude" midsommarnatten, och
i Sondhordland sades det att rävens ungar då fingo "Vetet sit".1
I Estland troddes det att om man sydde på Georgsdagens morgon,
så skulle vargungarna bli blinda.2 I Sibbo i Finland skulle man
vara ute Urbanusnatten för att höra "huru vargen ylade ögon åt
sina ungar."3
Med hänsyn till den vidsträckta förekomsten av dylika föreställningar vore det oförsiktigt att antaga något ursprungligt
samband mellan dessa och Kristihimmelsfärdseldarna. Detta
samband är otvivelaktigt sekundärt och tillkommet på så sätt att
två skilda företeelser, som knutits till en och samma tidpunkt,
hopkopplats. Men det finns flera omständigheter, som tyda på
att tidigare icke något samband rått mellan eldarna och rävfångandet — det är väl att märka att det gällde att fånga rävungarna,
1 Storaker, Tiden i den norske Folketro, Norsk Folkeminnelag 2, s. 202.
2 Wiedemann a. a. s. 357.
3 SLS 239 s. 343. 1914.
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icke skrämma dem, som man gjorde med vargarna. Om eldarna
hade varit ett led i rävfångandet, skulle de ha tänts vid lyorna
för att röka ut rävarna, men härom säges ingenting i uppteckningarna. Härtill kommer så att räven var ett betydligt mindre
farligt djur än vargen. Räven kunde på sin höjd riva fåren, medan vargen gav sig på även den större boskapen. Följaktligen
hade skyddsåtgärder varit påkallade i högre grad ,rnot wargarna
.än mot rävarna. Ej heller är det tänkbart att eldarna i äldre tid
verkligen ha avsetts som skydd mot vargen och först i senare
tid skulle ha kommit att gälla räven. Vargen var nämligen ännu
.omkring mitten av 1800-talet ett skadedjur i Västergötland och
en överflyttning av skyddsåtgärderna på antytt sätt hade säkerligen icke gått för sig. F. ö. ha vi sett att Peregrinusgången mot
vargen levde kvar i Västergötland ännu omkring 1850-talet. Från
andra håll känner jag icke heller någon sed att tända upp eldar
mot rävarna.
Det är möjligt att rävfångandet vid Kristihimmelsfärdsdagen
står i samband med vissa andra till denna dag knutna bruk.
Tämligen allmänt har folk vid detta tillfälle haft för sed att bege
sig ut i naturen i ett eller annat syfte, ibland för att fira gök-otta. "Kvinnorna och de af husfolket, som ej begåfvo sig till
sjöarna för att fiska, gingo till skogen för att uppsöka vilda matnyttiga fåglars bon och bortröfva dessas ägg", heter det i en
skildring från Småland.1 I Häradshammar i Östergötland brukade man samlas ute i skogen för att göra vispar av björkris
(ULMA 717). I Stora Malm i Södermanland var Kristihimmelsfärdsdagen den första "visprisda'n" (ULMA 10922). Bruket att
göra vispar denna dag är för övrigt känt från flera håll, t. ex. St.
Mellösa i Närke (ULMA 1945: 19) och Lofta i Småland (ULMA
8098). I Jörlanda i Bohuslän for man på Kristihimmelsfärdsdagen ut på holmarna och plundrade ejderreden (VFF 627). Från
Grinneröds socken i samma landskap gick man på kvällen före
denna dag till Skafteröds dalar och plockade "majnycklar" (VFF
1654).
Utfärderna på Kristihimmelsfärdsdagen äro ingen speciellt
svensk företeelse. "Eine Reihe von Mai- und Frilhlingsbräuchen
hat sich im besonderen an den Himmelfahrtstag angeschlossen",
1 Eneström, Finvedsbornas seder och lif s. 146.
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säger Sartori och fortsätter, i det han hänvisar till andra källor:
"Er wird vielfach zu ausgelassener Feier und namentlich zu Ausfliigen ins Freie benutzt, in den Wald oder auf Höhen und Berge..
Da geht es dann fröhlich her mit Schmausen und Zechen, Singen
und Tanzen. Auch werden Blumen gepfliickt und Kräuter gesucht, die am Himmelfahrtstage besondere Heilkraft und Gliickswirkung haben."1 Kuhn meddelar bl. a. följande: "An einigen
Orten war es ehmals Gebrauch bei der Schuljugend, dass sie am
Himmelfartstage auszog, Pimpinellen oder Bibenellen (Pimpinella saxifraga altera) zu suchen und mit der Wurzel auszugraben, dann aber denjenigen unter sich zum König zu machen,
welcher die grösseste Wurzel hervorbrachte."2 Hessler lämnar
följande uppgift: "Am Himmelfahrtstage sammelt man allerlei
Kräuter, wie Kiimmel, Ehrenpreis, Kamille, Wermut, Schafgarbe, Salzkraut, Dost, Weidenröschen, Storchschnabel u. s. w.,
welche dem Vieh zum besseren Gedeihen als Futtergabe gereicht
werden".3 I Waldech jagar och fångar man ekorrar på Kristihimmelsfärdsdagen.4 'Från Holland meddelas om samma dag:
"Deze dag wordt veelal besteed om vroeg op te staan en dan door
de velden te gaan wandelen".5
Sammanställda med dylika bruk ter sig förläggandet av rävfångandet i Sverige till Kristihimmelsfärdsdagen icke så särartat.
Sigfrid Svensson framkastar i en av sina skrifter tanken att
de västgötska Kristihimmelsfärdseldarna ursprungligen skulle
ha varit valborgsmässoeldar, som genom förskjutning i tiden
kommit att tändas vid Kristihimmelsfärdsdagen.6 Förändringen
skulle ha ägt rum i samband med kalenderreformen av år 1753.
Denna teori är av flera skäl icke hållbar. Valborgsmässoeldarna
äro mycket unga i Västergötland7 och ha knappast förekommit
1 Sartori, Sitte und Brauch 3 s. 185 f. Jfr Hoffman-Krayer, Feste und
Bräuche des Schweizervolkes s. 159. Reinsberg-Dilringsfeld, Das festliche
Jahr s. 182. Moser-Gossweiler, Volksbräuche der Schweiz s. 21.
2 Kuhn, Märkische Sagen und Märchen s. 328 f.
3 Hessler, Hessische Landes- und Volkskunde 2 s. 169 f.
4 Sartori a. a. 3 s. 186 not efter annan källa.
5 J. Hasch, Ons Volk s. 68.
6 Peregrinusfirandets uppkomst s. 95.
7 I Bergstrands Kulturbilder från 1700—talets Västergötland finnas inga
uppgifter om valborgsmässoeldar, däremot om påskeldar.
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i Skåne förrän under de senaste decennierna. Vid mitten av
1700-talet var dessa eldars förekomst huvudsakligen begränsad
till Uppland och angränsande orter, och det är följaktligen icke
sannolikt att de ha kunnat vara upphov till Kristihimmelsfärdseldarna.
I Västergötland äro Kristihimmelsfärdseldarna säkerligen
äldre än påskeldarna. Sedan dessa sistnämnda, livligt uppskattade eldar blivit allmänna, hade nämligen ett sådant bruk som
att tända eldar vid Kristihimmelsfärdsdagen knappast kunnat
uppkomma och slå igenom mitt i påskeldsområdet. Även av primärmaterialets uppgifter framgår hur den yngre expansionskraftiga seden med påskeldar sakta men säkert har trängt ut Kristihimmelsfärdseldarna.
De skånska Kristihimmelsfärdseldarna äro sannolikt av hög
ålder och av kartan att döma äldre än midsommareldarna. Dessa
senare måste ju ha nått Skåne från Danmark, närmare bestämt
Själland. Spridningsriktningen har alltså varit väster — öster.
Men till den sydöstra delen av Skåne ha midsommareldarna icke
nått, tydligen emedan Kristihimmelsfärdseldarna ha fördröjt deras framryckning. Sydöstra Skåne är alltså att betrakta som ett
reliktområde för eldarna vid Kristi,himmetsfärdsdagen.
Förekomsten av en så ovanlig sed som Kristihimmels färdseldarna både i Skåne och Västergötland gör att man icke kan antaga självständigt ursprung för denna företeelse på bägge platserna. En möjlighet vore att bruket införts till ettdera stället
från det andra. En annan vore att dessa eldar tidigare haft en
utbredning, som omfattat även det mellan Skåne och Västergötland belägna området av vårt land.
En metod att komma underfund med i vilket syfte Kristihimmelsfärdseldarna ha tänts i Sverige vore måhända att undersöka huruvida någon annan sed, som skulle ha kunnat utövas i
samma eller liknande avsikt som eldarna, har förekommit vid
samma tidpunkt. En dylik undersökning visar att det icke finns
så många seder av det slaget att välja på. Det viktigaste bruket,
som i äldre tid utövats vid Kristihimmelsfärdstiden, har varit
gångdagsprocessionerna. Vi skola därför taga dessa i närmare
betraktande.
1 det gamla Rom anordnades processioner, kallade ambar-

169
valia,1 till växtlighetens skydd och främjande. Det mest bekanta ambarvale ägde rum den 25 april. Bruket upptogs av den
kristna kyrkan. Av denna sanktionerade processioner ägde därefter rum dels den 25 april (litania major), dels de tre dagarna
före Kristihimmelsfärdsdagen (litania minor eller rogationes)2
eller, som det brukar heta, de tre dagarna efter femte söndagen
efter påsk, d. v. s. bönsöndagen. I mellersta och norra Europa
kom litania minor att spela den största rollen. Dagarna för
denna fastställdes redan omkring år 470.
I Nordeuropa äro processioner liknande de romerska amlyarvalia kända från hednisk tid. Tacitus berättar om gudinnan
Nerthus färd genom landet.3 Från Fröskulten föreligger också
exempel på processioner av likartat slag. Frös bild fördes tillsammans med en prästinna på en vagn genom landet.4 Dylika
uppgifter bekräfta antagandet att de katolska gångdagsprocessionerna anknöto till ett hedniskt bruk av liknande typ i vårt land.
Processioner eller annat• slags vandring över åkerfälten, rop
och böner om god årsväxt ha förekommit på de flesta håll i
Europa.5 Ibland kan det icke avgöras, om dessa bruk härstanuna
från den katolska kyrkan eller om de utgöra direkta kvarlevor
från hednisk tid. De äro kända från såväl Danmark,6 Norgel och
Finlands som från Sverige.
1 pauly-Wissowa 1 sp. 1796.
2 Usener, Das Weihnachtsfest, Religionsgeschichtliche Untersuchungen 1
(1911), s. 302 ff. Nilsson, Den romerska kejsartiden 2 s. 481. Dens., Folkfesternas samband med år och arbetsliv, Nordisk kultur 22, s. 8.
3 Tacitus, Germanerna (Hammarstedt) s. 83 f.
4 Flateyjarbök 1 s. 337 ff.
5 Se t. ex. Mannhardt a. a. 1 s. 397 ff., 540 ff. Buchner, Volk und Kult,
Forschungen zur Volkskunde 27, s. 26 f. Fox, Saarländische Volkskunde s.
259 ff. Sepp, Die Religion der alten Deutschen s. 78 ff., 193 ff. Lippert, Christenthum, Volksglaube und Volksbrauch s. 624 ff. Koren, Volksbrauch im
Kirchenjahr s. 128 ff. Beitl, Deutsche Volkskunde s. 273 ff. Birlinger, Sliten
und Gebräuche 2 s. 90 f. Meyer, Badisches Volksleben s. 505.
6 Olrik-Ellekilde a. a. s. 688 f. Kalkar, Ordbog over det wldre danske
Sprog, art. gangdag.
7 Keyser, Den norske Kirkes Historia under Katholicismen s. 197. Storaker
a. a. s. 97, 208. Bondevik a. a. s. 101 f. Rastad, Frå gamal Tid, Norsk Folkeminnelag 25, s. 82 f.
8 Nikander, Fruktbarhetsriter under årshögtiderna hos svenskarna i Finland, Folkloristiska och etnografiska studier 1, Skrifter utgivna av Svenska
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Frän vårt eget land ha vi talrika uppgifter från äldre tid om
gångdagarna. I Gutalagen talas om tre gångdagar.' I Hälsingelagen säges att vårfrid går in på lilla gångdagen och ut om Botulvsmässan.2 Gångdagarna nämnas vidare av bl. a. Olaus Petri
i En nyttog posti11a3 1528 och likaledes av Laurentius Petri i Then
swenska kyrkeordningen4 1571 samt äro utmärkta i äldre almanackor.
Liksom i andra länder kunde dylika processioner även i Sverige äga rum på en helgondag. Hos oss fördes Erik den heliges
fana jämte hans reliker på Sankt Eriks dag från Uppsala ut på
landsbygden.5
Beträffande gångdagarna i veckan före Kristihimmelsfärdsdagen meddelas i en skildring från slutet av 1600-talet att i Arby
kyrka i Småland funnos "tvenne vexiller eller fanor med kors",
som under korsveckan5 och gångdagarna under sång och bön
hade burits från den ena kyrkan till den andra. Likaså hade man
burit dem ute på marken, omkring åkrar och ängar, sjungit och
åkallat Gud, att han ville bevara frukten på jorden samt avvända
missväxt och dyrtid.7
Moman lämnar följande skildring av bruket:
"Servatoris corpus, ut mentiuntur, circum gestando per plateas, agros, campos, & rura reliqua, hebdomade crucis, nobis

