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EOROBD.

Denna fragebok utgdres av dels helt rrya frA,gefoljder, dels s&,-

dana som d,r grundade p6, bearbetning eller fullkomlig omarbet-
ning av d,ldre numera i det nd,rmaste utgflngna frA,gelistor. Utgi-
yaren d,r sjd,Iv den forsta att erkanna bokens brister, men hoppas
orn Overseende pa grund av den korta tid som stA,tt honom till
forfogande. Boken har namligen varit, avsedd att, redan under
denna sommar tjrina som ledning for utsd,nda stipendiater. Sitt
uppriktigaste tack ber utgivaren hd,rmed fe framfora till foljande
personer, som trots att de endast under n6,gra dagar kunnat ha
korrekturet till granskning, bidragit med vd,rdefulla tillegg och
anvisninga,r, vid Nordiska Museet Fil. D:r N. E. Ifammarstedt,
vid Hylt6n-Cavallius'stiftelsen i Lund Docenten C. W. von Sy-
dow, vid Landsmfi,lsarkivet i Upsala Fit. D:r J. Gotlind, vid In-
stitutet for folkminnesforskning vid- Goteborgs hogskola och Vast-
svenska Folkminnesforeningen Docenten H. Celander, Itrerr J.
Kal6n, Fil. Kand. D. Arill och assistenten i institutets arkiv Fil.
Stud. J. Granlund.

Goteborg, midsommarafton 1927 .

Waldemnr Liungm,an.





AI{VIS/tIIIVGAR.

Lagg ,inte saa,ren i m.unne% 1:d, sa,gesmannen! Aterg'iu d,eras be'

ratf,elser i att sin enkelhet! Ju flera och noggro,nnare detalier, d,esto

stcjrre mdjti,gheter finns clet att fc;l,ja en sagens eller en folkseds sprid-

n,ings- oclt, utueckl,ingsh,istoria. I frd,getistorna kommer aanligen

mera, allmanna tilt sa,mmanhangande berattelser i,nbjudande fragor

f drst och sed,an kompletterancle d,etatjfrd,gor. lrd,gor f d,r aldrig be-

suaras med, enclast ja eller nei, auen om st'il'iseringen ltar fri, ut'
rynxmes ainnand,e skulle t'ittd,ta d,et. Balcom uar'je frd,ga l'igger allt'id

ett )>aarfdr D, Dpd aad, satt > eller >>hur uet rn an det >. Skriu endast pd,

eyL s,icla, ,icke med, blyerts, qtd, gott pa,pper i lormat c:a 18X23 crn'

(Btanketter kan frd,n
Erd,gebokens rubr eckna e

meddelare endast Ang'i

hemort (socken, lq,ndska,p) och f c;delsed,r.

Dd d,enpa frd,gebok end,ast omfattar e% ringa del nd,gra bratt-

stycken - 
q,a hela f ottcm,innesomrc)det, erinras on't, u'ikten att icke f cir -

summa d,et alls,id,,iga 'insamlan d,et 'inont, ol'ika land,sdelur sd,ual pd'

fotkcti,ktens omrad,e som ,ioke 'in'itlst pa f olktrolt s och, f olksedens etc.

Enuarinsamlare tord,e und,er alla forhd,llanden alltid uppteckna

f drekomntand,e aerkl,i,ga s. k. f otksagor (under-, nouell-, legend,-,

skamt- och cljursagor) samt egentl'iga folku'isor (s. k. ballader, legen-

clariska ocVL naturmytiska u'isor, lcampa- och ridd,aru'isor) l'iltsom

oclcsd, uarj e f orestulln,ing , sed,uanja, sagen eller talesatt, som har

auseend,e pd, nd,Eot G,u fc;rfridrens gudauasen.

F or cle buda f orstnamncla gruppernct f inns sarsk'itda frd,geli,stor

utg,iuna, tdtt u,ilka 'i md,tt aa beh,ou h,an',-'isas. Betruffande guda'uasen,

som i ,insuml,,ingshunseencle star i en klass tor s'ig, md, f 6liand,e sY%-

punkter redan hAr framdras t'ill ledn'ing:

Od,eu henamnes Odan, OCe, Oen, On, Noen, Noe, at en gam-

mal gubbe med. slokhatt, upptrader som ryttare p6, hog svart

hd,st , 1ar $pjut, pilar, m6tes iia firsg6,ng eller korsvag vissa da-

gar etc., har runkavle, betjanar sig av hundar och f A,glar, f&,r

sjrilv eller genom sina ha,star eltrer hundar mottaga offer vid
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slA,ttern och skorden, anfor stundom den vilda j akten eller huna-
hd,ren (rycker barn och kreatur med sig), har tagit in hos folk,
jagar skogsrfi,et 

- 
jfr kvinnliga skogsvH,sen r, bjuder folk p5, en

snabb luftfd,rd, rl,ker (6ver broar) s6, att det dA,nar, lyser pfl, skat-
ter julaftor, har jordfasta stenar s. k. Odens flisor vid vilka hans
hastar bindes, forekommer i eder, ld,sningar och talesd,tt 

- ss.
Oden H,r ute och far 

- etc.; ibland talas det om S,ttafotadeha,star.
Tor (fl,skan, blixten): benH,mnes Tore-gud, Tor(e)n, V6,r far,

Storfar, gofar, goa(n), gomoen, gobonden, gogubben, kornbonden,
korngubben, 6,kerbonden, skurmannen, kornmoden, kornmognare,
trumslagaren jfr jtittar , H,r en gammal gubbe med r6tt skd,gg,
ger regn, (gofarregn, gobondaregn, 6,saregn), fororsakar A,skdun-
der och iskmoln (tordon, ugofar kor l, rgobonden kor r, Dgomor
kor l, >bisin bullrar l, lA,skan kor l eller >jordkor D, lTor dfi,nar r,
Dnu d,r Tor ute och A,ker (kor) l; skurmansmoln, gobonnatorn, go-
fargubbar, gofarhattar), har 6,skvigg eller hammare (torvigg&r,
gofarstenar, gobondastenar, som gfir djupt ner i jorden och
kommer upp efter ett visst antal i,r), d,r stark, upptrd,der som
smed, sIA,r ben av folk, forlorar hammaren eller nirgon dyrbar sak,
krd,ver fdrgd,ves igen den, rycker upp en hrist i luften, rovar
en motspd,nstig flicka, brottas med en drd,ng, jagar troll och
jtittar, ar forem6,l for jd,ttars stenkastning, har gett narnn et
Torresuggan (- gloson), forvd,xlas med S:t Olov etc.

Frigga"' bend,mnes tr'rigge, Frygge etc., ar mycket gammal, d,r
gift med Tor, sitter torsdagsnd,tter jrimte en gubbe vid spinnroc-
ken ( uspinna Tore-gud och Frigge i>), har gett namn ilt Orion
( uX'rigge-tenen )) eller >n'rigge-rocken r>), forekommer i lasningar
etc

Ircija.' sAmmanstd,lles med vH,sen, benH,mnda n'ru eller Moder
och med Lucia, anses skaka frukttrd,den om julen etc.

Hrir liksom allti,d cir d,et aa u'ikt t'illse att sagesnxa??,nen ,icke rist 1t,r

tryckta lccillor, en u,ppmaning , sonx rir sd, aikti,g att d,en upprepats qtd,

flera hdll ,inne i terten.

[]tgiuaren.

J



Ov.rnaturliga vlselt.
Naturvisen.

(Pe vissa he1l h
j or, sH,gner etc. till
och bor dei sjtilvfa
enligt folktron pfi, orten tillskrivs, och med begagnande av befolk-

ningens egen benamning. B6rja med sagnerr&, gfl, sedan over

till f6restd,llningarna etc. !)

A. Vattenvlsen.

I. Vilka har varit, ortens benrimn'i,ngar pd, manliga aatten-

uasen vid. hav, sjo eller ftod. (nd,cken, nucken, bd,cka- eller nacke-

hasten, H,}ven, str6mkarlen, vattenherren, vattenmannen, forsgub-

ben, stromtussen, stromkatter, Han i vattnet, dulden etc.) och

vilken Yar skillnaden d,em emellan?

Har man trott eller har nfr,gon i orten uppleuat eller erfarit, att

och and.ra gestalter, lockar folk att rid.a pfi, sig, skrattar, spelar

fiol eller harpa, hindrar kvarnar att 96, eLc.? Beskriv deras olika

utseenden och gestalter, d.eras storlek, fd,rg, kld,dsel etc'!

X'inns d.et n6,gra hithorand.e talestitt, ss. tta mig nacken)), 15, nd,c-

kenu o. s. v.? uppfattas han hd,rvid som vattenvd,sen?
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m. m. eller offrade man for fiskelycka, vid tvd,tt o. s. v. (t. ex.
rnjolk, slantar, svart katt, bagge, blod etc.)2.

Vilka sagner berattas om dessa vd,sen? Ber attar man 1) om
barn, som lockades aht rida pfl, nH,cken i gestalt arr en hrist (den
blev ld,ngre och langre och forsvarr, de hans namn e1ler ett he-
ligt ord nH,mndes), 2) om en drd,ng och en piga, sorn ocks6, locka-
des att' rida p6, nacken (han stortad"e sig i vattnet och drankte
dem), 3) orn nH,cken i hd,stgestalt, som fi,ngades och anv6,ndes
som dragare, tills nfi,gon befriade honom genom att ta av honom
st6,lbetslet, eller tills han p5, annat sd,tt lyckades komma I6s, 4)
om nd,cken, som tog gestalt av en nyfodd kalv for att spela pigan
ett sptatt,, 5) om nd,cken, som fick snus av en fiskare och gav ho-
nom god f6,ngst, 6) our nd,cken, som tog tjrinst mot att, fb, en lie i
lon, 7) orn nd,cken, som spelade och sjong om forlossningen som
han hoppades p5,, 8) om nH,cken eller stromkarlen, som ld,rd.e en
spelman att, spela (viss let), 9) om en lsyntr, som miste sitt 6ga?

[. Vilka har varit ortens bencimn,ingar pa ku,innl,igo uattenua-
sen vid hav eller si6 (havsfrun, sjor6,et, uhurder> etc.) och vilken
var skillnaden dem emellan?

Har man trott eller har n6,gon i orten uppleuat el\er erfarit, atb
nd,got av dessa vH,sen rdrder 6ver vind och f iske (stormvarning
etc.), d,ger en prri,ktig bostad samt boskap, kor och svin, vad
trodde man om >brandiga I kor och om kalvar efter sjofruns tjur
och vanliga kor , fiskar, ffiglar, blii,nkande guld etc., 96r folk
vilsna, skra ttar, mottager drunknande ------: fanns det ett sd,rskilt
rike for dem (if, Dod och begravning) , lever i ensamhet eller
aY gift, har kd,rleksf orbindelser med sj of olk, seglar, sitter och
kammar sitt hh;r-, strd,cker upp armen ur vattnet etc. ? Beskriv
nd,rmare dessa vH,sens utseende, kkidsel o. s. v. ! Trodd.es cle
upptrada i djurgestalt?

Finns det n6,gra hithorande tulesc\tt, ss. uhavsfrun tvattar kle-
der u eller >havsfrun breder kld,der tilt tork >, nH,r d et ligger stora
flak alr skum pn, str anden eilc .2.

Vilka sedurinjor har varit knutna vid dessa vd,sen? Har m&n.
offrat slantar, kladesplagg m. m. for att fe fiskelycka, god vind
eller mot sjukdorn etc.?

Vilka scigner herd,ttas orn dem? Bera,ttar man I0) om en skep-
pare, som kastade sin vante tilI sjofrun, vars arm han sett sticka
upp ur vattnet, och seCan fick en stormvarning av henne tiII
tack, II) om en skepp are, som s6,lde korn till sjorfl,et, Lz) om
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havsfruns pojke, som drogs upp ur djupet pfl, en metkrok, 13) om

€n drunknad, som sedan visade sig som sjofruns tjur, L4) om

fA,ngade sjokor, 15) om vindknutar (jfr Ovrig klokskap) ?

IIII. Vilka andra uattenaasen har man kd,nt i orten (brunns-
gubben, brunns-tjh,ssan, ktillrA,et, kellbiicksjungfrun, mossake-
ringen etc.)? Vilka fcirestalln'ingar eller talesatt har man haft om
dem? Har man endast hotat barnen med dem? IIar man bl. a.

sagt: uMossaka,ringen kollar > (de en dimma stiger upp ur en

rnosse)?

IY. En del aattenaasen synes ha varit utan namn Ibland an-

sfl,gs vissa vattenvH,sen vA,lla sjoar att sina eller flytta p6, sig. Vad
har man trott ha,rom? Bera,ttas det nfi,gra sagner om 16) abt nA,-

gon skall drunkna (jfr Besok vid kd,llor etc.) och man hor en rost
ropa: >Dagen a,r kommen, men mannen d,r d.,nnu inte kommen )),

L7) att man s6kt ma,ta djupet av en sj6 och hort en r6st saga:

uom du mH,ter mina vd,ggar, sA, skall jrg mata dina ld,ggar > etc. ?

B. Skogsvlsen.
I. Yilka har ortens benamningar pa manliga skogsuasen varit,

(skogsmannen, hulte, byse, rA,ndgubbar etc.)?

Har man trott eller har nA,gon i orten uppleuat eller erfarit, aLt'

nfi,got av dessa vh,sen leder folk vilse, skrattar ffi dem som han
spelat n6,got spratt, ropar, skriker mot, ov6,der, hors hugga i sko-

gen, gor lass tunga (beriittas H,ven om gastar), vA,ldtar kvinnol',
fordd,rvar matsd,cken for skogsarbetare, visar sig i gestalt av liten
gubbe med r6d m6ssa, lever i ensamhet, f6rvandlar sig till trtid-
starn el. dyl. for abt narra folk etc.Z. Beskriv dessa vd,sens utse-
ende, kroppsstorlek - kan de plotsligt b1i lA,nga, - 

kltidsel etc.!

Finns det nfl,gra hithorande talescttt, ss. att uskogsmannen pryg-
lar sin kvinna u, nh,r det brakar i skogen?

Vilka seduanjor har varit knutna vid dessa va,sen? Vrd,ngde man
kld,desplagg for ahb hitta vagen, eller ld,ste man Fader vfi,r avigt'

for aLt fria sig for bysen eLc.?

Yilka srigner bera,ttas om dem? Berd,ttar man 1) om en man,
som narrades av en byse alt byta ha,star med honom, men nar
ha,n skulle liigga huvudlaget p5, den nya hasten, lyckades det inte,
for dot var bara en stubbe, 2) om en man, som fick se tvfi bysar
slA,ss och uppmuntrade den ene, men angreps av b6,da och lycka-
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des rd,dda sig med ett avigt Fader vfl,r (bertittas aven om gastar),
3) om en man, som hade tagit hern hysens trtid for att anviinda
det till r>graupacken r), men tvangs att kasta ut trd,det , 4) om en

skogsm&r, som i mannens skepnad forforde hustrun (barnet blev
mycket starkt)?

II. Vilka har ortens bencimningar pd, kuinnligo skogsuasen va-
rit (skogsfrun, skogsnuvan, skogsr6,et, huldr dL, Segga, fsabergs-
frun, AsakiLtan, TaIl-Maja, vittra, rfl,nda, landa, Gonna, Grannas-
mor, Gr6na Valborg --- jfr Bergvhsen, Vti,ttar och vittra 

- 
etc.)?

IIar man trott eller har nfi,gon i orten uppleuat eller erfarit,
att nA,got av dessa vH,sen leder folk vilse, skrattar, ager skogens
djur, har boskap, en trolltjd,der, trollhjort och trollkalv, bjorn,
iilg etc. - beskriv dessas utseende 

-, 
bor i trd,d som ej far fallas,

ger tur eller otur pe j akt,, f6rg6r bdssor eller gor dem traffsd,kra,
har fratande spott, 96r lass tunga (bera,ttas H,ven om gast och by-
se), vd,cker kolare nd,r nA,got d:r i olag med milan, fA,r makt med
den som svarer j* pfr tillrop, lever i ensarnhet, lockar manfolk til}
rilskog, kan dodas rned silverkula eller med hossa laddad av skogs-
vd,senet sj rilvt etc.? Ifur sfig dessa olika viisen ut (framifr6,n
vackra, baktill med rH,ysvans, kosvans eller som baktrflg, ur:
holkat trd,d etc.)? Upptrhder de sorn djur?

Vilka sedarinjor ha.r varit knutna vid dem? Brukade man offra
slantar, matvaror m. m., lagda p6, en stubbe el. dyl., for jaktlycka
eller kol som tack for hj etp vid kolningetr, vd,nde man klades-
plagg avigt, nd,r man g6,tt vilse, kr6p man genom kluvet trd,d for
att bli skogsfrun kvitt, skyddade man sig mot' henne med tibast
och vandelrot' eller med att lasa Fader vfl,r avigt etc.?

Vilka scigner berattas om dessa vh,sen? Bera,ttar man 5) om
skogsfrun, som fett makt rned en man och sta,ndigt lockade ho-
norn ut i skogen, men sedan narrades att sa,ga hemligheten, hur
man blev henne kvitt, 6) om en man, som blivit villad av skogsnu-
van, s6, att han trodde sig ha kommit hem (de han ld,ste aftonbon,
forsvann allt och han stod i ett kd,rr), 7) om en kolare, sorn bran-
de skogsfrun rned glod (rSjd,lv brande mig u), 8) om skogsraet,
som hjelpt en kolare mecl milan och fett barn med honom (hon
tillsaCe honom , att han, de han varit borta och sedan nH,rmade

sig, skulle slA, tre slag i en tall; en gA,ng glomde han detta och fick
dfi se hennes ra,tta gestalt, varefter han lyckades gdra sig henne
kvitt) , 9) om skogsfrun, sorn skickaCe sin son tilt fadern efter ett
visst antal 6,r (han kunde ej krehfllla honom for han A,t f6r rnycket
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etc. ), 10) om skogsri,et, som oroades av yargen, I 1) om skogs-
rh,eL, som jagades av Odens jakt eller AV en ryttare eller av A,sk&r,

12) om skogsfrun, som ville gora tv6, ulika lA,ngar, 13) orn strid
mellan skogsrA, och sjorA,?

IIII. Vilka har varit ortens benamningar pd, arisen knutna till
trricl (hyltefroan, askefroAn, lovisk dL, lovj erska etc. ) ? IIar man
offrat till dem vid sjukdomar eLc.? Yad offrade man och vilka
foresballningar hade man i ovrigt om dem?

C. Bergvlsen.
I. Yilka har varit ortens benamn'ingar pd, ensa,mt upptradand,e

berguase?L (bergagubben, bergafrun, bergrA,nda, godsgubben, gods-,

gumman etc. eller lokala namn som Klasagubben, Ljumma-'
gubben, Ljummafrun, Gruv-Maja, gruvkaringa, Malmjungfrun,
Rfi,anna etc.)?

Har man trott eller har nA,gon i orten uppleuat eller erfarit , att,

n6,got av dessa vH,sen r6,der 6ver berget och dess skatter, sd,rskilt
gruvor, doljer malmfyndigheter, varnar for gruvras, straffar'
olydnad etc., eller har man haft ungefar liknande upplevelser
med n6,got av dem som med skogsfrun? (Jfr kvinnliga skogs-
vd,sen!) Beskriv deras utseende, kroppsstorlek etc.! IIur bodde de?

Vilka sagner berattas om dessa vh,sen? Bera,ttar man, att berg-
frun brukade 1) ti[eta nA,gon mAn att bryta malm i hennes gruy&,
men forbjuda honom att r6ra viss del av berget, dd,r hennes sang-
kammare fanns, eller 2) tilld,ta malmbrytnirg, mertr saga att, det i
ett berg i narheten fanns dubbelt sfi, mycket, fast ingen kunde kom-
ma f;t det , ty det tillhord.e hennes bror som fett brorslotten eLc.?

III. Vilka har varit ortens benamn'ingar pd, bergasmederna?

IIar mAn trott dem vara skickligu i smideskonst? Hur sflg de

:ut? Kroppsstorlek? IIur bodde de? Levde de i ensamhet eller i
flock? Ilorde rnan dem smid.a i bet'gen? Av vad smidde de?

Fick rnan se p6, eggen? IIur kom man over sfi,dana smiden?
IIur betalacle man for dem? Vad? Gick det att lura sig till dem?

Har dessa smiden nA,got samhand med vad man kallar dva,rgasmide
eller uvH,rsmir> (- vanligen jordfunnet bronsf6rem6,l, jf, Folkme-
dicin och llusdjur)? Berattas n6,gon sa,gen 3) orn en ber,gasmed,

som blev fA,ngad eller 4) om en gurnma, sorn hittade en berga-
smideskniv och fick behfi,lla den genom aLt 6,ka11a Guds makt etc.?
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D. Jlttar.
Vilka har varit ortens benam,n'ingar pd., jrittar (odane etc. )?

Ifar man tillagt dem nA,gra ui,ssa na,mn (Skalle etc.)?
Vad har man trott om jtittartta?. Var har de ansetts bo? Vilken

uppfattning har man haft om deras styrka? Ansfi,gs de finnas
eller kunde man endast sluta sig till att, de funnits genom flytt-
block, A,sar, uddar, nH,s, jd,ttebryggor, mH,rken i stenar, jd,ttegra-
var, jd,ttegrytor etc.? Vad hade drivit dem bort (kyrkklockorr&,
6,skan) ? IIur sflg de ut? Levde de i flock?

Vilka seducinior har varit knutna till jd,ttarna? Brukade man
offra vid jiittegravar? Vad? Hur vet, man abt offret gii,llde jet-
tarna och inte exernpelvis de doda ?

