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De svenska svaren pi Vilhelm Mannhardts frigelista.

Folkminnen om grtidan m. m.
Utgivna med anmirkningar av

Hilding Celander.

T\", z6 mars r93r infoll hund.raflrsd,agen av Wilhelm Mannhardts

L) fodelse. Med anlednit g hirav har en av de nordiska folk-
minnesforskare, som tagtt avgiirande intryck av den tyske folk-
loristen och mytologens arbeten, docenten vid universitetet i
Oslo Nils Lid., tagit initiativ till publicerandet av de 6nnu out-

givna folkloristiska uppteckningar, sotn pA. Mannhard.ts initiativ
och med ledning av hans agrariska frigelista, har insamlats frin
olika llnd.er i s5, gott som hela Europa. En sidan minnesgird'

inneb6r inte bara en sen men rittvis hyllnirrg flt Mannhardts ban-

brytande forskargarning en sidan tord.e i sjalva verket nu-

mera, de Mannhardts id,6er bl. a. genom formedling av Ftazet

och and.ra efterfiiljare blivit allmin egendom vara sk[ligen

iiverflodig. Den gor framfor allt en tjtinst et den nutid.a folk-

minnesforskningen. Ty det 6r tydligt att for en pilitlig virde-
s6ttning av d.e resultat, som Mannhardt framlade, (i de tvi ban-

den av >Wald.- und F'eld-kulte I och i d.et posthuma rMythologische

Forschungen r) och srirskilt av enskild,heterna i hans bevisforing,

m6ste man ha tillging till det primdrmaterial, varpfl dessa har

uppbyggts. Men dirutover har d.etta material ocksi sitt sjiilvsthn-

diga vd,rd.e, i och for sig. Det kan ifrigasdttas, om inte t. ex- for

Sverige och Norge i varje fall for vissa landsdndar dessa

uppteckningar allt fortfarande, i all sin ofullstd,ndighet, utgor

huvudk6llan for vflr kd,nned.om om den gammaldags tro och sed,

som anknot sig till grod,an, alltsfl till sjalva huvudforemilet fijr
bond.ens gdrning och omtanke. Den genom Mannhardts ingripan-

de pi r86o-talet igings atta insamlingen av d,etta slags folkmin-



nen btrev ndmligen ingalunda fortsatt med kraft av inhemska
forskare, sisom man borde kunnat vanta. Det ar forst i vilra
dagar som d.enna arbetsuppgift har iterupptagits med nigon stcirre
energi. Men under tiden har det runnit mycket vatten i den
folkliga kulturens stromf.hra. Resultaten av en folkrninnesinsam-
ling pA rgzo-talet kan helt naturligt inte b1i, vad de pi sina hall
kunde bli 6o fu tidigare.

Om Wilh" Mannhardts forskargd"rning och dess betydelse ar
har inte ti11fii1le att orda. Det ar ocksi overflodigt, b1. a. av den
grund , att en ypperlig salnmatf.attand.e framstiillning nu ar Latt
tillgringlig i Nils Lids nyss utkomna bok r>Wi1he1m Mannhardt och
hans samling av norske folkerninne u.1) I Sverige blev Mannhardts
grundtankar tidigast upptagna och tilliimpad.e dels pi den klas-
siska religionshistoriens falt av Sam Wide, dels pn folktrosforsk-
ningens av Edv. Ifammarstedt. Mannhardts rent personliga for-
bind.elser med Sverige vet man f. o. inte mycket om. Vitterhets-
akademiens arkiv tycks inte inneh6.11a ni gra vittnesbord hd"rom, i
form av brev til1 e1ler frin Mannhardt. Man kd.nner tillsvid.are
endast resultaten: den frigelista i svensk oversdttning, som
ilr fi67 utsdndes av riksantikvarien Bror Emil Hildebrartd, och
de med anlednirg harav insdnda svaren"2) Dessa svar foreligger
i foljande handskrifter:

A. I Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikaitetsakademiens
arkiu , Stockholm, i en kapsel med. piskrift rSvar pi Mannhardts
frAgor r:

r. H. Ancinson, lektor i Strangnd.s: rUtdrag ur Sod.erman-
land.s F'ornminnesforenings Samlingar D; r.4 sid. folio.

') Se recension i detta hdfte" Huvudkdllorna ar alltjdmt foretalen till del If av
Wald- u. Feld-kulte och till Mythologische Forschungen. Se ocks& Edv.
Ifammarsted,ts artikel i Nordisk Familjebok.

2) M. besokte senare Sverige som deltagare i arkeologkongressen i Stockholm
t874. Ifan siger hdrom i ett brev till I(arl Miillenhoff: >Es war d.urch d.as lie-
benswiirdige pntgegenkommen d.er schwedischen Gelehrten, ja des schwedischen
Volkes, eine sehr angenehme, durch herrliche F'este in der lieblichsten Natur ver-
schonte Zeit, die ich im August Monat dort verweilte. r (Mytholog. Forsch. s.

XXIII.) M. anvdnde ocksi tiden till att gora folkloristiska uppteckningar i gar-
deskasernerna! (Wald- u. Feld.-kulte II s. XXII.)
q
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z. L. I. M. Dalen, komminister i Nyed., Vdrmland: lSvar pi
en del av d.oktor Mannhardts frflgor > etc.; 36 sidor, stor kvart"

3. G. M. Harnilton, godsigare, Iledensberg, Vistmantand.:

uEfterstiend.e svaromil aro mig meddelade av Rlttaren J, P 
"

Ericsson frin L6,ngtora Sateri i IJppland.r; z tls sid. folio.

4. f . Fr. Tcirnaall, musiklarare vid. Linkopings liroverk och

folkskoleseminarium: uN&gra upplysningrr etc.; 5 sid. folio. (Smfl-

land och Ostergotland.)

B. I M annhardts handskriftsamling, m,u i Preussische Staats-

bibliotlr,ek, B erlin :

r. rAfskrifter af anteckningar, inldmnade till Witterhets-
Ilistorie och Antiqvitets Akad.emin af Baron O. Herrnelint>; 78 tlz
sid. folio. (S6d.ermanland).

2. K. Fr. Sciderwall, docent, Lund; r rf z sid,. B: o" (H*lland).

3. L. f . Lind,mfr%, teol. stud. , T-,tnd.; 4 sid. B: o" (Hu11and-) .

4. Bror trmit H,itd,ebrand, riksantikvarie; Tl2 sid. B: o. (Sme-

land.) .

5. G. M. Harnilton, god.sdgare, Iled,ensberg: uNigra egen-

domliga sed.er och bruk I etc. ; 4 sid. q:to" (Il"llefors s:11, Vdst-

manlatrd, Skultund, Vistmld.)
6. Detcsarnrne.' uppt. frin Ltmgtora, Uppland - A 3, i 2 ex'

a) 4 s. fol., daterat lledensberg den z3 juni 1868; b) 4 s" q:to, date-

rat d. 15 October 1868.

Z. f .Fr. Tornwall: lNigra upplysningarl etc. : L4; g sid.

B: o.

B. Joloannes Suensson, Elmhult, Kndreds s:11, Halland-: uIJn-

d.ertecknad, har haft all moda osparadu etc.; 5 Tl2 sid'. fol" (-:
c r) .

g.. rKleine Mitteilungen nach
ferung im Jahre t864, Ostgothland

[utan namn].

d,irekter miindlicher Uberlie-
Schweden. D 4 sid.. stor kvart.

C. I Lund,s [Jniaersitetsbibliotek, i en kapsel med piskrift r>Iland--

lingar, tillhiirande Giiteborgs Nations F'orenirrg for llembygd-ens

Minnen. Kulturhistoriska Sektionen )), som n:r 20:

r" lohannes Suensson, Kndred, : B B; 4 Sid.. folio"
f,
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D. I Uppsala Landsmdlsarkiu"
r. Erik Hrigstrdt?t, folkskolldrare Bergsjo: rTi1l Gestr. och

IIds. Landsmilsforening i Upsala u, med avskrift av frigelistans
punkter. (Halsingland).

Mannhardts handskriftssamling innehi.ller siledes icke a ! I a
de uppteckningar, som insdnts med anlednirrg av hans frigelista.
116r saknas nImligen de viktigaste uppteckningafiia, av Dal6n och
Aminson (A , och "[, z). Att dessa verkligen kommit Mannhardt
tillhanda framgir emellertid av flera stdllen i hans skrifter,
som itergir pi dessa uppteckningar. (S" nedan!) Det ar inte
uteslutet att Mannhardt kan ha forfogat over d.nnu flera svenska
uppteckningar dn de har fortecknad.e. IIdr finns t. ex. en notis
om den skinska stddaren (Mytholog. F'orschungen s. 49) som ar
itskilligt utforligare at motsvarande text i Rietz' dialektordbok
(s. 69z b); som kiilla anges ocksi utover ordboken usonstig" hss.
Mittheilungen von Probst Rietz u.1)

I f.r6'ga om de uppteckningar, som finns i flera exemplat, iir fol-
jande att anmarka. rramiltons uppteckning frin Lltgtora i
Vitterhetsakademiens arkiv ar en avskrift, pitecknad III-d r4l7

teckningar ar Vitterhetsakademiens ex. likaledes en avskrift;
originalet ar B 7 Johannes Svenssons uppteckningar frin
Knd.red foreligger i original i Irunds lJniversitetsbibliotek. (C r);
Berlin-uppteckningen ar en avskrift. Avvikelserna mellan
original och avskrift ar helt obetydliga; de viktigare anges i det
foljande i noterna.

De tv6, storsta uppteckning arrLa, som insd.nts till Vitterhets-
akademien, av I{. Aminson och O. Hermelin, intar en sd.rstzillning
red.an diirigenom, att de inte ansluter sig till Mannhardts frigor"

') Notisen lydet: rlm siidlichen Schonen heisst d.ie letzte Korngarbe, welche
gebunden wird, St6daren, St&taren (Bettler): mar macht sie grcisser als die au-
deren und. stellt sie mitteu auf den Garbenhauf en. An
einigeu Stellen wird sie vom Binder des r-,etzten nrit
I(leidungsstiicken ausgeriistet" Derselbe sitzt am Julabeud am
Ende des Tisches und erhelt grdssere Portionen als die iibri-
gen, Neben ihm sitzt wieder ein bekleideter Strohnrann, der St&dare.rr
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Aminsons beror d.ock genomg&end.e samma folktrosomride, som

avses av Mannhard"ts fr&gelista. Detta kan diremot inte slgas

om O. Hermelius. Av de 78 foliosidor, som insilnts av honom for

att ijvers[nd as ti1l uprofessor Mannhard.t r, ar det endast 3 sidor som

gdller jordbruket" och en nd.rmare granskning av just d'essa

anteckningar visar, att d,e med end.ast ett par und'antag bid.e ti1l

innehill och form (fast inte till ordningsfoljden) 6verensstdmmer

me6 Aminsons, som anger sig sj61va sisom uUtdrag ur Sijderman-

land,s Fornminnesforenings samlingar D. Tydligen har Ilermelins

uppteckningar angiende jordbruket a1ld.e1es samma ursprung"

De avvikelser som forekommer hos llermelin, beror nog tilt
en del pi missfijrst&nd.. Ner d.et exempelvis stir: uJohannes

d,oparens heliga hogtid" m6, man ej si t, s5, er detta en forvanskning

a\Lregeln; hos Aminson talas det i stzillet ort uJohannis Doparens

rralshuggningsd.ag, den 29 augusti. (Dagens namn fiir*

kortades i almanackan till lJohannis Doparens h. h-r)

Under sfld.ana forhilland,en finns det ingen anledning att h[r
avtrycka bid.e Aminsons och l{ermelins anteckningar om jord*

brukets folkminnen Aven d.e fiirra har sA till vid-a mindre vdrde

an iivriga hdr publicerad,e uppteckningar, som d-e ti11 stor del redan

forut foreligge; i tryck, i Bid, ragtill Sijdermanlands 61dre kulturhi-

storia, p6r 
"ppar 

ag af.Sodermanland.s tr'ornminnesf orening utgifna av

H. Aminsorr., h. rv s. Toz-_rog rvidskepliga Bruk och Mdrkelseda-

gar vid. Jordbruket. IJtd.rag ur Sodermanlands F'ornminnesfore-

nings samlingar )). Emellertid innehiller de har itergivna uppteck*

ningarna atskilligt nytt. Och 6ven vid" notiser, som iterfinns i
den- tryckta uppsatsen, tillkommer d,els fullstzindigare detaljupp-

gifter, d.els ocksi nd.rmare uppgifter om ursprungsorten" I)e

senare har slrskilt stort intresse, ddrfor att d.e oftast hbnvisar

oss till ett och samma omride: Akers, Selebo och Oster Re-

karne hd.rad,er, d. v. s. mellersta delen av norra Sodermanland,

dar ftireningens flitigaste med.arbetare, metallarbetaren G u s t a f
Ericsson var verksam. (S" Bid.rag etc' I S' 39 f') Det

ar alltsi i sjzilva verket honom vi har att tacka for det mesta

av dessa vlrdefulla uppteckningar, vilket icke bor ford'61j"s.

Det ursprunget ger ocks& den yppersta garanti for uppgifternas

pnlitlighet.
5



Vad slutligen den pi tyska (rned. infogade svenska .citat) av-
fattade handskriften i Berlinsarnlingen (Bq, Kleine Mitteilungen
etc.) , sfl har dess innehill ingenting som beror de Mannhardtska
frigorrLa. Den forbigis ddrfor har. 

- Av J. F'r. Tornvalls upp-
teckningar uteld"mnas ocksi har nedan (sid. 19 f.) en d.el inle-
dande notiser, som inte direkt utgor svar pA frigelistan.

Den nedan fltergivna svenska versionen av Mannhardts frige-
lista, undertecknad av Bror trmil llildebrand, ar inte utan sina
ganska pifallande skavanker" Den tyska frigelistans Korn iter-
ges genomgiende med ukorn)), i st" f. med" tsdd,>, vilket blir
betydligt vilseledande. Nar Mannhard.t talar om ldas Schneiden
der letzten llalmeu o. s. v. (friga 6, B), heter det i den svenska
listan rskd.rningen av den sista halmen) (i st. f. ude sista
s t r h' n a D) . rAuf die Tenne l (friga 8) Aterges med pa ler-
golvet r, i st. f. Dpe loggolvet l"

Mannhardts svenska frigelista.
IJndertecknad, en discipel af broderna Grimrn , har gjort sig

undersokningen af det europeiska folklifvet till sitt lefnad.svdrf
och under en foljd af ir genom utgifvand.et al vetenskapliga
skrifter (Tidskrift for Tysk Mythologie och Sed.er, Germaniska
Mythforskningar, De tyska och nord.iska F'olkens Gudaverld"
o. s. v.) varit verksam for en methodisk forklaring af folkets tro
och seder, sd"rdeles hvad som vidkommer de germaniska, d,et git,
de tyska och skandinaviska folkslagen" F'or nd.rvarande ar han
sysselsatt med samlingen af" de gamla agrariska sed.vanorna (for-
ndmligast de vid skorden brukliga), hvilka till en del gil tillbaka
till de aldra dldsta tider, styckevis hafva bibehillit sig liksom son-
derbrutna delar af en stor mosaikbild der och hvar dnda till vira
dagar, lnen numera genom det rationella land.tbrukets gledjande
framsteg allt mer och rner forsvinna. Endast ett ganska omfat-
tande och fr&n socken till socken fullstiindigt samlad.t material
gor d'et mojligt, att genom inre kritik med sdkerhet sammansdtta
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bild,en, och att utfinna dess betydelse samt med hjelp af spriklig^

och historiska stud,ier att sitta hvart enkelt stycke uti d-ess tatta

sammanhang. Vir nation ala forntid, skand.inaviska mart, fiirenar

sig uti d.et tid.ehvarf , dfl d.e flesta folksed.er uppkommo, och endast

vflra gemensamma bemod.and,en kunna fora oss d'erhdn, att ut-

grunda d,eras upphof . Tilliten mig derfore bed.ja Eder att genom

bered.villiga svar pe foljand.e frigor, angiend.e Edre hemlandsseder,

biclraga ti11 ett verk, som afser att bereda en grundval for stu-

dierna af vira tyska och norCiska folksed.er, en samling af keillor'

r) F'innas d:nnu

ning. vid. skord'en
vid. brytning af ha
de efterfolj and.e fr
hvad. derom kan erfaras!

z) rruru ger d.et till vid. sflningen? vid. skord.en? Mejas sbden af bon-

d,erna med. lien e1ler med sk6ran? Bind.es den genast eller blifva slagen

forst qvarliggand.e? Forfares hiiruti olika med olika spannmalsslag? Gor

man afseenJe aerpa, aLt vind.en bor fa1la pi bond.ens lie o' s' v'?

3) Blir sklrana"t ,t ax och bind.anclet af karfven utforct af satnma per-

soner eller af olika? (af mein eller qvinnor? af frammande arbetare?)

d Ges d.et vid. sflningen gamla sedvanor och meningar? Lagges till
exempel pfl palmsondugJn, paskdagen o. s. v. grenar af lonntriid'et pi lin-

feltet, for att afviirj, hrg"1slag och blixt? satter man orn Midsommar

{vistar fran Majstflngen i iadesf iilten? -- Gella vissa d.agar (Mand'ag, ons-

d.g, skartorsd.ag o. s. v.) sisom gynnsamma eller ogynnsamma for Siningen

af siirskilda sadesslag? Gor man vid. saningen afseend.e pa mflnskifte, vissa

forrner af skya rtaa,Ijuset o. s. v. ? -_ och pa n.rrd. siitt? - 
Gores afseenrle

derpa, aLt saningsd.uken bor -,'ara spunnen af ett sjuirs barn? Slir man

vatten pfl forsta plogen? Sprut net? SAger man

att sAningsmat.r,.", miste do, om rygg e1ler teg? -
Foretages vid. lins6,ningen vissa som skola Astad'-

komma, att linet vAxer hogt?

5) Tror man pi vid.skepfi[a med.el, att bevara &kerfzilten for mask, skal-

baggar, moss och mullvad'ar o' s' v'?

6) Irafva bruk bibehallit sig vid" skarand.et af d.e forsta axen pi 6ker-

faltet, t" ex. att d.e forsta bora skeras korsvis , atL den forsta halmen skares

af. sjuflrs barn? Ld,gges forsta karfven i lad.an for mossen? e1ler foretages

med, den nAgot annat eget?

7) Ofverlerlnar skord.efolket till hemmansegaren efter d'en slutad'e siid'es-

bergningen n&gon krona af ax eller nigon qvast d-eraf ? huru se d'essa ut?

och hvad, sjunga e1ler siga d.e Som ofverlemna d'en?

NI



8) Siirskild uppmrirksamhet bor man egna et foljande frigor: hafva
egna urgamla seder bibehillit sig vid skdrningen af den sista halmen, vid.
bind'and'et af d'en sista kdrfven och vid troskningen af sista bundten? Utiminga trakter af Nord.- och Syd-Tysklan,cl gifver man d.en sista karfven
formen af ett d'jur, eller den prydes med bilden af ett djur, alt efter olika
trakter forestdlland.e ett svin, en varg, en bock, en tupp, en hare eller en ko:
och den sista karfven f&r derefter namn af r&gsuggan, halmbocken, vargen,
tuppen, haren o. s. v. Uti den sista linbundten invecklas ibland en lef-
vande groda. Uti andra trakter, sfival i Skottland och England, som i
Tyskland och' Norge, rinda till slaviska nejd.er i ostern, gores af sista krirf-
ven en d'ocka, som har menniskoskapnad, forestrillande antingen en man
eller en qvinna, 5r utstyrd med kliider eller ocksi endast med blommor
och band, 5n utan prydnad.er med endast antydningar af hufvud., arrnat
och genitalier. Denna d.ocka benAmnes i England. Lrrrr"rtdame (skorde-
frun), maiden (jungfrun), kirndolly, kirnbaby (kornd.ocka, kornbarn) ochi Tyskland I{ornmutter, grosse Mutter, Wlizenbraut, Haferbraut, der
Alte, die Alte, die alte Hure, das I(ornmdnnchen; i Danmark: Bygkjrelling,
Rugkjrelling, Fok, trukke, den Gamle; i Norge: Slflkajl (Slattert 

"rl;, Skure-kajl (Skordekarl); i Sk6ne: Stfldaren. Den som skar sista halmen eller
binder sista kerfven, bor gora korndockan. Man tillropar honom: ruti
kSrfven sitter bocken, tuppenD o. s" v., tatthan har den gamle och m6ste
beh611a honom. n For skarandet af den sista kSrfven brukar man uttryc-
ket: >>att fi haren >, t>att slA ihjtil bocken. )) Dockan fores hogt pi skord.e-
vagnen till ladan och d.er halles mycket vatten ofver henne. Vid, uttrosk-
ning gores ofta en sid.an d.ocka, hvilken af den som gor sista troskslaget
blifver kastad. pi loggolfvetl) till n6gon som 6nnu icke har slutat sin trosk-ning. I)enna person inbindes sjelf i en karfve och fores pi en hand.krirra
igenom byn" Derpi foljer en hogtidlig mflltid, dervid ibland. dockan 6nnu
en ging kommer p& bord.et i form af en kaka. Andra strillen ges, d.er d.en
siste karfven kallas pA Tyska for Gliickskorn, Stamm, Muttergarbe, eller
pe Danska for I(ong, Avreneg o" s. v"

Irar man dylika bruk Sfven uti ed.ra trakter? -- kanhanda 6nnu blott
n5gra qvarlemningar deraf? 

