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Barfotaspringningen vid v5rdagjrrnningstiden.

Hildinrt.rrnder

r. Sedens behandling i den folkloristiska
litteraturen.

T den sisttridne 116r utkornna avhancllingen av Karin Danver F'olk-
-L traditioner kring vArdagjilmningen, behandlas ocks6 (sid. rg1-
2oil seden att springa trana ur,E.rfrudagen e1ler v6rfru-
dagskvdllr>, el1er att springa Gregorius pi den rz mars,
Gregoriusdagen.

Vad det }rat ar fr6'sa olx belyses bd.st genorn na.gra typiska upp-
teckningar.

a. Vi1le rnan harda fotternd, skuile rnan p& Gregoriusdagens
morgon springa tre gAnger barfota, runt huset, och detta sku11e
de ske motsols. (Orusts ostra harad, VF'F' Zz4 s. z Uppteck-
ning av Arnold Olsson rgry.)

b. Den 12 rilars skutrle rnan springa barfoten tre g6nger ornkring
stugan. Det skulle ske tidigt om morgorle11. IVIan gick diretrrt ur
bddclen och ut. Det minsta mojliga pil kroppen. F'ick inte gora
upp eld i spisen, forrd n man sprunEit. Det ka11acLes for Gregori
g&ng. Man vi11e herda sig pA detta sdtt. Och s& vi1le de Se, vem
som var heirdigast. (Va1bo Ryr, Da1s1and, IF'G 2936 

- Ilppteck-
ning av Ragnar Nilsson rg3z).

c. Orn virfrukvallen sprang en barfota. Det kallades att en
))sprang traner>. En kunde springa runt v6ggarrta, ut pfl ilkrarna
e1ler kring dynghogarna. Iluvudsakerr var att en korn ut barfota,
sA att en inte behovde att vare rhdd att en skuile f6 ont i fotterna
ttnder vAren och sofirrnaren. Om en sku11e gora det riktigt som ,Ce

gamle tala orn att de hade gjort, sfl skulte en springa omkring sju



dynghogar pA sju oiika girdar. De skulle en fe tur med bAcle

skorden och hdlsan for folk och fe. Men si noga gjorde vi inte i
min barndorn, for de borja en allt att begripa att det var skrock.
iVtren ute var vi ett s!.ag bide barfota och barbertta, for att en i alla
fal1 skuLle vara seiker for att inte trana sku11e kornma och hacka
en i fotternd, scm di garnle bruka sija ti11 en. Det var bara bar-
nen som sku1le ut. En och arLrlarr zildre gjorde det v6L av gammal
vana. Man hade pi sig allt utom huvudbonad, strurnpor och skor.
Men nog var det si att det sved i fotterna! Nd"r en sprang, se

skrek en:

>Trana plojer tL vipa s6.r,

nlen inte f.tx ho ploja mej i fottra i Ar. r>

(Trankil, Vdrneland, ItrG 42rg s. z}-3o. Uppteckning av
Ragnar Nilsson rB3B efter en man, fodd i Trankil 186r.)

d. VArfruafton sku11e barnen springa barfota forsta ging p5
&ret. De skull"e springa avigt, C. v. s. motsols, runt onl stugan
tre g6.nger. Detta sku11e man gora for att fiIan ej und.er somfiIa-
rens lopp skuLle b1i ormbiten eller >stubbstott& >, man skulle ej

rAka stota t&rna. Det sku1le ocksA vara bra att springa over sju
ved.kastar. (Vackels&ng, Srnflland., I,UF' 5750 s. 3-5 Upp-
teckning ay Fabian I(arlsson 1938.)

Denna traditionella form av barfotaspringning har forsta gingen
p&pekats och diskuterats ev C. W. v. Syd.ow i hans undersokning
ofir uTranan och v&rfrudagen u i (F'olkminrren och F'olktankar tgt6
s. 56-59) . Senare lnar David Ari1l i en uppsats om Gregoriusda-
gen (i Bohusld.nska folkminnen, UddevalLa rg2z, s. rz4-r31
en uppsats solrl egendomLigt nog inte omnd.mnes av d:r Danver)
samlat och betryst en he1 del material rorande samma sed, i dess

bohusldnska utformning, och likaledes i korthet behandlat den
i Vd.stsvensk forntro och folksed (Goteborgs Jubileumspublikatio-
ner rgry) s. r8-eo.

FrS,gan orn hur dessa sedvhnjor bor tolkas ti1l sin ursprungliga
innebord, berores givetvis av alla dessa forskare. Sydow sdger

hd.rom: rAtt transpringningen dr en typisk vArsed zir tyd.ligt, vare
sig man blott betraktar den som ett slags invignirg av fotterna
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ti1l sommarens barfot agilng e11er tillika som en magisk handlirg
att piskynda sommarens ankomst genom att upptr ada p6, ett sA-

dant sdtt (barfota och kanske 6ven i blotta skjortan), som blott
passar for sommaren. Da man ska1l springa upp pA godselhogar,
kan detta ej garna vara blott for att vdrma fotterrta. Hdr ar det
tydligen fr5"ga onr en fruktbarhetsrit, ehuru den ursprungliga me-
ningen ej lAngre ar begriplig for folket. Jag sku11e vilja nd,rmast
j amfora den med seden att naken gA ut pfl godselhogen skartors-
dagsmorgonen och ropa: rSi 16"ngt detta rop hores, dr smoret mitt! r>

far att p2, detta sltt forsikra sig orn smorlycka. En liknande ma-
gisk innebord torde finnas i transpringningen de den gdller god-
selhog arna, kanske d"ven i Gregoriusspringningen >over tre mans
gdrden. > Aven di det blott gd"ller att springa ett visst vArv kring
stugan, mAste detta anses som ett magiskt bruk, som kanske frirr
borjan haft anrLarr innebord d.n att hdrda fotterna. D ltran tillag-
ger emellertid: rrHdr behovs d.nnu mhnga ytterligare efterforsk-
ningar innan sedens geografiska utbredning bestdmrnes, och myc-
ket material mi"ste samlas, innan rnarl kan gora n6gra sdkra slut-
satser om sedens ursprungliga innebord. >

Arills uppsats refererar och utvecklar de olika alterreativ for
sedens forklaring, som antytts av v. Sydow utan att taga bestd.mctr

stindpunkt ti11 nigotdera: rDen ena hypotesen kan an s5 lAnge
\raLa lika god som d-en andra, och bevis til1 stod for allesamrnans
gfu ocksi att leta fram. >

Pe de sista zo d"ren har emellertid den av v. Syd ow efterlysta
materialsamlingen fortskridit si lAngt som man overhuvud kan
ha anlednirg att rakna med hrirvidlng. Ensamt i Vdstsvenska
Folkminnesarkivet (VtrF' och IF'G) finns for nd.rv. omkr. 3oo
uppteckningar ror. vArdagjdmningstidens barfotaspringning, i
I,unds universitets folkminnesarkiv (IrIlF') omkring 40 uppteck-
ningar, i Uppsala lanCsm51s- och folkminnesarkiv (U[MA) 15 och
i Nordiska museets arkiv (NM) 15. I)en tolkning, som d:r
I)anver pe grundval av detta samlade material kommer fram ti1l,
utvecklar hon pA foljande sdtt (s. zoo f.)'

uAtt barfotaspringningen pa forv6"ren varit en typisk vArsed ar
tydligt, vilken tolkning man sedan d,n vill inlzigga i seden. Allmo-
gen tycks havarit ensam om att bedriva denna sedvanja. Utslags-



givande for detta folkliga bruk har sdkerligen den omstdndigheten
trtgjort [sic!] att siv61 Gregoriusdagen sonl v&rfrudagen betrak-
tats som forsta vir- e1ler somm ardag, den forsta i kraft av sin
ursprungliga ro11 som vfrrd.agjdmningsd.ag, och den senare p&

grund av flera samverkande orsaker . Under sommarhalvAret
ilr det dn i d"g vanligt bland vflr allmoge att gA barfota . . . Man
har darfor ratt att antaga, att barfotaspringningen pi Gregorius-
dagen och virfrudagerr samt nilgra andra angrd.nsand e dagar en-

dast varit en traditionell handlitrg pfl den forsta dagen av sonr-

marhalvAret, ti11 tecken p6" att somfiraren nu var kommen, och att
ticlen for barfotagS"endet \rar inne. N Agon magisk e11er
kultisk innebord behover sAlunda ej inlag-
gas i seden att springa Gregorius e11er uspringa tranai>.l)

Som jamforelse kan nd.mnas det bland skolpojkar vanliga bruket
att borja bada i oppna sjon forsta maj, darfor att sommaren de

td"nkes borja.
Negon allvarligare innebord har allmogen

sd.kertrigen icke inl agt i denrLa barf otaspf irg-
ning. I den mfin dylika f orklaringar ti11 se-
dens f orekomst anf ore S, ar de att betrakta
sorn sekundara f oreteelse r, tillkomna for att gora

det heLa mera spdnnande och stimulerande elier for att forstdrka
tdvlingsmomentet i seden. u

N5gon narmare motivering for denna tzimligen kategoriska slut-
sats finner man inte. Den tycks vara tillkomtnen helt apriori,
utifr6"n den s. k. ))nya traditionsforskningens D alkndnna tenden-
ser. Det finns emellertid starka skd"1 for att inte utan vidare
godtaga ett sfldant resultat, som det d:r Danver t;ar kommit
til1.2) Redan en flyktig bekantskap med seden att springa

1) Spdrrat av und.ertecknad..
2) Orn d-en mera principiella si.d.an se Martin P:n Nilssons kritiska vid.rdkning

rned. d,en ))nya trad.itionsforskningen u i uppsatsen Ny folklore och gammal folktro
(i &rg6ngen rg4r av denna tidskrift) jdmte etfoijande polemik (i Folkkultur rg4r
o. rg4z och Fm Ft rg4z) salnt Rob. Wikmans ing6end.e granskning av d.:r Dan-

\rers avhand.ling i uppsatsen V6rens alrnanacka (Budkavlen rg43 s. r-46) och

shrskilt d"ess tungt vdgand.e r>slutord" om skola och metodr. Den speciella frilga,
som hd,r skall behancllas, vid.rores emellertid. icke vare sig av Wikman eller av

IU. P. Nilsson i hans recension av Danver Fm Ft rg43 s. 6z f.
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Gregorius eller springa trana borde hinclra en att alltfcir tvd"rs[-
kert avvisa tanken pe en ursprungligen r>rnagisk e1ler kultisk inne-
bord. u I sjalva verket finns det kanske inte md"nga svenska folk-
seder, som ar ti1l den grad genompyrda av magiska element, vil-
ket emellertid a1ls inte framg6"r av d:r Danvers sumnlariska redo-
gorelse for seden. Sjalva det konstitutiva bruket att gfl barfota
e1ler ev. helt naken ar ju ocksi viilbekant sorn ett vid vissa former
av magi e11er orakelvdsen nd"stan stAende dra.g.l) Dertill kornmer

sAsotn en for sedens tolkning mycket betydelsefull faktor
att tnan pn nordisk botten dger en av Karin Danver icke 11pp-

mhrksammad kalendarisk sedvd"nja, sorn erbjuder en slAende lik-
het med den srrensk a barfotaspringningefl, och som av forskningen
har feft en i stort sett overtygande forklaring sisom en ritueltr
handiing av fornS.ldrig prd"ge1.

z. En nyisldndsk paralle11.
Det nyisld"ndska bruket att vdlkcmna 6,rets fyra forsta m6.na-

der (fagna forra, G6u, Einnnrinudi och Harpor, har beskrivits a\r

Jon Arrason i hans fslenzkzrr PiOOsogur ok aefintiri (II s. 572).
Hans ofta citerade beskrivning l)r<1er i oversd.ttning pn folj anrle
sd.tt:1)

Tlcorre d"r husbonden och Goa husmodern, deras barn ar tritl?txa-
m,udur och Har/>a [drrs. Arets 3:dje och 4:de mS"nader]. Dzirfor var
det bondernas skyldighet att vd"lkornna lfagtca) Thorre och uin-
bjuda honom i g6"rderr. r> De sku11e vere fors'b pn benen av a1lt
folket i g&rden den morgonen som Thorre kom tiltr g6"rds. I)e
sku1le gfl ned [frfln sovrumuret] och ut i bara skjortan, bflde bar-
'benta och barfota, och ta pfl sig ena byxbenet och ltfta det arrdra
sld"pa efter sig. Se skul1e de gi ti1l dorren, 16.sa upp, hoppa pzi ett
ben kring hela g6"rden och draga byxan pfl det andra efter sig, octr
bjuda Thorre vdlkommen i gfirden e11er til1 husen. Sedan hade
c1e att h611a ett gastabucl for de andra bonderna i bygclelaget forsta

1) Se Feilberg, Ord.bog over jyske AhnuesmAl u. I{ogen, Hand.w-orterbuch des
Aberglaubens u. Barfwss, Nacht.

') Den har forut Atergivits av forf. i upps. Ndr firade vira forfdder jul? (!'*
Ft 1936 s. tz6).



clagen i Thorre. Detta kallades att lagna forra. Pe somliga st1l-
len pn norra Island kallas forsta dagen i Thorre tin i d"g ubond.e-

d.agen >, d6" har husmodern att forpliiga sin man vi1, och d.nnu kaL-

1as den festen lorrabl6t [Thorreoffer]. Husmodrarna hade att
fagna Gow [hiilsa Goa] p5" samma sdtt som bonderrra hdlsade

Thorre: de ska11 vara forst pfl benen av husfolket, och endast

kliida pi sig helt litet, forsta morgonen i Goa. Sa skal1 de g& tre
g6.rrger omkring girden och bjuda Goa vdlkommen i gArden, med,

d essa ord:

Vrilkommen vare du, Goa min, och gil du in i girden!
Var inte ute i vinden virlinga dagen!

Forsta dagen i Goa sku11e ocks& husmo drarna hilla gi11e for sina
grannkvinnor. De unga md.nnen hade att fagna trinrnanwdi och
de unga kvinnorrLa att fagna Hdrpu pfl samma sdtt som husbon-
derna och husmodrarna vAlkomnade Thorre och Goa. >Det ar
knappast nigot tvivel (tillagger J6n Arnason) att clenna sed.vdnja

d.r kvarlevor av forntidens f orrabl\t, G 1ublot, E,intnrinadarblot
och sunoclynnrilabldt, fastd.n det nu ar litet kvar av detta v61kom-
nande i storre delen av landet. u

Det kan inte rh"da ringaste tviveL om att vi hdr - frAnsett upp-
repningen vid olika tidpunkter och av olika personer har att
gora n-red. en isldndsk utformning av alldeles samma sed, som i
Sverige ar anknuten till md"rkesdagar vid virdagjimningen entrigt

den dldre eller nyare folkliga kalendern, sisom Gregoriusspring-
ning e11er transpringning. Aven vad betrd"ff.ar tidpunkten rider
f. o. fult overensstdmmelse, orn vi endast hi11er oss til1 e n av de

fyra ginger upprepaCe islandska festsederna, nd.mligen di de unga
md.nnen fagne Einrnanwdi. Minaden E,inructnadr, tog nd.mligen
enligt den gamla islandska kalendern sin borjan tidigast d. ro,
senast d. t6 rlars, a11ts5" just omkring den kyrkliga kalenderns
Gregorius-dag. Den har sitt namn ddrav att d,et de bara iter-
stod. e n minad innan sommaren borjade, omkring den t4 april,
vid suln&rrnril. En nd.rmare kalend arisk overensstdmmelse har
man knappast ratt att vdnta i ett sAdant fal1 som d.etta.

Redan be namnir.g arrLa pfl den islZindska festseden arl-
ger otvetydigt dess rituella karaktar. Det festgille som efterit
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ho11s av bonde rtaa pA den forsta av minadsfesterna ka11as fiorra-
bldt, med ett orc1, som m6.ste vara ett direkt forntidsarv. Det-
samrna gdller sdkerligen om uttrycken lagna forra (resp . Gow

osv.). De ar analoga med de fornislandska uttrycken f agna uetri

(- ufd.gnau, dvs. vzilkomna, vintern) och fagna sumvi, om de stora
btrot, med vilka man firade vinterns intrd"de, vid uvinterndtterna ))

omkr. 14 oktober, och sommarens intrd"de omkring d. T4 april.
(Kring dessa festtider ar ju sedan hela den forkristna kalendern
uppbyssd.)

Liksom de spriklig, beteckningarna ar ocks6. sjalva seden ett
omisskinnligt forntidsarv. Den anford,a versen, som utgjorde
husmoderns vdlkomsthdl.sning til1 G6a, kan utan svirighet iter-
foras pA ett av Edd.adikternas huvudversmett, fornyrd,islag.l)
Men vilka ar de forre och Goa och deras Dbarnr>, sorn vd.lkomnas

med ublot > och med rituella bruk under forntidsdrvda formler?
Rent sprAkligt sett, sdger oss ett ord som forra-bldt knappast n5.-

got mer an ett ord som haustbldt eller rnidsuetrav-blot; det anger

tidpunkten for blotet. Detsamma gi11er i viss min uttrycken

fagna forra, fagna Gow etc., ja*forda med fagna aetri, s'tr,wtri.

Emellertid ger den anforda skildringen vid handen, att forre och

Goa inte har ar blott och bart mAnader. De ar pi samma ging
ett slags kalendariska personligheter, sidana som dldre tiders
folkliga kalendertradition lnar si gott om det frarngir av ut-
trycken att ubjuda porre vdlkommen i girden)), av heLa den versi-
fierade halsningen til1 Goa och slutligen av talet om forre som hus-

bonden och Goa soffr hilsfreyayl. Redan under medeltiden Ltar en

lika lard sorn fantasirik forfattare (i stycket F'undinn Noregr i
trlateyjarbok) med utgingspunkt i orden forra-bldt och Gdibl1t

byggt upp en he1 mytiskt-genealogisk saga om forre och Gdi som

f ader och dotter, attli rLgar av F orni 6tr ; finnarna sades ocksi blota
ti11 forre for sno och gott skidfore.

Aven nyare forfattare har sysslat rnycket med dessa mystiska
figurer, Thorre och Goi e11er Goa, och i dem lagt in 6,tski11igt mera

d,n som verkligen framgir av de torftiga kallorrla. Magnus Olsen

sammanstd.ller b1. a. Thorre med vir Kung Orre, vars namn skulle
vara en subtraktionsbildning ur *blot-torre, och I\i1s Lid bygger upp

1) Axel Olrik i Zeitschrift d.es Vereins fiir Volkskunde rgro s. 58 n. 1.



djdrva mytologiska konstruktioner i anslutning hrirtill.l) pe
vida sd.krare grund befinner sig Axel Olrik. I en liten skarpsinnig
undersokning At rgore vejr > og at hilse nJrirsny, erinrar han orn
att den dldsta nordiska tiderd.kningens mS.nader var m i n -mina-
der.2) Och harav drar Olrik den slutsatsen, att r>bloten I rrid bor-
j *tt av md.naderna Torre och G6i etc. ursprungligen miste ha va-
rit ett slags offer till nymAnen, analoga med den i danska
och sydsvenska folkminnen vd"lkd.nda 6ka11an av ny6rs-nyet: rVril-
kommen nykung, vd.lkommen herre, med korn och kd.rne > osv.
Denna forklaring har sedan styrkts darigenom., att Nils I,id har
p6.visat ett lapskt offer til1 Kuouarnanno (- Goi-m5nen), som
nrAste .vara ett nordiskt 1An Hdlsningen till nyd.rsnyet (i porri)
sku11e a11ts6" i islandsk folksed ha fltfoljts av triknande nym5nefes-
ter vid ingS"ngen av mAnaderna Gdi, trinrnctnudr och Harpa.. Nd.r
senare mS.nadsindelningen frigjordes frd.n mS,nvarven, och fixe-
rades i anknytning ti11 den julianska kalenderns data, m5ste na-
turligtvis dessa vdlkomstfester for Thorre, G6i osv. forlora sin
karaktar av nymS"nefester: det blev de personifierade m fl n a-
d e r n a Thorre, G6i osv. som nu i tur och ordning vdlkomnades
i girden, Senom de egendomligt utformade riter, som Jon Arna-
sorls beskrivning har bevarat minnet av.

Av dessa Slderdomliga festseder iterfinner Axel Olrik i mod ern
tid n6"gra kvarlevor dels (sA,som redan ndmnts) i den sydskandi-
naviska vd.lkomsthd.lsningen ti11 nyirsnyet, dels ocks6. i en egen-
ciomlig dansk tradition, som bend.mnes gsre aeir (laue aeir, h,aue
aeir). Den innebd.r, att det finnes ett sammanhang p& bestdmda
tider me11an md.nniskorna (nd.rmast deras sinnelag) och v6dret.
Och detta tillanrpas oftast s6, att kvinnorna i en by i tur och ord-
ning Dgare vejr u (var sin dag) under februari rnfina,C., mdnnell i
mars- Mera sd.llan har md.nnen i byn sin md.nad i januari. rF'or
si vidt (sd.ger Olrik) svarer den snart ti1 trslrendernes forste mined
(husbondernes), snart til tredje (ungkarlenes), denne vaklen stfir
rniske i forbindelse med at navnet Thorri, 'Tormaned', i nyere

') Se Irid. Religionshistoria (Nordisk kultur bd
ratat.

') Fra Dansk Folkemindesamling II s. r4-lg.
form) i Zeitschrift d.es vereiirs fiir volkskunr:l e zo

8

z6) s. rrg och ddr citerad litte-

Omtryckt (i r,hsentligen sa,mm.a

(r9ro) s. 57 t.



dansk er gflet over fra j anuar til rnarts. I Karlby i Djursland
hat man ganske densamme inddelirg som pn fsland : januar er
rnrendenes, februar konernes, marts karlenes [- d.e ogifta manfotr-
kens], april pigernes . . . Selv om konerne i deres sans for
skremt og deres lyst til et lil1e gilde har holdt bedst pi de6
ganrle skik, er der da ingen tvivl om, at den her i Danm ark,lige-
soln den islandske, har gaeldt begge (a11e) m6.neder og begge kon.
Videre laegger vi rnrerke til at skikken begge steder best6r i at
husmoderen skal ud i vejret, endog tyndt klaedcl e11er sommer-
klaedt, og dernest i et li1le konegilde hos hende.l) Det er da tyde-
ligt, at det i virkeligheden er samme skik. Fcrskellen er den, at
fshndingene har bevaret dens ganrle religiose mening, danskerne
har gjort den ti1 en blot lystighed . . . Skikken i clens gamle formr
som pikaldelse af Thorri og G6i, er aeldgammel . En ting fol-
klarer den istrandske skik os ikke. Ifvorfor skal husmoderen op og
ganske tyndklredt tage mod G,6i? . . . F'orklaringen ligger i d et
ti1frc1de i den danske skik: man skal ge. ud i sommerdragt. I Cen
fjerne fortids gudsdyrkelse plejer man at vise guderne cLet, sor6.
man grerne vil have de str<a1 frembringe; firan lokker e1ler hypno-
tiserer dem ti1 at de skal lave sommer. ))

3. Oversikt av den svenska folkse,C.ens ut-
bredning, tidf zistning och lokalisation.

Den islAndska och den danska folkseden, sS.d ana de frarns t.hr i
Axel Olriks religionshistoriska utrednirg, kompletterar och bely-
ser vararadra omsesidigt. Vad den islandska skildringen forbig&r
med tystnad 

- sjd.lva det praktiska syftet rled seden att r>fagna,>
Thorre osv. det framtrd.der i s6. mycket starkare belysnirg vicl
den motsvarande danska seden at gore aeir.

Neir vi nu overgflr tiXl den svenska folksed, som hrir har saffir.-
manstzillts med isld"ndingarnas sd"tt att ritualenligt halsa Thorre
och nd"rmast foljande m6,nader, s6. ar d.et ju uppenbart att d-ep
svenska barfotaspringningen pA virens forsta drg i de stora dra-
gen stAr vida nd.rmare til1 isleindingarnas utformning av seden, dn

') I det foregAende har bt. a. (efter Iiaroline Graves) talats om uen kone sofir
i et rigtigt regulrert snevejr gik ude i gflrden med sin 'solhat' pA,> 

- 
d.et var pfi

den d"g, dA hon >havde vejr u.



vad fallet ar med Cen d.anska seden att r>gore vejr >. (Bortsett
a11ts5. frin upprepningen och rollfordelningen.) Det centrala och
konstanta draget ar sjdlva barf otasprirgningen som
inledning til1 ett visst tidsavsnitt, pi fsland en minad, i Sverige
v6ren (och ev. sornmaren) . Pe fsland nojde marl sig dock inte
med de bara fotterna. Md.nnen skulle gfl ut i shyrtotnni einni ber-

l,aradir ok berfcvttir, kvinnorna sku1le ocks6. ha helt litet p5" sig,
vara f cikladdar. Samma drag Sterkornmer vid den svenska vir-
seden.l) 

- 
I)en isld"ndska trrarfotaspringningen skedde aXltid r u n t

k r i, g g tL r d e n. Denna lckalisering 6r ocksi den mest spridda
i svenskt folkbruk. Aven i andra enskildheter foreligger ijverens-
std"mmelser, som vi senare f.fu anlednirg att iterkomma till och
nzirmare belysa.

Har den svenska virseden ocksA haft samfira reella s y f t e

att genom imitativ magi framkaltra milt och varmt virvd"der
som den iskindska sed.en ursprungligen eigt enligt Olriks tolkning?
Sr,,aret kan endast ges genom en nd.rmare urrdersokning av de

svenska folkrninnena sj dlva och deras vittnesbord.
Hd"rvid foreligger emellertid den svirigheten, att den svenska

folksedens barfotaspringning vid vS.rens borj dn, sAdan den har
utovats i mannaminne, ar \ilngt ifr5"n att visa samma enhetlighet,
som den isldndska barfotaspringningen, enligt J6n Arnasons be-
skrivnirg.') Den ar ju ocks6" spridd over ett vida storre ornrAde.

En oversikt over den svenska folksedens utformning mi.ste givet-
rris ta hinsyn till de foreliggande variaticnerna, med hdnsyn til1
tidfzistningen, lokalisationen och andra karakteristiska drag. Det
gir inte art att hd"r behandla materialet s. a. s. i en klump.

Betrd.ffande tidf d.stnirrgen och samtidigt den geo-

') Ett sdreget drag i d.en isldnd.ska seden, ar att mannen skulle ha klivit i det
ena byxbenet och Lifta d.et and.ra sldpa efter sig 

- 
han fick sed an hoppa pA ett

ben kring g6rd.en. 
- 

Feiix Liebrecht, Zur Volkskund.e s. 364, tolkar d.etta si (i
enlighet mecl anford.a paralleller): lDie symbolische Handlung . . . soilte also d.ie

grosse llast ausdriicken, mit welcher sie d.em Gotte, um ihn nicht warten zu

lassen, entgegeneilten. I
2) Det 6r mojligt, att den forntidsaktiga nyislhndska folksed.en inte i verklig-

heten har varit fullt sA enhetlig, som J6n Arnason beskriver den. I J6nas J6nas-
sons Islenzkir pi66haettir s. zrq n. r h6nvisas ocksi till en annan k611a, Huld. VI
(s. 7o), som tyvarr inte har varit mig tillgdnglig.
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grafiska utbredningen av seden 
- 

ger oss den av d:r Danver med-
delade kartan (nr VI, s. 245) ett oversiktligt besked, som emeller-
tid i detaljer tycks krd"va itskilliga, korrigeringar. De tv6, domi-
nerande tidfzistningarna ar dels Gregoriusdagen d. rz mars he
senaste tid d. 13 mars), dels VArfruafton, d. 21 mars. Den forra
tidpunkten, sammanfaller ju (s&som forut pipekats) mycket nd"ra

med d.en islandska virhdlsningen vid ingi"ngen av Einm6nudr, d.
ro-16 mars. Med denna tidfiistning forekommer seden dels i
sydostra Norge (dar den dock endast 6r belagd genom tvfl upp-
teckningar) dels i det fordom norska Bohuslan, samt i angrd.nsande
delar av Datrsland. a11tsfl inom ett geografiskt klart begrd"nsat
omrAde, som (enligt vad d:r Danver framh6"ller) nd.rmast tyder
pA norskt ursprung.

Stankvis upptrdder enligt d:r Danvers karta enstaka bel2igg for
Gregoriusspringningen ocksi utanfor detta karnomrAd.e. fnget av
'dessa 3 beliigg tycks emellertid vara att ttta pe.t)

D:r Danver uppehiller sig sjd.lv (s. 2oz f.) ratt utforligt vid den
ol2indska Gregoriusspringningen, som hon med ratta finner rmd.rk-
lig u, sisom uen i sitt slag ensamstiende traditionsforeteelse pA ett
relativt begrd.nsat omr6.de. u Hdr &beropas endast en upptecknirg
av v. Sydow i Irunds universitets folkminnesarkiv (IrUIl ttTz),
enligt vilken kantorn i Irot meddelat, att Di Skee socken invid
Stromstad brukade man springa krpp barfota Gregoriidagen. ))

Nu tycks d.et forhilla sig sa, att d.enna uppgift fr6.n Irots s:n ar
den e n d a uppteckning frAn Oland onr Gregoriusspringnin1, som
finns i vilra folkminnesarkiv. F'or sfl vitt icke d:r Danver har
nigon anl.7art, icke redovisad kd.11a, kan a11tsfl detta lmdrkliga u

fall av Gregoriusspringning pi Oland tryggt strykas frin kartan.z)
Beldgget for Gregoriusspringning i rlorra Vdrmtrand x osdkert.

1) Primd,rkd.llorna for kartbeldggen anges end.ast hogst und.antagsvis, av d:r
Danver, Sven ddr beldggen 

- 
mecl hinsyn till kartans allmhnna vittnesbord. om

sprid,ningen ar ganska uppseend.evdckand.e, och en kontrollmojlighet allts&
had.e varit sdrskilt onskvdrd.. Det har d brfor kostat folkminnesarkivens personal
ritt mycket arbete att verifiera kartbelziggen, och ibland. har det tyvrirr varit
fAfdng mod a. J ag begagnar tillf 6liet att h6r framfora mitt uppriktiga tack for all
ospard. mod.a.

') Har kartuppgiften mekaniskt overforts frirn uppteckningens r>huvuclr, dd-r

upp t e cknin gs ort en anges?
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Kd"11an anges inte men torde -vara en uppteckning i Vdstsvenska
F'olkminnesarkivet (IF'G 38z6 s. 42 frAn Dalby) som lyder sfl:
rOm Gregoriuskvdllen tror jrg det var (sic!) en skulle ut barbent
for att en skttlle bli frisk och stark. D 

- 
Det jamtlandska beliigget

for Gregoriusspringningen har inte kunnat ilterfinnas i folkrninnes-
arkiven.

V e rf ru af t o nen s (och vArfrudagens) barfotaspringning
forekommer nistan uteslutande p5" gammalt svenskt omri"de. Den
har tvi utprdglade kd"rnomrS"den: r) Vdrmland och storre delen
av Datrsland, samt z) Smiland, med enstaka utlopare till grann-
lanclskapen i norr och soder. Egendomligt nog visar det mellan-
liggande lanclskapet, Vdstergotland, endast ett litet ftftal beliigg
for barfotaspringningen, i det for rnig tillgzingliga materialet inal-
1es fyra. De pn d:r Danvers karta upptagna beldggen fr6n Upp-
land och Gotland har inte kunnat Aterfinnas i folkminnesarkiven,
Ixen det ar naturligtvis har som annars trinkb art, att e1l el1er
annan uppteckning har kunnat undgi arkivtjd,nstemd.nnens upp-
rnd"rksamhet trots flitigt letande.

I ag anvd.nder meC avsikt tidsbeteckningen uvflrfruafton n i st. f.
d:r Danvers r>virfrudagen eller virfrudagskvdll r>. (S" kartan s. z4S
och s. 196.) I de vd"stsvenska landskapen ar det nd"mligen nd.stan
uteslutande p 5" k v e 1 1 e n d. 2q rnars, kvdllen fore virfrudagen,
som denna sed forekommer 

- 
liksom seden att for forsta g6"ngen

ltigga sig vid dagsljus.l) I Srniland vacklar uppgifterna mellan
virfruafton och virfrudagen. En Atskillnad mellan vArfruafto-
nens och vfi"rfrttdagens festsed ar har lika motiverad som mellan
julaftons och juldagens, pAskaftons och piskdagens. Det ar ett
for svensk folksed tdm1. genomgiende drag, att hetrgaf trrarna sfl
avgj ort dominerar over helgd a garna. Och si ocksfl hdr.