Vilka scigner berd,ttas om jrittarna? Berattar man 1) om jet-
ten, som byggde en kyrka A,t en prd,stman, 2) om jtitten, sorn var
pa veg att fdrst6ra en kyrka, men m6tte en inan med en sh,ck ut-
slitna skor: r>Sfl, l6,ng ar vd,gen, att j*g slitit ut alla dessa skor pa
denu (jritten avstod frA,n sin plan), 3) om ja,tten, som lfi,nade bon-
den en r6,gad skd,ppa pengar mot att fe en struken skd,ppa till-
baka, 4) om jtitten, som bjods som fadder och avstod frfl,n att
komma, dfl han horde att ttrumslagarn > (f,,skan) var bjuden, men
gav stor faddergA,va, 5) om den blinda jri,tten, som av en vind-
driven sj6man i std,llet for handen rd,cktes en glodgad jarnstf,t g

och sande en guldkedja att liigga om kyrkan for att den skulle
flyga bort, 6) om drd,nger, som gifte sig med en jii,ttedotter och
som sade, de hon vid ett tillfrille rd,tade ut en hd,stsko med han-
den: tYarfor tat du som ar sir stark emot, stryk av mig? >, 7) om
jatten, som fick ld,ra sig att spara den overflOdiga maten till mor-
gondagon, 8) om jii,tteflickan, som plockade upp en bonde med
plog och oxar i sitt forklAde och visade de lustiga leksakerna for
sin far: rSd,tt dem tillbaka, for det ar det folk som skall komma
efter oss! l, 9) om sjomannen, som rA,kade ut for en enogd mtinni-
skoatande jritte och som undkom genom att sticka ett glodande
spett i jd,ttens 6ga (rPolyphem>), 10) om mannen, som vandrade
genom berget, dd,r jritten bodde etc.Z. I*irtill kornmer en mangd
historier med mera tycke ay folksaga.

E. Troll.
Ifar man i orten tillagt troll n6,gra uissa namn? Yad var skill-

naden mellan troll och jathe?
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Har man sett eller har nfi,gon i orten uppleaat eller erfarit , att

troll bor i berg, und.er backar, hogar som kunna lyfta sig, for-

vandlar sig eller gor sig osynliga (hur?), ti,ger djur (ss.harar, tuppar,

bockar, svin och and.ra understundom egendomligt' skapta

kreatur), ar f attiga eller i besittning av stora skatter, har hush6,Il,

far omkring i virvelvinden, dansAr, stjiil eller lA,nar frf,,n folk
(vort etc.), stjtil makten av matvaror, r6var brudar eller bergtager

folk var det sinnessjuka, brukade de ha syner , rovar

kreatur, bortbyter barn hur seg bortbytingar ut och varfor

rovade de dem , blir mycket gamla, forfol,es av A,skan - 
kunde

de d.d,rvid gdmma sig ) inte tel solljus, stA,l, spott, svavel, kors-

tecken, heliga namn, klang av kyrkklockor o. s. Y., kan forlora

sina skatter etc.? Hur sflg d.e :ut}. Beskriv deras kladsel, kropps-

storlek, oE de hade svans eller inte, eller om de i Ovrigt var

vanskapta (bla,svarta, hade stora magar, brost, huvud etc.)! Hur
talade de (pe vers)? Hade de ovanliga uttryck pA, vissa saker

(tumma pa nA,gon : ld,sa Guds ord; mors dunderverk : sm6r-

herre etc. ) ?

Finns det n6,gra talesatf, som

lig u? Vad menas dd,rmed?

har avseende pa trollen, ss. utrol-

Vilka sedurinjor har varit knutna titl trollen?

man sig mot d.em (rned stA,l, korstecken, glod

kunde man &,terffi, bergtagna mH,nniskor (offer,

Hur skyddade
etc. ), och hur
ringning med

kyrkklockor eLc.)?

Yilka sagner bera,ttas om troll? Berattar mAn 1) om en hustru,

som let trollen spinna et .ig, varvid garnet blev sf,, fint, att de

mA,ste vd,va d,et ocksA,, 2) orn en kvinna, som mot betalnit g fick
spinna ffi trollen, men sen hon r6,kat vata trfl,den med sin spott,

fick hon inte spinna mer, 3) om en drd,ng, som lagade trollens

grissla (- brodspade) och fick br6d bakat av mjol, som de stulit
av hans husbondefolk till lon, 4) orn en kvinna, som hjiilpte en

trollhustru i barnsd,ng och som lon fick hyvelsp&n, som forvandla-

des til] silver, 5) om en gumma) som flera gA,nger horde upprepas:

Itre getter ett kovarde> (de hon sade: >Ifi,t gA, for det>, var hen-

nes ko forsvunnen nasta dog, rnen i stallet hade hon tre getter

av bd,sta slag), 6) om trollen, som brukade hA,lta till i en gard

men som jagad,es bort av en bjorn (>>den stora kissenl), sorn en

bjornforare hade med srg, 7) om trollen, som hade klett en flicka

tiil brud. iLt en av de sina, men som forsvann de hennes fastman



t6

skot 6ver henne, 8) om en bonde, som horde trollen tala.om atb
'de skulle bes6ka ett brollop och som lyckades fe en duldeh att av
trollen och kunde forj aga dem, 9) om en bonde, som horde ett
rop: rlfa,ha Vortasnuggan att hennes barn har fallit i elden >

eller rIf[ha Atte att, Vatte d,r dod >, och som sedan fick se en
trollkd,ring rusa ut och ld,mna efter sig en stor kittel med v6rt el.
dyl., 10) om trollen, som rdvade en brud, 1I) om trollen, som s6kte
bortf6ra en barnsH,ngshustru, men overuaskades av manner, som
kastade sin yxa over dem (sedan fick han se ett trd,bel ate, f6re-
std,llande hustrun, ligga och jd,mra sig i sd,ngen), lz) om bort-
bytingen, som skulle kastas i elden, men rd,ddades av trollhustrun
som kom med det riktiga barnet: 156, ilta ville jug inte g6ra mot
ditt barn, som du nu ville g6ra mot mittr, t3) om trollflickan,
som hittades i vaggan tillsammans med bondens egen flicka cch
som var s6, Iik henne , att man inte kunde skilja dem ilt, forrd,n
trollflickan rojde sin ratta natur genom att tycka om ormar etc.,
L4) om bortbytingen, som forrA,dde sig genom visst yttrande,
15) om en jd,gare, som jagade en r6,bock och horde tvi, troll ropa
till varandra: uAkta din bock for jrigaren )), ulnte farligt, f6r jaga-
ren d,r otvagen )), 16) om horne !, pipan eller kalken etc., som
r6vades fr6,n trollen, eller en r6vad brud, som A,tertogs, 17) om
det utl6,nta bryggkaret, 18) om trollen, som brukade brd,nna ner
kvarnen midsommarnatten, men blev skrd,mda ay en torpare,
som gdmt sig i kvarnskruven, 19) om trollen, som inte kunde ta
barnsd,ngskvinnan, de hon hade manstroja pa .ig, 20) om trollen,
som skulle flytta, 2l) om trollen, som hjrilpte till vid skorden,
22) om flickan, som lehte med trollbarnen?

F. Alvor.
Vad har man trott eller vad har man i orten uppleuat eller er-

farit om d,lvorna? Astadkom de ringar i grd,set genom sin dans?
Ifar H,lvorna haft nA,got med vatten eller dimma aLt, gora? Stan-
nade de kvarnar? Td,nktes de spela? Var td,nktes de bo (i hogar
med ktillsprS,ng, i trd,d etc.)? Fanns det olika slag ar1 d,lvor (vita
och svarta etc.)? Lamnade de olika sp6,r efter sig de de dansat,
(r6da; bruna etc.)? Ifar de satts i forbindelse med de doda?
Eller med vissa larver? Vilka? Brukade de udia > barnens
fingrar? Ifur hindrades dettaz. Var h,lvorna ki,ttsto tta? Ifur
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har d.et gfi,tt om d.eras lekplatser 2. Y ar d,lvorna

endast, kvinnliga? k, och fanns det nfi,gon ledande

bland dem? Bruk at'a? IIur seg de lt'? Kld'dsel

och storlek 2. H.tn?
yilka sed,uanjor har varit knutna till a,lvorna? Brukade IIran

offra ti11 clern ? yarfor? Vad. (*jolk, na,lar, kld,desplagg, dookor

ljuskltidda vh,sen sA,gs taga i ring ?

G. Vdttar och* vittra.

Hur kulde dessa va,sen skiljas frA,n trollen och dLlvorna? (Jfr

kvinnliga skogsvd,sen!) vilken har varit ortens benamni,ng pfl,

dem (underjordiska etc.) ?t)

rrar nfl,got av clessa. vd,s ert trotfs bo under jorden (vid md,nnisko-

uorrirrgar eller var) ? Levd.e d.e i ensamhet eller i 'flock? Fick

rnan byggo 6ver deras bo eller vH,gar? Kunde de i s6, fall t'ingas

att flytta ? Vad. menas med. rfi,hf,,rd a (ronta etc. ) platser (s.. kors-

vagar, kolbottnar etc.)? Ilade de boskap? Kunde de smida

spinna, yh,va etc.? stod. de i nfl,got samband med myrorna? IIot
seg d.e ut? Kladsel? Kroppsstorlek? Har? Dansade de (med

l;usyl Brukade man se dem ata? Fick de mat, av ma,nniskorna?

:- Hur har de uPPkommit?
Finns det nA,gra hithorande talesatt (attryck), ss. uvd,ttesilverr>,

uvattesmicle,>, uje seg govettran hans>? Yad menas darmed?

Vilka sed,uanior har varit knutna till dessa vH,sen? Har man

brukat varna d.em (spotta) eller offra n6,got tiIl dem, om man

slog ut nfi,got, ss. varmt bacvatten, orenlighet etc., eller lade sig

pa marken?
Vilka sagner berattas

en kvinna, som hjetPte
mannen, som tramPade

om dessa viisen? Berattar man I) om

en vd,ttekvinna vid forlossning, 2) om

i vattarnas grotfat och fick en kniv i
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ryggen, 3) om flickan, som kunde mjolk a vattekon, 4) om vatte-
flickan, som fick en kniv i sina kld,der och blev dopt, 5) om vd,t-
tarna, som ville bli saliga etc.?

Obs - ! Upplevelser av i det foregfi,ende antydd aft, var ofta
forbundna med sjukdom. I sri, fall bor detta antecknas Om
mera speciella sjukdomar och deras botemedel, ss. trollskott, troll-
stenar, d,lvaskott, alvera, d,Ivabla,st, d,lvakli,, H,lvan, d,lvastenar,
ella - (eller ii,lva)kors, d,lvand,ver, landv atta, vassvd, tta, vd,tteskeil,
vd,ttebett, vd,ttelir., nd,ckabett, hylleskeil etc., se Folkmedicin!
Jfr i ovrigt Tjiinsteandar och Byggradsvd,sen!

Tjinsteandar.
Vilka trosfcirestcillningar, uppleuelser, seducinior, srignn, och tale-

scitt finns eller har det funnits, som kan belysa nedanst6,ende fr6,-
gor ?

A. (Hus, och girds)tomten,
I vilken skepnad visade sig tomten (som md,nniska eller djur,

bagge, kalv etc.)? Har han visat sig som nystan, kvist, stock
eller annat forem6,l? Ifur stor var han? Angiv ungefd,rligt mtftt
Brukade han endast vara manlig? Ifurucl arta kld,der bar han?
Beskriv och ange fd,rger, namn p6, de olika plaggen: m6ssan (rocl,
vit, stickad toppluva med eller utan tofs), hatten (svart, hog eller
lfig, med eller utan brd,tten etc.), kolten (tA,ng eller kort, gril, r6cl,
brun, av skinn, med eller utan skd,rp etc.), byxor (knebyxor med.
knappar, bruna, grh,a, roda etc.), strumpor (roda, vita etc.), skor
(svarta, av tta, spd,nnen etc.)! Hade han pipa i mun? Hur gam*
mal sflg han ut att vara? Ifade han skiigg? Hurudant? IIur
sfrg den kvinnliga tomten ut? Kkidsel? (Igenkd,nnes socknens
folkdrd,kter i beskrivningarna p5, hans eller hennes kliidsel?) Vil-
ken fl,lder synes hon ha haft? Upptrd,dde tomten stundom naken?
Var han enogd? Hade han stora Ogon? trIuvudl6s? Eller var
han i dvrigt vanskapt? Yar han osynlig och hur blev han det?
Skulle man hd,lsa, de man intrd,dde i ,ett tomt rum el. clyl. ?

** *



19 j

Var uppehcill sig tomten? I huset? Rakom spiseln sattes
han i forbindelse med elden , under golvet, pe vinden etc.? I
ett uthus, i logar eller stall etc.? Uppeholl han sig i eller under
n&,got trrid pfl gflrden? Vilket? Vad kallades det och vilket trrid-
slag vAr det? Hur behandlades detta trtid? TJtforde mAn gd,rna

vissa handlingar invid det? Vilka? (Jfr Naturf6remel!) Var
det sAmma tomte Overallt? Hade tomten olika namn med hd,n-

syn till uppehfi,llsplatsen? Finns det inom socknen nfl,gra andra
ord for tomte (bisse, bese, nisse, tusse , til, r6,dare, vh,tte, puke,
gfl,rdbo, kaII etc. med olika forstavelser eller forledet), och hur
anv[,ndes de? Kallades han >d,ldste husbond r? Vad innebar
det? Tilltalades han med ordet far? Hade han nf,,got med
tidigare husbonder atb gora? Kunde tomten gifta sig och ffl
barn? Hur vet, man det? Har man sett brollop?

Var tomten ond, eller god? Berodde detta i viss mA,n pfi, uppe-
hallsplatsen, och v&r den ena tomten mer& godsint d,n den
andra? Pe vad shtt yttrade sig denna godhet? Vilka arbeten
utforde de olika tomtarna? Var de husbonden tillgivna? Var-
nade de vid annalkande faror? Eller om djuren var sjuka?
Skulle man i sin tur underratta dem, oD vad som hd,nde av
vikt pfl, g&rden (om en ko kalvat etc.)? Slii,pade de forn6denheter
titl gA,rden? Vilka? Var tog de dessa, och var det tirligt spel?

Stod tomten i forbund med djrivulen? Hur fick man en tomte att
tjri,na sig? Skulle man Overta tomten vid dodsfall? Hur skaffade
man tomtar till nybyggen? Eller varfor kom de? Varifrin?
Hur lA,ngt var huset hunnet, de de kom? (Jfr Husbygge och
flyttning!) Ttinktes tomten ibland komma ur agg? Holl tomten
sd,rskilt pfl, gamla seder? Hur var han mot den, som brot dem,
eller fortornade honom pfi, annat sd,tt (hA,nade honom for svaghet,
et hans mat, smutsade hans krirl eller platsen, under vilken han
bodde, etc.)? Tyckte han om att fe nya klii,der? Kunde han
std,lla till ovh,sen? Horde man honom skrika eller skratta? Kas-
tade han ut folk? Gav han 6rfilar? Kunde det foranleda sjuk-
dom och annan ofd,rd? Kunde han byta bort barn eller kor, och
komma korna att, sina? Kunde han smida? Fanns det fiendskup
mellan tomtar och andra vasen? Hur skyddade man sig mot,
eller hur blev mAn arr med elaka tomtar? (Genom pengar eller
nA,got offer?) Har man sett tomten fl5rtta? Hur fick man den
med sig vid flyttning? Hade tomten n6,got med vaderleken eller
nfi,gra eldfenomen att gora? IIur forholl han sig mot, fra,mman-
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de? Ifur fick g6,rds- och hustorntarna m a t (tobak)? Vari be-
stod den? Fick de mat varje dog eller endast, vid jol eller andra
hogtider (vid sh6rden, eller de barn foddes etc.)? Finns det
tomtar 6,ven ute i berg och back&t, pfl,holma,r,vidrh,-
gfi,ngar etc.? Ifur kallades sA,dana tomhar? Hur livnarde sig
dessa va,sen?

B. BjIran.
IIur ansflgs mAn kunna forferdiga en bjrira (or solv, brd,nda

stickor, mH,nniskoben, blod etc.)? IIur td,nktes en s6,dan tingest
se atz. (Teckning!) IIur fick den r6relseformA,ga och liv (genom
nfi,got Overnaturligt vH,sen, lH,snin gar eller genom att, man gick till en
korsvag etc. jfr d,rsg6,ng)? Hur seg den ut, dfi den var i arbete
(upptrridde den som djur eller som ett nystan etc.)? Vad kallades
bjd,ran (dihare, mjolkhare, puke, bara, bara, bardillen, hfi,rA,n,

trollkatt, tusse, bese, dragdocka etc.)? Vilka td,nktes hysa dem
och var td,nktes de bo ? Ifur upptrickte man deras tillvaro ? Ilade
r6,ngerstA,l u hd,rvid nA,gon betydelse (jfr Ovrig klokskap)? Kunde
H,garen sjtilv upptrd,da som bjara? Var det ord,tt, att ha bjri,ra?
Vilka tja,nster gjorde den sin agare? Skaffade den pengar, mjolk
etc.2. IIur tillgick dd,rvid? Vad menas med trollsmor eller bjd.,ra*

dynga? Kunde d,garen eller d,garinnan mjolka strumpeband, pin-
nar el. dyl., de bjd,ran vAr i grannens lagA,rd, eller var detta en
darav oberoende form6, ga? Hur tillgick dd,rvid (jf, Ovrig klok-
skap)? Ifur kunde man oskadligg6ra en bjrira (rned hd,ststov, ge-
nom aht, piska, stjrila eller skjuta den etc.)? Vad gav 6,garen sin
bjtira som lon? Yar det alla dagar eller trara vid vissa hogtider
(j"l etc.)? Ifur och var gav man dessa gA,vor? Hade bjriran i
ovrigt nfi,gra drag gemensamt med tomten?

C. Spiritus.
IIur forskaffade man sig en sp'iritus, och hur fick den sin under-

bara form6,ga (genom djrivulen, tupprigg, metmask fr6,n en galg*
backe etc.)? Var det fr6,n borjan en orm hurudan eller
en insekt, (spindel, >locke l, skalbagge, torndyvel, humla etc. ) ?

I(unde den kopas och seljas? Hur forvarades den (i ett, skrin
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und.er sh,ngen, i en ask, i en flaska etc.)? Hur sflg den ut? Sok

att f_b, tag i en dylik tingest i sin s. k. rtrolldosa>? Yad gav man

d.en for mat etc. ? Vad. betyder uspiritus )) ? Yar det en ande,

som ibland t. o. m. kunde f6, mansklig skepnad? tr'inns det nfi,gra

andra namn pa, den a,n spiritus ? Vitka tjd,nster utforde den?

Samlade den pengar? Mottog den befallnirrg en gfing om A'ret

endast? Vilka had.e sA,dang, tjansteandar? Hur kunde man veta

d.et? Hur gick det med h,garna till sist? Hade >spiritus)) i 6v-

rigt nh,gra d.rag gemensamt, med tomten eller bjtiran?

Byggnadsvisen.
Vilka trosf cirestalln,ingar, uppleuelser, sedaanior, sagner ach tulesatt

finns eller har det funnits, som kan belysa nedanstA,ende frA,gor?

A. Husrin.
IIur bend.,mnd.es de vH,sen, som tanktes bo i visthusbodar, Iogar,

bra,nnerier, kvarnar, smedjor, hyttor, kolmilor etc.? Hur sfig

dylika va,sen ut? Kladsel? Storlek? Ifur upptrd,dde de? Bru-

kad.e de arbeta, slamra, hugga etc" alldeles som mH,nniskor (jfr
Husbygge och flyttning)? Varnade de for olyckor? Rd,knade

d.e fornodenheter? Hordes de tala? Brukade man ge dem mat

for att stti,Ila dem tillfreds ?

B. Bolvittar.
Hur bend,rnndes de vh,sen, Som ta,nktes bo pfi, Samma tomt Som

manniskorna, utan att direkt bty sig om att' Yara dem till nytta?

Hur seg dylika vh,sen ut? Ilurudant var hA,ret och hurudan kld,dseln

(kort, vit kjortel etc.)? Vilken kroppsstorlek hade de? Brukade

d.e om dagen upptrada som paddor? Hur gfir det om man stirrar
pa dem (fdrvandlas, vH,xer de etc.)? Levde de som md,nniskor i
familj ? Var uppeholl de sig helst? Vad trodde man, de den fal-

* *
4.
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nande elden flammade upp, eller de man horde det pipa eller vina
i veden? AnsA,gs bolvtittarna brd,nna lyse? Hur sfig det ut (var
det blaaktigt)? Kunde de ses leka och dansa? Ans6,gs de oroa
barnen genom ait dia dem (suga blod etc.), om dessa orenade
deras uppehfi,llsplats ? Brukade man offra et dessa vd,ttar i lindan,
eller gav man dem i Ovrigt mat? Vad, nH,r, hur och var? Var
det et bolvrittarna man brukade skara av det f6rsta av osten,

brodkakan etc.? Vad kallades detta bruk (skA,ra brodet etc.)?

Brukade vattarna ofreda korna i lagA,rden (dia dem, suga, blod
etc.)? Berd,ttas ni,gon sagen 1) om en flicka, som skrattade et
en vd,ttebrud for ett missodes skull, men som fick r6na samma
motgf,,ng pA, sitt eget br6llop, 2) om en drd,ng, som pfi, ett
vd,ttedop seg en kvarnsten hd,nga over sitt huvud till straff for
att han varit' nh,ra att skada en padda under slfr,ttern, 3) om en
mAn, som formA,ddes att flytta sin stuga eller lagA,rd, emedan
vatharnas bostad orenades etc.?