Litteratursällskapet i Finland 128, s. 283. Karsten, Spår af fornnordisk tro
och kult i östsvensk folktradition, Finsk tidskrift 73, s. 165 ff. Landtman,
Folktro och trolldom, Finlands svenska folkdiktning VII. 1, s. 81 f.
1 Schlyter, Gotlands-lagen s. 20. Pipping, Guta lag och Guta saga s. 12.
Jfr Schlyter, Ordbok till Sweriges gamla lagar, art. gang dagher. HolmbäckWess63, Gutalagen s. 252. Söderwall, Ordbok öfver svenska medeltids-språket, art. gangdagher. Ihre, Glossarium suiogothicum, art. gångdagar.
2 Schlyter, Helsinge-lagen s. 92. Holmbäck-Wess61, Hälsingelagen s. 397 f.
Lilla gångdagen var den 25 april. Jfr Lithberg-Wess&i, Den gotländska runkalendern 1328 s. 87 f.
3 S. 66 a.
4 S. 47 a.
5 Höök, De Erico IX sive Sancto s. 41 f. Jfr Alrot, [Dissertatio de] Gestricia s. 30.
6 Benämning på gångdagarna.
7 Rans. om ant. 1667-84. K. B. F. 1. 9: 4. Rel. från Calmar superintendentia. Avskr. ULMA 2155: 10 s. 14.
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Gångdags veckan; insignem inde benedictionem possessoribus
sese accelerare nugantur."1
I förordning av den 4 november 1772 stadgas att "de näst
efter Böne-Söndagen följande, och så kallade, Gångdagar, warda
till firande, såsom Helge- och Predikodagar, indragne".2 Minnet
av gångdagarna levde dock kvar, bl. a. i vissa åtgärder som vidtogos i samband med sådden:
"Bönsöndagen skulle man gå omkring gärdena och göra bön
för att få god skörd" (Bh. Långelanda. VFF 1707). I gångveekan
skulle man så (Vml. Skinnskatteberg. ULMA 6392 b). "Längre
tillbaka i tiden gick de runt åkrarna, då dessa var sådda, och
läste böner för att få god årsväxt" (Vg. Grolanda. IFGH 4657).
"Och förr ha de gått runt åkrarna och läst ur psalmboken
strax efter det blivit sått —
Då skulle det bli bra bevarat och
växa bra" (Vg. Långared. IFGH 4601). "Efter slutad sådd gjorde de, som voro sant gudfruktiga, en rund kring åkern och bådo
till Gud om en god skörd och att han ville bevara det för tork,
frost och annan skada" (Vg. Böne. IFGH 3507). "Och sedan,
när säden kom upp, gick kvinnorna kyrkeklädda med bok och
näsduk i handen och marscherade runt åkern" (Vg. Kvinnestad.
IFGH 2734). Intressant är i detta sammanhang även nyttjandet
av "kornguden i Vånga" (N. Vånga, Västergötland), ett träbeläte
vilket bönderna om våren brukade smuggla ur kyrkan och vid
solens uppgång föra omkring på åkrarna för att få god årsväxt.3
Av dessa uppteckningar synes i regel framgå att ett samband
i äldre tid rått mellan vårsådden eller broddens uppkomst och
processionerna. Så länge kyrkan tillät dylika processioner, ägde
de utan tvivel rum vid Kristihimmelsfärdstid på de fastställda
böndagarna.
Kristihimmelsfärdsdagen eller ,tiden däromkring är icke särskilt känd såsom såtid. I t. ex. Västergötland, där minnet av
gångdagarna bäst levat kvar, har man i sen tid sått på Ture och
Tyko. Från äldre tid finnas inga källor, som direkt ange, när
1 Moman a. a. s. 35. Jfr Olaus Magnus a. a. 3 s. 38. Dijkman, Antiquitates
ecclesiasticre s. 124 f., 134 ff.
2 Wilskman, Ecclesiastique werk s. 1234.
3 K. Torin, Kornguden i Vånga, Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift, h. 3, 1877. Nytryck 1938 s. 60 f.
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sådden skedde. I regel torde man få räkna med att sådden redan
var över och att säden också ibland hunnit komma upp ur jorden
till Kristihimmelsfärdsdagen. Gångdagsprocessionerna skulle således snarare ha hänfört sig till brodden än till såningsarbetet.
Det var givetvis nödvändigt att säden skyddades för den betande boskapen. Hägnaderna ha som bekant icke avsett att omsluta kreaturens betesmarker utan att skydda åker och äng mot
djurens åverkan. Man inhägnade alltså de områden, som gåvo
skörd av säd eller hö. Då kreaturen i stora delar av vårt land
släpptes ut på våren tidigare än sådden kunde äga rum — för att
icke nämna sådana trakter, där de gingo ute praktiskt taget året
runt -- skulle man kunna vänta att i gamla hägnadsbestämmelser påträffa data icke för kreaturens lösning utan för sådden,
och framför allt borde då uppgifter härom vara att finna i byordningarna.
Ett återkommande datum för hägnadernas iståndsättande är i
byordningarna första maj. Sporadiskt förekomma även andra
data. I andra fall skola gärdesgårdarna vara lagade vid tid, som
bestämmes av byalaget.
Av dylika uppgifter ha vi ingen hjälp i vårt försök att fastställa tiden för vårsådden i gammal tid. Bestämmelserna att hägnaderna skulle vara iståndsatta första maj sammanhänga med
denna dags karaktär av inledning till sommaren över huvud taget. Det måste också anses naturligt att hägnadsbestämmelserna
nämna en fast (icke rörlig) kalenderdag.
Emellertid är det heller icke fastslaget att hägnaderna behövde
vara iståndsatta redan till sådden. Det var egentligen först då
korna kunde göra skada på brodden, som de måste hållas från
åkrarna. Så bestämmes i Skånelagen att då byamännen hava
sått sin säd, då skola de utsätta en laga stämmodag för alla dem,
som bo samman i byn, att de alla skola inhägna till den laga
stämmodag, som förelägges dem.1 Här är alltså tydligt att hägnaderna iordningställdes först efter sådden.
Enligt Södermannalagen skola bönderna hålla laga hägnad med
varandra, då de vilja börja sin sådd, och hägnaden skall hållas
till Mårtensmässan, om dåligt väder eller nödtvång vållar det.2
1 Schlyter, Skåne-lagen s. 169. Holmbäck-WesAn, Skånelagen s. 111.
2 Schlyter, Södermanna-lagen s. 85 och 92. Holmbäck-WesAn, Södermannalagen s. 106 och 111.
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Upplandslagen stadgar att gärdesgårdarna kring åkrarna skola
vara hållfasta och fullgoda, så snart man harvat inom hägnaden.
Omkring ängarna skola gärdesgårdar vara uppsatta en månad
efter påsk. Här är det märkligt nog sålunda fråga om en tidpunkt, fastställd efter påskterminen. Det är i detta fall dock
icke säden utan höet, som skall skyddas.'
Samma bestämmelse som i Upplandslagen beträffande hägnaderna kring åkrarna finnas i Västmannalagen. Omkring ängarna
skola gärdesgårdar vara uppsatta sju dygn efter valborgsmässan.2
Enligt Hälsingelagen skola gärdesgårdarna omkring åkrar och
ängar vara hållfasta och fullgoda sju dygn före Botulvsmässan
(17 juni).3
Av de ur lagarna anförda uppgifterna beträffande hägnaderna
kring åkerjorden ha vi sett dels att överenskommelse kunde träffas om dag, till vilken hägnaderna skulle vara iståndsatta (Skånelagen, Södermannalagen), dels att detta skulle vara gjort, så
snart man harvat inom hägnaden (Upplandslagen, Västmannalagen) samt dels att hägnaderna skulle vara fullgoda till en viss
i lagen fastställd dag (Hälsingelagen).
De östgötska och västgötska landskapslagarna intaga en särställning i fråga om bestämmelserna rörande hägnaderna kring
den odlade jorden. I östgötalagens byggningabalk, flock 13, säges:
"Nu uilia bondxr sek sina byria ha skulu ber lik tapt haua
ok rnt libum sinum för xn ut bars se [is skaeppa."4
("Nu vilja bönder börja sin sådd; då skola de hava gärdesgårdsled täppta och grindar för leden, innan sädesskäppan bäres ut") .5
Och i följande flock stadgas:
"Nu aghu alle gara gildi uara fini hwIgha hors dagh: r garber ogildaer. ha böte fini bre öra."

1 Schlyter, Upplands-lagen s. 221 och 223. Holmbäck-Wessn, Upplandslagen s. 162 och 164.
2 Schlyter, Westmanna-lagen s. 200 och 202. Holmbäck-Wessål, Västmannalagen s. 132 f.
3 Schlyter, Helsinge-lagen s. 72. Holmbäck-WesAn, Hälsingelagen s. 373.
Collin-Schlyter, östgöta-lagen s. 204.
5 Holmbäck-Wessål, östgötalagen s. 208.
5 Collin-Schlyter a. a. s. 205.
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("Nu skola alla gärdesgårdar vara i stånd före Helga torsdag;
är en gärdesgård då bristfällig, då skall därför bötas tre örar.")1
I Västgötalagens jordabalk, flock 9, 'finnes följande bestämmelse:
"Garbwr skal standw malli topt ok akrw luktt2er a hxlghatoorsd agh."2
("Gärdesgård skall stå färdig mellan åker och tomt på Kristi
Himmelsfärdsdag.")3
Vidare heter det i förnämes balk, flock 1:
"Utgarluer allir ok lit, skulu uxrat firi, ok gild vm hwigha
korsdagh."4
("Alla utgärdesgårdar och led skola vara uppe och i gott stånd
före Kristi himmelsfärdsdag.")5
Beckman gör i detta sammanhang följande anmärkning: "Att
bestämma stängselskyldigheten efter en dag i det rörliga påskkalendariet var uppenbart opraktiskt."5 Detta påpekande är naturligtvis fullt berättigat, och man frågar sig vad anledningen kan,
vara till dessa båda lagars avvikelse i berörda hänseende. Det
har här ovan sagts att det måste anses naturligt att hägnadsbestämmelserna ansluta sig till fasta kalenderdagar.
Västgöta- och östgötalagarnas stadganden att hägnaderna — i
Västgötalagen utsäges tydligt att det gäller hägnaderna omkring
åkerjorden — skulle vara iståndsatta till Kristihimmelsfärdsdagen, borde betyda att sädesbrodden då i regel var så långt kommen att den kunde skadas av kreaturen.
Vi ha nu funnit att det rationella skyddandet av sådden genom
hägnader och gångdagsprocessionernas magiska åtgärder för såddens skydd och främjande sammanfalla i tidshänseende. Härtill
ansluta sig de ännu i sen tid i Västergötland förekommande Kristihimmelsfärdseldarna. Alltså är det fråga om tre till Kristihimmelsfärdstiden anknutna företeelser. Två av dem avse klart att
skapa skydd åt sådden. Det är icke ologiskt att skärskåda möjligheten av att även den tredje företeelsen -- eldarna — nyttjats i
samma syfte. Således skulle det förhållandet att KristihimmelsHolmbäck-WesAn a. a. s. 208.
Collin-Schlyter, Westgöta-lagen s. 46. Sjöros, Äldre västgötalagen s. 75_
3 Beckman, Äldre västgötalagen s. 68.
4 Collin-Schlyter a. a. s. 63. Sjöros a. a. s. 105.
5 Beckman a. a. s. 96.
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färdsdagen förekommer i lagbestämmelserna om hägnaderna
sammanhänga med de vid denna tid utövade magiska bruken,
som avse växtligheten på åkrarna.
Vad Kristihimmelsfärdseldarnas ålder beträffar, har det ovan
gjorts sannolikt att de i vårt land äro äldre än midsommareldarna. Att dessa senare härstamma från medeltiden torde det
icke råda någon tvekan om. Följaktligen kunna Kristihimmelsfärdseldarna mycket väl ha existerat vid tiden för Västgötalagens upptecknande liksom även dessförinnan. De kunna givetvis
ha tänts i samma syfte redan innan Kristihimmelsfärdsdagen
kom att spela någon roll.
Kristihimmelsfärdseldarnas samband med sådden bestyrkes
måhända av förekomsten av Ture- och Tykoeldarna i Västergötland. Dessa eldars utbredning ansluter sig till Kristihimmelsfärdseldarnas område (Se karta 7). Ture- och Tykodagarna äro
emellertid unga i vår almanacka (Se sid. 184). Såsom ovan
sagts ha de ansetts som sådagar bl. a. i Västergötland, även inom
området för eldarna vid dessa tillfällen. Det finns givetvis ingenting, som hindrar antagandet att det är bruket att tända eldar
Kristihimmelsfärdsdagen, som har flyttats över till de nya sådagarna, samtidigt som Kristihimmelsfärdsdagen började förlora sin betydelse för åkerväxten. En dylik utveckling ter sig
tvärtom fullt naturlig. Det kan erinras om att det var år 1772,
alltså ungefär samtidigt med att Ture kom in i almanackan
(1774), som gångdagarna avskaffades.
Tidigare har här nämnts att på ett område i Finland eldar
tänts vid Kristihimmelsfärdsdagen eller pingsten. I allmogetraditionen föreligger ingen större skillnad mellan dessa bägge högtider. Den ena har räknats som en förhelg till den andra.
Ganander lämnar följande uppgift om de finska eldarna vid
pingsten:
"Helaa, den årstid, då Pingst-högtiden infaller i Maji eller Junii
månad, hvaraf Christi himmelsfärd kallas Hela-Tuorstai och
Pingst Heluntai. Finska folket, i synnerhet i Tavastland och
Åbo anställa då lekar, Hiippa kallade, enke-lekar m. fl. dansa
kring eldar i åkrar och gröna parker o. s. v. — — De lust-eldar,
som på flere ställen i åkrar och på öpna fält göras, kallas på
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Finska Hela walkia, vid hvilka brasor de sig roa, i synnerhet i
Tavastland uti Hattula Socken, med godt öl under musik och
hoppande."1
Uno Harva har i en uppsats Helka-rop och helka-sånger berört
sambandet mellan Kristihimmelsfärdseldar och ett visst slags
sånger ("rop") i Finland. Han säger närmast med utgångspunkt
från ropen:
"Är 1832 publicerade K. A. Gottlund i tidskriften Otava en
skildring av de s. k. helka-seder och -sånger, som genom sekler
fortlevat i Ritvala by i Sääksmäki socken i Tavastland. Skildringen grundar sig på anteckningar han gjort åtta år tidigare.
Han anmärker, att han hade hört berättas om dessa vårseder redan år 1814, men att han inte förr hade kommit att teckna upp
dem, därför att hans årliga hemresa från Åbo via Tavastehus
alltid inträffade vid en tidpunkt, då, som han säger, 'man inte
längre ropade helka'. Finska helka, hela kommer från sv. helga
i uttrycket helga torsdag, som är den gamla benämningen på
kristihimmelsfärdsdagen; i finskan heter denna högtid alltjämt
helatorstai, (jfr även fi. heluntai > helgudag, pingst). — —
Också i uppteckningar från andra trakter talas det om 'helkaropande'. I Reinholms samlingar t. ex. heter det, att Hauhoborna år 1864 ville göra troligt, att 'ärterna inte längre växa så
bra', sedan man slutat ropa helka. Detta meddelande innehåller
alltså även en antydan om ändamålet med helka-ropandet. En
förklaring i samma stil påträffas i följande av Gottlund i Otava
anförda skildring: 'Så ropa de årligen helka i Ritvala och så ha
de ropat redan många hundra år, och ingen i byn känner till varför de så göra eller vem som först fick dem att sålunda ropa.
Byns folk intygar endast att deras förfäder i många släktled berättat att denna sed är så gammal att de och deras förfäder aldrig hört huru den har uppstått, men de ha endast sagt och föreställt sig att Ritvalas egor och åkrar upphöra att växa och bära
frukt när folket tröttnar härvid och överger denna sin gamla
sed'. Likaså omtalar bl. a. A. A. Borenius, att det förr i världen
var ett gängse skrock i bygden, att 'det inte växer något på Ritvala åkrar, ifall man upphör att ropa helka' (SKVR IX, I, s. 120).
V. Tarkiainen, som har ägnat de ifrågavarande sederna en in1 Ganander, Mythologia fennica s. 10 f.
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tressant och ingående undersökning i sitt arbete 'Ritvalan helka'
(Kalevalaseuran Julkaisuja I), har särskilt fästat uppmärksamhet också vid de s. k. helk a- eldarna. Han antar (s. 17),
att 'ropandet' sedan gammalt har hört ihop just med dessa eldar
och att uttrycket 'ropa helka' härrör därifrån. 'Hurudant detta
rop har varit', säger han, 'därom ha vi i Finland inga andra vittnesbörd än helka-sångerna från Ritvala'. På ett annat ställe (s.
97) framhåller han, att inte ens de rika Reinholmska samlingarna 'ha att uppvisa mer än den enda ramsa, som kan räknas
till helka-sederna, och till och Med denna ter sig snarare som en
trollformel än som en sång eller ett rop'. Den lyder, sådan den
upptecknats efter en gammal gubbe i Messuby, på följande sätt:
Helka, Malk, pääs, palla& ('Helka, Malka, ditt huvud brinner'!)
Den tolkning Tarkiainen vill ge de första orden, nämligen 'heliga
Maria', torde dock icke träffa det riktiga; förmodligen böra de
ifrågavarande orden läsas: helka-malka ( malka 'bjälke'), ty fordomdags var det mångenstädes sed att vid detta tillfälle fästa en
halmkärve, ett risknippe eller något annat lätt antändligt ämne
vid ändan av en stör eller en påle och med detta redskap komma
elden att flamma högre; det var just i detta ögonblick son" dylika
rop uppstämdes (Varonen, Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla, s. 312; jfr Storaker, Tiden i den norske folketro, s.
216).
Det av Messuby-gubben återgivna ropet ger inte vid handen,
vad som egentligen åsyftades med denna sed. De ord som yttrades i detta sammanhang tyda i varje fall inte på någonting som
skulle främja växtligheten. Däremot har man i sydvästra Finland ännu i sen tid bevarat exempel på att det vid kristihimmelsfärdstiden förekommit också sådana rop, vilka faktiskt inneburit en önskan om bättre växtlighet. Sålunda ha vi från Koski i
Åbo län en mycket värdefull anteckning, som belyser just denna
sak (se Harva, Varsinais-Suomen henkistä kansankulttuuria,
Varsinais-Suonien Historia III, I, s. 48 f.). En åldrig gumma i
denna trakt berättade nämligen på sin tid, att man där fordom
hört ropas:
Hel, hel, helatuorstai,
nouse ohra kasva kaura,
ylene hyvä ruis!

Hej, hej, helga torsdag,
spira, korn, väx, havre;
höj dig, goda råg!

Från Eurajoki finns upptecknat ett rop, söm börjar på allde12
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les samma sätt, fastän fortsättningen — synbarligen beroende på
att tidpunkten för kristihimmelsfärdsdagen växlar och att våren varit försenad — fått en annan utformning (SKVR X, s. 162) :
Hej, hel, helatuorstai,
mitäs näi varhan tull ?
Jää meres ja lumi maas
ja ohra sita loukkas.

Hej, hej, helga torsdag,
varför kom du så tidigt?
Is på havet, snö på marken,
kornet i visthusvrån.