Forutom til1 dessa tvfl tidpunkter har virens barfotaspringning
ocksd" i enstaka fall ticlfasts til1 en del andra data, som utgor fd,ste-
punkter for v6.rens folksed, och darigenom haft forutsdttnin gar
for att overtaga d.ven denna vArsed. Dessa fa11 redovisas i det

') Uttrycket >vflrfruclagsafton D

6ven om ordet bAcle i Vdrmland.
mars, som d.ock vanligen kallas
eller i Vdrinland utran(e)kvdiln r.
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foljande i en srirskild avdelnirg si 16ngt jrg har haft ti1lfa11e att
kontrollera dem.1) De visar en mycket brokig tradition, delvis
avvikande fri.n Gregoriusdagens och virfruaftons.

En huvudsynpunkt vid en redogorelse for traditionerna orn bar-
fotaspringningenbord.e ocksi vara dess l ok alis ation. Denna
ar i regeln mer e1ler mindre bestd"rnd av traditionen. Man kan har-
vidlag urskilja tre olika typer, sorn i det f6ljande behandlas var
for sig.

Typ I. Mansprang runt kring stugan (octrrev.andra
byggrader pA gArden) . Att detta hor til1 sedens ursprungligaste
elenrent frarngAr redan av overensstd.mmelsen rned den mycket
Alderdornliga nyistrd"ndska seden. I de bAda norska behggen har
barfotaspringningen likaledes denna lokalisation. Den har ocks6"

en md"ngd para1lel1er vid irsfestsederna, t. ex. vid julens orakelvd-
sen, den norsl<a julseden att uride urn hus u m. m.

Typ If. Gregoriusspringningen utstrd,ckes mycket ofta til1
akergd.rdena. Ndr detta drag saknas pe fsland, kan det ju
bero p6. att det i regeln inte fanns nh,gra hkrar ddr.

Typ III. Att springa barfota krirg e11er pfl dyng-
h o g a r rt a ar mycket vanligt i VdrmlanC, pir virfruafton, nlen
forekommer ocks6" p5, andra he11 och vid andra tider. Dynghogen
spelar ju ocksi" en viktig ro11 vid Eammal bondemagi, sdrskilt just
om v6.ren.

Slutligen forekommer inte srillan en mer e1ler mindre obestd"md
e1ler sd.regen lokalisering av v6.rens barfotaspringning, vare sig nL1

detta beror pi en senare upplosning av seden e1ler i vissa faltr kan-
ske tiilhor sedens mera ursprungliga karaktdr.

Forutonr tidfristningetr och lokaliseringen av barfotaspringningen
laar man ocks6. att observera en de1 mer e1. mindre ofta flterkom-
mande sd"rdrag, som Atm. til1 en de1 brukar Sterfinilas just vi,C
rna g i s k a b r u k. Dessa drag synes mig fortj ana sdrskild upp-
md"rksamhet vid en diskussion om barfotaspringningens ursprung-

t) IJppgifterna pi d.:r Danvers karta orn sed.ens tid.f dstning till p6sk frAn
ostergotiand och Nririke (?) har inte kunnat iterfinnas.
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liga innebord - sdrskilt den principiella frh,gan om denna h:ar varit
av rituellt magisk el1er religios art, eller endast en lustig >in-

led.ning u til1 sommarens barfotaspringning. Jag kornmer darfor
att sammanstdlla och belysa dem i en sdrskild avd.elnirg.

Genomgiende miste naturligtvis ocksi dgnas nd.rmare uppmdrk-
samhet M folktraditionens egna vittnesbord, om seden har haft
nigon praktisk s y f t n i n g, och i sA fa1l vilken.

Jag utgAr i den foljande oversikten av materialet fr5n lokalisa-
tionen av sedvzinj arl. fnom var och en av de nyssnd.mnda huvud-
typerna skiljer jag me1lan Gregoriusdagens och v5rfruaftonens sed.

Tyvd.rr rnedger inte utrymmet att har meddela mera 6n ett litet
representativt urval av uppteckningarna.

4. Barfotasprirgning kring stugan e11er
rutikrirrg vd.ggarna.D (TVp I.)

a) Gregoriusdageru.

Barfotaspringning kring stugan forekolxmer i Atm. 9 av de Bo-
huslenssocknar, drir nlan har usprungit Gregorius u, nd.mligen
(norrif riln riiknat) Skee (i Vette hd.rad), Naverstad (Bullarens h:d),
Sanne (Sorbygdens h:d), Svarteborg, H6"by och F'oss (Tunge h:d) ,

Bro (StAngend.s h:d), Bd.ve (I,ane h:d), samt (utan nd"rmare ortsbe-
std"mnirrs) i Orusts ostra hdrad. F'ormodligen Ssyftas detsamma
med uttrycken lutanfor vaggarna )), i Skafto (Orusts vdstra h:d),
och uhemma ve vdggene )) i Bro. I Tossene (Sotends h:d) uppges
det, att man skulle springa tre ginger runt ladugArden r>med skel-
sproten i handen.D')

S y f t e t med barfotaspringandet anges i flera av dessa upp-
teckningar:

r. Skee.' Man sprang runt huset tre ginger vid Gregorius for
att inte b1i ormbiten undersommaretr. (VFF'r7BBs. zB

uppt. fngrid Settergren).
z. IV aaerstad.' Man sprang Gregorius tre ginger runt stugan

ochsitillgrannartla. Barfota. Skyd.da huset mot or-
lonar. uEn feck ente dra pi sd" hos grannarrua.t> (VF'F'165 s. z
uppt. D. Ari1l.)

1) VI'F rrr7. 
- Samtliga uppgifter Aterfinns i VFF':s arkiv, nigra ocks& hos

Arill anf . st.
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3. Sanme; Pi Gregoriusdagen sku11e man springa barfota runt
husettregAnger,forattmanskulle f e god skord (Vf'F'r6z5
s. g - uppt. Arnold Olsson.)

4. Bciae.' Om Gregores sprang de barfota tre gAnger omkring
vaggarna, sS.fickde starka f otter. (VFF'lo67 s. r -uppt.aY F'. Hj. Palmqvist.)

5. Shaftt).' Den rz mars sprang barnen barfota utanfor vag-
garna,saskullede inte f a hcsta. (VF'F'17r6s.13-uppt.
Helmer Olsson.)

6. Oror,stscistrahcirad: Villeman herda f otternd, skulle
man pn Gregoriusdagens morgon springa tre gfinger barfota runt
lrtrset, och detta sku11e ske motsols. (VtrF' Iz1 s. z - uppt. Arnold
Olsson.)

Denna forrn av Gregoriusspringningen (typ I) d"r s6"1edes begrd.n-
sad ti1l norra Boleuslan (ned till Uddevallaffakten) jamte Orust.

Men Carjd.rnte forekommer den ocksi i Datrslands grd.ns-
bygder mot Bohuslan och I{orge och t. o. m. (undantagsvis) sfr
lingt osLerut sonl i Erikstad. (I rr uppteckningar.) Neistan a1tr-

tid anges 
- 

liksom i Boiruslan 
- 

att man sprang tre gflnger runt
stugan. Syftet anges i foljande uppteckningar:l)

7. Toftedal: Den rz mars (Gregorius) sprang barnen tre g&nger
kringstugan,foratt inte ormen sku1le komma. (\rF'tr
793 s. 2 - uppt. Gosta Bergman.),)

B. Toftedal: Nar vAren nalkades, viltr<et rd.knades frfrn Grego-
rius, som d5. var den rz mars, brukade firan uinviga r> den rneC att
rspringa Gregorius r> p5" kvd"11en sarnma drg. Det tillgick si: man
befriade sig fri.n all fotbekladnad och sprang runt huset tre gd"nger,
sak samma hur stark vinter det var e11er hur nrycket sno det var
pi marken. Pa detta sdtt kunde man forvd"rva sig g b t t ))g r o-
k o t t ) - ld.kekott. (vF'F' 1545 s. 4r - uppt. r. r,indberg.)

g. Toltedal: Den 13 mars pi Gregorius sku11e man springa Gre-
gorius. Det tillgick s5", att all ungdom i stugan skulle springa bar

t) Forutom i de nedan angivna socknarna omtaLas denna form av Gregorius-
springning ocks6 i Valbo Ryr (oppt. b, s" r ovan) och treirjelanda (IFG 482:tr

') Enligt en annan sagesman frAn samma s:n skulle a I 1 a springa barfota d.en
r2 mars. De gamla skulle Atrn. springa efter skirstickor. PA kv511en skulle brhn-
nas en rsteckevarfi!.e D. (Ib. s. r.)
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fota runt huset, vare sig de voro friska el1er forkyldA. Det skulle
innebd.ra hardnirg av f otterrLa. (IF'Gro39-R.Pira.)

ro. Torp.' GregorittsCagen skulle man upp tidigt pi morgonen
cchspringabarfota, for att f otterrra skullebli hardade
och inte spricka sonder pisommaren. Jag vil1 min-
nas, att vi sprang runt vaggarna tre g&nger. (IF'G 2gS4 s. 32

uppt. R. Nilsson.)
rr. Frrindefors.'Gregorius ar forsta virdag. DA sku11e alla

springa tre g6nger om stugan barfota, for god lne1 sa samt
harda f otter underiret.l) (VF'F'683s. t,z-F.Hj.Palm-
qvist.)

r.z. trrikstad: Gregorius forsta vArdag. De ska11 de springa
barfotafor att stdrka f otter nd, sAfArde irgen vdrk
i dem under sommaren. De ska1l springa ti11 grannen och hem
igen, sedan tre ginger om vdggera. (VFF'816 

- 
F. FIj.Palmqvist.)

13. l/osse rnark: Nd"r Gregori dag var inne, sprang ungarna bar-
fota i snon och skrek: ))I Gregori ti(d) ar natt e dng trika vi(d) . >

Nhr de hade sprungit nigra varv omkring stugan pi det sdttet och
skrikit, s5. skulle de inte f iL bolder och sir pi be-
nen och f otterna undersommaren. (IFG zgoz s.58
R.agnar Nilsson.)

Som synes talas hrir genomgiende om att harda el1er skydda
f otterna. (I uppt.b fr6n Valbo Ryr, ovan sid. rz, mera all-
md"nt onr att uherda sig r>, i uppt. nr B orn rgott grokott r>.) Ddr-
jeimte Asyftas enligt uppt. fri"n F'rd"nd.efors, nr rr, rg o d h a 1s ar
i allmd"nhet.

b) V drfruafton eller udrfror,Cagen,.

Barfotaspringningen ar L B ohuslan endast helt undantags-
vis forlagd till vS.rfruafton e11er virfrudagen. Typ I, d.vs. barfota-
springning runt stugan, representeras av foljande beliigg:

;.4. Hdgds: Vflffetrdagen skulle de springa barfota tre g6nger
kring huset; di sku11e de ej b1i sjuka det 6ret. (NM ro54r.)

15. Forshcilla.' Om vflrfrudagen fick de springa tre gArger runt
huset. tror varje gd"ng knacka de pA dorren. SA blev det ej nigon far-
sot, som tog pA demunder Aret. (VFtr roy3-uppt. I{j . Paimqvist.)

') Med.d.elaren hade uppgifterna fr6n sin rnor, fdd.d. r7go.
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16. Brasta; Om vf,rfrudagen skulle de ld"ggas i clagsljuset, for
det ans&gs sorn forsta somm arnatt De sprang runt om stugan
p5 rnorgon. (vtr.F' trTz 

- 11ppt. Hj. paknqvist.)
I dessa sista uppteckningar tatras dock inte om att man sprang

b a r f o t a, varfor man kanske inte har ratt att rd.kna d.em som
be1zigg.1) Tidsuppgifterna ar ocks6. en smula forvirrade.

I Dalsland d"r barfotaspringningen ph virfruafton ensam-
rfidande i nordostra Da1s1and, i Tossbo och Nord als hd.ra,C.er, men
den upptrd"der f. c. i nd.stan hela landskapet i td.vlan med Grego-
riusspringningell. Ndr man sprang runt stugan 

- viiket ocksi har
i regetrn skedde tre ginger uppges syftet vara att s k y d d a
f otterrra a11cie1es som vid Gregoriusspringningen.z) trtt
par exempel:

r-7 . l/asss soark (ki.ngst i norr) : VAfferafton i skynr.ningen
skuLle n1an. batfota springa ru.nt om stugan tre g5,nger, rnen inte
i samrna fotspilr. Man sku11e vara tyst och gi tyst. Detta rnedel
skydclade f otterna mot s. k. stakning, dvs. att uncler
soffirmaren sticka siE mot pinnar och sLickor. (VI"tr 5gB s. r
uppt. Jenny Andersson, efter en gumrna focld c:a r$zo.) Jfr
ocks6. ovan n:r 13 om Gregorius-springning i Nossemark.
Hd.r forekom emellertid ocks6. andra former av vArfruaftons
barfotaspringning.

18. Froskog: Om r>vAfferkvd"llen D sfl skuile en ut och
sprlnga trane. En sku11e vara barfoten. Och sfl skulle
en springa tre -varY motsols omkring stugan. Det -17at for att
inte tranan sku11e kornnra * en.r) (rtrG 424s s. 48 uppt.
R. Nilsson.)

r-g- Bolstad och Grimstad. Virfrunatten, unattzr fore vaffer-

') Detta k a n dock ev. bero pa innehillet i ndrmast foregflende mening: >Om
Gregoriusdagen skulle springas barfota over tre teger, for att styrka fotterna un-
cler sotnmaren, sA fick de ej bolcler under fotterna. u (Brasta, anf. st.) och rOm
Gregorius sprang de trarfota over tre Akerlyckor, sfl blev fotterna starka I (Fors-
h511a, anf. st.) 

- 
Till innehAllet air d.essa b6cla uppteckningar (av FIj. palmqvist)

som synes a1lde1es iclentiska.
2) Barfotaspringning runt stugan (typ I) om vArfruafton 6r belagd i Dalsland

genom 13 uppteckningar. Av clessa saknat 5 uppgift om syftet.
') nvs. hacka en i fotterna Jfr n6sta uppteckning.
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dan D, ansigs som den forsta sommarnatten pi 6ret. Pe kv611en,

uvafierkvd.l r, brukade ungdomen spring a r:ru;rt stugan barfota, fiir att
slippa fe >tranau under sommaren. r>Tr arTat> at en ikomrlra, man
fir om man gfu barfota for mycket: huden pi fotterna och d.r,en

pi smalbenen spricker sonder. (VI'F' roo - uppt. A. G. Bordh) .

zo. I Holms s:n td"nker man vid denna barfotaspringning sar-
skilt pi att lden som si gjorde blev ej stucken e11er o r ilr b i t e n
under sommaren D. (VF'tr TZot s. g 

- uppt. Ingrid Settergreru.)

zr. Skdllerud: Pi vaffernatten sku11e en springa barfoten tre
ginger kring stugan i snon. Det gjorde j*S minga gAnger.l) Det
skulle vara helsosamt sade de pi den tiden. (IF'G 3tz6 s.

48 - 
uppt. R. Nilsson.) Det ar den enda ging i denna grupp,

som man inte td"nker bara pA fotterna.
I Varrur1and. forsiggir barfotaspringningen a11tid pa

Vflrfruafton, r>Vafferafta>>, r>\rafferkvel(1) u etr1er r>trankvd"lleuu,

sorn den ocks6. kallas. Den kan liksom i Bohuslan och Dalsland b1. a.

utforas se, att man sprang runt stugan (enligt inalles 13 uppteck-
ningar) -- inte sdllan tre gi.nger, enligt en uppteckning frAn Grums
(NM z4g4) t. o. m. nio ginger. Seden bendmnes oftast att springa
trarua, ibland springa trandazs el1er springa trandans 'i gcile (Grums,
IFG 4oB). Syftet ar ocksS"har att skydda f otter:na mot
s&r, sondersprickning osv. Ett par typiska exempel fir vata nog.

22. Sr. Kil: trd" vafferkviill sprang man trandans, som det
hette. Man sprang barf.ota i snon. Om det var riktigt, skulle
man springa tre ginger runt stugan. Orn det var mojligt, skulne
rnan hoppa pi alla bara flackar. Man sku11e springa trana for att
tranan inte sku1le kommaoch ploja oss ibe11 en,
sade morfar. (IF'G 2169 s. z. R.. Nilsson).

23. Taeta.' Om vafferkvzil skulle di ut 
^ 

springe tre g6nger
kring stuga. De skul1e di springa motsols. Di sku11e i n t e f e
n6 ont i fotterrLa de. Dikalladetteforte e springe
trana d"nne trandansen. (IF'G rzg3 s. 59 uppt. R. Nilsson.)

24. Vartr,urn: Ndr j"S var pojk, si fick en allt dansa utrrm
vdggen ett tag ocks6., innan en gick och lade sig [vafferaftanf.2)

1) Sagesmannen var fod.d. 1868.

') Sagesmannen f. 1856. Irorut h.ar berd,ttats, att om inte barnen
sig i tid., skulle trarran komma och hacka d.em i fotterna.

18

gick och 1ac1e



uNu ska1l du ut och springa tranen, innan dtt g6.r och ld.gger dig u,

sa di til1 en, ))annars kanske hon kommer och tar dig i natt. u

En var rzidd for tranan Det var flog, bara en sprang tvh" tre varv
kring stugan. De sku11e en vara barfoten. Ju mer det svecL i
fotternd, dess battre var det, for ju mer tyckte tranan om ei1.
(IF'G 4325 s. 33 uppt. R. Nilsson).

25. I Blornshog anges syftet pA annat sZitt: Orn vafferkvd.lle=n
sku1le nlan springa runt stugan barfoten tre gi.nger, for att marl
inte sku11e te brostvd"rk. 1\fansprangisnon. Sedant
fick inte forsummas i forna tider.l)

I Smhland utfores virerrs barfotaspringrring genonrgrl-
ende antingen v6.rfruafton, som hlr ocks6. ka11as uvirfrudags-
afton u, e11er enligt somliga uppgifter virfrudagen, (som ocks.{.
ka1las rtrandagen u), och den lnar a 1 1 t i d. den formen, att
rnan springer runt stugan, i regeln tre g6"nger.2) Uppteckningarnil
tzo st. i LUF, z i N. M. och 7 i UI,MA) fordela sig i stort
sett pfl \T. Tjust samt Konga och Kinnevalds harader i Vii-
rend. En uppteckning tiilhor More, en ar frh:n Rydaholm i Ostra
harad. Till Tjustomrd"det ansluter sig en Llpptecknirg frAn Grebo
och en fr6,n Atvid i ostergotland (ULMA 33rr: rz s. g,
14338), och ti1l V1rendsomridet 3 uppteckningar fr6"n Blekinge
(O1jehu1t och Brd"kne Hoby).

I det stora flertalet fa1l har man genom barfotaspringningen prlr

vArfruafton velat skydda f otterna for de faror, som hcl-
tade dern under sornmaren. Dd"rvid talar man i Tjust om risken
att r>f i t r a n aD (dvs. sonderspruckna fotter o. d.), i VArend
och Blekinge att bli ormbite n, bosabiten. Mojligen beror
denna olikhet, pi den geografiska fordelningen av tranans forr,-
komst en sak, som i varje fa1l borde undersokas. Ne gra tr.-
piska exenrpetr:

26" Dalhenc (Tjust) : Man skulle pi vd.rfrudagsafton springa

') AterstAende be16gg for typ f i Vdrmtrand 5r frAn Trankil (se uppt. e s. r2),
Ifillesvik, Sunne, Ekshdrad. och Lungsund. (IFG), I{arlanda (UITMA 84rr s. z3) ocir
firums (i\WI 19z6 odn 249,1 samt rNds och Gillbergs h6raderu (I,UF 1738 s. 8+).
Enligt sistndmnda uppt. sprang man rrunt 1 r g i r n. I

') Det enda undantaget d,r en uppteckning frAn Sunnerbo hd.rad. (Berg IrtIF
rr39): dtir skuiie man springa barfota r>utit vzigen en bit och tillbalia igen. u
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barfota ourkring huset, tre varv frin oster at norr, rnotsols, sedan

spjallet vat stdngt. Eljest ficl< rran ltranall )), dvs. fotterna
sprack sonder och voro besvdrliga att kika. (IILMA 432o.)

zZ. V cistra trd (Tjust) : Den s. k. vafferafton var kvdtlen
fore Virfrudagen, och dfl sku11e a11a, b6de gamla och unga, springa
i l..app runt omkring stugan, och den som blev forst in och i sd.ng,

skulle inte behova lida av den s. k. tranan det Aret. uTranan D

\iar ett slags skabbsjukdom e. d. Denna kapptropning sku11e ske

t bara skjorton, och den som tr<om sist fick ett oknamn. (IrUF
ro85 s. 4.)

Vcichelsring (Konga h:d) se uppt. d s. 13 ovan!
zB. (Jysh,ult (Kinnevalds h:d): Virfrudagens afton skulle man

springa barfota pn gird.en runt husen. Harigenom skulLe lxan ej

stota sig etler bli ormbiten under solnmaren, om mal1 gick bar-
fota ute vid slfltter o. d. (LUtr S6o4 s. 3r).

29. Brcihne-Hoby, Blekinge: VS"rfrudags kvd.ll skulle de springa
barfota runt byggningen for att de inte skulle bli bosahuggne

[ormbitna] under iret. . . Och sfl sku11e vi ldgga oss vid dagsljus,

ftjr arrnars fick vi inte inhostat tidigt. (Lur' 4195 s. 38.)
I foljande uppteckningar talar nlan emellertid om helt anclra

sl,ftemel.

30. S{;ora Ved (Kvistrum, Tjtrst): Barrt springa nPagra gf,nger

runt h.uset virfrrrdagen. Det har av dld.re uppgirrits att secLen

fordom ansigs skyd.d.a vederborandes hem f or uohellu
under iret. Och den som kom sist lyckades dessutoln aldrig bti
riktigt ren om fotterna det flret. (I,UF' 69t3: r uppt. Einar
l)ngstrand.)

3r. Rydaholrn (Ostra h:d) : Virfrudagsafton skulle d.e springa
r,'issa varv omkring huset, si stordes de inte av trol-
1 e n det &ret. (ULMA 86+S uppt. A. Ajander.)t)

32. Aleno (Stranda h:d) : Virfruafton var forsta vArd.agen.

.,\tt springa barfota runt huset var tecken till att det skuLl,e

b1i somrnar och vd.rme. (IrUF'?)
Ser vi tillbaka pi det foregflende, kan det alltsA konstateras,

t) IISr liksom i foreg&end.e

lnen d.et beror v51 pfl rent
Ingrid Geijer.)
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,ttt barfotaspringningen uutikrirg vhggarrla )), dvs. runt ofir stugan,
trat forekommit ijver hela det egentligo omr&det for barfotaspring-
ningen. I)en ar i ,Cenna forrn i Bohuslan n6stan uteslutanCe for-
lagd til1 Gregoriusdagens morgon, i Vdrrnla nC til1 Virfruaftons
kvzil1. I Dalsland mots och td.vlai- birda dessa tidfzistningar. I
det ostligare kd"rnomridet, Srnfi"latrd, tillhor barfotaspringningen

som hd"r a 1 1 t i c1 sker runt stugan antingen v&rfruaftorr
e11er (undantagsvis) vArfrudagen.

DdrsyftemAlet anEes, dr det mestaclelsinriktatpA f otterr&,
s5 att lxan viltr hindra sprickor och andra skaCor uncler somnrarens
harfotagS.ng, varvid man p5" sornliga ha1l talar orn tranan som
v511ande, pi andra tnera trar risken for ormbett i tanka{na. Men
vid sidan hd"rav forekommer over hela omrf,det errstaka fal1, dd.r
sedens uppgivna syftning ar en helt annan. Forhflllandet rne11a1
dessa olika syftemA"l fd"r diskuteras langre frarn, d& hela uraterialet
kan overblickas.

5. Barfotasprirgning pi akerglrdena.
(Tvp II.)

a) Gregot itt,sdegen.
I norra Bohuslan d.r denna form av barfotaspringning d.nntr

,-,anligare dn cletr forut behandlade (runt stugan). Red an Ari11s
uppsats (nt ryzz) ger en rad beliigg, och sedermera har ytterligare
uppteckningar tillkornmit, si att nd.stan alla socknar si ltmgt
soderut soffr t. o. rn. Skaftolandet ar representerade.

Ibland talas det bara om att man sI<ulle springa barfota >runt
gdrdet i> (Svarteborg, SkreCsvik) e11er rover d.gorna > (Kville) . I
tr Yse heter det, att tnan sku11e springa barfota in ,)pe en annans
gd.rde u. I\[en annars ar den stiende regeln att man sku1le springa
over tre mans rigor. Pe ett std11e (i Bottna) heter det
t. o. m. ui tre kyrksocknar e1trer pa sju mans dgor >.

Syftet need denna form av Gregoriusspringning anges i foljande
uppteckningar (anforda i ordning frAn norr till soder):

r. IVcisinge.' Sageskvinnarr (6o-nrig) hade hort talas om att man
forr d. 12 mars p5" morgonen sku11e spring a bafiota pi tre dgor. Sa
sku11e man vara sklrddad f or vdrk det iret. Brukethade
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z. Lou,.' Man skulle r>springa Gregorius forr pA Gregoriusdagen.
Det gjorde vi hemma pi kvd11en. Vi sku11e springa barfota over
tre mans dgor. Vi sprang over virt och civer tvi grannars dgor.
Det skul1e bli nilt gott av detta, g o t t h. r for dgorna el1er hur
det var. (VfF' 1565, s. fu - 

uppt. av Maja Ericsson, efter sages-

kvinna f . r85z) . Gregorius sprang barnen barfota fr6.n det
egna stdllet in pi tvd, mans egendomar. Detta iakttogs, for att
d.e ej sku11e b1i ormstuckrla under sommaren. (VF'F-

r?83 s. 39 uppt. Ingrid Settergren.)

3. Tanowu P5. Gregorius skulle man springa barfota over tre
ulans gdrde. Den som korn folst til1 mAlet utan att Adraga sig

nflgon sjukdom, sku11e fiL den basta skorden under iret.
(Vl'F' 76r s. 7 - 

uppt. Olof Carlsson.) --- Pa Gregorius skulle nlan
kunna sprirrga barf ata over tre mans agor, si skulle det bliva g o t t
& r. (Vtrtr ro99 s. r - 

uppt. och sagesman F'redrika Carolusson.)
q. Mo.' Man sku11e Gregoriusdagen uspringa Gregoriusu, dvs.

tropa barfotad over tre egendomar. Detta skedde for att under
f,ret ej bli ormskadad. (NM 1756 uppt. Edv. Ifam-
marstedt r9o3.)

5. Kaille: PA Gregoriusdagen skultre man i soluppgingen
springa barfota over tre mans dgor s5" kom det att bliva g o cl

skord det i"ret och si kom man e j und.er sommaren att f e
s 6, r p i f o t t e r rL a. (VFF' 1594 s. zB - 

uppt. Arnold Olsson.)

6. Suayteborg: God skord forsd"krade man sig Svenledes

orrl, om man pi Gregoriusdagen sprang barfota over tre mans

ilgor. (VF'tr 16oo s. 4 uppt. Arnold Olsson.)

T. Askutn' Pe Gregorius sku11e man springa barfotad over
tre mans dgor for att lxan inte skulle b1i orfirstucken
under ilret, och det skulle f. o. bliva ett gott ilr, om man
giorde detta. (VtrF' ro57 s. 5 - 

uppt. I{i1s Carlin.)
8. Lyse.' Om Gregorius sku11e man springa barfota pfl en

annans gd"rde. De sku11e inte smittosamma s jukdomar
taga pe en. (VF'tr rZB4 s. rz uppt. Ingrid Settergren.)
\Ii sprang Gregorius in pi en aens jale. Da ble 1a n g t 1i n d.a,

sa di. (VF'tr rorr s. z uppt. Ingrid Hdggstrom.)
g. Shredsaik och Hogd,s: Gregorius sku11e en alltid, springa

'lrarfota for forsta gingen. En skulle springa runt d"gorna de
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for att inte fe stenbubblor, nar en gick barfot. (VFF' zo6 s. 48
uppt. Erik Pettersson.)

Omtanken orn fotternas tillstind under den kommande som-
rnaren e1ler oln hdlsan har silunda vid denna lokalisation av bar-
fotaspringningen, rrar man sprang over 6"kergd"rdena, en stark med-
tdvlare i omtanken om irsvdxten (i uppt.2,3,5,6,2, B).

trtt par notiser fortj anar uppmdrksarnhet ur andra synpunkter.
I llogdal skulle man p& >Gregorius tid r> springa barfota over
treegendon].armendettillades: uoch inte b1i f orkyldr.
Jzimfor ovan uppteckning 3 frd"n Tanum. Jdmte den vanliga
bend"mningen springa Gregorius anveindes i Bokend"s dels uttryc-
ket att man sprang tT an&, dels sprang Gregol,i ucire. (VF'F' t6zz
s. 5o, 49 uppt. av lfelmer Olsson). Den forra bend.mningen
ar som vi forut sett mycket vanlig vid vflrf ruaf tons bar-
fotaspringning. Den senare stir dd.remot a11deles ensam . J ag
kan inte finna ni.gon arlttan forklaring, an att solen vid virdagsjzim-
ningen ing6"r i vddurens tecken, vilket ocks b, angavs i aLmanackor-
na dnnu pi r9To-talet. Vcire ar folkmilets form av aridur, bagge.

I Dalsland tycks denna form av Gregoriusspringning vara
okd.nd.

b) V d.rfruafton el. udrfratdagen.

Barfotaspringning p& ikergd.rdena om vArfrutiCen orntalas endasti
nAgra isolerade uppteckningar, en frAn Bohuslan, tvfl fr6"n Vdstergot-
land och tre fri.n Vdrrnland. Si ens amnLa sorn dessa uppgifter stir,
finns clet d.ock inte minsta anleclning attbetvivla Ceras trovdrdighet.

ro. En uppteckning fr6n Myckl,eby pi O. Orust meddelar: De
sku11e springa barfota Marie Bebidelsedag, sA sku11e de fe fafi
go f otter och a1lri behova tv51 e1ler sipa(!). DetkallaCes
att springc trana En sotare frfln F'rd"kne [Inlands FrAkne
hdracl] dansade barfota omkring pA gd"rdena hela dagen och sjong
sarntidigt en traltr. uKan du dansa btr5fod, b1flfoC, bl6fod, bld"fod! u

(TIiG rToB s. Sz, uppt. Flekner Olsson) .

Bltifot ar en folklig beteckning p5" tranan, sonl utgir fr6"n en
rnycket pifallande egendornlighet i hennes utseende. Dansa
bltifot dr s51. en motsvarighet til1 den i Da1s1an,1 och Vilrrnland
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rett vanliga bend"mningen dansa trana eller tranedam,s for VArfru-
aftons barfotaspringning. (Jarnfor uppgiften fril:n Bokend.s nyss
ovan.) Sotarens utforande av barfotaspringningen sorn ett slags
dans at ocksfl ensamstflende i bohuslansk tradition, lxen har
motsvarigheter i vdrmld.ndsk. Endast lokalisationen (till 6.ker-
gd"rdet) et getnensarn med den bohusllnska folkseden.

rr. I flu,deme, Vdstergotland, sku11e de springa barfota pA
v&rfrudagen. De gjorde de en lov ut5t gArdena, lzlngre el1er kor-
tare, d,et berodcle p& vidertreken. De fick springa si 15ngt de
troste. Vfen in pi sina gdrden m6"ste de. Det strrulie vara b r a
f or &rsvd"xten och grodan att springa barfota den
cLagen. (LTITMA 13465 uppt. Tr. I,innarsson rg4o.)

rz. F'r6"n Istorp (i sodra delen av Marks hd"rad) beriittar trilas
Olofsson: VArfrudagen gingo bonderna i skjortd.rmarne samt
sprungo barfotade ute kring S"krarne; detta skulle f r a m j a
6.rsvaxten. (r84o-talet; F'olkliv och F'olkrninne I 78.)