Drakir, ormar och fiskar.
Kd,nner man i trakten nfi,gra scigner eller f drestrillningar om

dralcar eller jritteormar) sjciormar, lindornl,clr (-sig lindande ormar,
som vh,xer och vh,xer),hjulorn'Lar (:drakormar, som blir hjul genom
att bita sig i stjd,rten), bosen (- svart' d,sping), huggormskunge%,

snokkutLgen, basilisken (:en vii,ldig orm eller drake, som fods ur
tupptigg el. dyl. under h,ven i Ovrigt sd,rskilda omstd,ndigheter),
d.,en rciila orm,en och a'itormen (som gor den som forter den troll-
kunnig) etc.? Hur seg de ut? Var uppeholl sig drakarna
eller jetteormarn&? I berg? Pe sjon? Vadvet,man om
giftet? Berd,ttar man om drakar som flugit? (Hur har de sett
ut?) Sattes drakar eller ormar i forbindelse med vd,rldens under-
g6,ng? Sades de ligga och ringla sig kring n6,got f0remflI el" dyl.
och s6ka bita sig i stjd,rten, eller vandra frA,n plats till plats? Hur
forholl de sig till md,nniskorna? Berd,ttas det om drakstrider?
Har de skjutits, ff,,ngats etc.? (Om skattedrakar etc., se sii,rskild
pfl, annat stri,lle utgiven frA,gelista!) Konde man sth,mma mdte
med o r m & r, eller frambesvarja och forg6ra dem? Kenner man

*
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nA,gon lasning, na,got signeri eller n6,got vapen (t. ex. nfi'gon

sii,rskild slags kepp), som var ofelbart mot ormar? Vad td,nktes

om kri,ppar eller stenar, med eller pa vilka orm slagits? Fanns

d.et and.ra av folket anlitad.e medel mot ormar (och ormbefq?

Kund.e hotad orm hh,mnas, och dod orm fi, liv? Vad trodde man

om ormen och solnedgS,ngen? Hur behandlades dod orm (for att

inte bli d.aggormD etc.)? Kunde ormar dovas? Kunde de krypa

in i folk? Vad menas med. att, vara. orm6gd? Kunde ormbettet

forvandla folk? Vilka tyd.or togs av ormar? Hur erholls och an-

vd,nd.es ormstenar z * Finns det nfi,gon sd,gen om en ka,ring, som

d.rogs av ormar eller hade ormar till tommar eller piska?

Kd,nner m&n till nfl,gra berd,ttelser om hus- eller tomt-
o r m &t, eller om tama ormar, som man haft i husen? Eller har

man mojligen reda pa, m6,nniskor, som an i dug p6,stf,,s ha,lla or-

mar? TilI vad. d,ndamfl,l gjord.es detta? Kunde de tjtina md,nni-

skan? Vitka smeknamn had.e man (gulkitrd, ringhals etc.)?

pe vilka dagar ansfl,gs enligt folktron ormarna komma fram

ur jord.en om vA,ren och fdrsvinna om hosten?

IIar man hort talas om bilder av d.rakar eller ormar, s k u r R a

i b r a, s6,som nA,got slags inventarium i handelsbodar? Sok

skaffa fotografi av nA,gon dylik? Varfor hade man dem? Deras

historia?
Berd,t tar man om jiittestora eller pA, annat satt egendomliga

liskar (geddor med bjallror, rA,fiskar, skrattaborrar etc.) som man

sett eller f.imgat?

Maran.
Vilka trosfcirestalln,i,ngar, uppleuelser, seduanior, talesatt ach stigner

finns eller har det funnits, som kan belysa nedanstfi,ende frA,g or?

Pe vad satt sker mara,ns hemscikelse? Kunde bA,de md,nniskor,

djur och tra,d. angripas av maran? Kan maran bita sig fast och

suga blod? Vilka spfr,r satter den efter sig (mattighet, svettnirg,

Forvandlade.
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gula fld,ckar, uppdiade br6st, tilltrasslat h6,r, markvastar etc. )?
Vilken gestalt ikleder sig maran i de olika fallen? Upptrader den

djur (hund, katt, hare, f6,gel etc.), som foremfl,l (harv, grbpe, fje-
der etc.) eller som den onde? Yilka bend,mningar har man pfi,
maran (sA,vd,l manlig som kvinnlig), och vad kallas dess upp-
trd,dande (gfi, flyga eller rida i mAr, gf,, i hamn eller ham etc.)?

Vilket arisen dold,e sig bakom mara,% (en levande eller dod mh,n-
niska, en m6, eller ett visst Overnaturligt vd,sen)? Hur och nd,r
blev en mh,nniska mara, och kunde hon tvingas dtirtill (genom
moderns A,tg6randen, gendm att fodas viss dug, genom att dia i
otid, genom att, som odopt hoppas 6ver av katt 

- 
jf, Frieri och

br6llop, Fodelse, dop etc . -, genom onda tankar eller mH,nniskans
atra efter en annans kri,rlek eller egendom etc. )? Pe vad sd,tt
hindrade hon andra att so, atL hon ld,mnat sd,ngplatsen?

Ifur kunde man se att e??, person aa,r eller hade bend,genhet for
att bli ma,ra (sammanvH,xta Ogonbrytr, saknade h6,r exempelvib
under armarr&, v.ar r6dhA,rig etc. )?

Hur skydd,ade man sig for maran, och hur kunde man befria en
martvungen mH,nniska (genom att saga hennes namn, sth,mma
henneti1lsig,lti,ggabenenikors,sH,ttastfl,l,std,ngahenneinne
finns det nflgra sd,gner harom , sd,tta skorna bakfram etc.)?
Om skydd for kreaturen, se llusdjur! Om man skadade maran
(exempelvis genom en lie eller genom eld eller slag), skadade man
dfl ocksA, den som gick i mar? Finns det n6,gra sH,gner harom?

Varulven.
Vilka trosfdrestallningar, uppleuelser, sed.acin ior, talesiitt och sagner

finns eller har det funnits, som kan belysa nedanstflLende fr6,gor?
Kunde md,nniskor tvingas atb upptrd,da i djurgestalt (,ige var-

u1vu, ulopa bjornu eller rhundr etc.)? Var det md,n eller kvinnor?
Hur tigde forvandlingen rum? Skedde det genom andras troll-
konster, var det en forbannelse, en sjukdom eller gjorde man det
av fri vilja? Ilade man i sfl fall en sd,rskild hamn? Ifur erholl
man en sA,dan (i ett bjornide etc.)? Hur sfig den ut (forst liten,
sedan stor etc. )? Hur kallas sjd,lva forvandlingen (skifta hamn etc. )?
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'I{ur kunde man befria sig fran eller befria en varulv eller dytikt

djur (ropa hans namn, brh,nna hans hamn etc.)? Hur har man-

nen sed.an upptreffi (som en rasande etc.)? Kan man skjuta ett,

sfi,dant djur? IIar Inan nfi,gra berd,ttelser om skarp, knivar, eld-

st6,l etc. funna hos sfl,dana djur? Eller har knivar, som stuckits i
djur, sedan visat sig tillhora en viss person? Brukar dylika diur

sd,rskilt angripa kvinnor jfr Fodsel, dop elc.? Finns det

n&,gon sa,gen I ) om en hustru, som blev angripen av sin man (han

ri.ra* sig sed an med rester av forkltidet i munnen) , 2) om en sko-

makare, som und.er den tid. han ej gick varg, dock mA,ste behalla

svansen, 3) om en gumma, som av en hd,nd.e].se befriade en uhund >

genom att ropa hans narnn etc.?

Minniskor med overnaturlig f6rm ig^.

K1oka.

A. Personliga forhillanden.
Finns eller har det i trakten funnits nA,gon ellei nfi,gra s. k. klo-

ka? Tug i s6, fall av initierad e personer reda pa deras person-

l,,iga forhd,ttanclen enligt i huvudsak nedanstfi,ende frA,gor: Vilken

var den klokes herstamning (finne, lopp, zigenare, tattare

eller annan nationalitet)? Var han bofast, eller kringvandrande?

rrade han (hon) nfi,got y r k e (smed, skomahare, kittelflickare,

klockare, jordgumma m. m.) eller na,gon betrodd std,llning (by-

fogd.e, namnd.eman etc.)? vilken a,Id.er had.e han, de han borjade

sin verks amhet? Hade hanf6,tt sin r>kraft, ui arv, eller genom

en plotslig ingivelse, genom att gfl, fi,rsgfing, dricka vitormens spad,

famna trd,d. med sittande gok etc. ? Var d.enna ukraft u av godo

eller ingiven av ond.a makter? tr'orefoll han intelligent? Yar

han frisk eller sjuklig? Led. han av na,gon nervsjukdom? Beholl

han sin ukraft, r hela livet igenom? rrur var hans anseende i
orten? Yar han farlig, missaktad, fruktad? i '';tr

, var han vid. sina Drn o tt, ag n i n g a r)) ete, kHdd pa, sd,rskilt

sa,tt(i stor slokhatt el. dyt")? syntes han ha uskarp blick>? Sjong
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han? Deltog omgivningen i sf,,ngen och formd,rktes hos honom,
ra'dfr6'gande eller ovriga nd,rvarande nA,gra tecken ti1 sinnesfr6,n-
varo, rrbortkommenhet I (extas, trance) eller kramp, eller f6rsokte
man uppnfl' detta genom konstlade medel, ss. genom att se p6,
blanka 

" 
{oremA,l, stenar, vatten (s. k. tkristatlska,dning >) el. dyl. ?

Fick man betala eller tacka efter ra,dfra,gningens slut ?

Betjii,nade han sig av svartkonstbok (bibel, psalmbok
etc')? Angiv i sA, fatl nH,rmare omstd,ndigheter! Sok att fA, k6pa
eller skriva av svartkonstbocker eller andra uppskrifter av l*m-ler! Vilka sd,gner berd,ttas orn svartkonstbocker? Hur sad.es det
9il, om H'garen forlorade den, och vart tog den vd,gen vid hans dod?

B. Folkmedicin.
Sok att i forsta hand genom direkt hd,nvd,ndelse till den kloke,i andra hand genom horsd,gner, berd,ttelser av patienter etc. eller

genom hemklokas uppgifter besVara foljande fr6,gor, noga sd,r-
hA,llande de olika kii,Ilorna:

Vilka namn pd, siukdomar har folket haft, och hur beskriues d,e,i den m&n de avviker frA,n de annars allmd,nna bend,mningarna:
mataleda, gulsot, vitsot, vassvH,tta, Iandv atta, vd,tteskeil, vd,tte-
bett, hylleskeil, gastkramning, vattensot, Han i vattnet, slaget,tr6t (*., tryta tag noga reda pa, formen), ryggskott, ba,ver-
slag, blodningar (blodgflrg), stenpassion, urinsth,mma, utsot,
ra'nna, diarr6, hafta, fdrstoppning, fransosen eller veneriska sjukan,
fallandesot, kikhosta, lhosta l, frossan, den vita elden, knarren,
onda bettet, n6,ckabett, galenskrp, t6ta, skorv, oxel, nagel, vagel,
stolsteget, H,lvan, d,Ivbla,st, d,lvakl6,, revorm dt, ringmaskar, knutar,
piggar, finnar, v6,rtor, frd,knar, tandvd,rk, nerfallen hjd,rna eller
(liv)modbr m. m., vred, vricknirg, benbr ott,skurna sa,r etc.? (Namn
p6' barnsjukdomar, ss. engelska sjukan med dess olika .namn och
underarter, se Fodelse, dop och forestrillningar om det spd,da
barnet!)

Hur uppkom sjukdomar? Uppstod de genom vissa p e r s o-
n e r (genom onda 6gon, trolldom, finnsk ott, vildlapp**kott
etc.), genom d j u r (ss. skatan, padd&r, ormen, flugan, spindeln,
olika slags larver m. fl. eller fr6,n en plats dd,r djur varit, ss.
rhd,sttumlar), rhundvaltal etc.), genom s j u k d o m s v d, s e n
(i rnd'nnisko- och djurgestalt), eller a n d r a 6 v e r n a t u r I i g a
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v e s e n, vinden, solen, mfl,nen, stjH,rnorna, trollskott, H,lvaskott,
ont mot,, som straff for Overtrd,delse av vissa regler etc.? Redo-
gor noggrannt, hd,rfor! (Jfr Overnaturliga vd,sen!)

Hur slcyddar man sig for sjukdomar s6,vd,I i allmd,nhet som for
vissa siag (p r o f yl a x)? Gjorde man det genom att offra, genom
6,der16,tning, b&d, medicin, lin, lok, salt, eld, st6,l, spott,, iakttaga
vissa regler, genom amuletter (ss. koleraamuletter etc beskriv
utseende, anskaffningssatt och material)? (Jfr nedan!)

Nd,mn n6,gon viss sjukdom' och ga igenom o m s t a n d l i g t
och i detal j med sagesmAnnen sd,ttet for dess bestd,mmande
(diagnos) och framforallt dess behandling (terapi) sanrt
utgA,ngens f6rutsd,gande i visst fall (p r o g n o s)! Som ledning
hd,rfor mfl, foljande forteckning over olika tillviigagA,ngssd,tt tjii,na.
Fortsd,tt frd,mst pA, detta satt tills alla omrfi,den blivit ge-
nomg6,ngna! Glom icke att ange forekommande folkliga be-
nd,mningar pa foremA,l etc., deras utseende, anskaffningssd,tt,
material m. m.

Sjukdomens bestrimmande: dgondiagnos, md,tning, stopning
(med bly etc.), svettedukar, klhdesplagg tillhorande den sjuka,
kaffesuffip, kort etc. Beh6vde den sjuka alltid sjrilv vara, nilr-
varande?

Behandling: lekemedel ur vd,xtriket, ss. vitlok, lin,
alvanaver, tibast och ett otal andra vH,xter, som at intressanta
b6,de med hd,nsyn till namn, insamlingstid och insamlingssd,tt;
Iekemedel ur djorriket, ss. ormar, ormdelar, Ioss,

spindelvd,v, spott, urin etc.; Iekemedel arr metatrl
eller sten, ss. klockskav, kyrknycklar, ella- (elv)kors, vd,t-
teljus (- cigarrformiga forsteningar av belemniter el. bliickfiskar),
elt-, H,lv-, troll- och marstenar (d. v. s. gamla jordfunna sld,ndtris-
sor eller andra stenar med hel for deras hangande om halsen),
dvd,rgasmiden eller r>vH,rsmi I (d. v. s. gamla jordfunna bronsfore-
mA,l m. m.),6,skviggar, eller avskrapningar aln och avkok pfl dylika
ting; lekemedel av viss f orm eller f ri,rg et,c.,
beroende p6, sjukdomens karaktar, ss. hjertblad mot hjiirtA,kom-
rnor, ti,ggula mot gulsot etc. - 

i vilken grad ar detta folket
modvetet; andra medel, ss. vigd jord och andra uheliga
ting l, dodingaben, dekokter och salvor, i den mfl,n de 16r hit-
tills ej nd,mnd folklig ltikekonst, vatten och eld, rd,rvt u , Dsanl-
mantiggtD, >stulet och hemburetr etc.; handling &r, oftaut-
forda vid viss tidpunkt, ss. A,derl6,tning och operativa ingrepp,



28

brannirg av kld,der, slappandet av glodande kol mellan linnet
och kropper, rokning (med enris, d,lvanh,ver, svavel eI. brd,nnesten

etc.), strykningar, handpald,ggnirg, p6,ld,ggande av skorvhatta,
bortsattande av sjukdornar (i myrstackar, under stenar, i tra,d etc.
ss. vA,rtpr, tandvark om offer vid naturforemA,l, se Naturfore-
m6,l och Besok vid kri,llor), r>smojningr (d. rr. s. den sjukas fo-
randeSmygandegenomvA,rdbundettrad,sm6jtran
avbildning , genom seltyg, v&gnshjul, stegar, garnhH,rvor,
brod etc.) eller dragnirg genom jord (vid gravar, diken m. m.)
eller mellan stenar vilken ar den folkliga bena,mningen pa,,

dessa forehavanderr -, pakiggande av en torva pfl, vilken man sjalv
trampat, md,tning, stdpning, knytnirg, hoggning, skd,rning, klipp-
ning, bitni^g (6ver kniv), vrid.nirg, kastning, skjutning, blfi,snirg
(genom nd,sselstjelk eller med bii,lg) etc.; r e d s k a p, ofta an-
vanda vid ovannd,mnda handlingars utfdrande e1ler vid lake-
medlens beredande, ss. knarrstickor (av tv6, mot varandra ska-
vande grenar), pilehankor, pilebojot och skjutpinnar (for bort-
skjutande av sjukdomar), trollstavar, trolldosor, trollpasar
vad inneholl de ) trollknutar, stolar, trefotingar, djurorgan,
hriftetrH,n, lyror och stamtrd,n (forsedda med kvisthel, kringvh,xta
hel eller andra hel och anvH,nda till att, fora medicin igenom
beskriv h6,let och utforska orsaken-) etc.; lasning&r, over
eller for den sjuke (aven p6, avstA,nd), eller over ld,kemedlen, dels

sjd,lvstii,ndigt, dels i forenirg med ovannamnda handlingar, i senare
fallet ofta med svar fr6,n den sjuka, (exempelvis mot vred, ben-
brott, svullnad, blodningar, revorm, skorv, rota, stolsteg, orm-
bett o. s. v.). Sok aven ffl, tag i gamla uppskrifter eller formel-
lappar, anvh,nda s.om ld,kemedeL eller amulett!

Blfl,ste den som ld,ste (over fingret,el. dyl.), och hade den botande
eller densjukavissa andra saker att, iakttaga (.s.tyst-
nad, gora korstecken etc. )? Hur skulle formlerna framsd,gas
(halvsjungande, rytmiskt, i takt etc. ) ? Skulle man iakttaga nfi,got

betrd,ffande den kniv, med vilken man sfi,rats, och hur behand-
lades sfi,ret? Har avrd,ttade, drA,pare, mordvapen, kniv med
vilken slaktats, spelat nA,gon sarskild roll for sjukdomsbotandet?
Kunde d o d a ta med sig sjukdomar i graven? Vilka sjuk-
domar var det, och hur forfors dd,rvid?

Ecirutsagelse: Hur kunde man forutsaga sjukdomens forlopp?
(Medel jfr ovan!)
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C. Arsging.
I{d,r gick man d,rsgd,ng (natten till Lucia eller till Thomasdagen,

julnatten, natten tilI annandagen, nyflrsnatton, trettondagsnat-
ten, natten till fettisdagen, vid pA,sk, midsommarnatten, alla tors-

dagsnatter etc. )? Hur forberedde man sig (genom f asta, vaka,

ensamhet, tystnad, vistelse i m6rkt rum, icke se eld, icke hora

tupp gala etc.)? Ifur skall man ga (ensam, eller tvfl, och tv6,, ej

skratta, ej tala, ej ha1sa, ej se tillbaka, ej b1i rd,dd, ba,ra en krans

av midsommarblommor etc.)? Vart, skall man ga (tiII en jordfast

sten, korsvh,g, till eller runt visst antal kyrkor, over siu mans ger-

den, bakliinges etc.)? IIur skall man g6ra vid framkomsten (st6,

pfl, en jordfast sten och lyssna, sitta vid en korsvh,g, se genom

nyckelhel, ropa et n6,gon etc.)? Vad fA,r man se (det kommande
A,rets hd,ndelser, ss. sjukdom, dod, 6rlig, eld, hur skorden utfaller,
sin tillkommande etc.)? IIur tillktinnages detta? Vem motte
man (.r man med svart haLt, ett sp6kdjur etc.), och va-d fick man

(e, runkavle, en osynlighetshatt,, viss formA,ga etc.)? Hur m6,nga

fl,r skulle man gf,, 6,rsgA,ng (midsommarsg6,ng)? Yad var den

folkliga benamningen pfl, dessa vandringar? Fanns det nfi,gra lik-
nande sd,tt, varigenom man kunde framkalla sin tillkommande
eller fe denne att ge sig eller sin karaktar till kanna? IIur kunde

man bli synt (genom att begrava sig etc.)? Jfr Tiden frA,n Lucia
till Knut, Pask o.h. Midsommar!

D. Ovrig klokskap.
Foljande frA,gor a,r avsedda att tjii,na som ledning vid mera

ingAende tankeutb;rte med pa omr6,det, hemmastadda personerr.

Mag,iska redskap. Vad har man haft for sd,rskilda foreste[-
ningar om m e t a I I e r o o h r e d s k a p, ss. stA,l, silver, fonster-
bly, hastskor, yX&, kniv, nyckel, kvast, spegel m.m.; v i s s a

nd,ringsmedol, ss. br6d, salt, vin, ol, mjodm.m.; vigda
f o r e m e, l, ss. dopvatten, altarvin, oblat, vigselring, bibel, psalm-

bok, kors, altarduk,' altarbilder, rost, eller sp6,n fri,n kyrknycklar
och kyrkklockor m. m. eller pfi, annat sd,tt kraf tbe-
git,vade f oremel, ss. d,rvt,,hittat, stulet och hemburet, av-

brutet och sammansmitt (- s. k. r>fi,ngerstA,l >), vargstrupar,
dodingaben, sax och sfl,ll, slagruta, alpinnar, mistel, flogrOnn,

(- r6nn vuxen p6, annat trad, pa tak eller i bergsskreva), sprang-
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6rt (lfi,sgrris), osynlighetsstenar, knutar etc. och p6, vad sd,tt har
man anvh,nt, dem till trolldorn? (Jfr i Ovrigt folkmedicin!)

Representerande fciremd,l. Yad har man trott om fotspfi,ret
(spfi,ret) eller skugg an? IIar man genom dem kunnat fe
makten 6ver mH,nniskor (djur), och vad har man haft att iakt-
taga for att, undgd, mojliga faror? Yilka forestd,llningar och pleg-
seder d,r knutna tiIl Overbliven mat, gamla kld,despersedlar, av-
klippt hA,r, naglar, blod, urin, exkrementer och menstruation?
Ifur behandlades de? Varfor? Kunde de bringa olycka? Vad
kunde g6ras av avklippta naglar? Vad hd,nde om blodet o. s. v.
kom i vattnet eller p6, frrimmande mark eLc.2. Vad hade men-
struerande kvinnor och deras omgivning atb iaktta ga? (Jfr Dod
och begravning, Fodelse, dop etc.)

