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Förord 
1997 genomförde Folkminnesavdelningen vid Språk- och 
folkminnesinstitutet i Uppsala (SOFI) frågelistundersökningar 
och fältarbeten för att dokumentera två nya festseder, Alla Hjär-
tans Dag och Halloween. Då fanns i princip inga uppgifter alls 
om de båda sederna i SOFI:s samlingar. 

Undersökningarna gjordes inom ett större projekt kallat De 
internationella kulturernas påverkan på den svenska kulturutveck-
lingen. Syftet med dem var dels att studera sedernas spridning 
och utformning, dels det faktiska firandet och framför allt män-
niskors attityder till festerna. I samband med undersökningarna 
gjordes också systematisk insamling av tidningsurklipp rörande 
de båda sederna. Hela detta material ligger idag samlat vid 
Folkminnesavdelningen i Uppsala. 

Undersökningen av Alla Hjärtans Dag inleddes med en frå-
gelista (M 278 Alla Hjärtans Dag) som besvarades av en grupp 
äldre och en grupp yngre personer. De svaren har i boken analy-
serats tillsammans med ett material om Alla Hjärtans Dag in-
samlat bland skolbarn av Nordiska Museet i Stockholm 1994. 
Den 14 februari 1997 gjorde författaren tillsammans med arki-
varie Anna Ljung dessutom ett fältarbete i Uppsala för att doku-
mentera Alla Hjärtans Dag. 

Redan 1995 hade arkivarierna vid Folkminnesavdelningen, 
Eva-Lott Lindqvist och Mikael Vallström, gjort en mindre foto-
dokumentation av Halloween i Uppsala. Den undersökningen 
kompletterades 1997 med en frågelista (M 279 Halloween) som 
besvarades av framför allt äldre, men även några yngre, perso-
ner. I oktober 1997 gjorde Agneta Lilja fältarbeten om Halloween 
i Uppsala och i Stockholm. Samtidigt genomfördes en foto-
dokumentation av Halloween av arkivarie Fredrik Skott vid Dia-
lekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG). 

Som författare vill jag tacka alla dem som på olika sätt hjälpt 
till med undersökningen: SOFI:s upptecknare och etnologi-
studenter som besvarat mina frågelistor, forskarkolleger och 
vänner, ingen nämnd och ingen glömd. Alla har välvilligt kom- 
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mit med synpunkter när jag frågat. Ett speciellt tack vill jag emel-
lertid rikta till Bengt Olander, VD för Butterick's och Leco AB, 
för att han generöst delat med sig av sitt kunnande och sin entu-
siasm för Halloweenfirande i Sverige. Han har även ställt vik-
tigt forskningsmaterial till mitt förfogande. Jag vill också sär-
skilt tacka Alar Holm, butikschef vid Butterick's på Drottning-
gatan i Stockholm, för att han villigt besvarade mina frågor och 
för att han varsamt handledde mig bland häxhattar, ludna plast-
spindlar och pumpaljus. 

Uppsala i juni 1998 
Agneta Lilja 
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Alla Hjärtans Dag - 
en modern ungdomssed 

"Ett helgon för handlarna" 

Från mitten av 1980-talet har Alla Hjärtans Dag 14 februari sakta 
men säkert blivit ett begrepp i Sverige. Dagen är, liksom exem-
pelvis internationella kvinnodagen den 8 mars, internationella 
barndagen 3 den oktober, FN-dagen den 24 oktober och Nobel-
dagen den 10 december införd i almanackan som en märkes-
dag. Det är dock främst köpmän av olika kategorier som upp-
manar till aktivt "firande" av dagen. Den är exempelvis marke-
rad med ett rött hjärta i butikskedjan Hemköps kalender, så att 
kunderna skall lägga märke till den.2 I de annonsblad andra stora 
livsmedelsbutiker ger ut varje vecka hänvisar man med diverse 
extrapriser på mat till Alla Hjärtans Dag i februari.3  

Ett endags fältarbete i Uppsala den 14 februari 1997 visade 
att snart sagt varje bransch använde dagen för att försöka sälja 
speciella varor med anknytning till kärlek och omtanke i alla 
former. Stadens affärer var prydda med hjärtan och dekaler som 
annonserade vilken dag det var. I Forumgallerian bar all perso-
nal röda banderoller med texten "Alla Hjärtans Dag 14 februari".4  
Dagstidningarna var under flera dagar före den 14:e fyllda av 
annonser med materbjudanden och presenttips till Alla Hjär-
tans Dag. I annonsbladen till hushållen från ICA och Konsum 
m.fl. erbjöds extrapriser på räkor och philadelphiaost, dvs. fär-
diglagad, lättäten mat som ger associationer till levande ljus, vin 
och romantiska måltider på tu man hand.' Också sådana bran-
scher som bilhandeln hänvisade till dagen med annonser om 
"Alla Hjärtans Vecka", då det var extra förmånligt att provköra 
nya bilar, eftersom man fick presenter och kunde delta i en täv-
ling om en lyxkryssning till Medelhavet. Det är alldeles uppen-
bart att dessa annonsörer vände sig till den manliga delen av 
befolkningen, ty i annonsen uppmanades den hågade att ta med 
sig "lilla hjärtat" till provkörningen.6  
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I Uppsala var den lokala radiostationen Radio 1, som främst 
vänder sig till en ungdomlig publik, ute på stan och delade ut 
rosor samtidigt som Uppsalaboma uppmanades att skriva kär-
leksbrev på förtryckta blanketter som tillhandahölls på olika 
platser i staden.7  Breven kunde lämnas direkt till radiostatio-
nens medarbetare eller i en rad butiker under dagen. Alla in-
lämnade brev deltog sedan i en två timmar lång radiosändning 
på kvällen, "Alla Hjärtans Kväll". Bäste brevskrivare belönades 
med en kärleksweekend med lyxmiddag på Friibergs herrgård.8  

Också de lokala TV-stationerna, TV Uppsala och TV4 Upp-
land, uppmärksammade dagen. TV Uppsala gjorde ett repor-
tage från gymnasisternas firande i Katedralskolan. TV4 Upp-
land delade ut rosor och erbjöd mellan klockan 12 och 14 i en av 
stadens gallerior Uppsalabor att lämna en kärleksförklaring 
framför kameran. Bästa hälsningen sändes sedan i TV4 Upp-
lands kvällssändning och belönades med en middag för 500:-
på restaurang Le Parc i Uppsala.' 

Även ute på "nätet" var man väl förberedd för den stora da-
gen. Butikskedjan Guldfynd saluförde till exempel My Sweet 
Teddy-smycken till förmånliga priser. Via nätet gavs även möj-
lighet att skicka kärleksfulla e-mails eller ge "elektroniska kra-
mar" till nära och kära. Den som hade kärleksbekymmer kunde 
fråga "Doktor Kärlek" om råd. 

Framåt eftermiddagen den 14 februari fylldes Uppsala av 
skolungdomar (mestadels flickor i tonåren) som bar rosor de 
fått under dagen.1° Ingen kunde egentligen undgå att märka att 
det var en festdag. 

Valentin - ungdomens skyddshelgon 
Ursprunget till Allas Hjärtans Dag, eller Valentine's Day som 
den heter i de anglosaxiska länderna, är omtvistat, men dagen 
har, bl.a. på de brittiska öarna, sedan medeltiden firats som ett 
slags ungdomens sammanparningsdag. Valentine firas också i 
Frankrike och USA. I Frankrike är det brukligt att den dagen ge 
en present till sin partner. Fransk television uppmanar också till 
aktivt firande.11  I USA firas dagen framför allt genom att man då 
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sänder varandra påkostade vykort, blommor eller hjärtformade, 
ofta kostsamma, presenter med kärleksfulla hälsningar. Det är 
främst ungdomen som iakttar seden där, ty av tradition har 
Valentine's Day varit en ungdomens helgdag.12  

Jag hade en moster som emigrerade till USA 1926. Hon började då sända 
mig underbart vackra Valentirtkort, de var egentligen avsedda för att 
pojkar skulle ge åt flickor, som de tyckte om. Dessa gratulations-korten 
var så enastående stiliga, med sidenrosetter o. röda hjärtan av siden. 
Sådana påkostade kort fanns knappast i Sverige." 

Via nätet erbjuder amerikanska köpmän den intresserade att 
köpa en rad dyrbara presenter eller att skicka Valentine-häls-
ningar till nära och kära. Lämpliga presenter kan vara allt från 
exklusiva blommor och kakor till sweatshirts med tryckta hjär-
tan. Det är till och med möjligt att fria via nätet på Brenda's 
Dating Advise, Invision's Home Page m.fl. 

Men vem var då denne Valentin(us) som fått sig en egen dag 
tillägnad? Han var en kristen som enligt legenden led martyr-
döden år 270 under kejsar Claudius regim, sedan han mot kejsa-
rens vilja vigt unga älskande. Innan han avrättades smugglade 
han ut ett kort till fångvaktarens dotter, som han var förälskad i. 
Det brukar kallas det första Valentinkortet och anses vara ur-
sprung till seden att skicka varandra kort denna dag. Valentin(us) 
brukade enligt berättelsen också plocka blommor i klosterträd-
gården och ge till älskande par. Därför skall han ha blivit alla 
förälskade ungdomars speciella skyddshelgon och därför är 
blommor viktiga gåvor denna dag. 

Men eftersom det finns åtminstone två helgon med namnet 
Valentin(us) är det svårt att säkert veta om det var just denne 
som gav upphov till Valentine's Day. Frågan om ursprunget är 
heller kanske inte så väsentlig; snarare är det seden i sig som är 
intressant. Valentine's Day har således varit en dag då ungdo-
mar inför sommarens gillen parats ihop genom lottning eller på 
annat sätt. Detta hop-parande behövde dock inte nödvändigt-
vis leda till verkliga eller varaktiga parbildningar utan var mera 
att betrakta som ett praktiskt och skämtsamt upptåg. Enligt eng-
elsk folktro var det också den dag då fåglarna parade sig." 
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I svensk tradition har Valentindagen inte haft någon bety-
delse som märkes- eller festdag. Men seden att under våren på 
skämt para ihop ungdomar har därför inte varit okänd hos oss. 
Den har varit förlagd till pingsten." I våra nordliga trakter var 
pingsten långt mera lämpad som inledning till sommarsäsong-
ens ungdomsfester än februari, då det hos oss ännu är full vin-
ter. Alla Hjärtans Dag har således delvis kunnat anpassas till ett 
äldre sedmönster. 

Från Valentine till Alla Hjärtans Dag 

Alla Hjärtans Dag är exempel på en sed som inte vuxit fram ur 
något "naturligt" sammanhang, såsom julen eller påsken, hög-
tider som på olika sätt firats under hela den kristna tiden. Den 
har i stället lanserats som festdag genom en medveten satsning 
från köpmännen. Det kan därför vara av intresse att följa hur 
propagandan för dagen utformats under åren. Hur har handeln 
motiverat ett aktivt upptagande av dagen i den svenska fest-
kalendern? Vilka argument och försäljningstrick har de använt 
för att göra dagen känd och firad? Jag har valt att studera se-
dens lansering genom att följa reklamen från dess främsta före-
språkare, blomsterhandeln, från 1960-talet och fram till idag. 

Alla Hjärtans Dag uppmärksammades av handeln i liten skala 
redan år 1956 men lanserades mera medvetet av blomsterhand-
lare i Sverige första gången 1964 "efter utländsk förebild", dvs. 
som en svensk variant av den anglosaxiska Valentine's Day.16  
Med hjälp av en liten, oansenlig annons i facktidskriften Bloms-
terbranschen erbjöds då en informationsskrift ur vilken köpmän-
nen kunde rekvirera lämpligt skyltmaterial till denna "Vänska-
pens och Kärlekens dag". 

Det blir i år en helhjärtad svensk uppslutning kring Dagen och inom 
handeln är alla ense om att satsa på idén. De stora varuhusen går in 
hårt för saken ... Låt blommorna komma med i bilden på ett markant 
sätt - det är en fin tradition att ta vara på och dagen infaller i en grå, 
trist och helgfattig tid.17  
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Redan från början var kommersiella hänsyn drivkrafter för dem 
som propagerade för ett firande av dagen. Blomsterhandlarna 
ville framför allt sälja. Men känslomässiga argument användes 
också; dagen presenterades som en dag som gav människor till-
fälle att visa varandra kärlek och vänskap. 1965 underströks 
dagens kommersiella betydelse för blomsterhandeln ännu tyd-
ligare än året innan. Under rubriken "Sälj mera i februari" skrev 
tidskriften: 

Och i år blir det en än kraftigare kampanj för den trevliga dagen - en 
kampanj som väl varje blomsterhandlare borde dra nytta av. Finns det 
något mera osökt att ge sin vän, sin kära, än några blommor en sådan 
här dag. Vilken merförsäljning kan det inte bli av den dagen.18  

1966 uppgav blomsterhandlarnas tidskrift segervisst att "Alla 
Hjärtans Dag ... blivit tradition även i vårt land" samtidigt som 
den erbjöd köpmännen en affisch i "sobert och slagkraftigt utfö-
rande" som genom att vara blickfång skulle bidra till än mer 
ökad försäljning. Man framhöll också att eftersom dagen inföll 
på en måndag, "något ur säljarsynpunkt mycket värdefullt", 
kunde man börja skylta redan på lördagen. I den stort uppslagna 
artikeln ingick också en upplysande redogörelse för hur dagen 
firas i USA.19  

När Alla Hjärtans Dag året därpå, 1967, inföll på en tisdag 
ansågs också det kunna leda till ökad försäljning för blomster-
handlarna "om man bara anstränger sig litet". För att locka kun-
der föreslog tidskriften att butikerna skulle skylta med 

färdigbundna buketter ... och ... någon trevlig slogan, något som syns 
väl från gatan, som får folk att stanna till - och komma in och handla.2° 

1968 uppgav tidskriften under rubriken "Satsa stort på Valen-
tin!" att det var femte gången man firade Alla Hjärtans Dag i 
Sverige. Samtidigt som man framhöll att det var en dag som 
snart skulle kunna "jämställas med de andra stora firardagarna", 
uppmanade man köpmännen att beställa en speciellt framtagen 
streamer från Blomsterförmedlingen och att visa "litet mer akti-
vitet" för att "väcka uppmärksamhet och köplust".21  
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Kampanjen under 1960-talet var således främst kommersiell, 
även om man också spelade på känslomässiga strängar när man 
försökte uppmana till ökad blomsteruppvaktning. Kampanjen 
byggde huvudsakligen på att göra dagen känd både för blomster-
handlarna och för svenskarna i allmänhet, men den var inte sär-
skilt framgångsrik och den följdes därför inte upp av bransch-
tidskriften under det efterföljande decenniet. Inte heller de en-
skilda blomsteraffärerna tycktes satsa på att marknadsföra idén. 
1972 noterade branschtidskriften: 

Vart har Alla Hjärtans Dag tagit vägen? ... i Stockholm ser man inte 
mycket till den numera, men i Malmö tycks den leva. Det vittnar åt-
minstone ovanstående bild från Blom-Jakobs i Malmö om ... Det var en 
specialskyltning som slog ... och resulterade i ökat klirr i kassan.n 

Även om Malmöhandlarens satsning enligt honom själv var 
lyckad, tog Blomsterbranschen inte upp frågan om Alla Hjär-
tans Dag under resten av 1970-talet. 1979 meddelades emeller-
tid att just Skånecirkeln i Malmö ville blåsa liv i Valentinfirandet 
igen genom att göra lättsålda, färdiga Valentinarrangemang. 
Medlemmarna i cirkeln ansåg att man skulle skylta för att få in 
dagen i kundernas medvetande, eftersom den "kommit bort sig 
... i Sverige".23  

Kanske kan en förklaring till 1970-talets ointresse för den 
kommersiella seden sökas i "tidsandan". 1960-talet var ett 
"framåtblickandets" decennium präglat av orubbad tro på fram-
tiden och ökat materiellt välstånd. Svensken i gemen fick bättre 
och bättre ekonomi. En sed som vädjade till lyxkonsumtion bör 
därför inte ha varit omöjlig att propagera för. Att den dessutom 
var amerikansk var inte heller någon nackdel. Ännu under 1960-
talet sågs Amerika som hjältelandet som vunnit andra världs-
kriget. Under 1970-talet, och särskilt i och med oljekrisen 1973, 
kom emellertid en kraftig reaktion mot kortsiktig och materia-
listisk överflödskonsumtion att prägla opinionen. En ny, ameri-
kansk, renodlat kommersiell sed bör ha haft svårt att hävda sig 
i en tid då svenskarna gärna såg bakåt och återvände till sina 
egna traditioner framför att ta upp nya, eller då de helt enkelt 
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ifrågasatte lyxigt festande över huvud taget. Decenniet prägla-
des av "strävan efter ursprunglighet, enkelhet och naturlighet" 
och blev generellt sett en festfattig period." I ett sådant "bakåt-
blickande" klimat var det svårt att propagera för en ny, kom-
mersiell festdag. Bilden av USA hade dessutom förändrats. Ef-
ter kriget i Vietnam hade hjälteglorian fallit bort. 

Men tiderna skulle förändras. 1980-talet, yuppiens gyllene 
decennium, vars doktrin var "inga pekpinnar — ingen moral"25  
öppnade på nytt möjligheterna för materialism och lyxkonsum-
tion. Symptomatiskt återupptogs också kampanjen för Alla Hjär-
tans Dag år 1982. Då påpekade branschtidskriften att dagen vis-
serligen redan var ett känt begrepp, men "genom att uppmärk-
samma konsumenterna via skyltning och andra åtgärder" kunde 
den göras ännu mer märkbar.26  Det var alltså fråga om en för-
nyad, medveten satsning från köpmännens sida, samtidigt som 
det antyddes att dagen än så länge var relativt okänd för svensk-
arna. 

1984 gjordes nästa framstöt. Optimismen från 1968, då da-
gen sades snart kunna "jämställas med de andra stora firar-
dagarna", hade nu tonats ned betydligt. "Valentindagen" skrev 
tidskriften mera sanningsenligt "har inte så stor betydelse hos 
oss ".27  Blomsterhandeln kunde dock åter igen "puffa för [den] 
genom att skylta och annonsera om små fina buketter och ar-
rangemang"? Året därpå, 1985, myntade handlarna en slogan 
till dagen. Den löd: LEVE KÄRLEKEN! och vid floristtävlingen 
Stockholm Open 1986 var ett tema för de tävlande just Alla Hjär-
tans Dag.29  Det var således via ett tydligt kärleksbudskap dagen 
på nytt skulle lanseras. 

Under 1987 ingick hjärtformade mobiler till Alla Hjärtans Dag 
i rikskampanjen från Interflora. Att dagen nu verkligen fått ökad 
betydelse vad blomsterförsäljning beträffar märks av att tidskrif-
ten påpekade att det i februari är brist på dagens mest kända 
symbol, den mörkröda rosen. Problemet, menade man, bestod i 
att USA, och andra länder där Valentin firas, köpte upp sådana 
mängder rosor att tillgången inte motsvarade efterfrågan. 
Blomsterhandlarna ansåg visserligen att röda rosor var den mest 
kända symbolen för kärlek, men de påpekade samtidigt att även 
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andra blommor var lämpliga som gåva denna dag. Som ett ex-
empel nämndes orchicker och framför allt röda tulpaner. Även 
om dagen nu var mer allmänt känd underströk tidskriften emel-
lertid att den inte var "lika stor som Valentine i USA", ty för det 
krävdes "ytterligare några års hårt marknadsföringsarbete".3° 
Underförstått hade blomsterhandeln tänkt sig satsa på ett så-
dant arbete. 

Ett ytterligare tecken på att Alla Hjärtans Dag från slutet av 
1980-talet åtminstone av blomsterhandlarna uppfattades som en 
märkesdag är en artikel i branschtidskriften 1990. Där gjordes 
ingen egentlig reklam för dagen längre. I stället handlade arti-
keln om blomsterspråket i största allmänhet. Syftet med arti-
keln var uppenbarligen att få svenskarna att köpa andra blom-
mor än bara röda rosor till Alla Hjärtans Dag. Ännu en gång 
framhölls nämligen bristen på rosor i februari och man frågade 
sig: "Varför just rosor mitt i tulpansäsongen? En bukett röda tul-
paner borde vara en nog så god kärleksförklaring". Tidskriften 
uppmanade därför köpmännen att 

tipsa kunderna om tulpanen som kärleksblomma i stället. Berätta att 
röda tulpaner är vällustens sinnebild och att de betyder "Jag brinner!" 
Det om något är verklig PASSION!31  

Naturligtvis dolde sig kommersiella försäljningsargument 
bakom propagandan för andra blommor än rosor. Inför utsikten 
att inte kunna förse alla eventuella kunder med rosor ville bran-
schen stämma i bäcken och erbjuda andra, likvärdiga alternativ 
för att få sälja. Valet av tulpaner var heller inte slumpmässigt. 
Vintern är tulpantid och köpmännen hade större möjligheter att 
hålla tulpaner än rosor i lager. Sedan många år bedrevs dess-
utom vintertid riktade tulpankampanjer ("När fick Er fru en 
blomma sist?") från blomsterhandlarna." Tulpaner är också bil-
ligare för konsumenten än rosor. Men sannolikt var det inte 
omtanke om kundernas ekonomi som var den verkliga orsaken 
till propagandan för tulpaner. Det var i stället just en praktisk 
fråga om tillgång och efterfrågan. Argumenten för tulpaner bör 
därför betraktas som ett försök till anpassning till rådande för- 

10 



hållanden inom blomsterbranschen. Men genom propagandan 
för tulpaner stärktes sannolikt rosens ställning som den "rikti-
gaste" Valentingåvan, eftersom den framställdes som svåråtkom-
lig och därmed än mer begärlig för kunden. Ännu 1996 sålde 
således rosen överlägset bäst på Alla Hjärtans Dag.33  

1992 konstaterade tidskriften att Alla Hjärtans Dag äntligen 
slagit igenom i Sverige, så att det "blivit mer eller mindre ett 
måste att ge sin hjärtans kär ett fång röda blommor på Valen-
tin". Inte utan stolthet påpekade man också att det var just 
blomsterhandlarna själva som skapat traditionen i landet. Se-
gervisst uppmanade man därför köpmännen att 

skylta upp i butiken. Ju mer rött, ju fler hjärtan, ju fler rosor och andra 
röda blommor, desto bättre. Det är bara fantasin som begränsar skylt-
ningen.34  

Detta år fick blomsterhandlarna värdefull draghjälp för sin kam-
panj av det populära TV-programmet Sköna Söndag, av lokal-
radiostationer och av tidningar, som skrev artiklar "med kuriosa 
kring Valentindagen". På Råsunda fotbollsstadion och utanför 
Globen i Stockholm fanns hela veckan ljustavlor med reklam 
för Blommogram och med ett klappande hjärta på, så att "185.000 
(!) bilister och fotgängare nås varje dag av budskapet". Via re-
klam på 515 bussar i Göteborg och Uppsala med omnejd räk-
nade branschen med att "en million (!) resenärer" skulle ta del 
av deras kampanj. 

Meningen är att ingen skulle kunna undgå att nås av budskapet att det 
var Alla Hjärtans Dag den 14:e februari och att man då lämpligen upp-
vaktar med blommor.35  

Den stort uppslagna reklamkampanjen för Alla Hjärtans Dag 
slog väl ut. Försäljningen av blommor den 14:e februari 1992 
fördubblades mot året innan. Många blomsterhandlare sålde helt 
slut på sina lager av rosor. En del av dem, som Åke Rosenqvist 
på Bellis i Stockholm, använde ett särskilt lyckat säljtrick. 
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Vi började veckan innan med att skicka ut säljbrev till företagen runt 
omkring. Vi föreslog att de skulle uppvakta sin personal på Alla Hjär-
tans Dag. Brevet gav väldigt god respons.38  

Året därpå konstaterade tidskriften belåtet att Alla Hjärtans Dag 
1992 med hjälp av många radiostationers och diverse tidningars 
stöd blivit en "kanonsäljare", samtidigt som man påpekade att 
"större kan den [blomsterförsäljningen] bli om man marknads-
för sig ännu mer i år än förra året". Ty inte bara medierna utan 
också de enskilda handlarnas egna strategier hade bidragit till 
succén. 