- 
Iluru kallas d.er d.en sista kdrfven? Huru

tillropar man d.en, som bind.er densamma eller sker den sista halmen?
Gores d'ockan efter alla sorters flkerfrukter, sflsom thg, korn, hvete, dttet,
hafre, potatis o. s. v. ? Inbindes en sten uti den sista karfven? N6gon
liten ritning ofver den figur, som formeras af sista kerfven, skulle vata
vilkommen. : Hvad. foretages med. skord.edockan p& girden?

9) fbland blifver den sista eller forsta kerfven (resp. linbundten) qvar-
stiende pe 6kern, som man stiger for On (Oden)," Oiens h6star for Noa
eller Nimrod, for d.vergarrle, for trollet, for tiggaren, for glo-son, for griif-
son" I vissa trakter 6r det bruk att stiinka 01 eller vin pa d.em" Afrr"n

1) Loggoluet, hdr rattat frin lergolaet.



lemnas ett stycke af skord.efiiltet omejadt for de fattiga" IIar tnan hos

Eder 6fven sflhana plagseder? - 
Man ber om speciel berattelse.

ro) I n6gra trakter bruka skord.earbetarne att tft bond.erna afskiira k61-

hufvud.en i triidgarden, om d.e vid inkorningen af sista lasset icke traktera

d,em" Snrskild a bruk iakttagas vid. kullkastningen af d'en hemkomna skor-

devagnen. __ Vet man uti Ed'r a ttaktef om nflgot sid'ant?

rrt Iblan6 gores efter slAttern d,et brikiga vattnet,l) d'et vill s[ga, en

tistelbuske lagles tillsammans med krusb?ir och vinbiir in uti ett fat med'

vatten och det hela ofvertiickes med. nasslor, hvarefter d'e niirvarand.e kap-

pas att gripa efter baren" Sker d.etta hos Eder ocksfl, och huru ger d'et till
d.ervid.? Brukas nigon vers d.ervid? och hvad' t' ex' sages di?

,2) Brukar man d.er vid" skord.ens slut att ofverlemna en skordekrona

(hvetekrona) o. s. v.? --- rruru ger till d.ervid.? Hvad. s6ger, sjunger, onskar

folket d.a familjen pe herregard.en och and.ra personer? rJppforas d-ervirl

gammald.ags d.ansar ? - 
Man bed,er att om mojligt f& erhilla texten i fol-

kets sprflk och d'ialekt.
r 3) pA, hvad. siitt firas hos Eder skord.efesten och huru gfu d'et till vid

skord.em5ltiden pi gSrd.en? Ges d.et for den iinnu ett annat natnn i folk-

spriket? Hvilka mat- och d,ryckesvaror gifvas d.ervid? I hvilken tid'

intr6ffar festen? IJpphor med. d.en 6fven hos Eder d'en and.ra frukosten

for girdsfolket und.er vintertid'en.
r 4) Iluru och nar firas hos Ed.er skord.efesten i kyrkan? Ges d'er and'ra

religiosa hogtid.er, Som hafva afseende pe flkerbruket?

15) Ges d.et vid. siningen och skord.en 6nnu siiregna kyrkliga och krist-

liga bruk, sisom att utsa, i den heliga treenigh.etens narnn; att gora getnen-

sam bon pe fiiltet pe skord.ed.agen; att vid. cofirmunionen efter skord'en

offra pi altaret n5gra ax och penningar?

16) Iluru lyd'er helsningen vid skord'en?

ril Pitindas efter skord'en glad'je-e1d'ar?

.;i Aro n6gra skrockaktiga meningar rid and.e angiend'e den sista kiirf-

ven, sorn t. €X., att man d,eraf m6. liigga flt kreaturen nflgot i krubban om

jul eller om v6ren, pi d,et att de mi trifvas bettre, att den som bind.er sista

kiirfven miste do, gifta sig eller dylikt i pflfoljande Aret? Ges d'er sagor

om sidesfilt, s&ningen och skord'en?

r 9) IIar folket ett eget uttryck fo : d'et, om vind,en ger i vf,gor pe korn-

fiiltet? (som t. ex. vild.svinet ger i kornet; vargarne i aga hvarand'ra i kor-

net) r .

2,) rrar rnan en egen saga for att afhAlla smfl barn fr&n att springa in i
sad.esf alten, sfisom: rngkarringen, kornkiirringen, hvetekbrringen, drte-

kiirringen sitter i kornei och tager er; glo-son kommer; pe tyska: d'ie r(orn-

mutter (polska: baba, baba jedza, zitiarr,latka) sitter i kornet och trycker

barnen till sitt jernbrost; vargen sitter i kornet o. s' v' -? 
Man ber om

noggrann uppgiit i folksprflket och i den dialekt, hvati d.et uttalas. rrar

,) (D.t) b*higa (r,attnet), hdr rdttat frin brdhiga (d,as bunte Wasser)"
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folket, om nigon arbetare und,er skorden blir sjuk, n6got sarskild.t uttryck
derfor, t" ex. ubocken har sti,ngat honom u?

2r) Vet folket for ofrigt nigot mer a att berdtta om rflgk6rringen, torre-
suggan, om fucke eller fock, eller annars om ni,gon qvinna, som l6,ter se
sig i siden? -- Ber6ttar man om en spokaktig qvinna, som vid middags-
tiden gar igenom siidesfAltet? 

- 
Ilvad sdges om en sidan qvinna? hvad-

heter hon? Berd,ttas sagor om skrikande dibarn, som hittas uti s1den?
Talar man om hjeltar o. s" v., hvilka gitt ofver falten och derigenom gjort
dem fruktb a;ta >?

22) I(Anner man der sagor om flygande drakar, drage,clukker (bjare),
tomtegubbar o' s. v", om dvergar och trollkirringar, som stjiila kornet
frAn bonderna och genom luften b6ra det till andrui 

- 
Ar hos 

"Ea"r 
bland

landtfolket d.en tron herskande, att en trollaktig varelse, som har sm5 liar
vid fotterna, g&r ofver 6kern och afskAr &X, som nedfalla uti dess kista?
Man beder om utforlig redogorelse angiende a1lt, som folket berittar om
skogsr6.n, skogsnufvan, lofjerskor, kyrkogrimen, d.rakar och tomtegubbar.

2il Aro ibland folket vissa reglor t<anda angaende vidrets infiytande
pA sAdens v6xtlighet?

24 Liter folk enligt gammalt bruk pe frukttrdden qvarsitta 6en sista
frukten och alltid qvarligga en handfull mjol uti k6rlet?

2 il Ges det for det sA, kallade mod.erkornet (secale cornutum och pe
franska ergot) Snnu andra namn i folkets mun som t. ex. vargen, r6gkar-
ringen?

26) Benimnas djur i folksprA,ket efter spannmAlen t. ex" Gryllus gryllo-
talpa, Tinea granella, Strix aluco, Scolopax gallinago?

27) Ges det med. afseend.e pe sAden vissa bruk och meningar, som st& i
forbindelse med kyrkans helgdagar, fettisdag, skartorsd.ag, pask, pingst,
midsommardagen och julen, sAsorn t. ex. att man julnatten m& r6kna
stjernorrta, och lika s5, mAnga som man riknar, lika mflnga dussin kerfvar,
ska11 skorden gifva. El1er rir det bruk att julnatten lagga sig pi otroskad,
6rthalm, att gh" flrsg5.ng uti vinters6den o. s. v. Hvad. foretages med. jol-
halmen? Rlandas om viren julkakorna i utsadet? 

- 
GAr omlul eller fet-

tisdagen o. s- v., julbocken o. s. v. omkring inholjd i kornhalm? Meddela
hvad" Ni vet om julbocken, julgalten, jultuppen och dylikt, som brukas
vid' lekar och i bakverk? I{ringforas i Maj "il"r om pingst i 16f inholjda
personer, t. ex. pingstbrud.en? Blifva om Midsommar eller vid. skordetiden
kattor ihjeilslagna, tuppar halshuggna, o. s. v"

28) Man beder om meddelande af folkets uttryck for 6,ska, skybild-
ningar och vidare, t. ex. rgofar, kornbonden kor >, lskurman d,ker u, ,ffhors
hamrar D, rThors bockar u, >lam, oxe, bisaborg D for rky; >trollkrirringar r,
fall for hvirfvelvind; >trollkarringar karna smor >, dA det omvexlande reg-
nar och ar solsken" I(astar man under storm eller hagel mjol ut genom
fonstret? -- Soker folk enligt gammalt bruk att under torkan Astad.komma
regn derigenom, att de s16 vatten p& personer som iro beklddda me6 lof ?

10



29) Ar d.et sed., att bind.a god.segaren, Som kommer for forsta gingen

pa st ord.efaltet, e1ler frdmmand.e som besoka det, med kornband,? rrvilka

ord. talas d.ervid.? Eller brukas n6got annat siitt for att tigga d,rickspen-

ningar af d.em, sorn tresoka skord'efaltet?

i.l Ar d.et el1er var d.et ford.om bruk vid. brollop , att ofverlemna sbdesax

till brud.en eller att lngga sadeskorn i skorna och d.ylikt?

3r) Brukar man vid,-troskningen rtarra en oerfaren? t. ex. i det man

sd:nd.er honom ti11 grannen efter en s6ck med vbd.er, som fltersinder honom

med. en s6ck som iir fu1l med' sten?

32) Man ber att d.et anmarkes hvilket som ford.om var bruk e1ler hvad"

som Snnu ix d.et.

33) Man ber f.h, med-d.elad-t namnet pA d'en ort,
hArska, satnt ortens lage, i hvilket 16n och hiirad'

hvarest d.essa sed.vanor

D:r Wilh. Mq,nnhardt,

Privatd.ocent vid. I]niversitet i Berlin,
pr. ad,r . Dartzig, Ileumarkt 5 "

Svaren pi Mannhardts frigelista'

De svenska svaren iterges hdr nedan ord.agrarlt med originalens

stavning. Interpunktionen ar ddremot utgivarens, Ddr tillagg

e11er rdttelser gjorts, omnimnes d.etta i noterna. Jimftir ocksfr

ulritteraturhd,nvisningar och anmarkningar D, ned.an s. 55 ff .

Ordningsfoljden ar den att d.e d.irekta svaren pfl Mannhard'ts

fr&gor med.d,elas forst, varvid. d.e olika uppteckningartta foljer i
geografisk ord.ning, med borjan ld,ngst sod.erut i llalland'"

r.
z) F'orr brukad.es mest skera, nu vanligen lie; likviil bibeh5lles

sk6ran ofta vid. afmejandet af korn och rhg. - 
Mejand-et bor sluta

vid. renen; om d.et slutar mid.t pi nkern, tryter s6d-en midt pi iret.

3) M"jand"et med. 1ie (kallas att >>taga af u sdd.en) sker af- m6n,

hvarefter sdd.en genast bind.es av qvinnor; mejandet med. sk6ra

(benimnes att uskdra r> shd,en) forrbttas d.eremot af qvinnor,

hvarvid, bind.and.et verkstilles af md,n. Sed.an sdttes sdden i
trafvar; forr brukad"es dven att >ria > (uppsiitta till torkning pi
en sting kallad. uria r>) korn och tilg.

4) Kornet bor sis pi Beda e11er IJrbanus; potiterna bijra sIttas

pfl tvillingd.agarne (under tvillingarnes tecken).

11



13) Niir inbergningen ar slut, undfdgnas med den s" k. skora-
grriten (skordegrriten).

24 Pe frukttrd.den b<ir man alltid lifta nigon frukt qvarsitta
(Roasjo socken af Kinds hdrad i Elfsborgs lan).

zil Ju tidigare man julafton fir slut pi arbetet och ju fcirr rnan
om juldagen hemkornmer frin kyrkan, dess biittre g&r arbetet
under kommande ilr, och dess forr fir man bergad.t.

Vid siningen bor siningsmannen dta en kaka af det brrid, som
bakats till jul. (Roasjo s:n)"

Ofvansti.ende uppgifter g61la, der ej annat uttryckligen till-
kdnnagifves, Drengsered socken af Arstads harad i Halland"s 1an.

K. F. Sdderwall.

II.
F r 6 g. z) Vid skorden begagnas dels skara, dels lie. Skdran

nyttjas dock mest i nord-Halland. I skogsbygden ned"sdtter man
i jorden 4 h 5 aln. linga stakar pn hvilka nekerna uppsdttas till
torkning. Pa sliittbygden sitter man kd,rfvarna i s. k" trafvar
15 e 16 i hvarje halftrafve 

- 30 d 3z heltrafve" Saden mejas och
reses upp af rnanskonet. 

-3) Sivttl skirandet sorn bindandet utfores s6,vd1 af mans- som
qvinsperson. Skarandet gir senare, mycket senare , atr afme-
jandet

4) Om mojligt ar sis Srter helst pi eller i nedan; annars sd.ger
man, att d.e blomstra for ld.nge, hvarvid foljaktligen frukts eft-
ningen forsenas och oftast uteblir. Om nigon glommer att bes6.
en rygg + strillet pfl ikern der tvinne plojningsv allar sti. emot
hvarann 

- 5r den ufej u, d. v. s. dor snart, eller i bista fall vdntas
ett annat rrgille I under det grodan vexer.

13) Slutet pi slittern sivdl som skorden firas med s. k. hosta-
grtit och skordagrot. Denna griit kokas av mjolk och korngryl,
och brukas vid dess fortdrande smor midt uti fatet, >smtirha,lan r.

20) I sivd.l udrt- och hamplandet I som ock i Sadestrafvarna
nedstotes en ld"ngre stake rned en annan vid denna vid.fastad. p6.
tvd.ren, och omhdnges detta kors af gamla utslitna klddesplagg for
att bortskrd,mma foglarre, och kallas detta en r>gist eller gisten. rr
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zz) F'lygande drakar, bergatroll, ugoenisse )), piskkd.rringar,

signerskor Sagor om sidant 6ro mestadelen utdtida pi sliitt-
bygden, hvaremot de d.nnu vidh&llas i skogsbygden.

n) Se minga rimfrostndtter i advent sf, minga rimfrostveckor
efter jrl, och lika mhnga regnveckor om viren. Ndr jorden om

wiren synes vara ofverdragen med" Spindelv6f, s6ges den vata
tjenlig fiir virarbetet.

zil Julhalmen 6r pi sl[ttbygden kommen ur bruk, men i Skogs-

bygden lfvensom i nord.halland brukas den d.nnu.

zB) Wid iskdunder mirkes att detta i Augusti minad kallas

Afven finnes nigot igen frin fordorn om rSkytrollkirringa tjerna
smiir u vid iimsom regn och solsken.

Tron p5, Dmjolkharar )) er djupt grundad bland allmogen. Dessa

harar anses mjolka frd.mmande kor och kunna blott skjutas med'

silfverhagel.
Nigot som man har att aktgifva pi i llalland 5r den si kallade

weckorikningen. 116r foljes den s. k. gamla stilen. Wirterminen
ger silund.a in den zJ Mars, som 6r den 6:te April n. st. Den inne-

hiller 13 veckor. Hvarje vecka har sitt sidesslrg som da skall

utsfls. 'W'eckrikningen riknas baklinges; man borjar nd.ml.

med 13 veckan och fortsdtter till N:o r, som slutar den 6:te Juli.
S6ledes drter och biinor i r3:de lUga u eller vecka. Werrig i tz:te
och rr:te. Vickerhafre i rr:te. Rigblandsd.d, hvete, bar hafre i
ro:de och g:de. Pothter i B:de. Korn i 7:de och 6:te veckan.

De tifriga fem veckorna af wirterminen anvd,ndas till att uts&

fod.ervexter, hvarjemte tridesjord.en beredes for utsddet pi hosten.

Se borjar man med att si sommarrAg frin den zo Attg. till den zo

Sept. Winterrig fr6.n d"en zo Sept. till den zo Okt" Anrn. Rotvexter
som rofvor, hvitbetor etc., hafva sin utsddestid ndst efter kornet.

NAgra uMdrkes ldagar de man skulle si 6ro numera bortglomda
utom en for linet, som ar kring den rg Maj och kallas >linne-ons-

dag u. Bruna bonor skola sdttas den d,agen som kallas Beda eller

den 27 Maj . Den 30 M"j sis gerna kornet enl. gammalt tal:
uPeternilla ger kor D- d. v. S. Petronella gifver korn.

Detta anford.a g[ller mellersta Halland pn ijmse sidor om Atran'
Theol. Stud. L. f . Lindmotn.
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III.
IJnderteknad, har haft all moda ospard for att soka gtL Titts

'tinskningar til1 mote angiende svar pi de frigor Titt mig be[na]-
gett) tillsrindt. I ag har befrigat mig med. bedagad.e personer,
hvars fad.er varit invigda i de gamla folkseder och bruk, som nu
ti11 det mesta aro afsigkomna. I ag vill lemna berd.ttelserna si
fdrska, som i^g kunnat bekomma dem.

r) J ag kan ingenting nd.mna hdrom.
z) Saden som ha11es i for det mesta af halm flattade korgar och

utsis for hand" Den mejas af. med. lien men om den al regn och
storm blifvit ned.slagen, begagnas skdran, isynnerhet for kornet;
och blir liggande pi band, tills det nigot torkatt. For ungefdr
50 irr tillbaka afskars all sdden med" skdran; som och d.nu en och
annan brukar dermed aft aga rigen och kornet, men ej hafren.

3) Da sdden afmejas med" lien utfores det af. mdn och upta-
gandet af kd,rfven, och bindandet af qvinor och barn; men for det
mesta af" egna arbetare.

4) En och anrLatt sddesman har brukat att taga en hand full
mull pi 6kren och dermed. stryka kors pi sddeskorgen de man
borjade s6; och sedan kastat denna mu11 med. kraft mot himlen,
Si hogt man orkat. Deta har varit bruk vid hvarje sd.desslag.
Andra hafva brukat att sitta stil i ikren de man sidde. Man
anser det lyckligast att utsi sdden i Westlig vind; i nordlig ger
mera kdrna; minst gynsamt i Ostlig. Man sir hellst de m&nan
iir i nedan. Sadd i ny ger mera halm, mind.re k6rna. Om midsom-
marsdagen har varit bruk att s6tta Ahlqvistar i sddesfdlten. Den
3 'rnai, som kallas lKorsmessodagen>, anses vata en brakor[n]du').
De husbonden om viren korde firrsta plogfiratt, kom vanligen
hustrun, och som ej fick visa sig utan uforkle >, med ett stycke
brod af rGylakagan r,3) dfl mannen sittande p& uirstingen u upit ett

, stycke hd.raf . Afven dragarne skulle hafva sin d.el af detta stycke
brod. En allmdn sdgen at att Dom siamannen glomme e si en
bid, s& biar de sdkert lig. ,> Att lagga ett kogt honsagg i linfroet,
de man sidde, har varit mycket vanligt. nDe skulle va de forsta

1) be:get, hdskr; ') kornda, hdskr" (i overensstdmmelse med folkmilsuttalet)
horda; 3) julkaLan"
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dgget en kylling gjore r, och r>bord"e idas pi agren nir en hade

sidt. u Afven hades lingarnsnosten i froet de man sidde. >Far

horenl) skulle blai ling h" gran, bar en froet pi hovedet te ageren. D

De andrai samma mening kasta ))d,a si hoit de kunne I di de sidde.

5) Fore rDomelonsta > k1. t2 lad.es stil i Saden, Itjolet, Akren
Godseln o. s. v. uI Domelouganz) fick inte spingas3) och inga

utvdtt ada horag arn) fingasu) . u

6) 7) & B) Ld.mnas obesvarad,e, emedan j"g ej hort nigot
om sidant.