13. I Tricksnoerk (v. Vdrmland) skulle en pi >vafferaftat ut
och springa trane. I Denna kvri11 kallades for >tranekvd"l u. I
fornticLen s5, skulle en springa omkring ei.gorna, for att en sku1le
skydda szLden och ekrarrLa f or tro11en, ochfor
att det skulle b1i b r a s d, d. I min barndorn si sprang en bara
en bit frd"n stugan el1er runt stugan. Men en skulle var a barfoten.l)
(VtrF' 4201 s. 13 uppt. R. Nilsson) .

14. F'r&n llarnnocrii i Vdrmland meddelas (i ULl\,tA 58rB s. zg
uppt.av Torhild trinder): trf usf adern skultre v6rfruafton

springa runt sina 69or barfotafor att f e god skord.
Om n5gon av ungdomarrTa foljde honorn, sku11e han (som foljde
med) slippa att fe spruckna f otter p& scmnlaren.

Se ocks& uppteckningen c fr6"n Trankil (ovan s. r) dar det
tatras om at'r rnan ibland sprang trana uutAt S.krarne u.

6. Barfotasprirgning pfr e11er krirg god-
selhogen. (Tvp III.)

a) Gregoriut s.

End.ast frAn fyra socknar i nordligaste Bohuslen finns uppgifter,
som stdller Gregoriusspringningen i samband med god.selhogen.

1) Sagesmannen ar fodd fi25.
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r. Lomnoelanda.' Gregorius dansa de barfotte pi dongehogane
for e ente pf, sprockne f otter. (V. F'. F'. gg s.9n
uppt. D. Ari11.)

2. Hogdal: Enligt S. O. flog (sprang) de barfota kring dynge-
hogen d" r.z mars, Gregorisl). (VF'F 4o5 s. zo uppt. G. Drougge.)

3. IVcisinge: De sku11e pi Gregoris springa bort i statrlhogen
och varuna benaz) . (vtrF' rys s. zr uppt. G. Drougge).

4. Skee.' De gamla talade mycket om hur d.e sprang Gregorius.
De skul1e upp tidigt pA nlorgonen och springa barfota bort pfr
goCselhogen. Det vat inte si kitt altrtid. (VtrF'783 s. 24 

- uppt.
D. Ari11).

5. Skee.' Den Tz mars, Gregorius, sprang
stdllde sig i godselhogen. De skultre da bli i>f r i
s a m rn a D unCer somffraren. (VF'F' r7B8 s.

Settergren.)

barnen barfota och
ska och halso-
zg uppt. fngricl

b) Vdrfrualton (eller utir,frudagen).
6. I II ede (Bullarens harad) sprang rnan barfota tidigt om

morgonen v& rf r ttd agen. Da bar det av til1 godselsstan for
dAr var det varrnt. Man trodde att man harigenom skulle b1i
kvick i vandningarna under Aret.B) (VtrF'1683 s.

4 - uppt. trngrid Settergren.)

Frin sodra Vestergotland finns d.ven orn denna fornr
av barfotaspringning en isolerad uppgift.

7. I Karl Gustavs s:n (s. Mark) sprang de barfota i dyngara
rfroedagenD (d.25 rnars),fordeblevdet halsa och god
6.rsvdxt. (ItrG 1386 s. 85 

-uppt. av Gunnar Johanssorr efter
sagesman f. 1846) .

F'r6"n Dalsland foreligger 6 uppgifter"
B. lVIo: VArfrukvdllen skulle man springa kring vissa godsel-

1) Enligt en annan sagesman skall man den dagen h.a Dsprungit barfota over ett
visst antal egend.om ar. )> (Ib.)

') En annan uppgift: de skulle om kv511en springa barfota kring huset. Sedan
skulle de gi in och 15gga sig. (Ib.)

t) V6rfrudagen omnimnes i BohuslSn ocksi frAn Myckleby, Beive och F'orshdlla
som da,gen for barfotaspringningen. (VF'F 679 ocln ro13.)
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hogar vissa gingerfor att inte trananskullekommaoch sk a da
f o t t e r n a. (IF'G z669 s. 64 uppt. Ragnar Nilsson).

g. Skdlleratd: Pi vafferkvdllen skulle en ut och s p r i n g a
t r a n a. De skulle en vara barfoten, om det var sno och aldrig
sfl kallt. Si sku11e en springa kring dynghogarrta flera varv. Det
varforatt inte tranan skulle hacka en i f otterna
pe sommaren. (IF'G 3Tr7 s. 40, uppt. R. Nilsson) .

I dessa 2 fa11 (liksom enligt den forut relaterade uppteckningen
fri"n Hogdal, 6:z) skedde barfotaspringningen runt om godsel-
1rogarl1a. I de iterstiende dalsldndska uppteckning arrTa uppges
cld.remot att rnan sprang barfota t1 p p e p A godselhogen.

ro. Artemark: P6, vafferafton skul1e husets alla med.lemmar ut i
det fria. Vid godselhogen skulle man ta av sig skor och strumpor
samt barfota gi tre g5nger runt uppe pi godselho-
ge n. Detta foretog man sig varje hr. D[rigenom skulle man f5"

g o d m d. r g i b e n e n. (IF'G rrg8 s. zJ,uppt. Erik Gustafsson).1)
rr. Gunnarsnris.' Crtr vafferkvd"llen sku11e en u.t och springabar-

fota pi godselhogen, for att en skulle fb, starkt skinn, si att det
inte sku11e spricka sonder pe sommaren. (ItrG
3g5Z s. 45, uppt. R. Nilsson) .

12. Rcinnelatcd,a.' Om >r,afferkvd"Lr s& sku11e en springa
utran dansD. En skutrle springa barfota pi stallgodselhogen.
Det var for att en inte skulle ffi ont av trana. Ongane trodde, att
hon skulle komma och hacka i fotterrta. (IGtr SS9S s. 15, uppt. R.
I{ilsson) .

13. l/ossernark.' Man sku11e springa barfota ifr6"n den ena ghr-
ci.en och till d"en andra och std11a sig pi godselhogen, se aLt fotterna
blevo varma och ropa: uTrana ploj.r, vipa s&r. Guje Gud, ge oss

z, Ltppt. Jenny Andersson) .

I Varmland ar denna form av barfotaspringning i staltret
utomordentligt vanlig. (Dock mindre i landskapets ostra de1,

oster om Klardlven, ocle i dess nordligaste delar, norr offr Grdsrnark.)
Ensanet i VF'tr finns harom ett 6o-tal uppteckningar, i III,MA B,

i NM 4, i IrIIF' en. Ildrtill kommer ett par notiser hos S)rdow s. 57.
1) Flnligt berdttarens mormor, clod pi rSgo-talet, omkr. 85 6r garnmal.
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Yartationerna i denna forrn av den vdrmldndskatranspringningen
dr inte allt for stora. Utrymmet medger inte att exemplifiera den
annat dn med ett par av de mera utforligu och pi samma ging
typiska uppteckning artaa.

14. trda.' Orn r>vafferkvd"l r> si var en ute och sprang runt god-
selhogen tre ginger. Det har forekommit i min tid. Jag har
sja1r,' gjort det.l) En skulle vara barfota, om det var aldrig si
kallt. Det var s6" snart det blev skymt. En slapp inte undan for
de gamla, for det sku11e vara forminligt f or halsan. Om en
rev sig e1ler fick sir, s5. sku11e de g r o f o r t. En skulle inte bli
uhdsebeten D, som det hette. Ndr en spr dng, s6. sa en s6. har:

>Trana plojer, ripa harver och s5r,
rips raps, sA att blodet stir. u

Detta kallades att rspringa trane r. Det var mest ungdomen
som var ute. Men d.ven en och annan d.1dre. Om inte barnen vi1le
springa, sA skrd.mdes de for tranan lfon skulle komma och hacka
dem, sA att blodet sku11e rinna. Det minns j^g ju, att en var sA

rridd. (IF'G 4r2r s. z f - uppt" R. \Tilsson).
r5. Hat,ggencis.' Ndr trankvd.l kom, si sku11e en vara beredd och

ut och springa trana. Det fick vilara oss av mor och far. Det var
inte lont att krypa i soffan, forrd.n en hade gjort det. En skulle
springa runt sju stalldyngehogar" Men vi fick noja oss med att
springa runt vir stalldyngehog sju ginger. Da sku1le en vara
barfota och barbent. Det var for att inte trana skulle hacka en
i fotterrta och benen orn sommaren. Om en fick spruckna ben e11er

fotter si sa di, att det kom an pi tranan (GF'G $$ s. r
uppt. Ragnar Nilsson, eft. sagesman f. IBZS).

t6. Stauncis: Om vafferkvd"ltren sprang man trana. Man skulle
springa omkring godselhogar. Ju flera godselhogar man stod ut
att springa omkring, desto battre var det. Man skulle i n t e b 1 i
s j u k, fA skorv e11er dylikt. Man sprang barfoten. Det var endast
de yngre som sprang p5. detta sdtt. Jag vet att yngtringar pA rB
ilr sprang trane. (ItrG zr89, s. 43 - 

uppt. R. Nilsson) .

T7 . H dgu ud: Man sprang barfota offr >trankvdL r. Det ka1-
lades att uspringa trane u el1er r>rdnne trane u. Man sprang kring

t) Sagesmannen var fodd r 865.
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tre stalldyngeho gar och tre gS"nger omkring var statrtrdyngehog.
Och sornliga sprang fr6n den ena stalldyngehogen ti1l den andra,
dvs. me11an ett visst antal hogar. Skul1e vd.1 gora samma verk an.
En .var tvungen att sparka i hogarna med fotterrla. Andra godsel-
hogar .var inte giltiga. Detta var for att en sku11e bi hardad for
sornmaren. Bruka att sAga att en inte skulle fi ont av tranan, om en
hade varit ute omtrankvd.1len. (ItrG qtz6 s. rB 

-uppt. 
R. hTilsson) .

I tvA uppteckningar anges virf rud agen sonl tiden for
transpringningen.

rB. I Gornnarshog.' sku11e de virfruafton ukigg saj md,nna sola
ya oppe, e inna sola geck opp pi vafferclagsm oran skulle de bar-
fott it stalldyngehogen e vd.nning for att inte fottene sku1tr ffl ran-
ner )), - sprickor. (IILI\[A 6195 b. s. r.z uppt. I,inus BroCin) .

Enligt andra sagesmd,n sku1le man ocksi har springa trana vbr-
fruafton om kvd"llen. (Ib . s. 4, 9,rr).

Tg. IYy: Vflrfrudagen sku11e man springa tre gAnger runt sta11-
godselstacken, for att trana ej sku11e hacka en i bena. (N. M.,

- uppt. av Gosta Berg r9r9).
I ungefd"r halva antalet uppteckningar fr&n Vd.rmtrand talas

det om att man skullespringarunt omkrirg godselhogarnd,
ofta runt 3 hogar e11er t. o. m. (alka oftast) sju hogar.

I andra uppteckningar heter det att man skulle spring a barfota
pi dynghogen, ibland p e eller t i 1 1 sju dynghogar. I Jdrnskog
tillzigges det dd"rvid , att man skulle springa runt pfl godselhogen
tre ginger. (VtrF' 91 s. r4 a11de1es som i Artemark 

- 
i Eda,

Blonrskog och Glava , att man sku1le >sparka i hogen D med fotterna. D

I Gillbergs hd.rad och pi ett par andra he11 (Bro, Grd.sm ark,
Varnum) anvlnder upptecknarna i std.llet uttrycket att man sprang
ci v e r godselhogen eller ev. over sju godselhogar 

- vad. nu detta
ska11 innebora.

Egendomligt nog framhd,ves ideligen s t a 1 1 d y n g e h o g e n
som den ratta platsen for denna barfotaspringning. De anforda
uppteckningatrTa n:r r5, r-7, rB, rg ar alltsi lingt ifrfln ensamma
om det.

I,iksom vid typ I anges syftet 6ven vid denna form av bar-
fotaspringning i regeln vara att forhindra, att fotterna under
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sornrnarells barfotaging blev spruckna octrr sfiriga. Det till-
.skrevs liksom i Smiland trarran, som brukade komma
och hacka en i fotternd, e1ler >p1oja fotterna )). Dd"rfor kunde det
ocksfl h.eta att filan skulle uskrd.mma trana u nred barfotaspring-
ningen. Iblancl tal ar rnan bara om att man vil1e r>harda fotterna D.

Dzirjd"nrte Ssyftas inte sdllan en halsobringanrJe verkan i all-
urd.nhet. (S. n:r 5, Z, ro, r.1, 16.) Tranropet (i n:r 13) ber dock
om uett gctt nytt korn6"r.,) I en ararLanl. uppteckning (n:r il
den enda frfln Vdstergotland 

- 
talas ocksA offir Arsrrdxten. An-

md"rtr<rringsveird ar en uppteckning fri"n lida (XF G rg4z s. 7) ,

Car man sprang barfota pA godselhogen l,S,rfruafton ufor att Cet
sku11e b1i tidig vi.r >.

Z. Anclra lo.kalisationer zLV Gregoriusspring-
rrirrg och tr anspringnlng.

Antingen i forening med ni.gon av de forut beharrdlade for-
rnerna av barfotaspringning (r" t. ex. 4: rz) e11er som fristd"ende
sed for:ekone det att man sprang barfota ti1l nigon gran-
n e s g 5 r d. (Grannarna har ju f. o. pi visst sdtt fett pihiilsning
redan de man sprang over tre mans d"gor.) D. nd.rmare omstd.n-
digheterna vid detta besok vd.xlar dock starkt p5" olika trakter.

I Bohuslan ar det endast mera undantagsvis s$ofir bar-
fotaspringningen forbindes nred besok i en granngArd.2) Beldggen
ar foljande, samtliga fr6"n Gregoriusdagen.

r. Ii auers{ad,.' Man sku11e springa barfota tre gAnger runt
stugarr ocXl si til1 grannarrre: En fick iirte dra pA
sig lros grar\narna (dvs. ta pil sig pi fotterna)" (Ari11 anf . st.)
Barnen skulle barfota springa til1 nd.rmaste granne och b1i trak-
terade mecl en rflocletrede u (", i tjock gr[dde doppad tunnbrodsbit) .

De skulle c1fr b1i starka och hd"rdade" (VF'F ro25 s. 7. G.
Drougge) .

2. H eCe; Vid Gregorius skul1e man springa in p5. grannens dgor
samt samma vag tillbaka igen, si fick man god hd"lsa. Tog ma11

') Orn ropet utranan ploj er u osv. (n :r r 3) skall narttare talas i d et f olj ande.
2) Ett par ginger talas d.et uteslutande on1 att man sprang barfota r>till en an-

nans g e r d. eu (L-vse. VFF' rl8+) el1er Defl arlnans m a r ku (Tossene VtrI'
t2fi)" Jfr avc1. 5l
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dd.remot en annan vag, villade man grannen n6got ont. Somliga
tog sig for att hamta vatten hos grannen. (VF'F' 17Z6,s.rZ 

- uppt.
Ingrid Settergren) .

3. Saarteborg.' Man sku11e springa barfota over 7 (?) gdrden.
Tr aL<terirg i nast a gilrd. (Ari11.) - 

Tidigt pfl mor-
gonen skuLle man springa i bara skjortan ti11 grann arna.
Vid framkomsten brukade man visst knacka pil och halsa, och sen
bar det av igen. Det ansigs som en hedersbevisnirg att fe ett
sidant besok. (Ari11).

4. Brirfendal.' En Bo-irig man berd"ttade att han varit med
om att springa Gregorius. Barfota te rraste gArd.') (Ari11.)

Gregoriusd agen sprang man barfota. Ofta var det fr6"ga om
nAgot vad. Man skalle dih2imtaettplaggfr6n det g r a n n s t d 1-

1e man besokte. (VtrF'rZZ3 s.29. fngridSettergren.)
5. Lane-Ryr : Gregorius ansigs for forsta vArdagen. Pe mor-

gonsprangdebarfota ti11 nasta by for att styrkafotterna
under Aret e11er sommaren . . . (VF'F' 7o4 s. B - F'. Hj. Palmquist.)

I Dalsland ar denna lokalisation av barfotaspringningen
vid.a vanligare. Den S"terfinns i ro uppteckningar forlagcl ti11

Gregoriusdagen, i rr till v6rfruafton och i r till virfrudagen.
I n6"gra uppteckningar omtalas bara, att lnan den morgonen

sku11e springa barfota til1 n6"gon granngird och tillbaka igen.
(HAbol, VF'tr rcSi Erikstad VF'F' 816; Frd.ndefors VF'F' Zo5)
ufor att hd"rda fotterna ))" F r6"n Rolanda beskrivs seden lite utfor-
ligare: (6) Pe Gregoriusdagen (rS mars!) skulle rnarL hd.rda fotterna
genom att springa barfota til1 en granne, som icke fick bo a1lt
for nd.ra. Man fick ernellertid, icke gi in dar utan endast vdnda och

springa tillbaka samnra vag. Det kallades att >springa Grego-
rius >. Om nigon klagade over kylan och vi11e gh in hos grannen
for att vd.rma sig, blev han forernAl for spe, och kallades >Askefis u.

(IIrG ro34 Josef Jonasson.)
I fr?aga om forbudet att gil inomhus hos grannen har emellertid

bruket vdxlat.
Z. I Rcinnelanda heter det: Man skulle g& barfota ti11 nigra

grannar. Skulle inte ha rock e1ler vdst, utan vara si tunt kladd
1) Uppgiften ar i originaluppteckningen (VtrF' 29 s. z) forsedd. med ett fr&ge-

tecken.
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som mojligt. Hos grannen blev man b j u d e n p i f ii g n a d
eller traktering. (IF'G g8g s. Zo, Tryggve lfeimer.) 

- Undfeigna-
den hos grannens har tidigare omtalats fr6,n Naverstad och Svar-
teborg i Bohuslan (uppt. 2, 3).

Iriksom i Bd.rfendal i Bohuslen sdgs det i n6"gra Dalslandsupp-
teckningar, att man sku1le ta med sig nAgot f oremA. 1

frd"n den stuga man besokte.
B. SA berdttas det i Dals trd efter en gumma fodd r14g: Seden

att springa Gregorius var allmzi.n i Klevmarken, Rdvmarken och
uppit Nossemark i berd.ttarens ungdom. Annu for omkring 40
hr sedan [omkr. r8go] forekom den. De sku11e rnan springa bar-
fota till ni.got grannstdlle. Ddr gick man in, och utan att sdga
nigot grep man forsta till hands st6.ende sak, kaffekittel e1. dy1.,
och sprang tillbaka hem igen. Den som fick pAhilsningen skulle
springa efter och forsok a ta honom som sprang Gregorius. Irycka-
des detta fick han den tagna saken med ti11baka. Det vat pfr
kvd.11en de sprang. Seden iakttogs uteslutande av ungdomar och
betraktades rnest som en skamtsam 1ek. De som sprungo gjorde
detta for att skydda sig for rstenbordar )) foljand.e sommar. uSten-
bordar I e1ler stenboldar var en vanlig 6.komma bland holing atna
under valtrgingen. Dessa gingo for det mesta barfota, och slogo
sig ofta mot stenar. Sk6ttes siren il1a, fick man vdrk, och sA upp-
kornmo stenbordaru. (ItrG zToo s. z\-zg, uppt. Tage Heimer.)

Detsamma omtalas i ett par uppteckningar fr6.n Rtiggrird: (g)
Gregorius ging ar natt och dng lika lflng. De skulle man springa
barf.ota til1 grannen, oppna dorren och ta n5got i grytan och
springa hem med. De blev man kvick under 6ret. (If'G ro55
s. 34,uppt. Maria Aronsson.) (ro) Barnen vd.ntade pi Gregorius,
de de skulle ut och springa. Det var har allmd.nnare dn att
springa trana (vflrfruafton). Det var lite former att springa
trana. Min syster sprang barfota till farmor, och tog hennes
slev ur grytan och sprang hem. Farmor kom efter och skrek:
>Ir6rter du b1i min grotiga slev! u Ndr syster kom hem, fick hon
ta pi sig strumpor och skor och gA tillbaka till farmor med sleven.
Om tnan springer Gregorius, blir man \effi och kvick hela 5.ret.
(IF'G $37 s. TT-T2, uppt. Maria Aronsson.)

I detta sammanhang bor ocks6" neimnas, att samma lokalisation
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av Gregoriusspringningen forekom i nd.rmaste vdstgotska
grd.nsbygd, V cine-Ryr.

(rr.)) uPA Gregorius sku11e man springa barfotad och tunn-
kladd till nalsta stuga, men man fick ej ge. in. Se tick man hirt
skinn und.er fotterna pn vir och sommar (e1ler eniigt en annall
sagesman: maxl fick inga lstenbordar u i fotterna under sommaren) .

iVIS.nga gS"nger trrunde granraarrTa springa forbi varann pf," vAgen, clfu

fick d.e ej hAlsa e1ler talas vid" (VF'tr t8z3 s. 22, 68S s. 6
'dppt. F'. Ifj. Paknqvist.)

I sanlnr.a former sker ibland ocks6" vfrrf ruaf tons tran-
springning i DalsLand. Bruket att taga med sig nflgot forem5l
rrid besoket i grannens stuga iterkornrner ocks6. d.a, t. ex. i foljand.e
trppteckning frin Artenoark; ( rz.) Pe VafferkvAllen brukade
rnan >springa trana. r Detta tillgick sfr att man barfota sprang
till nfigon granne, ddr man i all hast ryckte ti1l sig rr6.gonting, en

soptr<r,,ast el1er dylikt. Detta var for att man skulle visa, nar lxan
korn. hem igen, att man verkligen varit inne i en stuga. (IF'G
8BZ s. 6S; uppt. Erik Gustavssorl.) Samrna motivering vilken
synes rnig ge en fullt tillfredsstdllande forklaring for uppkorursten
av detta sd.regna drag upprepas i andra upptecl..ningar fri"n
Nossemark och Steneby. (NM rro48 och IF'G 758) Det ar
11og ingen aniednirrg att har misstdnka ett slags srrart magi, i av-
o'ikt att stjiila grannens ulycka> el. dy1. En sidan insthllning ar
tirrerhuvud. frd"mmande for barfotaspringningen i svensk sed.

Jhmfor dock n:r z orran!
I Varmland omtalas denna forrn av barfotaspringning

c'ndast undantagsvis, ndmligen i dessa tre uppteckningar:
13. Osteraallshog; Vafferkvd.l el1er utrankvAl u, som den ocksd.

kallas trar, skulle en springa barfota till nd.rmaste grannstuga, hur
nrycken sno och vad kallt d.et var. (IF'G 3175 s. 32 - 

R. Nilsson) .

14. V cirnoskog.' Jag var rned mi.nga vaffer aftnar och Dsprang
ttrane D, nd"r jng .var barn. Det hjalpte inte , att det var kallt. Far
och mor sade, att en skulte springa barfoten. Det vat att springa
frarn och tillbaka me11an hemmet h, grannstugan. Det .var for att
en sku11e b1i hardad e inte fe delig fotter. (IFG 3zro s. 42 It.
Nilsson. Sagesmannen vatr fodd rB55).

15. )stra Aruteraitt: P5" vafferkvhl sku11e man springa barfota
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pA aTla bara fleckar. Det var for att inte tranan skulle komma
och hacka en i fotterna. Min far hade mig att springa till en
granne a1lde1es barfoten. I{o11 p& att frysa fotterna av mig i den
myckna snon. (IF'G z47z s. 35 R.. Nilsson. Sageskvinnan var
fodd tB++).

F'orrnodligen har vi att gora med salnma sed i en enstaka v as t-
g o t s k uppteckning, dar det dock inte utsd.ges, att man skulle
vara barfota:

t5. Leksberg: Vafferdan skulle folk spr inga trana ti11
grannens. Var det sfl, att de kunde ta sig dit utan att trampa i
sncin,skulledet b1i ett bra 5r. Desprangocksiforatt
fe starka fotter. Nd"r j^g var r4t 'ir (s6ger sageskvinnan, som var
fodd t8+g), tjd"nade j rg i Ek pi en gArd, och dAr sprang vi trana
allihop och sen hade vi vAfferkalas. (IF'G 34ZZ s. 32 uppt.
Nils Sjoholm. Dennes uppgifter har dock ibland visat sig ope-
litliga. )

Denna lokalisation av barfotaspringningen fcirekommer slut-
iigen ocksi i ett enstaka fal1 i sodra Halland dar seCen
antrLats tycks ha varit okend.

r-7. Harplinge." Min rnorfar berd"ttade om en sed har fr6.n sin
barndotn, r83o-talet, de man pfl nAgon viss drg pfl vintern e1ler
forvAren brukade den aftonen springa barfota ti11 nd.gon grann-
gArd. Det var visst htr,vudsakligen pojkar e1Ler yngre rnd.n, som
brukade gora detta. (N-M., E. u. z5T5r --uppt. Karl A. Karlsson.)

Barfotaspringningen til1 en grannstuga Aterkommer sAlund a
lite varstans i vd"stra Sverige och har (sisorn redan framhillits) varit
siirskilt vanlig i Da1s1and. NAgot sarskilt syfte rned att rnan sprang
ti1tr en granne omtalas inte: <1ar ett syfte overhuvud nd.mnes, dr
Cet genomgS"ende att stdrka e11er herda fotterna etrler att b1i ,,>ldtt

och kvick under 6ret u. Fornrodligen har det helt enkelt legat nara
ti1tr hands att ange en grannstuga som m51 e11er vdndpunkt for
barfotaspringningen, om denna sku1le utstrdckas tttanfcr den egna
girden. (Gtannen fick ju ocks5. besok 

- 
pn sd.tt och vis nar

man sprang barfota uover tre mal1s gdrden u elter >kring tre dyrrg-
hogar u.) Nigon anlednirg att uppfora denna lokalisation sisom
en sArskild och ursprunglig typ av barfotaspringningen foreligger
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knappast. I fr&ga om d.etaljerna ar ocksi bruket synnerligen
vacklande.

Ddremot har Cet trtan tvivel varit en sdrskild avsikt , nar bar-
fotaspringningen n6gon ging stdlles ti1l den egna lrgArden.

18. Tossene, Boir.ustren: uGregori ti, natt h da lige rri u. De skulle
den forsta linvAven vara fardig, och man sku11e draga ur bAda

skelsproten och med dem i handen springa harfota runt ladugil Cen

3 g6nger. (VtrF' r:r7 s. Z - 
uppt. Olga Ringqvist) . IId"r fir nran

inte veta n&got om syftet, 11].en forrnodligen har det varrt nigot
slags avvarjande rnagi, ti1l skydd for husCjuren.l)

rg. Bdttre beskeC trrarvidl^g ger foijanCe ttppteckning fr&n eil
annan socken i mellersta Bohuslart, Briue: P5 v&rfrudagen om
morgonen skulle springas barfota ti11 ladugirden, och in igen. De
fici< de tur ti11 kreatur, och sen gick v&rarbetet Tattare.
(Vtrtr 679 s. z uppt. I{j. tralmqvist).

2a. )Ceborg, Dalsland: Gregoriusdagen skulle rnan springa
barfota rtrellan stugan och ladug&rden. (ItrG zgt\ s. 58) .

2T. I en datslSndsk bygd sorn inte nd.rrnare angives, uskail va11-

hjonet for nd"sta soxrlmar (pa Gregoriusdagen) barfotad- springa
runt om alla uthus, se f redas kreaturen for vargen)).
(ULl-{ A 4z: 9 s. z6t uppt. D. Ekelttt d) .')

') Jdrrrfor nedan n:r zr. Liknand.e bruk forekomrrler i Osterbotten pi fettis-
d.agen: vdrd.innorna gick tre g6nger ornkring fdhuset, r>for att korna inte skulle
ligga borta om solnrnaren D 

- 
eller man skulie springa till fehuset i samma syfte.

116r s6ges d-ock inte, att man skulie springa barfota. (Nikander i F'olklor. och

etnograf . studier I, s. 249).

') Denna notis 6.terges i rrEn bok om Vdrmland av vdrrnldndingari> (red. av
I{. I-[. Ilildebrandsson och S. Sarnuelsson) del IItr, s. tg6 i sAdant sammanhang
att d.en trokaliseras till Sodra F'innskoga i Vd.rmland.. (Den d,ateras till rGeorgius-
d.agen, r3 mars i>!) Emellertid. har fil. lic. Rick. Broberg pi forf rhgan haft vdnlig-
heten med.d.ela rnig, att originaluppteckningen avser D a l s l a n d. 

- 
f{znske har

man i d.en vilseledande ortsangivelsen i En bok om Vd.rmland, kdllan for d.en

overraskande och isolerade uppgiften orn Gregoriusspringning i norra Vrirmland,
pi l{arin Danvers karta VI. (Jft h6rom ovan s. 23!) Barfotaspringning till
lag5rden pi Gregoriusd.agen ortrtalas ocks6 i foljand.e uppteckning, sol11 just ndr
d.etta uppsatts, insd.nts av ALbert Josefsson i G511stad. (ItrG 4go7). uFor lbngre
tid tillbaka skulle det varit sed. att G r e g o r i u s d " g e n springa ut barfota pA

morgonen for att man skulle bli riralad. i> [hdrdad] om fotterna och ej f 6 nigon
fotsjukd.om, fotsvett o. d. Det var sSrskilt barnen, som skulle springa, vanligtvis
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Inte sziltran ar uppgifterna om var (eller hur lnngt) man skulle
springa barfota helt obestd.mda eller saknas t. o. m. a11de1es.

Se t. ex. i den encla uppteckning om barfotaspringning, som fore-

zz. Asp'inge: Di skulle harda sina fotter froenatt, si di blev
starka for hela sommaren. Om di sprang platt tre gAnger fram och
tiilbaka mellan hemrnet och en bit ddrifrhn, kunCe di sen gi barfota
hur mycket som he1st. (frUp 6zo9 s. Z uppt. Annette Sones-
son) .

Annu forbehS"llsarnmare ar foljancle uppteckning frin Bohusldn.
23. Bciae; Virfruafton om rnorgonen sku11e springas barfota.

Det betydde god skord. (VF'tr 679: t, uppt. Hj . Paknquist) .

Enligt samrna kei11a sprang rnan har Gregorius r>tre g6"nger offi).

stugan u, for att fe starka fotter, och v&rfrudagen orn lnorgoneil.
ti1l laclugArden. (S" ovan nr. 19!),)

Man sprang barfota ))en bit )) heter d.et i Kville, el1er ))eil viss
vAglai.ngd u, i Sanne. (Ati11.) DVi sprang ett stycke sfl 16.rrgt vi
orka, och sen tillbaka igen u. (Gesdter nr. fl. Dalslandssocknar
IF'G rooo s. 19) . uDet skutrle visst vara sArskilt bra orrl de kunde
springa over sjoar. u, sd"gs det i I{ogsAter. (IFG z3\z s. 65) . Ocla
ri en tredje DatrslanCssoctrren, RolanCa: uJu 16ngre rnan kunCe
springa och ju f ortare Cesto battre r. (VF'tr Zoz s. 4.)

ti11 1 a du g er d en, leelst runt d,enna och upp pir go ds e1h o g en, och sdr

in igen . . . Numera finnes ingen som erinrar sig att de d.eitagit i barfotaspringnirg,
elruru en och. annan hort tatas ddrom. I min barnd.om minns j"g att faruror
alitid sad,e till oss pn kvdllen: r>Nu f e I loven opp i morn bittia 6 spring a bar-
fota te lagArn! u Ibland tillade hon: Dannars kommer Grigorius 5. nyper er i trira u.

Dessa nyp skultre yttrat sig sA att man fick ont i fotterna. Det blev aictrrig
nigon barf otaspringning ov, men f armor hade ofta sprungit i sin barndom"
I{on \rar fodd [i Blidsberg, RedvAgs hdrad] t9z4 och dog rgrr.), _- Trots det
15nga tidsavstAntlet mellan sageskvinnans meddelande och upptecknandet, torde
uppgiften vara trovd.rdig. Dock vricker tidfdstningen till Gregorius betdnkligheter,
nar det g511er ostra Vdstergotland. Emellertid. meddelar upptecknaren (i brev
d. 16 juni): rSedan farmor 15st sig fram, vid. 14 Ars 61der, flytta hon bort octr
hade tjdnst pA flera st511en, bl. a. i Mark och nerAt Hallandstrakten. Det dr
ddrfor mojligt, att mycket, kanske det mesta, av seder och bruk har hon fett
hora, nd.r hon >tjdntes for>. Uppgiften 5r sAl. vansklig att lokalisera.