Det fanns handlare, som förra året skickade säljbrev till företagen kring 
den egna butiken. Försäljningen gick därvid lysande." 

Tidskriften uppmanade därför köpmännen att via "Röda boken" 
eller telefonkatalogen Din Del lägga upp egna adressregister över 
företag i butikernas omgivning. 

Till de företagen kan mani lagom god tid före 14 februari sända ett litet 
brev om vikten av att uppmuntra sina anställda en sådan här dag.38  

Till artikeln fanns ett konkret förslag till säljbrev med rubriken 
"Är Dina anställda värda en uppmuntran?" fogad. Med hjälp 
av brevet, som skulle distribueras av blomsteraffärerna, kunde 
intresserade företag beställa blommor, enstaka eller buketter, till 
sina anställda. 

Efter den stora försäljningsframgången 1992 tycks blomster-
branschen ha betraktat Alla Hjärtans Dag som en högtidsdag 
bland andra. Men lanseringen av dagen hade onekligen gått li-
tet trögt och det hade dröjt länge innan den fått ett påtagligt 
erkännande. Tidskriften menade att "i många år kämpade vi på 
och försökte introducera den dagen här i Sverige". Man kunde 
dock konstatera att dagen nu fanns i de flestas medvetande. För 
att öka försäljningen ytterligare föreslog man: 

Huvudsaken är nog att skylta upp vackert i fönstret i så god tid att 
ingen ska behöva missa den här dagen ... spotta i nävarna och kavla 
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upp ärmarna och se till att den här dagen blir vad den borde vara, näm-
ligen en storsäljare.39  

Tidskriften påpekade ytterligare en gång att det var fullt gång-
bart att använda tulpaner till uppvaktning på Alla Hjärtans Dag, 
eftersom rosor var bristvara så tidigt på säsongen.4° Därmed 
underströks än tydligare rosens särställning. 

1995 var succén med Alla Hjärtans Dag ett faktum. Blomster-
försäljningen, särskilt av rosor, gick strålande. Och kampanjen 
hade lockat nya kunder till butikerna. 

I vanliga fall är genomsnittskunden i en blomsteraffär en kvinna från 
fyrtio och uppåt. Alla Hjärtans Dag är en dag då herrarna dominerar i 
kön i blomsteraffären ... och de köper rosor, rosor och åter rosor.41  

Rosförsäljningen gick således bra, trots, eller kanske just för att, 
branschen sedan flera år påpekat att rosor var bristvara i februari. 
Propagandan för tulpaner slog däremot inte lika väl ut. I stället 
var det en helt annan blomma som blev storsäljare på Alla Hjär-
tans Dag, nämligen nejlikan. Men här var det inte fråga om att 
branschen själv medvetet propagerat för den. I stället hade en 
alldeles speciell kundkategori, något oväntat, tagit initiativet, 
nämligen (skol)ungdomarna. 

Tonåringarna i Sverige har börjat med nejlikor ... Vit för vänskap, rosa 
för span och röd för kärlek ... Det här med nejlikor, är något som ung-
domarna själva hittat på.42  

Om än inte uttryckligen antyddes alltså att seden att ge bort 
blommor på Alla Hjärtans Dag främst förankrats hos ungdo-
men, 1996 påpekade tidskriften åter igen att det var ungdomar, 
särskilt gymnasister, som var de stora kunderna denna dag. Man 
underströk nu än tydligare succén med dagen, men menade fort- 
farande att "USA ligger aningen framför oss när det gäller fi-
rande". 

För bara fem, sex år sedan var Alla Hjärtans Dag något som gick tämli-
gen obemärkt förbi ... Men så kom boomen ... Och nu är Alla Hjärtans 
Dag nästan lika intensiv i butikerna som en dag i julveckan.43  
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Alla Hjärtans Dag blev alltså, efter två intensiva och med-
vetna kampanjer, en säljsuccé för blomsterhandeln under det ti-
diga 1990-talet. Den är ett gott exempel på hur en i svensk tradi-
tion okänd märkesdag genom riktade satsningar från köpmän-
nen görs till en bekant och uppmärksammad firardag, åtmins-
tone bland vissa grupper i samhället. Detta trots att dagen hu-
vudsakligen är resultatet av ett försök från handlarna att öka sin 
egen försäljning. Genom de kommersiella strategierna under 
1960-talet och sedan under 1980- och 1990-talen nöttes begrep-
pet Alla Hjärtans Dag sakta men säkert in i svenskens medve-
tande. Genom lockvaror, skyltning, säljbrev och reklamkampan-
jer ute i butikerna lyckades blomsterhandlarna i sin strävan att 
införa en ny sed. 

Men även om dagen blev allmänt känd kunde blomsterhan-
deln inte helt styra sedens utformning. Dels upptogs den knap-
past av alla åldersgrupper utan det blev främst ungdomen som 
aktivt kom att iaktta den. Dels utformades firandet på ungdo-
mens eget sätt. De unga konsumenterna övergick, sannolikt i 
brist på pengar, till att framför de dyrare rosorna köpa de billi-
gare (och mindre ömtåliga) nejlikorna, en blomma handlarna 
inte själva gjort reklam för i sina kampanjer. Ungdomen kom 
därför att aktivt påverka och anpassa seden efter sina egna för-
utsättningar. 

Likartade har förhållandena varit i vårt grannland Finland, 
där Valentinseden undersökts av etnologer. I Finland har dagen 
döpts till Vändagen." Från att ha varit en nästan okänd sed 1981 
var den välkänd och firad av ungdomar 1990. Firandet var fram-
för allt förankrat hos flickor, som bytte presenter med eller 
skickade kort till varandra den dagen. Det romantiska budska-
pet hade dock bytts mot ett mer renodlat vänskapstema, dvs. 
seden hade anpassats till finska förhållanden, där man hellre 
betonar vänskap än uttalat romantisk kärlek. De finska ungdo-
marna följde heller inte det amerikanska mönstret med dyrbara 
gåvor utan gav mest bort presenter som ingenting kostar.45  

Från 1990-talet har Valentine's Day således formellt sett fun-
nit sin plats som Alla Hjärtans Dag i den svenska festkalendern. 
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Rosor, smycken och sockrade geléhjärtan 
— den kommersiella sidan av seden 

Alla Hjärtans Dag har ända sedan den lanserades särskilt upp-
märksammats av vissa köpmannabranscher, förutom av bloms-
terhandlarna också av konditorerna, juvelerarna, pappershandla-
rna och klädeshandlarna. Blommor, godis, bakelser och tårtor, 
smycken, kort och sexiga underkläder hör till de varor som an-
setts som lämpliga gåvor på denna kärlekens dag. Betoningen 
har således främst legat på lyx- och överflödsartildar, sådant man 
inte köper till vardags och i övrigt sällan unnar sig. Idag ser 
emellertid snart sagt alla branscher möjlighet att utnyttja dagen 
för att få sälja sina speciella varor. Det finns alltså starka kom-
mersiella intressen knutna till firandet. Köpmännen vill få oss 
att fira dagen för att öka sin egen försäljning. Att som anledning 
hänvisa till kärlek och omtanke är naturligtvis slagkraftigt. 

En tydlig symbol för kärleksbudskapet hos seden är blom-
mor, särskilt kanske röda rosor, men också nejlikor och tulpa-
ner. 1997 erbjöd många blomsteraffärer speciella Alla Hjärtans 
Dagsarrangemang. Alternativen varierade från lyxiga långrosor 
om 80 cm för 39 kronor stycket till enklare 10-pack av rosor för 
49 kronor. Tulpaner kostade allt ifrån 20 kronor för 10 stycken 
till 125:- för 20 stycken. Alla smaker och ekonomier kunde såle-
des tillgodoses. Enligt Interfloras statistik var blomsterförsälj-
ningen denna dag mycket omfattande. En vanlig fredag säljs c:a 
400 000 blommor, Alla Hjärtans Dag såldes 2 millioner.46  

En viktig ingrediens i firandet är också godsaker i olika for-
mer, såsom geléhallon, choklad och bakverk. Hjärtebakelser för 
13.50-18 kronor/styck eller en enklare marsipantårta för 24.90 
erbjöds detta år, liksom hjärtformade askar med geléhallon för 
32 kronor asken. Många butiker hade också, dagen till ära, ex-
trapris på Alladin chokladaskar.47  Uppsalakonditorierna hade 
bakat hjärtformade kakor, bakelser och tårtor och utbudet av 
speciell Alla Hjärtans Dagskonfektyr var minst sagt enormt (och 
dyrt). Försäljningen av bakverk gick mycket bra. En expedit på 
Skuttungebagarn i Uppsala uppgav att hon sålt c:a 50 bakelser 
på en timme. Hon menade att det delvis förklarades av att Alla 
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Hjärtans Dag 1997 inföll på en fredag. 48  Även vid den pågående 
försäljningen av semlor hänvisade man till dagens betydelse och 
menade att det var lämpligt att fira den med en fastlagsbulle. 
Det traditionella semleätande under fastan har således anpas-
sats till den nya seden.° 

Valentinekort hör naturligtvis till den fasta rekvisitan denna 
dag. I USA sänds enorma mängder Valentinekort varje år.50  Pap- 
pershandeln erbjöd stor sortering av kort med engelsk eller 
svensk text." Expediterna hos Gallerix i Uppsala menade att kort 
detta år inte enbart köptes av ungdomar utan också av många 
vuxna och gamla människor. Postverket gick ut med helsides-
annonser under rubrikerna "Krossade Hjärtan", där en Camp- 
bell Soup-burk användes som känd symbol för popularitet, och 
"Frusna Hjärtan" med en frysförpackning som symbol och upp-
manade svenska folket att skicka kort till varandra denna dag.52  

Till yttermera visso utgavs särskilda frimärken. Motivet på 
dessa var naturligtvis rosor arrangerade i hjärtform. 53  Dock tyckte 
en postkassörska på Skolgatan i Uppsala att det var fel att fri-
märkena kom ut redan den 2 januari, ty då miste de nyhetens 
behag till Alla Hjärtans Dag en dryg månad senare. 

Hos juvelerarna erbjöd man lagom till Alla Hjärtans Dag 1997 
"årets nyhet", nämligen det s.k. Pernilla-hjärtat i guld för 495:- 
eller 925:- beroende på storlek. 54  Affärskedjan Guldfynd lockade 
med extrapriser på hjärtformade smycken under rubriken: "Man 
kan inte leva bara på kärlek. Det behövs smycken och choklad 
också"." Expediterna hos Hallbergs Guld i gallerian Plaza S:t 
Per i Uppsala bekräftade att försäljningen av hjärtformade 
smycken gick utmärkt denna "herrarnas dag" som de sade. En 
hjärtformad brosch för 69:- var där dagens lockvara.% 

Andra branscher som hakade på var klädbutiker, parfymerier, 
leksaksaffärer, musikaffärer och videobutiker.57  Så sålde exem- 
pelvis Märkeskompaniet i Göteborg stretchbyxor för 149:- på 
denna "Alla Stjärtars Dag". Videobutiken Melody Line i samma 
stad erbjöd ett urval hyrfilmer på framför allt romantiska teman.% 
Även resebyråerna hänvisade till dagens betydelse med erbju-
danden om "Atlas Hjärtas Dag", när resor bokade under veck-
orna 7 och 8 fick särskild kärleksrabatt.% 
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För den som, det enorma kommersiella utbudet till trots, 
eventuellt glömde dagen kvarstod en del erbjudanden, till ex-
empel fanns rosbuketterna för det något lägre priset 39:-/styck 
att köpa på Kvantum i Uppsala hela veckan.60  

"Ännu en dag som åtminstone inom vissa branscher 
kan betyda ökad försäljning"61  

Att Alla Hjärtans Dag av många huvudsakligen uppfattas som 
en kommersiell högtid i likhet med mors och fars dag blir tyd-
ligt av svaren på en frågelista som Folkminnesavdelningen i 
Uppsala skickade ut under senvintern 1997 och åter igen vin-
tern 1998.6' De flesta av besvararna, som är födda mellan 1903 
och 1987, betonar att idén med dagen huvudsakligen är reklam-
makarnas och köpmännens. 63  Särskilt de äldre männen är nega-
tivt inställda och några av dem kallar dagen rätt och slätt för ett 
lippo".64  

detta är "trams" ... Accepterar jag dagen och skall leva upp till den är 
detta höjden av falskhet. Hjärtats dag ... skall inte vara kommersiellt 
betingad. Stryk dagen och krossa handlarens hjärta.65  

En besvarare menar till och med att den starkt kommersialise-
rade Alla Hjärtans Dag, "profitörernas medvetna nedbrytning 
av det civila samfundet", är "skadlig genom undanträngnings-
effekten och därmed bidrar ... till folkfördumning och onödiga 
köp".66 Yngre män är något mer positiva till dagen, som de tycker 
är en "trevlig liten högtid", samtidigt som de menar att man 
dock inte skall spendera för mycket pengar på dyra presenter.67  

Även om de kvinnliga besvararna i allmänhet uttrycker en 
mer positiv inställning till dagen visar de liksom männen en stark 
medvetenhet om att Alla Hjärtans Dag är en dag med påtagligt 
kommersiella förtecken, något de förhåller sig avvaktande till.68  

Att handel, affärer och även tidningar har stor betydelse vid torgförandet 
av Alla Hjärtans Dag är ganska självklart.69  
Alla blomsteraffärer och godisbutiker gör ju vad de kan för att få oss att 
köpa något till vår hjärtas kär.7° 
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tyvärr hakar den heliga Marknaden på allt som går att göra pengar av 
... prylraseriet tar överhanden.71  

Alla Hjärtbarns Dag - den ideella sidan av seden 

Hänvisningar till kärlek och omtanke används också då Alla 
Hjärtans Dag nyttjas för att främja ideell och humanitär verk-
samhet. Svenska Amnesty till exempel fick den 14 februari 1997 
ta emot en check på 3,3 millioner från Bancos Humanfond, en 
allemansfond för ett slags ideellt sparande. Valet av dag för över-
lämnande av checken var inte slumpmässigt.72  Sedan några år 
är Alla Hjärtans Dag också "Alla Hjärtbarns Dag", dvs, hjärt-
sjuka barns dag. En hjärtbarnsfond har bildats och genom ett 
avtal med Sveriges bagare säljs till förmån för fonden de s.k. 
hjärtebarnsbakelserna (naturligtvis i form av ett hjärta). Av pri-
set för varje försåld bakelse går en del (1997 2.50 kronor) till fon-
den, som har till uppgift att främja umgänget mellan de sjuka 
barnen och deras anhöriga, erbjuda rekreationsstöd, begrav-
ningshjälp och ge forskningsanslag? 

Jag tror mig minnas från förra året att man hade en insamling i anslut-
ning till Alla Hjärtans Dag för att få pengar till forskning om hjärt- och 
kärlsjukdomar. Där är syftet vettigt tycker jag.74  

Hjärt- och lungfonden begagnade dagen till att erbjuda den som 
ville att för 145 kronor via Svenska Dagbladet skicka en häls-
ning till någon kär vän. Överskottet från annonseringen gick 
direkt till forskningen mot hjärt- och lungsjukdomar? 

Alla Hjärtans Dag inspirerar också till ett ökat kontaktsökande 
människor emellan. Många passade till exempel på att skicka 
hälsningar till sina kära eller söka en ny partner via dagstid-
ningarnas kontaktannonser just den här dagen? 

"Mitt förhållande till denna dag är tveeggat/177  

Att Alla Hjärtans Dag inte enbart uppfattas som kommersiell 
framgår också av svaren på Folkminnesavdelningens frågelista. 
De flesta besvarare understryker att det inbyggda budskapet om 
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kärlek och omtanke är tilltalande och vackert? Många påpekar 
dock att dagen bättre kunde motiveras om den ägnades gamla, 
sjuka och ensamma eller om den främjade kontakterna mellan 
folk och länder." De menar alltså att dagen inte bara är en kom-
mersiell högtidsdag utan att den också har en human potential. 
Men de poängterar samtidigt att kärlek och omtanke om varan-
dra behöver vi alla dagar på året.w Därför känner många, kan-
ske särskilt de kvinnliga besvararna, en kluvenhet inför Alla 
Hjärtans Dag. 

kommersialismen lyser kanske igenom det hela. Men i dessa tider av 
krig och oro i världen känns det ändå bra med någonting som är byggt 
på förståelse, kärlek och sympati människor emellan.81  
då borde hjärtat vara med istället för vapen, krig och tortyr. En Alla 
Hjärtans Dag för hela världens befolkning vore önskvärt, inte bara en 
dag utan alla dagar.82  
Alla Hjärtans dag hörs ju bra, en dag som alla borde tänka på som bru-
kar våld mot varandra.83  
Tanken var från början säkert god ... hellre medmänsklighet året runt, 
utan kommersiella inslag.84  

Nya tider, nya seder 

Alla Hjärtans Dag predikar, i enlighet med sin förmodade upp-
hovsman helgonet Valentinus, kärleksbudskap i olika former. 
Det är den dag på året då vi skall visa särskild omtanke mot 
våra närmaste: våra hjärtevänner, våra barn, föräldrar och släk-
tingar, våra vänner. Vi skall 

Göra Alla hjärtans dag till en tid för tankar i rätt riktning och glädja vår 
omgivning med vänlighet på ett eller annat sätt? T.ex. med blommor 
och några vänliga ord? Det ger ju så mycket.85  
Det finns många runt omkring oss som behöver uppmuntran. Varför 
inte uppmärksamma konsumenterna på Valentindagen och bidra till 
att göra någon glad.88  

Vid sidan av det tidstypiskt kommersiella, som innebär att vi 
bör komma ihåg varandra med presenter i olika former, är bud-
skapet om medmänsklighet och omsorg om andra av så allmän- 
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mänsklig karaktär att det i princip är giltigt i alla tider och alla 
kulturer. Vem kan med gott samvete protestera mot någonting 
så oblandat osjälviskt som att värna om sin nästa? Det vackra 
budskapet till trots har dock dagen haft svårigheter att slå ige-
nom i Sverige. Vilka är förklaringarna till det och varför har se-
den slutligen fått fotfäste hos delar av befolkningen? 

Vid en liten rundfrågning av Upsala Nya Tidning 1982 upp-
gav samtliga tillfrågade att de inte firade dagen. Likadant blev 
resultatet 1989, då endast en av de tillfrågade var närmare be-
kant med seden. Det berodde på att hon bott utomlands." 

Av Folkminnesavdelningens undersökning framgår att de 
som 1997 var mest positiva till att fira Alla Hjärtans Dag alla 
hade personlig erfarenhet av amerikanskt Valentinefirande. De 
hade själva upplevt hur seden utformas i USA och de hade fört 
med sig traditionen hem och fortsatt med den. 

Vi fira Alla Hjärtans Dag ... med en hjärtformad kaka och presenter till 
våra nio barn och barnbarn. Vi sänder också vykort ... Vi fick seden 
med oss från USA när vi var där för c:a 30 år sedan.88  
Kom först i beröring med firandet av Valentin för några år sedan vid ett 
besök i Californien. Blev där uppvaktad med blommor, konfekt i en 
hjärtformad kristallskål och några smycken ... Det var familjens tonår-
ingar som överraskade.89  
Jag föddes i USA, där Valentine är en stor bemärkelsedag ... min äldsta 
syster ... fick många kort och bokmärken av sina vänner och skolkam-
rater.9° 

Personlig erfarenhet av firandet i USA eller England tycks, åt-
minstone bland vuxna, vara avgörande för inställningen till se-
den. Ett medelålders äkta par i Simrishamn berättar hur de varje 
år bjuder in sina vänner till Valentinfest. Värdparet köper Va-
lentindekorationer på sina resor "i länder där man verkligen fi-
rar Sankt Valentin, England till exempel". Vid festen är delta-
garna gärna iklädda röda kläder och/eller hjärtdekorationer.91  

En kvinna som bott i USA under tre år i början av 1980-talet 
berättar om sina erfarenheter av det amerikanska firandet, där 
hennes granne "nu snart 90 år skickade ... Valentin's kort till alla 
sina kvinnliga bekanta med underskriften Guess who?". Om sitt 
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eget firande i Sverige berättar hon att hon bakar kakor i hjärt-
form, skickar kort och ger presenter. Hon går också runt bland 
alla sina skolelever och sätter ldistermärkeshjärtan på dem på 
Alla Hjärtans Dag.92  De som har personlig erfarenhet av seden 
bidrar således mer eller mindre aktivt till att sprida den till om-
givningen. 

För att en ny idé, exempelvis en ny sed, skall vinna gehör i 
en främmande miljö krävs för det första att den av människor 
upplevs som meningsfull, för det andra att den anses ha större 
värde än det den eventuellt ersätter, för det tredje att den är för-
enlig med samhällets grundläggande värden och för det fjärde 
att den är enkel att förmedla mellan människor.93  När det gäller 
Alla Hjärtans Dag uppfyller den flera av dessa krav. Den ersät-
ter ingen annan högtid, eftersom Valentin tidigare inte firats alls 
och eftersom månaden februari är fattig på helger, den är i prin-
cip förenlig med samhällets grundläggande kulturella och kristna 
etisk-moraliska värden" och den är enkel att sprida via mass-
media och personliga kontakter. 

Varför har det då varit så svårt att få seden accepterad? Var-
för har dagen förblivit okänd och ofirad under så lång tid, trots 
medvetna kampanjer för att få svenskarna att införliva dagen i 
sin festkalender? En förklaring, som antyds av svaren på Folk-
minnesavdelningens frågelista, kan vara att den inte uppfyller 
kravet på meningsfullhet. Vad skall svenskarna med en ameri-
kansk, uttalat kommersiell sed till? Varför skall de fira kärlek 
och omtanke bara en dag per år? 

Av svaren på Folkminnesavdelningens frågelista framkom-
mer nämligen att firandet av Alla Hjärtans Dag av besvararna 
upplevs just som litet onödigt, dvs, som icke meningsfullt. Som 
skäl anges till exempel: 

Jag tycker inte det finns någon anledning att härma allt vad som görs i 
USA. 95  
Nog är vi duktiga på att apa efter Amerikanarna ... för mig har den 
ingen som helst betydelse, bara ett senare tiders påhitt.% 
Vi har ju noja på att ta efter USA på alla möjliga sätt vilket jag finner 
negativt.'" 
Vi klarar oss utan denna sed för har vi inte mer kontakt med de när- 
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maste utan att detta bör få sin egen dag är det något felaktigt.98  
Tycker man om någon ska det väl inte behövas en särskild dag för att 
fira det.99  

Som skäl emot firandet anförs också att det finns så många an-
dra "dagar" att fira under året. Somliga menar nämligen att fi-
randet är ekonomiskt krävande och hänvisar till att födelsedags-
och julfirande känns viktigare.lm 

Seden anser jag onödig i stort sett."' 
Vi tycker att det är inte något att fira o. det är en sed vi kan klara oss 
förutan ... så låt den avsomna.'" 
Vi har ju redan ganska många Dagar att fira, som är väl inrotade, så att 
jag vet inte om vi behöver den här Alla Hjärtans Dag.'" 
Tror ... inte någon saknar den om den skulle rationaliseras bort.1'4  
Vi har i vårt land ingen riktig tradition, som jag ser det, av en högtids-
dag med så anglosaxiska förtecken.'" 

Inte sällan jämförs Alla Hjärtans Dag med Mors och Fars Dag, 
som är andra exempel på kommersiella seder införda under 1900-
talet. Flera besvarare är negativt inställda också till dessa dagar. 