Magiska tecken l{ar man anvH,nt nA,gra hemlighetsfulla tec-
ken, ss. Kristi kors och spikar, femuddastjH,rna, hakkors, korsring,
trekant, cirklar,' solens, mfi,nens och planeternas tecken, runor
o" s. v.? I vilket sammanhang anvH,ndes de? Rita av dem om
mojligt i forekommande storlek!

Tal. Vad innebd,r vissa tal (ss. 3, 9,7,8, L2, 13, 40), och be-
rd,ttas nfl,gra exempel p6, hur tal medfort lycka eller olycka,
tur vid lotteri o. s. v.?

Fcirg, form, lyclccinskningar etc" Har man n6,gra foresttillningar
om olika fd,rgers betydelse? Vad trodde man om rodhA,riga och puc-
kelryggiga? Om tvillingar? Vilken betydelse tillades valsig-
nelse, forbannelse? Var det farligt att ber6mffi&, 6nska lycka?

Magiska handl,inga,r. Varfor har man utf6rt vissa handlingar
naken, tigandes och fastandes, bakld,nges, medsols eller motsols
(ansers) ellen med hus som varit, flyttade? Har man brukat gA,

(dansa) runt om n6,gon plats eller n6,got forem6,l i magiskt syfte
och i sfi, fall varfor? Vilket inflytande ansA,gs umgd,nge mellan ko-
nen ha pfl, vd,xtligheten (pe viss plats och i allmanhet)? Nd,r har
trrringgarning (sno, vrida, vinda, spinna, kora o. s" v.) ansetts bora
rrndvikas och vilka faror har det ansetts medf.oru? Vid vilka titl-
fallen har man ansetts bora spotta, andas eller blfi,sa p6, ett fore-
m&,1 och till vilken verkan? Vad ansfl,gs vissling innebara eller
nredfora?

Egentl'ig trolldom. Hur gick det till etc . att mana fram doda,
haxa 16ss och sjukdom p6, folk eller kreatur, att prygla frA,nva-
rande, forvH,nda syn pfl, mH,nniskor (ss. abt slfi, av huvudet, krypa
genom stockar, mjolka knivskaft _- jfr Bjd,ran - ga p6, eller under
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vattnet etc.), g6ra osynlig, binda eld sfl, att vfl,de1d ej uppstod,

begransa och stitla eld.svfl,da, kasta somn pfi, folk, vinna infor

ratta, gora >tjuvljusr (- ljus st6pta i dod mans strupe), sl&, ut

ogat pa tjuv, binda tjuv eller kreatur, fi,terfA, stulet, och skaffa

kreatur ti1} ra1ba, visa tjuven, forgora (med vaxdocka el. dyl),

vacka kd,rlek eller brygga ktirleksdryck, stifta hat,, nedsatta

(skrimma, f6rg6ra) ungmo eller gora man impotent,, prdva en

flickas oskuld, lh,sa bort varg, rA,ttor m. m. dyt., framkalla eller

ha,va storm, regn, fl,ska o. s. v., skh,mma eller bota bossor, dova

sv6,rd, g6ra sig nhA,rd. u, gora en vapensalva etc.? Beratta hit-
horande sagner!

Skyd,d,smed,eL Hur skyddade man sig mot detta och annat ont

(korstecken, boner, bibel, psalmbok, ellakors, stfil, r>A,ngerstf,l l,
hastskor, spottnirg, ronnkvistar etc.)? Hur kunde amuletter

verka skyd.dande? Hur skyddade man sig mot, foliderna av

olyckligt, mote?
Spd,il,om. Hur har man kunnat, utforska framtiden genom att

se i vatten (kristallskfl,dning) - 
vilka sagner finns det harom -),

genom blystopning, i kaffesump, i kort etc. ?

4<

forekommande lasningar och signerier nog-

red.a pfi, sagesmannens ktilla (muntlig, skriven,

Naturforemel
(aa ej ciaernaturl,i,g art nl,e?L olta lcirbundna med, tiaernaturl'iga fc)re-

stalln'ingart).

Finns det i trakten n6,gra stenar, trad etc. med n&m,% (ss.Pre-

d.ikstolen, Kyrkan, Brudstenen, Bruareberget, Bruarebusker,

Siggesstenen, Runkestener, Kampastenen, Fastenor, Edsstenen,

Solstenen, Ilimmelsberget, Batrdersstenen, Pyntestenen, Puste-

1) Om besok vid kE[llor, se sid. 70.

Anm. Atergiv
grant och tag noga
tryckt etc. )!
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stenen, Grdtbusken etc.) eller som annars A,dragit sig uppmd,rk-
samhet? Yad berd,ttas om ,dem? Beskriv deras form och utse-
ende! Avbildning (fotografi)!

Har man rastat och tagit sig en sup vid nfi,gon viss plats (sten
eller trti,d)? Skulle ynglingar visa sin styrka genom att lyfta nfi,-
gon viss sten? (Jfr IJmgei,ngesformer!)

Har man hort talas om hel'iga trcid, eller Tt eliga stenar (vanligen
i form av stora klot eller pfi, nfi,got sritt >mystiskt u formade)? Vad
sades om dem? Finns det stenar eller trd,d som man ej vA,gat
rora (flytta)? Eller vilkas kullfallande b6,dar olycka? Varfor?

Berd,ttas om n6,gon sten, att den arind,er sig vid vissa tiltfellen?
I{d,r och varfor? Uppfattar folket orimligheten i forutsd,ttningen?
I(d,nner man tiII stenar etc. pfi vilka man halsat? Yarfor, och
med vilka ord ?

Finns eller har det funnits nA,gon bergheil, nfl,gra sten- eller ris-
hogar, nA,got kH,rr, pfi, vilka varje forbigA,ende lcastat e??, stcir, sten
eller kui,st? Vad brukade man dd,rvid sd,ga? Varfor gjorde man
s'fl, ? Kallas det att offra och till vem td,nktes i sfl, f all detta
uoffer > ske ? Hur benamnes sfl,dana berghri,llar eller hogar (st6tte-
berg, offerhdgar, risbA,l, varp, brote etc.)? Hur skulle grenarna
som std,Ildes upp vid st6ttebergen rrara beskaffade? (Kluvna
eller smorda? Vilken liingd och tjocklek? ) Hur sflg s6,dana
st6tteberg ut? Vilken hojd hade de? Deras namn? Vilka
hd,ndelser forlagger man tilI dylika std,llen? tr'inns dd,r nfi,got
minnesmd,rke ? If ade man n6,got sd,rskilt aLt, iakttaga vid be-
tradandet av oinvigda begravningsplatser?

Finns det i trakten ni,gon plats, som kallas Vathalt (elIer lik-
nande namn)? Har ordet Valhall rtjockt > eller utunnt I 1? Yilka
sd,gner d,r knutna titl denna plats ? Vad kH,nner man om d,tte-
stupor och om uoffer r vid d,ttestupor? tr'inns nA,gon sjo, damm
eller kiilla i nd,rheten, som brukar eller kan forbindas med d,tte-
stupan? \

Vad kd,nner man om jattegrytor, jcitted,kra.,r och ont, spd,r elter
jrittar eller andra i stenar? Hur forklaras dessa och vad kallas de ?

Vad menas med ustengH,rdenl, uppvd,xta tiU straff , t. ex. for att,
n&gon besfi,tt sin fl,ker p6, forbjuden tid? Finns i trakten nfl,gon
sagen om fdrstenade vH,sen?

Kd,nner man n6,gra fdrestd,llningar eller bruk rorand e stenar med
smd, skd,fiormiga fc)rdjupningar? Vad kallas sA,dana stenar av folket
p5, orLen (d,lvkvarnar, elleskfllar, grytor, smorjstenar etc.)? Beskrivl
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ning och avbildningl Vad berd,ttas om >of f er >> aid, d,ylika stenar

eller jii,ttegrytor, bergsskrevor o. s. v.? Hur tillgick dti,rvid? (Kvar-

lamnades Haaesplagg, d.ockor, metallsaker, sS- mynt, nfi,Iar etc'?

Smordes stenen med. osaltat smor, fett, mjolk eI. dyl.?) var vissa

d"agar eller tid.er sd,rskilt, bra? Till vilka vd,sen offrade man?

vur uppeholl de sig? varfor offrade man (f6r sjukdom, bar-

Iycka, god skor,i. 
"1. 

dyl.) ? Agt? dylika offer rum pfl' andra

*ta[.r, och hur titlgick d.d,rvid? (Jfr Folkmeclicin!)

Har man exempeiris <<offrat>> a'id, aissa trad? Nar, hur och till
vem har de r>offret u skett ? vad. sad.es om den, som f ii,llde ett

dylikt trrid.? Skulle vissa forsiktighetsmA,tt, iakttas av den, som

skulle feilla det? (Jfr Folkmedicin!)
Talas d.et om gfl,rdens ad,rd,trud, eller botrad,? skall man hti,lla

n6,got p6, d.et eller ge d,et grot? (Jfr Tomten!)

K6,nner man n6,gon marklig lund, (eller stubbar efter den)? Vad

bera,ttas dd,rom, och vad kallades den?

vad. tros om fornm,innen, t. ex. runstenar,

gar eller r6sen, domareringar ?

Gl6mejatt,nogabeskrivad
r.orfrfl, lens lage i socknen!

Livets hd gtider och skickelser.

Fodelse, dop och forestillningar om det spida barnet.

Icire ltirlossningen Har man trott sig kunna bestamffi&, och

hur man kan ffl veta, om d.et skall b1i en gosse eller flicka? Var-

ifrfl,n kom enligt folktron barnsjh,larna (frfl,n en brurr, nfi,got std,lle

i skogen, viss sten, karr eller frfr,n and.ra sidan havet etc.) och

vem kom med. dem? Vad borde en kvinna enligt folkets fore-

std,Ilnirg g6ra eller underlata for att fe htta barnsangar? Fanns

det ni,got hon bord"e ala eller ej fick f.orilaru? Borde hon avhfi,Ila

sig fren eller utfora vissa sysslor? Had.e t,. ex. vh,vnirg eller spin-

ning med. lett eller svfl,r barnsbord att g6ra? var det na,gon helg-

d-og, pe vilken hon ej ansfl,gs bora gfl, i kyrkan, och varfor?

3

he[kistor, gravh6-

e &ngivna f o-
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Vilken uppfattning hade man om den ogifta havande kvinn an?Hur bemottes hon och hur skulle hon upptrd,da ? pu, vad sd,tt
skyddade sig en havande kvinna mot vargar eller varulvar (jf.
Varulven)? tr'oretog sig b r u d e n n6,got (fore, vid eller efter
brollopet) for att i framtiden undgfl, svflra forlossningar ?

1{ edlcotnsten Kunde sv6,r barnsnod eller lindring dd,rvid e-
stad'kommas genom ringar, spH,nnen, gordlar, knutar, olika slags
stenar, hd'star m. m. ? Ans6,gs det mojlig t attoverfora forlossnings-
smd'rtorna pfl, annan person (man eller kvinna), pA, djur eller p6,Iivlost foremA,l? Hur? AnvHndes n6,gon formel? Ansa,gs en
mh'nniska kunna forvd,rva formfl,ga att hjelpa kvinnor i barns-
ndd och p6, vad stitt? Ans6:gs vissa djur (t ex. gok eller orm)
ha n6'gon betydelse dtirvidlug? Kunde en tvilling- (triling)moder
underhjelpa forlossningen och p6, vad siitt (genom ld,sningL. m.)?
Ansd'gs mannen kunna vara vA,llande till sv6,r barrrserrg ellergora n6'got for att, bringa hustrun lindring ? Hade han i ovrigt
n6'got att' iaktta i sammanhang dd,rmed? Vem fick vara nd,r-
varande vid ett barns fodelse och vad slags inflytelser troddes
sta' i sammanhang dd,rmed"? Hur behandlades mannen, om han
intrd'dde till den nyfodda eller barnsd,ngskvinnan? Tog man
mossan? Vad brukade man gdra med efterborden och navel-
strd'ngen? Om den senare bevarades, vartill anvH,ndes den?Vilken betydelse tillades sondags- (torsdags)barn eller s. k.
segerhuva? Vad gjorde man med den? Vad hade man for
forestd'llningar (och bruk) betrriff ande missfall eller for l6,ngt
havandeskap? Ifur fororsakades eller undveks det? Vilken
foresttillning hade man om tvillingfodsel och tvillingar (jf, 6vrig
klokskap)? Kd,nner man till seden atb fora barnsangsgrot eller
n6'got liknande till barnafoderskan? Vad kallades den och hurvar den prydd ? Gavs i ovrigt ni,gra gA,vor ?

Efter lcirlossningen Vad gjorcle -* med. barnet genast efter
fodseln? Foretog man de n6,got for att barnet skulle fi, vissa
egenskaper, bli friskt etc.? Ifar man lagt det (letit det vidr6ra)
viss plats (golvet, troskeln etc.)? Behandlades badkar och annat,
som anvH'ndes for barnets bad p6, nd,got sd,rskilt sd,tt? Skulle
badvattnet tas in pA, n6,gon bestama iia? Vad gjorde man om
man forsummat hd,mta det i ratt tid? fakttog man nagot for-
siktighetsmd,tt de man gick efter, tog upp eller 6o" hem badvatt-
net? Forvarade man det pfl, n6,got sd,rskilt stiitle eller p6, nagot
sd'rskilt sd,tt (t. ex. 6vertd,ckt)? Brukacle man 1i,gga n6,got i
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badvattnet eller eljes g6ra nA,got med det for att skydda bar-
net mot det onda, som mojligen fanns dtiri? M6,ste detta iakttas
H,ven om allt det Ovriga tillgntt pa foreskrivet sd,tt? Vad fanns
det for nfi,got i vattnet, som kunde v6,1la barnet eller andra
skada? Yar det nfl,got Overnaturligt (jfr Naturvd,sen)? Yilka
menliga foljder kunde oforsiktighet med badvattnet ha for barnet
eller for modern? Gellde forsiktighetsmA,tten betraffande badvatt-
net blott vid barnets forsta bad eller s5, ld,nge barnet v-ar odopt
eller kanske H,ven efter dopet ? HoII man alltid dorrarna std,ng-
da under badet och i s6, fali varfor? IIur forfors med badvatt-
net efter begagnandet ? Lades nd,got de i det ? Fanns det n6,got
bestd,mt stalle dd,r man slog ut det, eller n6,gon bestd,md tid de
det borde (.j fick) sIA,s ut? Vilka menliga foljder kunde brott
mot, s6,dana foreskrifter medfora? (S" nedan!) Ans6,gs vissa vec-
kodagar sd,rskilt lii,mpligo eller old,mpliga atb bada barn? Fore-
drogs n6,gon sd,rskild tid pfl dygnet ? f akttogs nA,got f6rsiktighets-
m6,tt vid tvd,tt eller torkning av tvd,tt et barnet?

I aagga,n. Vilka forsiktighetsm&,tt eller andra bruk iakttog man,
de barnet, lindades, de det 16g i vagg&L, de man gick ut med det,
dfl, barnet gd,spade (nos), dfi, man klippte dess hd,r eller naglar o. s . v.?
Ans6,gs n6,gon slags behA,ring bora tagas bort, och for vilket d,ndam6,I?

Hade man n6,got att, iaktta med vaggan, de barnet ej tflg i den,
eller med barnets plagg o. dyl., d6, det ej hade dem pe? Vid vilka
tilHellen ansA,gs det kunna vara farligt att en frd,mmande kom
rn? Yilka forsiktighetsmA,tt, vidtog man for denna hd,ndelse ?

Mfi,ste t. ex. den intrd,dande utfdra nA,gon viss handlirg for att
sH,kerstrilla barnet? Var man sd,rskilt rd,dd for vissa personer?
Vilka? Pe vad sd,tt trodde man att, barnet kunde skadas genom
dem? Yad trodde man om s. k. bortbytingar? Genom vilka for-
siktighetsmett skyddade man barnet frA,n att bli forbytt (e1d, stfll,
silver, r6kning, amuletter, vissa stenar, Iok, dyvelstrH,ck, krut
eller genom att vaka etc.)? Kunde barnet bli forbytt h,ven efter
dopet? Plfi,gade man barnet for att ffl sitt riktiga barn igen om
det blivit forbytt? (Jfr Troll och 0vrig klokskap!)

Dopet Vad fdretogs med barnet strax fore avfd,rden till do-
pet? Ilade barnet sd,rskild dopkld,nning? Hurudan skulle den
vara? \rad hade gudmodern (eller andra medfoljande) att iaktta
pfi, vagen till kyrkan, under dopelseakten, pe hemvd,gen och vid
hemkomsten? trfter vilka regler utsfi,gs gudmor (briragurnma) och
dvriga faddrar? I vilka avseenden trodde man att gudmodern
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(hennes uppforande under dopet eller hennes allmd,nna karaktrir)
kunde inverka pe barnets egenskaper och framtida lycka? Ans6,gs

h,ven Ovriga f addrar ha nfi,got inflytande hrirp6, ? Efter vem
brukade man uppkalla barnet? Forsokte man undvika att upp-
kalla det efter H,nnu levande personer? Td,nkte man sig barnets
karaktar och levnadslopp st6, i nfl,got forhellande till det namn
det bar? Eller tiII den persons egenskaper och liv, efter vilken
barnet, uppkallats? Trodde man att barnet genom dopet blev
sakerstellt mot, onda makter? Iakttog man n6,got under eller
strax efter dopelseakten for att, barnet, mA,tte fe vissa egenska-
per? Eller tog man varsel eller tydor av vad som skedde under
akten (t. ex. av barnets skrik, pra,stens sd,tt att ld,sa o. dyl.)
eller under fd,rden om hurudant, barnet kom abt bli? Vad trodde
man om det vatten vari barnet dopts ? Tog man tillvara vattnet
eller slogs det ut? Vad gjorde man med barnet strax efter hem-
komsten frfi,n dopet? Kanner man n6,gra sarskilda bruk vid
barnsol? Hur bjods till dylika? Skulle nfi,gon kepp eller nfl,got
spo medhavas? Varfor?

Kyrktagningen. Vad borde en barnsangskvinna gdra eller under-
l6rta, innan hon blev kyrktagen (inte taga n6,gon i kand, inte
96, ut, inte bereda eller koka nfl,gon mat etc.)? Vilka foljder hade
det for henne sjd,lv, barnet eller andra, oo hon ej iakttog dessa
foreskrifter? IIur kunde en dylik forsummelse gottgoras? Borde
modern, innan hon forsta g6,ngen lamnade hemmet, efter barnets
fodelse eller dfi hon begav sig till kyrkan for att kyrktas, gora
nfi,got for att skydda sig sjrilv eller barnet eller for att befordra
nfl,gonderas vd,lgA,ng ? Hade kyrkogfl,ngskvinnan nA,got att, iaktta
pf,, vtigen till kyrkan, nd,r hon kom till kyrkogA,rden eller till sjd,lva
kyrkan? Var det nA,got hon borde g6ra eller underlA,ta under
sjd,lva kyrktagning en? Vad borde hon iaktta p6, vagen frA,n
kyrkan och de hon kommit hem? Brukade n6,gon slags motsva-
righet, till kyrktagningen iakttas efter missfall? Vad blev foli-
den om nfi,got av allt detta underld,ts, och hur forebyggdes eller
botades den skada en dylik underlA,telse kunde 6,stadkomma?
Kanner man n6,gra sarskilda bruk vid kyrkogA,ngsgillen?

Barnsjukdom,ar. (Jfr Folkmedicin!) Hur kunde en havande
kvinna bli orsaken titt att barnet fick s. k. lyte? Vad skulle hon
g6ra om hon blev skrd,md? Borde hon avhA,lla sig frrl,n vissa
handlingar, ss. att krypa under gardesgfi,rd, nH,rvara vid s1akt,
sitta pfl, en kista eller se harhuvud? Fanns det n6,got medel som
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botade lyten i allmanhet, d. v. s. utan att vara sarskilt anpassat,

for ett bestd,mt lyte? Hur ansfl,gs engelska sjukan (- skd,rvan,

skerven, skivert, skH,ver, riset, s6get, alvera, valkor, a1tan, krfi,sa

etc.) med dess underarter (ss.brost-, m&g-, ben-, led-, lik-,
hor-, orm-, stj arn-, f 6nster-, stia-, f ej e-, m6,l-, trd,skd,rva etc . )

fororsakas och vilka d,r ortens benamningar? Hur uppstod. fallan-
desot vid. vilken tidpunkt , slaget, vfl,lbundenhet, ti,Ita (-
barnfrossa), utslagssjukdomar, vfl,deldsmh,rken och andra slags

fodelsemarkor, vanskapta naglar, harmynthet, drtigling', fel pfi,

6gonen eller oronen, skriklyte etc.? Kd,nner man till andra

lytessjukdomar an de har nH,mnda? Hur botades dessa sjuk-

domar ? Yar fostret under n&,gon viss tid av havandeskapet

mer& mottagligt for lytesfel an eljes? Hur snart efter fodelsen

skulle lytet ge sig tilt kanna? Brukade man >jorddraga D barn,

ld,gga dem i en grav, ta dem genom hel i trad eller genom en sele

eller dylikt? tr'or vilka sjukdomar brukade man g6ra detta?