') IIar man hdr haft en hel serie barfotaspringningar? Eller har seden vdxlat
hos olika personer?

at, F
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Ibland kommer det in ett visst rrrornent av t a v 1 a n, liksom
i den sista uppteckningen: det gziller att springa l[ngst e1ler att
komma forst l>. Man vil1e harda sig pfr detta sdtt, och si vil1e d.e

se, vem som -var hiirdigast. (Valbo Ryr, IF'G 2936 s. 27.) En
sfl:dan td,vlan ger ju ndstan sig sjalv, pojkar eme1lan. Ibland
g2i11d.e det dock inte bara aran. uDen som kunde springa 16ngst

skulle som beloning hdrfor erh611a ett halvstop brdnnvin u. (Sanne,

Roh. VtrF' t6z5 s. 33) . r>Ofta var det frh"ga om ett vad. En sold.at

sprang r km. barfota for att ffl en gok D. (Askum, Boh. VF F t768
s. 7). IJppenbarligen al det har fr6"ga om en senare urartnirg av
seden.

B. Barf otasprirgning vid arLdra tid,punkter
arL Gregoriusdagen och virf rutiden.

Gregorius och virfrutiden var inte de enCa tidpunkter pa vi"ren
de en foregripand.e barfotaspringning forekom. (S" Karin Danvers
karta VI!) Sarskilt ar det pAskhogtide n, somharvidl"g
kommer i frilga. De foreliggande uppgifterna hd.rom nr.eddelas

ladr ned.an landskapsvis.
I. Ed, Vd,rmlanC: Om di kutta barfota om p&skekv'd"1.,

skulle di inte f5" ont i fottera pb, sommaren. (IF G t2r9 s. 13, uppt.
R.. Nilsson) .

2. Algti, Vdrmland: B. (fodd rBTo) horde i sin barndom, att.

nranpi pS.skaf ton borde dansa barf ota i sta11-
d"yngehogen med uppvikta byxor for att skydda sig mot
pflskk aringarrTa. Dessa kunde d.ra iviig med en. (IF'G 7o7 s. ro

- 
uppt. K. Rencke) .

3. Sktillerood, Dalsland: F'arfar gick upp tidigt pfl l5ngfredags

ffrorgonochsprangut ttaken. Ifan Sprarrg kring sttt-
g a n flera varv. Det .var for att han inte sku1tre f3. nigon sjukdom.
Ndr han hade sprungit se, skulle han in och ha lAngfreCagsris.

(IF G 3ru2 s. 30 - 
uppt. R. Nilsson).

q. Liung, Boh: Pa lingfredag sku11e rnan stiga tidigt upp , dn-

nars fick firan r>lingfredagsstryk r. Den dagen skultre det ocks6

vara bra att gh barfota, for att man ej skulle fA finnar und-er i.ret.
(VtrF' r4zz s. 3 - 

uppt. Anna Gustavsson).

5. Valla, Boh: Om man vi1le se vilka sorn var piskatr<eiringar,

D. lado



skulle man p&skdagen om rlorgonen, innan solen var uppe, springa
naken ijver tre mans vintersd"d, sedan kliida pi sig och gi tiil
kyrkan, de skulle man f5, se dern. (VFtr 1637 s. 4 - uppt. Johrr
Kristensson) .

6. Frid,heno, Vdstergotland: Diskulle springa barf ota
ij v e r t r e m a n s a go r. De skulle di fe se pE"skkaringarna,
rldr satt di bakldnges i kyrkan. Det sku11e vare fore solen gick
i-l.pp. Det varla piskdagell pA morgonen. (ItrG rr.46 s.

4r - uppt. Iledvig I,und6n) .

Z. Vrirend, (Hy1t6n-Cavallius Vdrend och virdarne I s. 93) .

Skartorsdagsmorgon, innan so1 gflr upp, skall mar-l

springa naken omkri*g dyng dn, si f Ar man korn.1)
Ar Dman D har - husfadern? Jdmfor (i fr. o1r1 syftet) ovan 6: 7.

B. Jonsberg, Ostergotland: Piskdagsmorgonell skulle marl
springa barf.ota over rinnancle vatten, ty dfi
skulia rnan b1i kvick och left. (IILMA 2467 s. 6.)

g. Mu,nktorp, \rdstmanland. Dagarl\a i pfiskvectr<an [frAn octrr

ured tisdag t. o. m. annail.dng pisk] skulle rnan pi firorgoner-r,
nAr man kom ur sd.ngen, springa barf ota och i lin-
net ett varv cmkrirg huset. Den sofil kom sist in,
fick rramrret av dagen2) , och den som tr<om sist pA lordan skulie
l:juCa pi agg under helgen. --. Ndr vi var srnA, spratlg vi s& dd"r"

(E. u. r9o53, uppt. Etla Ohlson eft. sageskvinna fodcl r9o5.)
ro. Vix,giker, Soderwtanland.. Flela dimrnelveckan sprang folli

p3" morgnarna, men inte Marie Bebidelsedag. (ULI\(A ry44.)
IIar seiges intet om att rnan sprang barfota, firen jzinrforelseti

mred foregd"ende uppteckning gor d,etta sannotrikt.
De bi,Ca sista uppgifterna ar szirski.lt intressanta darfor att

barfotaspringning annars tycks vare okend i Mllarland skaperl
trrksorn i Dalarna och Norrland.t) Det magiska syftet tycks em.el-

iertid vara aildeles barttappat.

t) Jfr Danner s. rg7 derr smorrnagi pA d.ynghogen u. p6sken. lrTdmnes i V. o. \ .

r".rr:rerlelbart efter hdr anford.a notis. :

2) Askfisen, skdrkusen, 16ng1aten, dggskdppan, pAsklosken och annand.agstosken"
u) Den pi X(arin l)anvers karta inlagd.a barfotaspringningen pA v6rfrud.age{i.

irAn Uppland h.ar inte kunnat Aterfinnas i d.et matetial, som har varit mig tili-
gd.ngligt.

{) lrr:tot



Pisktidens barfotaspringning ar tydligen annars io.entisk med
den i samma landsdndar forekommande barfotaspringningen vid
vflrfrutiden. Pisken kunde ju infalla helt rlara denna, varf6r en
cverforing ibland ndstan gav sig sjetlv. Barfotaspringningen sker

EienomgAende tidigt pi morgonen, helst >innan solen var uppe)).
Titt undantag utgor troligen de bida vdrmldndska uppteckningarrLa
(r, z) de man sprang pn pAskafton, utan nd.rmare angiven tid.
I,okalisationstyperna ar de samma. Typ I (kring stugan) iter-
finnes vid nr 3 och g, typ II he S.kergArclena) vid 5 och 6, och
typ III (pe e1. kring dynghogen) vid z och 7. I den ostgotska
uppteckningen nr 8 talas i st. om att springa barfota over
rinnande vatten. Vi iterkornmer senare hiirti1l. I ovriga fa1tr

Llnges ingen bestdmd lokalisation. Syftemilet at ocks6. i al1m.

(der det anges) detsamma som vi forut mott : man har orntanke
cur grodan (i nr 7) , om h61san (i 3 och 4) , om fotterna (r). lVlen

har forekommer ocksi en vid pisken helt naturlig association
ured piskkaringarrla i nr z, 5, 6.t)

Aven vid andra tidpunkter forekom sporadiskt en tidig barfota-
springning.

rr. Kyndelsmdssan: Iagvar upptagen av baronen pA

Abylund hd"r i socknen i hans eget hus. De ungbaronerna och jag
var pojkan, kunde det falla oss in vid kyndelsmd"ssetiden , att vi
tog av oss om fotterna och sprang ut runt omkring gArden. Det
var en stor gird och vi sprang ett par tre varv omkring d.en i
snon. (Godegird, Ostergotland Uppt. av Sven I,iljeblad, Frot.

trt. rgz3 s. r4.) Ilppgiften kan knappast betraktas som nflgot
vittnesbord orn en folklig och traditionell sed" Hdr ar det snarare
fr6"ga om ett godtyckligt pojkpihitt.

T2. F e ttts d a g e n. F'rin svenska Osterbotten ber.d.ttas det,
att medan de andra sova p& fettisdagens morgon, bora k v i n -

') Ingen av d.essa pAsktraditioner omndmnes i Louise Hagbergs P6skhogtiden
(R6sunda tgzo). Dock finns hdr (s. 8r) en metod att avsloja pfrskkdringarna
som dr n6got besldktad. nr.ed barfotaspringningen over gdrdena i nr 5 och 6: rtGAr

mall p6sknatten bakldnges och motsols tre varv runt kyrkan och ddrunder sldpar
tvi fingrar mot kyrkvdggen och blAser genom nyckelhAlet och si gAr bakldnges
upp for kyrktrappan s& f6r man skAd.a samtliga trollkdringar i byn. u
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norna barf otade springa lingt 1in iLt sig. Den
som te1 springa ldngst , filr ocksfl ld"ngsta linet. (trolkloristiska och

Etnograf. Studier f, 249) Denna linmagi hor givetvis nara ihop
med ovriga s6tt att uika lilngt lin I osv. pfl denna drg som ar
gd.ngse i F'in1and.')

13. M a ttt o S, d. 2q febr. >Ilattias med sitt blida skagg,
lockar barnen bakom solskensvdgg. D Barnen skodde av sig den
dagen och sprang barfota over snon, till barfkickarna vid sol-
skensvdggen. (D.gerfors, Vdsterbotten, uppt. Astrid Ohlson
UI,MA 66gg s. 5.)')

T4. Matildadage n, d. 14 mars, sprang man barfota for
att harda sig. (BAve, BohusLan, uppt. Ingrid Settergren. _-- VF'F'

r8r5 s. 33.) Denna drg saknas hos Karin Danver.
15. Den r apri1. trrirgelanda, Dalsland: raprilsprangvi

barfota utikring vdggarraa. Det skulle -vara si bra for fotterrLa.
(IF'G zg5z s. 45, uppt. R. Nilsson.)

t6. Rtilanda, Dalsland: r april skulle en springa barfota si
15"ngt en kunde. Det blev ju bara en liten bit. (IF'G ggg s. 35, uppt.
F'olke Irinder.)

17. D e n r 5 a p r i 1 : Den forsta ging pi iret man skulle gi
barfot a vat den 15 april" Barfota hade deras forfdder gtftt denna
drg, och si skulle ocksi barnen gora. Men det kunde handa, att
barnen kunde g5" barfota lnnu tidigare. Kring d.e smA stugornas
stenfot var upplagd en jordvall, denna kallades mullbdnken. Me-
dan det d.nnu 1flS sno i markerna, hade solen tinat upp mullbarl'
ken, och pi denna sprang barnen runt stugan. (KVrkAs, Vdster-
gotland, ItrG 4go5 s. 4 uppt. Erik Carlsson 1944.) Detta
daturn hor tydligen ihop med den 14 april, Tiburtius, som forsta
somm ardag. Denna vAndpunkt har en ging markerats genom
en foljd av tre dagar, liksom uvinternitterna )), d. r3-r5 oktober.

rB. Den r maj. Askurn,Bohusld"n: rmaj skullemandricka
mdrg i benen. r>Om du Klas springer ner till mig r:sta maj, se

fir du en gok r>, kunde man siga. Men man sku1le s p r i n g a
barf otad hem och tillbaka igen. De fick man mdrg i benen

') Se hdrom Louise Hagberg i
') Om Mattiasd.agen se I{arin

yttervdrld., s. r34 f.

F'ataburen rgr3, s. tzg f..

Danver, k.p. III--VI, S. Svensson, Bygd och
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hela 6.ret. Det var en riktig tradrtion i Askum. (I!'G 4$3
s.4r.)

Det ar inte latt att avgora, i vilken utstrd.ckning dessa enstaka
uppgifter AtergS"r pi en verklig tradition. trtt magiskt syfte orn-
talas uttryckligen endast undantagsvis. (Vid nr 12, T4, 15 och
rB.) I andra faltr och sdrskilt vid de bida senaste data 15
april och r maj kan det kanske helt enkelt vara friga om el1

traditionellt bestd.md dng, uforsta barfotadagen )), de nlan b o r-
j a d e gA barfota, utan att detta i ovrigt hade n6"got med magi
eller riter att gora.

g.Utbredningen av vArdagjalor^ningstidens
barf otasprirgning. Nojs e11er magi?

Det har synts mig nodvdndigt att i det foregiende 7tfta det i
arkivens folkminnesuppteckningar foreliggande prirnArmaterialet
rrirande v6.rens tidiga barfotaspringning sj tilvt komma ti11 tals
i s5. stor utstrd.ckning sorn mojligt. (Ideatret att iterge irela
materialet ar tyvarc uteslutet; ld.sarens tAlamod torde ocksi,
.vara tillrdckligt hirt provat and6.) Endast genom ett nAgor-
lund a fylligt och allsidigt utrval, som ar verkligt representativt
for sedens rika och i olika bygder starkt vdxlande utforrnning nred
tillhorand e trosforestd"llningar, ges det nodvd.ndiga underlaget for
en detalj-analys, pfl vilken i sin tur en n&gorlunda hfl1lbar hetr-
hetsuppfattnirg kan byggas. trtt blott sumrnariskt referat blir
7eft mer eller mindre godtyckligt och subjektivt i sitt urva1. Det
gdller i varje fall i hog grad om den framstzillning av seden, sorxl
ges i Karin Danvers avhandling, F'olktraditioner kring virdag-
jdmningen. Och resultatet sS"dant det foreligger i hennes tydning
av seCen, har ocks5 blivit dd.refter.

Sisom redan forut har pipekats, ar dven den karta, som dar
sku11e redovisa for det samlade materialets geografiska fordelning
och dess olika tidfiistningar, i viktiga punkter felaktig. lT6gon
Gregoriusspringning utanfor Bohuslan och Dalsland existerar inte,
vilket inte saknar sin betydelse for bedomandet av det historiska
forhillandet rnellan Gregoriusspringningen och transpringningen
pfl v&rfruafton" (S" ovan sid" rr, samt s. 34 not z) Aven ka*
tans beliigg for vS.rfrudagens barfotaspringning i Vdstergotland
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ar delvis missvisande. Vissa andra, isolerade uppgifter (frin Got-
land, IJppland och Jiimtland) har i varje fall inte kunnat iter-
finnas i det for mig tillgiingliga materialet av originaluppteck-
ningar.

Den bild man efter dessa korrigeringar av d:r Danvers karta
erhiller av sedens spridnirg, ar i ett avseende ganska ijverras-
kande. Mellan det vAstliga centralomr6det for forvirens bar-
fotaspringning 

- 
Bohusldn, Da1 och Vd.rmland - 

och det cstliga
vissa delar av Smd"1and strdcker sig ett stort omr6.de

Vdstergotland och vdstra SmAland dar beldggen for barfota-
springningen ar synnerligen tunnsAdda. De ar dock ti11rd.ck1igt
minga for att bevisa att seden har funnits aven dar. Se o\ran
uppteckningarna 5: rr, tz och 6. 7 (de barfotaspringningen ar
foriagd ti11 vArfrudagen), samt B: 6 (til1 p&skdagen) .1)

I{en varfor har barfotaspringningen inorn detta i stort sett sA

konservativa ornrS"de si litet formS"tt hA11a sig vid triv pi senare
tid? Det ar en fr6"ga, som jrg mi.ste 1d.mna obesvaraC, likasom
samrna fr6.ga betrd.ffande hela det ovriga Sverige. (D" enda be-
trdggen i"terfinns ovan under 7: 17 och zz samt B. 9-r3.) I,ika
sdllsynt ar den rituella barfotaspringningen i Norge. De tv6"

bel6ggen (som finns S"tergivna hos Karin Danver s. zo3) ar fol-
j ande:

Gregoris (tz mars) sa dei, at drg og natt vat like lange. r>Da

skai folk legge seg i lyse. Den som spring berrfott rundt uthusa
gregorikvelden, er fri for ormebit den somlxatren" Den som kjem
sist i seng sker dra loppelasse. D >Greggen D er farleg for den sonr
er lengst oppe. (Holand 

- Nils I,iC, i Romerike II s. r:4.) Gre-
gorimesse skal man legge sig, mens det er 1yst, rrlen forst skal rna11

') Den forsta siffran anger avd elningen, den senare numret inom denna.
Ildrtill bor l5ggas foljande uppteckning frAn Kinnarulrlma (soder om Boris).

Ingen Aldring har sig bekant, om barfotaspringning v&rfrud.agen forekommit hdr.
Blott Lotta P. (fodd r8S:) sdger, att hon och hennes syskon som srni dA. togo av
sig barfota och sprungo ut, till och med" om det var sn6, samt in till mormor, som
bodde i en annan stuga och hade en del av girden. Och d,e dld.re uppmuntrad.e
dem till det. Si ska en gora um vafforda. (I F'. G. 3o7o S. g- uppt.Axel IIen-
riksson.) En pA I(arin Danvers karta utsatt beteckning frin Gustav Adolfs
socken (vid s. Vdttern) bor dd,remot utgS; den beror pi missuppfattning av en

uppteckning av Hj. Palmqvist, V. F'. tr. 685 s" 63.

41



rspringe barbent rundt huset. Gjorde man det, vilde man ikke
bli bitt av hugorm om sommeren. (Romskog 

- Rut Iluldt , Ast-
foldminne s. 98.) Bid.a uppgifterna avser bygder vid eller nara
Vdrmlandsgrd.nsen.

I-,okaliseringen runt husen ar som synes densamfiLa som
pn Island och vid typ I i de svenska uppteckning arna. Detta
stdrker ytterligare intrycket dv, att vi har har att gora med en
huvudform av seden. Denna lokalisering dr ocks6 i Sverige nd.stan
ensamrS"dande utanfor de vdstsvenska landskapen.l) Tidf2istningen
ar sitillvida m?irklig som den norska Gregoriusspringningen fore-
tages pAl kvdllen, vilket frin Sverige endast dr sdkert kd.nt genom
tvi uppteckningar. (+: B och 5: z). Syftet att skydda fuhn
ormbett iterkommer ocks6, i Stskilliga svenska uppteckningar

se t. ex. 4: r, z, zo, zB, zg.

Innan vi overgir ti1l en nd.rmare granskning av denna forvirens
barfotaspringning med hdnsyn til1 dess innebord for garnmal
folklig uppfattning, bor forst sdgas nilgra ord om den principiella
utgAngspunkten hiirvidL^g. Sisom redan inledningsvis har an-
forts (s. 3 f .), hyser d:r Danver den isikten, att >n6.gon a11varli-
gare innebord har allmogen sikerligen icke inlagt i denn a barf.ota-
springning. I den m&n dylika forklaringar [dvs. av magisk inne-
bord] til1 sedens forekomst anfores, ar de att betrakta som se-
kund.6ra foreteelser, tillkomna for att gora det hela mera spdnnand.e
el1er stimulerande e1ler for att fcirstdrka tdvlingsmomentet i seden. u

Mot detta betraktelsesdtt kan framstzillas en rad invdndningar,
som var for sig ar av tdrnligen avgorande natur.

F'orst och frdmst framgir med all onskviird tydlighet av sjdlva
uppteckningarrla, att allmogen sjiilv verkligen h a r inlagt en
>allvarligare innebordr i seden, an d:r I)anver vi11 ltfta piskina.
Man behover for att inse detta bara lesa en upptecknirg som den
tolj ande:

Om trankvd.llen skulle en uspringa tranat>. De skulle en ut
barbent och barfota, om det var aldrig sfl kallt. Se fick en av
enrisvidjan e1ler bjorkevidjan om benen, si att det sved. Egent-
ligen skulle en springa kring rfjolvtigenD [fjordviigen], men det

1) De enda und.antagen at 7: r7, 22 samt 8: Z, B, 12.
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blev inte av i min tid., :utan vi sprang se lingt vi tyckte. Nigon
gtmg kund.e det vara snii, si att det rdckte en ti11 knd,na, men
ut s k u 11e e n, for det var halsosamt och si skulle en tebettre
skord., om en hade rsprdnge trana>>. Somliga sade, att en inte
skulle behova f.h ont i fotterrla om sommaren. Ju mindre en had.e

pi sig, ju b[ttre var d,et. Bi.d.e stora och smi var ute och sprang.
Men med stora var det inte si vanligt. Det blev mer och mer si,
att endast barnen skulle ut och springa. Sa hota en dem med
tranan, att hon skulle komma och hacka dem i fotterrLa. (Tocks-
mark, Vdrml.,IF'G 4zo6 s. z5-26 uppt. R.. Nilsson, sages-

man f. 1865.)
Detta griller inte bara som undantag utan tvd.rtom som regel"

Aven nar den tidiga barfotaspringnirrgen har utforts av barn och
ungd.om (s&som i senare tid oftast synes .vara fa11et), se trar det
ingalunda varit n6got pAhitt av dem, for nojes skull. Nojet var
tvdrtom i a1lm. ganska tvivelaktigt, de man sprang barfota i sno

och is, ibland sA att benen blodd.e. Men man s k u 1 1 e gora det.
r>Det kunde vara sno si det gick til1 skrevet, men d.et hjalpte
inte. > (Valbo Ryr ItrG 986 s. 78.) Och det .var inte minst
foriildrarna som med lock e11er pock formi"dde barnen hiirtill.
F'ar och mor eLler ))di garnle I lerde barnen springa trana. (T. ex.

i Grums och lluggend.s, Vdrrnl. - 
IFG ,479 s. 77, 4343 s. r.) rEn

slapp inte undan for de gamla, for det skulle vara formS.nligt
for h61san. > (6, T4). Se f. o. uppteckningarrua 4: 24, 25, 6: 15,

Z: 14, 15! Sisom ett godtyckligt pAhitt av pojkarna framstdlles
seden bara i uppteckning B: rr, da r>ungbaronerna D pi Abylund
i norra Ostergotland roade sig med att springa barf.ota vid
Kyndelsmd.ssan! Vilket uppenbarligen inte ar vittnesgillt i fr6,ga

om allmogeseden.
Det ar sant, att denna barfotaspringning nAgon gflng verkligen

framstd.lles nd"rrnast som en skdmtsam 1ek. (T. ex. 7: B.) Men
om vilken frAn borjan a11varlig folksed g611er inte det, nar marL

kommer fram till dess upplosningsstadium! Aven dA har emellertid
rde dldrer bevarat sin gamla tro. (Se t. ex.4: 3o.) En och annan
holl fast vid den pd.frestade barfotaspringningen attrLu pe gamla d.a-

gar. Sa brukade en gubbe i Anim, Dals Ed, r>springa Gregor D ti1l
pn sena Slderdomen, c:a 186o. (IF'G 1545 s. 59. Jfr B: S.)
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Ddr bAde skd"nrt och allvar kommer till synes i folkets egen upp-
fattning av seden, ar det silunda i stort sett allvaret, som d"r det
ursprungliga och (som vi senare ska1l finna) det som genomgi-
ende har givit seden dess utformning.l)

Det motsatta p5sti.endet st6.r ju i strid mot hart nd.r all erfa-
renhet betrdffande folktraditionens utvecklingsgirrg. Ddr det
magiska elementet komrner til1 synes, ar det i regeln ingen
rsekunddr foreteelse u. (Nacken at frd.n borjan inget rpedago-
gisk fikt D, Aven orn han i senare tid har anvd.nts som sidant.)
Magien ar ju inte nd"got pifund, som karakteriserar en n y a r e

tid.s uppfattningssAtt; den hor normalt hemma pi gS"ngna kultur-
stadier. Och man kan rent av anvdnda rikedomen pn magiska
drag vid en sed, som md.tare pfl dess ilderdornlighet.

Dessa allrnd.nna betraktelser ar ju sA pass sjalvklara konsta-
teranden, att de sku11e vara fullstdndigt overflodiga, om det inte
hade btrivit en modesak inom den s. k. nya traditionsforskningen
i virt land att hd"rvidlng stdl1a fal<ta pi huvudet.

F'or att 6.tervd.nda till d:r Danvers resonemaflg, s5, upptar hon
emeLlerticl d.ven ett positivt uppslag av v. Sydow, som fortj anar
diskuteras. I sin uppsats av tgt6 talar denne b1. a. om tran-
springningen som r>ett sl ags invignirrg av fotterna till somrnarens
barfotaging. u Detta stir ju i god overensstdmmelse med vad
allmogen sjd,h, ofta anfor. Det strider inte he11er pi minsta s6tt
mot den rnagiska uppfattningen och motiveringen av seden, utan
tvd"rtom. Dd.remot ar d.et rnera tvivelaktigt, om man har ratt
att mecl d:r Danver anse, att man med Gregorius-springningen
e1ler transpringningen borjade d"rets barfotasgringning.2)
IJppteckningarna ger ndrnligen i regeln inte vid handen, att man
f ortsatte att kontinueriigt g5, harfota efter den Tz resp.24
mars. Arstiden for en s6.dan regelbunden barfotagS.ng var knap-
past d.nnu inne. Inte ens nar nigon ging vArfrudagen kallas

') Om d.et av d:r l)anver starkt framh6ilna tdvlingsmomentet, skall talas nd,r-

mare sed.an 
- 

det spelar f. o. end.ast en und.erordnad. ro11.

') I{on anfor (s. zoo) som en belysand.e parallell urilet bland. skolpojkar vanliga
bruket att borja bad.a i oppna sjon forsta maj, d.d,rfor att sommaren d.5 tdnkes
trorja. I
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r>forsta barfotadagen pfl 6.ret u (Grums, Vd,rml. IF'G z3o9 s. 3),
e11er nar det sdgs, att ))man borjade gi barfota om Gregorius I
(Hogda1, Boh. IF'G 4157 s. 32) e11er p& Gertrudsdagen, d. r7
mars (Solbetgd, Boh. VF'F' rB99 s. 55; Hilta, Boh VI'F
tBgT s. 2g), ar det sannolikt, att det sku11e vara fuhga om annat
an ett isolerat och anteciperande foretag. Men bruket h2irvidlrg
Itar v61 vacklat, allt efter olika vdderleksforhillanden och i olika
landsdnd.ar. Och det d.r inte a11tid mojligt att d.ra en skarp grdns
mel1an den ena och den andra utformningen av bruket, sdrskilt
rLar man kommer s5, lAngt fram pi vflren som den r.4 april el1er

den r maj.l) F'rS.nvaron av rituella e1ler magiska element i som-
Itga uppteckningar, kan ju tinkas bero pfl ofullstiind.ighet i upp-
tecknirlgarna, e11er pn ffaditionens urblekning. Men d.en k a n
ocksfl bero pi en ursprunglig itskillnad, i forhflllande til1 den
rituellt utformad.e barfotaspringningen.

Hur sedan vid den tidiga rituella barfotaspringningen folkmin-
nenas olika rnagiska motiveringar for seden forh511er sig ti1l var-
andra inbordes och till sedens olika lokalisation e1ler varierande
utformning i ovrigt, e11er vilka av dessa motiveringar som kan
anses som de mest ursprungliga , &r frflgor som inte kan besvaras
:utarr en grundlig analys av traditionens enskilda element. Att
folkets egna forklartngar rgor ett mycket heterogent intryck I
(sAsom d:r Danver sdger s. Tgg) ar sant, men det ber6ttigar inte
att skara dem alla over en kam s6.som usekunddra u, e1ler att sdga
att den ena forklaringen kan vara ungefd.r lika riktig eller
oriktig som den andra, ur historisk synpunkt. Man har Cock

1) Jfr ovan s. 74.--. I Ostergotlancl heter d.et t" ex.: om den 14 april ,>Tibur-

tiusd agen (forsta sommard.agen) u skulle man sfl lin. Ofta trrukad.e man k15 av

sig barfota den dagen. (O. l{y 
- 

ULMA 33rr: 4 s. rr) och rs e d a n brukad.e
de k16 av sig barfotar (Hdradshammar 

- 
IILMA 33rr: 19 s" 4r). Jdmfor ocks&

foljande uppteckningar om d.en r maj: Den r maj, Valborgd.agen, var bar-
fotad.agen, d.e skulle lnan gA barfota nodvdnclgit, om d.et var ald.rig sA kallt.
(Vissefjd.rda, SmAland. I-,UF +6g8 s. r3.) 

-Dgnrmajrra,r 
f orsta bar-

f o t a d. a g e n. Dessforinnan fick vi intespringa barfota. (Rdnneslov, Halland
ItrG SES9 s. 3r.) - 

Valborg ville se barna barfota (trlistad, Vdstergotland"

- 
ItrG 4250, s. 4).- Valborg sken om hon fick se barfota barn. (Dala, V6s-

tergotland. 
- 

IIrG 4312 s. 45.)
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hd"rvidlrg vissa ledtr6,dar for en historisk utrednirrg. Ddr det
toreligger ett slags logiskt sammanhang mel1an traditionsgivna
d,rag i sedens utformning och e andra sidan ett angivet praktiskt
syfte, dar torde man i stort sett -vara pi ratt spAr. Iag vlljer
med flit uttrycket rett slags r> logik. Ty man kan ju har inte
vanta ett ur strdngt logisk el1er vetenskaplig synpunkt hflllbart
r e e 1 I t sammanhang mellan orsak och verkan, utan endast ett
psykol"giskt, associativt. Det ar nd.rmast den prirnitiva
r>inbillningens logik u, som d.et hdr ar fr6,ga on:l.

T-,t* oss de forst Atervdnda till Axel Olriks forut anforda toik-
ning av den islandska barfotaspringningen, sedd i ljuset av den
danska folktraditionen att >gore vejr r. Den synes mig just klar-
ldgga ett enkelt och osokt associativt sammanhang rnellan m e d-
I e t, att springa barfota och tunnkladd forsta dagen i en viss
period, och det av Oirik (efter analogi rned den danska folkseden)
antagna syf tet: att enligt den analogiska magiens metod
framkalla milt och varmt vlder under det nu inledda tidsavsnit-
tet.l) Denna prirnitiva vd"derleksmagi ter sig for mig
som den sokta ursprungliga och for sedens utformning bestAm-
mande drivkraften ocksi vid den likartade svensk-norska bar-
fotaspringningen pfl r,irens (e11er sommarens) forsta dog.

Endast helt undantagsvis finns emellertid denna tankeforbin-
r1e1se mellan barfotaspringning och vilrvader klart och direkt ut-
tryckt av nutida sagesmdn. Det forekommer dock. I A1em,
Smd"land, sades det: uatt springa barfota runt huset vArfrudagen
var tecken till att det sku11e b1i soffrmar och varme.))
(LIIF 1765 s. r) . I Eda, Vd"rmland sprang man barfota pA god-
selhogen ufor att det skulle b1i tidig vir.> (ItrG rz4z s. Z.)
Och i R6"ggd.rd, Dalsland: rVar det en blid vinter, kunde man vid
Gregorius [i st. f. forst V6rfruafton] borja springa tranta, fijr s i"
mycket f orr blev det v5"r.> (III,MA ru722 s. 4.)

Vi1l man soka efter analogier till denna irstidens begynnelse-
och vd.derleksmagi, kan man b1. a. hdnvisa ti1l den fr6"n Olaus

1) Oberoencle av Olriks tolkning av d.en isldnd.ska barfotaspringningen anldg-
ger ocks6 v. Syd.ow (r9.6) just d.enna syrpunkt pA d.en svenska transpringningen
Se citatet ovan s. 3.
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Magnis skildrirg bekanta symboliska striden mellan sommaren
och vintern, som slutar med att den forras representant driver den
senares pA flykten. Pe tknande sd.tt sinnebildas och forebildas
genom barfotaspringningen vArens overgAng fr6n kyla och sno til1
vd.rme och barrnark.