Betr. Fars Dag är det nog slipsförsäljarna, som gläder sig.)'4  
Dessa dagar är mera en dag för köpmännen att bjuda ut varor.'" 
firar inte dagar som Mors Dag, Fars Dag eller Alla Hjärtans Dag."4  

Man hänvisar också till att firandet av Fars och Mors Dag byg-
ger på idén om kärnfamiljen, drömmen om "mamma-pappa-
barn". Det är en ideal bild som alltmer sällan har någon motsva-
righet i verkligheten. I dag lever i stället många barn, menar en 
av besvararna, i "trasiga och trassliga relationer" så att ett fi-
rande av dessa dagar "vore mycket kränkande för dem".109  Fars 
och Mors dagar framstår därför som otidsenliga. 

Det finns således en uttalad skepsis gentemot kommersiella 
seder i allmänhet och gentemot den nyare seden i synnerhet. 
Motståndet mot firandet handlar om att kommersiella högtids-
dagar mest är köpmännens och inte hela folkets angelägenhet. 
De vuxna besvararna påpekar att de har så många andra åta-
ganden att de inte orkar med ytterligare en högtidsdag, särskilt 
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som den är ekonomiskt krävande. Somliga menar också att da-
gen förlorar sin betydelse när man är mitt uppe i livet och måste 
göra andra prioriteringar eller då man insett att kärlek inte hålls 
vid liv med hjälp av presenter."° 

Kanske finns också andra förklaringar till motståndet mot 
seden. Varför skall svenskar, som hyllar måttlighetens och 
återhållsamhetens princip, visa sin eventuella kärlek lika öppet 
som amerikaner gör? Sedens uttrycksformer överensstämmer 
nämligen inte riktigt med svensk mentalitet, dvs, med svenskt 
sätt att leva och vara. Karakteristiskt för svenskt levnadssätt bru-
kar ju anses vara till exempel stelhet, tystlåtenhet och strävan 
efter konformitet. Svenskar i allmänhet vill helst slippa beroende-
relationer, de vill hålla en låg profil och de vill inte framhäva sig 
som starka individualister. Jante-lagen ser till att ingen får lysa 
på någon annans bekostnad. Svensken i gemen visar inte heller 
gärna starka känslor och ser till att hålla behörigt avstånd till 
andra. Till god umgängessed hör att inte tränga sig på, att inte 
beröra, att inte propsa på uppmärksamhet. Självständighet och 
behärskning är således hyllade ideal."' 

Idealen rimmar egentligen illa med det ganska "framfusiga" 
Valentinfirandet. Det är kanske därför inte så överraskande att 
det dröjt länge innan seden, som predikar det positiva i att visa 
starka känslor, i beröring och ömsesidigt beroende, slutligen ac-
cepterades och integrerades i den svenska festkalendern. Det är 
kanske inte heller oväntat att det är hos ungdomen den vunnit 
sina trognaste anhängare. Valentinefirandet har ju både på de 
brittiska öarna och i USA utformats som en ungdomshelg och 
det är även i Sverige huvudsakligen ungdomen som firar da-
gen.112  Seden har sedan länge varit känd för ungdomar genom 
amerikanska seriemagasin som Kalle Anka och Snobben och den 
har också gjorts bekant genom amerikanska ungdomsserier på 
TV."' Medierna har således lärt ut hur firandet rent handgrip-
ligt går till. Firandet är dessutom koncentrerat till frågor som 
rör uppvaktning och flirt, till tilltänkta och önskade kärleks-
relationer mer än till redan etablerade förhållanden. Det bör 
därför tilltala ungdomar eftersom ungdomstiden är den period 
i livet då framtida partnerval och kärleksliv är högintressant. 
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Utformningen av seden har varit sådan att den passar ung-
domar i olika åldrar. Uppvaktningen på Valentine har nämligen 
mycket ofta skett anonymt, dvs, den som skickat en blomma 
eller ett kort har inte uppgivit sitt namn. Viss del av spänningen 
har legat i att mottagaren skall sväva i okunnighet om vem gi-
varen är.114  En flicka berättar: 

Plötsligt kom det en kille från ingen stans och jag kännde honom inte. 
Han sa: den här får du för att du är så söt. Han stack lika fort som han 
kom ... Dom andra frågade Vilken har du fått den där Nejlikan av? Har 
du en hemlig beundrare? jag svarade inte. För jag var så himla smikrad 
... Det var synd att jag inte gillar honom tänkte jag för mig själv i tyst-
samhet.115  

Under den yngre tonårstiden kan det ibland kännas särskilt obe-
hagligt att behöva avslöja att man är förtjust i någon. Man är 
kanske rädd för att ens kompisar skall reta en för att man visar 
intresse för det motsatta könet eller för att den utvalde inte skall 
vara intresserad. Hela situationen med uppvaktning och flirt är 
pinsam, det känns som man "hade myror i kroppen".116 

jag ... gick direkt fram till ... Tobias, världens gulligaste, och så gav jag 
rosen ... Min dumma pinsamma fröken, som skulle vara med när jag 
gav rosen, tog kort hela tiden, och när han öppnat paketet så sa hon: — 
Ge den en gång till, så man ser att det är en ros du ger, då höll jag på att 
sjunka genom marken.117  
Jag gav bort en ros till den jag är kär i men som inte gillar mej. När jag 
skulle ge honom rosen var jag jättepirrig men det gick över när han 
kramade mej och jag smälte i hans armar ... men det gjorde inte han, 
tyvänns 
Jag hade ett litet rött plasthjärta, en berlock ... Jag lade det i byxfickan 
och beslutade mig för att ge det till honom ... jag minns väl att jag gick 
med hjärtat ömsom i handen, ömsom i fickan men vågade inte ge det 
till Magnus.115  

Det är därför inte så märkligt att en barn- och ungdomstidning, 
Kamratposten, som vänder sig till åldrarna 7-14, särskilt fram-
håller att man inte behöver uppge sitt namn eller ens skriva ut 
att man gillar den man skickar hälsningar till på Alla Hjärtans 
Dag. Kortet eller blommorna i sig bär fram budskapet. 
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En del skickar buketten anonymt med lite småhjärtan på. Det är ett sätt 
att tala om att man är kär i någon ... Är du kär i någon men vet inte 
riktigt hur du ska säga det? Då kan du välja en listig smygväg. Nämli-
gen att skicka ett kort på Alla Hjärtans dag!12° 

För de något äldre tonåringarna som kanske redan har spirande 
eller etablerade parförhållanden behöver anonymiteten dock inte 
ha någon avgörande betydelse. Dessa ungdomar förväntas våga 
visa sin kärlek mer öppet. Tidningen OKEJ, som företrädesvis 
vänder sig till flickor mellan c:a 15 och 20 år, påpekar att 

Alla Hjärtans Dag är ... killen man älskar ... det självklara föremålet, 
och nog hoppas man på att han har vett att komma ihåg att det är på 
sin plats med lite uppvaktning.121  

I ungdomstidningarna påpekas att Alla Hjärtans Dag är en sed 
vi fått via USA.122  Under 1980- och 1990-talen, då seden sakta 
vann terräng i vårt land, var USA förebild för många ungdomar. 
Musiken, filmerna och ungdomsidealen i stort hämtades gärna 
från USA och blev via de nya medierna snabbt globalt kända. 
Sedens spridning kan alltså ses som ett utslag av moderniteten 
som har karaktären av att vara globalt omspännande. Det ame-
rikanska ursprunget är också sannolikt en viktig förklaring till 
sedens spridning och popularitet menar de finska forskarna.123  

Då jag var liten önskade jag att vii Sverige skulle "härma" Amerika. 
Och fira jättemånga helger.124  

"Amerikaniseringen" av världen innebär inte att allt blir som i 
USA utan är ett uttryck för den allmänna moderniseringspro-
cessen i vår tid. Den processen utmärks av snabbhet, mångfald, 
individuell frihet, framgång, ungdomlig vitalitet, komfort och 
materiell konsumtion. Dessa är alla positiva värden i vår kultur 
dag.125  

Som grupp är ju också ungdomen den som är mest mottag-
lig för nyheter och förändringar, eftersom hela ungdomstiden 
är en fråga om ett stort identitetsbygge, en fråga om uppbrott, 
sökande, ifrågasättande, förnyelse och växande. Under ung- 
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domsåren är det lättare att frigöra sig från traditioner och söka 
sig andra vägar än dem föräldrar och vuxna tar.126  Ungdomar i 
det nutida, senmoderna västerländska samhället lever heller inte 
likadant som deras föräldrar gjorde. Om ungdomen tidigare 
hämtade sina förebilder från den vuxna generationen och sökte 
gå i dess fotspår, är det idag mera fråga om en tendens till att 
var och en utformar sin livsbana som ett individuellt projekt. 
Gänget och kamratkretsen av likasinnade har oftast större bety-
delse än äldre generationer.127  Media och dess "bilder" har också 
stort inflytande på ungdomars verklighetsuppfattning och iden-
titetsbygge. Många stiluppbyggande kulturella symboler tas från 
den globala mediaindustrin.128  lett sådant klimat är det inte oför-
klarligt att ungdomar accepterar ett för kulturen främmande 
beteende. 

Men även om amerikaniseringen, medierna och dagens ung-
domsideal har global genomslagskraft anpassas de alltid till 
skilda samhälleliga och kulturella förhållanden.129  Valentine's 
Day i USA och Alla Hjärtans Dag i Sverige är således utformade 
på skilda sätt. Tidningen OKEJ understryker att sedens utform-
ning skiljer sig mellan olika kulturer, mellan USA och Sverige: 

På något sätt är Valentine Day en symbol för allt det sockersöta och 
rysch-pyschigt amerikanska som vi svenskar tycker är lite för mycket 
av det goda. Visst ska vi vara romantiska, och kan vara det, men i Sverige 
sker det med en aning mer finess. I USA blir det lätt ... för mycket av det 
goda.13° 

Även om det är ett ideal i svensk kultur att hålla en låg profil 
finns idag tendenser bland ungdomen till ett annat beteende, ett 
slags "teaterliknande rollspel, en önskan att visa upp sig för en 
anonym publik".131  Alla Hjärtans Dag propagerar för att män-
niskor skall beröra, tränga sig på, bry sig om, öppet visa sin upp-
skattning gentemot varandra. Beteenden som annars är otillåtna 
i samhället blir därigenom tillåtna och till och med önskvärda 
denna dag. 

Kanske fungerar därför Alla Hjärtans Dag som en protest mot 
vuxenlivet och kulturens oskrivna lagar, där kärlek knappast 
demonstreras dagligdags? Kanske ligger det också en tjusning i 
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att, inom gänget eller kamratgruppen, fira någonting som den 
vuxna befolkningen, dvs, föräldrarna, inte firar?132  

Det kan ju hända att de som är unga nu vill ha en nyare dag att fira. Allt 
skall ju ändras nu för tiden.133  
Jag tycker att det är en "ungdomens högtid" ... Alla Hjärtans Dag var 
en mycket speciell, lite pirrande, dag för mig förr i tiden ... ide roman-
tiska ungdomsåren när kärlek behövde ha en mer explicit bekräftelse 
än nu efter ett decennium inom äktenskapet.'34  

Men varför låter sig ungdomen under 1990-talet lockas när den 
inte gjort det tidigare? En förklaring kan vara de dåliga tiderna. 
I lågkonjunkturer brukar festbenägenheten, dvs, principen att 
leva dag för dag, öka. Människor går gärna på restaurang och 
köper allmänt sett mer lyxmat än annars. Det är också en förkla-
ring som handlarna själva använt när de velat förklara fram-
gången med Alla Hjärtans Dag.135  En annan och bidragande för-
klaring kan vara att ungdomen i dagens "avtraditionaliserade", 
senmoderna samhälle allmänt sett lever mer i nuet och längtar 
eller strävar efter emotionella situationer och relationer, efter att 
uppleva omedelbara, intensiva känslor.136 Den känslomässiga för-
tätningen i samband med Alla Hjärtans Dag blir då lockande. 
Den gör nuet mer intensivt.'" Ytterligare en förklaring kan vara 
att firandet fått skjuts dels av invandring, dels av ökad kontakt 
med omvärlden genom resor, genom TV, film och tidningar och 
inte minst genom blandningen av barn av olika etnisk tillhörig-
het redan på daghem och fritidshem och sedan i skolan. Kanske 
tillhör 1980- och 1990-talens ungdomar de första som mer ge-
nomgripande präglats av kollektiv uppfostran på dagis och fri-
tids och som där lärt sig att fira andra fester än bara de redan 
accepterade? 

Ända sedan jag kan minnas har vi firat Alla hjärtans dag, speciellt fi-
rade vi det på dagis. Då åt vi våfflor.138  
Alla hjärtans dag har jag firat på något sätt så länge jag kan minnas, på 
dagis när man klippte ut pappershjärtan och gav bort, åt gelehjärtan.139  
Efter skolan när jag var på fritis gjorde jag små hjärtan och skrev fina 
små saker till dom som gätt blommor till mig.14° 
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Firandet sköter min åttaåriga dotter numera. Hon har killar över allt 
och ritar Alla Hjärtans Dag-kort i skolan till dem."' 

Utsagorna gör det tydligt att dagis, fritids och skola spelat en 
betydande roll för spridningen av firandet. Intressant är också 
kommentaren att man åt våfflor på Alla Hjärtans Dag. Den nya 
högtiden har således dragit till sig ännu en traditionell maträtt, 
en som annars hör Vårfrudagen den 25 mars till. Det är ytterli-
gare ett exempel på hur seden samhälleligt och kulturellt anpas-
sas till ett äldre, välkänt sedmönster. 

"Firandet i skolan har pågått så länge jag minns"142  
Skolan som sedspridare 
En viktig kanal för spridandet av Alla Hjärtans Dag har utan 
tvivel skolan varit. 1994 gjorde Nordiska museet en undersök-
ning av Alla Hjärtans Dagsfirandet bland barn och ungdomar i 
olika åldrar. Museet gick dels ut med ett upprop i Kamratposten, 
som vänder sig till barn på låg- och mellanstadierna, dels gjor-
des fältarbeten på mellan- och högstadieskolor. 143  Undersök-
ningen visade att barnen redan i småklasserna fick lära sig att 
uppmärksamma dagen. Oftast var det lärarna som tog initiati-
vet, exempelvis genom att låta barnen rita hjärtformade kort el-
ler genom att bjuda dem på röda geléhjärtan. På det sättet präg-
las barnen tidigt till att tänka på dagen i termer av omtanke och 
kärlek och de lär sig att hjärtat som symbol och den röda färgen, 
kärlekens och livets färg, hör samman med dagen." 

Jag fik en ring av mamma och en tårta. Jag fik gelehjärtan av fröken."5  
Jag brukar rita hjärtan till hela familjen. Mamma ritar även ett till mej. 
Jag tycker man ska vara ekstra snäl med varan.1" 
På alla hjärtans dag fik vi två gelehjärtan var i skolan och vi fick åka 
extra skriskor. Hema fick jag godis och jag jede Mama en sidenkude 
som jag hade jort på fritids."' 

På mellanstadiet börjar barnen framför allt ge kort men även 
rosor till varandra på Alla Hjärtans Dag. '48  Särskilt gärna ger 
flickorna rosor till sina bästisar eller till någon pojke de är för- 
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tjusta i. Även en del pojkar ger blommor till flickor, men i prin-
cip är det flickorna som firar. De flesta pojkar tycks vara mindre 
intresserade av firandet."' En bidragande orsak till det still-
samma firandet på mellanstadiet är nog att de yngre barnen sak-
nar pengar att handla blommor och presenter för. Här påminns 
vi om att Alla Hjärtans Dag huvudsakligen är en kommersiell 
högtid. 

Fast jag han alldrig göra ett kort eller köpa en ros för att jag hade inte 
pengar på mig.15° 
Jag gav inget till någon (för jag var pank).151  

Att firandet av dagen främst är förankrat i kamratkretsen i sko-
lan belyses också av svaren. Flera av barnen på mellanstadiet 
påpekar nämligen att Alla Hjärtans Dag mest, eller till och med 
uteslutande, firas i skolan. I hemmen uppmärksammas dagen 
kanske med en god middag eller extra konfekt eller allra vanli-
gast, inte alls. Av c:a 100 tillfrågade barn uppger fler än 60 att 
inget firande förekommer i deras hem. 

Jag var bara hema och titade på ishåky så jag vet inte hur dom firade. 
Jag har inte firat alla hjärtansdag någon gong vad jag komer i håg.152  
På alla hjärtans dag så hände det ingenting. I vår familj så firar vi inte 
det.153  

Oavsett om barnen aktivt firar dagen eller inte är de dock alla 
överens om vad seden i sig handlar om, nämligen kärlek och 
omtanke om andra. De framhåller att Alla Hjärtans Dag är den 
dag då man skall vara givmild, hjälpsam, glad och omtänksam. 

Alla hjärtans dag ger en också chans att visa vem man gillar genom att 
skicka blommer eller kort till han/hon. Jag tycker att det är bra med 
alla hjärtans dag.154  
Jag tycker att man ska vara snäll mot andra på Alla hjärtans dag.'55  
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"Jag fick en väldigt romantiskt alla hjärtans dag, pre-
cis som jag önskade"156  

Även om firandet av Alla Hjärtans Dag är vanligt redan på låg-
och mellanstadierna är det framför allt på högstadiet och kan-
ske särskilt i gymnasiet dagen firas."' Blomsterhandeln påpe-
kar till exempel att ungdomar, mestadels gymnasister, är vik-
tiga för blomsterförsäljningen.1" 

På högstadiet blev Alla Hjärtans Dag ett litet allvarligare begrepp än på 
mellanstadiet.159  
Det är främst på högstadiet man börjat fira alla hjärtans dag.16)  

Till de vanligaste firandeformerna hör att skicka kort och fram-
för allt rosor till kompisar och pojk- eller flickvänner. Av de c:a 
70 tillfrågade högstadieeleverna i Nordiska museets undersök-
ning uppgav samtliga att seden med blommor förekom i skolan 
och hälften att de skickat och/eller fått rosor."' På högstadiet 
har många ungdomar börjat intressera sig för det motsatta kö-
net och somliga har redan bildat par. På en del skolor anordnar 
till exempel elevrådet eller Kamratstödjarna inköp och utdel-
ning av rosor som förhandsbeställts och betalats av eleverna.162  

Ungdomar som i vanliga fall inte är särskilt stora blomsterkonsumenter, 
uppvaktar varandra i allt större utsträckning med Valentinblommor. 
På allt fler gymnasier skaffar elevråden hem mellan 500 och 1 000 blom-
mor och säljer vidare till eleverna den här dagen.163  

Utdelningen av rosor är höjdpunkten under dagen. 

På vår skola har vi en tradition, de som vill kan skicka en ros till en 
kompis eller den man tycker om, lägger 15 kr i ett kuvert och lämnar i 
elevrådsboxen. Sedan på Alla hjärtans dag lämnar några elevråds-
representanter ut alla beställda rosor.164  
visst vill man väl få en ros, vilket många inte kan erkänna men det är 
lite pinsamt när man inte vet vem som skickat.165  
Då kunde man köpa rosor på skolan som man kunde skicka till vem 
som helst på alla Uppsalas gymnasieskolor ... Det var lite ku1.166  
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Bland ungdomarna på högstadiet och i gymnasiet har ett sär-
skilt blomsterspråk utvecklats. Det innebär att en röd blomma 
(ros, tulpan eller nejlika) står för kärlek, en rosa för flirt eller 
"span", en gul för vänskap och, enligt en enstaka uppgift, en 
svart för harig Av färgen på rosen kan mottagaren alltså avgöra 
vad avsändaren avser: kärlek eller vänskap. Många skickar ro-
sor till sina vänner eller utvalda, men en del ungdomar påpekar 
att den relativt höga kostnaden (15:-/ros) gör att de inte alltid 
har råd.168  De kan då i stället köpa de något billigare nejlikorna. 
Liksom på mellanstadiet tycks det på högstadiet mest vara flick-
orna som skickar rosor. Pojkarna har en mer ointresserad inställ-
ning; kanske är de helt enkelt blygare än flickorna så att de inte 
törs sända rosor och därmed öppet visa sina känslor? 

När jag var yngre var alla hjärtans dag en alldeles utmärkt anledning 
att ge pojken man var kär i en liten vink, och om han inte var intresse-
rad kunde man skylla på att man bara ville vara snäll en sån här dag.169  

Självklart är det prestigefyllt att få många rosor på Alla Hjärtans 
Dag, kanske särskilt för flickorna. Att få många rosor är ju ett 
tecken på popularitet, något som är viktigt i ungdomsåren. 

De som är väldigt snygga och som många tycker om kom förstås med 
stora högar med rosor.17° 
Det är synd att ungdomar (undermedvetet) mäter sig med andra och 
tar rosorna, i detta fall, som bevis för popularitet."1  

Men firandet handlar inte bara om att få eller ge blommor De 
äldre ungdomarna arrangerar ibland romantiska möten med den 
de är förälskade i eller har sällskap med. Några berättar till ex-
empel om hur de denna dag passat på att äta middag tillsam-
mans med sin utvalda?' 

En tjej i min klass köpte tulpaner åt hela skolans snyggaste kille och 
bad honom äta middag med henne. Jag var avundsjuk över hennes 
mod, vågade inte själv fast jag var hemligt förälskad i honom.173  

Ett exempel på hur Alla Hjärtans Dag kollektivt firas på gymna- 
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siet gavs i Uppsala 1992, då man vid Katedralskolan firade 
"kärleksfestival" denna dag. Den ordinarie undervisningen var 
inställd och dagen ägnades i stället helt åt träning på "att ut-
trycka sina känslor i skrift, dans, musik och video". Skolans 
naturkunskapslärare var "general" denna dag då kärlek, sex och 
samlevnad stod på schemat. Som ett inslag i firandet delades 
också de förhandsbeställda rosorna ut. Utdelandet av förhands-
beställda rosor är sedan början av 1990-talet ett fast inslag i fi-
randet av Alla Hjärtans Dag på gymnasierna i landet.174  

I min skola, Tiundaskolan, delades det ut rosor detta år. Man fick be-
ställa en ros till någon och så lämnades den ut någon gång under da-
gen. Man kunde vara anonym och även skriva en liten dikt eller lik-
nande. Rosen kostade 15 kr. Själv fick jag en tulpan av en kille i en 
annan klass.1" 

Fest på gott och ont - 
"Jag ... hade väldigt stora förväntningar på dagen"176  

Seden att skänka rosor till varandra uppfattas av de flesta som 
fin och positiv. Den uppmanar till solidaritet och vänskap. Men 
som alla seder har också denna en baksida. En kvinna född 1914 
säger till exempel att hon inte vill börja skicka blommor och pre-
senter "så de som får dem anser sig skyldiga nästa år". 17  En 
baksida av seden skulle således kunna vara att det blir ett slags 
"tvång" i firandet.13  

Det är bra om människor får tillfälle att visa ömhet. Det onödiga är om 
det skapas en köphysteri runt firandet, som vid julfirandet.1" 

En annan baksida blir tydlig hos ungdomarna. I den finska un-
dersökningen av Vändagen påpekas att skolseden att skriva 
vändagskort till varandra medför att vissa barn blir utan kort, 
"med ... gråt och tandagnisslan" som följd.'" Många av de skol-
ungdomar som berättat om firandet av Alla Hjärtans Dag ut-
trycker också mer eller mindre tydlig besvikelse över att inte ha 
tillhört dem som fått en ros den här dagen, denna "Några hjär-
tans dag" som en pojke vill kalla den.18' 
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Alla hjärtans dag är en bra dag för de kära ... men jag tror också att de 
som är ensamma känner sig särskilt ensamma just den dagen.'82  
Vissa är oroliga för att inte få någon ros och några blir de facto utan ... 
kan det finnas människor som känner sig ensamma vid denna typ av 
högtid, där man faktiskt är beroende av att andra människor står en 
nära för att det ska vara något roligt alls.'" 
När jag gick i gymnasiet hade elevråden i alla skolor i Uppsala ordnat 
så att man kunde sända en ros till en nära vän på samma eller annan 
skola. Detta tyckte jag var väldigt roligt men det kanske var för att jag 
alltid fick någon.'" 