Också i denna strof talas det alltså om säd, ehuru sådan som
ännu ligger osådd i visthuset. I Rusko har samma rop uppträtt
i annan variant (SKVR VIII, s. 184) :
Hel, hel, helatuorstai,
varhas tulik kumminki,
ej ol vojt, el vellinki,
ei uut vihta saunas.

Hej, hej, helga torsdag,
du kom dock för tidigt,
smör ej finns, ej välling,
ej ny kvast i bastun.

Då dessa rop alltså hänföra sig just till kristihimmelsfärdsdagen, kunna de mycket väl gå under benämningen 'helka-rop'. Det
förstnämnda av dem, det från Koski härstammande, synes bäst
ha bevarat det ursprungliga innehållet, eftersom enligt den allmänna meningen avsikten med det ifrågavarande ropande& har
varit att befordra växtligheten. Det är sedan en annan fråga,
huruvida dessa rop från början ha stått i samband med brännandet av våreldar.
Men även om denna fråga i brist på sakuppgifter måste lämnas
obesvarad, så är det märkligt, att de båda bruken förekomma vid
samma tidpunkt och ha ett gemensamt namn. Också med avseende på ändamålet stå de varandra nära, ty såväl helka-ropen
som helka-eldarna ha i folktron utövat inflytande på såddens
öde. En mycket intressant och redan i betraktande av sin ålder
anmärkningsvärd uppgift i detta avseende har Reinholm påträffat i Renko sockens kyrkböcker, där det heter, att ortsborna
bränt eldar 'på höga backar och på broddåkrar både natten före
och natten efter kristihimmelsfärdsdagen samt på pingstnätterna' och att denna eldrit, som ännu år 1777 stod 'i högsta flor',
avsåg 'god årsväxt'. Att b r o dd å ker n nämnes i detta sammanhang, är ju ett ytterligare bevis för att det verkligen var för
att framkalla 'god årsväxt' som man tände hela- eller helka-eldar.
Också Ganander uppger i sin Mythologia fennica (s. 10), som utkom 1789, att man 'på flere ställen i åkrar och på öppna fält'
tände 'med gnidning af trän' dylika 'lust-eldar', vilka på finska
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kallas Hela-walkia (valkia 'eld'). Andra källor tala om helka-eldar
'bland åkerfälten', 'på höga ställen på åkrarna', 'på åkrar eller
fält', 'på kullar och mellan åkrarna osv. (se Tarkiainen, anf. a.,
s. 16 f.). I Vichtis heter det att dessa eldar upptänts 'till sädens
gud', i Sääksmäki 'för att främja åkerns gröda', i Messuby och på
andra håll 'mot frosten'. Det synes sålunda inte uteslutet, att de
båda ifrågavarande helka-sederna, då de voro sammanknippade
med hel g at or sdage n, ha ingått förening, vilket dock inte
hindrar att helka-ropande kan ha förekommit också ensamt för
sig."1
Så långt Harva. Det förefaller alltså som om även de i Finland förekommande eldarna vid Kristihimmelsfärdsdagen skulle
ha tänts vid sådden eller vid broddens uppkomst. Detta synes
styrka den åsikt, som ovan framförts beträffande karaktären
av de svenska Kristihimmelsfärdseldarna.
Vid pingst, d. v. s. den närmast Kristihimmelsfärdsdagen belägna högtiden, ha eldar tänts på ett område i Jylland, nämligen
"i Egnene Nord for Stadil helt op til Limfjorden og mod Ost forbi
Holstebro, Herning samt mod Syd til Skernådalen og derfra i
9(rå Retning op til Tim; dernst i Sydvestsalling."2 Dessa eldar
synas i sen tid icke ha haft sådan karaktär att man därav kan
draga någon slutsats beträffande avsikten med dem. Det är dock
synnerligen märkligt att även på Jylland ett sammanfallande av
tidpunkterna för dessa eldar och hägnadernas iståndsättande är
för handen. Jyske Lov — stadfäst år 1241 — innehåller följande bestämmelse härom:
"Then garth thxr for ruff swaeth aer. scal wxrx giorth for
paschx xth fyrrae. oc for waar sw-xth vm pinxdag. och sculx
standx tyl mickwls iniss. vdaen off alt korn commaer fyrrae yn."2
("Det gxrde, der rejses for rugswd, skal vxre rejst til påske
eller for, og for vårswd til pinse, og det skal stå til mikkelsmesse,
med mindre alt korn kommer for ind.") 4

1 Harva, Helka-rop och ,helka-sånger, Folkminnen och folktankar 1943, s.
37 ff.
2 Schmidt a. a. s. 166.
3 Skautrup, Den jyske Lov (1941) s. 154.
4 Dens., a. a. s. 155.
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Det är svårt att utan tillgång till ett rikt material ge utlåtande
om pingsteldarnas ålder i Danmark. Rent geografiskt sett förefalla de att vara gamla. Säkerligen äro de äldre än valborgsmässoeldarna, som ju äro kända från 1600.4alet. Pingsteldarna tillhöra i sen tid (Se kartan i Schmidt a. a. eller Olrik-Ellekilde a. a.)
huvudsakligen västra Jylland. Jyllands viktigaste novationsområde ligger emellertid på östkusten, från vilket håll t. ex. valborgsmässoeldarna ha inkommit. Följaktligen har man att vänta
de äldsta eldarna just i Västjylland, och det är. sålunda möjligt
att pingsteldarna äro av mycket hög ålder.
Liksom i Sverige och Finland kan man således måhända även
i Danmark spåra ett samband mellan broddens uppkomst och
eldarna. Det kan icke bero på en tillfällighet att detta samband
kunnat påträffas på tre skilda platser i Norden. Ingen tvekan
torde råda om att ett äldre geografiskt sammanhang måste förutsättas mellan de platser, där pingst- eller Kristihimmelsfärdseldar ha tänts i sen tid: Jylland — Skåne -- Västergötland —
Sydvästfinland. Detta skulle kanske innebära att eldar till sädens skydd eller främjande — någon egentlig gräns mellan
dessa begrepp finns icke — ha tänts över ett område, som
sträckte sig från och med Danmark över Syd- och Mellansverige
till och med sydvästra Finland. Därigenom förklaras den reliktartade förekomsten av Kristihimmelsfärdseldarna i Skåne. Samtidigt ges också den enklaste förklaringen till förekomsten av
dessa eldar i Finland, nämligen att de ha haft, samband med
samma bruk i Svealand. Det synes också sannolikt att eldarna
vid Kristihimmelsfärdsdagen och pingsten representera en mycket gammal eldningssed i Norden. Vi kunna kanske också räkna
med att dessa eldar äro ursprungligt nordiska och icke ha inkommit till det nordiska området genom spridning.
Det finns några få uppgifter om att man haft för sed att tända
eldar på åkrarna i samband med vårarbetet. En sådan uppgift,
som förefaller vara tillförlitlig, föreligger från Hellvi på Gotland.
"Sed att 'bränna' i åkern. Ant. ögren, f. i Hellvi 1864, berättar att en sådan sed förekommit vid Stora Ire, Hellvi, när han var
barn. 'Det gjorde de vid Stor-Ire-Jakobssons — det var bara e n
liten eld — det var om våren. — Det var väl för att inget ont
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skulle komma i åkern, och så för det det skulle växa bättre,
vetja — de var så giskfulla.1 — Det är hedniskt, det där'." —
ULMA 10986. 1937.
Säve uppger i Åkerns sagor (s. 7 not) att man före sådden
tände eld i åkerns fyra hörn för att "medelst eldens dolda makt
från grödan avvända allt ont".
En person, född år 1856, har uppgivit från Fleringe, också på
Gotland, att man där "lade eld i alla fyra hörn på åkern" (ULMA
7072). En annan sagesman från orten, ungefär jämnårig med
den förre, vet dock ingenting om ett sådant bruk (ULMA 10986).
"Somliga eldade utefter åkrarna, när de höll på och sådde,
sade de, men det har inte jag varit vittne till, förstår sig. Det
har varit före min tid. Det skulle vara något häx med det, var
givet." — Vg. N. Vånga. ULMA 2850: 1 s. 36. 1930.
"Det var en torpare på Rosenborgslaget, som tände en eld på
åkern, när han hade sått på våren och hösten. Om det var något 'ont' på åkern, skulle elden och röken ta bort det. Ofta förekom att man tände eldar för att inte brodden skulle frysa." —
Vrm. Eskilsäter. IFGH 3642 s. 41. 1935.
"Man tände även eldar vid vårplöjn." — Dis. Fröskog. IFGH
1014 s. 38. 1927.
Dessa uppgifter äro givetvis icke tillräckliga som bevis för att
det har funnits en allmän sed att tända eldar till växtlighetens
skydd. Däremot visa de att tanken att med eld skydda åkern
icke har varit alldeles främmande för folket.
I och för sig vore det ganska naturligt, om elden, som väl
torde ha varit det mest nyttjade skyddsmedlet i forna tider,
också hade kommit till användning vid åkerbruket. Det hade
snarast varit egendomligt, om så icke hade skett. Eldar tända
i åkerkanten på våren — eller kanske bar man eld runt åkern —
kunna ha avsetts som skydd åt växtligheten mot onda makter
under den kommande sommaren. Givetvis behöver man ingalunda tänka sig att ett dylikt bruk ursprungligen har utövats på
en och samma dag årligen.
1 [Giskfull — "full af vantro och vidskepelse", Säve-Gustavson, Gotländsk
ordbok, art. giskfull. Gustavson, Gutamålet 1 s. 21.]

K a p. VII.

ELDARNA PÅ TURE- OCH TYKODAGARNA.
På ett mindre område i nordligaste Västergötland, trakterna
mellan Vänern och Vättern, har man upptänt eldar på Turedagen (28 april), ibland i samma ort även på Tykodagen (29 april).
Denna sed är icke känd från något annat ställe i eller utanför
vårt land.
De föreliggande uppteckningarna om dessa eldar äro få och
kortfattade samt lämna i regel ingen motivering till seden. Där
dylik likväl förekommer, är det skäl att upptaga den med försiktighet. Ture- och Tykoeldarna härröra från en trakt, där icke
mindre än fyra olika eldningsbruk mötas. I norr härska valborgsmässb- och Peregrinuseldarnå, från söder komma påsk- och
Kristihimmelsfärdseldarna. Det vore därför fullt förklarligt, om
i något eller några fall en motivering som gäller andra eldar har
överflyttats på Ture- och Tykoeldarna. Dessa utgöra en fåtalig
grupp, som helt naturligt icke har kunnat hävda sig gentemot
de i frammarsch varande livskraftigare eldarna. Här återges
några uppteckningar rörande eldarna på Ture- och Tykodagarna:
"Vi eldade Ture den 28:de april. Och om man inte eldade så mycket, så
var man ute ändå den kvällen." — Vg. Berga. IFGH 3328 s. 18. 1934.
"Vi firade både Ture och valborgsmässoaftonen med eldar och tocket
på bergen. De sang och lekte och sådant bägge kvällarna, likadant på
Ture som på Valborg." — Vg. Grevbäck. IFGH 973 s. 58. 1927.
"På Bållenberg, en backe vid Bankälla (by), där eldade de Ture. Då
eldade de tre kvällar i rad. Hade en tjärtunna på en stake mitt i högen,
och högen var av grenar, fåraris och halm. Så sköt de med gevär. Där
var en så stor, djup håla med vatten i på Bållenberg mitt på backen. Vi
dansade och sprang änkeleken där halva natten." — Vg. Väring. ULMA
3264: 15 s. 7. 1931.
"De eldade tre kvällar: Ture, Tyko och Valborg. Tura kallade de det.
Jag har varit med och turat. Det gjorde de på Högås i Stora Väring." —
Vg. Väring. ULMA 3264: 15 s. 2. 1931.
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"Ture eldades, där det var gott om enbuskar och ris. De drog i hop
enbuskar i en stor hög, tände på, och ungdom dansade och lekte omkring."
— Vg. Värsås. IFGH 2688 s. 24. 1932.
"Vid de s. k. Tur-eldarna gick det ganska städat till. Man hurrade och
sjöng förstås eller dansade kring elden, men några mystiska förehavanden
eller hokus pokus märktes ej. Varför Tur-elden överhuvud tändes, har jag
ej hört eller kunnat lista ut. Kanske tändes den fordom för att skrämma
vargarna, innan kreaturen skulle drivas i vall på våren." — Vg. Mölltorp.
IFGH 894 s. 1 f.
"De eldar mest ute om påsk. Påskafton tänder de eldar på höjderna
och skjuter av skott. De sköt rätt upp i luften för att driva bort troll.
Och så blåste de i bockahorn.
Valborgsmässoafton eldar de också, men de skjuter bara om påsk. Men
'hornar' gör de alltid, när de eldar. Det hör till.
På Ture och Tyko eldar de också, mest Ture. Då tänder de på gammalt ris och skräp." — Vg. Beateberg. IFGH 736 s. 98. 1926.

I vissa delar av Götaland voro Ture- och Tykodagarna kända
som sådagar för säden, råg, havre och blandsäd. I Västergötland
torde Ture och Tyko ha, av det rikliga materialet att döma, hållits för de enda riktiga sådagarna i praktiskt taget varenda socken. Någon annan funktion ha dessa dagar icke haft i den folkliga kalendern annat än rent undantagsvis.
Jag har tidigare framhållit såsom min åsikt att det är valborgsmässoeldar, som flyttats över till Ture- och Tykodagarna.1
Emellertid har jag funnit flera omständigheter, som tala emot
detta antagande. Det är föga troligt att valborgsmässoeldarna
med larmet och oväsendet mot rovdjuren skulle ha placerats på
ett par sådagar. Sannolikare hade varit att man helt enkelt hade
accepterat valborgsmässoeldarna med den form i vilken de utövades utan ändring av tidpunkten. Så har också den fortsatta
utvecklingen varit. Vidare förefaller det som om valborgsmässoeldarna vore yngre på ifrågavarande område än Ture- och Tykoeldarna. Märklig är också dessa sistnämnda eldars markanta.
anknytning till sådden: man eldade på en del ställen på bägge
sådagarna, d. v. s. två dagar i rad.
Ture- och Tykodagarna påminna med den något obestämda
utformningen och bristen på karakteristiska drag närmast om
Kristihimmelsfärdseldarna. En blick på kartan ger även vid
handen att de senare taga vid där de förra sluta. Områdena för
1 Ejdestam, Svenska vårseder s. 43.
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- vardera

seden gränsa alltså till varandra eller — om man så vill
— bilda ett sammanhängande utbredningsområde.
På grund av anförda omständigheter håller jag för sannolikt
att Ture- och Tykoeldarna ha från Kristihimmelsfärdsdagen
överflyttats till ifrågavarande dagar, sedan dessa kommit att
spela rollen av sådagar. Ture infördes i almanackan i slutet av
1700-talet, medan Tyko härrör från samma århundrades början.

Kap. VIII.