Aauanjning. Vid vilken A,lder brukade barnet, vanjas &Y, och

hur forfor man darvid.? Hur ld,nge kund.e barn fortsabta att ffl
di, och hade man n6,gra bend,mningar pfi, eller vidskepliga foresttill-

ningar om sA,dana barn bom, sed.an de-vants &v, fl,ter fett di (jft
Maran och Varulven)? Brukade vid tandfd,llningen den lossade

tanden kastas pA, nfi,gon viss plats, och brukade nA,gra sd,rskilda

ord uttalas dtirvid?

Frieri och brollop.')
Orakel. Hur tog man reda pfl, om man skulle bli gift eller vem

som skulie bli ens tillkomman,Ce make eller maka (dr6mpannkaka,

dromgr6t, dr6mstrommirg, vedtrh,n etc. etc.)? Ilade man nfi,gra

tydor eller lvarningar D pA, detta omrA,de (ss. vid bakning eller

skurnirg etc. ) ?

I{attlrierier. Forekom (e1ler forekommer) s. k. nattfrierier?

Vad kallades detta bruk (utp6,gfirg etc.)? Besokte gossarna

flickorna enskilt eller i flock? Var det enskilda nattfrieriet allman

r) S6k i , ej hti'r

d,r direkt e ets be-

nd,mningar r k; ftist'
ning, j#t, ftingsla
brudenu; b a
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sed, som ordinart ledde till d,ktenskap, eller var det endast en
osed inom vissa lager av allmogen (lost folk o. dyl.)? Om gos-
sarna gick i flock, hur begynte ynglingen rfria visst > (- besoka
endast en flicka for att inleda en allvarlig forbindelse)? Hur
tillgick det vid ynglingarnas forsta frieribesok ? FrA,n vilken A,Ider
deltog flickor och gossar i dessa bruk? Ifur snart, borjade man
efter det man g6,tt och lti,st ? SkuIIe gossar och flickor pa ni,got
satt upptagas i ungdomsla Set, innan de fick ratt att, ta del i frieri-
bes6ken? Skulle H,ven frd,mmande byars ungdom (t. ex. dra,ngar,
som vistades i byr) upptagas i ungdomslag et? " (Jfr Umgringes-
former!) Var friare fri,n frd,mmande byar eller socknar, eller
gossar, som ville fria enskilt,, skyldiga att ge byynglingarna n&,,gon

sorts ersd,ttning ( lfriarekanna r> etc. ) ? Borde h,ven byns ynglingar pa
n6,got sti,tt lbetala for fd,stmon l? Brukade man forse i by, gbs-
tande flickor med nattfriare? Hur kom man in tiIl flickorna
(knackningar och ramsor)? Aterge om mojligt dylika ramsor!
Hur tillgick det i ovrigt vid besdken? Vilka plagg tilkits gossarna
ta av sig? Var det forbjudet lfl,sa dorrar eller att inte ge sig tilt
kd,nna for andra bes6k ate? Brukade tv6,r flickor delta och vad
hallades det? Ntir begav sig ynglingen bort? Trakterades han pfi,
nA,got sd,tt av flickan sjii,lv eller andra? Huru ld,nge pfi,gick Cylika
frierier? Vilka dagar forekom de sri,rskilt? Yilkeu form tog ett
avslag ? Vad menades det med atb ubryta benen av sig u (jfr nedan)?

Ar bruket att, flickorna efter hobrirgningen briddade et sig och
sov i ladorna kii,nt i trakten? Hurkalladesdet? Horde
detta bruk p6, nA,got, sd,tt samman med betesgfi,ngen efter hobrirg-
ningen? Yar det brukligt abt flickorna hd,rvid uppyaktades av
pojkarna? I vilka former kkidde sig dehta? Yilka nd,tter f6re-
kom det? Ilpptrti,dde pojkarna hri,rvid sfl,som okd,nda? tr'orvd,nde de
sitt tal eller iamade de som kattor och krop pfi, alla fyra? Tog de fatt
pfl, varann? I(d,nner man tiIl n6,gon for denna art av frieri utmd,r-
kande ramsa, sorrl pojkarna sade fram, nH,r de gick till flickorna
(t. ex. rDet kom till mej i gfi,r natt er, han kloppte mitt hfl,r, han
rakte mitt skiigg, han klente smuts i min skalle r, etc.)? Brukade
man hd,rvid ha n6,got upptfl,g eller n6,gra lekar for sig i eller i for-
bindelse med hoet?

Brukade pojkarna pA, dylika vandringar bd,ra bort sd,den frA,n
en i,ker till en annan , taga bort stangsel eI. dyl. ?

Pld,gade pojkarna uppvakta f trickorn& vid byk nattetid ? Vacl
kallades detta ( ulakesjfi u etc.)2. Hur tillgick hrirvid ?
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IIur bedomdes dessa seder av de d,Idre ? Vilken kontroll utova-
des frA,n ungdomens egen sida? Har sederna pa nA,got stitt urar-
tat pfl, senare tider? Har de bekd,mpats fr6,n nf,,got heil?

Det offi,ci,ellg frieriet. IIur inleddes det officiella frieriet och
hur forblopte det? Vilken roll spelade boneman (b6nem6,Iskarl,
d,rnsm&r, fortalsman etc. ) och vem valdes hiirtill? Kunde det
varA en kvinna? Nrir? Vilken ersattning och vilka formA,ner

hade bonemannen? Hur framstti,Ilde han frieriet? Brukades
friaregA,vor (kd,nningar)? Ifur brukade ungdomen behandla en

friare, sorn fett nej ? Fick han en hornsked, en bottenlOs korg
pA, huvudet ehc.2. Ilade friaren fett ett halvt lofte, foljde dfl, van-
ligen underhandlingar mellan det blivande a,kta parets foraldrar?
Skedde dessa underhandlingar vid bes6k i respektive hem eller
vid kyrkan? Var det foreldrarna eller de unga, som avgiorde
saken 2. Kenner man till foreskriften, attfriaren borde komma till
hrist? Vad hade han dA, att iaktta? Vad bestd,mdes om hemgiften
(hemfoljden)l GftU man sig utom socknen? Vid vilken A,lder

ingick man i allmd,nhet aktenskap ?

Trolouning. IIur tillgick vid trolovningen? Ifur ld,nge gick
man trolov ad? Hade de unga fett flytta ihop under trolovnings-
tiden? Forekom s. k. rprovliggnin g,>? Nar och hur offentlig-
gjordes forr trolovningar? Var det nA,gra st6,ende presenter som

fd,stfolk skulle ge varandra (ss. ringar, brudhandskar etc. deras

utseend") 2. }J:ar brudfolket gatt och tiggt ihop spfi,nadsmaterial
o. dyt. ? Vad kallades det och hur tillgick darvid?

Lysning. Hade man nA,gra sd,rskilda bruk vid lysningon, exem-

pelvis gillen, lysningsgfl,vor, gratulationsplakat, skd,mtg&vor, ss.

kepp (svd,rd ) och krycka (framstrillda i broderi, av meta1l eller

tra, fint eller grovt, tillyxade o" s. v.), halmfigurer etc.? Vad be-

tydde dessa gA,vor och hur sflg de ut? (Jfr nedan!) Ntir skulle
lysning uttagas (Iycko- eller olSrcksdagar)? Varf,Or inte i nedan,

och varfor inte lysning ett 6,r och brollop nasta? Yad menades

med att rramla ner frA,n predikstolen ochlryfubenenl? - 
Redo-

96r i samband. hd,rmed for forhor hos prd,sten fore lysnin$er,
vedertagen betalnirg tilI prasten och klockaren vem betalade

) tyd or som togs arr prastens sd,tt att kung6ra lysnin$etr, ord-

ningen mellan paren, offi det lystes for flera samtidigt, om man

skulle hora pA, egen lysning pch i s&, fall nh,r eller samti-

digt besoka en annan kyrka!
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Brcillopsf drberedelser. Berd,tta om arbetet i hemmet fore ett
ganrmalt brollop! Pfl ,rilk"n dug i veckan och vid vilken tid p6,

d,ret pltigade man foretrd,desvis h6,lla brollop ? Hur ld,nge varade
det? Var tigde brOllopet rum (i brudens eller brudgummens hem)
och hur smyckades br6llopsgA,rden? Forekom tronhimmel ( rtak-
kki,dsla)? Var, nd,r, hur och av vilka restes brudgranar, ungmans-
stanger etc.? Hur sf,g de ut? 'Ira,dslug olika 6,rstider? Restes de
parvis ? I'ramstrillde de p5, n6,got sd,tt brudp arel? Var bA,da
alltid lika? Vilka bruk var forknippade med dem? Skulle mAn

96, runt dem? Band man fast en enrisbuske vid dem? Brot man
nfl,gonsin topparna? Varfor? Hur ld,nge fick trd,den st6,? Gick
(dansad") man runt nA,got annat trd,d eller forem6,l? Gjordes d,re-

portar? Pe vad sd,tt och hur sflg de ut? Hur lA,ngt i forvag bru-
kade bjudningen utsd,ndas? Vem forde omkring bjudningen? Med
vilka ord framfordes den? Yar han forsedd med spd, kd,pp eller
piska? Yarfor? IIur mottogs inbjudaren? Vilka g6,rdar och perso-
ner m6,ste ovillkorligen bjudas (det gamla gilleslaget)? Man hade
vid ett brollop en md,ngd olika funktiond,rer: vd,rd och vd,rdinr&,
brudbonde, brudledare, talman, spelmbn, kokerskor, oltappare,
sm6,drd,ngar ( upiillesvenner )), blosshissare eller forrid are) brudsyen-
ner), brudkvinnor, brudtd,rnor m. fl. Vem var den frd,msta man-
liga ogifta bland dessa? Beskriv utforligt med angivande av
deras bend,mning i bygden 

- 
hur de utsfig*, vad de hade for upp-

gift, hur de skulle vara kla,dda, vad de skulle bd,ra, samt nd,r de
skulle infinna sig o. s. v. ! Spelade ungkarlarna ( >marisarna t) na-
gon sarskild roll ? Nti,r kom f orningen ( rfonen r)? Vad bestod
den &v, och hur sd,ndes den tilI brollopsgfl,rden? IIur mottogs
fonbd,rarna (undftignad, dans etc. )?

Klridand,et a,u bruden Vem skulle klii,da bruden och vad kal-
lades denna person? Var och nH,r skedde detta, och hurudana
var brudens och brudgummens drd,kter? Yilka tydor forekorn
och vilka forsiktighetsmA,tt skulle iakttas vid sjd,lva kkidandet?
(tr'ick man sy, knyta, bd,ra pa,rlor etc.Z. Skulle det vara pengar i
skon? Yarfor?) Forekom n6,gra upptA,g? (Skulle bruden ata,
spegla sig i vatten etc.? Varfor?) Fick bruden alltid ha >krona och
kransr? Fick foreldrar till od,kta barn n6,got kyrkstraff, vartill
anvd,ndes och vad kallades boterna, och hur stri,Ilde sig den all-
md,nna meningen gentemot detta? Vad kallades brollop av sA,dan

art? Forekom ring? Ifurudan? Kanner man bruket -att lA,na
ring hos t. ex. en granne?
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,>Suensefrq, och utritt>>. Brukade mH,nnen kvd,llen fore brollopet

inbjudas till brudgummens hem? Hur tillgick dd,rvid- och vad

kallades denna hogti,Clighet (svenkvd,ll, ungmanskvell, sporrOl etc.) ?

Nrir anland.e. sed.an brudgummen (bruden) med eller utan ga,ster

i folje till br6llopsga,rd.en? IIur tillgick dtirvid? Anvandes for-

rid.are? var det hd,rvid. nfl,gra sarskilcfa bruk, offi brudgummen

var utsocknes ? Hur mottogs brud.gummen (bruden)? Visade

sig bruden?

saml,ing (och a,ufrird, tilt uigsel). Hur samlades ga,sterna slut-

ligen till brollopsgfl,rden? SkuIIe bruden visas? Holls det nfl'got

tal? IIur std,lldes sed.an fd,rden? Beskriv brdllopstfi,get! Skot

man ? y arfor? IIur skulle brudens och brudgummens hastar

vara, och vilka f6restallningar var forknippade med dem? SkuIIe

nfi,gra smi, gfi,vor utd.elas? yar na,gra vissa sedvanior knutna tiIl
en bestd,md. sten pfi, va,gen ellen vid. kyrkan (brudsten)? Vad gior-

des dar?

y,igseln. Beskriv vigsel i kyrkan, prd,stgfr,rden eller i hemmet!

Vilka personer brukad.e ha kyrkvigsel? Hurudan rrar ordningen

i br6llopsfoljet, brudmarschen, placeringen i brudbanken eLc '?

Bars pii,Il eller sattes nfi,got gront (ss.flogronn) 6ver brudparet? T

vilket rum skulle man vigas vid hemvigsel? Vilka tydor togs?

Tog man exempelvis md,rke pe, rnem som svarade hogst, satte

foten ld,ngst fram etc.? Vad iakttogs i ovrigt f6r att skaffa brud-

folket ty.t " eller for att skydda dem mot olycka? Ntir och pfi,

vilket sd,tt framf6rd.es lyckonskningarna? Vad iakttogs efter ak-

tens slut, och hur sked.d.e hemf arden? Forekom visning av

brud.paret (pa sten etc.)? Gjorde man n6,got for att bruden skulle

bli fruktsam eller fe letta barnsH,ngar (jfo Fodelse, dop etc.)? Var

d,et i brollopsgfl,rd.en eller i d,et egna hemmet, bruden shulle se

igenom skorstenen etc. (se nedan)?

Mi,d,d,agen Mid.d.agen efter vigseln d,r fortjd,nt av sd,rskild- upp-

md,rksamhet. Man bor bl. a. ta red.a pfi, gd,sternas bruk at't

ukrusar (_ hfi,lla sig undan, gomrna sig), deras placerirg, mat-

rd:tterr&, fisk- och grotrim (som speciellt tillhora brollop etc.)!

Vilka sk6,lar d.racks och i vilken ordning? IIur benfi,mndes de?

Nar och hur upptogs skd,nkerna? Vad kallades detta? (TitI

vilka och vad galr man? Forekom nfl,gra sa,rskilda ceremonier? )

Dansen och brdttopsd,agens auslutn,ing. var det bestamt, vem

som skulle d.ansa for.sta dansen med bruden? Yilka danser var
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kade man rrovan brudeq? Ifur tillgick hd,rvid ? yar det sv6,rt
att' finna henne och hoi skulle hennes ktd,dsel vara vicl detta
uppt6'g? (Siittes detta bruk att stjei,la eller dansa bort bruden i
samband med den kd,nda sH,gnen om nd,cken eller spelmannen,
som sA, forhexade de dansan,C.e, att, de icke kunde stanna ,tan

gon s6,ng ? Ilndftignades gd,sterna i brudkammaren? Var det
de, eiler var det de man dansade kronan av bruden, som man
skulle krossa glasen, stopen eller bd,garna? Varfor? Lade man
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Traddragn'ing. D jurligwrer. Ld,ngdans. De foljande dagart&,
men ocksA, eljest, ibland pn nA,gon av, lysningsdagArnA, forekom
ettflertalupptfl,g,bl. a.att dra f ram eller bd,ra in ett
t r a cl, en kd,lke, vagnslot eller trridkubbe (stabb). Vilka gjorde
detta: gifta e1ler ogifta, gd,ster eller utomstri,ende? Nrir rigde det
rum ? VarifrA,n fick man trd,det ? Vem eller vilka skulle sitta pfl,

trd,det, kalken, vagnsloten etc., och vad kallades personerna (brud
eller brudgum, g&rnmalt p&r, kusk, lstribbgubbe >, lbrudkarlshu-
vud u etc.? Forekorn n6,gon slags r>brudsd,ng I i tradet, och hade
n6,gon av dessa personer nA,gon slags riittighet gentemot bruden?
Hur var de utstyrda? Vad kallades det inforda trd,det eller fore-
mA,let (kockabrd,nsle, malla, brdllopsoxe etc. ) ? AnsdLgs nA,gra
komma uresande frA,n frd,mnta,nde landr>? Av vad slag och huru-
dant skulle tradet vara? I'orekom halmfigurer, skallor eller n6,gon
utkllidsel? Hur restes trd,det? Restes det, med roten upp? Fordes
det pa n6,got sd,tt in i huset ? IIur? Td,nde man nA,gonsin vissa
grenar av trd,det eller gjorde man eld med det? Uppvaktades
brudparet nu eller rnA,hd,nda under sjd,lva brdllopet med grona
grena,r eller mindre trd,d, Iiknande smfl julgranar? IIur var dessa
kld,dda, och hur kallades de (brudamentred, brudamajtrd,d, bloss
etc)? Forekom i sambancL med trd,dets framforande eller annor-
Iedes tavlingar etrler tvekamp rnellan flickor och gossar, gifta och
bgifta etc.? Vilka ravstraffningarD brukades vid dessa uppt6,g?
Beskriv bA,de nbrott u och ustraff u! Vilka och hurudana danser,
Iekar och penninginsamXingar etc. forekom kring eller vid stab-
ben eller tradkubben? (Forekom exempelvis n6,gon sorts blind-
bockslek, kepp och ring el. dyI.?) Skulle ndLgon eller nA,gra sitta
p&, stabben? Tv6, och tv6,? f'orekom i Ovrigt n6,got sammanpa-
rande av ungdomen (genom namnupprop, deras std,llande p6,

bord eller bankar etc.)? Har stabben smyekats eller lindats pe
nfi,got sd,rskilt sri,tt ? Hur f6rfors med trd,det, stabben etc. och i
samband med dem upptrd,dande figurer efter lekens slut? Nar
skedde detta? Brukade man kle ut eller skjuta brollopsbjorn,
brdllopsbock eller nA,gon annan djorf igur (stundom med
brannvinskanna, eller bl5,sa rned blod i) eller slakta brOllopsoxen
(- ett trd,d med urholkningar for brannvin) ? Anvandes kanske
udjurets skinn r> vid upptfrg, som liknade lekarna kring stabben?
Brukade man l&,tsas uA,derl6,tau el. dyl. vid brollop? Hur tillgick
dd,rvid? Hur utf6rdes 1&ngdansen efter brollopet? Vilka
stallen besoktes? Skulle man krypa igenom vissa foremA,l? Nd,r
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forekom den? (Var det I sarnband med trakteringen pA, morgonen
efter brollopet e1ler senare, ev. sista dagen eller i samband med
de nygiftas avfard?) Ifar man gjort utflykter}" Tillreddes darvid,
nfl,gon sd,rskild dryck ( uflepp >)? Har man udansat med sten-
sacken > ? Beskriv dessa upptA,g efter nf,gon fl,Idrig sagesman sfi:

noggrannt som mojligt i ett sammanhang med utkla,dseL,

t6,gordning, medforda dragdjrt, taL, visor, kvickheter, s. k. pass,

deltagarnas och de olika brukens benamning (skogvaktare, felt-
skh,r, kock, ud.ra bjork u r>halmdans D, lskogsresa )), Dresa u, Id,ngdans

m. m.), forpld,gnader, dryckeskd,rlens utseende, musik, sA,ng etc.
samt om mojligt folkets uppfattning om inneborden i dem! Angiv
i den m6,n det ar mojligt, i vilken ordning och pn vilken drg de

olika skamten forekom, samt hur och nd,r och med vilka matrh,tter
festligheterna i brollopsgA,rden slutade! Lamna icke ut nA,gon

detalj, som kan tjana tiU jzimforelse med liknande bruk p* andra
hell! Vidare betonas, att, det a,r av stort varde att ffi, fotografier
(teckningar) av brdllopsgA,rdar, brollopscerernonier, upptfi,g" ut-
kld,dslar, hahnfigurer, H,report,ar, brudgranar, brudbd,nkar etc.

f cirden till det nya hemmet. Nd,r och hur packades de nygiftas
tillhorigheter ihop, och hur fordes de till det n)'a hemmet? IIur
tillgick det dd,rvid? Skulle bruden grfi,ta, dela ut hfr,vor och foljde
gH,sterna med? IIur sflg lasset ut? Yad hade bruden att iaktta
vid intrd,det i det nya hemmet? Skulle hon nH,rma sig spiseln, se

igenom skorstenen, bestankas med vatten, sld,ppa erl katt fore sig

etc.? Yarfor? Pappersmossa? Sattes ungkarlarna i stirskild for-
bindelse med brollopets avslutning? Bjods clet pa nA,gon trakte-
ring och bidrog grannarna ?