Ty att få rosor visar att man är uppskattad och omtyckt, att man 
räknas, något som är mycket viktigt i skolans värld, där relatio-
nerna bygger på tillhörighet och gängprincip. En del ungdomar 
uttrycker sin besvikelse med försiktiga ordvändningar som: 

Jag tycker att man kanske blir glad om man får någonting. Det är bra." 
Men visst hade det varit kul att få en ros.'" 
Så alltså fick jag ingen ros. Jag hade hoppats på det men förstod ändå 
att jag inte skulle få någon.'" 

Andra väljer att dölja sitt missnöje genom att låtsas vara totalt 
ointresserade och oberörda av seden, som en pojke kallar "gan- 
ska larvigt faktiskt".188  Särskilt pojkarna menar att de inte bryr 
sig om dagen över huvud taget.189  

Jag låg hemma sjuk och titta på film. De va knappast Någon bra film. 
Inte fan kan jag komma På vad jag Jorde. Jag hade ju för fan 39 graders 
feber och helt jävla borta i skallen och helt jävla Full Proppad med alve-
don. Inte fan vet jag vad jag ska skriva. Jag låg hemma Halv död." 
Det viktigaste med Alla hjärtans dag är att den tar slut.'" 

Somliga väljer att vända besvikelsen till ett slags skämtsam 
motåtgärd, en form av besvärjelse, till exempel de ungdomar 
som på en stockholmsskola ordnade "Fiskdamm För Fula" för 
dem som blivit utan rosor på Alla Hjärtans Dag.192  

För en del är besvikelsen över att inte ha fått någon ros emel- 
lertid så stor och misslyckandet så uppenbart att det inte går att 
dölja. 
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På alla hjärtans dag gav jag 10 st rosor till min flickvän men jag fick 
ingenting för att ingen gillar mig ... den finaste presenten var att min 
f.d. tjej gjorde slut.'93  
Jag hatar denna dag. Jag fick ingen ros. Jag var hjälplös.'" 

Alla Hjärtans Dag har således en baksida som kan vara svår att 
hantera för dem som känner att de ofrivilligt hamnar utanför. 
Uppvaktningen innesluter några lika väl som den utesluter an-
dra. Seder i allmänhet lär oss på ett idealt plan hur världen borde 
se ut. Alla Hjärtans Dag lär oss att vi alla skall visa varandra 
kärlek och omtanke, samtidigt som den på ett praktiskt plan av-
slöjar hur det verkligen är: några får inte uttryckliga bevis för 
att de är omtyckta och älskade.'" 

Festen i gemen är ju inte heller bara avbrott i vardagslunken, 
avbrott som erbjuder kompensation eller tillåter oss att leva ut 
annars otillåtna känslor och beteenden. Den är inte endast gläd-
jefylld och kreativ social samvaro, mat och dryck. Den är också 
en spegel av det samhälle där den förekommer. Den säger mycket 
om värderingar och attityder i samhället.'" 

En kommersiell fest som Alla Hjärtans Dag speglar ganska 
väl det konsumistiska 1990-talet. Den innehåller till exempel 
tvånget att ge gåvor, en viktig markör i den kommersialiserade 
nutiden, där man gärna visar sin uppskattning genom att skänka 
varandra presenter. Den speglar också uppdelningen i och 
åtskillnaden mellan åldersgrupper i det moderna samhället. 
Festen firas huvudsakligen av ungdomar, medan andra ålders-
klasser står helt eller delvis utanför. Inom de grupper som firar 
är det legitimt att bryta mot svensk normalitet och uppvakta 
både kända och okända med presenter, för att eventuellt knyta 
nya kontakter. Ty på Alla Hjärtans Dag är det tillåtet att visa 
varandra kärlek och omtanke. 

De känslor som denna dag ger är såklart KÄRLEKEN, men även vän-
skap, tillit och förståelse ... Jag tycker denna sed är underbar. Särskilt 
om man själv får något. men jag älskar också att ge bort presenter så 
denna dag är jätterolig tycker jag! Alla hjärtans dag lyser på något sätt 
upp detta urtrista land och alla tråkiga människor, den behövs defeni-
tivfl197  
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Jag kan således konstatera att bland ungdomar har Alla Hjär-
tans Dag i och med 1990-talet funnit sin plats i raden av svenska 
årshögtider. Den har blivit en festdag, som framför allt firas i 
skolan. Ännu har seden däremot knappast förankrats hos den 
vuxna befolkningen, som känner tvekan till om ett aktivt firande 
av dagen är nödvändigt eller ens önskvärt. Köpmännen, som 
bara utgår från de egna försäljningssiffrorna, betraktar dock 
dagen som alltmer jämställd med andra stora märkesdagar un-
der året.198  Och de har bevisat att det går att införa en ny och för 
kulturen egentligen främmande sed. 
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Expediten hos Skuttungebagarn AB i Uppsala visade villigt upp denna 
bricka med Alla Hjärtans Dags-bakelser den 14 februari 1997. På en 
timme hade hon sålt c:a 50 bakelser. Försäljningen gick extra bra, me-
nade hon, eftersom det var fredag. 
Foto: Agneta Lilja 
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På Alla Hjärtans Dag skall man inte snåla! Ens nära och kära är värda 
en fin uppvaktning. Lyxiga, läckra och dyra godsaker fanns hos godis-
butiken JAM JAM i Svavagallerian i Uppsala den 14 februari 1997. 
Foto: Agneta Lilja 
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Att ge bort rosor på Alla Hjärtans Dag är framför allt en skolsed. En av 
alla skolflickor som fått en ros den här dagen, fotograferad inne på 
Åhléns i Uppsala den 14 februari 1997. 
Foto: Agneta Lilja 
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Utrustning för dekoration till ett "Haunted House" på Halloween. Här 
finns allt som behövs: pumpor, svarta tallrikar och muggar, dödskalle-
ljus och skelettdelar. Foto från Butterick's på Drottninggatan i Stock-
holm den 23 oktober 1997. 
Foto: Agneta Lilja 
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En godmodigt leende pumpa eller ett mer skrämmande benrangel? Hos 
Butterick's på Drottninggatan i Stockholm finns allt en äkta Halloween-
firare kan önska sig. Foto den 23 oktober 1997. 
Foto: Agneta Lilja 
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I skyltfönstret hos Magnetens Presentshop på Svartbäcksgatan i Upp-
sala fanns ett rikt urval av föremål som associeras med Halloween: spö-
ken, pumpor, spindelnät och dödskalleljus m.m. Lägg märke till att fö-
remålen är försedda med den amerikanska texten: Happy Halloween. 
De flesta känns igen från Leco AB:s Stora Halloweenkatalogen ur vil-
ken köpmännen kan beställa varor. Foto från den 8 oktober 1997. 
Foto: Agneta Lilja 
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T-shirts med dödskallemotiv till Halloween — kan det va nå't? Persona-
len på Butterick's på Drottninggatan i Stockholm bar dem i alla fall den 
23 oktober 1997. 
Foto: Agneta Lilja 
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Halloween — 
höstfest eller kulturellt hot? 

Från Samhain till Halloween 

När invandrare från Irland, såväl protestanter som katoliker, kom 
till USA under 1840-talet förde de med sig en tradition att fira 
All Hallows Eve (Halloween) dagen före All Saints Day den 1 
november. Enligt gängse uppfattning har Halloween sitt ur-
sprung i den uråldriga keltiska festen Samhain som var ett slags 
nyårsfest. Samhain, som firades den 31 oktober på bland annat 
Irland, var en markering av att sommaren var slut och vintern 
började. Till denna tid skulle därför skörden vara avslutad och 
boskapen tas hem. Nu började boskapsskötarnas långa vinter 
som fick tillbringas inomhus med bland annat slöjdande och his-
torieberättande. 

Samhain betraktades som en speciell natt, en gräns- och 
övergångsnatt och som sådan inte någon "normal" tid. Därför 
ansågs märkliga, kaotiska förhållanden råda den natten.1" Vid 
Samhain antogs de döda ha förmågan att komma till de levan-
des värld och därför tändes eldar för att vägleda dem och för att 
skrämma häxor, som man menade var särskilt aktiva denna natt. 
En rad naturväsen, till exempel älvor, ansågs även vara i farten. 
Älvorna, som ogillade att människor tog deras mark, kunde vil-
seleda dem, så att de aldrig hittade hem igen. För att blidka 
älvornas hämndbegär offrade man därför mat och dryck till dem. 
Som en markering av övergången till den långa vintern brukade 
man under denna natt också ägna sig åt upptåg och skämt. Ett 
sådant skämt bestod i att klä ut sig och sedan gå från hus till hus 
och tigga. Fick man ingenting skulle man ställa till med upptåg 
som straff P200 

De som var ute under Samhain bar ljusförsedda rovor 
utskurna till ansikten med sig. Dessa lyktor kallades "Jack 
o'lanterns". Enligt sägnen representerade lyktorna den irrande 
själen efter smeden Jack som varit för ond för att komma in i 
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himlen och som inte heller släpptes in i helvetet, eftersom han 
överlistat själve Djävulen. Utestängd från himmel och helvete 
hällde han glödande kol ide rovor han åt och använde dem som 
lyktor för att lysa upp sin olyckliga vandring på jorden.201  

Samhain var inte bara en arbetsfest som markerade över-
gången till vintern utan också en religiös fest. Sannolikt före-
kom speciella riter ledda av druiderna, dvs, de keltiska präs-
terna, kanske med offer av djur och möjligen också av männis-
kor.202 Samhain var dessutom, liksom andra magiskt laddade till-
fällen, en lämplig tid för att sia om framtiden. Man tog, ofta un-
der skämtsamma och lekfulla former, tydor för kommande gif-
termål, för framtida väder och för årslycka i största allmänhet."' 

Med kristendomen kom Samhain att med början på 500-talet 
förändras. Påven instruerade visserligen missionärerna att gå 
varsamt fram med folkliga, "hedniska" bruk. I stället för att helt 
förbjuda dem, menade han, skulle missionärerna kristna dem 
(och därmed på sikt oskadliggöra dem). Många keltiska gudo-
mar och andar, som ursprungligen var godsinta eller åtmins-
tone neutrala, kom dock att stämplas som demoniska. Med kris-
tendomen blev de övernaturliga väsen, som enligt keltisk upp-
fattning var verksamma under Halloween, associerade med 
kristna föreställningar, så att till exempel älvorna betraktades 
som fallna änglar och uppfattades inte bara som farliga, men 
som onda. 

År 731 införde den katolska kyrkan Alla Helgons Dag (All 
Saint's Day) den 1 november som en fest för alla kristna helgon 
och särskilt för dem som inte redan hade egna "dagar". Alla 
Helgons Dag var dessutom tänkt som en ersättning för Samhain. 
Men den nya helgdagen lyckades inte utplåna det folkliga fi-
randet av Samhain. 

På 1000-talet gjorde kyrkan nya försök att utrota festen. Då 
infördes 2 november som Alla Själars Dag (All Souls' Day), en 
dag då de levande skulle be för de dödas själar. Trots kyrkans 
försök att reducera betydelsen av Samhain fortsatte emellertid 
folket att fira festen som en tid då de döda vandrade runt bland 
de levande. Dock var firandet inte opåverkat av den kristna 
moralen och etiken. Halloween blev således med tiden en bland- 
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ning av hedniskt och kristet. Det var som sådan den introduce-
rades i USA vid 1800-talets mitt.2" 

Halloween firas än idag på Irland och i Skottland och Eng-
land. Dess karaktär av skördefest märks i mängden vegetariska 
maträtter som lagas till denna dag. Än idag går utklädda barn 
runt och tigger i husen. Ännu tänds dessutom eldar där män-
niskor samlas för att sjunga och leka. I det religiöst splittrade 
Nordirland har Halloweeneldarna visserligen ingen direkt eller 
uttalad politisk laddning utan fungerar ofta som sammanhål-
lande, opolitiska folkfester, där protestanter och katoliker kan 
förenas. Men under ytan står det klart att Halloween, med sitt 
ursprung i Samhain, av katolikerna själva betraktas som deras 
speciella eld. Så även om eldarna vid Halloween fungerar som 
en frizon i ett ansträngt kulturellt-religiöst klimat är de laddade 
med betydelser och utgör en potential för konflikter.205  

Halloween — en fest för barn? 

Halloween fick snabbt fotfäste i USA och blev under 1800- och 
1900-talen alltmer populär.206Från att i sin ursprungsmiljö ha varit 
ett slags de vuxnas avslutningsfest på sommaren blev Halloween 
i USA med tiden framför allt en omtyckt barnfest, ett tillfälle då 
barnen kunde skämta med de vuxna.207  

Där jag växte upp var Halloween en magisk tid för oss ungar ... Den 
dagen hade vi chansen att spela de vuxna spratt — eller få något för att 
låta bli. Ett ögonblicks obalans i förhållandet till vuxenvärlden.208  
Om barnen som ringer på dörren berättas i den här historien: När dör-
ren öppnas står en i kostym klädd liten prydlig gosse utanför och sä-
ger: Trick or treat? Mannen som öppnar frågar vad gossen är utklädd 
till. —Till mannen från Skatteverket, säger denne. Sedan tar han 28 pro-
cent av mannens karameller och går därifrån utan att ens säga tack.208  
Liemannen, en ballerina och ett skelett ... såg lika bistra ut som en halv 
motorcykelliga på väg till rättegång ... Inte undra på att halloween är 
den högtid amerikanska barn placerar överst på listan ... en dag då bus 
är helt okej och konstgjort blod doppar från dödskallemunderingar. En 
tvååring med plastsvärd genom kroppen ligger bra film 

Festen firas alltid sista veckoslutet i oktober. För barnens del 
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börjar den med en parad i skolorna. Barnen klär ut sig till spö-
ken, häxor, clowner, prinsessor, djur eller seriefigurer m.m. och 
paraderar framför sina ivrigt fotograferande föräldrar. På kväl-
len klär barnen ut sig igen, helst i hemska munderingar förestäl-
lande monster, spöken, skelett, häxor och andra väsen och ger 
sig ut på maskerat tiggeri. De knackar på i husen och väser "Trick 
or treat?" (ung. bus eller godis) och får då kakor, frukt och fram-
för allt godis i medhavda plastkassar eller hinkar. Allt godis de 
samlat in skall sedan läggas i en hög där hemma och det skall 
förhoppningsvis räcka under lång tid framöver.211  

Vanligen tar de som får besök emot barnen och ibland bjuder 
de in dem i sina hem för att demonstrera några spökerier de 
arrangerat. Detta kallas "haunted houses" .212  De ger också bar-
nen speciellt inköpt godis, kakor, nötter eller frukt ("treats"). Bara 
genom att besöka några hus i grannskapet kan barnen således 
samla ihop en ansenlig mängd godsaker. Skulle de inte få nå-
gonting i ett hus är det meningen att de skall ställa till med bus 
("tricks") för att straffa den snåle. Sådana bus kan bestå i att 
kasta tomater eller ägg på fönster och dörrar, kladda ner bilar 
och liknande.2" 

Till Halloween är det också sed i USA att dekorera sina hem 
med buketter av majskolvar och med utskurna pumpor försedda 
med ljus. Pumporna föreställer ofta skräckinjagande ansikten 
och kallas "Jack o'lanterns". Förutom att de är dekorativa anses 
de dessutom hålla onda andar borta. Ibland samlar man famil-
jen eller till och med släkten och skär ut pumporna tillsammans. 
Såväl majsen som pumpan minner om att man egentligen firar 
en skördefest. Till Halloween skickar man också kort förestäl-
lande pumpor, svarta katter eller häxor till varandra.214  

Även om Halloween länge betraktats som en barnens högtid 
firas den också, och i stigande grad, av vuxna. Det är inte ovan-
ligt att de föräldrar som följer med barnen på tiggarrundorna 
själva är utklädda. Även de som på Halloween tar emot barn 
som besökare maskerar sig gärna. Många vuxna amerikaner 
ordnar maskerader där de har tävlingar om vem som har den 
bästa utstyrseln. Till Halloween lagar man även speciella mat-
rätter, till exempel pumpsoppa, eller bakar särskilda bakverk.2" 
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För handeln i USA har Halloween naturligtvis stor betydelse. 
Försäljningen av godis, maskeradkostymer, dekorationer och 
partytillbehör är omfattande. Seden är alltså i likhet med många 
andra av årets fester starkt kommersialiserad.216  

Halloween — en fest för "vidskepliga"? 

Halloweenfirandet bland amerikanska barn kan förefalla harm-
löst på ytan: en barnens maskerings- och godisorgie. För de allra 
flesta amerikaner är också firandet bara en, om än betydelsefull, 
fest bland andra. Som andra högtider erbjuder den möjligheter 
till glädje och gemenskap och maskeringsmomentet ger tillfälle 
till utlevelse och karnevaliska beteenden som annars är omöj-
liga i vardagen.217  

Men det finns starka reaktioner mot firandet. Dessa kommer 
framför allt från vissa kristna grupper som känner oro över att 
alltfler i dagens samhälle intresserar sig för andra religioner, för-
fädernas tro eller vad som lösligt kallas "ockultism" i största 
allmänhet. Kritiken är mycket konservativ till sin karaktär. En-
ligt kritikerna är det moraliskt fel att över huvud taget fira en 
"hednisk" fest i ett kristet samhälle. Många reagerar därför starkt 
emot att små barn klär ut sig till häxor och troll, som enligt kris-
tendomen är demoniska väsen förbundna med Satan, och me-
nar att föräldrarna bör se till att deras barn i stället ägnar dagen 
åt Gud och klär ut sig till bibliska gestalter.23  Dagens kritiker 
resonerar alltså som påven och de första missionärerna bland 
kelterna: förbjud inte firandet, tämj det och oskadliggör det den 
vägen. 

I den dominerande vita kristna medelklassens kritik mot 
Halloween som företeelse finns även underliggande rasistiska 
inslag som visar hur denna grupp ser på samhället. Så framhålls 
till exempel att när irländarna, som i USA har låg status som 
invandrargrupp,219  kom till USA vid mitten av 1800-talet hade 
de tron på andar, spöken, häxor och andra väsen knutna till 
Halloween med sig. Tron spred sig i USA, men inte bland vilka 
grupper som helst utan bland dem som kritikerna betecknar som 
mest "vidskepliga", nämligen fattiga, lågutbildade, indianer, 
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negrer och eskimåer. Med detta argument vill kritikerna uppen-
barligen hävda att Halloween ingenting är för de förment icke 
vidskepliga vita grupperna. Genom att stämpla firandet som 
någonting socialt handikappande, som negativt eller som ett 
bevis för låg status vill man få människor att ta avstånd ifrån det 

Dock måste en del av kritikerna konstatera att det idag finns 
en ökande och utbredd tilltro till den s.k. New Agerörelsen, där 
människor experimenterar med alternativa tros- och livsåskåd-
ningsuppfattningar, ofta med ursprung i så kallade hedniska 
religioner. New Age lockar dock knappast "vidskepliga" låg-
utbildade eller fattiga utan främst relativt välutbildade vita (kvin-
nor). Detta faktum tolkar kritikerna som att Satan lockar extra 
mycket i vår tid, den tid då Jesu snart skall återkomma till jor-
den och en kamp skall föras mellan det Onda och det Goda.221  
Under sådana förhållanden kan inte ens den vita medelklassen 
stå emot trycket, men underförstått antyds att den kan lita på 
att det Goda skall vinna och ordningen snart vara återupprät- 
tad. 

Från preparerat godis till satanistiska barnoffer 

Det mesta av den kristna kritiken mot barnens firande av 
Halloween är således starkt moraliserande och riktar sig inte 
minst mot trick or treat-inslagen vid tiggarfärderna. Om bus-
tricken en gång bestod i att Halloweenfirare krossade fönsterru-
tor, välte skjul och uthus, kladdade ner dörrar med färg eller 
flyttade trädgårdsgrindar om de inte fick traktering, menar kri-
tikerna att det idag är fråga om brutalt våld och medveten och 
för samhället och individen kostsam vandalisering. Flera våg-
halsiga jämförelser görs mellan det påstådda våldet på Hallo-
ween och homosex-mördares och andra ogärningsmäns sko-
ningslösa dåd. I båda fallen, menar man, handlar det om ren 
och skär ondska. 

Man hänvisar också till att särskilt många mordbränder an-
läggs i USA just på Halloween och menar att de har ett direkt 
samband med det våldsamma och urartade firandet. Som ur- 
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säkt för ett sådant ensidigt fördömande av seden hänvisas till 
Bibeln och dess syn på häxeri, offer osv.222  

Ett återkommande argument mot seden är dessutom att de 
deltagande barnen kan råka ut för preparerat godis vid sina 
tiggarfärder. Det har hänt, hävdar kritikerna, att godis varit för-
giftat eller att rakblad och fiskekrokar bakats in i det. Detta har 
fungerat som ett svar på det myckna våld och den vandalise-
ring Halloweenfirare åsamkat vanliga medborgare. Oskyldiga 
barn har tagit allvarlig skada och för att förhindra detta menar 
man att tiggandet helt måste upphöra. Kritikerna framför 
förgiftnings- och skaderisken som ett faktum, men i själva ver-
ket rör det sig om bekanta diktmotiv, till exempel kända från 
folksagorna om Snövit och Hans och Greta.223  

Berättelser om att Halloweengodis kan vara förgiftat dök i 
USA på allvar upp under 1960-talet efter en händelse där en 
kvinna delat ut myrgift till ungdomar som hon ansåg var för 
gamla för att gå runt och tigga godis. Hennes handlande gav 
upphov till en mängd rykten om förgiftat godis, trots att hon 
mycket tydligt talat om att just de "treats" hon gav var oätliga 
och trots att hon försett dem med tydliga, skriftliga varningar. 
Ett par uppmärksammade fall där små barn dog av gift inlagt i 
godis användes också som bevis för att förgiftningsrisken var 
särskilt stor vid Halloween. Även om berättelserna försökte lägga 
skulden på de vuxna som barnen besökt på sina tiggarrundor, 
visade polisutredningarna i båda fallen att barnen i själva ver-
ket fallit offer för sin egen släkts dåd, inte för främlingars ond-
ska.224  Detta till trots fick berättelserna stor spridning och togs 
på fullt allvar. 

Förgiftningsmotivet ersattes från ungefär år 1967 med berät-
telser om att Halloweengodis kunde innehålla rakblad, fiske-
krokar och andra vassa eller farliga föremål. Några fall där så-
dana föremål hittats instoppade i frukt användes som bevis, men 
polisutredningar visade även denna gång att ingenting tydde 
på att de vuxna som delat ut godsakerna också var de som lagt 
i föremålen. Snarare, hävdade polisen, var det troligt att det var 
barnen själva som lagt vassa saker i sitt godis och sedan visat 
upp det för föräldrarna. Inget barn hade nämligen någonsin 
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kommit till allvarlig skada utan föremålen hade i varje enskilt 
fall upptäckts på ett tidigt stadium. Händelserna fick dock stort 
utrymme i medierna. 

Vid början av 1970-talet kompletterades gift- och rakblads-
historierna med ett annat motiv. Nu började berättelser om att 
ockulta sekter rövade bort barn på Halloween att allt oftare dyka 
upp. Dessa bortrövade barn skulle offras vid hemliga, satanisti-
ska riter. Också i dessa berättelser finns starkt rasistiska under-
toner. Betecknande för offren var nämligen att de skulle vara 
unga, ljushåriga och blåögda, medan de påstådda förövarna all-
tid beskrevs som mörka, djurliknande, aggressiva, dvs, som an-
norlunda än den ariska ras offren tillhörde. Förövarna, dvs, de 
satanistiska anhängarna, blev symboler dels för djävulen själv i 
kamp med kristendomen, dels för den osäkerhet människor 
kände inför de främlingar de kom i kontakt med i det egna grann-
skapet. "De Andra" fanns inte längre långt borta i främmande, 
exotiska länder. De fanns i ens egen omedelbara närhet och de-
ras närvaro gav därför upphov till socio-kulturella spänningar i 
samhället. Berättelserna om att de bröt viktiga tabun genom att 
offra människor blev ett påtagligt uttryck för dessa spänningar. 