MIDSOMMARELDARNA.
Midsommareldar tändes omkring mitten av 1800-talet någorlunda allmänt endast i Skåne, utom den nordligaste delen, samt
i södra och mellersta delen av Bohuslän. Sporadiskt förekommo
de i Blekinge, Småland, i Dalsland och Värmland, i Härjedalen
och Jämtland, på Fårö, i Upplands och Hälsinglands kustland
samt i Norrbotten.
Seden att tända eldar vid midsommaren är känd från de flesta
'delar av Europa men även närbelägna delar av Asien och
Afrika.' Den har sålunda haft större utbredning än någon annan liknande sed. Närmast vårt eget land ha dessa eldar stått att
finna i Danmark, Norge, Finland, Baltikum och Tyskland. I Danmark ha S:t Hansblussene varit vanligare än övriga eldar. De
ha tänts i hela Nordjylland och i större delen av Sydjylland samt
på Själland och Fyn.2
I Norge synas midsommareldarna ha varit allmänna över så
gott som hela landet och i stort sett allenarådande. Liungman
har belägg från hela Norge utom den nordligaste delen.3
I Finland äro midsommareldarna kända från det inre av de
södra och mellersta delarna av landet, vidare från Egentliga
Finland och från Nyland samt från några åländska öar.4
De "dansk-norska" landskapen Blekinge, Skåne, Halland och
Bohuslän avträddes till Sverige omkring mitten av 1600-talet.
Ännu leva i dessa landskap åtskilliga folkminnen kvar från den
dansk-norska tiden, alltså företeelser som vanligen icke äro
1 Se t. ex. Liungman a. a., karta efter s. 496.
2 Schmidt a. a. s. 165.
3 Liungman a. a., karta.
4 Helminen a. a. s. 262. Även enligt icke publicerade undersökningar ut-förda av Ragna Ahlbäck.
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kända i det övriga Sverige. Å andra sidan avstannade icke det
danska inflytandet i Skåne i och med att detta landskap kom till
Sverige.
Ett kultursammanhang mellan Danmark och Norge över Skåne,
HaNand, i någon mån Västergötland samt Bohuslän är icke ovanligt. Som ett exempel kan nämnas den dansk-norska benämningen "nisse" på tomten. Den förekommer i Sverige i de nyssnämnda landskapen. Sigurd Erixon anför också exempel på
samma förhållande ur den materiellt betonade kulturen.1
Majsjungningen (seden att bära maj i by och sjunga majvisan) har från det nuvarande Danmark spritts över Skåne (och
Blekinge utom den östligaste delen) samt hela Halland (varifrån
den även trängt in i Västergötland), men den har icke nått
Norge.
Vad midsommareldarna beträffar, så uppvisar icke kartan något dansk-norskt sammanhang utefter vår västkust. Detta kan
synas märkligt med hänsyn till att dessa eldar torde vara mycket
gamla i Danmark och Norge, liksom i Europa över huvud taget.
I Danmark äro midsommareldarna säkerligen äldre än t. ex. valborgsmässoeldarna. Dessa senare synas nämligen ha gjort intrång på midsommareldarnas område. Även i Norge måste seden
att upptända eldar vid midsommaren av den stora utbredningen
att döma vara av hög ålder.
Midsommareldarna äro i Götaland äldre än påskeldarna. Det
har tidigare visats att detta var fallet i Bohuslän, där de sistnämnda ännu vid mitten av 1800-talet och senare voro i färd med
att-tränga ut midsommareldarna. Ett antagande att påskeldarna
tidigare skulle ha undanträngts av midsommareldarna men därefter ånyo erövrat den förlorade terrängen är icke rimligt.
Jag håller för sannolikt att midsommareldar ha förekommit
även i Halland men att de ha överflyglats av påskeldarna och
försvunnit. Seden med påskeldar var livskraftig och expansionsmäktig samt förlagd till en mörkare årstid än midsommareldarna.
Med sitt spridningscentrum i Göteborg har den brutit midsommareldarnas kedja längs västkusten.
1 Svensk kulturgeografi från etnologisk synpunkt, plan sch 1. Se nordgränserna för sättugnen och sydgötiska huset.
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Denna åsikt styrkes även av språkliga skäl. Midsommareldarna i Bohuslän ha kallats "midsommarvaka".1 I norra Halland benämndes påskelden "påskvaka", i vilket ord sista sammansättningsleden utan tvivel härleder sig just från "midsommarvaka". På annat sätt kan beteckningen påskvaka i norra
Halland icke förklaras. Den har icke påträffats i angränsande
trakter och har ej kunnat spridas hit. I södra delen av detta landskap heta påskeldarna "påskabloss", vilket tyder på att ordets
senare led är av danskt ursprung.
Erixon är tydligen av den åsikten att midsommareldar icke ha
förekommit i Halland. Han skriver nämligen: "Systemet med
ett förrum, nyttjat som kök, vilket är typiskt för frankiska huset, kan däremot likaväl ha nått oss via Västeuropa som genom
Tyskland. Det är sålunda jämte den fyrkantiga spismuren typiskt icke blott för Sydskåne utan även för Bohuslän — — och
utgör ett exempel på hur importerade kulturformer, särskilt något yngre, ej sällan haft lättare att slå rot där än i Halland. Ett
annat exempel därpå äro midsommareldarna."2 Erixon menar
alltså att midsommareldarna äro en förhållandevis ung sed i
Bohuslän.
Att midsommareldarnas ålder i Danmark och Norge liksom i
Europa i övrigt måste vara hög, har nyss framhållits. Härpå tyder även deras förekomst i det inre av Finland. Från det kontinentala Europa föreligger belägg på bruket att tända dylika
eldar redan från 1100-talet.3 Men är seden gammal i Danmark
och Norge, bör den också vara det i de numera svenska landskap,
som i äldre tid ha tillhört dessa bägge länder. I en del av dessa
landskap ha, såsom vi ha sett, midsommareldar tänts ännu i sen
tid. Den spridning från söder, som Sverige har varit utsatt
för, har gjort eldarna kända i Skåne och Blekinge, men Sydsmåland har icke kunnat forceras annat än i enstaka fall. I stället
följdes den lättframkomligare vägen längs västkusten.
Midsommareldarnas sporadiska förekomst i södra Småland
torde i regel bero på inflytande från Skåne och Blekinge. Invånarna i Sydsmåland stodo i förbindelse med landskapen söderut,
1 Om ordet "-vaka" som beteckning för elden vid midsommar i olika länder se Liungman a. a. 2 s. 549.
2 Erixon a. a. s. 32 f.
3 Freudenthal a. a. s. 301.
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och i handelshänseende hörde väsentliga delar av södra Småland
till olika Skåne- och Blekingestäders uppland.
De enstaka midsommareldarna utefter vår östkust kunna vara
kvarlevor av en något rikligare förekomst. Jag trör dock icke
de ha haft någon nämnvärd utbredning i inlandet.
I Värmland och Dalsland tändes midsommareldar sporadiskt
i landskapens västligare delar, och deras förekomst här kan utan
vidare tillskrivas norskt inflytande. I Jämtland och Härjedalen
äro dylika eldar kända från ett flertal platser. Båda dessa landskap tillhörde Norge fram till år 1645, men befolkningen där har
även senare upprätthållit förbindelser med detta land. Det är
möjligt att seden att tända midsommareldar före den tid, kartå
läggningen avser, har förekommit något rikligare, men den synes i allmänhet ha försvunnit rätt tidigt, redan innan valborgsmässoeldarna nådde dessa trakter.
Olaus Magnus anför följande om eldar vid midsommaren: "När
nu omsider alla skogar, ängar och fält stå i grönska och blom,
vid den tid då solen genomgår Kräftans tecken, det är på den
helige Johannes Döparens afton (en dag som redan de gamle firade med utomordentliga festligheter och jämväl lärt och budit
sina efterkommande att högtidlighålla), plägar allt folk utan
åtskillnad till kön och ålder samlas i skaror på städernas torg
eller ute på fria fältet, för att där glädtigt tråda dansen vid skenet af talrika eldar, som öfverallt tändas."1
Det vore kanske oriktigt att icke lita på Olaus Magnus' uppgift att eldar tändes vid midsommaren, ehuru det är svårt att
avgöra vilken trakt som avses i beskrivningen. De landskap, som
enligt vår kännedom om sedens utbredning skulle kunna komma
i fråga, voro ju på Olaus Magnus' tid danska eller norska. Jag
håller likväl — i likhet med vad som ovan sagts — icke för otroligt att seden då kunde förekomma på en del ställen även utefter
vår östkust.
Liungman säger — dock utan att anföra några skäl för sin
uppfattning — om valborgsmässo- resp. midsommareldarnas ålder: "In Schweden sind ohne Zweifel die Maifeuer älter als die
1 Olaus Magnus a. a. 3 s. 137.
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Sonnwendfeuer."1 Som vi här ha sett, torde förhållandet vara
det motsatta.
Uppteckningarna och beskrivningarna rörande midsommareldarna bestå i allmänhet av kortfattade notiser. Här anföras närmast ett par dylika från Skåne:
"S:t Hans bål brukade förr tändas runtom Ringsjön om midsommar,
och då samlades både gamla och unga där. Dans eller lekar förekom inte
då. Ej heller midsommarvaka. Det var endast ett sätt att samlas på midsommaraftonen." — LUF 476 s. 74. 1927.
"Magnus mindes att man förr i tiden brukat tända S:t Hanseldar nere
vid sjön vid midsommar. Nere på l3osjökloster hade man förstås också
majstång och dans runt den hela natten." — LUF 1907 s. 50. 1928.
Så följa några skildringar från Bohuslän:
"Midsommareldar uppgjordes lite varstans på höga kullar. Man hade
tjärtunnor, ved, halm, ljung o. d. Midsommarvaka, man sköt och dansade
omkring elden, då majstång inte fanns." — Bh. Bokenäs. VFF 1622 s. 39.
1928.
"För ungefär femton år sedan slutade man att tända midsommareldar
i trakten. Dessförinnan restes bålen på Bua berg, och man dansade på en
slät plan nedanför. För 40 år sedan ungefär kom påskeldarna in." — Bhl.
Odsmål. VFF 1691 s. 21. 1928.
"På midsommarafton brände de mesornmersvak (midsommarelflar).
Man kunde se flera stycken eldar från kullen här intill, på Backamo
(Grinneröds socken), på Lyckorna (Ljungs socken) och på Orust. Så brukade de spika upp tjärtunnor på ett par stakar, så att de satt högt, och
tända på dem. Så samlade sig ungdomarna där, och efteråt gick de till
en loge och dansade." — Bh. Ljung. VFF 1653 s. 55. 1927.
"Eldar tändes några tiotal år tillbaka allmänt vid midsommar. Påskeldar förekom då ej alls. Dessa ha sedermera så småningom utträngt midsommareldarna, vilka nu fullständigt upphört. — Då sagesmannen var tolv
år gammal, var hon med om att elda en fyr midsommardagen på Ilandsberget vid Skärhamn. En tjärtunna sattes högst uppe på kullen och antändes. Man lekte ringlekar och sprang änkeleken. Majstång förekom då
ej i trakten." — Bhl. Lyse. VFF 1784 s. 10. 1929.

Så ett par exempel från Jämtland:
"En gumma från Sunne i Jämtland talade om att där eldade de på midsommaren riktigt gammalt. Hon tyckte vi hade klena eldar här. Där eldade de upp minst en gammal båt vart är." — ULMA 12697. 1939.
"Förr brukade ett väldigt bål antändas natten mot midsommardagen på
Stugubergets högsta krön, där ungdom och äldre sedan roade sig under
natten med dans. Denna sed har nu upphört." — Jtl. Stugun. EU 7638.
1935.
1 A. a. S. 548.
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En uppgift om en ovanlig form av seden föreligger från Hudiksvalls stadsområde:
"Så på midsommaraftonen hade vi midsommarsbrasa. Då brukade ungdomen samlas på en stor slätt på ön. Dit fraktades en stor stång; vi tog
den finaste tall, som vi fick tag i i skogen, och bar den fram till slätten.
Den var så stor att vi fick vara en 7-8 man för att bära den. Där kläddes den med löv, en liten käpp sattes tvärs över den upptill, och på den
fästes så en krans av löv så, att den gick från spetsen på stången och
runt ändarna på tvärslån. Sedan reste vi den. Omkring stången lade vi
sedan upp en kasa av ris, tomma tunnor, ibland tog vi också och kapade
av gamla båtar på mitten och reste upp inne i kasan. Sedan fram på
midsommarkvällen tände vi på kasan och så fick den och stången och alltihop brinna. Mycket folk var det samlat, ja, det var alla som var på ön,
och musik hade vi med." — ULMA. Uppteckning av R. Broberg 1941.

Det sätt att bygga upp bålet omkring eller med stöd av stänger,
som här skildras, är vanligare på den andra sidan Bottenhavet
och Östersjön och torde härröra därifrån?
Om syftet med midsommareldarna ger materialet inga upplysningar. Inga särskilda åtgärder eller förehavanden, av vilka någon slutsats i detta avseende skulle kunna dragas, voro förenade
med eldarna. Huruvida de tidigare tänts i någon viss avsikt i
vårt land, kan icke avgöras. Den tid, som de föreliggande uppteckningarna och skildringarna i allmänhet gälla, utgör midsommareldarnas slutskede.
1 Se bilder hos Helminen a. a. Enligt ULMA 11092 från Ormsö, Estland,
sattes en stång i mitten av rishögen.

Kap. IX.