9) Man har brukat att vid skord.en [lflta] si mycket aL den

sista sdden qvarsti, som man kunde h&lla i ena handen; som

sammanknots och hvarpi lad,es 3:ne stenar, och si lemnad-es et
Glosoen med. de ord.en: uDd ska du ha! Mair ska du inte ha. >

And.ra lad.e 3:ne ax und.er 3:ne stenar i samma dnd.amil. De
man inbergade sdd. frigades: >Va ska musen ha u? Da nigon
svarade: ustain a bain a (s)jarurter 16). En sdgen ar d"nnu

att man ej bor hugga ulrannalogtr?) di rnan afrnejar sdd, d. v. s. ei

Lamna nigot midt i f,kren till sist. r>Oud.an ve rainen >8) for d.et

att uingen i slditene) mitte blai Iranforvist .

ro) & rr) N"j . r.2) Icke s611an intrdffa Slottergilien, de hvar-
jehanda lekar och skemt pihittas, sisom t. ex. uBarkaT-,at>>, >>Bata

luntan u, DStj ala maga D, uspringa enkelegen )) o. S. v.
13) l.1) 15) med nej .

16) Om viren och om skord.en har man brukat att hellsa a?
betarne silunda: uGud" hjelpe dig -_ er! u Men numera: rlrycka
till arbetet ! u

l7) Nej !

r8) Lnga krind.a her.
19) N.j .

20) Artehrirringen tar er, sagt om smi barn. MAn har sokt afhilla
smibarn frin brunnar och vatten d6, man sbger: >>Bousen'o) tar er!*

1) linet; 2) dymmelveckan, p&skveckan; 3) spinnas; a) lingarn; 5) finnas; 6) Vid
jrirurter stir med. annat bl6ck ett s skrivet upptill framfor j; i kanten st&r med"

samma bldck (och annan stil 5n i texten) Gcirrirter. Ord.et okdnt i nutid.a Hal-
land.smil, e11. med.d.eland.e av Joh. I(a16n; ?) I B st6r h,annah,igt; ord.et lannaldgt

kan mihdnd.a sammanhdnga med tron om >land.sforvisningr; okdnd i nutidsdial-,

enl. Joh. I{a16n; t) lutan vid. renen)), dikeskauten; s) sldkten; 10) busen.
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2r N"j.
22) F'lygande Drakar hafva sflvdl om dagen som om natten

visat sig for vissa personer sisom en eldsliga i form af en Sope-
qvast frin r till B alnars ungefd.rlig 16ngd. Bjiirel) eller Tro11 ltfta
ibland hora och se sig. T. ex. Ett sidant visade sig en ging for
flera personer, som voro sysselsatte med. vdglagning; det syntes
som ett 5 irs barn, bekliidt med en skinnfell, giende vid sidan af
en mjolkko, som sedermera mjolkade blod. Det tog flygten mot
en nara derintill beldgen skogsdunge, da man 2indtligen ville g&

att vidare bese detsamma. En berdttelse mi har anforas af" en
trovd"rdig person, hvars Morfarsfar llikan Ingemansson i Nottja
fijrsl. Sunerbo H. i Smiland. Ilvilken gick en ging Julafton bort
att lhna en rie1sa12) for ungefdr r5o Ar tillbaka. De han gick forbi
en backe, rlloja ainebacke> kallad, stod. den pi ugullstotterD, och
syntes ett lingt bord dukadt och serverat med mat och drycker,
och der d.ansades och sjongs: >'W'erlden ar tung. Dansa och
sjung, Medan du ar ung. Och frojda ditt 1if det onga!u Wid ett
berg kalladt uTrollaberg n forekom foljande handelse neml. I maj
minad 186r, de flera personer frin itskillig, byar gingo sent en
afton att enligt garnmalt bruk med eldar, skott och skrikande
skrimma vargar och rd.f att ej ldgga ungar i ndrheten, de 3:ne
ungkarlar gingo ratt ofver nhmnde berg, di den ene af dem bor-
jade pi spe att tala nigot om rGubben )), som troddes bo der; den
andre svarade, att om han trd,ffade honom nr, sfr skulle han lilna
pengar 45 ooo R. B:co och d,terbetala dem mot hvad villkor som
helst. I detsamma tyckte de sig tydligt hora steg sisom af. en
nyskodd hast i stenarnd, di de blefvo helt flata och tystnade snart.
Det gjord.e dern s611skap i skogen, tills de trd.ffad.e mera folk, som
fingo hora detsarnfiia.

Afven berd.ttas af en trovd.rdig person, hvilken hort sina fader
berd.tta, att i byn Skinnelsboke HinneryCs Socken Sunnerbo hdrad.
i Sm&land bode en vidskeplig man. Han hade en iker om rlS dels
Tl:s rymd., hviiken hvarje hr blef skuren af sig sjelf, di sdden var
mogen; det skars om natten och byens folk kunde ofta hora huru
skd.rorna klingad.e mot stenartta. De det siled"es var ordentligt
skuret, sattes ett fat hvitgrot dit aftonen derpi. Men da nigon

1) bjdra, mjolkhare (enl" J" I(al6n); 2) felskr" for riesal, rid.sadel.
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gflrrg nigon skd.lm tomd.e fatet och trdckade i st611et i detsamma,

har ej Akren mera blifvit skuren. Ilustrun fans en ging kdrna

smiir i en nara derintill flytande bdck, de en Solldat kom giende

pi fogeljackt; da han kom mittfor den karnande quinndn, aflos-

sade han skottet, da hon deraf blef riktigt skrdmd.

Skogsnufvan visar sig for det mesta i skogar eller vid vatten
och synes som ett vdlkladt fruntimer, men pi baken som en ihilig
bok (tra). Man nd.mner och utvisar d,nnu sttillet , hvarest en man

som var pi vrigen 6t en qva rn nattetiden, di han forst m.ijter Skogs-

snufvan och si Oens hundar gloane i hallsen (- eldroda i haLsen),

samankedjade med. en eldrod jernld"nk; och sist Oen sjelf, flkande

efter tvenne eld,fnystand.e hdstar pi en vag foga farbar. En
arLr1arL trd.ff ade Oen en ging, ridande pi jakt efter Skogssnufvan.

De han forst trd.ffade Skogssnufvan, som sad.e: >Om du trdffar
nh,gra hund.ar, si sdg: IIut men icke hiss. u Men di han moter hun-

darne, sad.e han tvd.rtom, neml. uhiss>, hvarpi de lunkad.e vid-are.

Sist moter har- Oen ti1l hdst i full sporrstrd.ck" Snart hordes i
skogen en faslig sm ell, dfl Oen snart derp h" var p&, itertig och had-e

f.hngat och skutit Skogssnufvan, som nu syntes dod liggand'e pn

Oens raska hast.
En ging kom en bond.e til1 socknens Prest och ville hafva en

Banco sedel vlxlad, som var daterad. dagen forut; han var nem-

ligen allmdnt berycktad for att hafva >Goenisse I ti1l d.rd"ng"

Man vet 6fven berdtta om en och annan som har >Goenisse l.
En rlarL hade en ging sagt pi spe, att han ville leja uGoe-

nisse r> till drdng. Och hvad. hdnde? - Jo, sent en julafton bultar
det pi ddrren hos mannen, som gick att opna, men sig ingen,

utan blef tllltalad, om han minndes, di han sagt att han vil1e leja

sig en d,rdng. Mannen hisnad.e da han md"rkt e ratta fiirhilland,et,
svarad.e nej och smd.lde dtirren i Lis" Ilvarpi han fick hora ett
fasligt brak och gny i en rlara intill liggande mindre insjo.

T) Man lnar ansett , att om det allhelgonad.agen ar stormigt,
bleve grod.an rod,ryg >. Om det dr vdstanvind om Mickaeli, si blir
boskaps-fored odrojt, emedan Hafsfrur, da kord.e sitt f.a i land.

24) Nej . zil N"j I z6) En fogel ar h6r allmd.nt kiind under

namnet Kornknarren.
zil J ag har hort den sdgen, att den som forst kom hem frAn
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kyrkan julottdn, skulle forst fa inbergat. F'olket brukar af ilder
den dagen gi skynd.sammare hem 6n vanligt.

Minga sdgner dro om personer, som gtftt Srsging r>Gylaftan n

for att fi se det kommand,e irets grod.a och hvarjehanda handelser,
som komma att timma det annalkande iret. Bland annat har jng
hort nigon berd"tta, det man feft se z'.ne moss draga ett holass
m. m.

Man har brukat att julafton stota julhalmskd"rfvarne hhrt mot
golfvet; ju flera sddeskorn som nedfalla, ,>ju grannare dring filr
nlan te Are u. Da man utbred.d.e julhalmen lades, kors aL halm
under bordet midtfor hvarje dorr och i uthusen. Banden af jul-
halmskdrfvarne bund.os om frukttrd.den, pn det man rnitte fe
ymnigt frugter.

28) Virfvelvind har ansets vara Trollkdringar, som resa i dem
frin en ort ti1l en annan, hvarfore man brukat att spotta emot
dem, pi det man ej mitte af dem blifva skadad, andra kasta knif-
var i dem o. s. v. (Sa brukas ofverallt i Sodra llalland). En
berdttelse har rnan om en resand,e handelsman, som de han var
inne pi ett std.11e i Norrge och fick sig mat, fick han der se sin egen
knif, hvilken han genast igenkdnde. Qvinnan pi st611et, som
mdrkte det, frigade om han igenkd"nde den, och visade honom ett
stort arr i ena 16.ret. r>Ditta fick in1 oudi dinga knifven enging
nflr ja va oudi reste. u Mannen erindrade sig, att han kastat denna
knif i en lllarreving r, som det kallas.

2il Intet sidant dr har bekant.
30) Jag har ej heller hort nigot sidant.
3r) Sidant brukas ofta hdr vid trosknirg. Afven di man slag-

tat brukar man att rLarra en oerfaren, i det rnan sdnder honom till
grannen att lina ))rumpedra r), och som de alltid blir lockad att
slita pi hvarjehand,a tunga bordor. Man brukar dfven att s6nda
nigon att lina Almanackfron; el1er att hdnga upp det sista man
skickat o. s. v.

32) Of'u'ann6mnde seder och bruk dfven som den antydda
folktron d.ro ti1lfo1je af den lyckliga folkuplysningen och Christliga
Irdrares nittiska bemodanden nd.stan helt och hellit afsigkomna;
och fortlefver endast hos tfe] gamla personer, som for det upp-
vd.xande sltiktet vet att berdtta en och annan saga derom.
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33) Detta har teknats om Kndreds forsamling, tillhorand.e

Hogs hirad. i Halland, hvarest ej tb"gra stiirre egendomsinehafvare

finnas ; ttan bebos av bonder med storre och mind,re hemansdelar

och derunder trydande torPare.
Elmhult i Kndreds Socken den 2 Januari 1868.

J ohannes Suensson"

Ndr skordefolket nd.rmar sig

det , att un&ru skall ldnga haren.

min barnd.om.

Bror Ern. Hildebr&nd.

V.
Nigra upplysningar i anlednirg af Dokt. Mannhardts frigor

om r>d.ie I(ornd.d,monen )), samlade inom Smiland och Ostergotland

hr 1868 af l. I'r. Tornv all, musikdirektor, musikld.rare vid Irin-

kopings If. E" ldroverk och folkskolldrareseminarium.

Svar pi nh"gta M:s frigor"
z) pe sved.jeland- och mind.re tegar aftages sdden med rskdra r.

Pe stijrre falt likasom vid all hoskord begagnas ulian r>.

1) Lin sis IJrbanusd.agen, den 25 Mrj; rofvor Leodagen den

zB Juni; boner pi Bedadagen zZ M"j; for ofrigt giilla olika dagar

f. olika sdd.esslag och olika jordmon. Vid sining utmd.rkas ufjer-

jar I (tegar) . IJteglommes sidan, dor sAningsmannen under i"ret.

S6s samma tvi, ginger, kommer siningsmannen att vid.kiinnas

forsorjning af eget eller annans odkta barn.

6) Uti forsta unekan > (krirfven) som inldgges i >Loglad.et I in-

l6gger jordegaren en r>olkutting u eller brlnnvinsflaska och en

hird. kaka. Denna nek kallas Logkatten pi vissa trakter sto-

gubben (so-gubben). Den som vill se ulogkatten u kld.mmes om

halsen med slagan. Likasi: den som vi1l se rvir herres bock r>

lyftes frAn marken d,ermed. attl) hdnderna hAllas om hufvudet.

Detta hdntyder pn straff for den nyfikne, som i otid vi1l se usto-

r) A 4 :nar d,ermed, a. 
- 

Se ned.an u" rlitteraturhdnvisningarl.
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gubben I e11er som den ock kallas lvir herres bock > eller rlog-
katten r.

9) At grannens tomte lemnas n6,gra, sdmre strin qvarst&end"e
pi Akern.

13) >Slitterol > firas vid svirare kdrr- eiler vidlyftigare dngs-
s1i.tter, hvarvid >marsol u (o1 bryggt i Marsl)), breinnvin och hvitgrot
d"ro brukliga vid" miltid.en. Sidan slitter utgores genom >betings-
arbete I och borjas midnatt. Efter miltiden och derpi tagen
hvila tillbringas aftonen och foljande natten under dans och lek.
Arbetet vid. sidan slitter betalas ej och ega objudna deri deltaga.

r.4) I afseende pi skordefesten f ants d.nnu i borjan af detta
sekel mAnget gammalt bruk qvar. Vid aftroskningen af sista
neken borjade festen med >Sto-gubbens u traktering och slutade
med glodgadt brdnnvin och dans.

I V. Eneby s.n Og. fants till fu fiqz erl allmdn firning af skorde-
festen pi. Andersmesso sockenstcimma hvaruti hela forsamlingen
deltog Ilustrur hade botfiilts for uteblifvande frin stdmman

- se den af mig lemnade uppgiften, inford i noten under ndmnde
socken, till Beskrifning ofver Ostergotland af Tham.

22) Ilti den ld.robok i religionen, som var anbefald till allmant
begagnande och som forst bortlades r8ro, forekomma namnen
tin, torrtegubbar, lofjerskor o. m. s.

24 Trddet fflr ej uskattas )), si att frukt all tages rnigot
et tomten D.

27) Pe vissa trakter (O. Skrukeby S:n, Ostergotland) var dnnu
for 4o ir sedan brukligt att julaftonen utbredalilnghalm pi stugu-
golfvet, hvarp6. husets folk under natten 169o.

Efter helgens slut, dansades pi samma halm, de >julbocken >

(", konstigt utkliidd man i spetsen for ett sdllskap, som undfag-
nas) visade sig.

Annandag jul gick rnan med >Staffas Btrlle > (", skil med glod-
gad,t brdnnvin) till sina vd.nner och, medan de dnnu ligo, und-
fdgnade dem.

30) I brudens skor liiggas sddeskorn och mynt. Myntet erhiller
den, som afkldder bruden. Sadeskornen utlziggas,) m tomten.
Bruden har en tallrik, hvarpi hon afldgger litet af hvarje ratt

1) o/ saknas i A 4: ,) A + afl,riggas.
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und.er miltid,en, for den forste (eller siste) af- d'e f-attiga, som be-

soker brud-huset (brolloppsgerden)'

Tilkigg.

Af d.e heir antecknad.e bruken d.ro d,e flesta d.nnu bibehillna, i

synnerhet i skogsbyg,c.er d.er folket lefver ett mer poetiskt lif

an pi skittbygden ; - 
om 6n ej oppet, d"ock se, att man bid"e

genom samtal och d,fven genom att ise vissa d,eraf , kan iifvertyga

sig d.erom , att d"e i hemlighet utijfvas. Mflngen s. k. upplyst

person tror 6nnu pn moiligheten att man genom vissa rtroll-

formler r kan stamma blod., diifva virk o. m. d. Detta kan mfl-

hand.a forklaras pi si vis, att den lid.an,c.e genom sin tro s& lifligt

omf at tar och shtter lit1) till und.ergiirarens formhga' atttron inver-

kar pi fysiken? Anv6nd.and.et af korstecknet, hvilket til1 ilt r8rr

ingick i d.opelse-cere onien, ar annu, i synnerhet bland- hld're

qvinnor, allmdnt. se t. ex. rLar mod.ern svept sitt barn, afklipt

naglarpfl barnet o. s. v. utfores d.erefter korstecknet 6fver barnet'

Mjolet i liren, surd.egen, d.egen och allt hvad" som anvd.nd'esz) ti1l

fod.an, korsas. vid hvrrj" ofiirbered"d, fara e11er gled-je utropar

hon: Kors i Jesu namn! Kors i rrerrans namn o- s. v. Mannen

har dfven qvar bruket, attp& nysid.d. ikers), 6fven d.ar ikerns 16ge

ej ford.rar sed.ant, kora lkorsfiror r, och mingen stryker hnnu t
pn sina lad.ugird.sd.tjr rar d.ymmelonsd.agsmorgonen o. m. d. Kors

uppsdttes allmdnneligen p& d'od'as grafvar'

vI.
Efterst&end,e svaromil d.ro mig med.d"elad'e af Riittaren f ' P'

EnrcssoN frin Lingt ora Sateri i Uppland'

r. r fl g a n n:o r) wid sining iakttages af. de gamle att borja

pn samma dag, som juld.agen intriiffar det ilret, d,e skall sdden

forvaras frin rost, mask och all skad"a.

z) Saden mejas med lia, bind.es genast och uppslttes i skylar'

3) sad.en skdres af karlar, merr bindes vanligen af fruntimmer"

skyla rna uppsdttas vanligen af karlarlle.

1) A 4 s6tter s,in lit; ,) A + foruaras,. 
,) B 7 nysd,d,d,a dher; lt 4 nysd,dda'

d,hrar . 
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4 Om sflningsmannen skulle glomrna att si en teg eller fhra,
si att den blir osAdd i bida 6ndar, intrdffar brollop antingen for
honom sjelf eller i nd,rmaste slagten. Ar den endast os6dd. i den
ena d.nden, blir det barnsol.

Ar den besidd i bada d.nd.ar, tnen osidd i rnid"ten, si har sinings-
mannen berett sin egen el1er en nara anforvandts graf.

I Sodermanland tilldrog sig en handelse, som fortjenar att
antecknas i sammanhang hdrrned. En pi dodsbddden hvilan6e
gammal' trotienare kallade en af sin forre husbondes sdner till sig
och yttrade: rKan Lojtnanterr fcirlAta rnig, som tagit lifvet af
eder fader? > Denne helt forvinad svarar: lMin far dog som ni
vdl vet af den och den sjukdomen, och hur kan ni forstirler hafva
varit orsak til1 hans bortging? D >Jo, se j"g glomde si en teg
inuti ikern, och detta oroar mig mycket, kan ni forl itta mig d.etta? >

SvArt var att lugna den gamle rnannen, som kand.e sig si djupt
bedrofvad derofver,).

s)
6) IJnder ftjrste kdrfven ld.gges en helbuteljr) brdnvin af jord.e-

garen for tomtegubbens bevigenhet"
7)
B) Vid skdrningen af siste karfven bruka alle skordernd.nnen

komma tillsarnmans och kfunpa om att fa futt pd haren,likaledes
vid bindningen af sista karfven, ty den som blir efter kaltras en
suddare. Gir det ej fort vid sista kd.rfvens bindaing, fruktas
hexan, det blir dyrt dr o. s. v.

g-rz) Brukas ej.
13) Skordefesten firas vanligtvis vid Michaelsrnessa, de bonden

eller jord,egaren gor en gledjefest ffi sina arbetare, vanligtvis
dans och musik till 1flngt fram pfl morgorren.

rq Finns ingen srirskild fest.
r5) Intet annat dn att sAningsmannen sjelf bor se pi sina lrp-

p&t, de m6. vara onda e1ler goda.
16, 17) -rB) Hamp- och lin-agnar brukar man liigga i krubban et hds-

tarna pi Michaeli-natten, for att de skola fe trefnad.
rg-zt) "'-

1) A 3 fcirstri, B 6 pdstd; 2) derdfuer saknas i A l; 3) A 3 hetbutelj, B helbwteti.
qq
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22) Om d,raken berattas, att han for frin det ena stiillet till
det and.ra och med.d.rager sitt god.s, d.e nigon ser honom fara i
luften som en eld.stjert.

Tomtegubben skal1 hafva en kruka grot, ett par hand.skar och

ett par skor hvarje julafton, for att han skall draga rikedom tilt
huset.

4)
24) De gamle bruka ofta siga ud.etta skall tomten hafva )).

25, 26)

zil Skartorsd.agenl) brukar bond.hustrun aska ned. sitt linnegarrL

fijr att fe det hvitt, Af julhalmen gores ett fliitad.t kors, som

uppsdttes i 1ad.ugird.en, for att fred.a boskapen frin loverskan och

trollkarlen. Bockar brukas dfven goras af julhalmen med horn

och fotter samt svans, for barnen att roa sig med under jul-

lekarne.