Trots att polis och myndigheter aldrig kunnat konstatera att 
några rituella mord av det slag som berättelserna behandlar har 
begåtts, fick de stort utrymme i massmedia och utlöste panik i 
USA.226  De används, tillsammans med gift- och rakbladshisto-
rierna, ännu flitigt i den kristna propagandan mot Halloween 
och återfinns också ofta i svenska tidningar.227  

Föräldrakontroll av Halloween 

Som en direkt följd av de spridda berättelserna om förgiftat go-
dis och satanistiska barnoffer påbörjades försök att göra Hallo-
ween mer säker för barnen. Trots att äktheten i berättelserna om 
preparerat godis aldrig kunnat bevisas blev det i USA vanligt 
att låta röntga godis och frukt innan barnen fick äta av det. Många 
större sjukhus har infört denna rutin och erbjuder barn och för-
äldrar att på Halloween avsluta kvällens tiggarrunda med att få 
godis undersökt med röntgen. Vid flera sjukhus har undersök- 
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ningen gjorts till ett festinslag i sig. Personalen klär ut sig, loka-
lerna dekoreras med spöken och svarta katter och de röntgen-
plåtar som tas får barnen behålla som en extra "treat".228  

Men inte bara sjukhus utan även organisationer och enskilda 
vuxna har alltmer tagit över utformningen av firandet för att 
komma undan de påstådda farorna med trick or treat. Förstå-
sig-påare har blandat sig i och till exempel förordat att barnen 
vid sina tiggarfärder skall bära särskilda kläder som skall vara 
varma, bekväma, brandsäkra och utrustade med reflexband. 
Barnen skall också ha ficklampa med sig. På många ställen ord- 
nas gemensamma, föräldraövervakade fester som ersättning för 
barnens egna tiggarrundor och stora gallerior och shopping-
centra arrangerar "säkert" Halloweenfirande inom sina lokaler, 
för att barnen inte skall "behöva" gå runt och tigga godis hos 
främlingar. Genom alla dessa ingripanden inskärper man att det 
är farligt att lita på individer, men tryggt att förlita sig på insti-
tutioner och organisationer. 

En direkt följd av åtgärderna blir dock att de vuxna får ökande 
kontroll över barnens firande. Det individuella inslaget där bar- 
nen på eget bevåg ger sig ut för att knacka dörr och tigga godis, 
tonas ned till förmån för ett vuxenkontrollerat firande när insti-
tutioner som föreningar, köpcentra och sjukhus tar över. Detta 
kan man naturligtvis välvilligt tolka som att föräldrar och andra 
ansvarskännande vuxna vill skydda (särskilt de yngsta) barnen 
för de faror Halloween anses innebära. Men det kan också ses 
som ett medvetet försök från vuxenvärlden att återta kontrollen 
över den unga generationen. Med utklädningen och tiggandet 
kan ju barnen sägas, åtminstone temporärt, ta över en vuxenroll 
och hota de vuxna genom att utmana dem utifrån sin tillfälliga 
maktposition. För en kväll är rollerna ombytta; barnen dikterar 
villkoren och de vuxna måste lyda (dvs, ge treats) för att inte bli 
straffade med tricks. Genom att tämja och kontrollera firandet 
återtar dock de vuxna sin position som överställda barnen och 
maktbalansen är återställd.229  Detta är ett vanligt beteende i si-
tuationer av moralisk panik, där vuxenvärlden känner att vissa 
sociala värden är hotade.23° Men motstånd finns som alltid där 
makt utövas.231  
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Tråkigt nog håller Halloween ... på att bli alltmer kommersialiserad och 
lekarna alltmer organiserade och föräldrakontrollerade. Men vad än 
samhället hittar på, hur det än försöker, så vet jag att det är fruktlöst. 
För därute, just den här dagen, stiger spöken, småfolk, vänliga mons-
ter, skräckinjagande varelser och häxor klädda som på kolonialtiden 
upp och vandrar bland oss. Jag tror verkligen på detta.232  
"År du clown?" frågade en reporter ett barn vid Hazletons stadshus' 
'säkra Halloween'-party. "En mördarclown", svarade det åttaåriga bar-
net [min övers.]?33  

Från burdusa upptåg till trick or treat 

Det är ingen tillfällighet att det är just trick or treat som dragit 
till sig kritikernas och vuxenvärldens intresse. Inslaget är av cen-
tral betydelse som ett tydligt och symboliskt uttryck för Hallo-
weenseden och för barnens tillfälliga maktposition. En vanlig 
uppfattning är att dagens trick or treat har sitt ursprung i tiggar-
rundorna vid Samhain.234  Men sannolikt har seden i USA vuxit 
fram under 1900-talet och det har funnits betydande skillnader 
mellan Halloweenupptågen på landsbygden och i städerna. 
Under 1800-talet slut var det vanligt att pojkar sysslade med 
burdusa skämt på Halloween. De välte skjul, flyttade redskap 
och förde oväsen i skydd av mörkret. Så länge upptågen hölls 
inom rimliga gränser var de accepterade och till och med önsk-
värda av lokalsamhället. Dessa former av upptåg passade dess-
utom bäst på landsbygden där de flesta kände varandra väl. De 
ingick i en tyst överenskommelse där den drabbade visste un-
gefär vem som utsatt honom för upptåget, och där de fungerade 
som ett sammanhållande kitt mellan medlemmarna i samhället. 
Det var något av en heder att bli utsatt för upptåg, ty det visade 
att man räknades?35  

Med ökad inflyttning till städerna under det tidiga 1900-ta-
let blev de traditionella upptågen ett potentiellt hot. I staden 
fungerade de inte, eftersom människor inte kände varandra till-
räckligt väl. Från 1930-talet är i stället trick or treat, som vi kän-
ner det idag välbelagt från amerikanska städer. De vuxna har 
starkt bidragit till att utforma seden, eftersom de redan då för-
sökte tämja de traditionella upptågen genom att ta kontroll över 
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dem. För att undvika bus och vandalism började de nämligen 
bjuda de kringvandrande barnen på mat under Halloween. När 
maskerade barn från grannskapet kom in i husen skulle värdar-
na först gissa deras identitet. Därefter tog barnen av sig masker-
na för att visa vilka de var och bjöds så på hemlagad mat. Där-
med försvann de mer burdusa upptåg som varit vanliga på lands-
bygden. 

Sedan början av 1960-talet har trick or treat blivit alltmer 
opersonligt. Idag går barnen mera sällan in i de hus de besöker. 
De väntar i stället utanför medan värden hämtar traktering till 
dem. Inte heller bjuds de längre på hemlagad mat utan i stället 
på färdigförpackat köpt godis. Någon demaskering förekommer 
inte längre utan barnen förblir anonyma. Det färdigköpta godi-
set är ett uttryck för det kapitalistiska samhället och konsumis-
men i vår tid och passar dessutom väl in i den allmänna trenden 
att göra Halloween till en "säker" festdag genom att ställa den 
under köpmännens och de vuxnas kontroll, ty i färdigköpt och 
fabriksförpackat godis kan inget gift eller några vassa föremål 
döljas.26  

Så speglar berättelserna om preparerat godis och satanisti-
ska barnoffer, liksom den moraliska paniken i dess spår och sed-
ens förändring, något mycket mer än bara en höstfest i novem-
ber. Alltsammans speglar den moderna tidens isolerade och ano-
nyma, individuella samhälle och en social och kulturell tids- och 
samhällsordning. I en kapitalistisk ekonomi fungerar de maske-
rade tiggarna också som ett slags entreprenörer vars maskering 
och fotarbete ger dem personliga inkomster. Trick or treat blir 
ett steg på vägen för individen att lära sig att försörja sig själv.237  

Men även om barnens firande av Halloween har förändrats, 
anser dock många vuxna fortfarande att trick or treat fyller en 
viktig social funktion som ett sätt att hålla samman kulturen. 

1965 flyttade vår dotter till USA ... Halloween ... På kvällen kom flera 
barn, utklädda som spöken m.m. och knackade på ... Vår dotter ansåg 
att detta var ett bra sätt att lära känna områdets barn ... Det bidrog till 
att klotter och skadegörelse inte alls förekom i området.238  
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En av dem som ute på datanätet propagerar för ett aktivt firande 
av Halloween är Richard Seltzer. Han skriver om sina egna erfa-
renheter av att gå med sina barn på trick or treat. 

Många av de människor vi besökte var folk som vi bara träffar på 
Halloween, även om de bor bara några dörrar bort. De flesta av dem, 
mest de äldre, hade lagt upp godislager och väntade. De flesta gav två 
eller tre gånger så mycket per barn som de ursprungligen tänkt, därför 
att det var så få barn ute. Och de var lika förtjusta över att träffa barnen 
som barnen var över att träffa dem [min övers1.239  

Halloween, anser Seltzer, ger människor i ett grannskap möjlig-
het att närma sig varandra, att överbrygga generationsklyftor 
och främlingsskap. Samtidigt erbjuder tiggarfärderna ett sätt för 
barnen att våga ge sig ut i världen, att våga lära sig lita på sig 
själva och på andra utanför familjen. Seltzer har fått mycket stöd 
för sina synpunkter, både från religiösa och andra amerikaner 
som vill värna om seden med maskerat tiggeri. Dock påpekar 
en skribent i ett svar till Seltzer att i och med att vuxna alltmer 
firar Halloween är det ingen risk för att festen som sådan för-
svinner. Däremot, menar han, är trick or treat i farozonen, ty det 
är barnens eget bidrag till firandet.24° 

"Behovet av att känna sig delaktig"241 
The Greenwich Village Halloween Parade 

samband med att de vuxna tagit kontrollen över barnens 
Halloween har de också alltmer börjat fira dagen själva. Firan-
det kan ske privat, till exempel med en fest i hemmet, i någon 
klubb eller förening, på restaurang eller på arbetsplatsen. Det 
utformas vanligen som en maskeradfest.242  Men det förekom-
mer också ett mer publikt firande av dagen. På en del ställen 
ordnas nämligen organiserade parader på Halloween. En av de 
mest kända och spektakulära är The Greenwich Village Hallo-
ween Parade i New York. 

Paraden startade 1974 på initiativ av dockmakaren och teater-
direktören Ralph Lee, som tillsammans med sina vänner visade 
upp egenhändigt gjorda dockor i den då ännu bohemiska stads- 
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delen Greenwich Village. Evenemanget blev en jättesuccé och 
följdes av nya parader åren därefter. Ursprungligen paraderade 
man på de slingriga gatorna i Greenwich. Lees tanke var att pa-
raden skulle vara som ett slags teater, därför ville han hålla den 
liten, intim och demokratisk. Inga barrikader skulle skilja delta-
gare från åskådare, inga bilar fick förekomma utmed paradvägen 
och ingen politisk propaganda tilläts. Hans idé var att inspirera 
andra att göra egna parader i sina stadsdelar. I stället svällde 
hans egen parad ut och blev en angelägenhet, inte bara för Green-
wich, utan för hela New York. Därmed förändrades den. Till 
exempel måste man av säkerhetsskäl ändra väg och välja sta-
dens bredare avenyer och barrikader blev snart en nödvändig-
het. 

Paraden, som idag regisseras av Lees efterträdare, Jeanne 
Fleming, är öppen för alla som vill delta. Inga förhandsanmäl-
ningar behövs och inga avgifter tas ut av deltagarna. Såväl del-
tagare som åskådare kan klä ut sig. Deltagarna består dels av 
vanliga New Yorkbor, dels av designers och konstnärer, som ser 
paraden som ett tillfälle att visa upp sina ofta smått fantastiska 
dräkter. Ett markant inslag utgörs också av stadens homosexuel-
la (män). Paraden tar ungefär två timmar i anspråk. Efteråt är 
det vanligt att man fortsätter med den så kallade "promenaden" 
på Christopher Street, New Yorks speciella distrikt för homo-
sexuella. 

Paraden fyller flera funktioner. Den är naturligtvis ett till-
fälle för människor att komma samman och låta sig underhål-
las, men den har också visat sig fungera som en brygga över 
sociala, kulturella, etniska, klassmässiga och sexuella gränser, 
som för en kväll upplöses. Vidare är den är en mycket fysisk 
erfarenhet; det är trångt på gatorna, vilket innebär mycket nära 
kontakt mellan människor. Deras kroppar blir för en kväll sna-
rare offentliga än privata. Paraden låter framför allt, människor 
uttrycka annars undertryckta sidor av sig själva. Till exempel är 
det tillåtet att visa upp sig offentligt, att synas och till och med 
att uppföra sig illa. Maskeringen ger tillfälle till kreativitet, till 
identitetsbyte och även möjlighet att gå in i en fantasivärld som 
är stängd i det vanliga vardagslivet. Samtidigt skapar paraden 
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en känsla för staden som plats och en samhörighet som man 
vanligtvis saknar. Den presenterar New Yorks mångfald på ett 
nästan drömlikt sätt. 

Paraden fungerar också som en humoristisk, politisk och sa-
tirisk kommentar till samtiden och samhället och speglar däri-
genom det på samma gång kaotiska och ordnade livet i New 
York. Den är politisk för att människor säger någonting genom 
den. Genom att klä ut sig och uppträda gör de uttalanden både 
om sig själva och om sin samtid. Paraden som politisk kommen-
tar gör dock att motståndare ogillar den och uppfattar den som 
potentiellt farlig, som ett kulturellt hot.243  

De som arrangerar eller deltar i paraden har olika bevekelse-
grunder. Initiativtagaren Ralph Lee ville bland annat återbekanta 
New Yorkborna med andevärlden, med naturen och årstiderna. 
Hans idéer knöt på det viset an till den keltiska Samhainfesten 
med dess koppling till skörden och de övernaturliga krafterna, 
men också till dagens New Agerörelse som i mångt och mycket 
fungerar som ett slag av folktro.2" 

Hans efterträdare Jeanne Fleming ser dock paraden ur en 
renodlat urban synvinkel. Hon betonar att paradens syfte skall 
vara att förvandla staden som arbetsplats till staden som lek-
plats. För en del deltagare fungerar paraden som ett sista till-
fälle att visa upp sig före vintern, medan andra vill försöka rädda 
staden från teknologiguden och återinföra mystik och kaos i 
vardagslivet, dvs återge New Yorkborna chansen att vara lek-
fulla och gränsöverskridande.245  

De homosexuella (männen) är ett viktigt inslag i paraden. 
De menar att paraden har en alldeles särskild dragning för dem, 
eftersom de är vana vid att dölja sin identitet och maskera sitt 
innersta. De homosexuella påpekar också att paraden ursprung-
ligen skapades av dem, även om inslaget av heterosexuella idag 
är stort. 

Många homosexuella män uppträder i paraden som drag-
queens och anspelar då på en ambivalent sexualitet. Detta är 
något som är typiskt för vår tid, där sexuell identitet alltmer bli-
vit en fråga om val av livsstil. Halloweenparaden ger dem, som 
är vana vid att låtsas, ett legitimt tillfälle att klä upp sig och leva 
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ut sitt innersta. Det händer dock att de homosexuella männen 
råkar ut för vandaler som förstör deras kostymer eller utsätter 
dem för brutalt, fysiskt våld.246  

Halloweenparaden har således många funktioner. Den är ett 
tillfälle för människor att lösa upp gränserna mellan den egna 
och andras kroppar, mellan de levande och de döda, mellan nuet 
och det förflutna, mellan det tillåtna och otillåtna. Den är ett sätt 
att offentligt förlöjliga auktoriteter och hävda sin egen rätt till 
tolkning och till ett territorium kontrollerat av en själv.247  Den 
bidrar därför till att i den splittrade storstaden skapa en känsla 
av samhörighet, att ge en illusionen av en gemenskap som sak-
nas i vardagen. Men samtidigt är paraden, liksom till exempel 
sökandet efter andlighet och tro inom New Age-rörelsen, ett ut-
tryck för vårt tids betoning av individen och självet, av fragmen-
tariseringen i samtiden, av intressegruppen i stället för släkten 
och traditionen. Den betonar universella värden om social och 
kulturell kontinuitet i en föränderlig värld och den bidrar till att 
"återförtrolla" den rationalistiska hållning som länge präglat väs-
terlandet.248  Som sådan är den ett tydligt uttryck för ett post-
modernistiskt samhälle där modernitetens elitism, rationalism 
och likriktning lösts upp.249 

Det roligaste på hela hösten? 

Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att Halloween i 
USA är en fest som väcker både positiva och negativa reaktio-
ner. De negativa reaktionerna handlar kanske främst om att fes-
ten har hedniskt ursprung, att den behandlar ett dödstema och 
att den är uttalat kommersiell. Många skräms också av att sakna 
kontroll över firandet, som de uppfattar som kaotiskt och hot-
fullt när barnen tar över de vuxnas roll och människor maskerar 
sig och blir oigenkännbara och därmed oåtkomliga. 

Halloween är skadlig genom sin betoning av våld och död ... av skräck 
och rädsla ... för att den lurar människor in i det ockulta ... och [för att 
den gör att barnen] revolterar mot sina föräldratz" 
Ska vi verkligen fokusera djävulen, häxor och andra mörka väsen ens 
för en natt?251  
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De negativa reaktionerna, som ibland blir till moralisk pa-
nik, tar sig bland annat uttryck i den kristna propagandan mot 
festens hedniska symboler och ide spridda berättelserna om för-
giftat godis och satanistiska barnoffer. Den ökande kontrollen 
av festen från föräldrar och organisationer är ett annat uttryck 
för den oro man känner över att se sin makt ifrågasatt. Halloween 
uppfattas som ett uttryck för individens sökande efter en egen, 
individuell livsåskådning och tro, frikopplad från religiösa, so-
ciala och kulturella konventioner. Festen som även bryter var-
dagliga tabun om uppförande och uppträdande väcker känslor 
av att sociala värden och intressen i kulturen är hotade.22  

För många är dock Halloween i USA bara en rolig dag med 
festligheter och upptåg, en dag man längtar efter. 

Jag kan försäkra att de barnfamiljer, som låter de färgglada pump-
ansiktena lysa i höstrusket, aldrig haft en tanke på ockulta symboler, 
hedniska dödskulter etc. Firandet är en tradition som barnen ser fram 
emot.253  
Den roligaste helgen på hela året är för mig Halloween, den 31 oktober 
... Långt innan har färgrika, härdiga krysantemum satts utanför hus-
dörrarna och höga, torkade majsplantor stöttats upp att flankera dör-
ren ... dekorerar jag lyktstolpen med ett plastskelett, hänger skyltar med 
glada pumpor i fönstren ... och ställer ljus på fönsterbrädorna. 
Alla är med och klär ut sig. Det är jättekul, säger ... Aaron Harmon ... 
från Philadelphia ... Han är uppvuxen med Halloween och vet hur det 
ska firas på rätt sätt.255  

Halloween uppfattas således i positiv anda som en oförarglig 
höstfest, där barn, ungdomar och vuxna kan fira med maskera-
der, godsaker, mat och dryck. Den utgör inget kulturellt hot utan 
uppfattas snarare som ett nödvändigt andningshål i en stressad 
tillvaro. Den ger tillfälle för människor att ta en välbehövlig paus 
från det vardagliga slitet och ägna sig åt ett mer uppsluppet och 
kravlöst sätt att leva, exempelvis genom att maskera sig och kan-
ske delta i en parad. Den ger också möjlighet att för en stund 
överskrida tabun i etiska och moraliska frågor, att skämta litet 
grand med de regler som annars styr livet och döden. För det 
handlar just om att skämta, att testa gränsen för anständighet 
utan att upplösa och/eller för alltid förinta samhällsreglerna. 

58 



Halloween ger individen tillfälle att för en stund pröva nya iden-
titeter och blir därmed till en viktig symbol för vår tid, där män-
niskor frikopplats från sociala och kulturella band och rör sig 
sökande och prövande i ett gränsland mellan tradition och för-
nyelse.256  

Halloween i Sverige 
Vilket hallå - Halloween är över oss. Ställer du dig också frågande till 
alla grinande pumpor och läskiga skelett? ... Halloween kallas det, och 
verkar ha blivit en ny svensk sed.257  
Spöken, vampyrer, benrangel och urkarvade pumpor har blivit en allt 
vanligare syn i Sverige så här års ... Vi tycks vara på väg att anamma 
det anglosaxiska firandet av Halloween.258  
På torgen, i blomsteraffärerna, vid grönsaksdiskarna, i mataffärerna. 
Överallt syns de vackert orangegula pumporna Butikerna skyltar med 
... spöken, fladdermöss, häxor och skelett ... Den amerikanska seden att 
fira Halloween är över oss.259  
Halloween ... Den amerikanska skräckhelgen som har kommit för att 
stanna.28° 

Halloween är en festdag som saknar historisk förankring i vårt 
land. Den har introducerats först under 1990-talet och då främst 
förts fram som en dag lämplig för maskeradfester. Butikskedjan 
Kapp-AM och några livsmedelsaffärer tillhör dem som utlovar 
överraskningar och godispåsar till barn som kommer utklädda 
till deras butiker på Halloween.261  I de fallen görs antydningar 
om att maskeringen också kan åtföljas av tiggeri, dvs, av ett slags 
"trick or treat". 

Maskerat tiggeri, av det slag som förekommer i USA vid 
Halloween, är annars inte okänt hos oss. Det har förekommit 
vid flera av årshögtiderna, bland annat vid Lucia. Ett viktigt in-
slag i det äldre, folkliga Luciafirandet var nämligen de lusse-
gubbar, dvs. utklädda ungdomar, som på lussenatten drog runt 
med sång och larm i byarna och krävde traktering eller pengar 
för att inte ställa till med ofog.262 

Natten till Luciadagen brukade ungdomar av båda könen utklädda gå 
omkring i gårdarna ... Det var vanligt att man tiggde pengar ... Tack 
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vare brännvinet blev stämningen ofta hög. Man hittade på alla möjlig 
spektakel ... På ett ställe gömde man ... grissla och andra bakdon bakom 
skorstenen ... De som deltog() voro utklädda ... [il gamla trasiga klä-
der ... sotade eller eljest nedkletade, så att man ej skulle känna igen 
dem.263  
var det vanligt att de gick och lussade på varandra ... spöka ut sig i 
vrängda fårskinnspälsar ... och sotade sig i ansiktet eller hade skråpuk-
ansikten, och så gick de omkring och söp.2" 

Den relativt nya seden, som framför allt bärs upp av yngre flickor, 
att klä ut sig till påskkäringar och gå runt på skärtorsdagen eller 
påskaftonen för att trakteras med godis, är ett annat exempel på 
maskerat tiggeri.265  Det finns således motsvarigheter till Hallo-
weens trick or treat också hos oss, även om påskkäringarna inte 
hotar med straff till dem som inte ger dem något godis. 