PÅSKELDARNA.
Påskeldarna tillhörde vid mitten av 1800-talet och de följande
årtiondena huvudsakligen västra Göta- och Svealand. I Halland voro de i det närmaste allenarådande, i övriga landskap förekommo de sida vid sida med andra eldar. I Skåne funnos
påskeldar endast i det mot Halland gränsande Bjäre härad; i den
västra hälften av Småland voro dessa eldar allmänna, och vidare
voro de rikligt företrädda i västligaste östergötland. I Bohuslän
konkurrerade påskeldarna med midsommareldarna, som vid
denna tid tändes företrädesvis i södra och mellersta delen av
landskapet. I Västergötland och angränsande del av Närke voro
eldarna vid påsk kända praktiskt taget överallt. I Dalsland tändes nästan enbart dylika eldar, och i Värmland voro de vanliga
utom i landskapets nordligaste del. Gränsen inåt landet för påskeldarna sträcker sig sålunda från nordöstligaste Skåne, går genom Småland mot norr, vidare genom västligaste östergötland
och sydvästra Närke samt följer därefter Värmlands östgräns
norrut. Det nordligaste belägget på påskeld i Värmland härrör
från N. Ny socken (IFGH 3364).
Utanför det egentliga påskeldsområdet förekommo påskeldar
mera sporadiskt. Så tändes dylika i ett par orter i Västmanland,
nämligen städerna Lindesberg (ULMA 15428) och Nora (ULMA
15815). I Södermanland tändes också påskeldar på några platser, och vidare föreligga uppgifter om påskeldar från sydöstra
Småland. Huruvida påskMdarna -på dessa enstaka platser verkligen tillhört traditionen eller om deras förekomst varit av mera
tillfällig art, kan icke avgöras. Ett faktum är i varje fall att de
synas ha försvunnit ganska tidigt. Sannolikt ha eldarna inkommit till de nämnda orterna med inflyttad befolkning.
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Inom den sydligare hälften av Öland tändes påskeldar på ett
flertal platser. Beläggställena på kartan för dessa eldar äro sex,
och här bör man nog räkna med ett gemensamt spridningscentrum på ön. Just från öland, ehuru från den norra delen, är
även ett annat exempel på sammanhang med västsvensk tradition
känt, nämligen seden att upphöra med lyse inomhus på Gregoriusdagen.1 Båda dessa företeelser få förmodligen ses i samband
med den sydvästsvenska kulturens inflytande på östsvenska förhållanden över huvud taget. Påskeldarna på Öland äro tydligen
äldre än valborgsmässoeldarna men ha numera fått rymma fältet för dessa.
Sigurd Erixon publicerar i sitt arbete "Svensk kulturgeografi
från etnologisk synpunkt" en karta, på vilken bl. a. påskeldarnas
gräns inåt landet har utmärkts. Frånsett några betydelselösk detaljskillnader överensstämma Erixons karta och den här publicerade kartbilden i fråga om påskeldarnas utbredning. Erixon järnföri samma arbete påskeldsgränsen med gränserna för förekomsten av andra kulturföreteelser i västra Göta- och Sveåland.
I stort sett ha påskeldarna visat sig vara äldre än mannaminne
överallt där de ha påträffats. Blott i vissa delar av Bohuslän 'har
man mera allmänt börjat tända dylika eldar först under 1800talets andra hälft. Detta sammanhänger med att man här firade
midsommaren med eldar, varför påskeldsseden hade vissa svårigheter att bli populär omedelbart.
Utanför vårt land äro påskeldarna närmast kända från Finland,2 Tyskland3 och Holland.4
I Finland tillhörde påskeldarna de västligaste delarna av landet, från och med Gamla Karleby i norr till och med Lappfjärd
i söder och tändes såväl i svenskbygderna vid kusten som i de
därinnanför belägna finnbygderna. Denna förekomst kan stå i
direkt samband antingen med de kontinentala påskeldarnas område eller med Västsverige. Jag håller den senare möjligheten
1 Se Ejdestam, Svenska vårseder, karta 1. Jfr Karin Danver a. a. karta 5.
2 Helminen a. a. s. 262.
3 Atlas der deutschen Volkskunde karta 24. Freudenthal a. a. s. 248 ff.
4 van der Ven, Ons eigen volk in het feestelijk jaar s. 71 ff. Roukens,
Wort- und Sachgeographie I A s. 222, I B s. 45. Jahn, Die deutschen Opfergebråuche bei Ackerbau und Viehzucht, Gennanistische Abhandlungen 3, s.
124 f.
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för mera trolig, varvid jag stöder mig på bl. a. förekomsten av
den likaledes västsvenska påskbrevsseden i östsvenska kuststäder samt i några orter i Västfinland (Jfr s. 23 ovan).
Liksom fallet är med valborgsmässoeldarna, måste vi beträffande påskeldarna förutsätta att de ha inkommit till vårt land
från kontinenten. Påskeldar tändas i den nordvästra delen av
Europas fastland, alltså i Tyskland och Holland. Frågan är då
vilket av de båda nyssnämnda länderna skall anses ha varit ursprungsorten för påskeldarna i Sverige. Varifrån har inflytandet gjort sig starkast gällande i Västsverige — från Tyskland
eller Holland? — Om svaret råder ingen tvekan. Holländarnas
inflytande i Göteborg var minst lika kraftigt som tyskarnas i
Stockholm, och det är väl sannolikast att seden har införts från
Holland, även om möjligheten att de kommit från Nordvästtyskland icke helt kan uteslutas.
Göteborg grundades i början av 1600-talet av för detta ändamål inkallade holländare.' Det gäller givetvis om dem såsom
om tyskarna i Stockholm att de icke lade bort sitt hemlands seder, därför att de slagit sig ned på en främmande ort, detta i synnerhet som de voro talrikt företrädda i staden. Holländarna utgjorde ett överskikt av befolkningen, och det fanns därför inga
hinder av social art för en spridning av deras seder.
Förutsättningen för att påskeldarna skola ha införts till vårt
land med inflyttade holländare, är att seden var känd i Holland
vid tiden för utflyttningen därifrån. Något belägg, som direkt bekräftar detta, känner jag icke, men det synes möjligt att så var
fallet. Freudenthal anför från Tyskland en säker uppgift från
år 1590, vari det heter att man årligen upptände dylika eldar.
Samme författare återger f. ö. även äldre uppgifter, som kunna
tyda på ännu högre ålder hos denna sed.2 Då dessa eldar förekommo i nordvästra Tyskland så pass tidigt, är det ju antagligt
att de icke heller voro okända i Holland, som i kulturhänseende
har många drag gemensamma med just nämnda del av sitt större
grannland.
1 Berg, Samlingar till Göteborgs historia 1 s. 57 ff. Almquist, Göteborgs
historia 1, Göteborgs jubileumspublikationer 1: 1, s. 21 ff., 315 ff.
2 Freudenthal a. a. s. 258 ff.
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Med ledning endast av påskeldarnas utbredning i västra Götaoch Svealand kan ingenting bestämt sägas om deras ålder i Sverige. Det kan nämligen förutsättas att spridningen ut över det
område, där eldarna förekommo vid mitten av 1800-talet, har
gått mycket snabbt, och det finns vidare anledning att antaga
att spridningen därefter för en tid gått saktare. Bergstrand anför uppgifter om påskeldar i Västergötland från år 1768, 1780
och 1790.1
Påskeldarna tändes vanligen på påskaftonens kväll (påskkvällen) ; undantagsvis eldade man, huvudsakligen i Bohuslän, på
påskdagen eller annandagen. De föreliggande skildringarna av
seden äro ganska stereotypa och variera blott obetydligt. Som
exempel återges följande:
Under senare hälften av 1800-talet förekom inga andra festeldar än de
som eldades påskafton efter mörkrets inbrott. Dessa kallades för påskeldar (påskaell).
De voro före skiftet på 1850-talet en byns gemensamma egendom, men
efter skiftet, när gårdarna utflyttats, blev det i regel tänt påskeldar på
var gård, där det fanns ungdom. Under byorganisationen eldade byn på
Valtarn, en kal platå på berget ovan Våmbs kyrka. Likaså kunde eldar
tändas på Storängen, som var byns lekeplats. Den är nu odlad, och gården Klasborg ligger nu på Storängens plats.
Påskeldarna uppbyggdes av ris och torrfuror; var det riktigt fint, så
fanns det en tjärtunna. Den [högen av bränsle] skulle vara rund, och
ju högre ju bättre. Att ha den största elden i trakten var storvulet.
Påskeldarna tändes i byns närhet fordom för att skrämma trollpackor
att ej flyga över byn. Under senare tid, 1800-talet, hade det blivit ett ungdomens nöje. Strax före påsk samlades byns pojkar och drog ihop en
påskeld, sedan samlades alla ogifta ungdomar vid elden, som tändes, när
det mörknat. Handklaver eller fiol medfördes, och så spelades det och
sjöngs, men dans förekom ej under påsknatten. Alla stodo i ring kring
elden och såg högen förintas, en och annan kunde ta en eldbrand och svinga
med. När elden var slocknad, gick var och en till sitt.
Detta sätt att elda påskeld var genomgående lika för bygden. Barnen
och de gifta besökte i regel ej påskelden; de stod hemma på sina gårdsplaner och räknade eldarna i nejden och säg efter vilka hade största
elden." — Vg. Våmb. IFGH 4296 s. 42 f. 1939.
"Men så fort det blef dager på påskaftonen voro nästan alla småpojkar
i färd med att dra ris och skräp till den blifvande påskelden eller 'påskvakan', som den kallades. I synnerhet anlitades det s. k. 'sma1ariset' — d. v. s.
1 Kulturbilder från 1700-talets Västergötland 3 s. 114 f.
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'kvisten' af löfkärfvarna sedan fåren ätit af löfvet — hvilket alltid brann
med fart; vidare 'risbråte' och enbuskar. Då och då. affyrade pojkarna
pistolskott, som alltid laddades så, att de smällde duktigt. De, som inte
hade riktiga pistoler, förfärdigade sig sådana genom att fästa gevärspatroner af koppar i ett trähandtag och så fila ett litet fänghål på patronen.
Sedan stoppades den hårdt med krut och 'bussar' 1. 'papperstuttar' och så
tändes med tunder, hvilket senare brände upp fickorna på mången pojke.
På eftermiddagen kommo äldre pojkar och drängar för att dra fram större
trä, i enlighet med regeln: 'ta't där det ä' och lägga't där det fattas'.
Skulle därvid bli en eller annan 'sjua' (refva i vinkel) på kläderna, var
inte så noga, bara det blef en stor påskvaka. Så bar det hem i största
hast för att klä sig i bättre kläder och äta påskmaten, hvilken bestod af ägg
och hvitgröt m. m. — allt medan solen var uppe. Ty man måste ha gjort
ifrån sig och stängt spjället före solens nedgång, på det påskkäringarna ej
skulle ha makt att förtrolla folket och gårdarna vid sina blåkullafärder.
I skymningen började småttingarna — pojkar och flickor — att elda
så småningom. När det var i det närmaste mörkt, kom den äldre ungdomen i stora flockar, under det gevärssalvor smattrade. Sedan de så voro
samlade, 'fyrade' man på ordentligt, så elden steg högt mot skyarna. Vanligen hade man dessutom tagit dit en tjärtunna och i senare tid äfven
några kannor gasolja eller fotogen för att 'gjuta olja på elden'. Fram emot
midnatt var vanligen brändt till slut, och man troppade al till något ställe,
där lite servering var anordnad, och dansen tråddes kanske till ljusan dag."
Vg. .gispered. Lampa, Brytningen mellan gammalt och nytt i Knallebygden, Fataburen 1913, s. 48.
"En vanlig gammal sed var att en skulle med och elda ute i det fria om
påskkvällen. Elden kallades för påskeld. Ungdomen samlade ris och skräp
i en hög. Den högen låg färdig att tändas om påskkvällen. Tjärtunnor
brändes. Tunnan hängdes upp på. en stång vid elden. Både yngre och äldre
samlades kring elden. Inte annat än skämt och glam vid elden. Så försökte en att hålla den vid makt så länge som möjligt. Barn var också
med, och de tröttnade inte. Någon annan mening än att en skulle skrämma
på påskkäringarna, vet jag inte. En och annan av de stadigare manfolken
hade bössa med sig och sköt påsksmällar." — Vg. Trökörna. IFGH 4432
s. 8. 1940.
"Om påskkvällen tände en eldar i det fria för att en skulle ha roligt.
Det var brukligt före min tid. Elden kallades för påskeld. Och den tändes
inte för något annat än för att en skulle göra, som de gjort före oss. En
skulle liksom vaka litet den natten för att påskkäringar voro i farten. En
brukade ha bössa med och skjuta. De, som inte hade det, gjorde kolsmällar. På höga kullar tändes elden. Det syntes åt andra sidan över sjön (Vättern)." — Vg. N. Fågelås. IFGH 4482 s. 40. 1940.
"Då [påskaftonens kväll] eldades även päskefyrarna på höga berg, såsom Fjälla och Bua höjd. Man slog botten av en tjärtunna, hällde fotogen
i samt tände med en långhalmskärve." — Bh. Lyse. VFF 1784 s. 8. 1929.
"Påskafton tändes påskevager uppe på bergen. Messummersvager förekommo också förr i tiden men ha nu upphört. Mest användes tjärtunnor,
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enris och långhalm. På senare tid har det hänt att man doppat trasnystan
i fotogen och satt upp dem på stänger och så tänt på. Tjärtunnorna förses med ben för att de skola lysa längre. Efter det elden slocknat, brukade ungdomen dansa på någon loge." — Bh. Myckleby. VFF 1713 s. 23.
1928.
"På Vettekullen vid gränsen till Lommeland samlades ungdomen förr
om annandag påsk för att tända påskesåtar. De hissade upp en tjärtunna
på en tio meters påle, satte något brännbart inunder och tände på. Man
sköt för att skrämma häxor och dansade runt bålet." — Bh. Näsinge.
VFF 1786 s. 35. 1929.
"Festeldar har ej mycket förekommit här annat än påskefyrar, men
sådana har tänts påskafton, så länge någon minns. De tändes för att
skrämma bort påskkäringar, troll och vilddjur samt för att föra värme
och sol till jorden. Man brukade tända dem påskafton i skymningen, och
de brunn° sedan, så länge man hade något bränsle. När boskapen släpptes ut första gången, tände hölingarna eldar, men de voro små, och det
var endast för att värma sig. Påskfyrarna förlades till de högsta höjderna,
som lågo fritt, så att fyrarna skulle synas vida omkring, och samma plats
brukade användas år från år. Sådana platser brukade kallas påskekoll
eller påskesten o. d.
Före påsk samlade ungdomen på lediga stunder bränsle till påskefyr.
En eller två gårdar brukade vara samman om elden. Vanligen var det
samma folk det ena året efter det andra och samma plats, som användes
år frän år. Den manliga ungdomen och även barn hjälpte till med att
draga fram bränsle, som fick tagas var som helst. Enris höggs och drogs
tillsamman i stora högar, annat avfall samt ljung plockades, och halmkärvar tiggde man sig av bönder, om det ej var för svårt foderår. En
gång var jag med, då vi fått en tom tjärtunna av handlarn. På en hög
kulle stod en ensam asp, vari åskan slagit ned, och vi lyckades få tjärtunnan fast på en lång stång och upp i den gamla aspen. Det blev en ståtlig
påskefyr, sam syntes vida omkring. Man skaffade sig ej bränslet i hemlighet, snarare tvärtom, ty man ville ha så mycket folk som möjligt till
sin eld. Därför tävlade man också om att få den största elden. Kom man
upp på en kulle, kunde man få se en hel massa eldar på alla höjder runt
omkring. Bränslet lades i högar runt omkring, och själva bålet tändes på
den högsta platsen, och sedan lade man på ris och ljung, så lågor och
gnistor stodo i himlens höjd. Tjärtunnor hängdes upp på höga stänger,
men det var ej ofta det förekom, och båtar har jag aldrig sett eller hört
att man bränt, men här finns inga sjöar och följaktligen inga båtar. Inte
heller har jag hört att man bränt någonting i påskefyrarna. Sprang omkring med eldbränder och dansade och larmade kring påskelden brukade
man göra. Likaså att skjuta och smälla. Om man ej hade skjutvapen, tog
man och lyfte upp en sten och smällde i en berghäll för att på så sätt få
en smäll. Det skedde för att skrämma bort påskkäringarna, som denna
natt voro ute och sökte något lämpligt att rida till Blåkulla på, men de
vågade sig ej in i eldskenet, men man kunde få se dem i mörkret utanför
stå och stirra med ögonen in i den upplysta rundeln. Det var mest kalvar
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och baggar, som påskkäringarna togo att rida på, och för att hindra dem
härifrån gjordes kors på dörrarna, men även människor, i synnerhet manspersoner, kunde råka illa ut för påskkäringar, varför man sköt och tände
eldar. Påskelden skulle även värma upp den frusna jorden och draga till
jorden solvärmen. Påskeldar brukar man ännu tända. I senare tider har
man börjat tända valborgsmässoeldar, men de äro ej allmänna." — Dls.
Råggärd. EU 4445. 1931.
"Om påskkvällen eldades ute i det fria. Elden kallades för påskeld.
Bränslet bestod av ris, som erhållits genom röjning i markerna. Så tog en
enbuskar och skräp, som inte var till någon nytta. Så eldade en upp tomma tjärtunnor. De lades på rishögen. Eller en hängde upp tunnan på en
stång, som ställdes mitt i högen. Pojkarna bar bränslet till den plats, där
en skulle tända påskelden. På påskeberget brukade de tända en sådan
eld i min ungdom.
Den gamla seden har så nära bortlagts. Jag såg inte en enda eld denna
påskkväll. Det kan hända att en liten skräphög eldas upp vid gården, men
det blir inte mer heller; inte går ungdomen ihop så nu, som de gjorde förr,
och har roligt pä det viset." — Vrm. Eda. IFGH 4121 s. 28 f. 1938.

Den vanligaste benämningen på den eld, som tänts vid påsken,
har varit "påskeld". Detta ord förekommer allmänt i Västergötland samt i Halland och Värmland. I det sistnämnda landskapet samt i Dalsland påträffas ofta ordet "påskvärme" som namn
på elden. I Bohuslän, i Västergötland och i norra Halland har
också benämningen "påskvaka" använts. Den senare sammansättningsleden i detta ord är säkerligen lånad från "midsommarvaka". I södra Halland påträffas benämningen "påskabloss", i
vilket ord den senare leden går tillbaka på det danska "blus"
(S:t Hansblus, Valborgblus). I Bohuslän förekommer sporadiskt
ordet "påskesåt", ursprungligen syftande på det hopade eldningsmaterialet, högen av bränsle.
En intressant förekomst har benämningen "påskfyr". Den
förekommer från och med nordligaste Halland till och med Dalsland.
Ordet "fyr" är lånord i svenskan.1 Detsamma kan vara fallet
med "påskfyr". Påskeld kan på tyska dialekter heta posfär,2
posch-, poske- och poscherfär.3 Det holländska ordet är paasch1 Jfr t. ex. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, art. 3. fyr.
2 A. Wrede, Rheinische Volkskunde s. 185.
3 Freudenthal a. a. s. 248 (Westfalen, Ostfriesland och området vid nedre
Ren).
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vuur.i Det är således möjligt att benämningen påskfyr inkommit till vårt land samtidigt med eldarna.
Från Glömminge socken, öland, meddelas att påskeldarna kallades "påskfyer" (ULMA 15730), ett ord som förmodligen härrör
från påskfyr. Till åtminstone denna ort skulle således seden att
tända påskeldar ha inkommit från det relativt begränsade område i västra Götaland, där benämningen påskfyr är känd.
Den vanliga motiveringen till att eldar tändes vid påsken, var
att man skulle skrämma bort påskkäringarna, som troddes vara
på väg från eller till Blåkulla. I samma syfte utfördes skjutning,
larm och oväsen.
Något direkt samband med boskapsskötseln ha påskeldarna
icke haft i vårt land, även om påskkäringarna ansågos ha makt
att förgöra kreaturen eller använda dem att rida på till Blåkulla.
Med tjärkors, stål och andra avvärjande medel försökte man
därför hindra de Blåkullafarande kvinnorna att komma in i ladugårdarna.2 Dessa profylaktiska åtgärder sammanhänga givetvis med häxtron i allmänhet.
Däremot ha påskeldarna i regel icke satts i samband med kreaturens första utsläppande på bete på våren. Påsken inföll oftast
alltför tidigt för att korna skulle kunna finna någon föda ute i
markerna. I Bohuslän och angränsande delar av Dalsland fanns
emellertid en sed att gå i vall med fåren vid påsk. Fåren löstes
tidigare än korna, ibland innan snön ännu hade helt gått bort. Vi
skola taga del av det primärmaterial, som gäller fårens lösning
vid påsken i de nyss angivna trakterna. Till denna vallgång är
vanligen knutet ordet "påskagymmer" eller former därav:
Rietz anför från södra Bohuslän ett ord "påskagömmor" med
följande förklaring: "Påske-vaka, f. nattlig folkfest omkring en
eld om påsken, hvartill hörer ett gästabud af hopsparad gillesmat
eller påskagömmor".3
Liknande uppgifter stå att erhålla ur arkivmaterialet.
"Annandag påsk samlades ungdomen att fira påskegömma.. De fick med
sig ägg och smörgås hemifrån att kalasa på. I flera dagar hade man hål1 woordenboek der nederlandsche taal 12, art. paasch. van der Ven a. a.
s. 71 ff.
2 Se t. ex. Hagberg, Påskhögtiden s. 28 if.
3 Svenskt dialekt-lexikon s. 496 a.
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lit på att samla ljung och mossa till ett bål. Ibland reste man t. o. m. en
tjärtunna på en påle." — Bh. Tanum. VFF 1793 s. 26. 1929.
"Påskegymmer var smörgås med fläsk och korv, som de tog med till
påskefyren. Där åt de och levde, och sedan gick de till vår loge och dansade." — Dls. Rännelanda. IFGH 4106 s. 21. 1935.