Julkak dn, som ar utsirad med allehanda sorters djur, sisom

bockar, grisar etc. etc., ska11 forvaras til1 sid.den borjar, de

sivdl folk sorn hastar skola ata deraf.
28) De d.et kommer en orkan e11er hvirfvelvind., hor man folk

s6ga >d,er homrner e% trollkciringt>; kastas blankt stil t. ex. en knif
efter henne, stannar hon tvdrt och blifver pn platsen.

29)

30) Brud.gummen ldgger ofta ett silfvermynt i brud.ens skor,

storre eller mindre, allt efter r6d" och ldgenhet, myntet tillfaller
den som afkl[der bruden.

Ofvanstiend,e har brukats och kanske d.nnu i storsta hemlighet

brukas af nh,gra gamla i Trtmgtora socken, Uppsala lin provinsen

IJppland".
Iledensberg den 23 Juni 1868,

G. M. Hamilton"

Nigra egendomliga seder "J'l;ro etc. upptecknad-e i Gryt-

hytte och llellefors Bergslags Hdrad. af Orebro len. (H"llef ors

Socken o. Gillershojden) "

1) A 3 shaytorsdag.
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A) sofir har afseende pi skorden m. rn.
Frin Julottan ar en stor taflan att forst komma hem, ty den

som det gor skal1 forst ulykta u skorden.
Om Sddesarlan flyger hogt nd.r hon ses r:sta gingen, si ska1l det

bli lingt lin, men om man ser henne pi rbackell )), si skall det blifva
kort lin.

Af de Hvit- och Blisippor, som forst upptd"ckes pi viren, ska1l
uppd"tas tre af hvard.era sorten for att ej blifva brun af solen -
solbrd.nd.

27) frigan i det lemnade papperet frd,n Doctor Mannhardt:
F'ordom raknad,es stj ernorlra.
d:o frh.ga I min barnd.om, berattar en 40 6rs marL, breddes

Ilalrn ofver golfwet z h 3 dagar fore jul, for att dermed. piminna
att Frdlsaren lig r>pi ho och stri r.

d:o friga Natten emellan Juldagen och arLnarLdagen (lul)

Ifalm och utrustad med. Bock- och Gethorn liknade h an en Bock,
ehuru mycket storre.

zz frigan 
- Att tro p& tomtegubbar : lycka.

Att ej tro pi dem - olycka (sn ansigs det forr) .

En 3o-irig man horde i sin barndom foljande sig berdttas an-
giende torntegubbar: De en bonde en ging stod. och troskade,
kom en liten gubbe bdrand.e pi ett ax, hvilket han, trott och
suckand.e, inkasta i logen. lDet der -var vist n&got att sucka ofver >,

sade bonden. Gubben svarade: uNer j"S burit lika minga ax
hdrifrin som jrg burit hit, si bergar du dig ej si bra som d"u

nu gor. u

B) Widskepligheter, som forr mycket begagnats, men som nu
blott undantagsvis begagnas af d.e d,ldre.

Fc)r att fd kor att triluas e, ett frimmand"e stdlle (stadga krea-
tur):

r) att taga hir 3 ginger under wenstra bogen, borra he1 i weig-

Betr, der kon stir, och deri inlZigga hiret, sli en plugg framfor och
sdga: usi fast som d"enna plugg sitter, sfl bofast skall du blifva. r

z) att taga 3 tagel ur rumpan och fastbinda i spjelltenen och
s1i kon (Ber?ittaren mindes ej l6ngre).
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3) att lttta kon gil motsolsl) tre ginger omkring en jord-f ast sten

och f or hvar ging lilta henne ata ur en pfl stenen sttilld- parLrLa,

i hvilken hafre och salt finnes, och sdga for hvarje giltg: usfl

jord,fast som d,enna stenen at, si jordfast skal1 du blifva vid-

denna gird en u.

4) har man en brod.bit i det venstra armhilet och ldgger i ke11-

byttan, rtat man kommer hem med kreatufet, sed,an upptages

vatten med. byttan, sa att d.et fflr bide vatten och brijd.

Anm. Meningen ar ej d.en, att alla dessa 4satt skulle anvdnd-as

for att vinna dndamilet, tttan hvart och ett av dem trod'des af

folket vara ett radikalmed-el.

Botemed,el for Tand,zt,rirb r>Man soker ett trdd" med 3 grenar,

v6xta ifrin roten. Der har man 3 spetor i ord.nirrg och petar ut

blod, i tand,kottet pn den tand. som vdrker, rned alla 3 spetorna.

Sed.an biter man ut 3 kasor pb, tradet; seCan sdtter man spetorna

emellan kasorna och kldmmer ti1l, sedan gfl hem utan att se till-
baka. u

Att bruka tor lad,ugdrd,en' uKrut i bossan, 3 knilar2) skafves ur

vigselringen, en klyfta hvitlok, en bit r>markulium u,3) en smula

qrl.ksilfver d.etta ska1l has i bossan, och en Thorsdagsmorgon

innan solen uppgir skall man skjuta midt igenom fdhuset et,

dyng,c.tirr, och nigon skall rtfta upp och igen d-orren. u

Iy rir lnara, rid,er boskap: uTager man ett lakan, som har legat

pi 1ik, och bind.er pi kreaturet ofver natten. u r>Dito tat man

ut kjortelen och bind.er pi kreaturet ovetterligta) ijfver natten -
In tillbaka ovetterligt. I

Nar stor olycka hand.er pi kreatur i 1ad.ugird.en, s& tar man

och d.rar ut d,et d,tid.a kreaturet genom d.orren bakfram, och nigon

som passar pi vid" troskelen, hugger hufvudet af d.etsamma. ))

Om 6ymmel onsd agen korssad.es med Tiaru ofver ladugirds-

d.orren d.fvensom pi kons land for att hind.ra Piskkbrringarne in-

komma i lad.ugirden och gora skad a.

Anm. Berattaren hdrav - 
en med.el6ld.ers man 

- 
sade , att da han om-

byggd.e sin la6ugird for nigra ir sed,an, fann lnan eu m5ngd. dylika kors

i ladugird.en.

1) Hand,skr. motsols; ') spinor; 3) arsenik; r) utan att nlgon vet av d'et'
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Om en gosse och flicka ej kunde skjiljas rned god,o, ,Ce forzild-
rarne voro emot deras forening, si skulle den forhindras genom
att kasta kyrkogirds-jord dem emellan.

N6got angd.ende Sining,uppteknadt i Skultuna Socken i
Norrbo llarad af Westeris T_,an.

Sa ej Erter i nordanvd.der, ty de svdrtar Erte rna wrillingen (ett
folksprik berdttadt af en Bo-Aring).

Om en balk kom att bortglomrnas och sti osidd, hette det:
ndu dor i 5r r (ocksi ett folksprik berdttadt af d :o).

For att bewara sin iker for mask brukas understundom att si
kalk efter renarna (beriittadt af d:o).

Ofvanstiende ar rnig rneddelat af en F'o1ksko11d.rare.
Ifedensberg i Westnranland 27 Aug. 1868.

G. M. Harnilton.

VIII.
Svar pi en del av Doktor Mannhardts fr6.gor rorand.e agrariska

serlvanor, sdgner m" m. pn vissa std.llen i Wermland, och
p i D a1)1.

F'r ilgan. N: o 2: Sivtil vid plogandsfesten (r M"j) som och
vid skordefesten har itminstone i Djurskogs, Ostervallskog-socken
oclr i Jernskogs Boda utforts en dans, bra lika d.en s. k. Karpaia,
som omnd.mnes i Xenophons Anabasis 5 bok. g kop., e11er enligt
somliga upplagor 6 boken r k"p. Ringdansar och dld.re d,ansar
brukats, men upphort (neistan) genom ldseriet. Kallas ikerd.ansen
obs! rDerLrta dans ar ej att fiirvexla med, Ilallingen, med. hvilken
Cen har en viss likhet. I

Sdden mejas alltid med lien, med skd.ran blott pi d.e for lians
begagnande obekvdmliga marker, bind.es genast" F'6rfarings-
sdttet hdrutinnan lika med olika spannmilsslag. Skarningen
verkstdlles aldrig emot, utan alltid med vind.en. A1lm ant bruk i
foljande Wermld"ndska socknar. Brattfors, Elfsbacka, Nyed.,
Ofra och nedra Ullerud, Kil i Kils hd.rad., F'rykerud., Grawa, Grums,

1) Bindestreck dr hdr oftast utsatta av utgivaren.
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Gil1be tga, Lingerud, Boda, Brunskogs, Arvika, Eda, Kola, E1g[,

Glafva samt uti alla rr Nord.marks hdrad.s socknar; ldrer hfven

iaktagits pi r83o-ta1et i Bottnane inom Wirviks socken och

pi Kappnris och Lilla Strancl inom I'rtjskogs socken pi Dalsland-

I Tocksmarks, Fogelviks och Ostervallskogs socknar ar denna

pldgsed ifven forenad, med. den tron, >>att nd.r man skar hafta,

rilg, hvete, e11er uslir r man hoe emot uinnc (- vind-en) =n 
kom-

mer d e' nigot styggt (- hiskeligt och skad.efullt vbsend") ur

lolta (luften) och ldgger sig pi hoe tL sd,a te fali skae bie for folke

h, krattera r), men vdnner en (__ vdnder man) ryggen it d"d. stygge,

e har filler (- trasor) pe ryggen, sa btr >skromte I rrid-d' och flyr
som han gjort i all varla (- alltid. och allerstides) och kommer

inte igdn mer d.e ire Sadesupptagerskan ar i Nord.marks harad

gerna pryd,d. med ett sd,desax pn brostet e1ler pfl hufvud-bonaden,

och ett halmband- om lifvet.
F' r b, ga n N : o 3: Mannen skdr sbd.en, men qvinnan bind'er

kdrfven (merdndels) i Brattfors Nyed. och d.eromkring liggande

forsamlingar Sa tillgir det 6fven i Grttms, Kils, Josse, Gill-

berga och Nord.marks Hd.rad.er; och i Sillerud.s, Sil1boda1s, Ilolm-

d.als, Carlanda, Ostervallskog, Tocksnrarks och I'ogelviks socknar

af sistndmnd.e herad. tilliter folket ej gerna nigon frin frdm-

rnand.e byalag deltaga hvarken i >ptog>>- nsrir>- >>slottt>- eller skd,r-

and.ens arbete (obsl vid. potatis upptagningen at man ej si noga),

ty man befarar alltid,, att den tr'rd.mmand.e ska1l skcivnmri (g6ra

nigot ond.t, fororsaka nigon skada genom fortrollning.)

Fr ilga N:o 1: Arter sis icke gerna iNord.anvd.d,er (allmrint

i Nyed. och d.eromkring liggand.e socknar); sis ald.rig uti nordan-

vlder i Nord.marks harad.; man invdntar annan vind- 2 h 3 veckor,

och skulle man dndock varta forg?ifves, si liter man heldre b1i

d.rtsining d,et 6,ret. Der ger en allmdn sdgen man tror d'en

ock - >att sar man drter i Nord.an vd.d,er, dd, kommer den f alie -
han >>uinn- e1ler urir-Olle i lofta (vind,- e1ler vd.d.er-Olle i luften) n

och >>skcim?ller alla arterna, sanker (- samlar) ihop si moe (*y"-
ket) han behofver ti11 spis for resan till all verldenes hnne, - 

i sin

store, starke, lingraggige skinnsdck och till hijsten kommer >han

igen och tar resten r>. 
- En reminiscens af Mythen af Aeolus- Den

cletta betviflar anses for en Gudsfornekare; sd,rskilt ar d-etta han-
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delsen i skogshernmannen, t. ex" Ostra och Westra Bod.a, Tokil
inom Silleruds socken Risviken t. o. m. Ilogliden i Silbodal,
Holmerud t" o. m. Stallarbyn i llolmedal frin och med. Bost-
nhs I t- o. m. Irossbyn i Fogelvik 

- Daln t. o. m. Stenbyn i Tocks-
rnark -- Djurskog t. o. m. Bottna i Ostervallsskog 

- och i Jernskogs
socken itminstone i hemmanet trjall, och sAsom det med- sanno-
likhet tros i hela Jernskogs och Skillingmarks socknar" Nigon
olycka e1ler motgitrB, e1ler sisom det sdges nigot r>intet
bra r, intraffar alltid i den si.ningsmans hus, som glomt vid, sA-
ningen nflgon ikerfldck, si att ett naket s. k. rsvart u stdlle visar
sig, sedan sdden vdxt upp. Ju storre flacken rir 

- 
ju storre blir

olyckan. I Tigis, 'Wdse, Nyed, Elfsbacka, Brattfors allmd.n tro
hos folket; 

- 
i Nordmarks hd.rads socknar ar Atminstone bland

61dre den tron i svang , att den glomske sAningsmannen inom irs-
dagen antingen sjelf dor etrler i besta fall fir en d.jupare sorg el1er
nigon annan betydlig olycka. Derfore bered.er sig d.en olycklig"
(sisom han kallas bide af sig sjelf och andra) pa d.oden 

- si dfven
hans husfolk blir rneta nykter, i fall han forut varit drinkare,
borjar ld.sa och sjunga gudeliga saker, gAr till skrift vid. forsta till-
falle efter den olycklig, upptdckten af den nakna flecken, d.fven
om d-etta annars ej varit tilldmnat, blir allt dystrare och nd.stan
grubblande, ju nd.rrnare det lider till irsd.agen (den tid de han tror
sig nodvlndigt skola dn.) Will han ej do, si gtLr han ingalund.a
till skrift under den tiden, emed.an han tror att pi nattvard.s-
anammandet doden da nodvdndigt foljer. Vid tanken pa e1ler
isynen af" den si kallade Irik-flacken, tornma ikerfldcken, hvars
6syn han dock gerna undviker, suckar han och liter undfalla sig
utrop, sidana som dessa: rGud troste mej olycklige stackare!
sjelf har j"g trllagat min egen graf, 

- had.e den der svarte fld.cken
icke blifvit till, si hade jag kunnat lefva lycklig , j^g som andra!
men nu rrniste jag bort! I Lin sAs inom Nyed. (och trakten
deromkring pistis det) helst pi Marcellinusd agen (d . 3 Juni).
Den yngre generationen fester foga afseend,e ,Cervid. Ifd.r tord,e
kanske vara stdllet att tilld.gga, att inom hela Nordmarks harad.
at den meningen gdllande: rden som pi Juldagen fhr forst pi-
seladt och kommer forst hem frhn kyrkan, har att vanta sig gynn-
sam vdderlek och den bdsta skorden i forsamlingen under foljande
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host; d.en d.eremot, som kommer sist hem, heller pfl nigot shtt

hindras und.er henrfdrd.en frin kyrkan t. ex. deraf att selpinnen

gar ur e11er viltning, han anser sig gora en klen sktjrd. Derfore

Lhr man vid. d.e kyrko rna se d.en stijrsta tiflan i raskhet fuiln kyr-

korna om Juld.agen. rrdsten lht d.a vanligen r qvarter brinnvin

fijr att han skal1 springa sfl fort som m6jligt; hvilket ocksi har

flsyftad. verk art. - 
Aro usn6d.urkorna )) (drifvorna) stora pi Nyirs-

d.agen, si ar d.et t:cken til1 rik sidessktird., iro d"e iter smi el1er

alls inga, se tros den ndstfiiljand.e skord.en blifva k1en. Allmdn

sdgen i rrolmed.als, carlanda, ostervallsskogs, Tocksmarks samt

I'ogelviks socknar"
F. r tt g a rL N : o 5. Akrarna sijker man bevara dels mot mu1l-

vad.ar genom inleggand.e af hvitlok (i mullvadshalen) dels mot

figlar och ond.a makter rned.elst uppsdttand.e al a1ltid hogst fu1a,

trasiga, i rnenskoform och storlek sfl kallad-e uskrhmmor D eller

uppsattande af en mind.re rnenniskobild. al tra, med' hatt, pipa,

mouchtager, pipskaigg, ett svd,rd. i hvard.era handen, hvilka i blist

korsa hvarand.ra. En sid.an bild., serd.eles konstmessig och pryd-

li* och me6 ett hogst krigiskt utseend.e uppstdlles d.fven d'els tjfver

sad.es1ad.or, d.els vid ingingen til1 gird.arre, d.e1s ofver spannmals-

magasiner i dndamil att genom skrhmsel skydd.a sad-en mot m6ss,

ond.a f5glar m. m. korteligen mot alla hide naturligo och 6fver-

naturligo farligheter. Allmdnt i alla NorCmarks hdrad-s socknar"

Ett d.nnu vid.skepligare medel f oretages till afvdrjande af- alit

ond.t frin angar o.h vallar, i d.et att familjemod'ren om Midsom-

marsnatten, Larfotad, fullkomligt naken, i d.en mest iland-e fart

springer 3 ganger omkring sina angar, sldpand.e sitt af- henne 3

ginger bespottad,e linnetyg. )en si framrusand-e qvinnan f ir
icke se sig 1itlbaka, fiirr arL hon iterkommit till utgingspunkten'

Der st611es ett kors, ford.om af. sten eller trrid; nu mera fir en

rifwa >rifua>> sisom sidant passera. Vid korset lases (gnolas) en

bon bakld.nges, eller n6got gammalt testamentligt bibelsprik

t. ex. propheten Joels :r'. 4. Detta ar ett bra a11m6nt bruk bland

61dre clvinnor, i t. ex. alla hemman inom Tockmarks socken och

6tminstone i Bod.a och Kyrkobyn, Ostervaltsskogs socken" Annu

allmannare forekommer d.etta si kallade t>ringsprdng> bland kar-

larne. De springa i daggen bara till hufvud och ftjtter, dock
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ikladda byxor, a1lti 1 nigon helgdagsnatt forst rundt kring d,et
vd"xande grd"sfaltet, sedan i kors och tvd.rs, och Stervdnda slutligen
fri.n utgi,ngspunkten till lad.an, hvari den natten sed an tillbringas,
sedan de forst sprungit ladan 3 g6.nger bakldnges omkring.

Frhgan N:o 6. Lottdragningenforetagesom haem ska11
binda rforsta I kd"rfven. Ar den silunda valda gift, s& fir hon
lycka; d.r hon ogift sA blir hon gift under p6foljande 6.ret.

F'ordom lerer man flerstd.des inom Vestra Vermland laggt utaf
si vd"l uforsta u soln r>sista r> hafreneken (- kd"rfven) och f orvarat
den til1 Julaftol1, de de fu sparfvarne uppsats pA hvarsin st&ng
vid hvardera d"ndan af ladubyggnaden. Samma pleigsed. ar d.nnu
allmd.n i Tocksmark, Ostervallsskog, Fogelvik, Carlanda, Jern*
skog, Blomskog, Trankil, Ilolmdal och Silbodal; men man d.r nu
rnera icke si nogrd.knad i valet af forsta och sista kd.rfven: man
vdljer en eller ett par af d,e bdsta karfvarrta, hvilka omsorgs-
fu1lt vArdas for mtissen.

F'rAgart N:o I. Efter slutad sddesbergning ofverlemnar
skordefolket til1 hemmansegaren en liten natt, vacke r krona eller
qvast af a1ltid hafreax, kallad >lt;ckt-neh, lyktnek (- slutneken),
den der gores pi foljande sdtt: ))man utviiljer ur den sista kd.rfven
de bdsta och vackraste str6.axen, de sdmre och fulare bortkastas-;
af detta urval gores den li11a neken: man jemnar axen och ldgger
dem i god ordning, afskdr strien ungefar pi midten, si att alla
blifva fullkomligt lika til1 ld.ngd.en, tvb, vackra halmband. gores
nd"rmare kronan till, ofra d.ndan af dessa band hafva nigot utse-
ende af dn ett par hander, 6n ett par oron (eller vanligen ett par
blomqvastar, pi hvilka den nigot hufvudlika axqvasten tyckes
liksom lukta); storsta likheten torde bora sokas i en mod.er, som
hiller ett tvillingpar p6. atrnarrla. F'olket vet ej att d.et vid. fabri-
cerandet af denna lyhtneh iterger en menniskobild. Pe tillfrfi.gan:
lhvarfor qvinnan ger neken detta utseende u, vet hon ingenti*g
arrnat att svara, an att hennes mor och mormor gjorde si.
Ingenting sdges eller sjunges de neken ofverld,mnas. trorekom-
mer a11md.nt i Nyed t. ex. i lledis, F'alkarsed, Krakerud, Bjorke-
torp, Sodra och Norra Ridane, F'orked, Wallserud,, Riglan,C.a
m. m. Iryktneken forvaras pi nigot afskildt stdlle inne uti bo-
ningshuset till Luciedagen, de utdelas ibland. husets samtliga
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lJr V astsue'nska hembygdsstudier.