Ddd och begravning.
Dcidens intradande och 'innebcjrd.. Kanner man i orten till nA,gra

forestd,Ilningar om cl o d s s t'u n d, dodssiltt, dodsplats o. s. v.
sasom av odet forutbestH,mda? Vilka djur (uggla, katt etc.) an-
s6,gs b6,da dodsfall och varigenom? \rika tiilfelligo tilldragelser
(ss. att folk skockar sig pn kyrkvagen etc.) hade samma bety-
delse? Yilket beteende hos den sjuke o. s" v. troddes forebfl,da
dodsfall? \rilka tecken hade man pi, att en per.son ej hade l6,ngt
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kvar att leva? Med,dela exempel dtirp6,? Fick Yem som helst

vara nh,rvarande vid, en dodsbedd? Eller ansfl,gs det att vissa

personer (djur) icke borde vara nH,rvarande och i sfl, fall vilka och

pa vad grund ? Ansf,g man att den doende eller dode skulle ligga

(e[er icke fick ligga) i nfi,gon viss del av rummet, nfigot visst va-

derstreck, vid. dorren etc.? Hade man n6,gon f6restd,llning orn

att de sd,ngkld,der en doend.e begagnade skulle vara p6, nfi,got visst

satt beskaffad.e, och skulle nfi,gon sd,rskild ceremoni f6retagas med

dem? Yarpf, ans6,g man att, en svfi,r och lA,ngvarig dodskamp

berod.de, och vad. gjorde man for att undertrtitta den (flytta den

doende, bryta en nfi,l, gora en oppning, valva ett foremal, ropa

ut den d 6end.e etc. ) ? AnsS,gs dodskampen f Orsvfi,ras genom

vissa tider pa d.ygnet, ir,rstiden eller mfi,nvarvet ? Vilka tydor

togs rorande d.en dode i dodsogonblicket? Vilka sagner berattas

hd,rom (om prh,sten, himmelens klockor etc.)

tr'6rrd,ttad.es na,gon ceremoni med f oremfi, len (fons-

ter, d.orrar, sbolar, spegel, klocka, skfl,p m. m.) i det rum den doende

eller dode lug eller med. honom sjalv (med vatten, ljus, f6rem6,l

i hans hd,nd.er, pfi, hans brost eller huvud, med ld,kemedel eller

matvaror o. s. v.)? Skedde d.etta fore eller efter d.et doden in-

tratt?
Var har s j ri, 1e n (ansetts hr) sittsa,teikroppen? Iandedra,kten'

skelettet, blodet, hj aft,at, eller annat organ? Ar det nfi,gon skillnad

mellan sjd,I, and,e och livskr aft? Vad ar det som lH,mnar kroppen

i dods6gonblicket? Kan man se det och hur ser det :ut? (Som en

Ittga, tvinntra,d., gfi,ende i viss riktning etc.)? Vad. rnenas med

tkraft I eiler umakt > hos en mh,nniska, djur eller foremfl,l? (Det

finns ju makt- eller modstulna djur och md,nniskor, och i br6det

sitter ju makten i det sista, i maktbiten?) Yar sitter kraften eller

makten hos m6,nniskan (i skelettet, hA,ret, naglarna etc.)? Ilade

sjd;Len n6,got med. skuggan att g6ra? Kunde man mista sin skugga

och vad betydde d.etta? (Jfr nedan och Ovrig klokskap!) Vad

menas med. en mh,nniskas vfi,rd., skyd.dsande eller d.ubbelgi,ngare ?

Vad. ar det for skillnad. mellan vA,rden och sjd,len? Ar vA,rden

synlig ibland? IIur ser den d6, ut?
T,id,en mellan d,od,sfattet och begrauningen U n de r r Att a d e s

vh,nner och grannar om dodsfallet, till vilken ornfattning skedde

d.etta, pe vad. sd,tt och av rrem? Forekom d.et att man un-

derrattad.e husd.jur m. m. om d.odsfallet? Pe vad sd,tt och

titl vad d,nd.amfl,l? Itrade man nfi,gra andra ceremonier med
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bostad, trad o. s. v. ? Skulle n6,gon bestd,rnd person t v d, t t a
I i k e t; och hade rnan n6,gra bruk (t. ex. kigga nA,got i vattnet)
aLt iaktta darvid eller efter6,t? Vad gjorde man med det vatten
varmed den dode tvattats, med handduken, kammen och rakkni-
ven? Var de bra for nA,gonting? Skulle naglarr&, h6,ret, skrig-
get p6, den dode klippas, och hur forfors med det avklippta? Var.
for gjorde man det? (Jfr ovan!)

NAr kleddes den dode och av vem? I{ri,r skulle likkled-
naden g6ras, och hade man n6,got att iakttaga vid dess forfer-
digande och vid val eller inkop av tyg till den (nytt eller gammalt)?
Vad gjorde man med Overblivna stycken och med synfl,len som
begagnats? Vad gjordes om man glomt nfi,got? Kleddes alla doda
(barn, ungmor, ungkarlar o. s. v.) p6, samma sri,tt? tr'ick den
dode n6,got' pfi, fotterna (hiindernA, huvudet) och varfor? Fd,stes
den dodes ben (eller armar) samman? Spikade man fast n6,got
(*kjortan, lakanet etc.) i kistan? Varfor iakttogs dessa bruk?
Ilade besokande nflgot visst att iaktta,ga t. ex. att vidrora den
dode ? Varfor ?

Ner och av vem gjordes likkis tatt, och skulle den gdras av
n6,got bestamt, trd,slag? Yar trd,et p6, forhand anska f;fat, och
gjordes andra forberedelser ? Pe vad sd,tt fbstes de olika delar-
na av kistan ihop ? Hade snickaren n6,got sd,rskilt att iakttaga
vid forferdigandet eller efterfl,t, och hur forfor han med verktygen
som anviints och med hyvelspA,nen?

Lades n6,gra saker i kistan (ss. mynt, etc.) till, vid, pd,
eller i mun p6, den dode och till vad d,ndam6,l (for att skydda
honom, hindra honom ge igen, g6ra det bra for honom Dpe andra
sidan graven D, for abt han icke skulle sakna n6,got eller kunna
fortsatta sitt yrke, for att bli av med nA,got etc.)? Yar det olika
for olika A,Ider, kon, yrke o. s. v" (sjii,lvmdrdare, barnsd,ngskvinnor)?
Vad tror man om en kvinna, som dott innan fostret blivit fram-
fott? Nrir och av vem sattes locket pa kistan, och skedde det p6,

n6,got' bestlmt sri,tt?

Holls I i k v a k a, av vilka, under vilken tid och hur gick det
dd,rvid till? Fick vilket arbete som helst forrd,ttas medan dod
stod i huset? Ifur ld,nge brukade man behA,lla en dod i sorge-
huset? Gjorde man nfl,got for att, hindra kroppens forvandling?

Begrauningen. Vilka styrde om s j elarirrgningen? X'or-
rti,ttades den lika for alla? Iakttog man vid den nd,gra sa,rskilda

I
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bruk, och ans&,gs den vara kirnplig* tiden att utf6ra vissa saker ?

Yad betydelse tillmatte man sjd,laringningen?

Nar grevdes graven och av veln? I vilken riktning
lades den? Vad gjorde man med ben som dd,rvid antrd,ffades, och

behandlade man de begagnade redskapen (spadar, md,tstanger

o. s. v.) pfi, n6,got sarskilt sd,tt? Togs nA,gra tydor? Var hela

kyrkogA,rden lika fornam ? Yar begravdes odopta barn, sja,lvspilling-
&t, pa vfi,ldsamt sd,tt omkomna, barnsil,ngskvinnor och hur behand-

lades ofullgA,ngna foster vid missfall o. s. v.? Ans6,gs det lii,mpligt
att vem som helst tog hand om en sja,lvm6rclares lik, och vem

styrde om hans begravning 2. T de faIl de odopta barn, sjd,lvmor-

dare o. s. v. begravdes pa kyrkogfi,rderr, let man dem dfl fe plats i
familjegraven?

Brukade man resa nA,gra trad vid b e g r a v n i n g s g e r d o r,
eller p6, vd,gen tiil kyrkan, alr vilket slag, och vad kallades de ?

Behandlades de p6, visst sd,tt ? Yarfor? Hur ld,nge let man dern

sedan stfi, kvar och vad gjorde man av dem? Stroddes nfi,got

gr6nt pa vagen, d6,r begravningstA,get skulle fram? " Vad slags

grdnt var det och hur ordnades det (t. ex. i m6nster)? Gor en

liten teckning! fakttogs nfi,got betraffancle dorrar, f6nster, kreatur
o. s. v.? Brukade man utf6ra nfi,gra sarskilda ceremonier med

den dode, innan han bars ut? Brukade nf,,gon (vem) yttra nA,got i
hog eller viskande ton till den dode och i sA, fall vad? Holls nfl,-

got taI, av vem, och vad kallades talaren? Fordes den dode ut
genom den vanliga dorren? Iakttog man nf,,got sarskilt, de kis-

tan bars Over troskeln? Lades n6,got pfi, trdskeln? Skulle nir,gon

bestd,md d,nda av kistan baras f6re, och varfor? Kastade eller

dste ma.n ut nA,got (bra,nder, aska, vatten, 61, Iinfr6, springfr6 etc.)

efter kistan, de den bars ut, eller pfi, vagen tiltr kyrkan? F6rra,t-

tades nA,gra ceremonier p6, den plats dar kistan st6,tt (t. ex. med

stolar, ba,nkar o. d.)? Vad gjorde man med halmen som kistan
stf,,tt pe? Varfor iakttogs dessa bruk?

Fannsnfigonbestamdpraxis betrd,ffandev ilh a s o m s k u I l e

b d, r a kistan 2. Y aldes olika bd,rare aIlt efter den dodes kon
och f,,lder o. s. v.? Hade bH,rarna n6,gra sH,rskilda bruk att' iakttaga
under eller efter begravningen? Bars eller kordes kistan tilI kyrko-
g6,rden? Vilka dragare anvd,ndes? Iltstyrsel? Iakttog mAn nfl,got

mecL d.em efterfi,t? Anvandes d,e som vanligt vid arbetet? Huru-
dan vagn (bfl,r etc.) begagnades, och forrattades nA,gon ceremoni

rned d.en efterA,t, eller rned de rep varrrred kistan burits ? Pfi, vilken
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\reg fordes den dode till kyrkogfi,rden? Fick man gA, dver mark,
som skulle skordas? Varfor? Hade likfoljet eller korkarlen n6,got
att iaktta under va,gen eller efter6,t? Gjorde man nA,got uppehA,ll
pf,, vd,gen till kyrkan, och gick man hem samma veg man kom-
rnit? Vad iakttogs vid passerandet av A,ar, korsvagar etc.? Foljde
alla familjens medlemmar med till graven? Hade motande per-
soner n6,got att iakttaga? Har alla eller viss person (odopta, sjd,lv-
m6rdare etc.) forts nd,gon sarskild veg tilt eller in p6, kyrkogir-
den (norr om kyrkan, over muren el. dyl.)? Vilka tydor tog man
r6rande den dode etc.. i samband med likfiirden? Kd,nner man till
bruket att ubd,ra skugga I (- bara dod, vars lik ej 6,terfunnits
eJler var smittosarnt)?

Iakttog man nA,gra sarskilda bruk vid graven och vid
dess igenfyllande (skulle alla bidraga, lades n6,got p6, graven och
i sdr fall vad, skulle man hA,lla munnen sluten eller hattbrd,ttet
framfor 

- 
varfor ) forterdes nA,got o. s. v.)? Togs n6,gra tydor

under sjd,lva begravningsakten?
Brukades det vid begravnirgsmettid (gravol), att n6,-

gon plats ld,mnades obesatt? AnsA,gs den dode delta i mA,ltiden?
At man i likrummet? Nar? Varfor? Vilka skulle bjudas? Hade
man bestd,mda rd,tter, som sa,rskilt utmd,rkte begravningsgillena?
Hur ld,nge varade gillet, och forekom nfl,gra sd,rskitda bruk (t.
ex. att man skulle spilla ut, 61, dans etc.)? Ilolls n6,got tal och
av vem? Vad hade den nh,rmaste arvingen att iaktta? Hade
han nA,gon viss plats ? Hade den dodes anhoriga i Ovrigt nfi,got
att iaktta under den nd,rmaste tiden efter begravningen (betriif-
fande foda, kld,der, rengoring i huset o. s" v.)? Hur benamnde
man den dode, nH,r man talade om honom?

Grauen och l'iaet qtd, andra sidcr?u. Hur v rl, r d a d e s g r a v e n?
Skulle man plantera nAgra sd,rskilda blommor eller trd,d pfi, den?
Hade man nflgra vissa f6restd,llningar om dem? Fick man
plocka dem, och anvbndes de till nA,got sd,rskilt ri,ndam6,l? Beredde
de den dode nA,gon glii,dje? Kunde inan ge honom annat an blom-
mor och i sAr fall vad? Kunde man se pA, graven om den dode
blivit salig eller inte ?

Vart, kommer ma,nniskan ef ter doden? Uppehf,,ller
sig mhnniskan i graven, tills hon blir uppvd,ckt? Ar hon ibland
medveten om sitt Iiv i graven? Hur kan hon annArs ge igen? Vad
ar det som 96,r igen: sjilIen, anden, skelettet eller hela kroppen?
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Om det ar kroppor, ar sjd,len eller anden de kvar i den, eller hur

kan den annars ge igen? Vilka md,nniskor blev foretrad'esvis gen-

gfl,ngare ? Kund-e man se om de var on ur lange

efter cLoden eller begravningen kunde en visa sig ?

varfor? var det bra att bli mull snart? tom vad

ovan d,r sagt, for att clen doda icke skulle ga igen? Hur gick det

och vad borde mAn g6ra, om hfl,ret vd,xte p5, en dod, sombegravts?

Kunde d,tida (doende) ibland upptrd,da som f6,glar eller andra djur

(korp, duva, hund, hare, katt, hast, tb,tta, orm etc.)? Hur visste

man at1 det var d.6da, som gick igen i dessa djur? vilka fore-

std,llningar fanns det om nattravnen och gravson? Nar visade

de sig och hur skyddade man sig for dem? Finns det nfi,gon tro

eller sagner om sarskilda dod.sriken for somliga L. ex. de som

drunknat? trIende d,et att en luftblA,sa bildades framfor munnor,

de personer drunknat? Hur uppkom den och vad for verkan

hade clen? Satt anden eller sjd,len i den? Finns det nA,gra sagner

om dylika hd,ndelser?

HuS, hem och umgingesformer.
Flusbygge och flYttning.

IIur har man gjort for itt finna bd,sta byggnadsplatseTL for ett

nytt hus (ladugerd, kvarn o. s. v.)? Har man bett om lov, plojt i
ktrs ,lagb ett mjolktrfi,g eller annat foremA,l pA, den avsedda platsen

eller lagt clit verktygen aogen innan byggandet borjade etc.? Vilka

platser undveks ? Hur visste man om platsen blev lyckos am?
-G;ora" 

man vid. sjd,lva grundlii,ggningen nfi,got for aLt skaffa tur

et d.en nya byggringen, eller for att skydda den mot, trolldom ?

Har man t. ex. grd,vt, ner nfigot eller murat' in n6'got i grunden,

under troskeln o. s. v. (ss. rnynt, trollstenar, ormar, mh,nniskoha,r,

uppskrivna formler etc.) i hus och lagfi,rdar? IIur tillgick dtir-

vid ? ]firar man i samband med grundliiggningen dodat nf,,got djur

(e, h6na, er katt etc.)? Varfor gjorde man det och hur forfor

man? Brukad.es nfl,gon rlasning D i samband med grundliiggning?

Hur lod rlen? Kunde djur cld,rigenom bringas att do? Kunde
4
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man vid syllstockarnas ld,ggande se det blivande husets 6c1e ?

Brukade man ld,mna n6,gon liten del av huset ofullbordacl? Var-
for? Hur gick det tilt vid taklagsgille? Niir holls det och hur

U*gingesformer.
Redogor for formerna i umgd,ngeslivet: vid besrik, hAlsning, g,il-

leru etc.? Skulle man genast trd,da in, df, man anid,nde eller
skulle man gomma sig (krusa)? Hur .*kulle rnarl forhf,lla sig
vid sjd,lva intrd,det (stanna vid dorren etc.) och hur mottogs
man? Hur gick sjd,lva htilsningen till (han,Cslag, bugniilg, k-y*-
sar, hyss aY egen hand etc.)? Hd,lsades slii,ktingar pfi, sd,rskilt
satt? Kenrler man till nd,skyssen eller uttryck som ugiva kekenu?
Var kyssandet mellan de olika konen nd,gonting opassalde eller
har det forekommit sedan gammalt? Hur gjorde man mecL hu-
vudbonaden vid hd,lsning och vid intrd,d.e? Hur forholl rnan sig
gentemot bjuden fortd,rirg (ombjudning, taclc etc.)? Hur tog
man avsked? I{ur dracks en vanlig skfi,I i gamtra tider (till-
vd,gagdrngssatt, tilltal, bend,mning etc.)? Vilka principer hade
lnan for inbjudning till olika gillen och gd,stabud (brollop, be-
graYnirg o. s. v.)? Har vissa gf,rdar hd,llit ihop octrr bjudit iur*o-
dra? Vilka ubjudlag D av dessa slag har funnits i socknel? Hur
forholl sig husforhorsrotarna till dessa bjudlag? (O111 trd,ds re-
sande som hedersbevisning vid besdk etc., se nedan!)

Vilka olika itldersgrupper ansflg rnan det finnas i en by (barn,
ynglingar halv- eller heLvuxna , gifta, gubbar etc.)? Har
dessa grupper pfl n6,got sd,rskilt szitt he[it sarnman och vad kallade
man dem ? If ar sd,rshilt ynglingarna haf t n6,gon mer eller
mindre los sammanslutning (ungdornsforening, ung.dornslag, sd,ll-
skap, forbund, gille etc.)? Yad kallades ledaren? Hur och nilr
valdes han? Har det forekommit att yngre fett bjuda de d,ldre
pA, na,got (best6,, spendera, betala pengar) de de forsta gd,ngen fatt

*
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vara, med om dessas nattfrierier, lekar, marknads- etrler stadsresor,
vissa arbeten, ss. sl6,tter, skallgfl,ng, j akt, f iske eLc.? IIur till-
gick vid dessa olika tillfiillen och dracks det n6,gon sd,rskild skal?
Ilurrades det och hissades nykomlingen? Vad kallades gossen
eller flickan, sedan de p6, sfl, sd,tt begynt delta i ungdomslivet ?

Kh,nner man i orten till uttryck som gulbeningar, gulbenskan-
r&, honsa eller honsnirg? Nlr skeCde denna upptagning (vilken
dug, var det pfl, vA,ren, i samband med konfirrnationen etc.)? Nd,r
fick gossen for forsta gA,ngen bara hatt, och nH,r fick han forsta
gflngen rsmaka nfi,got starkt I ? Vid vilka tillfeilen d,gde dessa bruk
rum? Gick Srnglingarna ibland omkring med krippar, nA,gon sorts
piska eller daggar? Fanns det bland dem nfigra bestamda regler
som inte fick overtrd,das ? Iltdelades nfi,gra vissa bestraffning ar?
Forekom vid det f6rsta upptagandet eller ld,ngre fram exempelvis
vid exercistiden nflgra mandomsprov ? Skulle man lyfta en viss
sten (jft Naturf6remel), brottas, klti,ttra eller p6, annat satt delta i
n6,gon tti,vling? Restes eller kvistades i samband med ovanstA,ende
nflgot trad? Hur? (Eller gjorde man det vid nfi,gons forsta be-
sok, p6, n6,gon namnsdag eller fodelsedag ? ) Vad kallades trd,det
och hur ld,nge fick det stf,,? Om dessa seder forekom forst i den
mera framskridna ynglingafi,Idern, vad kallades dA, medlemmarna,
i denna d,ldre grupp, och m6,ste man A,ter bestA, (bjuda) i samband
hd,rmed.? Andrade nattfrierierna samticligt i nfl,gon mfi,n sin karak-
tar? - Var brukade ungdomen, bfl,de manlig och kvinnlig, samlas
till dans, kaffedrickning och lek? Vid vilka tillfiillen hade man
s&rnmanskottsgillor, och hur 

- 
genom tiggeri eller pfi, annat sd,tt

- fick man in de olika hA,vorna? Jfr Frieri och brollop!

Utornhusarbeten,

IoRDBRUK.
VArarbete.

Mcirkett u'id ud,rarbetets bcirjan Na,r tog vA,rarbetet sin borjan en-
ligt gamla marken av vissa djurs upptrd,dande (sa,desH,rlan, grodan,
ollonborrslarver, torndyveln etc.) och vad iakttog rnan p6, dem?
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Plc)jning. Bjods det vid plojningens borjan nfrgon sH,nskild trak-
tering ? Yar? At vem eller vilka (rnd,nniskor och djur) gav rnan

att ata eller dricka av s6,kakan, jutrosten e1ler jul6let? Itrur forfors

med. julljuset, eller julask ar,? Skulle plogen oah jorden ber6ras

dd,rmed? Var borjade man plojningen? Skulle den borjas pa ett
bestamt seitt? IIar nfl,gon vid detta tillfiille htrotts rned. eller
doppats i vatten? Hade man for Ovrigt n&,gra fonestd,llningar ro-

rande plog, 6,rder, harv etc ?

Sddd. Lades delar av sA,kak&o, ben av julgrisen etc. i s6,-

skd,ppan eller i fA,rorr&, eller skutrle man 96, och tugga pf,, kakan
eller annat under sjri,lva sflningen? Ld,sbe man 6ver sf,,dden eller
utsadet? Sok leter:ge formeln! S6,ddes med eller genom dodinga-
ben, vargstrupe etc.Z" Lyfte man hogt p6, benen? Iakttogs n6,gra

sexuella riter? Eller foretogs andra handlingar for af,t tf, det abt

vd,xa bra (ss. att kasta sadeskorn i luften, sH,tta gr6na kvistar i
6,kern etc. ) ? Begagnades stA,l, eggj H,rn eller f linta, eller ]run

skyddade man sig i ovrigt for krilxeri? (Jfr 0vrig klokskap!)
Tandes eldar utefter fi,kern? Grd,vde man ner n6,got i den? Ifade
man nA,got sd,rskilt att iakttaga betraffande sflsacken (dess uthd,rn-

tande ur visthusboden etc.)? Vilken vi.nd var gynnsam? Vad
s6,ddes i ny och vad i nedan? Vem hade att s6, sd,der, vern linet
etc.? Hur skulle den sflende vara kledd (viil eller illa, i vitt
etc.)? Vad trodde man om bara fld,ckar (nmisterD etc.) p* fi,kern?

Kunde man skada grannens 6,rsvaxt ? Hur s6kte nlan utr6na,
hurdan skorden skulle bli (exempelvis av sflningsrnannens sinne-

Iug etc.)? Avslutades s6,dden rned n&,gon sd,rskild traktering?

Gddsl,ing. f akttogs nfl,gra bruk for att oka g6dsetrns knaft ?

Hur behandlades det sista lasset ? Pryddes det pfi sd,rskilt sd,tt ?

Forekom nA,gon utkki,dsel (l6,tsbrud eta. )? Var det kalas ef ter gods-

lingens slut ?