Rietz' "påskagömmor" och uppteckningarnas "påskagömmer"
eller "-gymmer" m. m. innehåller i själva verket ordet gömmer,
gymmer, som betyder "ung tacka".1 I de flesta uppteckningar
förekomma också fåren i ett eller annat sammanhang:
"Påskegömmer, det var första dagen, som de släppte ut får och lamm.
Då tog de med sig mat av alla slag och ett grand brännvin också. Det var
på påsk, om det gick, men det kunde allt vara någon annan dag också." —
Bh. Naverstad. VFF 1804 s. 56. 1929.
I en del fall har man haft ordets betydelse fullt klar för sig,

och bruket har också behållit rena drag:
"Om påsk skulle man alltid ut och gäta påskegymmer. Fåren skulle
släppas på bete påskdagen, det kallade de att en skulle ut och gäta påskegymra, och det har jag varit med om. Det fick vi göra, när vi var små."
— Dls. Högsäter. IFGH 1051 s. 18. 1927.
"På påskafton skulle fåren utsläppas. Då skulle de ut med påskejymra.
En tacka, som ej fått lamm, kallades jymmer." — Dls. Järbo. IFGH 4103
s. 25. 1935.

Sigfrid Svensson ser i denna vallgång med fåren ett samband
mellan påskeldarna och kreaturens lösning.2 Påskeldarna och
larmet omkring dessa avsågo dock allmänt att skrämma bort
påskkäringarna och icke rovdjuren, såsom fallet var med motsvarande företeelser vid valborgsmässan och Peregrinusdagen.
Påskagymmer betyder ju "påskalamm", och det är möjligen det
bibliska påskalammet, som är upphovet till den bohusländska
och dalsländska seden att "gäta påskagymmer". Emellertid har
denna vissa drag gemensamma med kontinentala herdefester. I
en del bohusländska uppteckningar berättas att barnen byggde
hyddor och hade kalas vid påsk ("påskeskår": jfr östergren, Nusvensk ordbok, art. skåre). Samma bruk återfinnes vid pingsten
i Danmark och är där en herdesed.3
1 Zetterholm, Nordiska ordgeografiska studier s. 1 ff. Nilån, Ordbok öfver
allmogemålet i Sörbygden, art. jymmra. Arill, Vårhalvårets märkesdagar, arbetsliv och fester i Västsverige, Göteborgs jubileumspublikationer 15, s. 24.
2 Svensson i Nordisk kultur 22 s. 69 f.
3 Veder». Kristensen, Skattegraveren 5, s. 166 f. Schmidt, Hyrdedrenge og
Hyrdeliv s. 125 f.

Kap. X.

ÖVRIGA ELDAR.
Eldar ha sporadiskt tänts vid några andra tillfällen än de nu
nämnda. Från enstaka platser i Skåne, Blekinge, Småland, Västergötland, Östergötland och Närke har uppgivits att man hade
eldar på dymmelonsdags- eller skärtorsdagskvällen (Se karta 8).
En del av beläggen härröra från påskeldsområdets ytterkanter,
och det är möjligt att det är eldarna på påskaftonen, som ha
överflyttats till nyssnämnda dagar. Dymmelonsdagen och skärtorsdagen voro enligt den äldre folktron betydligt farligare än
påskaftonen och påskdagen. Det var vid dymmelonsdagstiden,
som häxorna begåvo sig till Blåkulla. I Västsverige med dess intensiva firande av påsken har föreställningen om häxfärderna
överflyttats till natten mellan påskaftonen och påskdagen. Hylt63.-Cavallius uppger att eldar ha tänts på dymmelonsdagens
kväll och påskaftonen.'
På trefaldighetsaftonens kväll ha eldar tänts på några enstaka
platser, nämligen på ett ställe i vart och ett av landskapen Dalarna, Värmland, Härjedalen och Jämtland. Denna afton ägde
källdrickning rum i Uppsverige.2 Möjligen är det i en del fall
fråga om midsommareldar, som ha överflyttats till trefaldighetsaf tonen.
I Åre i Jämtland (ULMA 11204) och Junosuando i Norrbotten
(ULMA 11061) eldades vid pingst (ej utmärkt på kartan). Detta
bruk är känt närmast från Norge.3 Man lade där i regel an på
1 Wiirend och wirdarne 1 s. 160.
2 Granberg, Den kalendärt fixerade källdrickningen, Folkminnen och folktankar 1934, s. 20 ff.
3 Se t. ex. Storaker a. a. s. 217. Rostad, Frå gamal Tid, Norsk Folkeminnelag 25, s. 81. Opedal, Makter og Menneske 3, Norsk Folkeminnelag 38, s.
84. Anne, Skikk og Tru, Norsk Folkeminnelag 42, s. 24. Hermundstad, Bondeliv, Norsk Folkeminnelag 45, s. 80.
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att få så stark rökutveckling som möjligt. Pingsteldar ha, som
ovan sagts, tänts också i Finland och Danmark.
För övrigt föreligga några enstaka belägg på att man eldat vid
vissa tillfällen. Dessa uppgifter ha icke utmärkts på kartan. Det
är i regel icke bekräftat att ifrågavarande bruk verkligen ha tillhört traditionen i resp. orter. Så meddelas att man tände upp
eldar "på någon stor berghäll" tjugondag Knut i Fryksände,
Värmland (IFGH 967). I byn Medskogen i S. Finnskoga i samma landskap hade man eldar på Norges nationaldag den 17 maj
(ULMA 13130). I Boda, också i Värmland, eldades nyårskvällen
på sjön Säven (IFGH 3964). I Långasjö i Småland hade man
eldar för att "bränna ut" det gamla året (Långasjö. Försök till
en sockenbeskrivning s. 180). På 1880-90-talen brändes i Glimåkra i Skåne nyårsaftonen "eller någon annan julkväll" tomma
"olje- och tjärtunnor" på isen (LUF 5505). I Väring i Västergötland eldade man, då folket kom från Hovamarknaden (ULMA
3264: 15). Axelson uppger att man på Mikaelikvällen tände upp
stora eldar på fäbodvallarna i Äppelbo i Dalarna (Vesterdalarne
s. 131). Även Moman har en uppgift om eldar vid samma tillfälle (S. 62 ovan).
Från Hjälmseryd i Småland uppgives att man varje år hade
eld på sjön Stråken på kyndelsmässoaftonen, varvid ungdomen
roade sig med dans och lek (ULMA 12237).