Lyktnek i Nyed. 
;:"Hl;ril,rl: 

J M. Dal6n i

kreatur, pe d.et d.e ma bdttre trifvas, Lyktneken af den som binder

sista kdrfven.
F'rAgan N:o B. Det gir en sdgen, att fiir 40 eller5o'flr

sedan larer vi,C, troskningen i Westra Glanne af F'rykeruds socken

d,fvensom pfl Berga och lledensg6rdl) inom Vestra Emterviks soc-

ken den sista kdrfven af hvete eller ,>bygg u (- korn) inburits och

laggts i matmod.rens sing. Forsta derpi foljande Lord.ags afton,

sedan neken i hemlighet blifvit al vdrdinnan urslagen, har den

framkommit pi bord.et i form af en kaka, >Lella>>, Lillicintan, kallad,

hvarefter d.en sed.an utdelts bland alla husets med.lemmar och

underhafvand.e t. o. m. bland boskapen. Den som miste binda

den sista kdrfven, tillropar man: uDu fick honom I i Tocksma'rk.

F' r b ga n N : o g. Den sista linbund.ten fick 6nda til1 ldseriets

d.agar t. ex. i Elgtfln, Korsbyn, Bhcken och Guttarbol af. Silleruds

socken qvarsti pi flkern tlt tiggaren, tlt den f attige , et skojaren.
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Afvenledes lemnades (tills lAseriets svd,rmiska fiidelse) en del af
skordefiiltet omejadt fiir de fattige och foglarne. Pfl nigra st611en
t. ex. Korsbytr, Elgtin, Irian i Silleruds socken, Nordmarks hlrad
Iemnade man pe r84o talet ikerfiilten orakade 6t de fattige. (Har
likaledes upphort efter F'jelstedts fanatiska riirelserr). Man ur-
skuldar sig nut dermed att tdet rir synd att lemna ndgon al Gud,s
gdluor till spillo >. Den christliga k[rleken forsvinner i den mohn
ldseriet tilltager och keirleksliishet emot medmenniskor och djur
tilltaga.

Frigan N:o 13. Skrirdefesten, kallad (iWermland) >skdr.
grillt, Skirgillet, - (giistabud, kalas) , lcickte gcill, lyckte gdll, lOckte

eller lychte-qurill, forsiggir vanligen pi Liirdagsqvdllen fcire Mi-
chaelisdagen eller om all inbergningen ej de ar verkstalld, pi
f6rsta Ltirdagsqvdll efter det detta skedt. De ata i Tocksmark
och Holmedal i Nordmarks h6rad girdsegaren tillsammans med
tjenstfolket och alla underhafvande den s. k. lohtgrdten, besti-
ende antingen af mjolk och gryn, di s. k. smorhiia finnes i groten,
eller af hvetemjol, mjolk och den rundligen inkokt smiir (- den
s. k. smorgroten) eller ocksi bestiende af idel griidda och hvetemjol
(d. s. k.') tfk)de- eller rdme-groten), ofvanpa hvilken slis en md.ngd
sur, serskildt i stekpanna sm6lt grd.dda. Dessutom drickes 01

och mjolk kopiost, och derpi foljer en efterrd,tt bestiende af nigot
slags slisk jemte bakelser; har man mjod, si drickes det; af enbirs-
dricka tages ofta vildiga klunkar. Detta den egentliga ilcickte
qucill>>. Men innan den begynner, drickes vanligen en toddy,
eller ett par (qvinnorna fe vin), vidare caffe z dnda till 3 koppar
med 6 h 7 sorters smAbriid; men sedan kn6pper man till med det
s. k. aftonvardet bestiende af klengis (smilr och sannost pi en
hel tjock fin kaka ffi hvardera personen), vidare smorgis med
rifven hvitost, och vidare smorgiser med ost, morske eller sotost,
Ostkaka (: i smirr och griidda stekt fSrsk ost), flesk, ktitt. Brbnn-
vinssuparnes antal uppgAr till minst tersen (- 3). Pe somliga
stillen utgores forsta supen af. oblandad sprit. Vid upplosningen
fir en hvar sin s. k. l,Ochtmode, en kaka med menskoform (mannenfs)

fi)restriller en qainna och qainnanls) en man).3) Hiirvid bor mdrkas att
1) Hand,skr. fanastisha: 2) handskr. d. s. fl6de: 3) handskr. ntunnen (foresldllcr

en quinna) och qainna,n (en man) 
"
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br[nnvin och spritdrycker i allm[nhet ftjrtlres icke af de s. k.

l6sarne; men vin, 61, caffe omittligt. Den s. k. andra frukosten

ftir gird,sfolket under vintertiden bibehilles vanligen 6fven efter

skiirdefesten, men der den de indrages, anses det af. folket fiir
snilhet.

Frig arL N:o T4. Denna friga anses ej behiifva besvaras.

F'r ilga n N: o 15. Nej, inte sfl vidt mig at bekant.

Frigan N:o r:6. Nflgon hellsnitg vid skijrden har man

ej hort omtalas. r'f

Frigan N:o T7. Det kdnner man icke; men und,er

skiird.en pitiindes gladjeeldar (i Tijcksmark och Ostervallsskog).
F'r bgart N:o r8. Den meningen dr ridande, att d.en ("f

de z b 3 efter hvarje mejare), pfl hvilken lotten faller att fi upp-
taga och binda sista kd,rfven, miste inom sa,?nrna eller pd.f0liande

d,r dd i barnsri%g,eller fe missfall,, el1er tvillingar, orn hon 6r gitt,
men ar hon ogift sfl blir hon inom ofvansagda tid antingen gift
eller foder hon odkta barn. Den piga, hvilken, - sisom man si-
g€r, uirdet silunda pilagt bindandet af. sista klrfven )), blir
diirigenom namnkunnig i byggden och man afvaktar med splnd
uppmarksamhet hennes >lycha el1er olycka t> under den t>r)des-

d,igra > tiden. IIon blir filremil for a11m5nt samtal. Ar hon irs-
dagen efter skirrdefesten 6nnu icke gift, si anses hon till spillo
gifven: man biirjar und,ra: Dom hon icke ar med barn >; straxt
derefter slger man att hon rir det. > I Wiing, F'lotuna, Brutorp,

Lossbyn af F'ogelviks socken; - 
Amunderud, Bon, Ifvarsbyn,

Bottner och Djurskog af Ostervallskog socken samt i hela Tocks-

mark (Nordmarks h6rad). I Sillerud. socken hade 6ldre personer

(i borjan af. r84o-talet - huru det nLc at, kdnner man ej) den

sagan att berhtta, att det udr en stor ii lingt bort i vida hafvet,
pi hvilken ofantlig. ( lgrufliga r) shdesikrar finnas med parvis

oX, fiirestAllande det ena en man och >af dess ldngd, det andra

en qvinna och af dess liingd; rund. omkring hvart axpar finnes
mindre hijstestrin och ax af. barnslig storhet och utseende: dessa

mindre 6ro de stiirres s6ner och diittrar. Ofver dessa hiskeliga

sddesikrar, som aldrig ta nigot slut, vakar en F'ru, si grann

som solen: hon heter Sd lrua (- sddesfrun) , >>sria,>> >>huete-lrua>>,

fiirst om sommaren grdn, sedan blir hon hvitande hvit A fir blom-
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mor i hufvudet och derefter ett huete-a.tr,' hennes hir och hufvud
gldnser som guld och sitf'n er. Hon tycker faseliga om sddesmen-

skorna, som sti och v6xa nere pi jorden; dtirfiire spirar hou ner

frin hitjden, der hon bor, mj6lk ur sitt mjellhvita briist i munnen

pi sdden och liter den >poppa>> (- dia); men ndr den (seiden)

blir gammal, si fflr den tdnder, och de biter den si frua i >poppen>>

(- brostvirtan) , si att hon blir ond, och liter odfuren ata upp

den och menniskorna skdra al den jemnt med fotbladen. De tyc-
ker hon allt, att det d,r stor synd om den, for det att den har ondt
i fotterrLa, och hiisten kommer med k61d i sidesfotteru&, si att det

svider i dem; derfor spirar hon mera mjolk i fotsiren och bliser
derpi, se att det gor godt, och de gro (- laka), och bred.er ett
rnjukt, hvitt, silketiicke. Viren derpi tager af dem tdcket. Sd

giir hon hvarje ir. Hon har smi, gula foglar t - vi kalla dem gul-

drlor (- gula sidesdrlan) : dem sbnder hon z:ne ginger hvart ilr
hit opp till uhiigan Nord. u, lrirst om sommaren att omtala: nu ar

>>sd-an%&>> (- siningsandtiden) inne, sedan mot hristen att: nu
ska rigen och hvetet sis. u 

- 
I Dalns sdtra (Tiicksmark) invid.

Norska grdnsen kallas Siidesfrun jemte >>Sriat Sfven >>Siirat>.

(Man igenk?inner hiiri tydligen Ceres, sddesgudinnan). Ar den

halm, hvaraf den sista kirfven ska1l bindas, stiende, sfl ar detta
for den bindande ett gott mdrke, iigger hon eller 5r nedb6jd, sfl dr

detta ett ondt och farligt tecken.
Frilgan N:o r9. Niirvinden gilr ivirgorpnkornfiltet,

uttrycker folket detta dermed.: >>uild-purka>> (- vildson) gir i
kornet >; >>grdben >> (singularis collectivt ord., betyder Yatgar , eller

ulfvar) valt rar sig, tullar orn i kornet >>, ulfvarna i^g hvarandra i
kornet, ulfvarne giL i krpp i kornet; >>kornbiOrn (- bjorn) ar inne

i kornet och traller : tumlar sej, >>kornnalle ar inne och tumlar
sej i kornet; (kornmora) el1er hrira rnor (- mod.ren) dr ute och

knallar i kornet; >>korntcisa eller korn'jrinta (- kornflicka) sitter
och .vaggr de smi i kornet u; han Olle i ucire (- vtidret) stir och

ronser (d.. v" s. gungar) i kornet.> (I Tocksmark allestdd.es).

Fr ilgarl N: o 2o. I'or att afhilla sm& barnifrin att springa
in i sddesikern, har man den sagan: >>horn-busen, horn-styggen

sitter i kornet och tager er; bocken, vargen, rbfvert, bjorn, vild.-

djuret, jatten, tomtegubben sitter i kornet u. I l{otmed.ats, Sille-
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ruds, Silbodals, Tiicksmarks, Ostervallskogs socknar (i Nordmarks

hiirad); Ofra och nedra Ul1erud., F'rykerud, Kil (Ki1s h?irad) ifven-

som i Nyed.
F'rAgan N:o zr. I hemmanen Daln och Knutsbol Tocks-

mark socken sdger folket sig ofta hiira skrikand.e dibarn i sddes-

ilkrarna; men de tystna och ftjrsvinna, si snart man fiirsiiker taga

bonde sig eg n om viren, vid infallande

foderbrist, st e och ber i spiltet till bon-

dens hdst. genom luften och fiirtrolla

sd.d.en, och drakar med ormkropp rnen med vingar som en fogel

flyga omkring i luften och svedja shdesfdlten. I hemmanen

Bijn, Nafvarsviken och Striimmen, Ostervallskogs socken, vet

folket att beritta om rSftogs -rd,n t> eller Sftogs- frun >>, sflsom hon

6fven kallas , - 
att hon visar sig midt p& midd.agen i den fagraste

qvinnogestalt, blank och genomskinlig som en sol, bbrande under

sakta ging sin linga (lko- u) svans p& ena armen; kan efter behag

fijrvandla sig till huru stor eller liten hon vill; ftirled'er en att

j"r) och NYed socknar.

Be Tossen eller tossgubbent) 6fven kallad.

Den d,e ond.a bettet, sA att i foten, kniet eller

benet nigon bensk arlva verker rt, s6ges .vara biten af- Bartossen

(tomtegubben). Pe aftonen efter solnedgAngen eller pi morgonen

fore solens uppgnng blir af bartossen den biten, som hoppar eller

r) I(ursiv. av utgivaren.
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vadar barfotad 6fver en biick eller de gir ut barfotad i sjon eller
nigot annat vatten. Pe Stiiterud i hemmanet Arttjern i Tocks-
marks socken finnes en 30 irs drdng (med flera) som anses sfl bi-
ten. Ingen bland allmogen tviflar pfl denna hiind.else. ^lflasss

el1er Torntegubben deremot, hvars vistelseort ar helst stallet eller
ladugird.en, logen men [fven i gamla qvarnhus, visthus, kdllare,
brygg- rbod u eller m[lt- eller torkstugor - Hjelper till vid mlltnirrg
torkar och softer d. v. s" skakar maltet rr1. m. brdnnerier, visar
sig endast nattetiden; har ett enda stort glommande iiga mid.t i
skallen, Zir till vdxten kort vid pass en b, z alnar, men for (- grof-
lemmad), af. Tz mans styrka, med stora filtter, skor, gre socker
hysker och riida band, kilstrumpor (-- randiga), knibyxor med
blanka spdnner, jacka eller kort frack med hyskor, hakar och
blanka knappar p& ryggen, (stort hufvud och oron) rod halsduk
och en stor slokig d. v. s. ned.hZingande hatt, hiret ligger framit i
ansigtet; en ling, stel, bakit hdngande hirflata, och en kort fyr-
kantig, pyramidformig, midt i hufvudet uppst&ende hflrflata;
will ha tyst, sfl snart solen ar nedgirngen, orfilar annars fridstri-
raren se, att d.enne faller med blod. i orat omkull, och [r det i
stallet han oroas, s& ti11st611er han d.er ett obegripligt starkt bulter
och slir hdstarne lnda ti1l solen gir upp, si att de fdljande mor-
gon 6ro liiddriga och duga ej till nigot den dagen. Vill man
komma i tomtegubbens gunst hvarpi ocksi stallets och ladu-
girdens v61 beror, s& fir man ej bullra efter solnedgingen. Han
tycker om stekt flask, sockrad. mjolkgrynsgrot med grddda, sm6,
vackra honungs eller sirapskakor och i allmdnhet sdtsaker. Se-
dant bor man da och de s6tta i nigon glugg i uthusen. - Negon
sliten sopqvast i stallet vill han ej veta af, Lyckas man silunda
komma i hans bevigenhet, si behofver man aldrig sirrja for h?is-

ta4 han sopar stallet, skrapar och borstar och torkar hastarnd,
utdelar till dem ho och grop rn. m.; fldtar dajeliga oupliisliga tre-,
ibland. fyrkantiga flator i hlstens svans, stundom i mahnen, ju
flera, desto blttre; och skulle d.et nigon ging handa , att man vid
en tilliimnad resa forsofver sig, si g&r han in och med, ett litt nyp i
nd,san och ropande den sofvande 3 ginger i namn vicker honom.
Hinner ej girdsfolket under dagen att sko histarre, si behcifves
det blott att om qviillen ltigga en med sirap elter honung bestru-
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ken kaka i statlet und.er det hviskandet: uhdr har du min Nisse!

om Du skor r; foljand,e morgon stir hlsten skarpskod.d' och kakan

ar borta. Fors- eller Striimgubben, 6fven [rr"tn-Nisse , - at

fullkomligt lik tomtegubben, utom att han har en mycket liten

rod skarmlos miissa, katlad peck-lufva; sitter om qviillarne pi en

sten vid. forssar och spelar fiol, vanligen pi en (enda) str6ng, men

stundom pn flera hund.rade; alskar ocks& tystnad. efter solned-

g6,ngen. Stir mjotnaren i hans ynnest, vIcker han d,enne, om han

skulle rika att somna ifrin qvarnen eller elden. I allmdnhet

de tomtegubbar 6ro vid godt lynne ar folktron d.en att man

kan ligga vaken om nd,tterna och h6ra, huru de gfl tyst och traska

pi gofiet; hafva de iter blifvit stcirda (genom nigot buller), sL

ie a" af och an irfver golfvet och smllla hela natten faseliga i
dorr"r. Troskar man efter sotnedgingen s& blir sedan om natten

ett hiskeligt bulter pi logen, tomtegubben fiirsvinner efter den

natten frin girden, och foder och spannmit forsvinna ock snart.

Om dvergar vet man ej annat beritta, 6n att de vistas i skogs-

berg, [ro lika menskor, men serd.eles smi, gi omkring under bdr-

tid,en i d.e stora skogarne och plocka bar; der man ocksi nigon

ging 1ilr hora dem qvida och grilta sisom ett litet barn.

Frflgan N:o 23. Md,nga bestdmd.a regtor angiende vddrets

inflytande pn sddens vbxtlighet hro visst af folket kdnda ' rnen

hcir kan ef en enda uPPges-

tr'r ilgan N:o 24. Detgamlabruket attltftapifrukttrlden
den sista frukten qvarsitta och uti kdrlet alltid. qvarligga en hand-

full (eller som man s6ger en rgopne >) mjol forekommer endast pi
n&gra fi st611en , t. ex. i Artk6rn, Torerud. och Belserud- af- Tocks-

marks socken; och i Ostervallskogs socken har detta bruk troligen

upphtirt, sedan en gammal gumma i Kyrkobyn, den d'er fiir denna

sin sed var i socknen a11m6nt beryktad,, nu mera ar d.6d. Pe

Berga i Vestra Emterviks socken ifvensom p& Hed.ensgird" i
samma socken var det d.nnu i bruk titl r83r, sedan medftird'es

genom flyttnirrg r83r samma sed. till Vestra G16nne i tr'rykeruds soc-

ken. Om d.etsamma dnnu i de z:ne sistnlmda fortfar, 6r obekant.

F r il ga n N : o 2 5. Derom har man ingen kunskap'

F r Lga n N : o z 6. !a, t. ex. rd,ghnarren, kornknarren (Gali-

nula Crex) , Sddes-Gd,sen (Anser Segetum), Srides-Arlan (- den
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graa och gula (- Mortecilla alba och flava) , Artsdn,gare?L (Sylvia
curruca); Artfisken, detsamma som v6r vanliga hl; i skogs-
hemmanen vid Norska grd.nsen inom Nordmarks hd.rad.
, Frhgan N:o zZ. Snoande pi Nyirsdagen anses som ett
god.t tecken med afseende pA det ingA.ngna irets sddesskord; ar
marken p& Nyirsdagen bar jemte frusen, se forstores sdden af
tork eller frost; regnar det den dagen, se forstores grodan af regn
under foljande sommar. Sa stora snostackor eller dackor (- drif-
vor) som den dagen ligga pi 6.krarne, e11er si hogt sniin strdcker
sig pi gd.rd.esst6rame , sfl hog blir s6den under foljande sommar;
si mycken sno som de fgger pi visthusbodtaket sfl mycken sdd
kommer i bod.en vid foljande skord. Allmtint i Nordmarks herad.
-- Om Julafton strijs pi nigra fa st611en t. ex. p5, Ronningen,
Stomen och IIin i Tocksmarks socken righalm, stundom skuren,
stundom oskuren, inne pi golfvet, hvilken ej borttages forr dn
efter Julens s1ut. Det t>mctschel> (- hemliga konster), som der
efter forehafves med Jul-halmen, vilja de icke yppa. Om Jul-
kakorna har j"g inom Vermland ej hort att de blandas i utsddet;
men man gommer en del af dem till plogandfesten (vanligen t:sta
Mrj, de de fortdres). F'rykerud, Ofra IJllerud, Sillerud, Tocks-
mark. Julbock af. halm har j"g blott (pe Tocksmarks bruk i
Nordmarks herad) ", g&ng sett. Allmdnt i Vestra Vermland.
bakas til1 Julen >>gubbar och kriringar, bockar, hundar, hcistar ,
h,attor, suin, tuppar, gass, ankor och snart sagt alla slags husdiur>,
hvilka utdelas bland girdsfolket. Julbocken gir omkring ut-
kladd i firskinspels eller dylikt; han d,r i Vestra Vermland ytterst
sdllan inholjd i halm om Julen. Man sdger om Julbocken, hrrilken
deis med, dels utan s. k. julklappar gar omkring, att uhan ar f.rhn
fjerran obekanta ldnder hitkommen att gifva de sndlla barnen
ntgot godt och kommer igen med gifvor ndsta Jul, i fall de fort-
fara att vara snd.lla; men d,ro de elaka, si kommer han igen och
tager Eder med sig, tager igen Jul-klapparre , gifver Er aldrig
mer nigon Jul-hog D. Julhog ar detsamma som sammansd,tt-
ningen al de olika slags bakverk man pi Julafton af. husmod.ren
fir. Hd,r torde bora omnd.mnas, att i Tocksmark, Ostervall-
skog, Holrnedal, Carlanda, Silbodal (Nordmarks hiirad) samt
F'rykerud (i Kils harad) jemte flera stdllen i Vermland och pn
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enstret); kommer nirgon fattig
6rend,e det 1n minde vara t -
icke (fir han icke komma), ej

heller fir han veta hvad, d.er fiirsiggir: nigon af de icke bakande

sdndes ut emot honom ar han en tiggare, si fAr han de storre

almosa an vid. annat ti11f111e, och d,etta pi det han mfl genast

fiirsvinna och el fe ling tid. att vddra pf, ubakoset r; har han ett

annat drend,e, sa fir han genom det utsdnda ombudet utrttta
detsam ma kommer nigon arLrLan an de bakande i rummet, sfl

trollar han pi brod,et; (det blir t. ex. svart, surt, degigt, blflsigt);

vore det en karing, som hdndelsevis kund,e komma att srnyga sig

in i bakrummet , - 
se da btr icke allenast brod.et fiirtrolladt,

utan ifven den, som deraf 6ter, si att han aldrig mer fflr nigon

sig kakan till venster i ugnen at hoger, si dirr

siiner; vbnder hon sig till venster i ugnen it ve

al diittrarna; allt under samma eller firljande e

dagen efter hdndelsen). Se minga kakor som vinda sig, si minga

d6d,sfall intrdffa i sldgten inom sagde tid. Den fiird.igknodda

degen bestr6s med mj6l, hvari giires med bid.a hiinderrla ett kors;
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bakbordet bestros likaledes med mjol och bekorsas, likaledes
spisen utanfor ugnen, och detta for afviirjande af allt ondt af
bide onda menskor och andar. I bakugnsspjellet kastas en hand-
full mjol, att den onde mi fi nigot att ata. Riset i bakugnssop dn,
(kallad. ibakklimmen>>, bakkosten (- bakqvasten) miste vara af
tall, och taget pi frnmmande, ej &t norr sluttande mark. 