(Rorande dagar for sfi,dd etc. enligt almanackan, s0 Vf,,rha1v-

i,ret i ovrigt! Ha,r ovan anforda frhgor rnfr,ste, de det ofta d,n

frA,ga om gamla riter, besvaras mycket utfOrligt, helst rned angi-
vande av sktil for de olika handlingarna.)

*
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SlAtter, skcird och troskning.

Tanktes nfi,got"v a s e n i mH,nnisko- eller djurg'estalt (ss. sades-

frua, fi,kergubben etc. ) harska i den uae:ande grodan? Vad sades

och trodcles om det? Hotade man barnen med- det? Hur sfig

det ut ?

Vilka talesatt, hd,Lsningar, sed.vanjo* ebc" var brukliga de ildt-
ter eller skcird, sku'l,le br)rja f or att ge vti,LsigneLse et arbetet ? Vad
gjordes med de forsta str6,na (satte man ax i den avhuggna stub-

bren etc.)? Varfor? Hurud.an skulle ktrrid.seLn Yara (vit, ljus, tren,

ny, Iett , dy linne etc.)? Lamnades hjelp av grannarna? IIar man

pe orten i mannaminne anvh,nt skd,ra? I{ur tillgick arbetet dilr-
rned, och av vem utfordes det ? Vad iakttog rnan for abt nkraften

icke skulle ga ur jordenu? Skulle man elempelvis pusta ut efter

visst fultgjort arbete? Yad hande och vad. sades om nA,gon rA,kade

ska,ra sig pfi, skd,ran (lien), eller orn nA,gon blev tr6tt i tyggen? VacI

gjorde rnan for att forebygga detta? Iakttogs nA,gra regler betrd,f-

f an6.e red skapens, kh,rvarnas laggande pfr marken (rd,fsan inte

me,C. pinnarna upp, neken icke i diket etq.) eller vissa r6relsers utf6-
rand.e A,t visst hell (medsols etc.)? Varfor? Eller at man julbrdd?

Vilka md,rken tog man under arbetet? Yad betyder krokigt &X,

tvilling- eller trillingax? Forekonl nfi,gra sedvanjor med avseende

p6, dem, sorn for forsta gfi,ngen deltog i arbetet? Forekom at't n5,-

go* blottes rnecl eller doppades i vatten? Ifur tillgick dd,rvid?

\zilka skyldigheter alflg den nygifta rnA,gen, gick han den s. k.
ufriareskfi,ren u? IIur?

Yar det taulan rnellan otrika gA,rdar (lug) att bli forst fardig med

arbetet? Gomd.e man t,. o. m. redskap for varandra? Varfor
vitle man bli forst? Om det var fordelaktigt for gfl,rden (laget) att
bli forst fardig, var det lika efterstrh,vansvH,rb fof den enskilde arbe-

taren att sl6, de sista str6,na p6, gi,rdens si.sta ilng eller sista 6,kerteg ?

Eller var detta hedersamt endast om g6,rden (laget) i,cke blev sist i
byr (i trakten)?

IIur utsfl,gs den som skulle skura (sld,) det, sistaT" Var det nlaxl

eLler kvinna? Skulle det ske p6, nA,gon viss del av fd,ltet? Brukade
man inringa (rho1maD) nf,gon eltrer nflrgra av de arbetande d. v. s.

skd,ra (sla) aIlt utorn ett visst litet omrfl,de, cld,r dessa holl pa,

och dd,rfor blerr sist? IH,r sedan de sisba strfina skulle s15,s eller

skd,ras, hur forfors dd,rvid? Samiades hetra byalaget tiIl den plat-
sen? Brukade den skarande lA,tsas spri.nga undan eller kasta



skH,ran (lien) ? Vad kallades han? IIur behandlade man honom
(kastades han i vatten eller blottes han pA, annpt siitt)? MA,ste
han hjuda pf,, n&,got eller dansa med n6,gon halmdocka el. dyl. ? Hur-
rade man eller hade man nA,gra andra utrop eller pld,gseder (sri,tta
strA,n i kors, slA, med brynet etc.), de de sista str6,na foll? Varfor?
Gjordes det ocksA, oln gA,rden (laget) blev sist i by, (i trakten)?
Brukade man skicka en halmgubbe tiII granner, som inte var fd,r-
dig, for atb h&na honom? Hur tillgick dri,rvid? Vad kallade man
skd,randet (slA,endet) av de sista strfirna (ta haren, r6,ven etc. ) ?

Varfor? Hade sjhlva clet skurna nfl,got sd,rskilt namn (grA,tarsk6,ra
etc. ) ? Brukade det vara harungar el. dyl. i det, sista av graset eller
gr6dan? Ifar man nflgonsin dodat n6,got djur p6, f,,kern for skor-
dens skull? Har det, sedan gravts ned i jorden? Har man ansett
fd,ltets makt inneslutet i detta eller i n6,got annat tankt eller verk-
ligt djur?

Har husbonden, eller en, fram?nande som kom till skordeftiltet be-
handlats p6, sd,rskilt stitt? IIar han m6,st bjuda pfl, fortaring (for
att undkomma) ?

Om en g6,rd blirrit sist i byn (trakten), hade den d6, n6,gra skyl-
digheter? Sades den fe foda nA,got mystiskt djur under vintern el.
dyl., eller skulle den gA,rden de h6,lla host- eller annat kalas?
Var det p6, den gA,rden eller .trar det mer& allmd,nt som man
ibland bruka de undaika att skcira (sld,) de s,ista strd,na? Varfor och
i\t vem lamnades dessa str6,n (fi,t gloson, gravson, grubbson, torre-
suggan, gloppsuggan, gluggsugg&r, gluffesuggan, gr6na soa
hur sflg en sA,dan best ut eller 6,t, de underjordiska, h,Ivorna,
tomtarna, hafsfruns sjokor, Odens hd,star etc.)? Hur tillgick
hd,rvid? Ilade dessa strfl,n behandlats pn nA,got visst sd,tt: vridits
ihop, belagts rned sten eller jord, grd,fts ned, ryckts upp med
handen, var de slagna, men kvarld,mnade etc.? Varfor gjorde
rnan allt detta? Har man tagit md,rken rorande nh,sta A,rs

skord av dem? Vad kallades denna kvarld,mnade skurna eller
oskutrna rest ?

Emellertid var det icke blott det sist skurna utan ocksA, det
sas,d bund,no, som var forernA,l for sd,rskild uppmarksamhet, H,ven om
dessa b6,Ca ting tlrsprungligen sammanfallit. Den som band
det sista fick ocksA, sina 6knamn, sin behandling och drog vissa
trosforestallningar till sig. Vad och vilka? Och vad kallades den
sist bundna karven? Betydde det drirvid nd,got om neken var
udda eller jbmn? Bands den pA, vanligt sd,tt, eller utsA,g man n6,-



55

gon viss att gora det (ett barn eller dylikt)? Fick den n6,gon silr-

skild form eller plats? Avbildning! Vad foretog man sig rned'

den och vilken betydelse tillskrev man den i 6vrigt? Besatt, den

n6,gon sa,rskild. kraft? (Jfr Tiden frfl,n Lucia till Knut!) Yilka md,r-

ken r6rande groda, giftermfi,l etc. togs av den sista karven (om den

var stor eller liten, udda eller jamn etc.)? Bruhade man gora den

eller den sista v6,Imen tung genom att ltigga sten i den?

Ibland har ovan angivna pliigseder knutits tiII den f drsta karuen.

Beskriv hur harvid tiltgick!
Hur forfor man vid, bindningen eller inkorningen med lcaar'

bliuna eller tappad,e strd,n och kciraar? Vilka fick samla upp dem?

Yad, trod.d.es darom? Bands de pa sd,rskilt vis? Ifur bend,mndes

cle och vad foretog man sig med dem? Bakades det n6,got sd,r-

skilt br6d av dem? Vad kallades det?

IIur utstyrdes det sista (fdrsta) lassetrz. Hade den sista kd,rven

n6,gon framskjuten plats pa, det ? Pryddes det pfi, annat, sd,tt

(med en gr6n gren el. dyI.)? Tog man md,rken rorande skorden

av det sista lasset? Vad iakttogs dfi, det sista (f6rsta) Iasset nf,,dde

hemgi,rden? Skulle det mottagas av husbonden, husmodern

etc. pfl, sd,rskilt vis? Svarade korkarlen pfr; hans eller hennes till-
tal? Skickade man nfi,got (en halmdocka el. dyl.) till grannarnA,

som d,nnu inte var ftirdiga?
Hulinlad,es hcjet eller scid,en i ladan eller logen, och vad iakttogs

hd,rvid for att husdjuren skulle foda kvigkalvar etc., for att skor-

den skulle bli dryg, for att rA,ttorna icke skulle skada sh,den m. m.

dyl. ? Lad.es strA,n i kors, Anvd',ndes sten, kniv, lasningar eLc?

Vad. kallades de olika varven? Lad,es nfl,gonting et- eller drick-

bart (ost, brod, bra,nnvin etc.) i botten? Varfor? Eller inlades

detta i n6,gon sa,rskild kd,rve? Yilken och varfor? Var det i ovrigt

n6,got bruk med den forst eller sist inlagda karven (plats, benH,rn-

ning etc.)? Vad kallades denna till tr6skningen eller for annat

an6amfi,1 sparade und.fd,gnad (troskepotta, std,lakanna, sta-ost etc.) ?

Har d.en na,got med julmaten (julosten) att, g6ra eller spardes den

till sA,dden?

Bjods det pa traktering elter sld,tterns eller shcirdens slut? I{ur
tillgick d.d,rvid 2. Yilken und,fd,gnad. bestods i mat och dryck?

Skulte n6,got visst djur slaktas? Varfor skedde det? Vad

kallad es sjalva festen (s16,ttero1, loktekalas etc. ) och de olika

r5,tterna (skordegr6t, Ioktegrot etc.) och dryckerna? Forekoilr}

sarskilda festbr6d. (benamning, utseend.e, ingredienser etc. )?
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Kunde man pe n6,got sett ha forlorat sin andel i skordegroten etc " ?

LTndftignades de som skurit de sista strf,na eller bundit den sista
kd,rven sd,rskilt, etrler skulle han eller hon behandlas pA, sd,rskilt
vis ? Forekom det nfigra halmdockor eller n&gon dans (lek)
vid detta kalas ? Kenner man trruket atb hinda skordekrans ?

Forekom nA,gra plhgsecler eller talesatt m. m. med avseende pa
shrskilda personer (ss" husrnodern etc.)? Iltkld,ddes nfi,gon med
halm? (Kallades n6,gon eller nfl,gra brud, brudpar, kung och
drottnirg, stS,dare etc.?) fTppsattes krirvar ute eller inne? Lades
cle i n6,gons sd,ng? Vid skord av vilket sd,desslug iakttog m&n
dessa och ovannamnCa pld,gseder ivrigast ? Sammanslogs kala-
sen ibland till en st6rre fe.qt (viss dug) senare prfl, hosten? Jfr
HosthalvA,ret i 6vrigt!

Vilka pld,gseder och talesd,tt var forbundna med de fcirsta slagen,
ui,C trciskn'ingen? Hur tillgick troskningen? Varfor trdskade man
inte garna pa kvd,llarna? Var man rd,dd att st6ra nA,got vd,sen som
bodde i logen (loggubben, sd,dest6sen, bocken, logkatten, logkis-
san etc.)? Vad troddes om detta vd,sen, vad var dess innehord
och hur sf,g det ut? Forekom nh,got talesd,tt, n6,gra pld,gseder
eller lekar som hade avseende pa dem (ss. springa eller ga logkat-
ten etc. )?, Vilken belysnirg, vilken arbetsiver och vilka upp-
tf,g hade man? Vilka mhrken for skorden, kreaturen etc. togs?

Hur behandlades fr;umrnq,nd,e *o* intradde i logen und,er pcigd-
ende trciskn'ing (skulle de ld,ras llovisan )), lades slagan om halsen
p6, dem, slogs m6ssan av etc.)? Vad kallades en sfi,dan frammande?
Vad gjorde man for att uvisa logkatten eller sadestosenr> etc.?

Nd,r skulle tr6skningen vara auslutad? Vilka pld,gseder vatr
forbundna med trciskandet a,u det sista laget (dunderlaget)? Sp.-
lade n6,gon viss khrve (den f6rsta, sista eller den med rtroske-
pottan >) ,figon roll ? Benamning ? Y ar det bra att slA, sista slaget ?

Vad kallades den som slog det (r6,gkodd, loggubbe etc.)? Hur
behandlades han? Fick man n6,gon undfd,gnad? Beskriv utfdrligt
allt vad som dilrvid f6rekom, mat (gror) och dryck, sh,rskilda
brdd, pld,gseder r6rande vissa personer eller med kH,rvar eller
halmdockor, lekar, uppt6,g, utkliidsel, offer 6,t tomten, gloson eller
andra vH,sen etc.? (Jfr Tiden fr6,n Lucia till Knut!) Foretogs
n6,got med avseende pa granna,r, som H,nnu ej blivit fiirdiga med
tr6sken? Vad trodCes eller sades om den som blev sist? Nd,r
f ick det nya flrets skord som tidigast tagas i ansprA,k ?

Forekom i tillii,mpliga delar liknande sedvanjor vid lc)ahugg-
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frukt
dd,rvid? (Kh,nner man till bonesoa? At
sista frukten kvar pa frukttrd'd'en?)
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a. s. u.? Hur tillgick
vem lamnades den

FIUSDJUR.
Uppfodningen.

Atlm,a??,??,0, i,akttagelser.l) Har man mjolkat ba,de n 6 t k r e a t u r

o c h h e s t, a r ? Vartill har stomjolken anvants? Vilka skydds-

fl,tgd,rder vidtogs vid d.en nybunna kons forsta mjolkning (stfi,l,

flinta, bjorkris, vigselring etc.)? Hur skyddades sjd,Iva mjolken?

Fick mjolk koka over? Fick clen selias? Skyddsmedel htirvid

(saxkors, .glodande kol, satrt, alpinnar etc. )? Hur behandlades

sm6ret? Har nothA,r anvants till sp6,nad'etc. ?

Vad gjorde rna,n for att hastarna skulle bli goda springare?

IIur sk;rddades hastar och kor frfl,n att bli makt- eller modstulna?

Vad menades darmed och med r>rnakten )) (jfr Dod och begrav-

ning)? Vact hade rnan att iaktta vid. inkornittg etc., ttimjning

och skoning av d"jur? Hur skulle de sph,nnas for och p6,betslas,

om altrt sko[e gfr, val? Kunde rnan maktstjiila andras hastar och

kor och ge kraften fi,t sitt eget djur? Hur? Vartill anvH,ndes piska

mecl ormgadd ? Hur"brukad.es ronnpinn ar? Vad. sades om vita hd's-

tar och kor (kalvar)? Vact betydde det om tv6, hastar slogs ? Tog

rnan i ovrigt varsel av hilstars och kreaturs upptrd,dande (gnegg-

ning ete.\? Vad troclde man om platser dd,r hastar vd,ltrat sig

(jf* Folkmedicin)? Hur och nar klipptes f fl,ren och get-
t e r n a? Vad hade man att iaktta dtirvid? Sades eller iakt-

togs n&,got sd,rskiXt vid klippandet, av den sista ullen ? Lamnade

man nf,,got darav pe djuret?- Varfor och vad kallades det? Vartill
anvh,ndes gethd,ren? Vilka pld,gseder d,r knutna titt mjolkning av

getter (ferf och hur anvh,ncles mjolken? IIur fick man dessa djur

att trivas och vilka personer var sd,rskilt skickad-e dd,rtill? IIur
sku1le fodret till getterna haras? - 

Hur fick man s v i n e n att

trivas? Ans6,gs det olyckligt att ha vita svin? Hur fick man

1) Angiv alltid ortens benamningar p& de olika husdjurens hanar, honor och

ungar etc. samt pfi foreteelser och forriittningar i ovrigt!
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Tiederf et att ltigga mA,nga iigg? Hur skyddade man clet
mot' rd,v och hok? Vad trodde man om tuppen? 

- Hur hind-
rade man b i e n flyga langt bort vid svH,rmningen? Skot, ringde
man eI. dyl.? Hur verkade det? Vad trodde man om visen? Vad
kallades den forsta svd,rmen och de foljande frfi,n bisamhalle, som
levat, over vintern? Hur fick man tur med bin? Vartill anvd,redes
,honungen?

Stall och lagd,rd,.' I{ade man nA,gra skyddsmeclel i fd,huset (eld,
pors, eggjH,rn, kreaturshS,r, svavel, orm under troskeln eller i b6,set
etc.)? Hur ffi,ngades och nedlades ormen? Mot vad och varfor
hjii,lpte detta? Vad har man satt over dorren till stallet eller
lagi,rden etc?. Varfor? Hur angreps djuren av maran och hur
skyddades de speciellt hd,remot (stenar med hel i, s. k. marstenar,
markvastar, martokor etc. etc.)? Vad ar maran hos djur? (Jfr
Maran!) Vartill tjd,nade stallgulnsen (bocken)? Fick vem som
helst besdka fd,husen? Varfor? Vad skulle man undvika att sd,ga?
Vilka regler hade man i Ovrigt for djurens trivsel de hernfolket
gick i fri,husen? Vad lades i djurens vatten?

Betesgd,ngen vilken dug slri,pptes djrren f orsta
g6,ngen i vall vid normal fodertillgA,ng? (Jfr Vi,rhalv6,ret
i 6vrigt!) Hade m6,nen n6,got inflytande? Fanns det andra be-
std,mmande orsaker? Vad iakttogs vid sjri,lva utsld,ppandet, s6,vd,l
betrd,ffande de enskilda djurslagen som i allmd,nhet tagetz. Ifur
dags pA, dagen skedde det? Gick djuren Over gnidetd? Var och
hur uppgiordes den? Trrislag? Skulle de dricka pA, visst sd,tt
eller gA, mot vissa forem6,l? Fick de korn arr den sista karven?
Band man nd,got p6, dem b'1. a. for att skydda dem mot varg?
Troll? Onda andar? Anvd,ndes dvd,rgsmide (vii,rsmi)? Troltpasarl
Vad inneholl de? Vitlok etc. etc.? Vilka olika medel har det
funnits for att djuren skulle hA,lla tillsamrnans och for att de icke
skulle f6rstora eller hoppa 6ver std,ngsel? Hur behandlades skd,l-
lan? Skulle djuren d,ta ur Cen? Hur valdes skii,Ilkon etc. ? IIar
man forr anvH,nt skramlor i st. f. skrillor eller s. k. ura,vaskramloru?
Tecknirrg! Ktipptes kors i h6,rremmen? Anvd,ndes sd,rskilda vaII-
sp6n eller hembars gr6na grenar, trd,d etc.Z. Hur sflg de ut, varav
var de och vad kallades de ? Var d.e klii,dda p6, sd,rskilt vis ?

Tecknirg! Var planterade man dem efter anvd,ndandet (i god-
selstader, pfl, gaveln etc.)? Gavs kreaturen namn? Hur tiltgick
dd,rvid? Nd,mn nfigra S,lderdomliga hd,st-, ko- och svinnarnn! Pryrd-
des djuren med krans ar etc.? Hur sf,g de ut? \rilket 6knamn fick
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den, som kom sist titl betesgfl,ngen? Forekom det att vallhjonet
blottes med vatten? Hur lfl,ngt foljde man djuren? Skulle de
utdrivas viss vrig ? Vad iakttogs i Ovrigt (viskade man nfr,got tiil
djuren, offrades det till n&,got naturvh,sen etc.)? Hur fick man
dem att komma hem igen om kvri,llarna? Hur skyddades de mot
naturv6,,sen, for vargen etc. av hemfolket, oD de rA,kat vilse? Vilka
olika medel hade man att rstd, hem > kreatur som lblivit borta I
(liisningdt, salt, myror, offer etc. etc.). Jfr Naturvh,sen och
Ovrig klokskap! Vilken dug upphorde betesgfr,ngen?
Ifur tillgick hii,rvid? Drevs djuren hem under tystnad? Varfor?
Vad gjordes (sades) i ovrigt for att de skulle trivas med stall-
fodringen och ge rik avkomma under vintern? Fick de korn ay
sista kd,rven? Ordnades traktering (fest) i samband med det
forsta utsld,ppandet, om v6ren och indrivandet om hosten? (Jfr
HosthalvA,ret i ovrigt!) Vad kd,nner man om herdarnas liv? Alder,
kld,dsel, bevd,pning, forhellande inbordes ? Forekom offer vid sten,
trd,d el. dyl. under vallgfi,ng? Sades nA,got vid offringen?

Icibodliaet. Redog6r for fiibodlivet (i den mA,n det forekom-
mit i orten) med dess olika perioder! Vad iakttogs pA, viigen,
dfl djuren drevs frd,n by, och till fiibodarna och tvartom (har
man kastat stenar p5, nA,gon viss hog, offrat nA,got etc. till skydd
for djuren)? Hur anvH,ndes nh,verlurar? Vad brukade man saga
for att hA,lla rovdjuren borta eller fe vackert vd,der? Hur gjorde
man en s. k. ld,ngteboll, for att djuren icke skulle gb, hem igen?
Vad hade man aLt td,nka p6, vid ankomsten tilt fiibodarna och
de dessa senare ld,mnades ? Hur mottogs pojkarna de de kom
pa besok tilt ftibodarna? Yar hembuffringen (hemfii,rden) for-
enad med n6,gon sd,rskild hemkomstfest? Nar rigde den rum och
hur tillgick drirvid?