ÖVERSIKT OCH SAMMANFATTNING.
Folksederna i vårt land bestå i huvudsak dels av urgammalt
inhemskt, dels av senare importerat gods. Beträffande många
seder kan det icke avgöras om de tillhöra den ena eller den
andra kategorien. Nya seder ha också uppstått i Sverige i relativt sen tid.
De inhemska sederna måste för sin tolkning behandlas med
utgångspunkt från svenska och nordiska kulturförhållanden.
De importerade sederna kunna icke tolkas i enlighet med denna
princip — försåvitt icke samma förutsättningar ha funnits för
dem inom ett så vidsträckt område att detta omfattar såväl sedernas ursprungsort som deras förekomstort hos oss. I så fall
måste emellertid detta förhållande först klarläggas. Det är av
vikt att detta inses, emedan en mängd seder ha införts till vårt
land, sedan deras ursprungliga innebörd har gått förlorad. Hos
oss ha dessa seder mången gång erhållit en ny motivering, men
ibland ha de fortlevat som rena nöjesseder.
Den svenske folksedsforskarens första uppgift är således att
försöka utröna vad som är gammalt och vad som är senare inkommet i det svenska sedbeståndet. Redan här visa sig svårigheterna. Oftast har han inga äldre tidsfästa uppgifter att lita
till, vilka skulle kunna vara honom till hjälp i hans strävan att
bestämma en viss importerad seds ålder på svensk botten. Ett
stöd har han dock dels i kännedomen om ifrågavarande seds geografiska förekomst i Sverige under 1800-talets senare hälft, dels
i samma seds utbredning i andra delar av Europa. Härigenom
kan han i varje fall beräkna varifrån seden har införts till vårt
land och likaså ofta till vilken svensk ort eller trakt den först
har inkommit. Vanligen har han därvid parallellfall att jämföra
med, och tendensen framträder härigenom i regel fullt tydligt.
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Då utländskt inflytande från olika håll periodvis har gjort sig
gällande i olika delar av landet, kan man möjligen nå fram till
en approximativ datering för sedens införande.
Det råder ingen tvekan om att städerna ha spelat en stor roll
för importen av främmande seder till Sverige. Förbindelselederpa
mellan vårt land och kontinenten ha gått över de större handelsstäderna. Dock har icke handeln i och för sig haft någon egentlig betydelse för sedspridningen, utan det är främst den av handeln betingade folkomflyttningen, som är anledningen till att ett
flertal utländska seder ha blivit kända hos oss, vare sig det är
fråga om svenskar, som ha drivit affärsrörelse i utlandet, eller
— och framför allt — till våra städer inflyttade utlänningar.
Givetvis får man icke heller bortse från den möjligheten att
svenska tjänstemän, som vistats i Sveriges besittningar, ha kunnat föra med sig nya seder, då de återvänt till hemlandet. De
högre stånden ha medvetet strävat efter att tillägna sig främmande seder.
Visst är att en del av de till våra städer importerade sederna
aldrig fingo någon nämnvärd spridning på den svenska landsbygden. Ä andra sidan ha städerna utgjort spridningscentra för
åtskilliga från utlandet införda seder.
Allmogen var starkt konservativ i sin livsföring och intog en
avvisande hållning gentemot kulturnyheter. Det torde vara svårt
att framvisa exempel på att en allmogeman av genomsnittstyp
har från staden hemfört och utövat någon sed, som sedermera
har vunnit allmän spridning. Från städerna spredos — "vandrade" -- sederna ut i de närmaste omgivningarna, men härmed
förklaras icke det förhållandet att i relativt sen tid inkomna seder ha hunnit spridas över betydande delar..ay landet. Den förmedlande länken mellan stadsborna och allmogens stora massa
var de högre stånden på landsbygden samt i övrigt sådana befolkningsgrupper, som socialt sett stodo över allmogen i gemen.
I princip förelåg ingen skillnad mellan stads- och högre-ståndssed, ty utmärkande för denna senare var just stadsmässigheten.
Det var sålunda de övre samhällsskikten, som förde ut stadssederna på landsbygden, där dessa så småningom antogos även av
allmogen. Samtidigt spredos sederna direkt från stad till stad,
så att allt flera spridningscentra uppstodo.
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Sedan stadssederna hade slagit rot hos allmogen, spredo de
sig vidare inom denna samhällsklass. På så sätt bildades traditionsöar, vilka växte i omfattning och så småningom förenades
med varandra till sammanhängande områden.
Under den fortsatta utvecklingen lades dessa seder i många
fall bort i städerna, men de levde kvar på landsbygden. Stadsborna hade redan lagt sig till med nya seder och bruk och kommo följaktligen att alltjämt framstå som den modernare samhällsklassen. Vid mitten av 1800-talet förekom ett stort antal
av de forna stadssederna endast hos allmogen.
Av vad som här sagts, har det framgått att frågan om folksedens spridningsvägar icke är ett spörsmål av enbart geografisk
karaktär. Det är givet att de geografiska faktorerna ha spelat
en stor roll vid sedens spridning från den ena orten eller trakten
till den andra. I åtskilliga fall har det tydligt visat sig att seder
kunnat ha betydligt lättare att spridas inom ett visst område än utöver gränserna för detsamma. Eller det har gått lättare för dem att spridas i en viss riktning än i en annan. Från
en viss stad har en sed icke med ens kunnat spridas till vilken
del av landsbygden som helst. Till en början har den blivit känd
och utövad inom vederbörande stads inflytelseområde (uppland).
Emellertid måste, såsom nämnts, vissa rent sociala betingelser
föreligga för att en spridning skulle komma till.-stånd. I fråga
om stadssederna voro dessa villkor uppfyllda, ty dessa seder spredos från ett högre samhällsskikt till ett lägre. Naturligtvis kunde
seder och bruk även spridas på bredden, d. v. s. inom en samhällsklass. Däremot kunde de icke spridas från en lägre samhällsklass till en högre.
Folksedens spridning är i första hand beroende av sociala faktorer. Det finns praktiskt taget intet geografiskt hinder, som
icke kan övervinnas av folkseden. Men om icke de sociala förutsättningarna föreligga, så kommer icke någon spridning till
stånd.
_De årseldar, som upptändes i Sverige ännu vid mitten av förra
århundradet, tillhörde tvenne olika tidsskikt. Dels förekommo
eldar, vilka, så vitt man kan se, hade sin upprinnelse i uråldriga
inhemska trosföreställningar, dels funnos eldar som tändes enligt utländska förebilder och vilkas ålder i vårt- land var förhål-
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landevis låg. Jag har icke funnit något, som tyder på att eldar
av ursprungligen praktisk art, i samband med gästabud, signalering e. d., skulle ha givit upphov till årseldar.1
Elden har i Norden liksom i åtskilliga andra delar av världen
spelat en framträdande roll som magiskt skyddsmedel. I detta
syfte har den kommit till användning vid en mängd olika tillfällen, då man velat värna sig själv eller sin egendom mot övernaturliga makter. Redan från landnamstiden på Island föreligga
meddelanden om att landnamsmännen förde eld tvärsöver det
område, som de ville taga i besittning, eller att man tände eldar
på marken inom landnamet. Avsikten härmed var otvivelaktigt
att betvinga eller fördriva de övernaturliga makter, som troddes
råda över landet. I vissa delar av Svealand och Götaland — Värmland, Närke och nordöstra Västergötland — gick allmogen ännu
under 1800-talets senare hälft på Peregrinusdagen (16 maj) eller
— förmodligen enligt äldre bruk — den föregående dagen över
sina marker och tände eldar på lämpliga platser i syfte att
skrämma bort vargarna, tills kreaturen skulle släppas ut. Likheten mellan landsnamsmännens metod att helga land och Peregrinusgången är slående, och man torde ha rätt att söka ett
sammanhang mellan dessa bägge företeelser. Detta gäller icke
blott formen utan även innebörden hos dessa bruk. Sannolikt
har seden att freda markerna med eld i äldre tid icke varit riktad
mot rovdjuren utan mot de övernaturliga väsen, som troddes besitta området. Med tillhjälp av elden bröt människan på våren
ifrågavarande väsens makt över markerna för den tid, man
själv ville utnyttja dessa för sitt behov. Senare har motiveringen
att man ville befria ägorna från vargarna kommit fram, såsom
varande mera rationell. Det hade varit naturligt om kyrkan
hade understött eller lancerat en dylik uppfattning i sin kamp
att utrota tron på de hedniska övernaturliga makterna.
I samband med Peregrinusgången förekom larm och oväsen,
vilket gav bruket en karaktär av skallgång. Dock avsåg man
icke att fånga eller döda vargarna. I den sentida traditionen
hade eldarna blivit en detalj i denna "skallgång". Ur rationell
synpunkt voro naturligtvis dessa åtgärder föga effektiva. När allmänheten ändock trodde på deras verkan, så skedde det emedan
det var fråga om ett magiskt bruk.
1 Se Erixon, Folklig telegrafering, Svenska kulturbilder, Ny följd 4, s. 48.
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Vissa tecken tyda på att seden att freda markerna mot rovdjuren på speciellt Peregrinusdagen tidigare har haft avsevärt större
utbredning än vad som var fallet under årtiondena närmast efter
1800-talets mitt. Peregrinusgång utan tändande av eldar förekom då ända nere i södra Västergötland, i Västmanland samt i
västligaste Uppland, alltså förhållandevis långt österut i Svealand. Eljest har "skallgång" av ifrågavarande slag eller spår
därav påträffats i samband med valborgsmässoeldarna i Götaoch Svealand samt möjligen även i sydöstra Norrland. Om såsom
här gjorts gällande, denna magiska skallgång utgör en förvanskad form av bruket att på våren freda landet med eld, så bör
denna senare sed en gång i tiden ha varit allmän i Svea- och
Götaland.
Förläggandet av de magiska åtgärderna mot vargarna till Peregrinusdagen härrör med all sannolikhet från Uppland. Peregrinusgången är äldre än valborgsmässofirandet i vårt land. Firandet av valborgsmässan har i Europa uppstått tidigast år 755.
Som tidsbestämning förekommer valborgsmässan i vissa svenska
lagar från 1300-talet, men icke i 1200-talslagarna. Om vi antaga
att valborgsmässan börjat få någon betydelse i den svenska folktraditionen omkring 1200, så bör Peregrinusfirandet vara äldre
än detta årtal. Den närmaste anledningen till att Peregrinusdagen har kommit att spela en roll i detta sammanhang är besvärjelsen "Peregrinus, bind dina hundar", vilken man har ropat ut
under gången över markerna. Däremot kan det icke med säkerhet avgöras varför ett helgon Peregrinus har erhållit ställningen
som vargarnas herre eller betvingare.
Valborgsmässoeldarna tändes vid 1800-talets mitt huvudsakligen i de östra och mellersta delarna av landet. Här tillhörde de
vid denna tid traditionen. I övriga delar av landet voro de i allmänhet okända eller nyinförda. Under 1800-talets senare hälft
och fram till våra dagar har bruket att fira valborgsmässan med
eldar spritts över i det närmaste hela landet, så att dylika numera förekomma i de flesta trakter.
Motiveringen till att dessa eldar tändes var att man ville skrämma bort vargarna från betesmarkerna. I samband med eldarna
förekom, såsom tidigare nämnts, i mer eller mindre tydliga former magisk skallgång av samma typ som Peregrinusgången.
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Från en del orter föreligga också uppgifter om att valborgsmässoeldarna ha utgjort en detalj i skallgången på samma sätt som
Peregrinuseldarna. Detta synes bekräfta antagandet att gång
över markerna i samband med tändandet av eldar har föregått
valborgsmässoeldarna. Dessa torde nämligen ha • inkommit till
Sverige först i slutet av medeltiden eller i början av nya tiden. —
Valborgsmässoeldarnas karaktär av "festeldar" gjorde det lätt
för dem. att tränga ut det äldre eldningsbruket, och de kommo
snart att bli medelpunkten i valborgsmässofirandet.
Valborgsmässoeldarna äro kända från flera trakter av Europa.
Till vårt land torde de ha införts av till Stockholm inflyttade holsteinare eller liibeckare. I Tyskland och i Danmark tändes dessa
eldar som skydd mot häxor, vilka troddes företaga sin årliga färd
till mötesplatsen med djävulen natten till den första maj. Den
motivering, som i vårt land har givits till eldarnas tändande, avviker således från den nyssnämnda och förklaras enklast så, att
på valborgsmässoeldandet har överflyttats syftet med en äldre i
vårt land utövad likartad sed.
Till Peregrinus-• och valborgsmässoeldandet hörde, enligt vad
som här ovan sagts, larm och oväsen. Dylikt har emellertid också
kommit till användning vid andra tillfällen, såväl' i Sverige som
på andra håll. Det synes ha förhållit sig så att larm har använts
vid kritiska tillfällen under året och vid viktigare händelser över
huvud taget. Därför låter det sig icke med säkerhet avgöra huruvida larmet är ursprungligt i samband med bruket av eld för
att freda betesmarkerna. Sannolikt är larmet härvidlag sekundärt och har tillkommit, emedan det gjorde den ifrågavarande
åtgärden mera realistisk.
I larmet mot rovdjuren har horn- och lurblåsningen spelat en
framträdande roll. I detta fall är det tydligare än eljest fråga om
en sekundär utveckling. Horn- och lurblåsningen torde tidigare
ha haft en viktigare och kanske vidsträcktare användning, liksom det nyss har sagts att eldens sentida begagnande mot rovdjuren icke torde alldeles motsvara det ursprungliga syftet.
På Kristihimmelsfärdsdagens kväll eller på aftonen före denna
dag har man haft för sed att tända upp eldar dels i Västergötland inom ett område beläget omedelbart söder om Vänern, dels
i sydöstra Skåne. Förehavandena omkring dessa eldar synas ha
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haft en stillsam karaktär, och avsikten har tydligen icke varit att
skrämma bort rovdjuren, på sätt som tidigare skildrats. Kristihimmelsfärdseldarna äro sannolikt mycket gamla i vårt land.
Dagarna närmast före Kristihimmelsfärdsdagen ägde enligt katolskt kyrkobruk de s. k. gångdagsprocessionerna rum. Prästen
och menigheten vandrade över åkerfälten under bön och åkallan
om en god årsväxt. Förbud mot gångdagarnas firande i Sverige
utfärdades år 1772.
Hägnaderna avsågo i äldre tid icke att innestänga boskapen
utan att utestänga denna från den mark, som bar gröda. Följaktligen borde de vara i fullgott skick vid den tid på våren, då
kreaturen kunde göra åverkan på de sådda åkrarna. Olika landskapslagar innehålla bestämmelser om hägnadsskyldigheten, men
i de flesta fall nämnes ingen fastställd kalenderdag, till vilken
gärdesgårdarna skulle vara iståndsatta. Undantag utgöra Hälsingelagen, östgötalagen och Västgötalagen. I den förstnämnda
stadgas att hägnaderna skola vara fullgoda sju dygn före Botulvsmässan (17 juni). Det är alltså fråga om en viss dag i månaden.
Egendomligare te sig motsvarande bestämmelser i östgöta- och
Västgötalagarna, vari säges att hägnaderna skola vara iståndsatta till Kristihimmelsfärdsdagen, ,.alltså 'en rörlig högtid, som
kunde infalla vid olika tid olika år. Det måste med hänsyn till
växtligheten på åkrarna ha varit högst opraktiskt att ha hägnadsbestämmelserna knutna till en dylik tidpunkt, och det är
uppenbart att någon särskild anledning har legat till grund för
detta lagstadgande.
Det synes troligt att ett samband rådde mellan de tre till Kristihimmelsfärdstiden förlagda företeelserna: gångdagsprocessionerna, eldarna och hägnadernas iståndsättande. Alla tre hade
ett och samma syfte — att skydda säden. De bägge förstnämnda
voro av magisk art, den tredje av praktisk. Men en magisk åtgärd var i utövarens ögon icke mindre rationell än en praktisk.
Att med magiska medel skydda säden mot övernaturliga makter
var för den vidskeplige sålunda icke mindre realistiskt än att med
gärdesgårdar utestänga korna från densamma.
En överensstämmelse mellan tiden för eldarna och hägnadernas iståndsättande förelåg även i Danmark. I Jylland tändes
eldar vid pingst, ett bruk som förmodligen är av hög ålder och
i varje fall Synes vara äldre än de jylländska valborgsmässoel-
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darna, belagda från 1600-talet. Märkligt nog stadgar den jyske
Lov att hägnaderna för vårsäden skola vara iståndsatta före
pingsten. Denna högtid var ju liksom Kristihimmelsfärdsdagen
rörlig och följaktligen olämplig i denna användning. Mellan Kristihimmelsfärdsdagen och pingsten har folktraditionen icke gjort
någon större skillnad.
Det torde icke bero på en tillfällighet att det i såväl den danska
som i de båda nyssnämnda svenska lagarna stadgas att gärdesgårdarna skola vara färdiga till en rörlig högtid. Lika litet torde
det få anses vara en tillfällighet att eldar tändes vid de högtider,
då hägnaderna skulle vara iståndsatta.
Emellertid finns det också andra omständigheter, som styrka
uppfattningen att Kristihimmelsfärdseldarna ha upptänts till sädens skydd. I sydvästra Finland anordnades eldar vid Kristihimmelsfärdstiden, av alla tecken att döma just för att främja -eller skydda — växtligheten på åkrarna.
Kristihimmelsfärdseldarna i Skåne, Västergötland och Sydvästfinland torde icke ha uppstått oberoende av varandra. Sannolikt
ha vi här att göra med ett tidigare sammanhängande område,
inom vilket eldar ha tänts till sädens skydd vid Kristihimmelsfärdstiden._ Till detta område har även Danmark anslutit sig med
eldar vid pingst.
Det är enbart i överensstämmelse med det äldre folkliga åskådningssättet att med eld fördriva de onda makterna. Ovan har
sagts att dessa fördrevos med eld från betesmarkerna. Det är
fullt logiskt att detsamma skedde beträffande åkrarna. De övernaturliga makterna oskadliggjordes på våren för den tid av året,
som människan ville utnyttja jorden.
Sannolikt representera Kristihimmelsfärdseldarna ett urgammalt inhemskt nordiskt bruk. Om man ursprungligen bar eld
omkring eller över åkrarna eller om man tände eldar på marken,
kan icke avgöras. Äldst torde denna sed ha utövats vid sådden
eller så snart brodden kommit upp ur jorden. När så de kyrkliga högtiderna inrättades, var det helt naturligt att eldningsbruket knöts till någon helg under våren. Att det blev Kristihimmelsfärdsdagen berodde dels på att denna — jämte pingsten
var den enda under våren infallande högtiden, som kunde komma
i fråga. Påsken kom för tidigt och midsommaren för sent. Valborgsmässan hade icke börjat firas vid den tid det här är fråga
14
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om. Dels berodde det på att de kyrkliga ceremonier, som avsågo årsväxten, d. v. s. gångdagsprocessionerna, utövades vid
Kristihimmelsfärdstiden. Det är naturligtvis möjligt att sambandet mellan eldarna och hägnadernas iståndsättande är äldre
än kristendomen och gångdagsprocessionerna i vårt land. Men
det är också tänkbart att östgöta- och Västgötalagarnas stadganden om hägnaderna ha knutits till Kristihimmelsfärdsdagen, just
emedan gångdagsprocessioner och eldar till grödans skydd och
främjande voro förlagda till denna tid.
I nordvästra Västergötland ha eldar tänts på Ture- och Tykodagarna (28 och 29 april). Dessa dagar ha tillika hållits för sådagar, varför det ligger nära till hands att antaga att eldarna vid
detta tillfälle ha haft samband med sådden. Förekomsten för
dessa eldar ansluter sig till Kristihimmelsfärdseldarnas område,
och det är sannolikt dylika eldar, som ha överflyttats från Kristihimmelsfärdsdagen, då denna började förlora i betydelse, till
Ture- och Tykodagarna. Dessa namn infördes i almanackorna
först under 1700-talet.
Midsommareldarna ha stor utbredning på kontinenten och i
Norden. Dock äro de betydligt vanligare i våra grannländer än i
Sverige. Här ha de under 1800-talet tänts huvudsakligen endast i
de forna danska eller norska landskapen Skåne, Bohuslän, Härjedalen och Jämtland. Likväl torde de utgöra de äldsta av de i
vårt land kvarlevande importerade årseldarna. Deras vidsträckta
förekomst utanför Sverige tyder på att de äro av mycket hög
ålder i Europa över huvud taget.
Påskeldarna representera icke någon gammal sed i Sverige.
De ha tänts i de västra delarna av Göta- och Svealand. Syftet med
dem var att skydda folk och egendom mot påskkäringarna, vilka
i påsktiden foro till Blåkulla. På några enstaka platser ha eldar
i samma avsikt tänts på dymmelonsdags- eller skärtorsdagskvällen.
Utanför vårt land äro påskeldarna kända bl. a. från den nordvästra delen av kontinenten, d. v. s. Tyskland och Holland. Då vi
veta att holländare i stort antal ha inflyttat till just Västsverige — Göteborg är grundat av holländska köpmän — äro vi berättigade att antaga att seden har införts av dessa. Detta betyder
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att påskeldarna skulle ha inkommit till vårt land under 1600-talet, snarast under århundradets förra hälft. Dateringen är givetvis osäker, men det finns .ä andra sidan intet skäl, som talar för
att dessa eldar skulle vara av högre ålder i Sverige.
Sammanfattningsvis kan beträffande de svenska årseldarnas
uppkomst eller härkomst och ålder framhållas följande:
I Svea- och Götaland samt möjligen i sydöstra 'Norrland har
funnits en sed att på våren freda betesmarkerna med eld mot
övernaturliga makter. Senare har denna åtgärd kommit att rikta
sig mot rovdjuren. Bäst har bruket bevarats i seden att tända
eldar under Peregrinusgången i Värmland och angränsande delar
av andra landskap.
I Svea- och Götaland har likaledes funnits en sed att på våren
tända eldar till grödans skydd mot övernaturliga makter. Detta
bruk har levat kvar i Västergötland och Skåne såsom eldar vid
Kristihimmelsfärdsdagen, i det förstnämnda landskapet även på
Ture- och Tykodagarna.
De båda hittills nämnda sederna äro sannolikt uråldriga och
gå tillbaka på en inhemsk användning av elden som skyddsmedel. Följande bruk äro däremot införda i senare tid från andra
länder:
Midsommareldarna ha möjligen inkommit till det nuvarande
Sverige redan under medeltidens mittperiod, kanske tidigare, men
ha sannolikt icke haft någon allmän utbredning utanför de f. d.
danska och norska landskapen.
Valborgsmässoeldarna ha inkommit över Stockholm under slutet av medeltiden eller början av nya tiden. De ha anslutit sig
till den ovan nämnda seden att med eld fördriva rovdjuren från
betesmarkerna.
Påskeldarna torde ha inkommit över Göteborg under 1600-talet. De ha knutits till påsktidens skyddsåtgärder mot häxorna.
Övriga i Sverige förekommande eldningsbruk ha icke varit av
sådan art att de ha intagit någon framträdande plats i den sentida folktraditionen.