- Ingen
fir stiga ofver brodspade, >glo-rakat (glirdraka) eller bakugns-
limmen; gor han det, si miste nhan stiga tillbaka iigonblickliger,
fir sig ett slag af skaftdndan pi ugnsredskapen samt en mjol-
pudring i hflret, och kommer sedan icke si snart i bakfcirestin-
derskans gunst. I Fordom ldrer det vara brukligt i Nord.marks
hdrad att om Pingst kringfora i lof inholjda Personer, 

- IrTu frire-
kommer det icke, s& vidt man kinner. Men d,eremot brukades
fordom a11m5nt och d,nnu i Sanda, iistra och vestra Bon och Knuts-
bol i Tocksmark, samt i Skelerud., Lefverbyn och Sollom i Holme-
dal , att allo man ur huset pi Perigrini dagen gingo straxt efter
midnatten till skogs, och under de vildaste spring, skjutning,
laten pfl skallmejor (tallpipor) och tjutningar genomspringande
hela skogen under utropet: uPerigrinus! Perigrinus! Perigrinus!
kom och kor bort odjuren. )) Sedan skogen s61und.a till snart
sagdt hvarenda buske blifvit genomgflngen samlades hela
byalaget till en vild supning och iitning, s&ng och gammaldags
dans (t. ex. Hallingen).

Anmdrkes: >Hallingen>>, en gammaldags, serdeles svir och mci-
dosam dans, utfores merindels solo af. en karl (kan d,fven genom
figurering utforas af. flera pn samma ging, der rummet si till-
l&ter) i det han med midjan ned emot golfvet, dock ej med denna
vidrorande detsamma, endast med fotterna och rliiggene D (- va-
dorna) vidror golfvet: 6n kastas bida fotternaframi.t, tin b&da bakit,
dn den ena framit och den andra bakflt , arr bida fotterna korsvis
fram&t, in korsvis bakit, [n korsvis flt hvardera sidan, En den ena
pfl golfvet och den andra pi samma g&ng, snart sagd.t, i taket, at
g&r han liksom i roende eller vigor med dels bida fotterna framflt,
dels bida bakit, dels i cirkel, dels i halfcirkel och i alla mojliga figu-
rer, dels 6r han med bida fotterna i taket, hvarunder tn den ena 6n
den andra iin bida hlnderna vidrcira golfvet, dels med bida fcitterro,
dels rned endera pi vdggen, dels gorande volt framit, dels bak6,t,
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f6rest6l1and,e d.ets plitjning, harfnitrg, siend.e, dels skarande, bin-

dande, snesand.e (: reand,e eller mogande, som det heter) triis-

kande s[d, d.els ryckande lin eller 6rter, dels kiftand'e (elter bry-

tand,e) 1in, d.els kastand.e spannmil, in und.er de mest tunga och

lingsamma, 6n und"er d.e mest snabba, n6tta och viga rdrelser; 6n

,prirrg", d.en dansand.e framit pi en 6n p& begge handerrua' 6n

bakat pi ena, 6n p& b&d,a hand.ertua,6n rundtomkring pe en, 6n

pe bada (hiind,errr"; , att it hiiger 6n &t venster, iin ligga b&da hdn-

d"rr* pfl kn6ena, 6n vid, sidorna, 6n p6, axlarna, att pi ryggen, 6n

kors och omkring halsen , att fattar han tag i kn[vecken, [n i ha-

larna, 5n i tispetsarna, ti1l slut kastar han sig rakling forst bakit,

sedan framit, giir si ett hopp i luften, hvarund.er han sl&r sig

und.er klackarna med. bflda hand.erna. och dermed, ar Hallingen

slutad. Man igenk?inner d.eri alla titl d.et gamla ikerbruket ho-

rande sysselsattningar. om alla dessa genomgis racker dansen en

god timma, Fiirekommer i hela Nordmarks h[rad, numera d'ock

slllan utom vid. Jul-, plog- och skord.eanden. Mestare i Halling-

dansen (inom sagd.e narral: bond.en Sven i Munstad, rrolmedals

socken, 66d pi r85o- eller 6o-ta1et; And.ers Pettersson pi Skarbot,

Tiicksmarks socken, F'olkskoleld.rare forst i Sillerud sedan Fogelvik

(Nordmarks harad.) och nu i Glafva fiirsamling, k?ind i Norige och

sydvestra Vermland. under namnet tAllmrinnin,gen D ) och den

storste mistare bide i llallingen och and.ra d-anser at bond'en

och spelmannen uGiista r i Buviker, Ostervallskogs socken, den

der skall hafva l?irt sig Harlingen i Josse hiirad. En Lydia Thom-

son skulle i a1la d.essa tre finna sina stora iifverm[stare. For-

tjenar nigons namn , att for skiin konst komma tilt efterverldens

nrinne, ,e bora d.e 3:ne ofvannlmda namnen upptecknas i rd'e'l

skiina konsternas historia! - Lefve d'e!

Hvarje familj hade sed.an skord.efesten en, med. flit gomd. :

bakad. bock, en hund. och en ges, en varg, en taf , en bjorn, attt

bakverk. Dagens hjeltar satte sig i en ring ute pfl marken'

Bocken och hund.en sammanbund.os med ett halmstri mid't i

ringen, sedan kastad.es vargen, rtfver, bjilrnen se, att de liksom

anfiillo d.e i Centern stiende d,juren. Derp& rusade alla upp och

den som forst kom vilddjuren pi lifvet och hirlt en af dessas tassar

i v6dret, miste scinderstycka samtliga djuren, hvilka sedan sam-
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manblandades genom skaknirrg i en korg; slutligen miste ur
hela sammanblandningen :de tama sonderstyckade djuren iter
sammansittas, den eller de, som hdri lyckades, de ansAgos sisom
husdjurens rd.ddare och de vildas besegrare och en herre iifver
allt ondt i skogen och fick sisom segertecken pi hufvudet bdra en
gran och tall-rntissa, besatt med rgrankotter r>, och om lifvet ett
biilte af granris -- Sedermera fortdrdes de bakade husdjuren.
Vildjuren tillvaratogos af dagens kronta hjelte, hvilken pn en
handqvarn sondermol dem, hvarefter den ena hiilften af mjolet
tillstindes den eller de som under ndstforegiende ir fitt sina krea-
tur af vilddjuren rifna; den and.ra halften deraf inblandades i
samtlige byamd.nnens sddeskorn och utsiddes pi ikern

Mycket sdllan intrd.ffar det rr, men fordom skall det ofta hafva
intrd,ffat, att kattor och hundar ihjalslagits och tuppar halshug-
gits om Midsommar eller vid skord,etiden. Artkdrn och Backa,
Tocksmarks socken. O. b. s.! Af de silunda ihjelslagna djuren
har katten hdngt pi dijrren till spannemils-magasinet, tuppen
pi ett kors i sddesf,kern o. s. v.

F'rflg arL N:o zB. Folkets uttryck for 6.ska, skybildningar
och vindar inom Nordmarks herad aro a) F'or dska: Thorla (femi-
ninunr). >>Hon store tnor D t. ex. IIon Store Mor ar ute och leer
(ror e1ler svd"nger pA sjalen) ; hon ar vi1l (ond) och pi Trellibora
(- skottkdrran). r)Ilanr) Bestefar e1ler hon Beste Mor (t. ex, ar
ute och kor). b) F'or skybildning (t. ex. da pi afton synes mellan
molnen en morkrod strimma i form af bit: Noachs bet at ute e
gtrider (glir), ramler e seglar bakom det svarta >tdcket ,r, >Tonglet
(minen) sticker sig undan emellan han Olles svarta skinfiill. c)
'frir uindar.' t. ex. for hvirfvelvind: >huita eller grd frillen; for ur-
vdder ,)mjellrok u; de det ar omvexlande regn och solsken:
r>trollet saltar>, de det under solsken haglar: rtrollet siktar mjol,
socker, Dde det sniiar sommartiden; rllon deruppe sir ryssin-
gryn D, de det kommer i ploganden mind.re hagel pi marken.
Under storm har jag i Tocksmark sett en piga utkasta mir;t och
salt genom ftinstret; som hon var ifrin Munkfors i Ransdterl)
torde samma bruk derstddes fiirekomma Under torksommaren
1846 sig man p& Tocksmarks prestgird tjenstefolket af hvilka

t) Handskr. Ramsdter" 
,
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somliga voro frin Tiicksmarks somLiga frin Ostervallsskogs

socken sli vatten pn i 16f inh6ljda personer. rrvad. meningen

dermed. var, fick man ej hiira'
I.rigan N:o zg. Inorn Tocksmarks och Ostervaltsskogs

socknar brukar man slfl halmband omkring frdmmande, som be-

stjka s6desfriltet; bestiker frbmmand"e und.er troskningen logen,

si sitter man slagan omkring halsen att som man s[ger

ulira honom Lo-visan r), och ett halmband omkring lifvet pi
honom; (frlimmand.e) qvinna, som besoker logen, lfu slagan om-

kring midj dn, en halmkrans omkring halsen samt hufvudet besatt

med sdd.esax und,er utrop: r>se shdesfrun, se si ser sbdesttisa ut! u -
Fr itgarL N: o 3o" vid br611op brukar man skjuta, d.a brud'-

griiten fbrtares 1.run1igt i tr'ryksdals, Kils, Jiisse och Nord'marks

harad.er); pi r84o-talet brukad.es i Sitleruds socken a11m6nt vid

brollop att liigga under natten bygg och hvete-ax i strumporna

for briillopsfolket, lfven bygg och hvete- >>lo >> (logg) p& lakanet i

brud,slngen.
Frigan N:o 3r. Jal ld,rer fiirekommit iNord.marks h6rad,

men tor?" knappast forekomrna, om icke miijligen inom Skogs-

marke rrta (t. "". 
i Kallebod,a, Silbodals socken, samt Olmhed'en

och Raghild,srud, Silleruds socken. - 
r Bottner Ostervallskogs

s:n samt itminstone i Skarbol Ttrcksmarks socken at det brukligt

att pi r:sta April sind.a en oerfaren till nigon med ett bref, inne-

slutand.e en sillstjert och en halle - brod.bite (- tunnt hafrebriid)

och d,e orden. ud.en d.etta brefvet bryter, p& sill och brod' han aldrig

tryter n.

Obs. ! Det ofriga ombefrigad,e fiirekommer sbkert icke inom

16net, om icke miijligen i d.e norra och nord.vestra trakterna.
L. f .M- Daldn.

Till Gestr. och

pi siregna sagor
af de svar jag ilr
docent vid. Kongl.

IX.
Hels. Irand.sm&lsfcirening i lIpsala. I brist

frfln Bergsjo vill iag endast lemna en afskrift

1868 afgaf A, Dr. Wilhelm Mannhardts, privat-

Universitetet i Bedin, fr&gor.'''
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r. Nigra siregna bruk vid plojnitrB, sining m. m. finnas ej.

3. Saden utsis vanligen med hand, ehuru sflningsmaskiner
nigon ging anvd"ndes. Seden mejas af bcinderna med lia, och
slagen upptagas genast af. qvinnor och bindes i kd,rfvar, d,ervid"
fordras z:ne qvinnor for en man; och med alla sddessl"g forfares
lika.

4. IrTigra sedvanor och iakttagelser, ifriga om siningen finnas
ej, dock finnas 6ldre personer som s6ga, att det ansetts mind.re
lycksamt att si 6rter pi Eriksm6ssdagerl.

7 " Af ifrigavarande fins intet spir"
B. Att rrtaga haren I sdger man om att sk6ra slutet af en teg

eller ett falt och nflgon ging hdnder pfl svedjeland, tfven att
harun gN kunna fingas, hvilka h611a sig gomda bland. halmen,
isynnerhet rittor finnas ofta dervid. Om denna sdger man ocksf,
DSe skordharen )). Nigra qvarlemningar af sidana bruk som i
denna friga omfiirmd,les finnes ej.

g-r2. Ingenting af allt det antydda i dessa frigor har qvar-
lemnat ens en sdgen.

r3-r4. Nej !

r5. Nej !

t6-2t. Allt hvad i dessa frin 16 t. o. m. zr frigorna antydas
ar okdndt.

22. F'lygande drakar s6ger sig mingen ha sett, och pistir att
der dessa sli ned, finnes ujordgods r af trollen fiirvaradt. Mycket
allmdn d.r tron pe trollen (vittren), ett gemensamt namn pi skogsri,
sjorri och lofjerskor. Jag har talat med minga som sett trollgetter,
hort trollhundar, sett troll, nemligen karlar och qvinnor som
forsvunnit hort tal och hvisslingar af. osynliga vd,senden, isyn-
nerhet pi itskillig" fAbodvallar, isynnerhet e Bohisen och llvit-
bergsvallen d,ro trollen ndrgingna. Afven tros att man nigon
ging kan forgi sig mot trollen, si att man frir olyckor med kreatur

itgiird), och en sidan sjukdom, Dti rdk>>, kan ej botas af ld,kare
allenast, utan m6ste man forst och frhmst >>ldta gdra lrir ti rd.k >>

af. nigon som kd,nner denna forbjudna hemliga konst, Afven
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tror man kreatur nigon ging blifva bergtagna, och blifva osynliga

for menniskor. Om tomtgubbar talas med mindre k6nnedom

an om trollen i allmiinhet; men utbordingar, eller utbiilingar, tros
finnas pi vissa stillen, dessa uppgifvas vara d.iidade barn, hvilka
vissa tid.er fara omkring och skrika som barn. Blir man ormbiten
tros det kunna botas med signeri: wtt gdra lcir ormhuggD - Wrider
man en led, 16ter man >>gdra ldr ared >> Om nigon af vid.a sirar
sig och dr i fara att bloda ihjel sig, liter man med. blotta ord. >>stri

blon>, (blodet). Triffar man ett gettingbo, och fruktar att, und.er

arbetet i dess granskap, blifva stungen, liter man >>stri gettingarne t>,

att de ej kunna stinga. Ar r85o voro i Bergsjo mycket vargat,
hvilka oupphiirtrigt gjorde skada e kreaturen, de hitforskaffades,

frin Ljusdal, en man vid namn Per Grund, som skulle >>stcimma

bort aa,rg&rtea>t. Denne erholl femtio iire i hvarje gird, hvarvid'
han utfdstad.e, att inga vargar skulle komma att hiir vistas p& tio
ht. Och anmarkes, att nd.r d.etta skrifves, hafva inga vatgar
sedan den tid.en hdr vistats, eller itminstone ej gjort nigon skada.

Man pistir att skjutgevdr kunna forgoras, sfl att nigot ville-
brid ej trd,ffas af dess skott, att bcissor kunna giiras diidand,e, s6.

att om skottet trdffar det ald.ra minsta, d,or det sirade offret
och tvdrt om. Nigon g6ng berdttas att aflidna menniskor visa

sig (uGfl igen >).

23-_27. Allt Som i dessa fr. o. 11r" 4:dje t. o" m. 27 frigorna
omnlmnes at hdr okindt.

28. Ndr det iskar sdger man t>det bullrar tornt>.

zg. Sidana bruk 6ro her ej kanda.

30. N"j men om d,et regnar i brudkronan skall det betyd.a

timlig lycka for brudparet.

3r. Ej ens nigon s6gen derom existerar.

32. Fordom brukade nigon ging ungdom >lasta>>, d. v. S. ata

nigra salta striimmingar pi qv1llen och ej dricka nigot ,innan
man gick till sdngs, dervid skulle man i d.rijmmen fe se sin blif-
vande fdstman eller fdstmti komma och bjuda dricka. -

Bergsjii den zB M"j rBBz.
Erih Hdgstrdrn"
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x.
Svar pi nigra av Hr Doktor Mannhardts Agrariska frigor.

Utdrag ur Scidermanlands Fornminnesf cirenings Samlingar genorn

H. Aruinson
Fcireningens Ord.fciraud.e.

Vid godselkorning prydes sista lasset med. lof och blommor
(Akers Hiirad).

Pe sista gcidsellasset, som utkcirdes p& ikern, medfcirdes en
halmdocka, kallad. dyngbrwden; kcirsvennen kallades dyngfd,sen.
Traktering bestods, hvarvid sotgrot ej fick saknas. (Oppunda
Hdrad).

Vid godselkcirning fir dyngplatsen ej sopas. (Akers Hdrad).
Pa storre herregirdar ofvertd.cktes d,nnu i mannaminne det

sista godsellasset, kalladt dyngbd,ten, med 16f , och sex flickor satte
sig derp6, ikande efter anspann af. tre par hlstar med kuskar,
allesammans kltidda med. 16f. Pe platsen, der lasset urstjelptes,
bestod god"segaren riklig forpliigning (Oster Rekarne Hdrad).

Om godselkcirare och sprdttare ingrepo i hvarandras giirom&l
eller kommo i for ndra beroring med hvarandra, si forsokte de att
fastspika hvarandra vid dyngskotten (Oster Rekarne H.). o)

z. Sd.ning.
Riitta siningstiden borjar, ndr spindelniit och spindeltridar

visa sig utefter marken. (Akers lldrad).
Den kvantitet frci, som behofves att bes& ett visst falt, bestdm-

rnes icke efter vikt, utan i ett visst antal vanliga trdskedar, utan
att man vid olika tillfellen sfl noga tillser om dessa dro lika stora.
(4. H.).

Ingen plantering f&r verkst?illas und"er solstrind.et. (Akers
Hiirad).

I Krikenedanet fir man ej sfl nigot slags stid (Akers Hiirad) ,

ej heller pi Johannis Dciparens Halshuggningsdag (LZinna Socken
i Akers Hiirad). a)
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Man blir undvika att si roffro se, att regn genast faller derpfl
ty de spricker froet. (Akers Hnrad) .

Roffrci sis vanligen blandadt med jord eller sand., eller tages
det i munnen och utsprutas ofver roflandet; 6fven sis det med
nypa,d. v. s. tages med tummen och dess bida grannfingrar och

kringsprides. (A. H.).
Sining bor ej ske i nord anvdder. (Holebo, Oppunda och Akers

Hdrader.)
Kilrotsfro fir ej sis i nordanvlder, ty de fiirvandlas det och

gifver rofvor. (Akers lliirad).
Roffro sis antingen pi Eskilsd.agen (tz Irrnii) eller pfl Ireodagen

d. 28 Junii. (Oppunda Il6rad).
Arter bora sis pA vintertalet eller fore den 14 April och

s6, glest , att en tacka med larnm kan ligga derimellan. (Akers
Hd.rad).

Linfro, som ar dmnadt til1 utsdde , f"hr ej forvaras i -jolig pise,
ty de btr det skorf i linet. (Akers ll2irad.) .