Också som skördefest har Halloween motsvarigheter i Sveri-
ge. I vårt land har skördefester med burleska upptåg eller spå-
domsförfarande varit vanliga. Exempelvis brukade man vid av-
slutad skörd ta tydor av storleken på sista neken på åkern eller 
lämna några strån kvar som ett offer för kommande goda skör-
dar. Vid skördens slut var det vanligt att man också hurrade och 
skrek när de sista stråna föll på åkern, allt för att försäkra sig om 
nästa års lycka. Man höll dessutom gärna skördegillen med mat, 
dryck och lekar och upptåg.266 

Kerstin von Post hade varje år skördefest för allt folket. Då bjöds på sill 
och sprit och vanl. en helstekt oxe. Men ett år söp sig några alltför fulla 
och tog sig före att spika upp sillen på ladugårdsväggen, så sån vart då 
inga kalas mer.267  

De utskurna pumpor som i USA förbinds med Halloween sak-
nar inte heller motsvarigheter i Sverige, även om man här an-
vänt kålrötter, rovor eller potatisar.268  En kvinna berättar om det 
från sin ungdomstid under det tidiga 1920-talet: 

Ungdomarna i min hemtrakt Bond-Arnö i Mälaren tog den största kål-
roten på hösten, karvade ur den, skar ut ögon, näsa och mun. Placerade 
den på en stör, satte ett ljus inuti. Den var sedan färdig att bära om-
kring och i synnerhet skrämma oss flickor.269  
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Halloween som en fest ägnad åt döden och de döda sammanfal-
ler delvis med Allhelgonafirandet som det utformats i Sverige. 
Att uppmärksamma de avlidna vid Allhelgona är en sed, som 
vunnit i popularitet i Sverige under 1900-talet. Under vårt sekel, 
då det levande ljuset i elektrifieringens tidevarv fått en stark 
symbolisk funktion, har allhelgonafirandet blivit en dag för grav-
smyckning med ljus och kransar. I kyrkorna hålls minnes-
gudstjänster över de under året avlidna. Halloween samman-
faller således med den helg då vi även i vårt land särskilt ägnat 
våra tankar åt döden och de döda.2" 

De viktigaste inslagen i Halloweenfirandet, såsom det utfor-
mats i USA: maskerat tiggeri, skörde- och dödsfest m.m., är alltså 
välbekanta för oss, men de kommer i och med den nya seden att 
ställas samman i en annorlunda och för svenskarna hittills okänd 
konstellation. 

"Minns filmen Alla Helgons Blodiga Natt"271  
Min undersökning av Halloween i Sverige bygger till stora de-
lar på hur handel och massmedia propagerat för firandet, samt 
på undersökningar av seden som genomförts vid Språk- och 
folkminnesinstitutet åren 1995 och 1997.272  Mitt studium visar 
att kunskapen om Halloween sannolikt spritts framför allt från 
USA. Det har skett genom TV-serier, biograffilm, böcker, serie-
magasin och internet. Viktiga spridningsvägar har också varit 
svenskars personliga kontakter med amerikaner, engelsmän och 
irländare.273  I Sverige bor många amerikaner och särskilt i Stock-
holm är den amerikanska kolonin stor. Många svenska ungdo- 
mar har dessutom arbetat eller varit utbytesstudenter i USA och 
träffat på firandet där.274  

För 10 år sedan var jag i USA som au-pair o. fick då vara med i festlig-
heterna kring Halloween.275  
Halloween kom jag i kontakt med första gången 1973. Jag var då utbytes-
student i Seattle, Washington, USA.276  
Sedan har jag varit mer i kontakt med begreppet under mina år i Stor-
britannien ... där man firar högtiden numera om än inte i samma ut-
sträckning som i USA.277  
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Genom det stora antalet amerikanska och engelska studenter, som ... 
börjat studera vid svenska universitet och högskolor, har maskerad-
upptågen gjort sitt inträde här i form av Halloweenmaskerader.278  

Även om Halloweentraditionen sedan länge varit känd och fi-
rad inom begränsade kretsar i landet279  är det dock först under 
de allra senaste åren som den fått någon bredare spridning, så 
att den blivit mera synlig för medborgarna i gemen. Eftersom 
seden är så ny har det varit möjligt att följa hur den under 1990-
talet introducerats i landet. En av dem som medvetet satsat på 
att införa firandet i Sverige är Bengt Olander,28° VD för Butterick' s 
och Leco AB. År 1991 introducerade han, enligt egen utsago, 
Halloween i Sverige i samarbete med Hard Rock Café i Stock-
holm. Olander ordnade med dekorationer av lokalen och den 
Halloweenvecka som följde blev en jättesuccé. 

Sedan dess har försäljningen av fest- och skämtartiklar till 
Halloween tredubblats i Sverige. Redan något år tidigare hade 
Butterick's ett urval artiklar till försäljning för Halloween, men, 
uppger butikschefen i Stockholm, Alar Holm, före 1991 såldes 
egentligen ingenting.281  

1995 framställde Olander för första gången reklam till åter-
försäljare om lämpliga festobjekt till Halloween. Hans 22 lös-
blad innehöll ett urval dräkter, masker, smink och diverse pynt 
lämpligt för maskering och dekoration till festen.282  1996 bands 
dessa lösblad in i Lecos ordinarie skämt- och festkatalog. 1997 
års katalog innehöll samma urval Halloweenattiraljer som 1996 
års, men ett större urval presenterades dessutom i en nära 50-
sidig specialkatalog, Stora Halloween Katalogen. 

I den katalogen, där hågade handlare kan beställa hem varor 
ur ett brett sortiment av föremål lämpliga till festen, erbjuds 
masker, kostymer, peruker, lösnaglar, smink, ljus, lyktor och al-
lehanda leksaksinsekter, allt på temat skräck, förfall och död. 
De flesta av varorna i katalogen har amerikanskt ursprung och 
hälsningen "Happy Halloween" på dem har inte ens översatts 
till svenska. 1997 gav Leco också ut ytterligare en specialkatalog, 
nämligen en med bara ballonger. Där ägnas en hel sida åt ballon-
ger som är särskilt avsedda för Halloween. De finns i färgerna 
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svart, vitt och orange och är dekorerade med spöken, dödskal-
lar och spindlar.283  Lecos satsning på specialkataloger antyder 
att skämtindustrin bedömer chanserna till försäljning som goda. 

En närgranskning av innehållet i Halloweenkatalogerna vi-
sar att maskerad-sortimentet är relativt begränsat. I de ordina-
rie katalogerna finns till exempel spöken, häxor, skelett, djävlar 
och monster representerade tillsammans med de litterära figu-
rerna greve Dracula och Frankensteins monster. Bara tre "verk-
liga" människor finns med: en fånge i randig dräkt, en nunna 
och en punkare. Vid sidan av masker och dräkter erbjuds också 
en rad plastinsekter, sminkprodukter och allehanda dekoratio-
ner. Kläder och masker finns för barn men företrädesvis för 
vuxna, vilket visar att branschen främst inriktar sig på den grup-
pen.284  

11997 års stora specialkatalog satsar Leco ännu på klassiker 
som skelett, spöken, häxor och djävlar och på litterära och/eller 
mediala figurer som greve Dracula, Frankensteins monster och 
den spöklika familjen Addams, känd från 1960-talets TV-serie 
med samma namn. Utklädslarna till "verkliga" människor är 
fler. Man kan till exempel välja mellan två poler vid masker-
ingen: endera klär man ut sig till munk och nunna eller till bö-
del och massmördaren Freddy K. Punkaren finns kvar i sorti-
mentet, medan fången är borta (kanske för att han inte är till-
räckligt skrämmande eller för att han bara är otidsenlig. För vem 
tror på att kriminella går omkring i randig dräkt och fotboja 
numera?). Samtliga föremål i katalogen håller sig inom en be-
gränsad färgskala: svart, vitt, rött och orange, färger som gärna 
associeras med Halloween.25  

De färger och intryck jag har av Halloween är väl främst svart, mörkret 
är ju kännetecknande både för årstiden och detta att man firar de döda 
på nåt sätt ... även orange (pumpan?)?86  
Halloweendekorationema är vanligen svarta eller orangefärgade ... De 
amerikanska pumpoma är orangefärgade. Den svarta färgen symboli-
serar de mörka nätterna.287  

Katalogernas urval av dräkter och föremål bygger på en rad 
motsatspar som död /liv, gott/ont, svart/vitt. De är symboliska 
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uttryck för uppfattningen om Halloween som en tid då levande 
och döda, människor och övernaturliga väsen möts under ovan-
liga och kaotiska förhållanden. Men även om katalogerna är 
befolkade av väsen och figurer som vanligtvis sammanknippas 
med ondska och våld, ser de flesta masker och dräkter ganska 
harmlösa ut. Punkaren har varken punkfrisyr eller säkerhetsnå-
lar i kinderna. Häxorna är unga blondiner, skeletten rundldndade 
ynglingar och spökena ler vänligt mot betraktaren. Ingenting är 
därför särskilt skrämmande. Budskapet är tydligt: på Halloween 
skall man skrämmas, men bara lagom mycket.288  

Kanske är detta symptomatiskt för Sverige, där återhållsam-
het och måttfullhet är bärande ideal?289  Kanske är det också en 
kritik riktad mot kristendomens ensidiga demonisering av vä-
sen som enligt folklig uppfattning var/är ganska harmlösa? Till 
viss del styrs urvalet och utformningen naturligtvis också av 
branschen själv. Butikschefen för Butterick's i Stockholm har 
etiska synpunkter på det han köper in till butiken. Han bedri-
ver, enligt egen utsago, ett slags självcensur och köper till exem-
pel inte groteskt styckade kroppar, likkistor eller annat sådant 
som han uppfattar som anstötligt eller perverst. Urvalet av fest-
artiklar bör hållas inom trevliga gränser, anser han. Även mor-
mor skall inför Halloween kunna gå in på Butterick's utan att få 
en hjärtattack.29° 

Olander och Holm lägger som affärsmän naturligtvis främst 
kommersiella aspekter på Halloween. Dagen bör introduceras i 
Sverige därför att den kan bli ett gott försäljningstillfälle för den 
bransch de representerar. Holm firar till exempel inte dagen själv. 
Men Olander, som sedan många år är aktiv firare, menar även 
att det finns ett uppdämt behov av nya fester och han ser gärna 
till att bidra till att det behovet tillfredsställs.2" 

"Låt Halloween bli nästa stora försäljningstillfälle"292  

Också andra affärsbranscher tycks ha intresse av att införa en 
ny festdag. Blomsterhandeln tillhör dem som har uppmärksam-
mat Halloween som en möjlig dag för egna kommersiella fram-
gångar. I sin tidskrift Blomsterbranschen presenterade man da- 
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gen första gången 1994 med en kort historik, där man bland an-
nat betonade Halloweens koppling till folktron och dess väsen.293  
Visa av succén med att just då ha lyckats introducera Alla Hjär-
tans Dag med draghjälp av de lokala radiostationerna uppma-
nade tidskriften blomsterhandlarna att kontakta lokalradion 
även vid Halloween.294  

Berätta om Halloweentraditionen för lokalradioredaktionen, erbjud dig 
att lotta ut en dekorerad pumpa och ställ upp alldeles gratis för en in-
tervju.295  

Tidskriften tipsade också de enskilda handlarna om på vilka sätt 
butikerna kunde dekoreras för att locka kunder till Halloween. 

Dekorerade pumpor, förstås ... svarta servetter, ljus, dukar. Allt som ser 
lite "spooky" ut. Varför inte långa svarta lösnaglar och dekorerade 
häxhattar med flor.296  

I oktobernumret 1995 återkom tidskriften till Halloween. Man 
påpekade att dagen var på frammarsch i landet, men att "viss 
inskolning krävs, såväl för handlarna som för massmedia och 
allmänhet". Beredskap saknades emellertid inte. Man exempli-
fierade med en Örebrohandlares initiativ att skylta upp med blo-
diga spöken och pumpor och menade att det försöket slagit väl 
ut. Försäljningen hade varit god om än inte fantastisk. Handla-
ren hade dessutom tagit kontakt med lokalradion och ortstid-
ningarna och inbjudit till pressträff. Där hade han serverat svarta 
drinkar samtidigt som han visade hur man dekorerar pumpor.297  
Detta recept kunde och borde andra ta efter. 

1996 framställde tidskriften Halloween som i princip introdu-
cerad i Sverige. Man framhöll dock att det ännu främst var en 
barnens fest. Varje "dagis med självaktning", menade man, fi-
rade dagen med häx- eller spökfest och dessa fester spred sig till 
andra grupper i samhället. Det var naturligtvis dessa andra, be-
tydligt mer köpstarka, grupper man ville nå. Tidskriften upp-
manade därför åter igen handlarna att skylta upp i butikerna 
för att öka försäljningen. 
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För att sälja, måste du förstås dekorera även din butik så häxaktigt som 
möjligt. Eller åtminstone skyltfönstret.298  

Handlarna erbjöds även att köpa en rad specialgjorda dekora-
tioner som "pins med blinkande ögon, ballonger, bonader, mas-
ker, figurer och krukor". Tidskriften förutspådde också att se-
den med trick or treat snart skulle slå igenom i Sverige. Även 
1997 gjorde man reklam för att butikerna skulle skylta upp med 
"diverse otäckt tingeltangel, spindelväv och döskalle-pins".299  

Stearinljus i form av staplade dödskallar är blomsterhandelns nya smak-
fulla påhitt. Pris 98 kronor!30° 

De kommersiella aspekterna är således fullt uttalade i blomster-
handlarnas tidskrift, men att döma av artiklarna har försäljningen 
än så länge inte nått några höjder, även om man redan 1994 på-
pekade att handeln med dekorerade pumpor ökat.301  Någon rik-
tig nisch för just blomsterhandeln tycks därför inte Halloween 
erbjuda än så länge, även om branschen gör försök. 

allhelgonahelgens gravkransar kompletteras med litet gladare buketter 
för festbordet. Bransch-organisationen Blomsterfrämjandet har för öv-
rigt utsett krukväxten kroton till Halloweens speciella skyddsblomma.x2  
Halloween-festbukett med prydnadspumpor 125:-.3°8  

En florist i Nyköping menar dock att Halloween nog knappast 
blir en försäljningssuccé för blomsterhandeln. Hon berättar att 
hon säljer små pumpor för 10:- / styck som dekoration, men där-
emot har hon inte vågat satsa på stora pumpor som för kunden 
kostar omkring 100:-/styck. De skulle bli alltför svårsålda. Pum-
porna, säger hon, kan dock tjäna som mer än bara dekoration. 
De kan gröpas ur, kärnorna kan rostas och köttet tas till paj.304  
Att pumpor kan användas till mat betonas också i ökande grad 
av dagstidningarnas matsidor med olika tips och recept inför 
Halloween.305  
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En ny sed eller bara en modenyck? 
Sverige är Halloween ännu inte särskilt etablerad, men tro mig, om 

några år har smarta marknadsförare av pumpor och annan rekvisita 
gjort den till en innegrej som kommer att stanna vare sig vi vill eller 
inte."6  
I vart och vartannat skyltfönster finns det exemplar av den karaktäris-
tiska pumpan som ser ut som ett skräckinjagande huvud. Så halloween 
är nog på väg in i den svenska kulturen."' 

För att en ny sed skall kunna slå rot i en främmande miljö krävs 
inte bara att handlare och andra entreprenörer gör massiv re-
klam för den. Det som krävs är att seden har någon mening för 
dem som skall bruka den, att den har större värde än det den 
eventuellt ersätter, att den inte strider mot samhällets normer 
och att den är lätt att förmedla mellan människor. När den fin-
ska etnologen Mary-Ann Elfving år 1981 studerade Halloween, 
som då ännu var i stort sett okänd och offrad i Finland, menade 
hon att dagen knappast fyllde något av dessa krav. 

Betraktad som skördefest hade Halloween ingen mening, 
ansåg hon, eftersom skörden i våra nordliga trakter försiggår 
mycket tidigare än i slutet av oktober. Rekvisitan som hör till 
festen, såsom pumporna, saknas i Finland. Hon menade också 
att festen påminde så mycket om den finska påsken, att den i så 
fall skulle konkurrera med, men knappast kunna ersätta, den. 
Däremot stred inte festen, ansåg hon, mot samhällets normer 
och den var också lätt att förmedla mellan människor. Som höst-
fest skulle Halloween, just för att den årstiden är helgfattig, så-
ledes till viss del kunna fylla ett behov. Men Elfving påpekade 
samtidigt att festen inte hade något riktigt stöd underifrån efter-
som människor inte kunde identifiera sig med den. Halloween 
hade ingen mening för medlemmarna i det finska samhället. 
Hennes slutsats blev därför: 

Att försöka införa en sed som ingen grupp kan identifiera sig med och 
som dessutom konkurrerar med påsk ... stöter nog på motstånd ... Ris-
ken för att resultatet blir ett innehållslöst upptåg i student- och ungdoms-
kretsar och sedan glöms bort, är rätt stor." 
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Sedan Elfving analyserade Halloween har förutsättningarna 
delvis förändrats. 1990 genomförde en finsk folklorist, Carola 
Ekrem, en undersökning av Halloweenfirandet. Hon kunde kon-
statera att dagen blivit mycket mer synlig än tidigare. Det fanns 
rekvisita att köpa i affärerna och Halloweenfester ordnades i 
många skolor. Hon skickade ut en förfrågan till skolelever i Hel-
singfors för att ta reda på vad de ansåg om firandet. De knappt 
200 som svarade kände samtliga till dagen och visste också en 
hel del om hur den firas i USA. Dock menade Ekrem, att Hallo-
ween efter den livfulla starten 1990 "kom av sig" och att festen 
under de närmast följande åren blev ganska litet uppmärksam-
mad i Finland. Den var "en innovation som kom och gick". Ett 
skäl till det ansåg hon vara att festen konkurrerar med påsken 
utan att lyckas ersätta den.309  Ekrem gav således Elfving delvis 
rätt i att Halloween tycktes få ringa betydelse för Finland. 

När Ekrem 1997 åter uppmärksammade seden kunde hon 
emellertid konstatera att den nu ändå håller på att etableras i 
Finland. Den fixas av barn med maskeradfester och discon och 
av ungdomar och vuxna på restauranger. Den har också upp-
märksammats mycket av tidningarna.310  Ekrems iakttagelser 
antyder dock att det är först de allra senaste åren som firandet 
på allvar slagit igenom i Finland. 

"Sedan vi 1991 introducerade Halloween i Sverige har 
snöbollen nu e-x-p-1-o-d-e-r-a-t!"311  
I Sverige har Halloween under hela 1990-talet entusiastiskt förts 
fram av affärsmännen och tycks i alla fall bland barn och ung-
dom sedan några år vara relativt välkänd och firad.312  Delvis är 
det en studentikos tradition med Halloweenfester i student-
korridorer och på nationer, kanske för att festen lämpar sig för 
miljöer där människor i ungefär samma ålder lever samman 
lösligt och tillfälligt.313  Även restauranger håller Halloweenfesti-
valer och -partyn.314 

Inför Halloween 1997 var det lätt att av tidningsannonserna 
konstatera att ungdomar och vuxna erbjöds många möjligheter 
att fira på restaurang och discotek, åtminstone i städerna. Såväl 
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krav på klädsel som musik och menyer var anpassade till helg-
ens litet morbida tema.313  

Demon- och gastdisco. Eld, show, magi, gyckleri och svart musik. 
Påbjuden stass å la Edgar Allan Poe; obekvämt, smakfullt 1800-ta1.316  
Fira Halloween hos oss ... [med] blodtörstig hajkotlett ... eller mörbultad 
biff ... vaniljglass på blodröd spegel av hallon ... Kvällens specialdrink: 
Bloody Mary."' 
Halloweenmeny 75:- Häxgryta inkl. öl/vin ... Vågar du komma? Utkläd-
da fri entré. Priser för bästa klädsel!!318  

Enligt Butterick's VD Bengt Olander går försäljningen av atti-
raljer till Halloween så bra att den gått förbi försäljningen till 
jul.3" Mest säljs häxhattar och övriga häx- och/eller skräck-
föremål, menar han, vilket också bekräftas av återförsäljarna. 
Medan mani USA kan klä ut sig till vad som helst på Halloween 
är det i Sverige nämligen ännu mest populärt att klä ut sig till 
häxa, spöke, Dracula eller Frankensteins monster.32° Kopplingen 
till Samhain som en natt då övernaturliga krafter är särskilt verk-
samma är således klar. 

I natt skålar demoner med jävlar. På Alla Helgons afton sänks spindelvä-
ven över stan."' 

I Sverige har just maskeringen blivit populär, inte trick or treat-
inslaget som är utmärkande för seden ide anglosaxiska länderna. 

sen ska man gå runt o knacka dörr, och säga: "Trick or Treat" när folk 
öppnar ... Det gick ofta runt barn i England och gjorde detta när jag 
bodde här men här i Sverige har jag inte varit med om det!322  
För 10 år sedan var jag i USA ... på kvällen kom det utklädda barn och 
ringde på dörren, på "trick or trearrunda ... Om barnen ska gå runt i 
områdena [i Sverige, min anm.] krävs det ju att de som öppnar vet vad 
det handlar om, annars har det ju ingen effekt direkt?" 

Butterick's VD Bengt Olander beklagar att trick or treat inte fö-
rekommer i Sverige. Han skulle helst vilja att det blev vanligt 
även här, ty då skulle försäljningen av skämtartiklar öka ytterli-
gare, menar han. Även Butterick's butikschef i Stockholm häv- 
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dar att trick or treat inte finns i vårt land?" Det är dock tvek-
samt om maskerat tiggeri vid Halloween verkligen inte börjar 
förekomma i Sverige.325  Av ett par insändare i Upsala Nya Tid-
ning i november 1997 att döma gick barn på Halloween runt 
och knackade dörr och tiggde godis enligt amerikanskt möns-
ter. I ett fall, där barnen inte fick sitt förväntade godis, kastade 
de, till insändarens stora förtret, ägg på fönster och väggar som 
straff till den snåle.326  Det är alltså klart att det maskerade tigge-
riet, om än i mycket begränsad skala, börjar dyka upp även i 
Sverige. En kvinna berättar dessutom hur hon redan 1995 upp-
vaktades på Halloween av 

ett gäng småungar utklädda till spöken. När jag öppnade dörren skrek 
dom "Godis eller bus!" Eftersom jag inte var förberedd, gick Allhelgona-
helgens choldadkartong åt för att förhindra buset ... I år [1997] var jag 
helgarderad med iordningställda godispåsar.327  

En vanlig uppfattning är att det i Sverige främst är barn och 
ungdom som firar Halloween.325  

Ungdomar är det nog främst som tycker denna helg är "häftig" och vill 
fira den.329  
när det gäller Halloween tror jag barnen är starka påtryckare. De har 
sett företeelsen på filmer och TV-program.33° 
Kanske ungdomar behöver litet spex.331  
Halloween är ju mest en högtid för barn och ungdomar.332  
Kunderna är dock främst ungdomar så vitt jag har noterat. Det gäller 
att vara häftig och annorlunda för dessa unga.333  

Enligt Bengt Olander har firandet dock inte bara förankrats hos 
barn och ungdom utan även hos vuxna.334  Halloween, intygar 
även Butterick's butikschef i Stockholm, Alar Holm, är egentli-
gen ingen fest för barn i Sverige. Det är ungdomar och vuxna 
som firar. Dagis och skolor köper visserligen dekorationer och 
smink hos Butterick's, men det är de vuxna som verkligen fi-
rar.335  Katalogernas urval av maskeradkostymer för vuxna är ett 
bevis för Olanders och Holms övertygelse. Det skulle tyda på 
att Sverige har samma utveckling som USA, dvs. att Halloween 
från att ha varit en barnfest alltmer firas också av vuxna.336  
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Halloween håller på att bli hur stort som helst ... säger Kerstin Adolfs-
son på Gallerix. Framför allt är det folk i 20-40-årsåldern som handlar 
Halloweengrejer337  
I Sverige tycks Halloween än så länge främst vara en angelägenhet för 
vuxna, åtminstone det firande som affärsmännen märker av.338  

Olander och Holm anser att Halloween lätt slagit igenom efter-
som det är exempel på ett "väldefinierat festkoncept". Koncep-
tet kräver särskilda kläder och speciella attiraljer, samtidigt som 
det rör sig inom ett väl avgränsat område. Halloween är en fest 
med givna regler. De som vill fira slipper tänka på vad de skall 
klä ut sig till. De vet att de bör vara häxor, spöken, skelett osv.339  
Det är således lätt att lära sig hur man skall bete sig för att fira 
Halloween på det "rätta" sättet. En 30-årig kvinna berättar om 
en Halloweenfest den 25 oktober 1997 att "ungefär hälften av 
gästerna [var] utstyrda". Hon beskriver utklädseln så här: 

mycket svarta hattar, två hade häxhattar: en tjej hade cape & målade 
mustascher, en kille hade målat ansiktet i en vit & en röd halva. En tjej 
hade blinkande röda plasthorn på huvudet (min favorit). Själv hade jag 
mormors begravningsklänning med en genomskinlig, trasig "blus" 
ovanpå, varpå jag hade fäst en stor flygmyra i plast ... Hade "sminkat" 
mig: en stor spindel på ena kinden & ett blödande sår på den andra.34° 

Firandet är dessutom välbekant genom att Sverige har täta kon-
takter med USA och hämtar mycken inspiration därifrån. Olan-
der påpekar också att det generellt sett finns en större intresse 
för amerikanska festdagar än för till exempel grekiska eller tur-
kiska i Sverige.31  Detta hänger naturligtvis samman med att de 
kulturella kontakterna med USA sedan lång tid varit täta.342  

Jag tror folk nuförtiden är begeistrade inför allt nytt och då isynnerhet 
deal som kommer från USA.343  
USA mer och mer dominerar underhållningsindustrin och att vi därför 
associerar det mesta som är amerikanskt med något trevligt och kul 
och roligt.344  
Däremot är Halloween ... en amerikansk företeelse och utövar därför 
en viss dragningskraft på ungdomen.345  
Vi svenskar har ju alltid så lätt för att ta för oss av amerikanska trender. 
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Ett mindre fältarbete som Folkminnesavdelningen vid Språk-
och folkminnesinstitutet (SOFT) i Uppsala gjorde i Uppsala 1995 
visade att flera av stadens affärer och restauranger uppmärk-
sammade Halloween. På Landings hovkonditori lockade man 
då för första gången Uppsalaborna med speciella Halloween-
bakelser bestående av apelsinsmakande choklamousse och mar-
sipan på sockerkaksbotten. De kostade 17:-/styck. Förslaget till 
bakelse hade kommit från serveringspersonalen och konditori-
ägaren hade själv komponerat dem. Åtgången på dem var stor. 