Men hur forhd.11er det sig de med alla de andra motiveringa rna
som nutidstraditionen anfor for seden? Ar de samtliga av sekun-
d ar art? Man kan nog ocksi har komma ett gott stycke med
an\itande av satnrna 1ed,tr6.d som nyss: korrespondans nlellan m e-
d e 1 och s y f t e. Och pA sarnma vag har nlan kanske ocksfi.
en viss rrojlighet att konstatera, vilka av de mera specietrla dragen
vid Cen svensk a barfotaspringninten, sorn 

- itm. i ett visst saffi-
manh ang -- kan ha n6"gon d"1dre hemutr for sig. Ty (som det redan
forut har pipekats) det vore forhastat att utgA ifrAn, att den
nyisld.ndska forrnen for barfotaspringningen i ett och allt,
representerar den ursprungliga grundformen for a 11 rituell bar-
fotaspringning pn nordiskt omrd.de.

Det syftemil i den svenska nutidstraditionen, som st6,r den
primd.ra vdderleksrnagien nd.rmast, ar avgjort det, att barfota-
springningen ska11 &staCkomma god &rsvd.xt. Detta artsjal-
av verket precis samma sak sorn vdderleksmagien. Ty Arsvd.xten
hd.nger ju helt och hflllet p5" vd"dret. Och den milda vdderleken
ar vdtr itrfldd av bonden forst och frd.mst (o* ocks6. inte uteslu-
tande) just for grod.ans skul1. Det ar a11tsfl (o* rnan sA vili) en
virmagi for groningen det har ar frl,ga om, likscm redan midvin-
terfesten pi vd"stnordisk botten enligt Snorre Sturlason var en
fest til gr o drar. Kring denna livsviktiga angeld,gentrret kretsar
bondens tankar forst av alit vid vS.rens annalkande.l)

Tankeforbindelsen rnellan den tidiga barfotaspringningen och
6"rsvd"xten tar sig uttryck dels som d"ringsnrd,rke, dels som d.rings-
niagi. I en uppteckning fr6.n Tanum i n. Bohuslan (VF'tr rogg)
heterdet: uom man kunde springa barf ota under
mars mi.nad, sku11e det bliva gott 5r r>, men ocksd. med en a'nrtan
formulering: r>PA Gregorius sku11e man ku r\fia springa

1 fbland. forenas tanken pA god Arsvdxt med omtanken om hd,lsan. Se t. ex.
uppt. c (s. r), 5: 5, 7 och, 6: 7.

47'.



b a r f o t a iiver tre mans 69or, s6. skulle det bliva gott Ar. r) En
anrLarL uppteckning fr&n samlna socken (VFF Z6t) sdger: uP6.

Gregorius sku11e man springa barf ota over tre
mans gdrde. Den som kom forst till m6.1et skulle fe den bdsta
skorden under 6ret. u (S: S.) Overgflngen fr6.n passivt vdderleks-
och d.ringsmd.rke ti11 aktiv vdderleks- och Aringsmagi ligger har
klart i d.agen, och likasi hur left ett moment av tdvlan hd.r kom-
mer in.

I det forut anforda uppteckningsmaterialet finns Atskillig,
exempel pn hur barfotaspringningens magi trar inriktats pfl Ars-
vd.xten. (S" frin Bohuslan + 3; 5:2, 3,5, 6,7; Z:23: frin Vdster-
gotland 5: rr, TZ; 6, Z; fr6"n Vdrmland 5: 13, 14 och sid. 43 ovan;
frfln Smi.land B: f .)t) Det ar inte dgnat att forvAna, att denna
inriktning szirskilt ofta kornmer til1 synes, di man sprangbarfota
(och tunnklad,C) over Akergiirdena. (Typ If, avdeLn. 5, s. zr ff.)
Till korrespondansen mellan den tunna kleidseln och de bara fotter-
rLa och & andra sidan syf tet att snart f5. varnrt vdder, kommer h6r
en lika klar korrespondens rnellan lokalen 

- Akern 
- 

och syftet --
Arsvdxten. Man kan. vd.1 dd.rfor .rara ratt forvissad om att har fore-
ligger en synnerligen ursprunglig form av barfotaspringning med
magiskt syfte.2) Ytterligare utbildad foreligger den i foljande in-
tressanta uppteckning, som nyss inkommit frin Kyrkfis i Vdster-
gotland: Det gomdes en bit julbrod i halvsiskdppan. F'ramemot
v6ren si sprang nigon med sflskzippan med brodet barfota over
hkrarna e1ler omkring dern. Da sku11e det b1i tur med sidden,
vdxtligheten och Srets skord. (IFG 4go5 s. 4 - 

uppt. Erik Carls-
son. Jfr B: r7I) Hd"r forstd.rkes den magiska effekten genom kom-
binationen med julbrodet. Da man erinrar sig dettas betydelse
som plogbrod och sikaka, f.tr rnan ett starkt intryck av makt-
koncentration i denna d"ringsmagi, som sdkerligen ar av mycket
hog i1der.

1) Hdrtill kan ldggas en uppteckning fr6n Vistra F'Agelvik i Vdrmland,: Vaf-
ferkv6ll skulle man springa trarta, sA att skord,en skulle bli god. under Aret. (IFG

3625, s. 39 uppt. Ragnar Nilsson.) Jfr nedan s. 8r om tranropet vid tran-
springningen. 

- 
H6rtill kommer barfotaspringning for 15ngt lin, vid 5: B, 8: rz-

') Att ingen barfotaspringning pA 6kern omtalas pA Island., fAr sin enkla for-
klaring av att d.et praktiskt taget inte finns nigra Akrar d.dr"
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En liknande naturlig korrespondans rnellan lokalen for virdag-
jiimningstidens rituella barfotaspringning och det angivna syftet
forekommer vid" de ytterst ftftahga uppteckningar, da det talas
om I 

^ 
gA r d e n i detta sammanhang. (f, r8-zr.) Det syfte

som hdrvid anges, d.r dels att man skulle fi ltur till kreatur u (Bo-
huslan), dels att ufreda kreaturen for vargen D (Dalsland) Det
kan ju tyckas underligt, att bonden vid virdagjiimningstidens
rituella barfotagAng inte oftare har tdnkt pi boskapen. Men den
lampluga tidpunkten for en magi med sidant syfte var 6nnu inte
inne. Den kom forst senare , r:rar boskapen i maj m6.nad sliipptes
ut pi bete och de anvAndes ocksfl andra medel, som det hdr
inte ar anlednirg att gi in pe.t)

Vi har hittills endast sysslat med sidana syftemil for virdag-
jarnningstidens barfotaspringning, som har en s. a. s. rttiftriktad
karaktar, med sS.dana objekt som vdderleken, irsvd.xten och
(undantagsvis) boskapen. Oftast ar emellertid tankarrua vid den
rituella barfotaspringningen (enligt de fr&n vfl:r tid foreliggande
uppteckningarna) instdllda pfl barfotaspringaren sjdlv. Magien
fAr alltsi en mera egocentrisk, receptiv eller avvd.rjande innebord:
den skal1 friimja utovarens (och hans girdsfolks) halsa och vd.lbe-
finnande. Sdrskilt tycks man ha tiinkt pi f o t t e r fL a: de skaltr
pi detta sdtt hardas el1er de ska1l skyddas mot att bli spruckna
och siriga under den instundande sommarens barfotag&ng. Ibland.
dr d.et risken for ormbett man td.nker pfl 

- si i Smflland. och Ble-
kinge, i Bohuslan och i de norska grd,nsbygderrla. Men i de trak-
ter, ddr man uspringer trartat>, talat man i stiillet om risken att
rf6, trana(n) u: tranan kommer och hackar en i fotternd, si att de
bii spruckna och siriga, om man inte springer barfota pfl utran-
kviillen )), v6rfruafton.

Denna sistndmnda installning 
- 

om skyddandet av fotterna 
-flterkommer, som vi har sett i det foregiende, stiindigt och jamt,

1) Sdrskilt rik ar d.en magi som hdrvid kom till anvSndning (kanske und.er
finskt inflytande) i den norska grdnsbygden Solor. Se Heimen I s. 366. 81. a.
m6ste rgjretergutten > ocks6. springa naken tre gAnger runt fjoset. Om tiden
for kreaturens utsldppand.e p6r bete se numera karta 6 i J" Ejdestams avhand.ling
Arseldarnas samband. med boskapsskotsel och Skerbruk i Sveri.,.
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oberoend.e av v a r man springer Gregorius e1ler r>trana l. Den
ar ocksfl i och for sig liitt begriplig. F'otterna var den kroppsdel,
som nd.rmast fick kd.nnas vid obehaget och risken av en tidig bar-
fotaspringning i kyla, sno och is. Det lirg da nara til1 hands att
ocksd" tanl<a pi dem i frilga om det avsedda resultatet av den foga
lockand.e proceduren. Siirskilt nir de barfotaspringande sfl-
som d.et i regeln var fallet uteslutande e11er civervdgande ut-
gjordes av pojkar, 1&S ju denna omsorg just i centrum av deras
intressesfdr. Det var i senare tid framfor allt de, sofir gick bar-
fota i skog och mark om sommaren. Och und.er sornmarens vall-
g&ng forbittrades deras hflrd.a 1iv just genom s6.dana obehag som
det nu hd.r talats om. (Se t. ex. 7: B.) De iildre foreholl dem ocksA
risken att rf& trana> eller b1i ormbiten osv. or11r de inte skydCad.e
sig genom trankvd.llens el1er Gregoriusdagens barfotaspringning.l)
Den d"ominerande plats som denna forestdllningskrets intager i
vilra nutida uppteckningar kan vd1 ocks5. till en de1 bero pA den
senare utvecklingen av bruket, sedan de gamla trottnat pA att
springa Gregorius e11er t>trana>>, och andra ursprungliga syftemil
darigenom rnflngenstddes faliit i glornska. Vi ska11 senare iter-
komma ti11 den frigan. I vilken utstrdckning overhuvud dessa

nutida forestdllningr om fotternas skyddande genom den rituella
barfotaspringningen uttrycker verklig folktro el1er (som si ofta
vid traditionens urartnittg) snarast ar att betrakta som vad v.
Sydow kallar >pedagogiska fikt r, 1&ter sig v61 f. o. knappast av-
gora.

Omtanken om den barfotaspringandes fotter kan sorn sagt
i viss m6.n betraktas som ett av sdrskilda omstdndigheter

motiverat specialfall av omtanken om hans halsa iallmdnhet.
Barfotaspringningen betraktas ofta som ett slags forebyggande
hardningskur, och s& ti11 vida ligger dari pi sdtt och vis ett ratio-
nel1t moment. Dess vdntade goda verkningar uttrycks pn m6.nga
sd.tt. rMan skall stfl bi mot kylan det Aret. u (Kville, Boh.
VF'F' rTBo s. zo). rMan skulle sedan inte b1i sjuk under 6retr,
heter det i ett par Bohussocknar (Tossene , Hogis), ))man skul1e
inte fa hosta > i en anrlan (Skafto, 4: 5), inte fi huvudvdrk (Svar-
teborg), inte brostvdrk (Blomskog, Vdrmland), inte finnar (B' +)

1) Se t. ex. 4i 24, 6: 14.
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osv. Barfotaspringningen ans6gs t. o. m. ge skydd mot farsoter
och smittosamma sjukdomar! (+: 15) Detta hiilsobringande
syfte kunde naturligtvis ocks6. uttryckas positivt. Barfotaspring-
ningen vaf, h61sosaff)., gav god halsa under ilret, gjorde de spring-
ande >friska och halsosamma )), gav urndrg i benen u osv. (Su

rlppt. 4: rr, 14, 2r, 6: 5, 7, ro, Tl, 16, B: 3, rB.)

Det d"r si"lunda med fu1l ratt sorn flera upptecknare (t.ex. Ragnar
Nilsson i uppt. c s. z ovan) sarnmanfattningsvis sdger, att om etl
sprang tratra, si skulle man enligt de gamle ,)fe tur mecl

bide skorden och halsan u. I\{ed ett gammalt nordiskt uttrycnr:
barfotaspringningen skulLe overhuvud bringa hell, lycka, ijver
g6"rden, och skydda mot ohell. ((S" uppt. 4: 3o!) IJnder det senare

ordet kunde man sedan inbegrip, minga ting, inte bara miss-
vdxt och ohalsa for folk och fe, utan ocksfl de vidor, som vi1La-

des av tro11 (4: 3r), ormar osv. F'aktiskt fir darigenom vird.ag-
jdmningstidens barfotaspringning inom sitt omrAde utseendet av
ett slags folktrons universalmedel for den stundande varmare
&rstid.en. En de1 av dess mera speciella syften och verk-
ningar torde emellertid kunna nd.rrnare motiveras genom vissa
sd.rdrag i hithorande folksed och folktro, ti11 vilka j"S nu
,6verg5.r.

ro. Sarskilda drag vid barf otaspringningens
utfrirande.

a. De agerande personerrlor.

Redan i det foregAende har jrg berort sambandet rnellan A

ena sidan barfotaspringningens ofta angivna syfte att skydCa
fotterna mot ormbett, sprickor och sir m. m. och e den andra
de barfotaspringande pojkarnas sdrskilda intresse htirvidlng. trtt
dylikt samband rnellan det magiska syftet och den agerandes

personliga instdllning och dominerande intresse, ar ju endast vacl
nran ska1l vd.nta, dar man har att gora med verkligt levande
folktro. Det ar darfor mycket betecknande nar det heter i eil
ovan anford uppteckning frhn l{ammaro i Vdrmland (S, t4):
ullusf adern skulle virfruafton springa runt om sina dgor
barfotafor attfh g o d skord. Omnigonav ung d otn arn eL
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flojde med honom, skulle han [som foljde med] slippa att fe
spruckna f otter ti1l sommaren.D

Att det just ar bonderrta, husfdderna, som sku11e springa bar-
f ota ute kring Akrarna for att >frimja irsvd"xten t, utsd.ges ocksA

i Istorp, Vdstergotland (S' rz). Och man kan nog utgi ifr6.n, att,
si ursprungligen har skett i alla dessa fa1l, dar syftemilet forst
och frd.mst har vant inriktad p5. grodan.

fnte heller d.r det vd1 en ti1lfal1ighet, att i den enda uppteckning
som sdrskiLttalar ombarfotaspringning, utford av kvinn o rn a

(8, rz), sflgd.llerdetfordem attfh det ld.ngsta 1inet. Lin-
odtingen var ju husmodrarnas sak. Vid denna osterbottniska
notis har man emellertid givetvis ocks6. att lagga md.rke til1 den

sd.regna tidfristningen for seden: ti11 fettisdagen. BAde tidpunkten
och syftet ar allts6, identiska nr.ed den kenda folkseden att uAka

lflngt 1in u,1) fast den magiska metoden ar en annan. Ar det hdr
bara frhga om en til1fa11ig kontamination me11an tvi magiska
bruk? Det ser nd.stan s5. ut. IIdr mi dock piminnas om att
det ocksi finns ett fall, dar det 16.nga linet nd.mns i samband. meC

barfotaspringningen pa Gregorius. I Lyse Boh. heter det, att uvi

sprang Gregorius in pi en aens ja1e. De b1e langt 1in da,

sa di u. (S: B.) IISr kan det under inga forhillanden vara tal om
ni"gon kontamination, eftersom fastlagsseden att >flka lingt lin n

ar okend i denna landsd.nda.
Att ocksfl f lickorna har haft sina slrskilda intressen att

bevaka, nd.r de sprang barfota om v6"rfruafton, ska11 vi strax fe
ett par vittnesbord om.

I regeln ger emellertid inte uppteckning arrLa nd.rmare beskeC

om vilka som deltog i barfotaspringningen: det heter bara hent

allmd.nt ud e sprang barfota r osv. el1er D rn a n sku11e springa
barfota u osv. Mycket ofta talas det emellertid om b a r n e n
el1er pojk.rna e11er ungdomen. De barnen och ung-
domen nd.mnes sApass ofta, kan det ju ocksi bero pi att det dr
sagesmannens barndomsminnen, som uppteckningarrLa Aterge.

Men det framhilles tvdrtom ibland att a ll a skulte deltaga,
bide unga och gamla. (Bave. Bohuslan Toftedal och F'rdnde-
fors, Dalsl. Leksberg, Vgl. V. Ed, Sm51.)

1) Se hdrom Louise Hagbergs grundliga utred"ning i F'ataburen r9r3 s. r2g f.
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Med dessa personforh6llanden samlnanhd.nger vA1 dels de starkt
skiftand e uppgifterna om barfotaspringningens syfte (szirskitrt vid
typ f , kring g&rden), dels ocksA den dominerande omsorgen om
fotterna.

I Sverige saknas s51. den uppdelning av barfotaspringningen p6"

r-,1ika tidpunkter efter Alder och k6n, -qom ar karakteristisk for
ci.en islandska barfotagS"ngen vid vhtrkomnandet av flrets forsta
rninader (liksom for den danska seden >att gore vejr >) och som.

cLar gor ett s6" ilderdomligt intryck. Ifela seclen 6r hos oss samlad
Xcring en vd"ndpunkt: overgS"ngen fr6n vinter ti1l v6.r omkring
vArdagjarnningen, vare sig denna sedan fixeras ti1l Gregorius,
virfrutiden, p6,sk e1ler n6.gon annan rnd"rkestid. Tidigare infaller
egentligen bara den vd"sterbottniska barfotaspringningen d . Z1febr.
och de osterbottniska husrnodrarnas barfotaspringning pn fettis-
clagen. (8: TZ, r3.) Skulle vi mojiigen har ha att gora med en re-
triktartad motsvarighet til1 de islandska husrnod.rarnas barfotagi"ng
vid borjan av goi, omkr. rAr februari? Denna enstaka finld"nd ska
n.otis mojliggor vd1 dndA knappast s& vittgAend.e slutsatser. I
s& fall vore ocksi" den manliga ungd.orneils Gregoriusspringning
ci.en rz mars pA sin ratta och urspru.ngliga plats, den sker ju vid
samrna tid, d"e islandingarnas yngismoennhade att fagnc eimruorinadi,

atren sista mff"naCen fore somfilarens intrd.Ce, omkr. T4 april. Men
i Sverige ar Cock sisom nyss har framh6llits pojkarna vis-
serligen dominerande men inte enarS.dande vid denna tids bar-
fotaspringning.

b. Barfota, naken, totnnhlddd.

De bara fotterna kan ju betraktas sotn en partiell nakenhet.
Det bor da ocksi. erinras orn att nlalr. i enstaka fal1 sprang ful1-
stdndigt naken, under f. o. liknande omstd.ndigheter.

Se sked.de ibland vid vArfruaftonens transpringning i 'l'yd.je,
i trakten av Amil: uDe sku11e springa motsols tre g&nger runt
stugan, 11 a k n a e11er i bara linnet. (IF'G r8rr s. 24, efter sa-

geskvinna f. rB4B uppt. av F-olke I,inder.)
Sdrskilt anmd.rkningsvd.rt ar det att nakenheten si ofta fore-

kommer i uppteckning arrla om md.nnens barfotaspringning under
pisken (8, S, 5, Z).

53



Nakenheterr har ju en mycket utbredd och mingsidig anvd.ndning
vid olika slags magi och orakelvd.sen, ofta just i fiirbindelse med
kringging liksom har. En belysande para1le11 ti11 barfota-
springningen for lingt lin e1ler for Arsvd.xten har vi t. ex. i sijrm-
landsk folktro: Dom husbond.en och hans hustru dansa nakna
omkring lini.kern, sfl vdxer linet bra u. (Svenska folkminnen om
grodan utg. av I{. Celand.er s. 54.) Hdr nd.mnes tyvaru ingentirrg
orn tidpunkten for denna naken-rnagi, den bor v61 dock rimligen
ha skett pi v6"ren.

Oftare nojde man sig dock 
- 

liksom pi Island - 
med att

vara mer e1ler mindre tunnkladd forutombarbent ochba*
huvad:

Den T2 mars sku11e man springa barfoten tre gS"nger omkring
stugan. Det skulle ske tidigt pi morgonen, rlan gick direkt ur
bhdden och ut, det minsta rnojliga pi kroppen. Det kallades
Gregori gAng. (Valbo Ryr, Da1sland, IF'G 2936 s. 2Z uppt.
Ragnar Nilsson.) Ndr man i Rdnnelanda, Dalsland, rgick Gre-
gorius > ti11 nigon granne, sku11e man inte ha rock eller vdst,
utan vara sfl tunt kladd som mojligt. (IFG g8g s. 70 - uppt.
Tryggve Heimer.) Man sku11e springa runt godselhogen tre
gi.nger, barfota och i bara linnet. (Eda, Vdrml., VtrF' 1567 s. 3

uppt. Hj. Axelsson.) S" ocksi ovan + 27; Z:3,Z; B: 9.
Den turlrla kladseln vid Gregoriusgingen eller VArfru-

aftons transpringning behover inte vara en av irstiden betingad
ftirmild,ring av nakenhetskravet. Den kan ha sin egen ursprungliga
rnagiska funktion, s6som Axel Olrik tolkat den vid den nyisld.ndska
och den danska folkseden. (S" ovan s. B.) Sakerligen ar syftet
detsamrua ocksi med den tunna kladseln vid den svenska bar-
fotaspringningen pfl vS.rens (eller sommarens) forsta drg, den
ar en homeopatisk vdderleksrn agt, for att trocka fram so1 och
vdrme.l)

') Samma foreskrift om tunn k15dse1 forekommer traditionsenLigt pA virftu-
d agen ocksA utan samband med barfotaspringnirg. Virfrud agen ansigs sofil
den forsta vArd.agen . Den d.agen skulle man s o fll m a r k 1 5 d. a s i g h u-
rud.ant vdd.ret 6n var. Atminstone tog man ett somfilarhuvud.kld,de
p& sig. (O. Bitterna, Vgl.-_ UITMA,VFK r54 s. r.) Hdr d.r dock inte tal om

n&gon magisk syftning.
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c) Kringgdng et). motsols.

VS.rens rituella barfotaspringning sker i de al1rra flesta fa1l i
krets; kring stugan, kring (eller over) S"kergdrdena, kring (e11er pa)

dyngh6gen. I(ringg6ngen, vad tyskarna kallar IJmganB, anvd.n-

des bi,de i magi och orakelvdsen i de mest vdxlande sammanhang

och med lika vdxlande syften. Den hor liksom nakenheten ti1l
folksedens rituella grundformer.') Och att ange dess ursprungliga
grundfunktion ar vd1 darfor knappast mojligt.

Man kan kanske dock helt allmdnt karaktdrisera kringgingens
magiska verkan si, att den dels inneslot t. ex. g6rden och

dess folk i en lyckobringande makts goda inverkan den bragte
dfl lycka, hell (is1. heill, da. held) i olika former - dels u t e s 1o t
den olycksbringande maktens inverkan skyddade mot ohell

av alla s1ag.

Srirskilt verksam bide i det ena och det andra avseendet var
kringgingen , rtar den utfordes >avigt u, dvs. fil o t s o 1 s.')

Den fornislandska sagolitteraturen trar ett mdrkligt exempel pi
den rituella betydelsen av att kretsgingen utfordes motsols. I
den Alderdomliga Droplaugars aga (knp . 4) sdgs det, att ett 15ng-

varigt och hZiftigt ovdder berott pi att man gtftt medsols omkring
ett gudahus!3) F'ri.n nyare nord.isk f olktro ar foreteelsen si
vilkand si.som magisk metod , att exemplifiering torde vara iiver-

,) Se E. F. tr(nuchel, Die IJmwand.lung in I(ult, Magie und Rechtsbrauch.

[Diss.] Basel rgrg. Sdrskilt vanlig 5r kretsg6ngen kring hdrden, kring tronings-

huset och kring Akern (d.er F'lurumgang). Den sistndmnda har ju ocksA uppta-
gits av d.en kyrkliga kulten i gingd agarnas processioner fnte s511an utfor man

kretsgflngen naken. trtt svenskt ex. kan i d.etta samni.anhang ha sitt intresse:

Ilor att fA se sin tillkommand.e mid.sommarnatten r>steg man upp i nattd.rdgten

rinnu bdttre var d.et att icke hafva n6gon drdgt alls 
- 

och sprang tre hvarf
'ansyls' omkring stugan, hvarefter den dlskand.e sdkert komme att visa sig. I
(Ol. Lind.holrn, Hos lappbond.er s. 72.) Jfr ovan s. 54 om d.ansen kring linikern.

,) Ndr d.:r Danver (s. rgil nSmner, att trarfotaspringningen ribLand. skulle ske

b akldngesD, si tror jag ddremot man f:ir ta d.etta med aLl reservation. Den

end,a uppgift, som jrg har funnit hdrom, ar foljand.e: >VArfruafton skulLe d'e

springa barfota bakidnges runt tryggningen, sA skulle de inte bli trosabitna [orm-
bitnal och inte stota thrna. VAra pojkar brukade gora det men d.e sprang inte[!]
baklSnges. D 1Ol;ehu1t, Blekinge LUtr 4512 s. 24.) I-far inte sagesmannen

("1" upptecknaren) hdr missforstAtt ordet ravigt i>?

') Citerat efter Drg Strombdck, i Saga och sed. rg42,s. fi-
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flodig. Det kan sAledes inte forvd.na, att den dr vanlig dven virl
vArens barfotaspringning runt rkring vdggarna D. (S" ovan 4: 6,
tB, 23, 26.) Nigon ging sdges det ocks& att man sku11e Dge avigt u

kring godselhogen, tre gi.nger, for att skydda sig mot t>tranan D.

(Kola, Vd.rrnl., VtrF' 746 s. z.)

Att den rnagiska verkan av en handlirg forstd"rkes genom u p p-
r e p n i n g, sdger sig sjalv. Vanligen sker upprepningen tre
g&nger; ett annat mycket anvd.nt rnagiskt tal i dylika fa11 ar sjtr.-
talet. Exempel pi b&dadera finns i overflod vid barfotaspring-
ningen. De vanligaste foreskrifterna a:r, att lx.an skulle springa
tre g6.nger runt stugan e11er runt dynghogen el1er r>over tre mans
gdrden u eitrer runt e11er upp pi 3 dynghogar" Men ocksd. sjutaiet
forekommer ofta, sdrskilt i det senare fallet. (S" ovan s. 28.)

Som vi tedan lnar sett, giilld.e samffra regel vid. den islandska
barfotaspringningen runt g6.rden pi minadens forsta dag: den
sku11e ocks& (itm. vid goi) ske tre gAnger.

d) Eerfotaspringn,ing kring eller pd dynghdgeru.

Vi har i det foreg6"end.e haft anlednirg att framh,illa, att syfte-
nrAlsforestAilningarna ibland lnar bestd.mts av barfotaspringning-
ens lokalisation e11er vice versa. Ndr rnarr sprang barfota ute
pfl 6kerg5rc1ena, hade ffran garna S,rsvd.xten i i.tanke. Det d"r lika
naturligt, sotrr att man i de fe fa1l de ffian sprang tili eller kring
lagd"rden, vi11e skydCa boskapen for ohell. Dd.rernot ar det svirt
att finna ett dylikt, mera specialiserat samrnanhang me11an lokal
och syfte, nar barfotaspringningen skedde runt stugan el1er titr1

en granngArd. Detsamma gd"11er nar man (s6som vid transpring-
ningen i Vd.rrnland oftast var fallet) sprang barfota kring e1ler p6.
dynghogarna.

En sdrskild uppmd.rksamhet har vid den tidigare forda diskus-
sionen om barfotaspringningens innebord d,gnats just at denna
lokalisering till dynghogarna. Sorn vi forut sett s5g v.
Sydow i sin uppsats av hr l9r5 hiri Den fruktbarhetsrit. > D:r
I)anver sdger ddremot (s. r98) : r>Vad seden att springa upp pA
godselhogarna betrdf far, sA har detta en mycket enkel och natur-
1iS forklaring u avsikten var helt enkelt latt varma fotterna. ))
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Hon kan darvid stoCja sig p5. enstaka sagesmd.ns uppgifter. (S"
t. ex. 6: 3, r3).

Denna Karin Danvers forklaring kan ju dock under alla forhAl-
landen inte galla for den i Vd"rmland dominerand.e formen for
barfotaspringningens anknytning ti1l godselhogen: dA man sprang
o m k r i , g denna, inte uppe p5" den. Inte hel1er std"rnmer den
med ett sfldant fall som de man i Arternark sku11e ta av sig skor
och strumpor just vid godselhogen. (6: ro.)

Sigfrid Svensson (i sin recension av Danvers avhandling, i RiS
1943, s. 70) finner inte he11er hennes tydnirg av detta drag i sed.en

overtygande. uMera rimligt ar vdl att se d.etta brutr< i samband
nred atarlarL magi i fr5ga om srnorlycka och c1y1ikt, som varit knuten
ti1l godseln. Att godselhogen och via den boskapen sku11e skyd-
das rnot ont, har rnan tydliga exeffrpetr p&. ViC Gregorius, som en
ging varit v&rd.agjzimningstid , ha hdxor och ond a rnakter trotts
vara i rorelse sAsorn vid varje annan mdrkespunkt i. &ret. Att dra
upp en trollcirkel ar en vd.lkAnd fornr av rnagi. Att springa runt
kring bygden kan ursprungligen ha varit en antihdxrnagi, sofir.

forstd"rkts genom foreskriften om godsetrtrrogarna och att spring-
andet skulLe ske barfata. Fotavtrycken i godseln sku11e rent a\r
kunna gissas vara en motsvarighet ti11 bruket att forse d en med
kors och sti1. >

Sigfrid Svenssons tolkning av barfotaspringningen pfr godsel-
hogarna sAsom en forstdrkt antihd"x-magi > u, kan givetvis lika bra
galla for barfotaspringningen k r i ,, g godselhogartta. Den har
ocks6" a priori s&sorn den har motiveras, - &tskiltigt som talar
for sig. Barfotaspringningen (sisom kringg6"*S) har overhuvud
b1. a. haft den uppgiften att avvd.rja uohe1l u ocle tro11d.om. Och
att trollkd.rtngarna vid sin svarta magi rned. avs. p& boskaps- octr

smorlycka garna har he11it til1 just p5" dynghogarna , ar ett bekant
forh6"1lande, som i och for sig borde kunna motivera att en ranti-
hdxmagi D ocksi. fAr denna lokalisering.

En nd.rmare granskning av materialet vd"cker d.ock vissa be-
trinkligheter. F'orst och frdmst talas det i uppteckningaffLa aldrig
om smorlycka e11er boskapslycka i detta sammanh.ang i mot-
sats till vad fa11et var, nar man sprang til1 eller kring lagArden.
fnte helLer ar det n6"got tal om trolldorn e11er trollpackor vid" bar-
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fotaspringningen kring e1ler p& dyngstacken vid Gregorius el1er

VArfru-tiden. (Deremot talar en forut s. Zo, anford. uppteckning
fr6.n Algi i Vdrmland - B: z - 

om barfotadans i dynghogen som
skydd mot rpiskkdringarruat>, men de sker denna pi p i s k a f-
t o n 

- 
det dr v61 alltsi har en mera sekundd.r och til1fa1lig asso-

ciation foranledd av tidpunkten.) Den av Svenssorl ld"mnade
uppgiften, att hdxor och onda makter har trotts vata i rtjrelse
vid Gregorius ( r>som en gAng varit virdagjiimningstid >) , ff,r inte
nAgot stod i svensk e11er norsk nutidstradition, och detsamma
gd11er i stort sett on1 virfruafton.l) - Jag tror darfor, att offir nran
skal1 hA1la sig til1 det nu foreliggande traditionsmaterialet, bor
rnan snarare slfl in pi andra vagar vid ett forklaringsforsok.

Ddrvid bor inte glomrnas det faktum, att godselhogen tjver hu-
vud spelar en mycket framtrd.dande ro11 i bondemagien, och det
inte bara sidan som gdller boskapen. Vid barfotaspringningen
kring el1er p5, dynghogen talar ju ocks& uppteckningartta bl. a.

om att det sker for att ufA korn > el1er for rhaLsa och irsvd"xt u.

(S" 6, Z, 13; B: Z). I tysk folksed framsthr dynghogen rent av
som ett girdens magiska centrum: den nygifta hustrun sku1Le

t. ex. rtar hon kom ti11 det nya hemmet, gil runt omkring harden
eller dynghogen.2)

Att dynghogen hos oss just vid denna tid st6r i forgrunden for
bondens intresse, kanske ocks5" samfilanhdnger med att dyngan
nu skulle koras ut p5" 6"krarrta. Enligt Olaus Magnus skedde detta
just vid dngjd"mningstiderna"s) I Norge skulle det goras p6, Gre-
goriusdagen. (Storaker, Tiden s. BB.)