Iriniker ska1l utvisas af en qvinna. (Akers H.). G&rden
fir ej sopas, innan linfro sis; ty de bHr det diligt lin. (Akers
Hdrad). Irinfro fhr ej sfls i Kristihimmelsfardsveckan; ty de bfir
det ej tig i linet. (Selebo och Oknebo ll6rader). Irinfro sis, ndr
allofvet d.r s6. stort, som musiiror, eller nd,r dufvan kan gcimma sig
i eklofvet, helst pi daget, som hafva l6nga qvinnonamn; ju 16ngre

namn, desto ld.ngre lin. (Akers I{.). :

Irinfro sis pfl IJrbani, Wilhekninas eller Bedas drg, s&ledes den

zS, 26, 2;7 M"j . (S"lon i Selebo Hirad).
I,infrtisispnI]rbanid,gden25M,j(oppund'aH?irad).
Irinfro s6,s i ry, for att fa mycket fro; i nedan, for att fe 16ngt

lin. (Akers lldrad) .

Den srid som sis efter lJrbani d"g, gifver ingen karna. (Akers
Iliirad).

Hostsiningen verkstd,lles 6nnu af mAnga pi Bartholomei eller
Rufi drg. (4. H.).

Om i en skjuten dufvas krdfva finnas korn, och dessa utsis, si
skall utsdde deraf gora siningsmannen rik. (Akers Hiirad) . Till
forekomrnande af. sot bor hvete, som at imnadt till utsdde, fe
rinna genom axelhilet e1ler bossan i ett hjulnaf . (4. H.).
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Siningen af vinterszid bor ratta sig efter ljungens blomnirg.
Om blommorna d.ro jemnt utspruckna pfl hela stamm€r, sis i
medeltid, eller nar som helst fr&n den forsta till den sista mojliga
siningstid,en. Men dro blommorna frodigare upptill eller ned.till,
si rdttas siningen derefter. (Akers llirad). Man bor icke trans-
portera nigot slags utsddeskorn fr6.n soder at norr. (4. I{.).
Om man sdtter lik i s6desbodar, si forlorar den der fcirvarade
sdden sin groningskraft. (4. H.).

Om siningsmannen s&r ruissfdra, d. v" s. fiirsummar att bes&
en rygg eller filra, si skall han, do under iret. Man dt d"nnu noga
uppmd.rksarn derpi. (Oppunda, Selebo och Akers lld,rader) .

En Julkaka, sirad med hvarjehanda figurer, samt ett par Jul-
brod, kallade Juloxar eller Julkus&r, gommas och fortd.ras vid"
v6r- och hostsiningen jemte agg och brd.nvin. Dragarne bora
d.fven fa smaka Julkakatl. En kaka, sorn legat derunder, gifves
serskildt * hSstarna. (Akers Hdrad).

Af Julbrodet bor en eller annan limpa gommas, for att fortdras,
da kornet sis. (Oppunda Hdrad).

3. Pld'jning.

Trridstochbillar smorjas med talg af Julljus firr lycklig plojning.
(Akers Hirad).

4 a" SkArd al hd.

*Se ld,nge byarne hade gemensamma egor, miste skiirden af
bide 6ker och dng ske gemensamt. F'olket .trummades (alltid i
den gamla Wingikersbygden) tillsammans om morgnarna. Efter
slrrtad dngsbergning holls s. k. slitterol, hvartill s&rnrnanskott
gjordes af. malt till irl samt af matvaror. tr'iirtiiringen, som vanli-
gen bestod af brdnvin, iil, srniir, brod, korf, kdtt, fliisk och sot-
griit, intogs i en stuga, di karlarne suto till bords, och qvinnorna
passade upp. Efter miltiden dansades pi en loge. (Oppund.a
Hdrad).

Angsbergningen borjade kl. 3 om morgn arrLa, da s. k, ottvard
intogs, bestiende af smiirgis och brd,nvin; klockan B intogs en
stadig frukost. Efter slutad dngsbergning bestods icke vidare
nf,gon ottvard. (Oppunda H6rad).
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Wid hoskorden begagnade man gerna och begagrlar dnnu
fremmande hjelp for att komma fort. 'War en storre girds eller
ett bylags 6ng delad i tegar, lemnades hvarje teg at serskilda
slitterkarlar und.er fiirmd.n, kallade uadkarlar (rf wad, skiljelinie,
emedan de uppgingo skiljelinierna), och sedan tiiflade rotarna om

att sluta forst. War en storre dng delad i sld,ttrar eller ladstyc-

hen (hvart och ett si stort , att dess afkastning i vanliga hr

ansigs fylla den derpi stiende ladan), slogs hvart och ett
for sig inom af ilder bestdmda grdnser, hvarvid noga iakt-
togs, att icke nigot fordes fr6.n ett ladstycke in i en lada,
som stod pi ett annat ladstycke. Hvad som ej fick rum i la-
dan stackades bredvid henne, (och anmd.rkes, att fdrhillandet
var detsamma i Oster Nerike for 40 ilr sedan). Qvinnor rdfsade

i stroja c) e1ler slogo ut slagen, hvilka, sedan de ofvanpi torkat,
rord.es (: vand,es) och sedan lad,es i strdng ,afkarlarna kemmades d)

och lades i vilm se, att alla strin 1&go i samma riktning, pfl det

att intet mitte spillas, de en vilm flyttades pi en annan, hvar-
efter den dubbla vilmen under namn af site flyttades medelst
understuckna hrillar (stiinger) af tvi personer, vanligen en man

och en qvinna, pi skaket (- vagn utan stegar mer an framtill,
men rned k16mme1, : sting, fiist i framstegen och med rep fast-

snord. baktill) eller och inkastad i hovagn med stegar pi aIla sidor.
Slittern borjade kl. 3 e1ler 4 e. m., och om slitterol vankades,

slutade man pi aftonen, Dom man ock skulle ligga ddd D. DA

var hela foljande dagen ledig for slitterkarlarna till ntijen, och

forsummades ej gerna att med stolt mod helsa pfr grannar, som

6nnu hollo pi med sin hoskiird.. Kund,e man icke sluta pA aftonen,
slog man slut med firljande daggen, och hade sedan det itersti-
ende af dagen ledig till lekar och niijen. - Sotgrtit fick ej saknas

pi slitterol, hvarpi alltid foljde dans (Akers ll6rad, hvarjemte
annrarkes, att alla anfijrda ord och bruk 6nnu finnas qvar i Soder-

manland).
Om slitter- eller skdrkarlar lemna hela, oskurna strin efter sig,

pl?iga de rdfsande qvinnorna deraf gora barndockor X d.e slarviga
karlarrta. e) Hvad dock skiirden i allmdnhet angir, g611er 6nnu,

att man icke biir lld marken, d. v. s. att ej sli for snilt 6nda in till
marken. (Akers Hdrad).

49I



Om vid, hobergning en qvinna bar upp forsta hofinget pi fa

husskullen, s& blir kors och firs afvel af" honkiin, men af hankon

om en karl bir upp hofinget. (Oppunda och Akers Hiirader)

4 b. Skdrd af srid.

Sadens mejning eller skarning verkstdlles alltid af karlar, och

dess bindning af qvinnor, och begagnas dervid ej fremmand.e fotk,

utom vid. rflgskord.en, som mingen ging ej kan uppskjutas l[ngre

6n hogst z b 3 d.agar. (Akers I{.)-
A11 sld uppbind.es genast, utom mindre mogen virsdd, som fir

ligga nigra dagar for att torka. Hafre skylas e11er krakas allt
efter mognaden. (Akers II.)-

Kornet hoprlfsas och ltn ligga nilgra dagar, fiir att torka, innan

det bind.es och uppreses. Ilvete , rhg och hafre bind.as genast.

Endast de sdd.en stir uppritt, fdstes afseende p& vind.en, hvilken

man de vill hafva pi ryggen. (S"lon i Selebo Hdrad).

En qvinna {oljer hvarje skordeman, for att upptaga och binda

s6den, hvilken sfrr kallade skylare sedan uppresa pfl ikern. (Selcin

i Selebo Hiirad).
Sadens mejning sker numera allmdnt med lie, och sld.en bindes

genast. Man skar helst med vinden. tr'iirr skars hvetet vanligen

med sk6ra och bands pfl samma sdtt som linet samt upph[ngdes

till torkning pe stdnger med axen nedit. (Oppunda lliirad').

Ett sidesband bestf,r af tvi skarlankar. Enligt gammal sdgen

bestod. ford.om hvarje sd,d.esskyl af fem band.. Numera sdttas af

hvete, rhg och hafre vanligen 4 h 6 band i hvarje skyl; i Thore-

sunds och Akers invid" hvarand.ra liggand.e socknar T2 band.

Kornskylen bestir vanligen af T2 band, g i nedre hvarfvet och

3 ofvanpi utan axband.; p6, nigra stdllen fir man se kornet satt i
linga sammanhdngand.e rad.er par om par utan nigon bet6cknitg;

stund.om krakas det om man motser ostadig vdderlek. Skorde-

md.nnen indelas i rotar, vanligen 3 i hvarje men pi storre girdar
dnda till sju,och en qvinna foljer hvarje skordeman; [ro skord-e-

md,nnen tre, folja d.essutom tv& skylare. (Akers H.).

4 c. Skc)rd af cirter.

Arter ryskas gerna med tillhjelp af fremmande folk, for att pA



en ging
6rthalm
ning p&

hdssjas

muntert och skyndsamt rrerkst aLla arbetet. Tvi ntfvar
goras till en knorra, och knorro tna upph2ingas till tork-
s. k. cirtgalgar eller l[ggas pfl uppresta riskurar" Numera

de vanligen. (Akers H6rad).

4 d. Shrird af korsbcir.

Kijrsb6rsplockningen firad.es fijrr muntert, och trakteringen

kostad.e antagligen fyra ginger si mycket, som biren voro vdrda.

(Akers H?irad).

5. Fdlid al Linskcird"

Linbr6kning verkstd.lles af qvinnor, vanligen dldre, och hend-er

det dnnu, som ford,om , att manspersoner, som fard.as filrbi d-eras

pirrte, fe sina byxor fyllda mecl skd,fver (hvilket varit ftiremil for

iatt.ging i insdnd arens tid) , eller att de till och med blifva be-

rtjfvad.e detta nijd,vdndiga karlplagg. (Akers Hdrad).

6" Fordornal o?n Hoskord.

Om vid. hobergningen en qvinna bdr upp forsta finget pi fehus-

gku11en, sfl blir kors och fArs afvel af honkon, men af hankiin, om

d.et uppbdres af. en karl. (Oppunda och Akers Hdrader).

Ho far ej inkemmas med harf; ty cli blir fodret odrygt. (Akers

Hdrad) .

Den som vi11 hafva drygt foder, bor a11tid, hafva nigon hotapp

qvar i sin lad.a frin det ena 6ret ti1l det andra. (Akers lltirad).
Nigot regn bor lalla pfl h6, annars f.ilr kreatur ltjss om d-e ata

deraf . (Akers lliirad).
Den forsta hiitapp€tr, som man afs16r, fOr att dermed aftorka

sin lie, bor man fdsta bakpi ryggen, fiir att slippa lieranken.

(Akers Hirad). Om goken gal pfl hovilm, si blir fodret odrygt.

(Akers Hiirad).

Z. Fordonxar om Sridesskord"

Wid ftjrsta liehugget pi en sddesAker afslitas nh'gra oX, som

sdttas i den afhuggna stubben, pA det att sdden och det deraf
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erhillna brcidet m5, blifva drygare. Detta kallas att lylla stubb.

(Akers H[rad).
De man vid, skord af sld e1ler lin kommer till slutet af en 6ker,

skall man ta haren, d. v. s. man st611er sig si, som om man ville
finga ett i s6den gomdt djur. (Akers H6rad).

Siidesband e11er hela skylar bora ej flyttas fr&n den ena ikern
til1 den andra. (Akers Hirad)"

Tomtegubbarne (- Tomtebissarre, Tomtarne, Bissarne) tros
flytta skylar frin fremmande ikrar till den bondes, de vilj a gynna.
Derifrin den li1le tomtens ord.: siw skykir d siu mykir; litd bc;ki,

ldng a(ig tu,n,g, Stjales derfore nigot frin ikern, soker man iter-
fe det genom hvarjehanda trollkonster. (Akers Hiirad).

Saden f&r ej ldggas se, att axen ligga tttft mot logkistornas
ytterv dggar; ty de kan den dragas bort af tomtartla. (Akers
Hiirad).

De sdden inkores, bcir en yxa ligga vid, logbalken. (Akers
Hdrad.).

B. Medel att rridda sin skrinlagda skcird.

Thorviggar ldggas i sides- och mjoll&rat, p& det att dessa varor
mi blifva drygare. Derigenom hindras tomtarne att draga bort
nigot. (Akers Hdrad).

g. Medel mot mask pd fdlt.

Mask och mciss fly, om en qvinna mjolkar omkring en &ker.
(Akers Hdrad).

Kilmask flyr, om man tager d.en forsta man fir se och kastar
honom i rinnande vatten. Brinner man honom, sfl krypa alla
egendomens maskar in i husen. Han tros 6fven fly, om tnan tager
flera sidana och kastar dem i vattnet und.er utrop: ga nu eran v6g
e ta di ara md. er. (Akers Htirad).

Om en g&rd besvdras af k&lmask, bor en ti1l g6,rden horande
qvinna afkliida sig naken och med. en stake i hAndetna springa
omkring ikern en sondagsformiddag mellan annangings- och
sammanringningen under utrop: f) Kilmask bevar dej , att inte (-)
bedrar d"j. (Akers lldrad).
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Mask i flrtAkrar flyr, om man der upphiinger ormar. (Akers

Hdrad).
Dymmelaska (aska samlad und.er dymmelveckan) sis pfl s6des-

falt och drtikrar, for att fordrifva mask och fcirekomma sot.

(Akers Httrad) .

F'or att befria ett falt frin tnask, drages ett lakan eller tdcke,

som legat ofver el1er under lik, ofver elter omkring fiiltet. (Oppr

unda och Akers Hdrader).

ro. Ir{d,gra Mrirkelsetider, Fdrebud och Fcirdornccr.

Om regn faller Pingstdagen eller llelenadagen, s6. blir sSden

sotig; man har de dfven att frukta fcir mask. (Akers H6rad).

Om Husbonde cifvar samlag med sin hustru under Julnatten,
si blir det sot i hans hvete och mojligen 6fven i annan sd.d. (Aters

H6rad). s)

Ett tort hostrfl torkar tio efter Olofsmdssan, ett riftt gr6sstri
roter tio fore Olofsm6ssan. (Akers Hiirad).

Midsommarnatten kl. Tz sl6,s nigot grd,s, som fiirvaras ffi krea-

turen ti11 ]ulaftonen. (Oppunda o. Akers lliirader).
Fettisdagen ikes for stora rovor och lingt lin. (Akers H6rad)"

P& Selirn i Selebo h6rad fir man 6nnu hora ett gammalt ordsprik:
dk hcilhbacke Fettisdagen, sd. fd,r du ld,ngt lin. h)

Potatis av ny skord bor ej 6tas fore Olsmessan. (Akers Hdrad.).

Erik med axet och Olle med. kakan, d. e. om tigen gitt i ax vid
Ersmessotiden, f6,r man brod deraf vid Olsmessan. (Allmiint i
Sodermanland).

Om Anders braskar (er ka11), Thomas slaskar och tv6rtom.
(Allmtint i Sodermanland).

Gott artilr intriiffar om Piskdagen 6r klar (Opponda Hiirad);
om det pi Piskdagen dryper ur takfotterna" (Akers Hirad).

Nord.anvind. Piskdagen fortfar i 40 dagar, hvarpe foljer ett
svirt ir. (Selon i Selebo Hirad).

Om det fryser W&rfrudagsnatten, folja 40 frostnltter under

sommaren; ju tidigare de komffio, desto bettre. (Selebo och Akers

Hdrad.er).
Om det regnar Sjusofvaredagen, skatl det sedan regna i sitl

veckor. (Akers Htirad).1)
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Pilsmessodagen ,skall vara halfsnoad sno och halfgifvet foder.
(Akers lliirad).

Om honan dricker ur takdropp Kyndelsmessodagen, skall oxe-n

dricka ur cippen vak Wirfrudagen. (Akers Hd.rad).
April snir dr f d,ragdd (er lika god som f6.rgodsel). (A11m6nt i

Sodermanland)!
Aro smultron nrogna till Nlidsommarer, si blir rigen mogen till

Olsmessan. (Akers Hdrad).
God irsvext dt att vdnta, om Julfastan ar luden, dvs. rim-

frostig; likaledes om torndyflarne ha mycket loss om hiisten.
(Akers Hiirad).

Ymnig skord. af enbdr bidar svirt irr; likaledes af rirnnbd,r.
(Akers Hiirad).

Se lingt regnet gir ned i jorden under Kriknedanet, lika lAngt
gir torkan (enligt andra syran) ned i Hullinge ny. (Akers Hdrad). i)

Skadas grodan under Kriknedanet af torka el1er annan orsak,
si kan den repa sig i Hullin,ge txy ellerrr)tmdnaden. (Akers Ilhrad).

Hafren vexer mest, nar den borjar hora hovagnarrla. (Akers
Il6rad.).

Rotfrukter t'aga ej fart i vexten, forrd,n de borja hijra slagan.
(Akers Hd.rad).

Frost pi forsta sno foljer sedan pi hvarje snijfall hela vintern
igenom. (Selebo lliirad).

Skacktfall fir ej brd.nnas, ty dfl vexer icke linet. (Akers H.).
Om vid slagt af svinkreatur mjelten befinnes vara flackig, si

blir vintern ostadig; 6r han ljus, faller mycken snti; ar han mrirk,
blir det barvinter. Wintergatans utseende bfldar detsamma,
6fvensi Dyngfnysens.i) (Akers Hdrad).

Lofhackning bor foretagas i ,y. (Akers rrdrad).

r r. M edel, till truktbarhet.
Om husbonden och hans hustru dansa nakna omkring linikern,

si vexer linet bra. (Akers Hdrad).
De man ser den forsta sddesdrlan, biir man genast siika att

gripa erl;sak, som ar ling, for att fe lingt lin. Hiller man han-
d.elsevis nAgot i handen, dfl man forst fir se nyd,rsnyet, si blir linet
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for iret si lingt, som den sak, man h611er i handen. (Akers

Hdrad).
Irand, der bondbilnor aro satta, bora ej rensas , ty ogrd.s gor

pungar. (Akers Hiirad).
Den sista frukten pi ett trdd, lemnas gerna qvar fiir att locka

frukt till det kommande iret. (Akers ll6rad).

Tilkigg.

Foglarnes tulafton,.

En eller tvi kornkdrfvar lemnas d,nnu pi flera st611en otroskade,

en d.etr fu himlens foglar, en del * g6rdens kreatur pi Julaftonell.
(Selebo Hdrad)"

Om Linrensning.

Lemnas nigot lin orenpat, och en fogel flyger derijfver, si blir
den fijrsumliga icke gift under iret. (Oppunda Hdrad).

Litteraturhlnvisnin gat och anmirkningar.

For att und.erlatta en undersokning av hur IVfannhardt har uppfattat och

utnyttjat sitt svenska material, lAmnas hiir ned.an uppgifter p& d.e stAllen i
&Iannhardts skrifter, d,ar utgivaren Aterfunnit nflgot av detta.l) I anslutning
hiirtill hanvisas ockse till en del st511en i senare svensk folkloristisk litteratur,
dAr nAgot av forestiend.e material betr. grodan har kommit till anviind,ning

eller d,ar liknande uppgifter med.d.elas och diskuteras. NAgon fullstindighet
kan emellertid inte istadkornmas vare sig i ena eller andra fallet. De upp-
teckningar, som nu endast foreligger i Mannhard.ts hand.skriftssamling i
Berlin, har inte veterligen forut varit tillgtingliga for nAgon annan for-
fattare 5n l\fannhardt sitilv"

I.
F r fl g a 4. Om vflrarbetet och d.ess m6rkesdagar i de v6stsvenska

land.skapen se D. Arill, i Vhstsvensk forntro och folksed (Goteborgs Jubile-
umspublikationer XV) s. rr ff" och om Ifailand s6rskilt Joh. I(a16n, Hal-
landska folkminnen, Lokalsagner och overtro frin Fagered s" 238 ff.

r) F'orkortningar: M. Mannhardt; B. K. : Wald- u. Feldkulte I, Der Baum-

kultus d.er Germanen und. ihrer Nachbarstzimme; AWF',, samma arb. II, Antike
Wald- und F'eldkulte aus nord.Suropdischer Uterlieferung erldutert. B&da citeras

efter z:dra upplagan, Berlin rgo+ (I) och I9o5 (II). 
- 

M. F. -: Mythologische

Forschungen aus dem Nachlasse von W. M., herausg. vol1 Ilermann Patzig, Strass-

hurg 1884 (: Quellen und Forschungen, bd I-,I.)
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II.
F r i g a z 4. Jfr Celand.er, Det gamla skall ni det taya, Fm Ft rgzg,

s. r7g ff.
F r i g a 28. Om veckord,kningen i Halland och Vristergotland. se

I(al6n anf. arb. s. 235 ff., Arill anf. arb. s. 13" Jfr Martin P:n Nilsson, i
Svenska kulturbilder ffl, s" 46. f.