Modebutiken Flash i Forumgallerian, som saluför kläder för 
yngre kvinnor, skyltade med spindlar, spöken och häxor och drog 
till sig många nyfikna betraktare. Personalen upplyste om att 
butiken haft speciell skyltning till Halloween under fem—sex års 
tid, dvs sedan 1990-talets början. De menade sig tillhöra de buti-
ker i Uppsala som varit först ute med skyltning till denna dag. 

Restaurangerna Chagall Café & Bistro och Santa Monica Café, 
som båda lockar till sig en internationell publik, hade dekorerat 
sina lokaler med häxor, pumpor, spöken och vampyrer. Hos 
Chagall var det premiär för skyltningen, som skett med hjälp av 
konsult (!). På Santa Monica, som ägs av en amerikanska, var 
lokalen dekorerad och dessutom var personalen utklädd på 
själva Halloween. I skämt- och presentaffären Magneten erbjöd 
man dräkter, peruker, smink och pynt till Halloween och för-
säljningen uppgavs vara god.347  

Uppenbarligen fanns det redan vid 1990-talets början ett in-
tresse för Halloween och även viss kunskap om hur dagen skall 
firas. Det verkar emellertid främst vara de yngre som då riktigt 
kände till och uppskattade seden.348  

Jag gillar att vi har dagar som vi firar. Då jag var liten önskade jag att vi 
i Sverige skulle "härma" Amerika. Och fira jättemånga helger som t.ex. 
Halloween, då alla barn klär ut sig till spöken m.m. och springer och 
busar i grannskapen.349  
Det är många som är nyfikna ... inte minst småbarnen, och de allra flesta 
känner till Halloween och förstår syftet med skyltningen.35° 
Många ungdomar har t.ex. berättat att de ska på Halloweenfest till hel-
gen.351  
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Även om Halloween uppmärksammades av butiker och res-
tauranger i Uppsala redan 1995, menar jag att det var först 1997 
som seden på allvar slog igenom i medierna. Detta år gjordes 
omfattande reklam för Halloween i tidningar, radio och TV. 
Hushållsreklamen från leksaksaffärer och matvarubutiker inne-
höll hänvisningar till dagen. Leksaksaffärerna erbjöd masker, 
dräkter, pumpor, lyktor, prydnadsföremål och ansiktsfärg för 
dem som ville gå på maskerad eller bara dekorera sitt hem. Man 
vände sig till barnen med förslag till utklädsel som skelett, häxa, 
spöke eller kanin, dalmatiner och prinsessa.352  

Butterick's på Drottninggatan i Stockholm hade hängt upp 
ett jättespöke (en i& som hämtats från Chicago) och en bande-
roll med hälsningen "Ha en kul Halloween", den första bande-
rollen med svensk text någonsin i Sverige?" Butiken var till brist-
ningsgränsen fylld av maskerad- och dekorationsartiklar till 
större eller mindre Halloweenfester. De allra flesta maskerings-
önskemål kunde tillfredsställas. Butikschefen upplyste om att 
det under sista veckan i oktober bildas en sådan kö till affären, 
att han måste anställa en dörrvakt för att minska trycket på bu-
tiken.354  

Hamburgerkedjan MacDonalds lade spöken- och trollfigurer 
i sina Happy Meals. På Gränby Stormarknad i Uppsala ordna-
des teckningstävling och spökkalas med Halloweenmotiv för 
baM.355  I Uppsala erbjöd sig kosmetikbutiken Nectar Beauty Shop 
att sminka alla till Halloween. Ett liknande initiativ togs också 
av Varieté Commedia på bokmässan i Göteborg.356  

På Barnens Torg kan du bli monster-sminkad och låna skräckkläder, ge 
dig in i en Spöklabyrint, hoppa på en jättestudsmatta. Dessutom finns 
här en skräckshop.357  

Blomster- och grönsakshandlare erbjöd pumpor för dekoration 
eller som råvara till mat.358  På Åhléns i Uppsala stod en flicka 
och skar ut pumpor till ansikten, samtidigt som hon delade ut 
recept på lämpliga maträtter av pumpa.3" Matvarubutikerna 
erbjöd till exempel servetter försedda med amerikanska flaggor 
eller pumpor och hälsningen "Happy Halloween". En klar kopp- 

73 



ling gjordes till USA, där man enligt reklamen firar dagen som 
"en stor mat- och festhelg".36° Också andra branscher hakade 
på, till exempel tygaffärerna som erbjöd svart bomullstyg till 
den som på egen hand ville tillverka sin Halloweenkostym, och 
skivaffärerna som påpassligt annonserade om "skrämmande bra 
plattor".361  

Seder lättar på dysterheten362  

Jag kan alltså konstatera att Halloween först under de allra se-
naste åren har introducerats i den svenska festalmanackan. Ännu 
1997 var de föremål som skall användas till firandet starkt präg-
lade av sitt amerikanska ursprung. Seden som sådan var inte 
svensk och framställdes heller inte som sådan, varför många tid-
ningar fann det viktigt att informera om vad den innebär och 
hur den skall firas. 363  len del fall lät man reportrarna rapportera 
direkt från firandet i USA, i andra fall intervjuades amerikaner 
bosatta i Sverige. 364  Pressen har således haft en förmedlande och 
informerande roll i sammanhanget, dvs, den har fungerat som 
entreprenör. 

Halloween är en amerikansk monsterhelg ... De yngsta är utklädda till 
liemän eller skelett. 365  
Spöken, vampyrer och benrangel ... I villaområdena brukar man ställa 
en pumpa med ett ljus inuti utanför ytterdörren.366  
Bus eller godis? Så gör du din egen Halloweendekoration.367  
Allt fler svenskar firar Halloween ... Häng på trenden och ordna en 
egen monsterfest. Klä ut barnen, dig och husdjuren. Poppa popcorn, 
hyr en skräckfilm och låt de kalla kårarna rinna ner för ryggen.368  

Hur tas då den nya seden upp av det svenska samhället?369  Vilka 
är reaktionerna på den främmande festen? Upplevs Halloween 
som meningsfull, som bättre än andra alternativ och som fören-
lig med samhällets normer? 

I pressen framställs Halloween ofta som ett positivt och nöd-
vändigt bidrag till de svenska årshögtiderna. Den lyser upp den 
mörka och helgfattiga hösten, den låter människor på ett civili-
serat sätt tillfredsställa sitt behov av skräck och kusligheter och 
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den uppmuntrar till karneval och leklust. I dessa argument finns 
en dold kritik mot det svenska samhället som alltför stelt och 
allvarsamt. 

... visst är det trevligt med en kuslig fest som avbrott i höstmörkret. Nu 
behöver vi inte vänta ända till lucia för att få klä ut oss." 
Människor försöker alltid lätta på en dyster stämning. Det är inte illa 
menat.371  
Halloweenfirandet fyller ett andligt tomrum. Äntligen finns en helg 
om året som legitimerar maskerad. En helg som kräver att du spökar ut 
dig ... Vi behöver fler avbrott i den gråblaskiga vardagen.372  
USA har gett oss en ny anledning att vara glada mellan midsommar 
och jul. Och den heter Halloween. Våra höstfrusna sinnen har tacksamt 
adopterat den amerikanska storhelgen." 

Kritiken innebär också opposition mot att Allhelgonahelgen 
enbart skall ägnas till seriös åminnelse av de döda och deras 
minne. Detta "firande" med gravsmyckning och minnesguds- 
tjänster är ett vuxenfirande som barn och ungdomar har svårt 
att påverka. 

Alla helgons dag betyder inte längre bara begravning i Sverige. Nu 
betyder den också fest ... Ingen släkt. Enda helgen som anhörigmaffian 
inte tagit patent på.374  

Halloween, däremot, som spinner på samma dödstema, kan bli 
ett alternativ för yngre generationer. Samtidigt kan det lätta upp 
den allvarliga minneshögtiden och komplettera den med en 
annorlunda hållning till livet och döden. Om de vuxnas All-
helgonafirande står för ett förhållningssätt där döden har dri-
vits undan till vissa platser (kyrkogårdar och sjukhus) och blivit 
opassande, står Halloween för en hållning där döden är tillbaka, 
men där den bara ses som ett uppskov eller en förvandling och 
inte som något slutgiltigt utträde ur livet. Betraktade på det sät-
tet kan liv och död hanteras på ett mer "respektlöst" sätt. Ett 
uttryck för det är maskeringar till lik och spöken. Man testar 
gränsen för livet och framtiden; går in i döden och återvänder 
sedan från den igen. Det hela handlar om tillfällig förvandling. 

En sådan inställning är resultatet av en livsstrategi där man 
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försöker lösa frågan om framtida överlevnad, inte genom att leva 
sunt för att undvika sjukdomar, utan genom att upplösa framti-
den i nuet och göra tiden till kortvariga, flyktiga ögonblick, att 
leva i ett ständigt här och nu. Livets slutgiltighet skall inte oroa 
de levande. Med en sådan livsstrategi berövas dödligheten sin 
fasa och blir en episod bland andra. Den kastas in i det bekantas 
och alldagligas sfär där hela livet "blir ett ständigt genrep för 
döden"." Detta är, skulle man kunna säga, ett postmodernistiskt 
sätt att leva och tänka, där man betonar lek, känsla och experi-
ment framför rationalitet, och där människor är inkonsekventa 
och ohämmat glider mellan olika åsikter och stilar." Halloween 
kan betraktas som ett tydligt uttryck för en sådan inställning till 
tillvaron. 

En gång om året får både andarna och vi levande ett andningshål ... 
umgås man avspänt med de döda denna högtid ... Det är sunt att pro-
testera med att leka lite sjuk och depraverad. Man bara måste släppa 
efter för det underjordiska suget ibland. Vara mindre duktig. Låta 
vampyrgaddarna växa ut, svettas i polyester, äta fett snabbkäk och 
somna till undergångsmusik. Med hela makeupen kvar i porerna.377  

Pressen framställer i dessa fall Halloween som meningsfull, som 
bättre, eller i alla fall lika bra, som det den ersätter och som för-
enlig med samhällets normer. Hur ser då svenskarna i gemen 
på det hela? 

Av en frågelistundersökning genomförd av Folkminnesav-
delningen vid Språk- och follcmirmesinstitutet under hösten 1997 
framgår att de flesta av besvararna, som är födda mellan 1906 
och 1975 åtminstone ytligt känner till Halloweenseden, men är 
helt obekanta med att aktivt fira den. Som ett argument för att 
införa Halloween anförs i svaren ibland att hösten i Sverige är 
helgfattig och att en festdag mitt i mörkret skulle behövas." 

I det höstmörker som råder i slutet av oktober kan det liva upp under 
en hopplös årstid." 
Visserligen behöver hösten lysas upp och alla festdagar förgyller.38° 
Jag kan emellertid tänka mig att en del människor ... skulle välkomna 
ett lättsamt och kanske karnevalsbesläktat avbrott under den mörkaste 
och gråaste höstperioden.391  
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Det finns således en viss förståelse för att svenskarna kan 
behöva en ny höstfest, även om inte alla har lust eller anledning 
att fira den. Här är alltså besvararna överens med pressföreträ-
darna om att Halloween fyller en meningsfull funktion. De som 
i svaren är mest uttalat positiva till att aktivt fira är de som har 
personlig erfarenhet av eller närmare kännedom om seden. Två 
av besvararna har barn boende i England. Båda tycker att seden 
är bra. 

Jag tror att firandet har viss betydelse för sammanhållning bland folk-
grupper ... Jag tycker att vi behöver det bästa av allt i Sverige. Den 
[Halloween] kan öka samhörigheten mellan människor och motverka 
ungdomlig skadegörelse.382  
Nog tycker jag att vi kan behöva ett roligt och lättsamt inslag ... Så var-
för inte en pumpa-gubbe vid vår port eller dörr, likaväl som julgranar, 
tomtar och blomlådor.383  

Av svaren framgår att de flesta gör en direkt koppling mellan 
firandet av Halloween och Alla Helgons Dag. De båda dagarna 
ses oftast som konkurrerande med varandra. De konkurrerar 
innehållsmässigt, eftersom de behandlar samma tema: döden 
och de döda. Kopplingen som görs mellan Alla Helgons Dag 
och Halloween är intressant och avslöjar att besvararna kanske 
vet mer om Halloween än de i förstone hävdar, eftersom de 
omedelbart associerar den nya seden till de avlidna. Kopplingen 
görs naturligtvis också utifrån det faktum att Halloween och Alla 
Helgons Dag ligger så nära varandra i tiden. Det är dessutom 
ett känt faktum, att firandet av Halloween i Sverige, exempelvis 
på dagis och i skolor, hittills ofta har skett i direkt anslutning till 
Alla Helgons Dag.3" 

Dock brukar man i Sverige fira häxfest på Allhelgonahelgen. Det gör 
man inte i USA. Där firas Halloween sista lördagen i oktober.388  
Dagen ska firas sista lördagen i oktober. Det gör man i sedens hemland 
USA. Men av någon anledning har massmedia häri landet missuppfat-
tat det hela och skriver alldeles våldsamt om Halloween till Alla Helgons 
Dag.386  

Den nya seden har således anpassats till ett redan känt sed- 
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mönster, dvs, den har förlagts till en annan festdag som den 
innehållsligt är åtminstone delvis besläktad med. Den har i sam-
band med det blivit ett möjligt alternativ till gravsmycknings-
seden, en sed som knappast berör alla i samhället, till exempel 
inte barnen. Den kan således av vissa grupper uppfattas som 
både meningsfull och bättre än det den ersätter. 

Först på senare år har jag själv insett vikten av alla helgons dag [citat 
efter man i 25-årsåldern, min arun.1.387  
Var och en kan välja om de vill fira halloween. Att lägga kransar och 
tända ljus vid gravar ... kan bli lite dystert ... hjälps upp med firandet av 
halloween.388  
Allhelgonadagen har ju av tradition varit en ganska sorglig helg. Folk 
behöver en anledning att klä ut sig och ha lite kul när det blir mörkt och 
det är långt kvar till jul.389  

Men seden har inte bara förlagts till en redan etablerad festdag, 
den har i vissa fall helt omvandlats, så att den inte nödvändigt-
vis knyts till någon speciell dag utan blir en allmän höstfest som 
kan firas när som helst under hela november månad.39° Som så-
dan kan den sägas fylla det yttersta kravet på meningsfullhet 
genom att den lyser upp under den mörkaste och tristaste tiden 
på året. 

Majoriteten av besvararna på Folkminnesavdelningens frå-
gelista påpekar att Halloween är ett uttryck för vår kommersiel-
la och konsumistiska tid, dvs, de ser seden som förenlig med 
samhällets övergripande värden.3" De framhåller också att mass-
media och köpmän har alla möjligheter att snabbt förmedla och 
sprida seden. 

Sen när affärsmännen och tidningar/media uppmärksammar denna 
helg mer och mer varje år är det inte så konstigt om seden får fäste här 
och kan bli en tradition!392  
Om man annonserar och informerar mer om vad halloween innebär i 
massmedier och inom handeln ... blir det nog suc&r.393  
Min kunskap om Halloween är ringa ... Affärsmän och Media kommer 
säkert att sprida kunskap om seden även hos oss.394  

Av svaren att döma uppfattas således Halloween som en rela- 
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tivt meningsfull sed när den ses som en konsekvens av ett kom-
mersiellt och rörligt samhälle, där massmedier och handel har 
stora möjligheter att påverka människors handlingsmönster och 
attityder. Nästan samtliga besvarare är därför övertygade om 
att seden kommer att vinna inträde i vårt land och läggas till 
raden av årliga fester. Den kan bli ett välkommet avbrott i höst-
mörkret, den kan tillfredsställa människors leklust och den kan 
komplettera firandet av Alla Helgons Dag. 

"...denna hemska sed från USA"395  

lett par fall tror besvararna att Halloween knappast kommer att 
tas upp som en svensk sed. 

Jag har svårt att tro att seden är något som kommer att få en större 
utbredning här.396  
Jag tror ... att Halloween är en modenyck som snart kommer att pas-
sera.397  

Samtidigt med denna mer försiktiga skepsis finns det i svaren 
exempel på ett mer eller mindre kompakt motstånd mot dagen 
och uttalad tveksamhet till om Halloween egentligen behövs. 
Många menar att Halloween inte fyller någon verklig funktion 
just för att den nästan sammanfaller med och/eller konkurrerar 
med Alla Helgons Dag.398  

Häri Sverige firar vi ju Alla Helgons Dag, det tycker jag räcker.399  
Vår allhelgonahelg har ju tradition av ihågkomst och är fin, tycker jag." 
Själv anser jag Alla Helgons dag vara en seriös helg, då däremot 
Halloween mest är spex. Varför firandet kopplats samman vet jag inte.'" 

De anser att den nya festen inte är överlägsen det den hotar att 
ersätta. Tvärtom fruktar många att Halloween kommer att för-
störa en "fin" tradition och ersätta den med ett "otrevligt" fi-
rande.442  Inte minst negativ är en kvinna som själv varit bosatt 
åtta år i England och som är välbekant med seden därifrån. Hon 
tycker att "vii Sverige klarar oss utmärkt bra utan Halloween", 
eftersom vi har ett påskfirande som går till på ungefär samma 

79 



sätt som Halloween. Den anglosaxiska seden kopplar hon bara 
samman med obehagligheter. Hon säger till exempel: "det är 
inte kul med mord och lik ... inte gott med pumpar" 

Varför ska vi uppmuntra våra barn att på ett oerhört otrevligt manér 
hota och utpressa oss — på godis? ... Det är väl så att när de gamla se-
derna luckras upp behöver vi nya." 
Det verkar som om detta nya vill inkräkta på gamla svenska traditio-
ner, som redan har försvagats." 
Jag ser inget alternativ i Halloween utan föredrar Alla helgons dag, 
den har i alla fall lång tradition ... Vi ska fortsätta att vårda våra tradi-
tioner!" 

Dessa uttalanden andas en rädsla för att barn och ungdomar 
med Halloween skapar en egen fest, en fest som till skillnad från 
firandet av Alla Helgons Dag står utanför de vuxnas kontroll. 
Också pressen visar ibland tveksamhet gentemot Halloween i 
detta avseende. Tidningarna blandar ofta ihop Alla Helgons Dag 
och Halloween och bidrar därmed till att framställa det som om 
den nya festen skall ersätta den gamla. 

Allhelgonahelgen har alltid fungerat som något slags inledning på vin-
terns kalas ... Att den nu också får heta Halloween tror jag inte påver-
kar så mycket." 
Nu håller Halloween ... på att erövra Sverige och puffa undan gamla 
präktiga allhelgona ... De tända ljusen på kyrkogårdarna har fått kon-
kurrens ... Allhelgona-helgen har förvandlats till en amerikansk 
Halloween." 
Ingenting är längre heligt, inte ens helgonen. I Sverige har vi alltmer 
gått över till att fira Alla pumpors dag i stället för alla helgons. Frågan 
är om detta ens bör kallas långhelg — är inte långpumpa ett lämpligare 
ord?" 

Tidningarna har också en negativ attityd när det gäller sedens 
utländska ursprung. Passar en amerikansk fest verkligen in i 
svenska festmönster? 

Hur kan en så typiskt anglosaxisk sedvänja plötsligt växa i popularitet 
här i vårt landri° 
I slutet av 1980-talet var det inte många som visste mycket mer om 
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halloween än att det var en amerikansk företeelse ... Varför plockar vi 
nu så glatt upp Halloween i stället för att nöja oss med mer stillsamma 
allhelgonarn 
Så halloween är nog på väg in i den svenska kulturen. USA-varianten 
av halloween har börjat ta sitt grepp som den värsta b-filmszombie.412  

Också många av frågelistbesvararna reagerar emot att seden är 
osvensk och främmande." De tycker inte att det känns menings-
fullt att fira en dag som saknar historisk förankring i vårt land. 

Jag tycker inte vii Sverige har någon anledning att införa halloween-
firande ... vi har ju ingen tradition i det här. Det skulle kännas konstrue-
rat.414  
Jag anser att vi inte alls behöver seden att fira Halloween. Det är osvenskt 
så det förslår och dessutom tycker jag det låter ganska otäckt ... Firande 
av Halloween är en sed som vi inte behöver och alltså kan klara oss 
utan.415  
Det verkar vara något utländskt fjanteri.'" 
Jag förstår inte vad vi skall med den till. Det är ju inte svenskt och har 
ingenting med oss att göra.417  

Somliga reagerar mer specifikt emot att seden är amerikansk, 
eftersom de ser just det amerikanska inflytandet på svensk kul-
tur som alltför intensivt." 

Vi har ingen som helst orsak att apa efter allt amerikansktr419  
Av vilken anledning skall vi sträva efter att härma allt som amerika-
nerna gör? Varför kan de inte i så fall fira Valborgsmässoafton, Lucia 
osv.42° 
Halloween-"firandet" är något som importerats direkt från USA via 
den amerikanska kultur vi under de senaste decennierna tagit allt större 
del av.421  
Vi matas, genom ett massivt kulturförtryck, med den Amerikanska 
kulturens överlägsenhet. Överallt ser vi, hör vi eller påverkas vi att bli 
mer och mer Amerikanska.422  

Även tidningarna påpekar att införandet av Halloween kan 
uppfattas som ett försök från USA till "kulturimperialism och 
homogenisering".423  

Efter Disney-julen och skräckfilms-halloween ... vilken är nästa helg 
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som ska amerikaniserasr24  
amerikanska alternativ till svenska vanor och traditioner har en enorm 
genomslagskraft — från frukostflingor och idrottsstjärnor till hur vi fi-
rar våra högtider.425  

Halloweens store förespråkare i Sverige, Bengt Olander, är med-
veten om att det finns kritik mot svensk import av amerikansk 
kultur. Han menar att vi i Sverige haft en tendens att främst 
hämta dåliga saker från USA, som exempelvis hamburgare. Han 
påpekar dock att det också finns bra företeelser att hämta. Dit 
räknar han bland annat firandet av 4:e juli, Thanksgiving och 
Halloween.426  

Halloween uppfattas således av många som ett paradexem-
pel på hur den svenska kulturen alltmer amerikaniseras. Det är 
en vanlig uppfattning att just vårt land tar emot särskilt starka 
influenser från grannen i väster. 