Ndr det gd"11er att forklara barfotaspringningen u p p e p i
dynghogen kan vd1 ocksi en arLrlala synpunkt an16ggas.

Det forefaller soln om godseln i godselstacken av de barfota-
springande sjllva sku11e ha tillskrivits en sdrskild kraft just vid
denna tid. Pe annat sdtt kan man vd1 inte forklara uppgifterna

t) Det end.a undantaget jag har kunnat finna ar en uppteckning frin Oland:
Trollpackor skulle virfrudagen forsta gAngen sitta pA godselstacken och kdrna
smor. (Gdrdslosa 

- 
III-.MA rr8z5 s. r.) Men vi 6r h.ar ratt l6ngt borta frAn d.en

vzistsvenska sed.en.

') Hand.worterbuch des d.eutschen Aberglaubens VfII,
uamdlwmg. Se ocks6 Irouise Hagberg PAsk s. 54.

t) Bok XIII, kup. r. 
- 

Se vidare hhrom Nils Lithberg i
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att rnarL i samband med barfotaspringningen pa dynghogen sku11e

tvatta fotterna med godselvatten (Sillertrd, Vdrml., IF'G rz5r
s. z) e1ler gno benen med- stallgodseln, si skulle man ej b1i sirfota.
(Karlanda, Vdrml.-UI,MA 8614 S. 5). I,ikasA heter det i sydvdstra
V6rm1and, att man skulle st611a sig och sparka och stampa i dyng-
arr. Da skulle man f5, starkt skinn p5. fotterna sedan. (Hogerud --
se 6: t7; Glava IF'G 36r6 s. t6; Blomskog ItrG zo4g s. 45). Man
kan jrimfora detta med skartorsdagsdyngans m6rk1ig, och m6"ng-

sidigt utnyttjade makt, som inte heller saknar sina motsvarighe-
ter vid juldyngad). I regeln d"r det ju fotterna man trar omtanke.
om vid. barfotaspringningen i dyngan, vilket just hdr kan vara ett
ursprungligt drag. Vi kommer senare tillbaka til1 denna fuhga"

e) Trialan att springa fort ell,er ldngt.

Karin Danver framhAller i sin avhandling (r. , gg), att uungdomen
garna understrok det sportmannamdssiga i seden [den tidiga
barfotaspringningen i kyla och sno] genom pflbud av olika slag om
lattare kliidsel, langre strdcka att springa osv. )) IJtan tvivel over-
driver hon starkt betydelsen av denna synpunkt, for att pi det
sdttet komm a tfuhn de magiska folktroselementen i seden. Det vare
emellertid 1flngt ifri.n mig att bestrida, att dven denna synpunkt
kan ha sitt berdttigande vid den rituella barfotaspringningen. I
de flesta fal1 tror j.g dock, att vi har har att gora med. ett helt
sekundart element som framfor a1lt sammanhdnger med att seden
tydligen i sitt sista stadium mer och mer har overtagits av de halv-
vuxna pojkarna. Och for dem 1ig ald.rig den frestelsen lAngt borta
att visa sig duktig genom att springa tidigast, ld.ngst eIler fortast.

Emellertid moter oss vid barfotaspringningen vissa tanke-
gilngar, som dven p& ett mera ursprungligt stad.ium liter ett visst
moment av td.vlan ligga rLara til1 hands, 6ven om detta ar relativt
sdllsynt. Vid fettisdagens barfotaspringning i Osterbotten trod-
des det att rd.en som tel springa ld.ngst fir ld"ngsta linet r. (B: rz).
Hd"r foreligger d.ock en al1de1es speciell utformning av seden.
I Tanum, Boh., heter det att den som kom forst till mAlet , :utart att

1) Se hdrom (Nikand.er i) F'olkloristiska och etnografiska stud.ier T s. 256.; Louise
Hagberg, PAsk s. 29; Vdrend och Virdarne I zg3, II Tillegg s. II; Celander Nor-
d.isk Jul I z6o.
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bdraga sig nAgon sjukdorn, skulle fe den basta skorden. (S: S) .

Sammanhanget me11an det magiska medlet och dess verkan ar
hd.r minst sagt dunkelt. Mera naturligt 1r det, rlar man trodde att
barfotaspringningen sku1le gora en ukvick i vAnd.ningarna u eller
ukvick och ldttu under 5.ret. (S" 6:6, 7t g, B: B). Och harvid
kunde ju left utveckla sig en tdvlan om vem, som var raskast
och kunde springa fortast.

Vanligen heter det helt allmAnt och obestd"tnt, att uju lAngre
man kunde springa och ju fortare, desto battre >. Se L ex. vid
Gregoriusspringningen i Rolanda, Da1s1., dar det dock tillzigges:
Dom firan sprang riktigt duktigt, si kunde man vara sAker pil att
slippa ifr5n ustenbordaru [bolder] och an:nat omhet i fottetna under
sonlrnaren. D (VF tr 7oz s. 1.) IrikasA heter det om transpring-
ningen i Stavnd.s, Vd.rrnl., att man rnS,ste springa fort, s6. att ej

tranan, som d5" var ttte, kom och bet i fottetna. (Vtrtr r5Z1 s.3 )

I Tjust talas orn Cirekt kapptropning runt stugan nrellan bide
gamrla och unga i liknande syfte. (q: 27.) E1ler det heter: den

som kom forst, han sku.11e fa bast pi sornmaren tL skulle ha ha1-

san. (ULMA 6o98 s. g 11ppt. G. Granberg.) IIar giillde det
att komma rforst in och i sdng u och detta mornent i vArfruafto-
nens ritu.al __ Cet tidiga sdnggS.endet - ar ju rnycket ofta forbun-
det med en viss td"vlan. l\[an trodde nd.mligen a11nrd.nt, att om
rnan var tidig med sysslcrna ocle sdnggiendet den kvd11en, ls6r

sku1le di ffi kvd"l1e tiditt hele ire u, som det heter i Bro, Vdrm1.
(ItrG 15169: rr.)1) Alitsfl en typisk initialmagi"

Nd"r flickorna vid barfotaspringningarrLa undantagsvis tivlar i
snabbhet, si forbinder de detta garna med ett gif termSls-
o r a k e 1. Vid en sfldan tdvlan mAste givetvis lokaliseringen
bli mera bestdmd. Sa skedd.e det i foljande smAld.ndska utform-
ning av seden: r>Pi kvdllen virfruda'n brukte flickorna springa
skee fore. Man satte ut en plats e1ler ett forem5l som man skulle
springa till. Och den som de kom forst fram, skulle bli f o r s t

1) Samma tro Sterkom pfl sina hell betr" virfrud.agens morgor.: rFru6dan (som

var ud.en forsta sommardan pfl 6retu) solle di sti opp bettia fe A f& krafte te A va
mojedna (stiga opp tidit) 6 opp bettia om somman, & ut pA arbetetu. (Ryssby,
Sm61. 

- 
UIrMA Bz3r: u s" 5.) PA v6rfrud.agen skulle man kappas om vem som

konr forst ur sdng. Den siste blev latast under Aret. (I"jung Boh. VFF' t4zz.)

60



g i f t. Och det kunde vara nog si lett att springa, for man sprang
barfota, och ofta var det ju sno vid den tiden. (Odensjo, IrUF
3859 s. 32.)

I Dalsland tar sig barfotaspringningens giftermAlsorakel litet an-
norlunda ut.

Pa Gregoritrs skulle di springa barfota kring stugan. Sen sku11e

di h o p p a o v e r h u g g s t a b b e n. Och den som blev forst
ti11 att hoppaoverhuggstabben,hanblev f orst gif t. r>Detta

var har i Holm i mamfiras barndom )), tillagger sageskvinfiarL, fodd
c:a rBBo. (Erikstad-ItrG r5r4 s. 24, uppt. Olof F'ors6n.) Den
kvinnliga installningen til1 seden kommer iterigen till synes.

Huggstabben har ju f . o" av gammalt en del att gora med kd.rleks-

e11er brollopsritual av olika slag.l)
Ndr flickorna pA detta sdtt forband barfotaspringningen med

omtanke om sitt gifterrnil, si ger det ytterligare en bekrd"ftelse orn

hur sedens tyd.ning och motivering ar avhd.ngig av den agerandes

egen intresseriktnirg. Men f. o. lider det vd.l inget tvivel att vi
har har att gora med en sekundar kombination, som knappast
torde ha nf,gon hogre fr1Cer bakom sig. Iiormodligen gd1ler det-
samma orn alla de lnar diskuterade tdvlingsmomenten, rned. un-
dantag for springandet for lingt 1in pL fettisdagen.

rr. Den rituella barfotasp
lendariska tidf d.s

Det har forut framhAllits att bide barfotagAendet (sisom en

mild.are form ay >rituell nakenhet u) och den med barfotaspring-
ningen ofta forenade kringgingen hor til1 den primitiva ritens
grundformer. Det ar darfor knappast mojligt att avgora, vilket
syfte dessa rituella bruk i och for sig ursprungligen kan ha igt"
Deras anvdndning dven nar de som har ar kombinerade med.

1) Utan cletta inslag av krrinnligt giftermfllsorakel forekommer samma egend.om-

liga forbindelse med huggstocken ocksi i ett par and.ra notiser frin Dalsland. PA

vafferkvSll skulle en springa barfota kring huggstocken tre gAnger, heter d.et i
Laxarby" (IF'G 18o6 s. 23, uppt. F'olke Lind.er.) Och i Tisselskog: Vafferdan
skulle en vara ute i snon och springa barfota runt huggestocken. (ItrG 455 s. 6+).

En sAd an begrdnsning av barfotaspringanclet var sdkerligen clen lind.rigaste

formen av sed.en.
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varartdra och deras magiska innebord bestd.rnrres nd.rmast av
det sammanhang, vari de upptrdder. I det foregAende lnar detta
forhillande belysts i samband sivdl med barfotaspringningens
olika lokalisation som med de agerande personerna och en del
andra enskildheter vid sedens rituella utovande. Det 6"terstd"r att
tala om en sida av sed.en, som ar en av de allr,a viktigaste, nar
det gd1ler att tolka dess ursprungliga innebord, nd.mligen dess

tidfd.stning.
Denna skiljer sig vid den svenska barfotaspringningen hogst

v6sentligt frin den islandska. Den senare upprepades ju vid
ingAngen av var och en av Srets fyra forsta mS"nader: lorre omkr.
rq jor. , gia omkr. 14 febr., einncctnadwr omkr. 14 mars, och lcarpa
omkr. 11 april med olika rollford.elning (efter 51der och kon)
vid var och en av dessa tidpunkter. Det ar harifrS"n Axel Olrik
}aar ttgtftt vicl sin tydning av den islandska seden, i det han forut-
sdtter att den ursprungligen har varit knuten till motsvarande
mS.nm5nader, och a11tsi utovats vid nytd"ndning.

I Sverig" - 
liksom vid de tvi kd.nda fa11en i Norge - 

forekom-
mer dd"remot den rituella barfotaspringningen endast e n ging
om i"ret, omkring vird.agjdrnningstiden. (Jag bortser de tills vi-
d are fri.n d.e isolerade och delvis osdkra fal1 de den i stzillet lnar
utovats vid en tidigare e11er senare tidpunkt, liksom fr6n anknyt-
ningen till irstidens storsta kyrkliga fest, pAsken, med dess varie-
rande plats i kalendern.) Den ird.rrnare tidfiistningen sker an-
tingen ti11 Gregoriusdagen d. rz mars, e1ler till Virfruafton, d. 24
mars, mindre ofta till sjalva virfrudagen, d. zS mars. I bida
fallen ttar man fr6"n borjan att rakna med den gamla julianska
kalendern, som i virt land tilliirnpades til1 1752.

Denna tidfeistning bringar al1ts il fuhgan om den svenska barf ota-
springningens rituella innebord i ett helt atnat ld.ge, an som fore-
15S vid den motsvarande istrarrdska folkseden.

uGregoriusspringnirgen)) ar som vi har funnit, i
v6rt land sdkert bestyrkt endast frin Bohuslan och angrarlsande
delar av Dalsland. D2irti11 komrner de tvb" ostnorska uppteck-
ningarna av seden. (S. ovan sid. 4r).

Det lider intet tviveL, att d:r Danver }rar ratt, nd.r hon (s. zot)
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betecknar Gregoriusspringningen som en ursprungligen n o r s k
form av seden. Virfruaftonens (eller Virfrudagens) barfota-
springning har ett lika utprdglat svenskt spridningsornrS.de,
nlmligen dels Vdrmland-Dalsland, dels Smiland, jrimte vissa
nd.rliggande bygder i grannlandskapen.

I dansk folksed ar den rituella barfotaspringningen inte belagd.
(Den saknas alldeles vid den av Olrik diskuterade seden att r>gore

vejru.) Emellertid ar det kanske inte a11deles uteslutet att den
en gi,ng kan ha funnits ocksi dar, i form av Gregoriusspring-
ning.

Iag har i detta sammanhang kommit att tdnka p5. den gamla
danska cisiojanversen for mars, frAn T546 (anford av Sigfrid
Svensson i Bygd och yttervd.rld s. r3o) :

Der nest kom Lucius oc Tord med sit lange skeg
Bad Gregoriurtr Locke barn under veg.

Den iterfinnes i den svenska bondepraktikans cisioj anus i
formen:

Dernest kom Tor och Thomas med sitt lhnga skegg
Badh Gregorium locka Barn under Wagg.

\rid diskussionen om denna cisiojanvers har man hittills helt
allmdnt tolkat den andra raden se, att barnen av det varmare
vd,d.ret lockas utornhus i mars md"nad. Att det ar Gregorius, som
r>Lockar barn uncler vdgg r, har inte tillagts ni.gon betydelse. Men
cisiojan-versens anknytning just til1 Gregorius i denna punkt bor
vdl zindi" ha nigon grund. (Aven orn en del stereotypa uttryck i
cisiojanen ar rent fyllnadsgods.) Jrimfor t. ex. januariversen:

Ornskoren bleff Jesus, besokt aff Kong K n r t,
Badh them hielpa sigh at drif wa Jwlen vth.

e11er november:

Helgon a1le komma medh myckin Gladie,
Och wilia Gaisen medh Marten ata.

Det bor under alLa forhillanden vara ett foretrd.de vid en tolk-
ning, om den ger en rimlig konkret mening ffi formuleringen.
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Detta sku11e enligt ru.i.n mening ske, om }rrar anspelas pn barnens

Gregoriusspringning uutikrirrg vdggarna)).
Ett stod for denna konkreta tydning av den danska cisioj an-

versen finner i^g dari., att det motsvarande svenska kalenderrim-
met i dess nordsvenska form faktiskt av folket tolkas och tilldmpas
pi detta sd.tt, i nordligaste Sverige. trtt par exempel hiirpA kan
man finna hos Sigfrid Svensson (s. r39):

Degerfors socken, Vdsterbotten: uDdr sdger man dven o c h
ef terlever:l) Mattias med sitt blida skzigg, rlatrar barnen
bakom vdgg. u (Lufa zr$).

I,ycksele socken, Lappland: uAgg, vifflor och kaffe pi Mattias-
dagen; barnen sdtta sig utanfor vdggen, darfor att Mattias med
sitt btrida skagg lockar barnen bakom vdgg. r> (Ulma 6oro s. 4.)

trf u r barnen i Degerfors uefterlever D regeln orn Mattias, kan
il1an fi besked om i den ovan anforda uppteckningen B: 13: uBar-
nen skodde av sig den dagen, och sprang barfota civer snon ti1l
barfld.ckarna vid solskensvdggen. D

Sigfrid Svenssoll diskut erar inte nrirmare nAgot samband mel-
1an rarnsan och denna sed ifa11 inte hans mening d"ven tretr.
de nyss anforda notiserna at, att de um6,ste galla helt lokala och i
anslutning till ramsan uppkornna sedvdnjor. u Detta stdmmer
dock icke i fuh,ga om barfotaspringningen, dven om den soderut
utovas pi en senare tidpunkt och utstrdckes runt om vdggarna.
(S" t. ex. uppteckningen fr6"n Kyrk6"s i Vd"stergotland, B: r7.)

Hd.r i.terkommer ibland samma association mellan ramsa och

sed. I Vdrmland dar man sprang trana, kan det darfor heta:
uTranan med sin 15nga nribb lockar barnen utom vdgg. r> (Sun-
nemo, IF'G 3398 s" 5r.)

{Jnder sfldarra forhAllanden forefalier det berhttigat att ifrAga-
sd.tta, om det inte forefigger ett liknande reellt samband mellan
den danska cisiojanversen om Gregorius, som ulockar barn under
vdgg u, och barnens Gregorius-springning utomkring vaggarrLa"

Varvid givetvis Gregorius-springningen ar det primd.ra, som

givit upphov till cisiojan-versens formulering liksom fallet
ar vid Knut, som ldriver julen ut u och vid M6.rten, som r>dter

1) Sp6rrat av mig"
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gis. u1) Detta forhillande mellan sed och rninnesramsa torde
overhuvud vara det normala. Motsatsen - att ramsan skapat
seden ar vid a s611syntare.

Sigfrid Svensson invdnder hd.remot, att udet da vore egendorrr-

Iigt, att Ciciojanens formulering skulle vara s5. helt glomd i bide
svenska och danska uppteckning ar, t> Vad betrlf f ar Danmark
ar pAstiendet inte alldeles riktigt.

Evald Tang Kristensen anfor i Tillregsbind I ti1l Det jyske al-
mueliv rr varianter av ramsan. Bland dern finns ocksi f6ljande
tvirad.ingar:

(68r) Graaers [ - Gregorius) rned hans blide skieg
lokker q.lle srnd bcirn til @ a@g

och
(6f il Graaers rned hans huide skiag

lokker e barn t'il e u@9.

Denna formulering stAr sA nara cisiojanens, som man nigonsin
kan vanta. Och det r6.der vd1 knappast n6.got tvivel om att ram-
san i denna form ar ett 15"n frin cisiojanen, och inte tvdrtom.

I)etsamma g611er om tvhradingen

(B+r) M arts rned ham,s blii skieg
hand lokker dld srno boen ud under aeg,

e11er

(B6t) M assi rn@ h,ans roti skag
%at/rer @ drang ud te @ u@g.

En d.nnu ursprungligare och nd.rrnare anslutning ti11 cisioj an-
strofen visar t. ex. formuleringen

(86+) Tor rned sit skiag
lokker srnri born wd otnder a@g.

fr6n cisiojanen.
Ndr i dessa senare formuteringar Gregorius blir helt undanskju-

ten av cisiojanens Tor(d) (- mars), se 1nar denna ndrliggande och

t) And.ra paralleller erbjud.er
rned ljus i sdng> och r e g e 1n
lagd redan r688).

5

forhAllandet mellan s e d. e n att v6rfrutid.en Dge

att rVor Frue nat baerer tranen lys til sengs rr (be-
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rytmiskt vdlmotiverade forkortning formodligen ocksfl til1 for-
utsdttning, att seden att rspringa Gregorius r> redan de har korn-
mit ur bruk i Danmark. I Sverige, der man aldrig har r>sprungit

Gregorius > men vdl vid vArfrutiden usprungit tranta >>, blev ocks6
Gregorius meningslos i detta sammanhang. Redan 1683 har
den svenska oversd.ttningen av Colerus Hushillsbok de bflda
cisiojanverserna i formen

M ays ru,ed sitt lcinga Skirigg
lochar oss lrarn Barn under W rigg,

varpi foljer den intetsdgande raden

Gregorius Pdwe sdgh ther upp,i.')

Vid dessa formuleringar har ramsan uppfattats som en anspel-
ning pA mars milda (men ofta opilitliga) vdderlek. Associationen
rnellan rafiIsan och. barfotaspringningen har emellertid ocksi
som vi nyss sAg i Sverige kvarld.rnnat enstaka direkta och
positiva spdLr d.nnu i nutidstraditionen.2)

Om den }rar utvecklade tankegS"ngen ar riktig, sku11e a11tsi
dven I)anmark iltrn. pi r5oo-talet (enligt den anforda cisioj arL-

versens vittnesbord) ha kant til1 den rituella barfotaspringningen,
i. den formen att barnen pe Gregoriusdagen (som r>Gregori drenge r>?)

lrar sprungit barf ota r>under veg )) eiler ut omkring vdggarrTa.

Ifur forhiller sig lru dessa bida olika tidfristningar den
norska (och danska?) till Gregorius och den svenskatrllvirfruafton

till varan).dra inbordes? Karin Danver sdger hd"rom i sin av-
handlirg, att r>det ar Gregoriusdagen i dess egenskap av vArdag-
jdmningsdag, som givit upphov ti11 denna sedvd.nja. Il6refter har
den i andra trakter av Sverige attraherats av andra md.rkes-
d.agar, frd.rnst da vArfrudagen, som av olika anledningar domi-
nerat intresset. u

') Anfort av Sigfrid Svensson s. r3r.
2) Den hdr utvecklade tolkningen av forhAlland.et melLan cisiojarlen, ramsan

och sed.en ger ett starkt stod at Wikmans pA and.ra grunder byggda uppfattning
(i Budkavlen rg43 s. 19 f.) att den tv6rad.iga ramsan d,r 51d.re 5n den fyrrad.iga,
som har uppkommit genom efl. antitetisk utvid.gning av den forra. n{onster for
er. sid an utvidgning saknad.es inte.
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Nigot skdl for denna formodan om Gregoriusdagens prioritet
anfores inte, och det ar svArt att forstS" vad den sku11e kunna
grunda sig pa.t) Ingenting i sj alva traditionsinnehillet ger minsta
stod harilt. Om Gregoriusdagen iven p6" gammalt svenskt om-
ri.de sku11e ha varit det ursprungliga datum for den rituell a bar'
fotaspringningen, borde man hd"r ha kunnat pAtrdffa Atrninstone
n i g r a slkra spi"r av denna foregivet d"ldre tidfiistning.

D:r Danver har utgitt frin virdagjamningen sofir den ursprung-
liga tiden for barfotaspringningen. Och da denna under tiden
omkr. r4oo-r53o info11 pi Gregoriusd.agen d. Tz mars, si ser hon
hd.ri sdkerligen med ratta utgingspunkten for Gregorius-
springningen.2) Detta datum h.ar ocksA senare befasts genom bon-
depraktikans d.ven i Sverige ofta citerade vers: uGregorii tid natt
och dng lika vid. u Eiler sorn det inte sd"11an heter i Bohuslan och

Dalsiand just rned syftning pfl den rituella barfotaspringningen:
uGregorius gflnB, natt och drg lika 15ng. I

Att solstind och d*sjd.rnnin gM direkt eltrer indirekt - har
spelat en avgorande ro11 vid 61dre nordisk S"rstidsindelning och
darmed ocksi for S"rsfesterna och dd.rrned forbunden initialmagi

ar ganska sdkert . I ag behover endast h[nvisa titrl ett (vid
diskussionen hdrom en smula forbisett) tttalande i Snorra-Eddan,
Skaldskaparm|l 6o, dd"r v6.ren rd.knas fri"n v6rdagjiimningen, och

hosten fr6"n hostdagj dmningen.s)
Men man filr, nd.r det gdller gammal folklig sed., inte ld.rnna ur

,) Den anfores ernellertid. rnecl insteimrnand.e i Sigfrid Svenssons recension av

tr)anver, Rig rg43 s. Zo.
,) En annan sak ar att d-enna antagna hoga Alder rimmar sig rdtt illa med fru

D:s allmanna syn p6 sed.en, sAsom ett pojkp6hitt, utan n6gon reell mening.
,) Pe vilket kalend.erd atum Snorra-Edclan ans6tter v6rd agj dmningen, anges

dock tyvdrr inte. I Beckmans Calend.arium perpetuum (Nord,isk I(ultur XXI,
Tiderdkningen, s. 58 f.) uppgives 

- 
efter Od.d. 

- 
d. 16 mars som astronomisk

v6rdagj dmning ungef 5r vid. d.enna tid. Snorra-Edd.ans uttaland.e lyder i sin

helhet: rFr6 jafud.egri er haust til pess er s61 sezk i eykdar-sta6; pA er vetr til
jafud,oegris; Ntd er v5r til fard.aga' ba er sumar til jafud.egris. rr (Finnur J6nssons
ed.. s. r3T ) - 

fls1 sed.an denna uppd.elning av Sret forh6,1ler sig till den fornvdst-
nord.iska tiderhkningen i halvAr, med borjan 14 april resp. 14 oktober, 5r en an-

nan fr6.ga, om vilken mA hdnvisas till Bechmans utred.ning i Nordisk I(ultur
XXI s. 5r.
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sikte det forhflllandet att d"gjd"mningarnas astronomiska datum
knappast lffi sig bestdmmas av gemene mans omedelbara iakt-
tagelser. Det kunde for dem inte b1i tal om annat art en myc-
ket ungefdrlig tidfetstning. Ndr en fast kalender infordes till
Norden genom kristendomen, tog kyrkans auktoritet hand om
dessa ting. Och den ho11 - 

med vanlig konservatisnr 
- 

fast vid
en i forhAllande till de astronorniska data helt forildrad tidsbe-
stdmnirg for solstind och dogjd"mnin gat. VArdagjdmningen
sattes vanligen til1 den 2r mars, liksom virr.tersolstind ti11 den zr
december o. s. v.t) Men vid sidan hdrav bibeholls ocksi den juli-
anska kalenderns d.ldsta data, a11tsA for virdagjarnningen den
zS mars, vArfrudagen. Sf,som Martin P:n Nilsson nyligen har
pAvisat i en koncentrerad utrednirg om Arstidernas begynnelse-
dagar (F'o1k1iv rg43-11 s. zZ3 t.) upptogs denna sista tidfristning
for vflrdagjdmningen i den karolingiska kalendern fr6.n borjan av

78o-ia1et, samtidigt som uvirens borjan )) sittes tiil den zz febr.z)

Med. denna tiderdkning sammanfaller hos oss den gutniska run-
kalenderns fri.n t3z9. Med and ra ord : Vi.rfrudagen sisom ti,C
for virdagjAmningen lnar (dven i vflrt land) fltskilligt d.ldre och
ru1erA grundrnurad hrivC dn Gregoriusd agen den r-z rnars.

Ddrmed stdmmer ocksi vArfrudagens utomordentlig* betydelse
iiom fotrktrig mdrkesd.ag och festdag i virt 1and. Det ar inte mojligt
at'v hdr gi nd,rmare in p5. dessa av vilr folklivsforskning ganska
forsumrnade forhAllanden.s) Det viktigaste vittnesbordet hd"rom

id.mnas av det forhillandet , att i Gotaland uvfi.r-rdppen u med den

t) Se Beckn:.ans Calend.arium perpetuum t. ex. for rrars s. 6o.
,) Om d.en folkliga (ursprungligen kontinentala) kalend.ertrad.itionen kring den

zz och" d.en 24 febr. kan hdnvisas till X{arin Danvers avhandling jimte Wikmans
och M. P. Nilssons kritik av d.enna.

.) Visserligen har v. Syd.ow red.an 1916 i sin uppsats om uTranan och virfru-
d.agen > riktat uppmdrksamheten pA denna drg, men bortsett fr6n barfotaspring-
ningen och regeln att trar-arr bar ljus i sdng ges hdr ej mycket av folklig trad.i-
ti.on, mera av herrskaps- och herrgArd.sbruk. Inte he11er I(arin l)anver (som dock
lrad.e ett ofantligt mycket rikare material att tillgn) gor rittvisa et d agen sonl

folklig md.rkesd.g. I hand.trockerna ar d.et knappt att d.agen ens nd.mnes, ev.

need. ti115gg av Hofstens notiser. Det vore en tacksam uppgift att behand.la

<Lagens folkminnen i ett sammanhang, s6som Muja Forsslund. gjort rned. I'[ickels-
rnSssan i F'm. I't. tgz9.
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for all bonclens gdrning betydelsefulla tveckordkningen D allmd.nt

har rdknats frin ugamla vArfrudagen r>, den 6 april.l)
Dd.rmed blev virfrudagen pi samma gAng inled,ningen ti1l sonl-

rnarhalviret (som sedan raknades til1 Mickelsmdssdn, d. zg sep-

tember) och kom s5. att beteckna en rad genomgripand.e ford.nd-

ringar i bondens dagliga 1iv och arbete inom- och utomhus, kvd.lls-

arbetet vid eldsljus upphorde, Dmerafton u upptogs p5. mAltids-
ordningen osv. Vi.rarbetet borjade med att plogen skulle ut och

dyngan koras ut p5" hkrarna. Att v&rfruhelgen nd.rmast vir-
frtrafton omkring ilr rToo i vdrmhndsk folksed d"nnu var e11

folklig fest- och mdrkestid av forsta ordningen, har vi ett intres-
sant vittnesbord om i prosten Erland Hofstens ofta citerade skild-
ring. (S" tr'm F't 1933 s. r ff.)

uTwdrt om [rnot vid Lucia-firandet] finne wi landsens gemene

lnanhafwasiggiordteturminnes af f ton giastebud d. 21

nrartii, soln eljest ka1las WArfruaffton och ar nd,sta qwii11 for

Jungfru Marire bebS"delse dog, ffi hd"r i landet brukas then sec'tr ,

at intet lius m6" then affton uptd.ndas e1ler n6"got eldsken lysa
them til bordz e1ler sangz, utan the dntligen for d.n solen och da-
gen gir neder, d.ro tihedz at, hA11a sin mAltid, battre ffi d"n andra
qwd.liar, amattat effter hwars och ens wilkor, sampt gA til sdngs,

rnd.dan liust 6nnu dr, foregifwarrdes te eij wara lAfligit ofwer so-

trens och dagens nederg5rg wara uppe, emd.dan foglen Tranan tA
tr<ornmer i husen med lius och tilser, hwilken ar i sd"ng gAngen el1er

intet: ar thet forra skiedt, se skal thet wara lyckligit md.rke ti1
rvS.rens bittida ankonrst: dr thet senare, skal thet och gi sent ther
med. fntet barn ar, som icke te skrdmmer sig sielf , sd.ger, at,

'I'r anen bar lius i sdng, och therfore skyndar sig, hwat
mdst han kan, til at hwila. Thetta ar effter the gamlas sed, dock

nu utan widskiepelse, allenast af" en wana och urgammalt bruk,
som af hedenhos inkommit ar. F'rigar nigon: hr,var af thenna
s;eden hzirflyter? si mh man weta, at then ar ther af , dt, emd.datr

,) Aven i T)alarna har man rdknat motsvararrde ltdljau frAn VArfrudagen. Se

Ir,[aja Forsslurrd. Irm F't rgz} s. 169 f., Nordisk l(ultur XXI, Tiderdkningen s.

ro8 f., rz}. 
- Jdmfor ocksi att vtrfrud.agen b6d-e i Sm61and" och Vdstergotland

rrar bond.ens f ard ag, vilket har stannat i. rninnet Snda till vAr tid., trots att ulaga

fardag r har varit den 14 mars dncla sed.an rT34 irs lag.
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lvid thenna tiden sommarfoglarna borja sig at wisa hdr i norden
och ibland thern tranotnd, som med sitt starka rop angifwa w5.-
rens och warmare dagars annalkarrde: alt therfore hafwa w6:ra
hedniska nordmd.n welat hedra solen rned thenna tienst, dt hon
allena m6. nu uplysa husen, och all annor e1d och lius utsleckt
warda. >

Ifofsten nd.mner ingentirg om barfotaspringningen, liksom han
overhuvud inskrd.nker sig till att taLa om kvdllsm5.ltiden och tra-
ditionen att >>tranan bdr ljus i sdng. > Det d,r dock tiimligen givet,
att man inte hiirvidl"g fd,r dra nigon slutsats ex silentio. A1lra
minst till form&n for Gregorius-springningen, ty denna hor ihop
med Gregoriusdagen som tiden for sdnggiendet i dagsljus bAde
i Norge och i Bohusletn.l) Ildrom vittnar ocksfl stdvet Gregori
drcingar bcir lius i scingar, dar uttrycket Gregori drringar v61 knap-
past kan syfta pn nAgot annat dn pojkarna, som Dsprang D e1ler
rgick Gregorius D. (Jarnfor den nyss anforda jylliindska ramsan

E. T" Kristensen nr 86r.) Dd.r >>tranatt bar ljus i sd.ng> pi
vArfrudagen, dar trar man ddremot all anlednirg att ocks6. vanta,
att man uspringer trana) pa samma d"g - for sfl vitt man over-
huvud har bevarat den gamla vilrrttualen med barfotaspringning.