III.
F r i g a 4. Jfr ovan T: 4" Om magi vid lins&dden se Albert Andersson,

I-,inkultur i Halland (Gbg ry28) s. 13 f.
F r A g a 5. Om lingarnet jfr VI fr" 2T .

F r i g a g. Om offer # Glosoen, se Celander, Sadesanden och den
sista kiirven i svenska skordebruk, Fm Ft rgzo s. 98 f. Dialogen om
musen, se Celander, Irogkatten och dess skiktingar vid stdesbargning och
trosk (i Vdstsvenska hembygdsstudier tillagnad.e Hjalmar lrindroth, Gbg
tgz9) s. 167 f.. Enligt meddel. av Joh. Kal6n lyder forrneln numera alltid
(som i Vdstergotland) usten och ben och bunarot> (dvs. bonarot), i anslut-
ning till sed.en att inlSgga sid.ant i en av d.e understa karvarna" ,rlran-
forvist r, jfr I(aldn, Halliindska Folkminnen s" 242: usluta vid &kerrenen,
annars gick bond.en fr6n hemmanet fore n5sta skord. rr. (Fagered.) Jfr
Rantasalo i FFC. 6z s. 69.

Fr 69 a 2 3. Orn fodret och l\tichaeli se Maja Forsslund, Mikaeli och
kirrm6ssa, Fm Ft r9z8 s. r7z f."; V6stsv. forntro och folksed s. rS4"

F r 5 g a 2 7. $tota julhalmsk6rvarna mot golvet r: jfr M. Ysenius, i
Meddel" frin Nordiska Museet 1888, s. 15. Uppgiften dhr iir motsiigande,
dA det forst talas om rn&gra krirfvar r A g halm n och sedan om olika sides-
slag, rrflg-, korn- eller hafreax r. Frin Veinge skildras seden s5,: rDet
6r for havre, det tir for rhg, det dr for havre l, sade man forr, und.er det
manslogen jolneg av vart siidesslrg igolvet. Sed.anskulle
man rdkna de korn man lyckades s16 ur var neg. Av det sidesslag, frin
vilket det kom rnest korn ur negen, skulle skorden bli bist pifoljande 6r. r
(Lrppt. av Moje Nilsson, IFGH 828:4il. Jfr liknande julorakel genom
kastande av haknstrin mot taket; se Nordisk jul r, s. r43.

IV.
Om ufAnga haren,r se Celander, Fm Ft rg2o s. roo f . (och dir anford

litt.); Finlands] sv. folkdiktning YII:2, s. to7 ff,; Louise Hagberg, Rig
19z6 s 9r ff.; Nils I-,id, Joleband og vegetasjonsguddom s" 9 ff.

V.
F r i g a 6. A w F s. t62, rT4, B K s" 2r5. 

- M. har h6r missuppfat-
tat meddelandet, sA att det skulle vara friga om d.en forsta karven, sorn
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vid troskningen ltigges in pi loggolvet (in, die Scheuer) uallts& den oversta,

den sista pe det sista skord.elasset r, medan det i sttillet 6r friga om d'en

k6rve som vid inbdrgningen forst lagges in i ladan, d. v. s. den understa

kiirven, som vid, troskningen blir den sista. Jamfor svatet pi fr6gan r+! -
Se hirom, liksom om hela sed.en och dess tolkning; Celander, Irogkatten

s. r55 ff. Formen sogubben (jemte stogubben) har mihanda en paraltelt i
v6stnorska ssd,hal j6mte stsdhal, som ben6mning pe >d.et sidste Neg som

terskes u, Lid, Wilh. Mannhard,t, s. go" Atst<ittiga paralleller finns bland

de norska svaren p& Mannhard.ts frigor, liksom i I(jell Bondeviks upp-

sats ul&vekatten >, i Syn og Segn rg27, s. 225 ff .

Vci.r Herres boch. Se foreg., och s6rskilt Celander, Logkatten etc. s" r79

ff. Det dt d.ock anmarkningsvtirt att forfarand.et inte 5r d.etsamma, nir
nAgon ville Dse logkatten D, som n6r nAgon ville Dse vir lferres bock u" I
forra fallet klamd.es han om halsen med slagan, i senare lyftes han frin
nacken darmed att hdnderna hilles om huvudet. Det senare forfarandet

iir icke ovanligt, om nigon vill se rvAr lferres hons D m. m. (Se Arwid.sson,

Svenska Fornsinger III, 4g+, AWF s. t6z, Feilbergs Ord.bog, IV ro87 b

under Vorherre.) Det ser alltsi niirmast ut, som om vi har skulle ha en

variant av detta barnskamt. N[in tolkning i >I-,ogkatten n etc. utgick frin
den (efter hand.skr. A+) medd"elade l6sningen, drir hds" 0c. uppfattats som o"

- och, vilket ger en helt annan mening 6n originalhandskriftens formu-

lering (d,arrned, att etc.) Fr6gan 5r de, om meddelarens uppgift, att
stogubben ocksi kallas rvflr lferres bock r, iir fullt p5litlig, eller om d'en

inneb6r ett subjektivt forsok till tydning av sed.en. I senare fallet 5r rned-

delandet utan vard.e for tydningen av dessa och andra sedviinjor betr. den

understa kdrven i lad,an, eller d.en sista vid troskningen.

v[.
F r i g a 6. B K s. 2rS. I\tedd"eland.et har missuppfattats av Mann-

hard,t, de han talar om udie erste Garbe beim Schneidenr. Det
iir tydligen friga om den forsta kirven, som liigges in i I a d I r, d. v. s"

sarnma sed., som omtalas i Tornvalls' svar p& samma frf,ga" Se rlogkat-
tenu s. rS7.

Fr6ga 13, 18. Ombruken
uppsats rMikaeli och kdrrmSssa D,

vid >Mickelsmissan D se Maja Forsslunds
Fm. Ft" r gz| s. r3r ff", siirskilt s. r 42, t64.

VII.
Fr ig a zT. Notisen om julbocken iterfinnes i AW F. s. I93.

VIII S.

F r i g a 4" Arter sas icke i nord,anv6d.er: se ocksi oYatl s. 26.

(VII frin Skultuna).

57



F' r i g " 6. Om forsta eller sista neken som julkArve rAt fAglarna l se

Celander i Rig rgzt s. 168 ff., (och dar anford litt.) F'm. Ft. 1925 h. 3 s.

35 f.; Martin P:n Nilsson i Fm. Ft. rg2r s. 57, Festdagar och vardagar s"

r42 f.; N. Lid, Joleband. og vegetasjonsgudd.om, s. 88 ff.
F r 6 g a T. Om v6rmliindska lyhtnehaz se N. I(eyland, Fataburen rgo8

s. T7 f.; Celand.er i Viistsvensk forntro och folksed s. 39, 6+ f., O. Forsdn i
Fm. Ft. rgzg s. r95 ff.; I{arlstad.s lfusmod.ersforenings Julm6ssa r93o, s.

38 ff. - Om sista kd.rven till kreaturen, S€ Celander i Fm. Ft" rgz5,h" 3,
s. 36 f. och diir anford litteratur; N. Lid, Joleband og vegetasjonsguddom
s. g ff.

Fr 69 a 8. Se U" F'. s. r72. Om den egend.omliga sedens tolkning
Celander i Fm" Ft. rgzs h. 3, s. 8 ff.

F r 6 g a 13" Om d.et varmliindska skordegillet se V6stsvensk forntro
och folksed" s. 42 f. - 

Lohtmoden, Fm. trt. rgz5, h.3 s. ro f.
F r A g a 18. Beriittelsen om Srifrua Aterges fullstAndigt i I,I. F. s. 3rz f .,

dock inte utan Stskilliga missuppfattningar i detaljer; d.elvis av rdtt betink-
lig art. Se h6rom liksom om berrittelsens enskildheter Celander, Safrua
och korntosa i vdrmld,ndskt folkminlre, i Vnstsvenska Folkminnen, Gbg
tgzg, s. 47 f . >Sagan > 5r uppenbarligen inte alls nigon saga i 

"9. 
mening

- ordet iir upptaget frAn M:s frhga, ditr det i stallet borde ha hetat rsAgen r,

- ty. Sage. M. sAger or1 den: lEinfache Vorstellungen von der I(orn-
mutter miissen der I(ern gewesen sein, aus welchem ein dichterischer I(opf
ein MSrchen entwickelte. > Det ar dessa >enkla folkforesttillningar r, sonr
utgora r6nningen i Dal6ns ))saga D, som jag har sokt efterspflra i min upp-
sats. Jfr om usAdesfrua r> och rs6clestosa r fr6ga 29.

F r 5 g a rg. Dessa forestAllningar tycks vara ytterst svagt belagda
frAn Sverige, Norge och Finland. FrAn Vtirmland uppges uttrycken ul(orn-
mora (Vetefrua, SZifrua) er har > eller >I(ornmora Ar ute och >knallar u, av
I.,ouise Hagberg i Rig rgzr s. 46. I(Allan anges inte, men man kan miss-
tinka att uppgiften hirror fr6n Da16n. I M. F'., s, 296, citeras frin VArm-
land (d. v. s. frAn Dal6n): rl(ornmoraD (oder I(6ramor) ar ute och
krrallar. )) -- (Jfr Da16ns svar pA fr. r8, 2o.) F'rAn Finland kanner jag blott
en enda motsvarighet: rNAr vinden satte ett mognande sadesfalt i
boljande vAgor, sade de garnla: DJattan springer i siiden>.
(Replot. I,'inlands svenska folkdiktning VII: z s. 95.) I v" Norge heter
det: Dlllven er i akernr. (Medd. arrprofessorTorleif lfann6still
lektor I(ristian Bugge.) F'rAn Saetesdalen meddelar Johannes Skar (Gu-
malt or Sretesd,al IV, r35): uDet var eit Syn i sjA, fyrst Akren stod hAg,

og Vinden sette Reil i han [- satte den i b6ljande rorelse]" rB e i'l a u-
sen dustar [- ror om] i Atkren, sa d"ei da.r Han Be'inlawse dr
enligt Aasen >et Navn pi Vinden >; clet vore av intresse att veta, om det
forekommer ocksA i annat sarnmanhang. Jfr ocksfl forts. hos Skar: rDet
var ein Sundag me laag pa Aker-reini Olav Aslaksson og eg. Det var slikt
So1ver og Akren bylgja so vent" 'Degeren rive, sie no alt'an
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springae,, sa olav.r vilken uhanD som har ir i tankarna 6r inte gott

att veta; kanske snarast Beinra,wsen. r{os Lid, wilh. Mannhardt, finns

inga hithorand.e uppgifter. - 
om vciv-olle ifr Dal6ns svar pfr n:r 4" 

\

F r i g a 2c.. NI. F. 2g7 ff. (liknand.e belagg fr&n Danmark. Norge) Jfr
ovan IIi, fr. 2c.. - 

Se ocksi, F'inlands svenska folkdiktning YIT: z, s.27r,

om gubbe el. kiiring i stidesfalten, och om rogurnvnct i rovland.et.

F r i g a 26. Om kornknarren i folktron om grodan se Logkatten etc.

s. r83.
F r i g a 22. rr lov inholjda personer D ifr D. Arill, Lovgubben i

Uddev alla, i Nord.iskt Folkminne, Stodi"r till6gn. C. W. v" Sydow, s. 9 ff '

Motsvarand.e bruk finnes omndmnt frin midsommar i flera tryckta kellor"

Fr6n Gotland omtalas >santansgubbarneD, tvi i gront och bl0mmor

inkladd.a drangar, som skulle forestblla brud. och brud.gum. (Sverige"

Fosterland.ska bild"r, sthlm A" B. Forr och Nu, 1877--78, s. rgr)' Frin

v6stmanland (F.arna bruk, Gunnilbo) kanner man en ulovgubbe I (som

brudgum), kled.d. i blommor och gront, samt ugrongubbar u, k16d.da i Dorm-

bunkegrdsr (Jad,ers bruk, Arboga s:n, sven T. r(jellberg, vallby, s- 6+ f.)

Aven i Finland forekom samma bruk (Ilembygden I s, 73; Jockas s:11, Savo-

laks). Det iirund.er sadana forhilland.en inte sfl siikeft att man bor betrakta

seden sisomettsentlin utifran.Jfrocksaned.anfr. 28. - 
om Peregri-

n u s, se Vii;stsvensk forntro och folksed. s. z6; Heurgren, Ilusd'juren s. 176"

Motsvarigheter till de av Dal6n skildrad.e besynnerliga bruken saknas all-

d.eles.

F r i g a zg: M. F. 42. Jfr o'an V, fuhga 6' Se narmare Lokatten

etc. s, r 6o ff .

x.
S. 46 a) om sormt6ndska sedvbnjor med avs. pA sista godsellasset, se Satn

And.ersson, rDyngdansenD, Fm Ft Igr+ S. Io3 ff'; Ernst I{lein' nDyng-

;;arrrp"ir'vid rrr'""rerg, Fm Ft tgz6 s. r ff.; wald. r.,iungman, Ytterli-

gare om dyngbrollopet u vid" Haneber$, I'm
ier), HAr meddelas ocksfl s. r4o f . d.e origin

och Barva (av Gust. Ericsson) och frfln v:a
givit - 

i sak alld'eles korrekt.
S. a6 b) Krcihned,anet, enl. Bondepraktikan - ned.anet efter rforsta som-

lnarny D, som infaller narmast efter uforsta sommatd.ag > (Tibut,t*,_'_4 april)"

$e hiirom Martin p:n Nilsson i Etnologiska stud.ier tillagn. Edv. Irammar'

sted.t (Sthm rgzr) s- 48 ff.
S. 49 c) >>Stroiri, s. i., larrgre rad af hopr6fsad.t ho eller sjofoder, utbred't

lagom tjockt for att kunna iorka. r Gust. Ericssons ord.lista, i Bidrag till
Sd,ilermanlands 6ldre kulturhistoria, IV s. 6r "

S. +g d) Jfr r/{ encrnci,s. f., ett f6ng ho, som pA tingen sctrnmanf1has (hetnrna's

iltop) med harfrr"n och . . . bares till det sttille, diir hovAlmen lagges. D Gust'

Ericssons Ordlista, Bidrag etc. II s' 75"
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S. 49 e) Jfr om strdhgubbar i G. Ericssons Ordlista.
S" 52 f) Citeras av O. Hermelin: ul(Almask bevar d"j, s6 inte f-n

bedrar dej. I
S. 53 g) Se harom G. Nikancler i Folkloristiska och etnografiska stud.ier I

s. zr3 ff.; Celander, Fm Ft rgzs h. 4 s. 38 f. Nordisk jul r, s. rq4.
S" 53 h) Se Louise Hagberg, At<a lAngt lin, och stora rovor Fataburen

rgr3, s" rz8 f..; G. Nikander anf. arb. s. 247 ff .

S. 54 i) t>Hullinge ny (nAgon g6ng hyllinge-ny), forsta nyet efter krikne-
danet, I Gust. Ericssons Ordlista i Bidrag etc. II s" 6r"

S. 54 j) >Dyngfnys, s. m., larfven af tordyfvel. > Gust. Ericssons Ord,lista,
Bidrag etc. I, s. 57"

Sedan det foregflenc1e tryckt"J n", ytterligare ett svar kommit
i d.agen. Det fanns i Nordiska Museets arkiv, dit det tiverlim-
nats i januari rgz3 av antikvarien Gustaf Hallstriim, tillsammans
med. 6nnu en uppteckning av det genom G. M. Hamilton inslnda
svaret frin Lflngtora sdteri i Uppland. (S" F'm. Ft" r93r s. zr. f .)
Papperen ha ursprungligen tillhort professor Frits Ir6ff1er.l)

Ilppgifterna avse - som synes - huvudsakligen sodra Dalarna
(F'loda, Grytnas och Grang6rde socknar). Deras upphovsman ar
ej angiven. De betecknas i anslutning till de forut tryckta svaren
som n:r XI.

xI.
Anm. Da jord.bruket i D alarfia utgdr d.en minsta ndringen

och endast ar af ett underordnadt vdrde, fdljer deraf att de gamla
ej dervid haft si mycken vidskepelse, som vid. t. ex. boskapsskot-
sel och bergsbruk. Den urildriga hemmansklyfningen har ock

1) Ett anuat tilliigg kan nu ocksi goras" Ett brev frin Wilh. Mannhardt tilt
N. G" Djurklou, som pitrdffades ir r9r9 i I(arolinska liroverkets bibliotek i Ore-
bro, har nyligeu av den som gjorde fynd.et, fil. lic. Gosta Berg, publicerats (jiimte
nigra inledande anmdrkningar) i Festskrift till 75-6rsminuet av stiftaudet av
Foreningen for Nerikes folksprik och fornminnen d.eu r oktober 1856>, s. 49,ff.
Brevet 6r od.aterat, men miste vara skrivet 1868. 

- Euligt vad som med.delats
mig av lic" Berg l5r ett anuat brev friu Mannhardt fiunas bland G. O. Hylt€n-
Cavallius' efterldmnade papper Av Johannes Svenssons svar (n:r III ovan)
har ytterligare en handskrift, med mind.re tilldggsanteckningar av G. Ysenius,
pitr6ffats i Nordiska museets arkiv.
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hindrat aLLa slags ceremonier och bruk si vdl-vid, sAning som skord,
dfr hvar och en blott har ett par smi tegar att odla och skord-a.

F'r fl g arL z. Lie begagnas alltid. i Dalarlre. Saden bindes ge-

nast (F'loda, Grytn?is). Man faster i Dal" afseende p& att vinden
faller s& att slagen komm a att ligga i ord,ning.

3) Mdnnen skd.ra, qvinnorna binda sdden (F'loda, Grytnds),
qvinnor eller barn binda (Grang6rd.et) .

4) Grenar af lonntriidet 16ggas ej pi linf?iltet (liinn finnes ej),
ej heller sittas qvistar fr&n majstingen i i.kern. Vissa dagar ha
ansetts gynsamma for sid.d.en, men h v i 1 k a dagar mindes ingen
(F'lod.a, Grytnds, Grangiirdet) . Pa de 6friga fr&gorna under 4 sva-

rad.es nej i uppgifna socknar.
Dock brukas i Hed,emora att taga jord, frfln kyrkog. och stro pfl

flkern, d.e iringen blir god.

6) I Grytnds finnes en gamm al mafl, som l2igger fiirsta kdrfven
i ladan fiir miissen.

B) Den enda seden vid. skiird.en i Dalarne ar vdl slotter-
g r ii t e n s afdtande vid. slotterolet, som hfllles olika, 6n efter slot-
tern, an efter sk6rden. Dervid dansas och sjunges, men ej af sdr-

skild.t betydelse. En egenhet for tr'lod,a iir IIuppd arlsen efter
hemkomsten frin f?ibodarne (beskrifningen d.erom, se Max Axels-
sons Vesterdalarne). z:fle frukostar for folket begagnas blott un-
der slottern.

13) Slottergriiten 6tes inne.
g) Sista karfven stod, fordom qvar under sdrskildt namn (h t i 1-

k e t, var glomdt) (Grangiird.e) . Likasi skulle pi det ej briid mitte
tryta i huset en brodkaka af julbaket finnas qvar till sidden skett,
och skulle den de dtas till kallskfll.

De siningen eller skord.en ilr slut&d, brukar folket siiga: rNu ha
vi hittat pi fl6cken, som vi letat efter. u

15) N"j.
r9) rDet v&gar I (F'loda).
24 Sednare frigan j a (i F'loda finmark o. Grangd,rdet).
22) Om trollk[ringars forhflllande till skiird,en har jrg endast

hirrt frin Hedernora att de om nhtterna d.ra musten frin flkrarne
genom att med ett kllde draga bort d,aggen. Pi s:a sitt kunna de

ock fiira musten hvart de vilja,
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zB) AskaheterGof ar (Grangdrde ochF'toda) G od, godun-
der (prov. Nerike),Thorflka, Skaurman (Mora ochV&m-
hus) Skiaurman (Elfdalen) Thordon (flerest[des) .

zil Julbocken ej utstyrd i halm (Grangdrde).

Ett par vidskepelser fr6,n Grangd.rd.et d.ro dessutoffi, att egaren
vissa dagar ska1l g6. kring ikern att fil god skord, samt att girden
ej fflr sopas, innan linet blifvet sfltt, i hvilket fall der blir ogr[s i
linikern.
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