ZUSAMMENFASS UNG.
Die schwedischen Jahresfeuer gehören zwei zeitlich verschiedenen Schichten an, einer älteren mit Feuern einheimischen Ur=
språngs und einer jfingeren mit importierten Jahresfeuerbräuchen.
Zu den älteren Bräuchen gehören die Feuer am' Peregrinustag
(16: Mai) und ån Christi Hiinmelfahrt. In Wärmland und in
den benachbarten Teilen der angrenzenden Landschaften gingen
die Bauern nöch während der 'zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Abend des Peregrinustages in den Wald hinaus, machten Lärm und zfindeten hier und dort Feuer an. Der Sinn des
Brauches war, die Wölfe zu verscheuchen, ehe man das Vieh zur
Weide austrieb. Hinter dies-em 'Brauch verbilst sich meines
Erachtens eine in älterer Zeit häufiger vorkommende Sitte, die
Weidebezirke 'im Friihling gegen 'die fibernattirlichen Mächte zu
schiltzen, die iiber sie verfilgten. Ans der Landnahmezeit auf Island besitzen wir Nachrichten, dass man Feuer fiber das Gebiet
trug, das man zu Eigen nehmen wollte
ohne ZweiTel, -um die
fibernatfirliChen Mächte zu bezwingen:
Der Brauch, am letzten April oder -ersten Mai Feuer anzuzfinden, ist wåhrscheinlich am Ende des Mittelalters oder zu Beginn
der Neuzeit in Schweden eingeffihrt worden; die Verinittler waren nach Stockholm zugezogene Deutsche aus dem Gebiet von
SchlesWig4io1gtein. Noch in der Mitte des 18. Jahrh'uncieris kamen Walpurgisfeuer hauptsächlich mir in Uppland vor. Auch
dieSe' Feuer hatten den erwähnten Zweck, die Ranbtiere 'aus den
Wäldern zu verscheuchen.
In Westgötaland und im sildöstlichen Skåne hatte man Feuer
am Abend des Tages der Himmelfahrt Christi oder am Abend
zuvor. Bei diesen Feuern scheint es ruhiger hergegangen zu sein
als hel den oben genannten; die Bauern haben die Feuer an Him-
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melfahrt Christi nicht mit der Vertreibung wilder Tiere in Verbindung gebracht. Meines Erachtens sind diese Feuer teils mit
den Bittgängen an Himmelfahrt Christi, teils mit den Bestimmungen gewisser mittelalterlicher Landschafts-Gesetzbficher zusammenzustellen, in denen es heisst, dass die Zäune zum Himmelfahrtstage ausgebessert sein mässen. Die Bittgänge sollten
Sehlin Und Gedeihen filr das wachsende Getreide erflehen. Die
Zäune sollten die Getreideäcker gegen das weidende Vieh schtitzen. Es liegt nahe anzunehmen, dass auch die Feuer an Himmelfahrt Christi einem ähnlichen Zwecke dienten und die Saaten
vor bösen Mächten behiiten sollten.
An den Ture- und Tycho-Tagen (am 28. bzw. 29. April) zfindete man im nordwestlichen Westgötalanci Feuer an. Diese beiden Tage waren zur Aussaat bestimmt. Man darf glauben, dass
die 'Feuer vom Tag der Himmelfahrt Christi hierher verschoben wurden, seitdem der Himmelfahrtstag seine Bedeutung för
Saat verloren hatte.
Johannisfeuer sind in Schweden vor allem aus den einstigen
dänischen und norwegischen Landschaften bekannt, wo sie sicher
hohen Alters sind. Im iibrigen dfirften sie keine grössere Verbreitung im Lande gehabt haben.
Osterfeuer kamen im westlichen Göta- und Svealand vor. Man
zändete.sie am Osterabend an, um die Hexen zu verscheuchen.
Sie därften in Schweden relativ jung sein. Wahrscheinlich sind
sie hier in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts durch Hollänflerbekannt geworden, die sich in Göteborg niedergelassenhatten.

214

Karta 1.
Ett exempel på de sociala förhållandenas betydelse för folksedernas spridning: barnens sätt att tilltala föräldrarna.
Endast far och mor.
Far och mor är vanligast, pappa och mamma förekommer.
Far och mor är vanligast, pappa och mamma förekommer
och anses finare.
Far och mor är vanligast, far och mamma förekommer.
Endast pappa och mamma.
Pappa och mamma är vanligast, far och mor förekommer.
Pappa och mamma är vanligast, far och mor förekommer
och anses finare.
Pappa och mamma är vanligast, far och mamma förekommer.
Endast far och mamma.
Far och mamma är vanligast, far och mor förekommer
o. s. V.
Streck lodrätt nedåt från figur betecknar att pappa och mamma förekommer, streck uppåt att detta tilltalssätt anses finare (användes inom
högre samhällsklass) än det i orten gängse.
Streck vågrätt åt höger betecknar att far och mor förekommer, streck
åt vänster att samma tilltalssätt anses finare (användes inom högre samhällsklass) än det i orten gängse.
Streck snett ned åt vänster betecknar att tilltalssättet far och mamma
förekommer.
Då två tilltalssätt ha uppgivits vara lika vanliga, sammanhållas på kartan beteckningarna härför med klammer.

9 15
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Karta 2.
Valborgsmässoeldar, tända sista april, enligt gammalt bruk
1850-1870.
Valborgsmässoeldar, tända sista april, enligt nytt bruk, vanligen efter 1870.
Valborgsmässoeldar, tända första maj, enligt gammalt bruk
1850-1870.
Valborgsmässoeldar, tända första maj, enligt nytt bruk, vanligen efter 1870.
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Karta 3. Valborgsmässoeldar och larm mot rovdjuren.

Karta 4 (å motstående sida).
Eldarnas namn var
valborgsmässoeld o. d.
majeld o. d.
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Karta 5.
Peregrinusgång.
Peregrinuseldar.
Ropet "Peregrinus, bind dina hundar".
Beläggen inom parentes härröra från år 1832.
Tillägg till kartan: Från Vallby socken i Uppland meddelas att vargskall
ägde rum årligen den 15 maj (ULMA 16600). Från Mockfjärd i Dalarna
föreligger en uppgift om eldar och larm omkring Peregrinusdagen (EU
20778).
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Karta 6.
Kreaturen släpptes ut på bete
i samband med Peregrinus- 4. 15 maj, i mitten av maj o. d.
dagen.
5. vid korsmässan.
1 maj.
6. vid "gamla korsmässan".
i början av maj.
7. Kristihimmelsfärdsdagen.
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Karta '7.
Kristihimmelsfärdseldar.
Eldar på Ture- och Tykodagarna.
Midsommareldar.
Eldar på trefaldighetsaftonen.
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Karta 8.
Påskeldar enligt gammalt bruk 1850 1870.
Påskeldar enligt nytt bruk, efter 1870.
Dymmelonsdags- eller skärtorsdagseldar.

CITERADE ARKIVALIER OCH TRYCKTA
KÄLLOR.'
Arkivalier.
Uppsala:
Landsmåls- och Folkminnesarkivet (ULMA).
Svenska Ortnamnsarkivet (S0A).
Uppsala Universitets Bibliotek.
Västgöta folkmålskommittes samlingar (VFK; i ULMA).
Stockholm:
Nordiska Museet (NM).
Etnologiska undersökningen vid Nordiska Museet (EU).
Institutet för folklivsforskning.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens arkiv.
Göteborg:
Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola (IFGH).
Västsvenska FolIgninnesföreningens arkiv (VFF).
Lund:
Lunds Universitets Folkminnesarkiv (LUF).
Landsmålsarkivet i Lund.
Kopparberg:
Örebro läns bildningsförbunds folkminnesarkiv (ÖBF).
Helsingfors:
Svenska Litteratursällskapets samlingar (SLS).
Suomen Kirjallisuuden Seuran arkisto (SKSA).
1 1 denna förteckning upptagas endast de tryckta och otryckta källor, som
nämnas i texten. Sådana arbeten, som ha excerperats för kartorna, redovisas
icke här, men uppgifter härom finnas tillgängliga i excerptsamlingarna hos
redaktionen för den folkloristiska delen av Atlas över svensk folkkultur.
15
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Tryckta källor.

Acta academiae aboensis. Humaniora. 1920 ff.
Mag. Adami Gesta Hammenburgensis ecclesiae pontificum. Monumenta Germaniae historica 7.
AHNFELT, 0., Ännu ett bidrag till tolkningen af ›påfvebrefvet om Sankt
Eriks korståg.* Historisk tidskrift 1901.
ARNLUND, N., Svenskt och tyskt i Stockholms äldre historia. Historisk
tidskrift 1929.
ALLATIN, J., Beskrifning öfver Östbo härad i Jönköpings län. Jönköping
1852.
ALMGREN, 0., Hällristningar och kultbruk (= Kungl. Vitterhets historie
och antikvitets akademiens handlingar 35).
ALMQUIST, H., Göteborgs historia (= Göteborgs jubileumspublikationer 1).
ALPENBURG, J. N. RirrER VON, Mythen und Sagen Tirols. Ziirich 1857.
ALROT, E., Gestricia. Diss. 1-2. Uppsala 1720-1722.
Altnordische Saga-Bibliothek. 1892 ff.
ALVING, Hr., Isländska sagor, översatta från fornisländskan. Sthlm
1935 ff.
Archiv der Gesellschaft ftir ältere deutsche Geschichtskunde. 1-12.
Berlin 1820-1874.
ARILL, D., Vårhalvårets märkesdagar, arbetsliv och fester i Västsverige.
Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum 15.
ARNDT. Ernst Moritz Arndts Resa genom Sverige år 1804. 1-4.
Karlstad 1807-1808.
[AROSENIUS, F.,] Beskrifning öfver provinsen Dalarne. 1-4. Falun
1862-1868.
Atlas der deutschen Volkskunde. 1937 ff.
AUNE, H., Skikk og Tru (= Norsk Folkeminnelag 42).
AXELSON, M., Vesterdalarne, dess natur, folklif och fornminnen. Sthlm
1855.
Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft far pommersche
Geschichte und Altertumskunde. 1914 ff.
BECKMAN, N., Sveriges äldsta kristna konungalängd. Personhistorisk
tidskrift 1914.
-, Till belysning af helgonkulten i Norden. Kyrkohistorisk årsskrift
1920-1921.
--, Ur vår äldsta bok. Valda historiska texter med anmärkningar.
Sthlm 1912.
-, Äldre västgötalagen. Översatt och förklarad. Uppsala 1924.
BEITL, R., Deutsche Volkskunde. Berlin 1933.
Beiträge zur Geschichte Böhmens. 1863 ff.
BERG, W., Samlingar till Göteborgs historia. 1-4. Göteborg 1882—
1893.
BERGSTRAND, C.-M., Kulturbilder från 1700-talets Västergötland. 1-3.
Lund 1933-1935.
ADAM AV BREMEN,
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Bidrag till Finlands historia. 1881 ff.
Bidrag till vår odlings häfder. 1881 ff.
Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. 1877 ff.
Biographiskt lexikon öfver namnkunnige svenska män. 1-23. Uppsala
1835-1857.
&HUNGER, A., Sitten und Gebräuche. Freiburg im Breisgau 1862.
BOECLER, J. W. -KREUTZWALD, F. R., Der Ehsten abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewohnheiten. St. Petersburg 1854.
BOLIN, G., Stockholms uppkomst. Studier och undersökningar rörande
Stockholms förhistoria. Uppsala 1933.
BONDEVIK, K., Hogtider i Noreg og på Island. Nordisk kultur 22.
BORE, E., Bärgsmanslif i början af 1800-talet (= Svenska landsmål V. 7.)
Boaosrnöm, L., Berättelse öfver en resa i Vermland sommaren 1845.
Karlstad 1915.
BRANDELIUS, C. M, Dissertatio historica, sistens descriptionem paroecia
Roslagiw Täby. Uppsala 1786.
BREMER, F., Nya teckningar utur hwardagslifvet. 1-8. Sthlm 18341848.
BROBERG, R., Några drag ur värmländsk folktro och folksed. Nationen
och hembygden 3.
BRUZELIUS, N. G., Allmogelivet i Ingelstads härad i Skåne. Lund 1930.
En wälment Bröllops-Wisa Siungen af en Dahlkarl på resan til Rombolandet: då kullorna wippa, hoppa och trippa... Walborgmäss
Dagen 1722. Leksand 1936.
BucnNta, F. X., Volk und Kult (= Forschungen zur Volkskunde 27).
BUGGA S., Sproglige Oplysninger om Ord i gamle nordiske Love. Nordisk
Tidskrift for Filologi. N. R. 3.
BYLOFP,
Hexenglaube und Hexenverfolgung in den österreichischen
Alpenländern (= Quellen zur deutschen Volkskunde 6).
CAnGurr, H. Le, Superstitions et croyances du Cap-Sizun. Revue des
traditions populaires 6.
CARLSSON, E., Erikskultens uppkomst. Saga och sed 1938.
CELANDIMI, IL, Nordisk jul 1. Stockholm 1928.
--, Några Odenssägner i motivhistorisk belysning. Folkminnen och
folktankar 1939.
--, När Kinkenjes kom med julklappar till farmor och morfar. Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Julnumret 1943.
COLLIN, H. S. - SCHLYTER, C. J., Sweriges gamla lagar 1-2; Schlyter:
3-43. 1827-1877.
CRECELIHS, W., Alte Segensformeln. Zeitschrift fiir deutsche Mythologie
und Sittenkunde 1.
Dalarna hembygdsförbunds skrifter. 1916 ff.
DALIN. Olof von Dalins witterhets-arbeten. Sthlm 1767.
DALIN, 0. von, Then swänska Argus. 1-2. Sthlm 1733-1734.
Danmarks Folkeminder. 1908 ff.
Danske Studier. 1904 ff.
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K., Folktraditioner kring vårdagjämningen med särskild hänsyn
till kontinentala traditioner (= Meddelanden från Lunds Universitets
Folkminnesarkiv 1).
DIJKMAN, P., Antiquitates ecclesiasticw, eller gamle swenske kyrkie-handlågar. Sthlm 1703.
DJURKLOU, G., Unnarsboarnes seder och lif. Sthlm 1874.
DYBECK, R., Om Dalarne (= Dalarnes hembygdsförbunds skrifter 2: 1).
EDEN, N., Peder Swarts Konung Gustaf 1:8 krönika. Sthlm 1912.
EJDESTAM, J., Piskning med ris vid årshögtider. Folkminnen och folktankar 1940.
Påskriset — en modern folksed. Folkminnen och folktankar 1938.
--, Svenska vårseder (= Svenska landsmål B 40).
EJDESTAM, J.—HEDIN, N. —NYGREN, E., Bilder ur lanthandelns historia.
Göteborg 1943.
EKEOLM, G., Upplands hällristningar. 3. Upplands fornminnesförenings
tidskrift 36.
Ekonomiska kartverkets kartor.
ELGQVIST, E., Långasjö. Försök till en sockenbeskrivning. Emmaboda
1938.
--, Några bidrag till Värends kulturhistoria. Hylten-Cavalliusföreningens årsbok 1927.
-, Vad man i Värend ännu vet att berätta om Oden och Fröa.
Folkminnen och folktankar 1929.
ELLEKILDE, IL, Fra Dansk Folkemindesamling 6 (= Danmarks Folke' minder 44).
ENESTRÖM, F. J. E., Finvedsbornas seder och lif. Sthlm 1914.
ERIKSSON, M., Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och övervåning (= Skrifter utg. genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet
i Uppsala A 4).
ERIXON, S., Atlas över svensk folkkultur. Folk-Liv 1942.
-, Folklig möbelkultur i svenska bygder. Sthlm 1938.
Folklig telegrafering. Svenska kulturbilder. N. F. 4.
—, Hur Norge och Sverige mötas. Instituttet for sammenlignende
Kulturforskning A 15: 2.
--, Lantmannens lätta redskap. Svenska kulturbilder 5.
---, Möbler och heminredning i svenska bygder. 1-2. Sthlm
1925-1926.
.
-, Svensk byggnadskultur och dess geografi. Ymer 1922.
-, Svensk kulturgeografi från etnologisk synpunkt. Svenska kulturbilder 5.
-, Svenskt folkliv. Några kapitel svensk folklivsforskning med belysning av dess arbetsuppgifter och metoder. Sthlm 1938.
--, Västmanländsk byggnadskultur. Svenska Turistföreningens årsskrift 1918.
ETZLER, A., Sancte Örjens gille. Med hammare och fackla 3.
Fataburen. 1906 if.
DANVER,
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H, F., Bidrag tu en Ordbog over jyske Almuesmål. 1-4.
Kbhvn 1886-1914.
-, Festskrift tul H. F. Feilberg. Sthlm, Kbhvn o. Kria 1911.
Finlands svenska folkdiktning (= Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 132 ff.).
Finsk tidskrift. 1876 ff.
Flateyjarbök. En samling af norske Konge-Sagaer. 1-3. Kria 18601868.
Folkliv. 1937 ff.
Folklore Fellows Communications. 1911 ff
Folkloristiska och etnografiska studier. 1 —5. (= Skrifter utg. av
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Folkminnen och folktankar. 1914 ff.
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Forschungen zur Volkskunde. 1930 ff.
FORSSLUND, K. E., Med Dalälven från källorna till havet. Sthlm 19181936.
Fox, N., Saarländische Volkskunde. Bonn 1927.
FRAZER, J. G., The golden Bough. 1-12. London 1930-1936.
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GrANANDER, CHR., Mythologia fennica. Åbo 1789.
GASLANDER, J., Beskrifning om allmogens sinnelag, seder etc. i Jönköpings lähn och Wässbo härad (= Svenska landsmål Bih. I. 3).
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GERING, II., Die Lieder der Edda. 2. Vollständiges Wörterbuch zu den
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Grermania. Vierteljahrsschrift Pir deutsche Ålterthumskunde. 1856 ff.
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-, Valborgsmässoeldar. Hazelius, Bilder från Skansen. Sthlm 1898.
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Handböcker 1). Hfors 1925.
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