Inte annat an j^g kan finna, talar alltsfl alla skiil for att inom
gammalt svenskt omride den rituella barfotaspringningen onl
virfruhelgen ligger kvar pi sitt ursprungliga kalenderdatum. Aven
om detta inte kan dokurnentariskt styrkas, s5, har inget som helst
bevis fcirebragts for ett motsatt pist&ende.z)

Irika sikert tord.e det vara, att Gregoriusspringningen ar p5,

sin ratta plats 
- frin och med medeltidens slut - 

pi gammalt
norskt omrd.d.e, trots att beliiggen hd.rfor utanfor Bohusldn 6r mini-
mala och endast foreligger frin de nd.rmaste grdnsbygderna til1

') Danmark: se E. T. I(ristensen anf. arb. s. 7r (nr 678, 67g). Norge: se

Ileimen I 362. Bohusldn: se Ejd.estams karta t, jdmford med Danvers karta 6.

') En i viss min naturlig forklaring til1 en overflyttning av barfotaspringningen
frin d. rz tILl d.en 24 tnars skulle kunna tdnkas ligga i. overgflngen frAn gammal
till ny stil 1252. (J6mfor t. ex. Ifelmer Olsson i Fm F't rg4r, om tid.fdstningen
av regeln for sdngljuset, I(jell Bondevik i Nord.isk I(ultur XXII s. 99.) Men tyd-
ligen ar d.etta inte d:r Danvers rnening. IIon sdger ndmligen (sid. rg6) , att ri
bida fallen [d.vs. b6de rz o" z4 mars) m6ste man h61la i minnet, att uppgifterna
ursprungligen g511t den gamla kalend.err. )) Hdri har hou ocksA otvivelaktigt ratt.
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Sverige. Gregorius-dagen tycks ndmligen i dansk och norsk folk-

trad.ition ha haft ett faste, som helt och hflllet saknar motsvarighet

hos oss, bortsett frhn bondepraktikans d.ven i Sverige ofta citerade,

fr6.n Danm ark och Tyskland hdrstammand,e minnesvers:

Gregori tid
tatt och drg lika vid.1)

Karakteri.stiskt for denna Gregoriusd,agens stdllning i Norge at
det tillagg som har fogas til1 detta kalenderrim:

Greggor(s) Pove
raader for gode Vaare.2)

Det ar i fu11 overensstd,mmelse med denna sats, som barfota-

springningen for en god vir (och ddrmed ett gott flr) i Norge for-

ldgges til1 Gregoriusdagen, medan den i Sverige pi motsva-

rand.e grund.er -- har forlagts ti1l vArfruaftc,n el1er virfrud"g, som

uforsta sommard.agen. ))

De fatr1 da barfotaspringningen i magiskt syfte sker vid n6gon

artraarL tidpunkt an Gregorius e11er VArfruhelgen, har red-ogj orts

for i avd. B (s. 36 f) . Ndr den forlagges till p fl s k e n, torde detta

knappast tarva nigon nd.rmare forklaring, sdrskilt i de fa1l de

p&skveckan sammanfoll med. vird agjiirnningstiden. IJnderligare

hade d.et varit om d.enna inte minst i den folkliga virmagien sfl

starkt d"ominerande festtid. i n t e ocksi hade med sin folksed

inforlivat d.en rituella barfotaspringningen i dess olika former.

Det ar emellertid. anmarkningsvd.rt, att de enda tvb, uppteck-

ningar om barfotaspringning, som foreligger frin Mhlarland-skapen

(B: ro, rr), forligger denna till piskveckan.
De ovriga tidfastninga rna framtrdder var for sig endast i enstaka

uppteckningar, vilkas traditionsvdrde ddrfiir ar ytterst svirbestdm-

,) F'or Norges vid.kommand.e se hdrom J.Storaker, Tid.en, s- 87 f., I{jell Bon-

devik i Nordisk I(ultur XXII, Arets hogtider s. gg f. 
- 

Diremot 5r det pAfal-

land.e li.ur litel ro11 Gregorius, liksom d.en motsvarand.e dagen for hostdagiSm-

ningen, Lambertsmassan, trots bond.epraktikans minnes-vers, spelar i svensk

folktradition.
s) Wille, Beskrivelse over Sillejord.s Prestegield, I(bhn r.876, s. 244. (Anfort

av Danver s. r o3.)
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bart.l) En nd.rmare diskussion av dessa data for barfotaspring-
ningen miste anst6. har, bl. a. av utrymmesskal.r)

Ndr det ar tal om den rituella barfotaspringningens tidfdstning
bor inte heller den olika tidfastningen inorn dygnet ld.mnas
obemd.rkt. I Bohuslan civerensstdmmer Gregoriusspringningen
hdrvidl"g med den nyislan,Cska seden, i det att den vanligen dger
rum tidigt pi morgonen., ibland redan fore soluppg6ngen.r) Detta
ar vd"l ocks6. vad man snarast ska1l vd.nta vid ett rituellt bruk,
varmed man inleder och forbereder en ny tidsperiod. Men vAr-
fruaftons barfotaspringning sker dd.rernot regelbundet i kvA1trs-
skymningen, fore solnedgS"ngen. Sannolikt sammanhd.nger detta
med forlziggningen til1 en helg-afton; vd.rfrudagens helgd uteslot
mojligheten att utova en sidan profan (och vidskeplig) sed pA
sjdlva helgdagens morgon. Det festbrtrk, som annars framfor
andra sd"tter sin prd.gel pA denna -vandpunkt 

- 
att avsluta arbetet

i stuga och lag&rd , ata kvd.llsrniltiden och lagga sig vid dagsijus
tillhorde ju ocks6" helgaftonen. Det ar emellertid har inte

bara fr6"ga orn katolsk helgobservans och ej heller om en rent
praktisk hushAllsregel. Det dr pA samma gflng urgammal initia-
tionsmagi av vdlkdnd typ. Att man pi forsta sornmardagen slutade
arbetet tidigt, vid dagsljus, hade mycket att betyda for hela den
foljanCe sornmaren.a) Det frarngilr t ex. av foljande uppteckningar:

') Om Mattias, d. z4 febr., jfr ovan s. 64.

') Jdmfor ovan s. 38 f" Se ocksA Wikrnan anf. st. s. rr f. 
- 

I min framstdi.l-
ning s. 38 f saknas ett par clata, som finns upptagna pA d.:r Danvers karta VI.
Det beror pA den s. 4o framhAllna svS.righeten att avgora vad so111 skall rdknas
som lrituell barfotaspringnirg >. Pe l{arin Danvers karta Vf upptas ocksd. ett
bohusldnskt beldgg for barfotaspringning pi Sigfrid.sdagen, d. r5 febr. Den isyf-
tade uppteckningen lyder: Den dagen skulle man springa barfota runt huset och
lyfta (16tsas lyfta) alla fyra knutarna, si blev man stark. (VFF' t6zz s. 63, uppt.
If elmer Olsson.) 

- 
B arfotaspringningen ar hdr forbund.en med" en sA speciell

magi, att jag inte ansett mig bora med.taga d,etta fall. De b6da bohusldnska be-
ldggen for att man rrborjade gA barfota) pe Gertrudsd.agen Aterfinns ovan s. 45.

') Se ovan 4:6, ro; 5: r, 5;6:4,7;7:3, 5"- De end.a fall d6 man uppges springa
Gregorius pA kv511en ar 4:8 och 5: 2 samt d.e bAda norska uppteckningarna, o\ra11

s. +r.
n) DSrfor kan jag inte ansluta mig till den av I{arin Danver uttalad.e meningen,

att d,etta bruk skulle ha i>uppst6tt bland. hantverkarna och borgarna i stdderna i\,
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Om vafferafton miste man Tagga sig, medan solen sken pfl
lavdgga, for att hintta med arbetet i tid under som-

maren. (Stavnris, Vdrml. VF'F' 1574 s. 3).
Allting sku1le den kvdl [virfruafton] vara overgjcrt inna sola

geckner,fordeskulle kora kolnme hem if rfl skogen
6m kvall era under s6mmern. Da va,Ci garnle faschlit noga

md. (Virvik, Dals1 IF'G rr5o s. r.)
Man skulle lagga sig rnedan solen var uppe pi Viffeldags afton,

sA skulle rnart b1i tidig rned alla sysslor under sonr.-

maren: rrrarL sku11e fA forstbaryat och bli tidigt i ordnirg att ldgga

sig om kvd.l1arrta. (F'lackebo, Vd.stmanland IlLl\'IA 4z4t).
Man sku11e gtL tidigt i sdng den 17 fflars (Gertrud) och den 25

matrs, da sku11e det b1i tidig bargnit g av grodan.
(Nar, Gotland UI,MA rcBg7 s. 7.)')

Ti11 denna virfruaftons initationsmagi ansltjt sig natrrrligt bar-

fotaspringningens tnttrationsmagi (med and.ra med.e1 for andrtt

syften). Den utford.es genomgiende omedelbart fore kvl11srnAtr-

tid.en e11er sanggiendet. Dessa b6da bruk ter sig inom omridet
for vflrfruaftons barfotaspringning som fast forbundna med var-
andra.

Nir man sprang Gregorius tidigt p5. morgonell, si sker ju bar-

fotaspringningen inte i lika omedelbart tidssammanharrg med deir

tidiga kvdllningen. Men den sker ocksA har pi samma dag: r>Gre-

gorius drangar bar ljus i sdngar.D') Sambandet mellarr dessa tvfr
bruk aL a11ts5 dven har ganska fast knutet.

Vi har i det foregiende diskuterat den rituella barfotaspring-
ningens tidfiistning til1 den kyrkliga kalenderns md"rkesdagar.

Emellertid ar ju sjdlva seden om den har trar tolkats ratt
otvivelaktigt dldre dn kristendomen. De framstdller sig frigan
om d.ess tid.fzistning i forkristen tid. Svaret kan til1 en borj"t ges

och fran Tyskland. overforts till vArt 1and. r>und.er den hanseatiska tidenr. (S.

tZ5 f.) Att tidf 6stningen Atergflr pA en (gemensam nordisk och) konti-
nental tradition, at en annan sak.

t) Jfr ovarn 4: zg sarlrt sid. 6o.
,) Regeln om att 16gga sig vi,I dagsljus pe Gregorius omvittnas ocks6 fr6n Norge

och Danmark. Se Danver r7r, rT3, r45, E. T. I{ristensen anf. arb. s. 7r (*t
6Z8,6lg).
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se, att den bor havaritomkring virdag j amningstiden
eftersom dess senare placerirg pi kyrkod.rets md.rkesdagar tyd-
ligen utgir harifr&n. Om nigon nd.rmare fixering av tidpunkten
for barfotaspringningen kan ha iigt rum redan i forkristen tid
miste ld.mnas derhan. Akcepterar man Axel Olriks tydning av
den isltindska barfotaspringningen som en rituell hd"lsning av ny-
rn6"nen vid ingingen av porre, G6i etc., ligger det ju nara till
hands att tdnka pi nytd.ndningen narmast efter vd.rdagjeirnningen
som den ratta tidpunkten for den rituellt magiska >virhd.lsning l,
sorn den svenska och norska barfotaspringningen utgor. Enligt
cnen urgamla regeln borde givetvis en magi for god 6.rsvd.xt 

- och
som sid.an har i varje fa1l barfotaspringningen pi 6"kern fungerat

- dga rum p5. vd.xande mine. Men bortsett fri.n denna a1lmd.nna
regel lamnar oss den svenska nutidstraditionen hdrvidlrg fullstdn-
digt i sticket. J ag kan dock inte underltfta att i detta samm arl-
hang erinra orn att norskt folkminne alltj arnt bevarar en del
mdrkligo vittnesbord om rituella S.tgd.rder vid nytdndningen, sd.r-
skilt i februari mAnad vid gic)-ny. I ag anfor efter Kristian Ast-
bergs uppsats om Aarets merkedage (Heimen I, 356 f .)' uDe tre
forste kvelder pa gjo-ny skal man melke kjorne sine for solnedgang,
forat de ikke skal komme til at ligge borte til sommeren. IJnder
urelkningen pe gjony melker man den bedste ko forst, gilr derefter
ttt med melkekollen og Lar milnen skinne p5. melken, idet man siger:

>Ifer ser du melken min gjo!
Gi mig styrke og foe! .

I gjo-ny skal melkekjorlene efter at de er vasket srettes
ut i solen, si den fAr skinne p5: dem. Er det s5. varffit, at de torkes
i solen, blir der meget smor.l)

Man kan hd.rvid knappast undgd. att erinra sig den isldndska
husmoderns rituella hdlsning till G6a, i forening med barfota-
springningen runt gi"rden.2)

Parallellismen me11an dessa bd.da hzilsnirtgar, den iskindska ti1l

') Uppgifterna avser formodligen
omtalas ocksfl i uppteckningar frAn

') Den osterbottniska husmod.ern
rlagen.
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Gda och den ostnorska till Gid-ny (sorn likaledes utfordes av hus-

modern) synes mig ge ett starkt stod. ffi Axel Olriks tolkning av

den forra som en ursprunglig hdlsning av nymAnen, ett arv fr6"n

d.e garnla min-minadertta. Pe fsland. var denna hdlsning forbun-
den med barfotaspringning, tre g6.nger runt gi,rden.

Den ostnorska hdlsningen till Gjo-nyet ar diremot knuten til1
en mjolkningsmagi, och til1 regeln att rnjolka korna fore solned-

gS.ngen ude tre forste kvelder p6. gjo-ny. I Denna regel iterfinns
i Sverige pi virfruafton. Och likasi den d1rmed forbundna tron,
att da ska11 korna >komma hem fr6.n skogen om kv611arna. D (S"

uppteckningen frd"n V6.rvik, Dalsland.)') Ocks6" denna ttadition
:nar si.led.es utanfor Norge forbindelse rned barfotaspringningen,

6.trn. indirekt.2)
Om forsta nytandningen efter virdagjtimningen som kal1as

M arirness-nyet (M ari,tness - vilrfrudag), finns ingen dylik tradi-
tion, men vd1 ett vdd.erleksmdrke: uhvis mariness-nyet er mildt
blir der tre god"e nyD - 

d. v. s. vddret blir gott under den foljande

treminadersperiod.en. Samma vdderleksmdrke ar i Sverige for-

lagt ti1l v6.rfrud.agen e11er (i Bohuslan, Dalsland och Vdstergotland)

ibland til1 Gregoriusd.agen: klart och gott vdder dessa dagar be-

dad.e god irsvdxt.t) Med det intima samband som rid.er mellan

md.rke ( utyda u) och magi, kan tanken pi aktiv vdderleksmagi

vid. samma tid inte ha legat alltfor lflngt borta.a) Steget ar taget

genom den svenska barfotaspringningen pn Gregorius eller vir-
,) Denna kombination mellan sed. och tro tycks f. o. ha varit vid.a sprid.d- I{arin

I)anver anfor (s. r7z) ett exempel frin Estland, som ar fdst vid. fastlagsdagen.
pi Gotland. moter samma trad.ition, forbund.en med annan magi, p& Gertrud-sda-

gen, I{eurgren, Iluscljuren i nord.isk folktro s. r 6 r . J fr ocksi ib. s. 16z, fran

J dmtland, om v6rfruafton.
,) I d.etta sarnmanhang kan erinras om d.et i Vdstergotland vanliga stdvet:

Goja 5r grotalyse, fastdn d.et hdr inte ar frAga om n6gon m6nm6nad.. Uppt- i
IpG anford.a av I(arin Danver sid.. r73 o. not 9o, Helmer Olsson F'm Ft rg4o

s. rr8.
,) Gregorius: Ilans Hild.ebrand., Vitterhets Ak:s MAnad.sblad. t87g s. 6o; VFF

To5 s. 12 (Frdndefors) 
- 

V6rfrud agen t. ex. IFG 1732 s. 5 r (VArvik, Da1s1.),

ULMA 8z3r: b s. 3 (Ryssby, SmAl.) 
- 

Ar uvirfrudagsnyet> togs liknande mdr-

ken i Medelpad som det norska: blir det elakt, si skall de tvi d.6rpe foljande bli

likadana. (Ljustorp, ULMA 69zr s. 4o.)
n) Jdmfor om principfrAgan Wikman anf. st- s. 5.
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fruaftoll. Har man en ging i Norge haft sanlma sed vid mot-
svarande nytdndning?

Jag ld"mnar emellertid dessa funderingar och sammanstd.ll-
ningar # sitt vd.rde. Det finns en arLtaart tiderd.kning, som bflde
at d"ldre an den lunisolara och samtidigt lnar bevarat sitt grepp
over folktro och folksed vida battre d"n dennd, och det dr vad Nils
Lithberg med ett lyckligt ordfynd har ka11at naturens almanacka.
Den bor a1lde1es avgjort ha sitt tungt vdgande ord med i laget,
lear det gd.ller att finna den rituella barfotaspringningens ur-
sprungliga tidfastning, fore den kristna kalenderns tid.

Tz. Barf otaspringningens samband med 6.rs-
tidens naturliv och f olktro.

uVS"ren kommer s& saktelig, har i Norden. DArfor lnar nnatu-
l ens almanacka u denna irstid en rad rnd.rkesdagar, spridda over
en tiderymd av omkring tre rnS"nader. VAren rd.knas inte sd1lan
frd.n de forsta otiligt avvaktade virtecknen rned vd.xande d ags-
meja, osd"kra isar och til1 sist ful1 snosmaltni*g. Sa kornrner d"e

tidiga flyttfS"glarna, hos oss b1. a" tram,a, sddesdrla och larka, som
vS"rens sannskyldiga budbtirare ofta strax efter vArdagjamningen"
Gr[s och orter borjar gro. Och smAningom har vdxtligheten ntftt
s5. 15"ngt, att boskapen kan sldppas ut p5. bete tidigast f ilr och
svin och ga11ko, och i maj m6"nad ocksA den AterstS,ende boskapen.
Ifela denna overgS"ng fr6.rr vinter till sommar, vars olika stadier
ter sig sA betydelsefulla for bonCen och hans arbete, och dzirfor
i gamla tider m&ste beg&s under betryggande rituella former, sker
ju olika l6ngsamt olika ilr. Men nred den tendens ti11 i>byrAkratise-
ring D av S"rstidstraditionernz,som Nils I,ithbergtalar orn 

- vi kunde
lika garna anvd.nda det moderna ordet likriktning 

- har man 6tm.
redan under rnedeltiden knutit de viktigaste skedena till fasta
kaienderdata, som ett slags riktpunkter. Delvis har detta skett
i rtara anslutning till kontinental kalendertradition det gdller
sd.rskilt om nb,gra av de tidigaste lvirda gatna,>, sonl Petri catedra
d. 22 febr. och Mattias d. 24 febr" Den kyrktriga betydelsen av
vissa data, frarnfor allt vArfrudagen och pisken, har i stor utstrd.ck-
ning varit avgorande for denna tidfiistning. I{en vid sid an hd.rav
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har ocksi bondens verklighetssinne fortfarande tagit sig uttryck
i en rad. fr6,n naturens almanacka hd.rstammande r>md.rken D och

bonderegler. A1tra dessa element finns blandade om varandra
redan i runstavarnas rdcka av md,rken.') Til1 sist, frAn och med

r6oo-t alet, har ocks6. en del av bondepraktikans regler och min-
nesvefsef trangt trt i bygderrla och feft auktoritet.2)

Bland den egentlig^ vS.rens tidigaste och viktigaste md.rkes- och

vlnd.punkter ar lr,rar i Nord.en v6rdagjiimningen och (framfor allt)

tioC.en nd.rrnast efter denna. Dess rikare dagsljus, d.ess solvdrme,

dess smd.ltning av sno och is miste i alla tider for nordborna med

d.eras !ilnga, morka octr ka11a vinter ha varit foremil for en lang-

tan, langt intensivare 5n den sydligare luftstrecks mdnniskor

kande.

r>Nu Langta, flr trangta kvinnor och md,n

att ge i solskinet klard,>l

heter det vziltaligt i vilr litteraturs d"ldsta virvisa"
Intet under a11tsi, att virdagjzimningstiCen visar en s6dan rike-

d om p5. >md.rken D och gammaldags bonderegler vida storre

f. o. an som hittills har kommit til1 synes i den tryckta littera-
turen.

Den d.anska folktrad.itionen om Gregoriusdagen som v&rdag-
jdmningsd.ag sammanfattas av Bernh.ard Olsen p6. foljande sdtt:

uPi denne drg fik a1le ting 1iv, planterne spire, insekterne vigne,
tjelen var af" jorden: det var plovens drg.

1) Ett bra exempel pA hur man har sokt red.a sig med. kalend.ertraditionens

motshgand.e d.ata har vi i ett norskt stdv fr6n rToo-talet om krikans ankomst:

Gregorsmesse mi d.u vente *ig,
Marimesse kommer irg vist;
kommer jag ikke for Sommerdag,

skal jag komme, om d.et var pA en Stav.

(Storaker s. 88, efter H. J. Wille")
r>Sommerd.ag u betecknar hiir Tiburti.us, d.en 14 april 

- 
begynnelsed.agen for

sommarhalvflret, enligt fr6n forkristen tid. hdrstammande nord.isk tid.erdkning.

(jfr Danver s. 169 f.)
,) Se om denna utveckling b1. a. Nils Lithberg, Naturens almanacka, F'na

Ft. r93r s. 97 f,och nu senast Sigfrid. Svenssor., Bond.epraktikan och den folk-
liga traditiorlen, Folkliv 1943 44 s. r f.
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Gregori tide
drg og nat lige vide.
Da skal a1le skibe skride
og alle gaes gore rcg.

Gregori d"g

rHJfiil:r;L1il0,)
A1lt detta har i Sverige sina rnotsvarigheter vid virfrudagen

en tidsskillnad som stir i ratt god overensstd.mmelse med rnatu-
rens almanacka u. Dock fir vi hd.r byta ut den danska storkens
ankornst rnot den svenska t r a rt a fl. s. Och har ar vi framrne
vid en for den svenska barfotaspringningens utformning utorn-
ordentligt betydelsefull faktor.

trnligt handbockernas uppgifter kommer tranan til1 de sydliga
delarna av vhrt land i slutet av mars elLer borjan av april, enligt
nya stilen. Det std.mmer ratt bra med det sk6.nska std.vet

Tred,ie torsdage% i Tor [- mars]
trcider tranan pd skdnsker iord,

som alltsi anger nigon drg d. T5-zr mars enligt gamla stilen.
Och likasi (eller art battre) med den gotiska och vdrmld"ndska
traditionen onr vd"rfrutiden (likaledes enligt garnla stilen) som
tiden for tranans ankomst.

Hiirtill ansluter sig rnycken folktro.
Om tranan kom tidigt, s6" fick en tidig v6r, sfl det var ett gott:

md.rke Tranan skuile komnra med vi.ren, for det blev ingen
vhr forrd.n en hade hort henne Om tranan kom tidigt sku1le
en fa borja vS.rbruket tidigt. r>Trana plojer och vipa sflr. u (IF'G

4324 s. 29, 4340 s. 43, 4313 s. 3. uppt. ay Ragnar Nilsson.)
Se vittnar de gamla i Vdrmland Ster och Ater.

Vilken betydelse man hos oss sedan gammalt har frist vid tra*
nans ankomst, som en vS.rens budbiirare, framgir med all onsk-

t) B. Olsen, Sted.sevarend.e I{alendere, i I(ulturhistoriska Med.deland.en, Irund.,
II s. 14. Se nd,rmare E. T. I(ristenserl, Gamle folks fortellinger om det jyske
almueliv, Tillregsbinc1 I s. Zr f. - 

Om Norge se Storaker s. 8Z f., Ileimen I 362,
Nordisk kultur XXII s. gg f. BAde i Norge och Danmark Aterfinns emellertid
neycket av d.essa trad.itioner dven pA v6rfrud.agen, och likasA pA kontinenten.
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vdrd tydlighet redan av Erland llofstens ovan anforda Vd.rm-
landsskildring frd.n omkring ryoo"r) Den har av Hofsten anforda
regeln att t>tranan bar ljus i slng r> (och dd,rmed inleder sommar-
ha1v6"ret med dess rrya levnadsordning) d.r indirekt bestyrkt redarr

frAn medeltidens sLut genorr en av Karin Danver pipekad bild
hos Olaus Magnus, dar man ser en rad flyganCe tranor med tdnda
ljus i nd"bben. (Bok II krp. rr, XIX krp. 28.)

Att barfotaspringningens tiCfiistning i stort sett sammanfaller
med den traditionella forsta d.agen for sdngg&endet i dagsljus
>traneljuset h:ar redan forut framhAllits. Men sdrskilt i Vdrni-
land och Dalsland - i mindre grad i Srni.land - ar barfotaspring-
ningen pA vArfruafton ocksi. direkt forbunden med tranan pA

mAngfaldigt sdtt. Det visar sig forst och frdmst i bendmningen
transpringni%g, som har ar mycket vanlig. Sammanhanget rnec[

tranan ar nd.rnligen har inte att fatta bara som ett tidssammalr-
hang, utan associationen har nog ett d.nnu mera konkret under-
lag: man har tydligen td"nkt sig transpringningen i viss nri.n sonl
en. harmning av tranan Detta fuarrrghr av sS"dana bend"na-

ningar pi seden som tranedans, springa trandan,s (i gfrle) , dansa

bldfod, damsa trama o. d. (S" ovan s. t8, 23,26.) Den kuriosa
>trandAnsen D, som sdrskilt forekommer vid vS.rens parningslek,,
har nog tidigt bflde uppmdrksamrnats och efterbildats i lekens
form. Men vid barfotaspringningen tycks i varje fall i senare
tid ingen egentlig efterhdrmning av tranan ha varit vanlig. DocX<

saknas det inte alldeles vittnesbord hd"rorn. En uppteckning fr6.n

Virvik i n. Dalsland forklarar rtranspringningen u s6"1unda: ul\'Ian

ansig ndmligen att tranan denna drg Sterkom ti11 vhrt land, och
si skulle man efterhatma denna lS.ngbenta fAgel. Man
sprang till grannen eLler bort till nigon tuva, och Stervdnde sed an

hem igen. > (ItrG 1732 s. 5r uppt. Itagnar Johansson.) Och
i Sunnemo, Vd.rml., hette Cet virfruafton: uvi gAr ti11 den och

') I Norge, liksom i Dalarna och Norrland,, talas oftare om krikans an-
konrst. Se t. ex. Storaker, f iden s. 88. rI(r6kan kommer med. sSngljuset r, he-
ter det i Alvdalen. I(r6kan, som hdr ar flyttf6gel, kommer tidigare 5n tranan,
vilken intrdffar hd"r forst i mitten av april. (ULMA 1366o.) Svenska folkmin-
nen uppehiller sig ocks6 mycket vid. sddesirlans (r>plogdrlansu) och lSrkans an-
komst i samband. med v6rfrudagen.
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den mossen och hoppar trarta det var en p6rninnelse
om att vi nd.r som helst hade att vanta tranorna. D (VF'F SBZ
S. I.)

Ett par ginger uppges t. o. m. fr6:n Vdrmland att de som sprang
trana var utkladda ti11 tranor. (Grums, NII z4g4; Hogerud
XF'G 368z s. r5). Men detta ar vd1 endast sidana undantag,som
bekrd.ftar regeln. Iltkleidsel til1 tranor forekom dd.remot p5" vhr-
frtrafton i helt andra sammanhang, dels inomhus som ett 1ed i
herrgS"rdarnas f;rning av utrankvd.llen r>, dels ocksi vid ungdo-
Inens tiggarupptig. Och forrnodligen at det frAn dessa som ut-
kld.dseln nAgon gAng har overforts ocksi till transpringningen.l)

Associationerna med tranan iterkommer for ovrigt titt och
tatt vid vE.rfruaftons folkminnen. Det ar tydligen inte utan ska1,
som den i Vdrrnland kallas trankvd. 11en. Redan i Erland
Hofstens ofta flberopade skildring heter det, att >>Tranaru t e
komrner i huseil. med lius och tilser, hwilken ar
i sAng gS"ngen el1er intet. u Och i vAr tids Vdrnrlandssed 

- 
liksom

ocksd. i Smd"land ar a1lt detta ytterligare utbrildat med tran-
k1adse1, tranbrev, tranmat, tranbadd, med g6"vor ti11 barnen fr6"n
tranan osv. Hdrvid har firan d ock i stort sett att gora nred en
td.mligen sen herrskapssed. Tranbreven t" ex. hd"rstarnmar tyd-
trigen frAn skolpo jl<arna i Karlstad och F ilipstad. som en efter-
hd"rmni*g av pAskbreven.2) Och sfr lnar seden efter r9To-taiet via
herrgS"rdarna spritts ut over det festglada landskapet. Det finns
a11tsA ingen anlednirg att har narrorrare uppehAlla sig vid allt detta.
Men att det ytterst vilar pfl en grund av gammal folklig sed,
d drom ger Erland llofsten oss full visshet, da han taTar om att i
Vd.rmland ul andsens gemene rnan hafwa gjort sig et
urrninnes affton giastebud d. 21 martii I som han t. o. m. fram-

1) Vad som emellertid. gor d.et os6kert, om tran-utklddseln verkligen 5r ett sAd ant
sent och rent lokalt pAhitt, solrl d:r Danver anser (se s. 2r z, 22r f.) d.et dr att en
liknande utkl6d.se1 ocksA forekommer ph trono-kaelden i nhgra und.angomda strAk
i norra Gud.brand.sd.alen. Se hdrom Kjell Bond"evik i Nord.isk tr{ultur XXII,
Arets hogtid.er, s. roo och d.dr citerad. litteratur.

') Se hdrom Syd.ow, Fm Ft" 1916 s. 50 f. och David. Arill, Trankvdllen, i Fryks-
dnd.e forr och nu fII (rqfg) s. gz 

- 
en uppsats som jag tyvdrr tid.igare inte ob-

serverat. Nath. Hedin uppger , att en d.am i I(arlstad" pA t87o-talet had.e en liv-
lig kommers med tranbrev, solrr hon sAld.e till ro ore pr styck.
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stdller som ett slags motstycke till Lussefirandet. (Vilket inte
vi1l sdga litet, nd.r det gdller Vdrmland!)

An i d"g lnar vArfruafton i Vdrmland 6ven av aLlmogen betrak-
tats och firats som en verklig hogtidsafton. I Sunne uppges det

t. ex. (*r, Nath. Hedin) att til1 uvaffer I sku1le rustas som till ju-
len med stddning och stok, och kvd.11en bar ocks6" det talande nam-
net 01i11-ju1a r>.

F'or att S,tervdnda til1 barfotaspringningen, sfl Aterkommer
associationen med tranan inte bara i bend.mningarna trandans
och transpringning m" m., utan ocks6. mera indirekt i den b6de

i de vd.stsvenska landskapen och i Sm6.1and utomordentligt van-
iiga forestd.llningen, att barfotaspringningen skyddar en for att
bli hackad i f otterrta av tranan, m. a. o. att om

sommaren fa sprickor, sAr och bolder i fotterna vilket ocks&

kallades att fd trana.') Dock hor detta knappast til1 de ursprung-
ligare ingredienserna i barfotaspringningens rika tradition. (S"

ovan s. 5o.) Kanske hdrror det vd.sentligen frAn de vuxnas
skrdmsehnetoder, di de brukade sdga til1 barnen, att om de i n t e

gflr i sdng vid dagsljus, s5. kommer tranan och hackar dem i fot-
terna, och likas6. om de i n t e forst sprang barfota runt stugan
osv. (Det s k u 1 1 e nd.mligen goras!) Associationerrta lig f. o.

nara til1 hands sirskilt for vallpojkarna, som hade sfl mycket
bekymmer for sina fotter - vare sig man tdnker pa tranans 16.nga

spetsiga nd.bb, el1er pi hennes egna djupt refflade, liksom spruckna
fotter.

Av vida storre intresse ar emellertid den ramsa, som man sjong

eller ropade pi itskillig, he11 i Vd"rmland och Dalsland nd.r man

var ute och Dsprang tranar. Den borjar 6verallt med raden trana
ptoier d aipa srir (med smi variationer), men fortsd.ttningen visar
tvA olika typer.