Sverige må vara ett av världens mest amerikaniserade länder, men vi 
är inte en stat i USA. Snart är det väl en självklarhet att vi ska fira USA:s 
självständighetsdag också.427  
När sedan någon trendputte uttalar sig i media och säger "nästa stora 
grej blir firandet av 4:e juli, lita på det", ja, då vet man inte om man ska 
skratta eller gråta.428  

Särskilt sedan andra världskriget har amerikansk kultur starkt 
influerat Europa. Coca-cola, McDonald's, Mad, Dallas och Ar-
kiv X har blivit naturliga inslag i de flesta svenskars vardagsliv. 
Vårt språk har influerats av amerikanska ord och fraser. Den 
kulturella importen innebär ändå inte att vi också tänker och 
beter oss som amerikaner, att vi blivit ett slags miniatyrversion 
av USA. Men idéerna om att vi så lätt influeras av Amerika är 
intressanta, eftersom bilden av USA alltid har varit dubbel och 
innehållit både frestelse och hot, både befrielse och alienation. 
USA har stått för möjligheter, för modernitet, välmåga och fram-
gång, dvs, för någonting positivt och eftersträvansvärt, samti-
digt som det stått för våld, själlöshet, dålig smak och utpräglad 
materialism med maskindyrkan, strömlinjeformning, masskon-
sumtion och masskultur. 
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Många amerikanska kulturprodukter har nått oss och satt 
sin prägel på vårt vardagliga sätt att leva. Det har skett genom 
att USA sålt industriprodukter till oss och också etablerat sina 
industrier i vårt land, det har också skett genom påverkan från 
filmer, TV och tidningar. Men samtidigt har "amerikanisering" 
blivit termen för den omvandling som drabbat alla industriali-
serade nationer, även USA, med massproduktion, standardise-
ring av smaker och modernisering av dagligt liv som följd. 
Amerikaniseringen av Europa har därför snarare fungerat som 
en myt som använts för att förklara varför samhället förändrats 
i negativ riktning. USA:s kulturexport har heller inte varit nå-
gon ensidig process, där européerna varit passiva mottagare, 
utan ett utbyte har hela tiden skett, så att USA måst anpassa sig 
till Europa för att kunna få sina varor och tjänster accepterade. 
Sverige är därför knappast något speciellt amerikaniserat land 
utan bara ett exempel på dagens globala kultur, där masskon-
sumtion och masskultur är förhärskande.429  

Just dessa teman är viktiga inslag i den kritik som i svaren 
riktas mot kulturimport från USA. Det kan delvis förklaras med 
hur Europa under långa tider profilerat sig gentemot USA. I 
Europa finns den gamla, fina Kulturen, där finns hantverket, 
småskaligheten osv. Mot detta står den amerikanska masskul-
turen och masskonsumtionen, som vid jämförelse verkar ytlig 
och likriktande.43° Med rädslan för masskonsumtion och mass-
kultur hänger rädslan för den råa, brutala, opersonliga och 
omänskliga kapitalismen samman. Många frågelistbesvarare 
reagerar nämligen starkt emot att Halloween är en renodlat kom-
mersiell sed, en affärsmännens id6431  

Om det är en sed som mest intresserar affärslivet bör den snarast av-
skaffas.432  
Möjligen kan det gagna vissa affärer — då allt går ut på pengar idag.4" 
Det är bara trist att så mycket utnyttjas kommersiellt och bara blir affärs-
männens jippo.434  

Om de flesta är försiktigt avvaktande så är andra uttalat nega-
tiva. 
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Det är olyckligt om de lyckas [införa firandet av halloweenl, dels klår 
de en dum allmänhet på pengar, men värst är att det tar intresse och tid 
från nyttiga kulturföreteelser, bildningsverksamhet av olika slag.435  
Naturligtvis är det kommersiella krafter som ligger bakom. De måste 
ha gaddat ihop sig på något vis.436  

Även i tidningarna understryks ofta att Halloween är en kom-
mersiell sed, en "miljardindustri", en "köphelg" eller ett "jip-
po".437  Med dessa argument förstärks bilden av USA som konsu-
mismens förlovade land. 

En del av besvararna på Folkmirmesavdelningens frågelista 
reagerar mot sedens innehåll. De menar att utklädsel till spö-
ken, monster osv, inte är förenligt med samhällets kristna nor-
mer och värderingar. Det är inte passande att skämta med dö-
den eller att "profanera en helgdag som Alla Helgons dag med 
ytligheter." .438  

Men personligen så tycker jag att den lämnar en otrevlig smak i mun-
nen ... tycker inte det är nåt att fira ... att ha en fest och gå runt utklädd 
till lik liksom ... nej det tycker jag är fel och otrevligt! Känns mörkt ... 
och olustigt.439  
Varför ska vi uppmuntra våra barn att klä ut sig till benrangel och likr40  
Spöken och bilder av skelett hör till firandet ... dessutom tycker jag att 
det låter ganska otäckt."' 
visades i TV avslutningsvis en bild med "hemskheter" lämpliga att 
använda vid halloweenfirande, men den bilden vågade jag inte titta 
på.442  

Några antyder att seden att klä ut sig för att skrämmas rent av 
kan vara farlig. En man berättar till exempel en sedelärande his-
toria om hur några ungdomar en gång skrämde en pojke till 
evig stamning med en urholkad och upplyst kålrot. 443  Andra 
påpekar att firandet kan bidra till fylleri, bråk och skadegörelse.444  
Religiösa motiv anförs också mot seden av ett par av besvarar-
na. En kvinna, en prästfru som förnekar att hon känner till Hallo-
ween, uttalar sig litet lösligt med att säga: 

Trots att jag inte vet vad Halloween innebär vill jag för säkerhets skull 
uttrycka mitt avståndstagande till all skråck, spöktro och new age-in-
fluerad smörja som tycks styra livet för alltfler människor."' 
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En annan, djupt troende, upptecknare är mycket mer expli-
cit och missionerar i sitt svar emot allt som vill "locka och dra 
människor från Guds rike och Bibeln", till exempel Halloween. 

Den onde vill också ha proselyter på sin sida en gång och är i full verk-
samhet med att förföra och förföra och förstöra. Förföra i dubbel be-
märkelse, då ju mycket går ut på att krossa kristna värden ... Om detta 
är från Gud kommer det att bestå och mogna, om inte kommer det att 
torka ut, försvinna i brist på intresse.446  

Också i tidningarna förekommer religiösa motiv som argument 
när man diskuterar Halloween. Vanligen nämns då sedens hed-
niska ursprung som ett problem för ett kristet samhälle.447  

Flera amerikanska kyrkor ser med oro på Halloweenfirandet. Det är ju 
trots allt hedniska riter som går tillbaka på kelternas försök att skrämma 
bort onda andar och spöken som man återupplivar.48  
Hedningar igen? Nu tycks alltså även hednasederna vara på väg till-
baka.449  

Butterick's butikschef i Stockholm, Alar Holm, uppger att det 
händer att människor från olika trossamfund ibland kommer in 
i butiken på Drottninggatan för att ifrågasätta hans Halloween-
skyltning. De tycker inte om att han skyltar med spöken och 
skelett och de undrar om han kan sova på nätterna när han äg-
nar sig åt sådan verksamhet. 45° 

Komplement eller konkurrent? 

Av genomgången framgår att många anser att Halloween i 
Sverige kan accepteras som höstfest, även om den nära samman-
faller med Allhelgonafirandet. Den kan fungera som komple-
ment för de grupper, exempelvis barn och ungdomar, som inte 
känner sig delaktiga i gravsmyckningssederna och bli menings-
full och utgöra, om inte en ersättning, så ett bra alternativ till ett 
etablerat festmönster. Som en fest angelägen för handeln kan 
den också förstås, eftersom den är en logisk följd av det kon-
sumtionssamhälle vi lever i. Därmed skulle den alltså fylla kra-
vet på att vara förenlig med samhällets normer och värden. 
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De flesta av besvararna på Folkminnesavdelningens fråge-
lista är dock helt ointresserade av seden i sig och ser helst att 
den inte uppmärksammas al1s.45' Huvudargumentet är att Alla 
Helgons Dag redan fyller den funktion som Halloween har. Sam-
tidigt är de flesta övertygade om att festen kommer att öka i 
betydelse och bli en del av det svenska feståret, eftersom infly-
telserika krafter som massmedia och affärsmän propagerar för 
den. De är alltså överens om att Halloween är en sed som fyller 
kravet på att vara lätt att förmedla mellan människor. Men mitt 
helhetsintryck är ändå att Halloween uppfattas som oförenlig 
med samhällets normer och värden, som meningslös och som 
sämre än det den konkurrerar med, eftersom den utmanar fi-
randet av en etablerad helg, Alla Helgons Dag, är osvensk, kom-
mersiell och har ett obehagligt innehåll. 

Halloween som kulturellt hot 

Halloween betraktas alltså inte heller hos oss som en neutral 
fest, som man kan välja att fira eller bara strunta i. Den väcker i 
stället starka känslor om hot mot allmän moral och svenska tradi-
tioner.452  Massmedia bidrar aktivt till att skapa bilden av festen 
som någonting skrämmande och hotfullt, genom att så starkt 
betona dess övernaturliga innehåll och främmande ursprung. 
Festen framställs även som främst förbehållen särskilda grup-
per, nämligen barn och ungdomar, och inte som något som mer 
än indirekt, och då på ett föga behagligt sätt, kan komma att 
beröra den vuxna befolkningen. Festen står alltså delvis utanför 
de vuxnas kontroll. 

Det är ingen vanlig gullig familjehelg ... Men bland de unga håller den 
amerikanska traditionen på att ta över.49  
Spöken, vampyrer, benrangel och urkarvade pumpor har blivit en allt 
vanligare syn i Sverige ... Frågan är om vi på sikt kommer att fira 
Halloween med samma glöd som till exempel Valborg eller lucia ... i 
USA och Kanada är halloween nu framför allt en barnens högtid ... Vid 
sidan av detta idylliska firande är tonåringar ... "ute och röjer" framför 
allt i storstäderna.'" 
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På lördag firar vi halloween och det är framför allt barnens fest. De klär 
ut sig till spöken och skelett och skräms, knackar dörr och tigger go-
dis.455  
I natt kan det bli läskigt på riktigt. Halloween är en slags lucianatt där 
berusade ungdomar löper amok och skrämmer folk.456  

Samtidigt som tidningarna skapar hotbilder fångar de ibland 
på ett ironiskt sätt upp de inslag i firandet som skulle kunna 
uppfattas som obehagliga, exempelvis maskeringen och tiggeriet. 
De skämtar med det skrämmande och främmande i festen ge-
nom att använda fördomar som ett effektivt vapen. 

Det första du måste tänka på är att fullständigt avskärma dig från den 
odugliga, halloweennonchalerande omvärlden ... Trick or treat ska du 
inte ge dig på ensam. Risken är överhängande att någon småpackad 
gubbe kommer att ta dig för en rånare och smälla på dig med älgstud-
sare ... Det är förstås i gäng du ska fira halloween ... Tveklöst coolast är 
att spöka ut sig till kista ... rör er mot förorterna ... Dels skrämmer ni 
gamlingarna lite extra då de tror att ni är utlänningar, dels är det hög 
tid att undervisa svenskarna i halloweenvett.457  
Ännu ett skäl att dricka rödtjut och sedan dingla med läbbiga tungan 
åt förbipasserande ... Du får vara exakt hur vulgär, smaldös, ful och 
frånstötande som du vill ... Du slipper stå utan taxipengar. Kila bara in 
i närmaste trapphus och kör några "trick or treat". Erbjud dig att sova 
över i stället för att ta emot godis.455  
Ni klär ut er, men inte till häxor, utan till riktigt ångestframkallande 
personer ... Kristina Lugn, Staffan Westerberg eller vem som helst från 
ny demokrati.459  

Eftersom firandet ännu inte är särskilt utbrett är det ganska okänt 
för det stora flertalet vuxna svenskar. De känner alltså skepsis 
inför det främmande och oprövade." Massmedias betoning av 
att firandet dessutom är en barn- och ungdomssed kan därför 
skapa oro som kan leda till moralisk panik av det slag som ofta 
riktas mot nya ungdomsgrupper. Det är ett känt faktum att tid-
ningarnas faktarapportering, med missledande rubriker och 
grova överdrifter av allvaret i händelser eller företeelser, kan 
väcka känslan av indignation eller rädsla hos läsarna. När en 
sådan känsla sammanfaller med en uppfattning om att vissa 
sociala värden behöver skyddas kan ett socialt problem skapas. 
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Genom att sedan repetera problemet kan massmedia sprida 
masshysteri och skapa moralisk panik av det slag som finns kring 
Halloween i USA.461  I det här enskilda fallet är det det etable-
rade vuxenfirandet av Alla Helgons Dag som är ett hotat värde 
och som måste försvaras.462  Men Halloween hotar även den all-
männa moralen. 

Vart skall det leda när monsterutklädda barn och ungdomar 
börjar terrorisera en med tiggeri och hot om vandalisering, när 
man måste "se upp för godissugna spöken" vid den helg, då 
man på ett stillsamt och värdigt sätt vill minnas sina avlidna?463  

Halloween ... är ingenting jag vill ska få fotfäste här i byn, hos våra 
barn. Jag har läst ifrån USA att barnen busar och förstör för dem som 
inte ger tillräckligt med pengar och godis. Det skulle definitivt inte vara 
lustigt att bli utsatt för något sådant.464  

Hur skall det gå när vi tillåter amerikanska ytligheter att "in-
kräkta på gamla svenska traditioner" så att "våra gamla sed-
vänjor" går förlorade? Skall vi inte i stället "fortsätta att vårda 
våra traditioner" och "ha våra egna svenska högtider"?465  

Kanske går skrämseleffekten att besvärja genom en betoning 
av andra betydligt mer "skrämmande" fenomen? I en fyndig 
artikel i Göteborgstidningen i oktober 1997 radar journalisten 
upp 1990-talets "tio största och mest gastkramande skräck-
upplevelser". Till dessa räknar han bland annat pratshower i 
TV, där "det hänsynslösa blodsugandet " inte upphör "förrän 
offren ... vrider sig i dödskamp", pojksånggrupper, piercing och 
mobiltelefoner! Han nämner dessutom 

TV-reklam. Det månghövdade mutant-monstret byter ständigt skep-
nad: en spåndum hemmafru, en glassätande kontorist, ett kinkigt 
blöjbarn, en ängslig mensskyddskonsument, en finnig tonåring, en tand-
läkare som också är mamma — ingen vet i vilken gestalt terrorn ska 
dyka upp nästa gång. Och kom ihåg: i TV-soffan kan ingen höra dig 
skrika!466  

Artikeln är ett försök att ta udden av rädslan för Halloween, 
samtidigt som den driver med festen i sig. Den är intressant ef- 
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tersom den väl speglar den moraliska panik som oftast riktas 
mot ett ytfenomen (en ungdomsgrupp exempelvis) men som 
egentligen är ett uttryck för ängslan inför ett föränderligt sam-
hälle, där gränser är otydliga och tvetydiga.49  Och vem vill för-
neka att vi lever i en föränderlig tid, där oro inför framtiden är 
ett utmärkande drag? Kanske finns också en förklaring i det fak-
tum att vi står inför ett tusenårsskifte, något som kan skapa ång-
est.468  

Eftersom maskerat tiggeri till Halloween ännu är ganska 
ovanligt i Sverige kommer de flesta svenskar inte i direkt kon-
takt med firandet. Detta äger mestadels rum i slutna sällskap på 
privata fester eller på restauranger. Firandet, menar Butterick's 
butikschef i Stockholm, sker inte genom fylleorgier på gatorna. 
De flesta saknar alltså insyn i festen eftersom den sällan syns i 
offentligheten. Bristande erfarenhet av hur firandet går till präg-
lar också svaren på Folkminnesavdelningens frågelista.'" Bris-
ten på kunskap och erfarenhet blir grogrund för misstänksam-
het och rädsla." 

Efter Halloween 1997 publicerade Upsala Nya Tidning en 
artikel med rubriken "Familjefest i USA blev svensk fylledag". I 
artikeln hävdas att fredagens sedvanliga bråk och fylleri i city 
berott på att löneutbetalningsdagen sammanföll med den nya 
helgen Halloween. 

Ingen hade förutsett att Halloween ... kunde ställa till med så mycket 
oreda ... Det som i USA är en familjefest har i Sverige mer blivit en 
vuxenhändelse och för somliga en ursäkt att supa till lite extra ... Det 
här måste vi sätta oss ned och utvärdera så att vi är beredda nästa år.471  

Att våld och fylleri hör till fredagsnätterna i Uppsala city är väl-
känt.472  Mycket bråk koncentreras till och omkring hamburger-
restaurangerna på Dragarbrunnsgatan, där ungdomar samlas. 
Gatan är smal och restauranger och nöjesinrättningar ligger tätt. 
Samtidigt är det bilgata med många passerande bussar. Det är 
trångt på trottoarerna och när det blir trängsel uppstår gärna 
bråk och skärmytslingar mellan ungdomarna.473  Gatan fungerar 
som ett slags ingenmansland, där regler för hyfs och ordning 
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upphört att gälla. Det är ett territorium som ingen enskild gör 
anspråk på och där ingen är beredd att ta ansvar. 

Natten till den 1 november 1997 var som alltid på fredagar 
mycket folk i rörelse på Dragarbrunnsgatan. Som vanligt blev 
det bråk. 48 personer omhändertogs för fylleri och/eller våld-
samheter. Artikelförfattaren i UNT kallar därför kvällen med en 
viss rätt för "stökig" och "bråkig".474  Men av artikeln framgår 
emellertid inte om de som var ute denna kväll verkligen firade 
Halloween eller bara var ute som varje annan fredag. Endast ett 
enstaka belägg ges för att de omhändertagna var utklädda eller 
själva utgav sig för att fira Halloween. Det var en incident där 
en student maskerad till bankrånare hotade polisen med en lek-
sakspistol, en händelse som bedömdes som mycket allvarlig.475  

Har alltså journalisten själv (i samförstånd med polisen?) gjort 
kopplingen till Halloween? I så fall varför? Varför kallas Hallo-
ween, som i vanliga fall framställs som en kaotisk och hotfull 
ungdomsfest från Amerika, här "familjefest i USA"? En rimlig 
tolkning är att det egentligen inte är den nya helgen som kritise-
ras utan ungdomen. Det är ungdomen i sig som utgör hotet mot 
den vuxna, etablerade världen. Det är ungdomen som är det 
sociala problem den moraliska indignationen gäller.476  Nu har 
ungdomarna blivit än mer hotfulla genom att de fått ett nytt 
vapen: Halloween, deras egen fest. 

Reaktionen på UNT:s artikel lät inte vänta på sig. Inom några 
dagar rasade insändare mot Halloween och menade att det är 
osmakligt och enbart kommersiellt att till Sverige importera en 
amerikansk helg som handlar om död och mörker. Insändarna 
gjorde det tydligt att de såg firandet som en kultur- och sam-
hällsfara, särskilt farlig för barn och ungdom men också för 
vuxna. 

Vad är syftet med den för varje år allt våldsammare marknadsföringen 
av de där otäcka figurerna och symbolerna? Är det bara för att tjäna 
pengar med hjälp av skräck och skrämsel ... Är det verkligen spöken, 
dödskallar, häxor ... som våra barn och vi behöver ... Tycker ni att ... 
ondskan skall ... släppas in i Sverige hur mycket som helst.477  
Att man inte förstår att detta har en andlig påverkan på vårt land, att 
det skapar mer mörker och elände, våld och arbetslöshet ... Hur ska vi 
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ha det i Sverige? Ljus eller mörker? Liv eller död.478  
En osmaklig tradition ... som riktas mot de mest påverkbara — barn och 
ungdom. Låt oss slippa det här nästa år.479  
Och hur förklarar ni för era barn att just denna helg är okay att klä ut 
sig till spöken.48° 
Låt oss lära våra barn och ungdomar att minnas sina bortgångna nära 
och kära på ett värdigt sätt och inte med fylla.' 

En av besvararna på Folkminnesavdelningens frågelista, som 
har erfarenhet av maskerat tiggeri på Halloween, reagerade i 
sitt svar också utifrån UNT:s rapportering när hon skrev 

barnens "firande" är ju oskyldigt mot vad som blev en fylleorgie i Upp-
sala enl. UNT ... blir kvällen en fylle- och drogfest bland ungdomar, så 
är den totalt onödig.482  

UNT:s bild av Halloween påverkade således läsarna och utlöste 
en reaktion. Om bilden fortsätter att upprepas finns förutsätt-
ningar för att ett nytt socialt problem skapas och moralisk panik 
utlöses:23  Men naturligtvis hördes inte bara negativa och indig-
nerade röster. Flera insändare skred till försvar och påpekade 
att Halloween är en höstfest svenskar i allmänhet behöver och 
barn isynnerhet uppskattar. Dessa skribenter kände illa igen sig 
i den bild av Halloween som UNT förmedlat. 

Att ondskan skulle härja i Sverige genom att vi tar in halloween, det är 
ju löjligt ... Barn får klä ut sig till spöken och häxor och godis delas ut ... 
Halloweenfirandet har bara spritt glädje enligt min åsikt.484  
Halloween är jätteroligt för barn. Jag var själv ute i fredags med sex 
stycken små skelett ... Nittio procent, kanske nittionio procent av alla 
som öppnade dörrarna tyckte att det var jätteroligt. De knäppte kort 
och bjöd på kakor, det var en hellyckad kväll.485  
Att klä ut sig, spexa lite, släppa loss, det behöver vi ... Ska man vara så 
pessimistisk och gravallvarlig inför allt nytt som lättar upp i vardagen, 
då kan man ifrågasätta vad man lever för.486  

Jag kan alltså konstatera att Halloween är ett kontroversiellt 
nytillskott till det svenska feståret. Ännu har festen inte förank-
rats hos de vuxna svenskarna. Den har till exempel inte fått ett 
svenskt namn.487  Ännu känns konstellationen maskerat tiggeri, 
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skörde- och dödsfest nytt och obekant. Men redan 1995 spådde 
en anställd i presentshopen Magneten i Uppsala att Halloween 
inom tio år skulle vara lika stort som i USA.4" Månne hon får 
rätt? 
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Ger Du rosor till den Du tycker om på Alla Hjärtans 
Dag den 14 februari? Eller brukar Du klä ut Dig till 
häxa eller spöke och gå på maskerad på Halloween? 
I så fall är Du just nu med och skapar tradition. 

Alla Hjärtans Dag och Halloween är nämligen två 
nya festseder som på allvar slagit igenom i Sverige 
på 1990-talet. De firas framför allt bland barn och ung-
domar. De väcker olika känslor hos människor: en del 
tycker att vi behöver nya fester att lysa upp vardagen 
med, andra menar att det är fel att importera seder 
från andra länder. 

I boken presenteras de bägge sedernas framväxt i 
Sverige. Tonvikten i undersökningen ligger dels på 
hur köpmän av olika slag medvetet valt att införa Alla 
Hjärtans dag och Halloween, dels på hur människor 
uppfattar festerna. I boken kommer både forskare och 
pressen till tals, men framför allt är det helt vanliga 
svenskars åsikter om festerna som diskuteras. Varför 
tycker vi om Alla Hjärtans Dag och Halloween — eller 
varför gör vi det inte? 

Författaren är etnolog och verksam vid Språk- och 
folkminnesinstitutet (SOFI) i Uppsala. 