I Si1boda1, Vd.rml., sprang en barfoten pA dynghogarna om vaf-
ferkvdllen, fijr att det skulle bli gott korn6.r. Och si s j o n g en

(eller enl. en annan meddelare: usade en l) :

Tran& pldier d aipa sdr
i dr blir det ett gott korndr

t) Se4: 18, rg, 22, 24, 26, z7i 6:8, 9, TZ, 14, 15, 17, rg.

(i
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(IFG 3874 s. 14, 16 
- uppt. Ragnar Ni1sso11, efter tvil olika med-

delare, fodda p& r84o-talet.) Den andra raden varieras lite: d i
dr blir det gott dr skrek )ongane D i Vdstra F'Agelvik, Vdrml.; med-
delaren tilkigger: rdet var meningen det skulle b1i bra 6.rvdg, om
detta blev gjort. u (IF'G 3625 s. 36 uppt. R. Nilsson.) E1ler
i Alster: d ett gott cir blir i ,ir,') i Skillingmark: giu oss i dr ett gott
dr (VFF' rzzo s. r4), i Nossemark, Dalsl. : Gofie Gud ge oss ett gott
nytt korndr (6: r3).

I Riggiird och i Virvik Dals1. sjong man under springandet:

Trana pliiier d pipen sdr
sti blir det ett gott korndr
d dd ska t)&r& i lerntan dr 

"

(UI,MA rr7Tz s. 6 uppt. Maria Aronssolu IFG z96o s. 4r.)
Pe de flesta ha11 i Vd.rmland associeras den rplojande > tranan i

stlllet med fotternas sir och hudsprickor under sommarens bat
fotaging. I Eda ropade nran darfor:

t>Trana plt)ier, krdka haraer, ripa sdr"

Men inte t,i, ho pli;,ie rn(ig i drt>,

rnedan man trampade med de bara fotterna i stalldynghogen.
(IF'G zz86 s. r.)

En arLnart sagesman fuhn Eda sdger: Om vArfrukvd.llen sprang
vi runt stalldyngehogen e1ler godselhogen vid lag6.rden tre gin-
ger och skrek:

t>Trana pldier, krdka haraar och ripa sd,r.

Ingen skall rispa tnin tot i dr.t>

Vi var barfota. Bide unga och gamla tog en tur kring hogen.
Men det var mest unga. De slapp inte undan. Vi spr ang sfl for det
inte fotterna skulle spricka sonder om sommaren. Fotterna och be-
nen var bara. Pe ovriga kroppen hade vi klZider. - Vi blev
skrd.mda med att tranan sku11e komma och hacka oss i fotterrla.
(IFG 4rzr s. rz - uppt. R. Nilsson")

I nigot varierande former dr denna typ av tranropet k2ind frin
flera Vdrmlandssocknar. (S" t. ex. ovan s. 2 uppt. c, och 6: T4.)

t) Alster; Albin Zernander, FrAn 51d.re och nyare ti,al, I(ristinehamn rgzr, s.

283.
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Hd.r ingfrr ropet allts6 i barfotaspringningens (avvdrjande)

h6lsom agi, lokaliserad till dynghogarna. Jiimfor hd"rom ovan

sid. 58 f .

Men ramsan forekom ocksi i andra sammanhang och i andra

formuleringar. I en uppteckning fr6"n Vdstra Amtervik (IF'G

ru86 s. 32) heter det t. ex. Virfrudagen sku11e man liigga sig vid
ljusan dng. Annars sku11e benen spricka sonder pfl en, vilket ut-
trycktes sfl har: >>Tranan pldier och uipan stir, och det gror inte pd

f emton tir. t>t) Hdr har ramsan inte anv d.nts som utranrop D vid
barfotaspringningen, utan som skrd,mskott for att inskd.rpa hos

barnen vikten av att iakttaga virfruhelgens traditionella regler

sdkerligen inte bara i frhga om den tidiga kojningen , utant ocksA

om barfotaspringningen. Det -var ju vanligt i bida fa1len att
hota barnen (som nog inte var a1lt for pigga vare sig pi att gb

ti11 sdngs s& tidigt eller pA att springa barfota i snon) med att
)annaf,s fhr ni ttattaD, el1er Dannafs komrner ttanan och hackar

er )) osv. Hd.r gir den tredje raden vid den dalsldndska typen
av tranropet igerr ( ,>och det ska11 vara i fernton 6.r u), fast i en efter

den leya anvandningen avpassaC omformning.2)
Den reella atghngspunkten for tranropets ord t>ttanan plojer D

ar givetvis anblicken av de flygande tranornas plogformering.

Associationen 1ig s5. mycket nd.rmare til1 hands som bonden sjah'
vid d.enna tid enligt garnmal tradition snart skulle sdtta plogen i
jorden for forsta gflngen. IltifrAn dessa foruts attningr ger sig

tranropets forrnel om tranans plojning och ofi1 ett gott kornS.r

nd.stan sig sjalv. I-,1ka naturlig var tranropets forbindelse rned

sjdlva transpringningen, utford som ett nredel att skaffa ett gott
hr. Hela denna rituella jordbruksmagi bildar en sluten organisk

enhet.
trtt magiskt ropand.e iterkommer ofta just i de nordiska

,) Gror : gror igen, 16kes (o* s6r) Dubbeltyd.igheten av ord.et gvo har

kanske med.verkat ti1l d.enna utveckling.
,) Figelnamnet u,ipa, som tycks ha varit okdnt for allmogen, har inte s611an i

nyare uppteckningar frAn Sunne och angrdnsand.e socknar utbytts mot lipa eller

l,ipen, som d.et heter d.Srfor att rd.et blev lip och grit, nar fotterna sprack son-

deru. Enligt uppteckningar av Nath. Hed.in, som denne vdlvilligt st511t till for-

fogand.e.
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vS.rsederna. Ndr kvinnorna e11er ungdomen pi fettisdagen ikte
lAngt lin, ropade de:

Stora rovor och lAngt lin,
och fina nuppor och granna blir.

el1er dylikt.
Ett annat rnagiskt vdxtlighetsrop ar kant frAn sydvdstra Fin-

1and. Pa helga torsdag, Kristi Himmelfardsdag, brukade man
dar i somliga bygder att ))ropa helka >. F'rin Koski ar ett sAdant
rop upptecknat i formen:

EIej, h"j, helga torsdag,
spira korn, vdx havre,
hoj dig, goda rhg.

I Ritvala var det ett gzingse skrock , att det inte vdxer nigot pA
Ritvala 6krar, tfall man upphor att ropa helka. S5som IJno Harva
har pS"visat i sin undersokning Ifelka-rop och Helka-sAnger (tr*
trt Tg43 s. 3Z f.) har dessa rop ingitt i en gammal v6rrritaal, mecl
majbrud, festeldar och fests6"nger.

Det rAder knappast nigot tvivel orn att tranropet om ett gott
kornS.r ti1l sin ursprungliga karaktar ar nara besldktat med dessa
vArrop, fast knutet som det ar ti1l barfotaspringningens rtragiska
vArrit.

Aven pA Island var kvinnornas rituella barfotagAng pfl forsta
dagen av Goumi.naden forbunden rned en liknande (fast bide til1
form och innehAll vida Alderdomligare) anropdn, som har stalldes
til1 den personifierade Goa.t)

I forhdllande till detta organiskt framvuxna tranrop om ett gott
kornS"r ar den formulering som talat om hur tranan uplojer D fot-
terna, t),dligen att betrakta som arartad och sekundar. Denna
utveckling utgor en belysande illustration til1 sj iilva barfotaspring-
ningens allmd.nna utveckling i folkforestdllningen , dar den ur-
sprungliga agrariska magien mer och mer trd"der i skuggan for

1) Det praktiska syftemAlet 5r hdr mera oklart och allmint fattat. 
- 

I en ny-
isldndsk sdgen lyder hilsningen ti1l G6a (som ziven i sdgnen har motsvarigh.eter
vid porre och Einm6na6r) helt enkelt: ul(om pu srel, G6a min. G66 muntu m6r
ver6a. D ffelkommen G6a min. God mA d.u bliva mig.) Iluld }.II 46 (Reykja-
vik r8gS)" I d.enna sSgen hor man emellertid. intet om barfotaspringning.
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omtanken om fotterfr&, och for dd.rmed satnlnanhangande pedago-

giska fiktioner om tranan som plojer fotterna p& den som inte
springer barfota om trankvdlLen. Drirfor kunde de barfotaspring-
ande pojkanta med en viss triumf ropa til1 tranar^ sonl plojer:
r>Inte ska1l du ptoja mig i fotterna i 5.rr. Det sista stad.iet,

som den magiska formeln passerar pA sin 15.nga resa utfor, ar
anvd.ndningen soffr ren skrarnselfiktion. Hela forloppet Ar rent av
paradigmatiskt typiskt for den fotkliga vidskepelsens historia,
darigenonr. att det ger en si klar belysnirg ffi vad som d.r ur-
sprungligt och vad soffr ar sekundart vid. den rituella barfota-
springningen och dess rnagiska s]rfteniAl.

I)aremot ligger det ingen rnagisk hund begraven und,er rnot-
svarande rop vid Gregoriusspringningen i Bohttslan och Dalslancl:

t Gregorius ti(d)
Cd d da d matt li(S)e ai(d)')

e1ler:

7;;';'x)rf"io, tdngz)

Den forra formeln ar direkt hd.rntad fr6.n bondepraktikans
rninnesvers. (Su Danver s. toz f .) Den senare }rar hziri infort en

anspelning p5. situationen, fiar man ugick Gregorius D. Forrnodli-
gen har dessa rop verkat soffil en stimulans p& pojkarna, dar de

sprang barfota i snon. A andra sidan moter man i samma trak-
ter den vid olika slags rnagi och orakeLvdsen vanliga regeln om

tystnad. Se ovan 4: TT, 7: rr.

Tranans vdntade eller verkliga ankomst har a1ltsA _- sdkerligen

frAn allra rildsta tid varit i vd,senttrig min bestdmmand"e inte
hara for tidfiistningen utan ocks5 for utformningen av v6r rituella
barfotaspringning. Och denna tradition }rar hellit sig vid friskt
liv sdrskilt vid. >transpringningen u vid virfruhelgen i Vdrmland
och Da1s1and, dar den har skjutit nya skott dnda in pi v5r egen

tid.
1) T. ex. Ndsinge, Boh. (VFF 1786), Nossemark, Dalsl. (ULMA 2go2 s. 5B).
2) T" ex. Myckleby, Boh. (VFF' r7r3, Iringeland.a, Boh. (VFF' r7o8), Irane-

Ryr, Boh. (VFF zozz). HAbol, Hogsdter, R6ggdrd, Fdrgelanda, Nossemark,

6d.eborg, Dalsland..
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Det finns emellertid Aven andra drag i naturens almanacka for
denna tid pi Aret, som i storre e11er mindre utstrdckning har
piverkat sivdl syftemilsforestiillningarna vid barfotaspringningen
som dess lokalisering.

Vi har redan sett hur dansk folktro anser, att vid Gregorius
allting ftn iiv och Dplarlterne spireD. Ocksi i Norge
trodde man att ( ui milde vintrar >) ugresroti under snoen tok til
e skyte gror D, varfor Gregdrs%xyss ocksi. kallades >>grodrsm,yss >>t)

Samma forestdllning ar i Sverige knuten til1 virfrudagen. De
rkvickrlar alla grdsrotter u, heter det i Boleusldn (Beive VF'F'.
r8r5 s. 3r; Skafto VF'F' t7:r6 s. 13; Odsmi.l, VF'F' 186r s. T7.)

Eller: vArfrudagen skul1e grdset ha borjat att taga liv och gro en
smula, annars blev det diligt ilr. (Kville, VF'F' r594.)r) NIan
sku11e inte arbeta vid eldsken efter vafferdagen ufor att inte d. v e n-
tyra grodden)), heter det ocks6. i Vdrmland, vitrket uppen-
barligen S.tergir p5" just denna tidfastning av groningen. (Nas och
Gillbergs hdrad, I,UF rZ3B s. B+.) I Bohuslan leettes det i stiillet
att pi Gregorius fick de inte 1ov att spinna, for dA Dspann de bort
groe?oD. (Hogdatr, VF'F' 4o5) eller: nran sku11e inte spinna vid ljus
efter vS"rfrudagen , ty )de spann rnan groCan ur jorden I (F'oss,
VF'F' rZ 55) .

Det ar vd1 td"mligen givet, att denna forestrillning om tid,en for
groningen har spelat in, nar man nr1 sprang barfota ute pi Akrarna
for att fe d.et sd"ttet frd"mja 6.rsvd.xten.

Samtidigt vaknar d j u r e n ur sin vinterdvala. r>Gregori d^g I
kryber hugorm af grav D, sade det danska kalenderrirnmet. Sam-
ma foresttilining ar det enligt Sigfrid Svenssolr, som flskidliggores
p& somliga svenska runstavar, nar Bengtsdagen d. zr mars ibland
dr utmarkt rned en o r m. (Anf. st. s.6f .) f Sverige d.r hittrrorande
folktro vanligen fdst viC virfrudagerr: ,Cen ))var alla djurs veickel-
sedagu heter det t. ex. i Nhrke (Knista tr. u. gozz, L1ppt.
Mrja Forsslund.) Eller: dA kvicknar alla Cjur til1, sorn legat i dvala
over vintern, grodor, insektei. etc. (St. Mellosa UIrltA g7g: 5,

t) Riste, Primstaven s. 35 (sdrtr. ur Syn og Segn 1916).

') Jdmfor hdrorn Ifelmer Olsson Fm Ft ,rg4o, s. tzr (i en innehAllsrik uppsats
om VflrhalvArets rnAnad.er i vzistsvensk folktradition).
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uppt. Gosta Berg). trtt vid,a spritt kalenderrim sdger samma sak

med orden

V tirlrudan den dYra

kaicknar bd,de tm,ask och rnYre.

Ir6rav forklaras d.en pi i"tskillig* hall (i Norge, Bohusldn,

Da1strand, Smiland. o. Blekinge) framtrd.dande tanken, att denna

tids barfotaspringning (t. ex. runt stugan) ska11 ge s k y d d

mot orm ar" Sa heter det t. ex. i Nossemark, Dalsl.: den T2

mars sprang de runt stugan tre gd.nger barfott i snon - - . De

man). Se 4: t, 2, 20, 28, zg;5: 2, 4, 7 samt ovan s' Tg' SA vida

spridd., som denna forestdllning d"r, hor den sdkert ti11 de ursprung-

ligare elementen vid barfotaspringningen.

Liknande erfarenhet och dartil L knutna forestlllningar, som gal-

ler insekterna ute i naturen (myror o. a.), har nog - 
let vara pi

annat sdtt -- gjort sig gallande betr. oh yr an inomhus. uMars

ka11a d,e for lusamd.en, for de va lossen a11tid si svira, heter det

t. ex. i en uppteckning frAn Vdste rgotland. (Ka11unga III,MA
q;,66 s. r, uppt. I-,. Linnarsson.) Och hdri torde man ha forkla-

iirg", til1 de magiska S.tgzirder rned sopning m. m., varmed man d-5,

sokte varja sig mot troppor och loss, under den komrnande varfi7a

irstiden. A11t d,etta stAr i Bohuslan (liksom i Norge) sdrskilt i sitt
flor pi Gregoriusdagen" Da sades ndrnligen Gregorius komma

korande med ett lopplass, och ffIan riskerade att han vdlte av

lasset utanfor d.orren och udi blev clet gott om loppor > om

man inte skyd,dad.e sig med. lzirnplig, nredel: en sopkvast utanfor

dorren e1. dy1. Hd.rom kan hd.nvisas till Karin Danvers avhand-

1ing, s. rz3 f. Vad som i d.etta sammanhang kan intressera oss,

ar att Gregoriusd agens lopp-magi bAde i Bohuslan och Dalsland

ibland forbindes med. barfotaspringningen samma dags morgon.

De uppteckningar, dd.r d.enna kombination forekommer, dr fol-

jande:

Man tog av sig barfota, 1ad.e strumpeband.en i kors pn soph'ogen och sprang

sen tre varv rgnt stugan. Ndr gubben Gregorius kom, hade man genom att Lagga

strumpebanclen sA, knutit till hans p6sar, se att ingen ohyra slapp ut. (Svarte-

borg, VI'F 116z.)

I Naverstad" skulle man springa kring hos grannarna och se efter, om alla lagt
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vrid.na vidjor framfor farstun for att inte Gregges kdrra skulle valta med loppe-
lasset" Barfota skulle man vara for att ej fA loppor i strumporna. (VFF' toz'
s. 7 - 

uppt. Bertil Persson.)
I Frdnd.efors, Dalsland, berdttade en meddelare efter sin mor, som var f6dd

rTgo: Gregorius d.r forsta vArdag. D5 skulle alla springa tre gAnger om stugan
barfota for god h6lsa samt h6rda fotter und.er 6ret. Och den ald-ste skulle springa
sist rned. sopkvasten. Ifan skulle sopa tre gAnger for var gAng han sprang forbi
d.orren, for de sopa de bort loss och loppor und.er 6ret" (VFF 683: z 

- 
uppt.

Hj. Palmqvist.)1)
I Tydje (nata Arnel) skulle de v6rfruafton springa motsoLs tre gAnger runt stu-

gaI1, nakna eller i bara linnet, och sA skulle d.e l6gga tre vridna vidjor utanfor
dorren pA vafferkvdllen, annars kom trana(!) och v51te lopplasset d.6r" (IFG r3rr
s. 24. 

- 
uppt. Fo1ke lrind.er.)

I Norge ar lopprnagien pe Gregorius (e11er vid pesk) vida fflera
spridd, varfor d:r Danver har goda skal for sin Asikt, att den i
Bohuslan och Dalsland 6.tergAr pe norskt inftrytande. Seden son1
i Norge ar belagd redan frhn r7oo-talet, ar dar helt fristAende,
ttan forbindetrse med nagon barfotaspringning.

N5gon anlednirg att lnar ge nd.rrnare in pe detta slags skydCs-
magi foreligger knappast, eftersorn forbindelsen rned barfota-
springningen uppenbarligen ar helt sekunddr, framkallad av bAda
magifornlernas samtidighet. (Jarnfor barfotaspringningens for-
bindelse rned lin-rnagien vid fettisdagen.) Kornbinationen ar
emellertid betecknande bide for vArdagjiimningenstidens folk-
tro och for barfotaspringningens rningsidiga betydelse sorn v6r-
rnagi.

Andra rnera ursprungliga sd.rdrag viC v6rclagsjzimningstidens
rituella trarfotaspringning komrner i sitt ratta ljus genom att
samrnanstellas rned en afirran sida av denna tids folktro, nd.rnligen
tron pfi en sdrskild m a k t som de (liksom vid solstinden) fyl1de
naturen. Denna synpunkt har framhAllits reCan av David Ari11 i
hans viktiga, ovan citeracle uppsats orur Gregorius-dagen (i Bohus-
ld.nska folkminnen, Ilddevalla rgzz s. r1.2). Han sAger dar orn
forestd.llningen att barfotaspringningen str<yddar fotterna e1ler
hela kroppen for skador, och att den rnedfor kraft och helsa:

1) Samrrastddes berdttas detsamrua frAn Lane Ryr i Bohuslan, efter en annan
r:.ed.delare.
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uDenna ar grundad pi allminna primitiva forestdllningar. Varje
genombrottstid, de det gamla och vanda fir vika for det nya och

ovanliga, ar fy1ld med underbar makt" Den finns overallt under

varen. Den finns i vattnet och komrner isarna att brista. Vattnet
innehf,.ller en god lut elLer sipa, si att kldderna blir vita. Den finns

i luften , ty, heter det pA sina hel1, om man pi skertorsdagen

hdnger ut klederna i det frta, befrias de frin rnal, och pi samma

sdtt kan man fordriva lopporna frhn sdngkllderna. Den under-

bara kraften firurs i trdden, soltr borjar fe grona b1ad. Fastla8s-,

lingfredags- e11er p&skriset, som gAr igen i det moderna p&skriset"

bar vittne hd.rom. Ett slag med den grona kvisten troddes ijvet-

fora hd.1sa och lycka.
Barfotaspringningen kan fa sin forklaring rnot denna bakgruncl.

Den kraft, sorn finns overal1t, inplantas pfr rnd.nniskan genom

omedelbar beroring med rnarken och med luften , dar kraften finns

i rikt rnatt" Kanhdnda har det inte varit ursprungligt att endast

upptrdda barfota utan mojligen helt enkelt naken. u

Ari11s uppslag fortj anar otvivelaktigt att tas upp till diskussion

pi al1var. Det ar inte bara en rent teoretisk spekulation, utan

dess tankegflng kan i inte ringa utstrdckning bestyrkas genonl

folkets egna vittnesbord.
Efter sin rnor, som var fodd i FrdnCefors, Dalsland, pe T7go-ta1et,

berattar ex1 sagesman orn Gregoriu.sdagen b1. a.: var det sno,

sku11e de vdltra sig i s n ij n, for d5" fick ej tro11 nigon makt over

d.ern. (VFtr 68S s. z; jf, ovan 4: rr) En annan sageskvinna frd"n

samma socken uppger: var det sno [Gregoriusd-agen], sku11e alla

vdltras i sn6n, cLet var for att ej fe vdrk i kroppen. (VF tr 7o5
s. rz.) FrAn Dragsmark i Bohuslan meddelas likaledes: om Gre-

gorius sprang de civer tre 69or barfota, si fick d.e inga bolder

und.er fotterna unCer v6ren och somn]aren. De fick inte ata forst.

De vd.lt,ra sig i dven i. sno, om det var nigon, sa fick de ingen vdrk
i kroppen p6" v6ren. (VtrF 1076 s. r.) Dessa uppgifter, som

samtliga hd.rror frd.n en och sarnma upptecknare, I{j. Paknqvist,
bekr6ftas frhn andra ha11. I en uppteckning av Ari11 fri"n Krok-
stad i n. BohuslAn sdger sagesmannen: nDd va bestAmt en gang

pi ilret, d.e sku11e ud e valtre sd i snon. Je undrar, um da'nte

va pA Gregorius. > (VF'F' 99 s. 16.)
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Hd"rmed har man vdl att samrnanhilla den ofta uttalade tron,
att det nodvdndigt sku11e vara sno vid barfotaspringningen.
Om det inte var sno, sku11e det inte tjana mycket till att >springa
trane r), sdges det t. ex. i Blornskog, Vdrrnland. (IF'G zo4g s. 45.)
Eller: r>vid transpringningen skulle det vara sn6, eljes var det ti1l
ingen nytta att spring o.. >> (Hibol Dalsland D, VF'F' rcs s. B -uppt. Tage Heimer.)

Iriknande mtiktiga verkningar tillskre\rs det rinnande
v a ttn e t. Sydow anfor i sin uppsats fr6n Alvros socken i lleirje-
clalen: Om det tagnar e11er tinar pi >vifferdagen u, si att det
Cryper av taken, sa sdtter man ut kd"rl radvis under dropprd.nnorna
for att uppsamla droppvattnet. Detta ger rnan ffi boskapen for
ett den ska1l mjolka bettre. Det anses som en stor forlust om
det ej droppar av taken om vS"fferdagen. (Uppt. av N. Key,land,
NM r$2.) I Gamleby, SrnAland, trodde rnan, att vattnet
hade szirskild kraft den dagen. Darfor brukade man tvatta fot-
terna v6"rfrudagsaftonen. Derigenom skyddade lnan sig frd"n att
fe utrana r i fotterna. (UI,MA 14 323 uppt. Anna Meijel.)
Pe Gotland sku11e man v6rfrudagen fore soluppgAng bl. a. udricke
rinnesvatten D g genger och r>huppe over 9 (e11er 7 ettrer 3) rd.nnlar u.

Det kallades att rhuppe for helsu >: De sku11e nlan bli frisk och
kry under ilret, slippa frossa och t. o. In. fa utur md krd.ken I och
annat (IVar, UI,MA to\gT s. 7.)r)

Det lider ju inte nAgot tvivel att man i denn a tro har forklaring-
en ti11 att barfotaspringningen ibland stdlldes ti1l rinnande vatten.
Det skedde i Jonsberg, Ostergotlaird, orn pAskclagsmorgonen.
(S" B: B.) I Ukna i norra Tjust skall alla bada ph aftonen fore v&r-
frudagen. De vuxna barnen skola springa barfota tre slag kring
stugan samt over rinnande vatten. Den som biir sist i sd.ngen

1) Samma tro Aterkommer vid. skdrtorsdagen. T. ex.: DA skulle en hdmta hem
vatten frAn en bdck, som rann &t norr, det skulle vara sA hSlsosamt och nyttigt . .

s6nt vatten skulle en ha til1 allting den d.a'n. (I.ena, Vgl., N. M. z6z14 
- 

uppt.
av C. M. Bergstrand.).- Mera ensamstAende 5r en uppgift fr6n Tocksmark, Varm-
land, att man ddr rtog vara pA daggen> vArfrudagen genom att dra d.gg med
ett lakan ute pA 'agorna, pA egna Sgor for att skydda 6kern for fortrollning, ph
andras for att ta musten ur jord.en for dem. (IFG 4zo+ - 

uppt. R. Nilsson.)
Jfr ovan 7: 2"
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1ilr fiana. (r,IlF' B9z s. z - 
uppt. John Olsson.) I Brastad, Boh.,

sku11e man vid. Gregorius springa barf ota till en bdck som rann et

norr, och dricka av d.et vattnet. Hririgenom skulle man vata

skyd,d.ad for alla febersjukdomar. (VF'f' r77r s- rB uppt'

Ingrid Settergren.)
Att dven j orden skulleha sin andeli virdagsjdmningstidens

underbara krafter, da ailting grodde och fick rryLt 1iv, kan man

aprior t anta. Magien och folktron kd.nner sedan gammalt metoden

att genom omedelbar kroppslig beroring tillgodogora sig denna

jordens makt--clet frin antiken bekanta Anteus-motivet.l) Det dr

v61 detta som g6r igen, tTar matt vid barfotaspringningen ibland

sdrskilt uppsokte de snobara flackarraa. Se B: 13 , T7- Naturligtvis

ftr man inte (seirskilt nar Cet gd,ller senare tid) bortse frfln den

enkla praktiska motiveringen, att det var varmare for fotterna

dar. Men om illan ser seden i dess sammanhang med det forut

anforda, ar man vdl berd.ttigad att ihar ocksi rakna med ett ur-

sprungligt rnagiskt rnotiv. Se heter Cet i VArrnland, att lnan

s k u 1 1 e sprirrgo barfota pfl alla bara flackar (O. Amtervik,

IF'G 2472 s.JS) e1ler Dom clet var rnojligt sku11e man hoppa p5, a1la

bara flackar r> viC transpringningen (St. Kil 2469 s. 2' bida

uppt. av R. Nilsson)r) . Eventuellt kan man ocks6" lear bakom se

ett slags vdderleksm agr, for att piskynda snosrndtrtning och sonl-

marvarme. HAr kan (som alltid) flera olika motiv ha runnit ti1l-

sammans under tidernas 1oPP.

Jag har ovan frarnkastat den mojligheten, att barfotaspring-

ningen upp p& dynghog arrta -- Ca man ofta sparkad.e och starnpade

el1er t. o. ffr. dansade i dyngan, for att inte bli sirfotad osv. - 
kan

hdnga ihop med. tron pA en sdrskild hdlsobringande kraft hos

d y n g a n just vid denna 5.rets vdndpunkt. (Sid' 58 f ') Jag

kan inte finna annat an att d.enna synpunkt vinner i styrka, ttar

man sd.tter den i samband med. motsvarande vid barfotaspring-

ningen tydligt frarntrd.dande tro pi snons och vattnets (och

1) Se hdrom art. Barfuss i Hand.worterbuch des deutschen Aberglaubens T 9rz-
,) Dhremot mAste d.en ovan und.er 7: t6 anford.a uppgiften frAn Leksberg i n-

Vdstergotlancl betecknas som otillforlitlig, sedan d.et numera visat sig att upp-

tecknaren (i d.etta som i itskilliga and.ra fall) tyvarr 16mnat falska uppgifter om

sina Dsagesmdn l.
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kanske d.ven jordens) sd.rskilda >makt r> vid vArdagsjarnnings-
tiden.

Den rituella barfotaspringningen vid virdagsj amningen ar
vi11 det synas en rent nordisk sed. De para11e1ler som Karin
Danver (s. zo4 f.) har letat fram fr5n tysk folksed ar i varje fa1l
foga overtygande. I)en ny-isld.ndska barfotaspringningen, soffr
genom hiilsningen til1 Goa gor ett synnerligen &lderdonrligt intryck,
Ltar den sdregenheten att den upprepas den forsta rnorgonen i var
och en av Srets forsta rnS.nader. Den beror kanske pe eir 1okal
sd.rutveckling, som betingas av det milda vinterkiirnatet. (Medel-
ternperaturen under vintern uppges til1 mellan o och 

-4 
grader.)

Vida rikare utbilciad ar den svenska (och ostnorska) barfotaspring-
ningen viC virdagj6mningstiden" Aven den ar givetvis i sina
utgd"ngspu.nkter ktrimatiskt betingad, genom v6.rens annalkande.
Den foregAende frarnstdllningen har sokt Adagalagga, hur den
ocks5 i ovrigt alltigenom har vdxt fram ur d"rstid.ens eget naturliv,
sAsom bonden har upplevt det i alla tider, och s6.som den drvda
forntron har tolkat det. Ndr tranorna vid denna tid kornmer
soffr vArens forsta budbiirare, de var rutta tiden inne att enligt
den horneopatiska rnagiens ur6.1dr Lga nretoder trygga v6.rens
och sonrrrlarens lyckliga forlopp, till b6"tnad for groning och 6rs-
vdxt. Darfor sprang marL barfota och tunnkledC e11er naken
runt kring gArden e11er ut p5. hkrar:na for att sa locka fram sol-
sken och vdrme. Sarntidigt vi11e man genom samfila medel ti1l-
godogora sig den ffi. a k t, sorn i denna brytningstid rojde sig
ijverallt i den vaknande nature i jorden, som nu borjade blot-
tas, i snon och det rinnande vattnet, ja t. o" rn. i dyngan till
h,ell och hcilsa for bonden och allt soffr var hans, och ti1I vd.rn rnot
oltell r oiika former. Att en sAd.an naturvuxen, rikt utbildad nragi
(o* derr har har tolkats rutt) har sitt ursprung i forkristen &skfld-
ning, sdger sig sj 61v" Och en yttre bekriftelse hdrpi vinnes ytter-
ligare genorn parallellismen rned islandingarnas rituella barfota-
springning rned dess av Axel Olrik pivisade forntidsdrag. Den
kalend ariska fixeringen til1 vflrfruhelgen e1ler lokalt genom
norskt inflytande til1 Gregorius 

- som vd1 i det forra fallet sdkert
gir tillbaka ti11 medeltiden, har knappast till sedens utformning
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tagt ni.got vd.sentligt nytt. Omvdnt visar de i vAr tid gjorda upp-

teckningarna Atskill rga symptom pi en traditionsupplosnin8, som

pi de flesta he11 redan omkring rBBo resulterat i att barfotaspring-

,ring", (dar d.en overhuvud. levde kvar) heit overtagits aY barn

och ungdom, som ett stimulerand.e uppt6.g, med vissa inslag av

tdvlan e1ler av skrd.rnselfiktioner. Den ursprungliga magien lever

i stort sett end ast som relikter vilka dock nd.rmare besedda

talar ett mycket tYdligt sPrik.

Tillass,

I C. W. v. Sydows uppsats om Tranan och Vi.rfrudagen (F'm trt
1916) s. 58 anfores ytterligare ett par notiser om barfotaspring-

,ir,g pi ufrued.ag D fr6.n Smiland: Rydaholm, norra Sunnerbo ha-

rad. samt Byarum och Svennarum (soder om Jonkoping). I d.e

bid a sistndmncla sockn arrLa tbrukade ungdomen forr springa

barfota over giirdena den dagen.> Denna lokalisation

(typ II) ar silunda icke inskrdnkt till de vdstsvenska landskapen.

Jfr ovan s. 23 f.
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