Auel. Vilka forsiktighetsmA,tt iakttog man, innan djuren
leddes till betd,ckning (dricka over eggjH,rn, kliva over rok av
midsommarkvast etc.)? Vad hade man att td,nka pf,, under vH,gen,
vid m6ten etc.? Vad gjordes om djuren inte ville bli tidigu? Yar
vissa platser eller foremS,l (jordfasta stenar, trad, gr"rru, etc. )

fruktbarhetsbringande? Yarfor? Vad hade man att iaktta strax
fore och under sjti,lva betd,ckningen? Ifur f6rsd,,krade man sig
om pef0lid (rinnande vatten, jordfast sten, vagn etc.)? Kunde
man i samband dd,rmed eller annorledes p&,verka fostrets kon
(spegelbild, byxor, strumpeband etc. ) ? Ifur forsa,krade man sig
om lett fodsel for djuren och vad hade man att iaktta drirvid ?
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Vilka skydds- och andra fi,tgarCer vidtogs efter fodseln? IIur
kunde man bestamma nh,sta avkommas kon? IIur skulle mo-
derns forsta dryck vara beskaffaC (mansbyxor, ugg, sH,d, salt
etc. i kzirlet)? IIur behandlade man pfi,leggskalvar och fol, och
vilka valdes diirtill? Yad iakttogs i sarnband med kastrering av
olika djur? Vad gjorde man med det borbskurna?

Kdp och fc)rsaljn'ing. \rad iakttogs hd,rvid" betraffande de sh,r-

skilda djuren? Yad hade man att g6ra eller underl&,ta vid hem-
ledningen (passerandet av en back, m6te etc.)? IIur skulle man ffi,
de nyforvH,rvade djuren att trivas (ledtaget, spiseln, 96, med eld,
kaka i armhfilan, hasttagel i vd,ggen etc. ) ?

(Orn husdjurens sjukdomar och slakt, se siirskilt pA, annat hell
utgivna fragelistor!)

Arets hogtider.

Tiden frin Lucia till Knut.
(8, del av nedan A,syftade seder etc. forekommer

vid olika tidpunkter och torde antecknas under
vartill de enligt orbens uppfattning htinfores.)

' A. Lucia.
Allffta?Lna, fcirestrilln'ingar. Katrlades Luciadagen ulilla joI > eller

liknande namn? IIar natten till Lucia kallats hoknatt, hogtids-
natt eller modernatt? Tillkom dessa namn H,ven andra dagar?
Ansfigs Lucianatten sd,rskilt lang? Vad berattas om helgonet
Lucia? Ifur lyder hennes folkliga namn? f innes det n6,got rim
som avser Lucia ? Tfar Lucifer (Lusse-Per, Lussegubben) nflgot
rned Lucia och Luciadagen att gora? Sd,ttes han i forbindelse
med kvarnar, och vad berattas i Ovrigt oin honom? Har han,

pfi, olika heil
den dug etc.,
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Lucia eIler nA,gon Annan farit omkring och delat ut sd,d eI. dyl. et

befolkningen? IIar d.e kommit och vd,lt med ett lass fullt med
'lus? Hur kunde man forhindra det? Vad sages om den som blir
sist pfl, Luciad.agen? Var i ovrigt n6,gra Overnaturliga vh,sen i
rorelse Lussenatten? Vad kallades dessa? Vad berattar man

om Lussefarsslakten? Vad trodde man om vattnet Lucianatten'l
Tog man varsel eller marken?

Lusseottan Hur firades ulusseottanu? I{ade stugorna sarskild

utsmyckning eller belysnirg, golvhalm etc. ? Vilken traktering (fast

och flytand*) fick man (svinhuvud, gr:isfotter, dopp i grytan ebc.)?

Nar och hur ofta? Vad. kallades den? Vilka br6d forekom? De-

ras namn och utseende? Sok atL avrita dem! Bakades de av sh,r-

skilt mjol , ily den sista kd,rven vid skorden eller tr6sken? Vad

katrlades den eller de som bjod omkring hfi,vorna och hur tillgick
drirvid ? Skulle nA,gon sarskild flicka utses till (Lusse-)brud?

Ans6,gs det heders amt? Hur var man kledd (vit drtikt, gr6n krans,

ljus, halmkrans etc . ) ? Beskriv kladseln i detalj ! Sjongs n6,gon

visa? (Uppteckna i s5, fall ord och om moiligt d,ven melod.ien!)

Upptrridde Lucia endast i hemg&,rden eller gick hon ornkring titl
andra gfud.ar? Attot;des hon av ubrudgum)), t6,rnor, blossbd,rare

etc,? tr'orekom eljest nA,gra sarskilda halsningar, talesatt eller andra

pkigsed,er i samband med Lusseottans firande? IIar folket den

uppfattningen att d"essa seder frarnst d,r lherremannased u? Se-

d an hur ld,nge d,r de kd,nd a pa orten? Var upptrtidde Lucia for
forsta gangen i trakten?

Husd,ju,ren. Skulle kreatgren ha nfi,gon sd,rskild utfodrirg vid
Lusse? Vad kallades den och vari bestod den? Togs nA,gon sH,r-

skild nek till detta foder? Ilttalades nfi,gon ha,lsning? Yem ut-

delade detta foder? IIur vattnades djuren Lussenatten? Ilade
man na,gra sarskilda bruk med hastarna? Vilka sH,gner berattas

om kreaturen vid Lusse? Kunde djuren tala Lussenatten?

V,issa arbeten SkuIIe n6,gra vissa arbeten, som grisslakten
(till j"l) och troskningen, vara avslutade till Lucia eller nA,gon

annan viss dug? Skedde dessa arbeten sorn stA,ende bruk i morgon-

gryningen pa Luciadagen? Forekom dd,rvid sarskilda sedvh,n-

jor? (Jfr S16,tter, skord och trdslining!) Var vissa sysslor for-
bjudna?

Hatmf,igurer, utklad,sel, upptd,g. Brukade man g6ra halmfigurer,

forestallande en ulussebrud>, >lussekou eI. dyt? Skickades ni,gon

sa,dan figur till grannens? IIur tillgick dd,rvid? Dansade man
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kring sA,dana halmfigurer eller kring resta kd,rvar? Hur, var
och nd,r? Beskriv dessa bruk utforligt! Forekom utkld,dsel av
mH,nniskor eller djur (lussegubb'ar eller rspoken )), iklii,dda halm,
pd,ls, getskirr, horn, skiillor etc.) eller nflgon ko med krans el. dyl. ?

Lffi gora eller klii,da ut samt fotografera sA,dana halmfigurer eller
utstyrslar, dar de forekommit! Brukade man risa varandra? Hur
tillgick dd,rvid eller vid andra forekommande upptA,g? Ansfl,gs
dessa seder d,Idre d,n seden att kle en Lucia med ljus? Har Lusse-
ottan tidigare firats pe, annat sd,tt (exempelvis gemensamt av
byalaget)?
' (Jtomhlcs. fakttogs utomhus ungefd,r samma bruk som vid
jrl (jfr nedan)? Satte man upp nA,gon havrenek? For vem?
Togs nfl,gon sd,rskild nek htirtill? Vilken tro och vilka bruk var
forknippade med denna f6,gelnek? Lade man ut ho etler foder
nfl,gonstd,des? Varfor? Satte man upp granar eller ukorsl? IIur
och varfor? 

- 
F6retog man nA,got sarskilt med dyngstacken eller

dyngan? Hur skulle redskapen behandlas? Td,ndes nA,gra eldar
(bel, bloss)? Vad kallades de?

B. Tomasdagen.
Vilka arbeten etc. fA,r man inte utf6ra Tomasdagen (21 de c.)? Hur

ld,nge varade de olika arbetsforbuden? Finns det n6,gra talesd,tt
hd,rom? Ifur behandlade man spinnrocken? Skulle man klippal
hd,starna|. Firades ottan pe sd,rskilt stitt? Uppsades rd,ttorna denna
dag? Hur tillgick hd,rvid och kunde man sa,nda dem till nfi,gon
ovd,n? Vad sades om tomten? Var andra naturvH,sen i rorelse,
Tomasnatten? Har dagen kallats lilla jol och tillkom denna be-
nH,mnirg H,ven dagen fore julafton ( usjulsma,ssdagen r>)? Nd,r
lborjade julen u?

C. Julafton.
Julafto%s ?norgo%. Ifur dags steg man opp? Td,vlade man om

att komma opp forst? Hur forfor man de julveden hoggs? Ifur
ld,nge skulle den rd,cka? Skulle man troska, kasta eller ma,ta upp
sd,d denna morgon? Hade detta med utsadet att, gora? Hur dags
avslutades arbetet, och hur skulle man forfara med redskapen?



Julstringer. R,estes julstii,nger (julruskor, julronn etc.)? [-,
och var var deras plats? Beskriv noggrannt, hur de restes och

hur de seg ut! Tecknirg! Ansfl,gs de skydda mot na,got eller i
6vrigt ou.u bra? Brukade grannarna forsoka atb stjala dem?

vail gjordes med dem och sarskilt med toppruskan?

ld,getka,ruen Vad" kallad.es denna? Pe vad stitt, var och nar

pfl, dagen uppsattes den? Beskriv detta noga! Rd,ttade sig an-

t,alet efter ga.a"n. storlek? Hade man nfi,gra sarskilda bruk vid

resningen? Hur ld,nge fick den sibta? Hur forfors med den, de

den togs ner? Varfor gav.man fa,glarna denna karve? R,epre-

senterad.e d.en nirgon viss makt ? Hade fagelka,rven na,gon be-

tydelse for skord.en, och kund.e man taga mh,rken av den for det

kommand.e A,rets gr6da? Har den satts i forbindelse med den

sista (f6rsta) kd,rven vid skorden eller tr0skningen pfi, hosten?

Doppa i grytan Nii,r pfr, ndopparedanu d'gde doppet rum? Hur

tillgick hd,rvid, och va,c. kallades doppet (mtiljebrod etc.)?

Kreaturerl Fick kreaturen sd,rskilt julfoder? Forfors dd'rvid

pa, annat sd,tt a,n vanligt for att skydd.a diuren mot trolldom etc.?

varav bestocl detta foder? Bj6c s h,ven oI eller brd,nnvin? stod

denna traktering i forbindelse med mid.sommarens blomsterkvast,

sista k6,rven eli"r julbrodet? vad sades et djuren, de de utfod-

rades? Kunde de tala?-

Julbad,et. Hur pass grund.Iigt var julbadet? var och nd,r ti,gde

det rum ? I vilken ord.ning badad.e de olika familjemedlemmarna?

skulle man liigga mid.sommarblommor, glod, etc. i vattnet?.- Yar-

for? Nrir fick vattnet sIA,s ut? skulle man ha nytt pfl, sig till jul?

Yarfor?

stugans klad,sel. Julkronorrua,. IIur pryddes vd'ggarna? IIpp-

hd,ngdes ocksf,, smyckor, forkladen och schalar? Hur sflg iol-
kronorna ut? rJpprita en sa,d.an! varav gjordes de och vad sattes

i dem (ha1m, vass, borst, d,ggskal, pappersblommor, garnd'ndar'

karameller, n6tter, talgljus etc.)? IIur upphiingdes de? Varfor

skulle man g6ra julkronor? rrur ld,nge fick de sitta? uppsattes

axknippor (krirvar)? Begagnacles takfaglar? sok att avbilda

en s6,d,an? vad trodd.e man om dem? Hade man andra tak-

pryd.nad.er (kransar av d,pplen, notter etc.)? Hur sfig de for julen

sd,rskilt forfardigad,e lju's- eller julepplestakarna ut? upprita

olika f orrner!

Jur,granen Hur klii,d,des den ri,ldsta julgranen man hort talas
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om i trakten? IIur stor var den? Vilken sorts ljus anvd,ndes?
Ifur ld,nge sedan var det ? Forekorn liknande kliidsel av tnh,,C eller
buskar vid andra tillfellen? Har man tagit kvistar och satt i vat-
ten ?

Julhalmen IIur skulle julhalmen vara beskaffad 2. TJLvaldes
hd,rfor vissa kd,rvar? Vem bar in julhalmen? Skedde det under
vissa ceremonier? Redog6r i s6, fall noga hd,rfor! (Vad sacles ?

Dansade manq At eller drack man ni,got? Stenkte man oI etc"
p6, halmen? Var lade man banden till kd,rven? Ifade den nfl,gon
sd,rskild form?) Ifur breddes haknen? Skulte nil,gon karve liifrr-
nas or6rd? Vad gjorde man med derl? Kunde man taga mh,r-
ken rorande det kommande A,rets skord av julhalmen (genom att
kasta str6,n i taket etc.)2. Ilade sjd,lva liggandet i halmen nfl,got
inflytande p5, skorden? (Borde man tigga still? Yilken var
kld,dseln? Skulle eller skulle man inte vara nd,rgA,ngen mot kvinn-
folken? Vad skulle man och hustru iaktta julnatten? Yarfor?)
Ifur gick det om det foll sot, spfl,nor etc. i halmen? IIur ld,nge
fick halmen ligga kvar? Fornyades den? Ifur forfors med den,
de den bars ut? Brd,nde man den? Strodde man den pA, A,krar-
rLa eller i lag6,rn? Bands den kring frukttrd,den? Varfor? Nd,r
och varfor upphorde man att anvd,nda juthalm?

Julbrasan Av vern och nd,r td,ndes julbrasan? Yid badet eller
de julhalmen breddes ut,? Vilken d,r den folkliga bend,mningen p6,
julbrasan? Vitka trd,dslag anvH,ndes, och hur skulle veden vara?
Var sjd,lva eldskenet, vd,Isignelsebringande d,ven for foremA,len i
stugan? Slog man nA,gonting p6, elden innan den slocknade ?

Tillvaratogs askan, och ans6,gs den p6, nflgot sd,tt lyckobringande?
Julklappar. Vilka personer skutle till ju1 ha lon i form av mat-

varor? Vad gav man dem? Niir rigde detta rum, och vad hade
man for bend,mning p6, dessa matvaror ? Under vilka ceremonier
forsiggick de fattigas jultiggeri? Nrir forekom och vari bestod de
tidigast kd,nda julklapparna pA, orten? Kastades de in genom
dorren? Skulle givaren vara okd,nd? Ivad var g6,vorna inlindade?
Forekom H,ven skd,mtsamma julklappar? T vilken form? Gav
man bort halmgubbar (som >friare r) eller f6,glar, grisfotter, ved-
trd,n etc.? Vad kallades det och hur titlgick dd,rvid? BrukaCe
julbocken, julgubhen eller tomten dela ut g6,vor? Itrur tillgick
dd,rvid? Sedan nH,r ar dessa figurer som gS,voutdelare kd,nda p5,

orten?
Julbordet ocVt julbrc)den. Beskriv julbcrdet rned dess julhogar!
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Nd,r fick man ata av dessa och vad kallades d.e?l) Rita opp olika

former pa, julbrod och ange deras namn! rrar nflgra forestellt

djur ? H"r d.e bakats av mjol frfi,n sista kH,rven eller endast av

dL, sista degen, eller AV alla sorters mjol? Inbakades i dem hela

korn? Hur bena,rnndes sfldana sarskilda brod? I{ar: man aven

haft iigg, flask, ol elrer vort inbakad.e i dem? Hade de nfl,gon

sd,rskild plats pa, bordet, (under d.uken)? Lades de sedan i sades-

bingen? Uppt angdes de och gavs de ffi kreaturen och plogman-

nen, eltrer Iades de p6, plogen eller i jorden om vfi,ren, de ploining-

en h6rjade eller kreatur", sld,pptes i vall, e1ler om hosten,qu den

forsta r6,gen skars ? Behand lad es julosten, julljusen och julolet

pfl, Iiknande sd,tt ? Jfu V6,rarbete! Slogs 61et ocks6, p& trtid eller

fi,krar? Forekom korn eller ax pfi, julilordet?

J utaltons kaallsuarcl . Skulle f onstren v ara f ordragna ? Y arf or ?

Vilken vat matordningen (skinka, svinhuvud, grot, lut- eller anna'n

fisk etc.)? Forfor man p6, nfl,got sarskilt sd,tt med- benen AY ilrt-

grisen, svinhuvudet eller svinfotterna (ifr Pask med fastlagen

och va,rhalva,ret i ovrigb)? Undvek man na,gon viss mat (del av

grisen eller svinhuvudet btc.)? IIur var placeringen? Vilka del-

, tog i mS,ltid.en? Had,e man n6,gra dryckesseder av sh,regen afi?

Var det na,got som man borde ata forstz. Yarfor? Skulle man ata

d,pplen och notter? Yarfor rimmademanpegroten (fisken)? Finns

det nfi,gra traditionella rim, som har sd,rskilt avseende p5, julen?

sades annars n6,got nd,r man tog de forsta skedbladen av groten?

Av vilken sorts sd,d. (grynsort) var d.en? Vad innebar bonan i 916-

te.,.? Fick man inte ta upp vad. man tappat under bordet? Var-

for? Offrade man av julmaten eller julolet? Hur tillbragtes 6'ter-

stod.en av d.agen ? yarfor dukades inte bordet, av}. rrade det

nfi,got med fi,rsvd,xten att g6ra 2. Y at det n&,gra osynliga gaster

som tanktes infinna sig ? virka z. Lemnades n&,gon plats tom

under sjd,lva ma,ltiden? Hade man ljus td,nt for varje familjemed-

lem? Aven for nyligen avlidna? Yad kallades dessa ljus for, se-

dan de sld,ckts ?

" Tyd,or och marken iutafton och iulnatte'n. Vilka mh'rken tog

man av julljusen? Vilken betydelse tillades tjock rok fra'n

julbrasan? vilka varsel kunde mAn i Ovrigt taga av elden, glo-

den eller askan ? Lade man stenar i askan for varsel? IIur tyd-

",T:Jn:;,T*5i; Hl:J5,1; :iX'!!15e ;

vA,rkata, .rA.' e1ler juloxe, j ulbock'
a, etc.
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des olika sp6,r? Kunde man pa annat sd,tt forutse vilka som
skulle do (se in genom fonstret, kasta sko etc.)? Tog man annat,
varsel (med julmaten, ju161et, hppleskal etc.)? (Jfr 6,rsg6,ngl)
Vad betyder sd,deskorn under bordet? Brukade man gora nA,got
under julen med frukttrd,den for atb fe god skord? Yilket v6,sen
sattes i forbindelse hd,rmed? (Fr6ja? )

Julnattens andeucisen. Brann julljuset under natten? Varfor?
Vad ti,gde rum med det vid midnatt ? Vilka offer bragtes tomten
eller andra va,sen (under julbordet, i lag6,rn, vid n6,got trrid etc.)?
Yad menas med julektiringar, tsjuhutakd,ringen )), den vilde je-
garen, Odens jakt etc.? Skulle man undvika att nd,mna vissa
namn p6, djur etc.Z. Td,nktes Jesus bes6ka hemmen julnat-
ten? Forvandlades denna natt kiillornas vatten till vin? Varfor
och nd,r? Hur vet man det? Ar det farligt att dricka av det?
(Jfr Bes6k vid krillor etc.!)

D. Juldagen.
Beskriv fra,rden till iolottan och vad som iakttogs dd,r-

under (med skd,llor och andra skramlande foremf,,l etc.)l Anvd,ndes
bloss vid andra tillfeUen? Hur forfors med blossen vid fram-
komsten tiil kyrkan? Vad trodde man om julljusen i kyrkan?
IIur skedde hemfd,rden? Vad var anledningen till kapplopningen?
Vad skulle man iaktta vid hemkomsten? Hade man na,gra sa,r-
skilda ceremonier (med julljus, julol, brh,nnvin, julbrod och annat)
for att tillforsd,kra sig sjd,Iv, kreaturen och 6,rsvd,xten vrilgA,ng?
Har det htint att, hd,starna fordes in i stugan ? - Varav bestod
ottef odret, juldagen? Lades n6,got i vattenhon, de djuren
skulle dricka, eller fick de vara utan vatten? Varfor? Varfor
fick man inte mocka eller sopa pA, juldagen? Hur tillbrag-
t e s d a g e n? Varf6r fick man inte arbeta, och varfor skulle
man sova i julhalmen? Hur behandlades och vad kallades en
bes6kare den dagen?

E. Annandagjul.
Beskriv Staf f ansritten! Hur lyder detta bruks folkliga

bend,mning? Hur och var samlades man? Vad var m6,let for
(k*pp-)ritten (en norrinnande kella)? Var var den beld,gen? Ange
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det p6, karban! Vilka ceremonier iakttogs vid kd,llan, och vilken
fordel hade man arr att komma forst? Sj6ngs nfl,gon visa? Ntir?

Anteckna ord och om mojligt h,ven melodi! Sd,rskilt intressanta ar

typer med namnet Herodes och med motivet om den stekta tup-
pen som blir levande igen. Yilka upptfig forekom i samband med

hemritten (besok i stugor, mAn red in etc.)? Vad menar man

med lstaffanstiggaret? - 
M o c k a d e man i andras stall annan-

dags morgon? Hur tillgick hzirvid? Var det en vd,nlig eller ovH,n-

lig handling? Yar julgodseln sd,rskilt bra? Yad gjorde man med
julstringerna? Brukade man skd,ra hH,starna litet i benen? Vil-
ken traktering fick den som mockat och hur kallades denna? Fick
djuren (aven katten) sd,rskild ottef odring? Vilka bend,m-

ningar hade man hrirpA,z. * Brukade man s k j u t a Annandagen

och hur tillgick dd,rvid? : A k t e man denna dog ga,rna sld,de, kd,Ike

eller skrids\o? Hade det inflytande pa linet? Brukade man

r i s a varandra? Med vad? Hur tillgick dd,rvid? Hur tillbragtes
ef termidd agen?

F. Julens mellandagar.
Jutgi,llena. Vad kallades de? IIur bekostades de? Vilka ledde

och vilka deltog i dem? IIur tillgick darvid? Vad kallades mel-

landagarna ?

tltktddsel. Halm- och andra figurer. Hur kltidde man n6,gon

till j o I b o ck? Hade han bjiillra mellan benen? Attotldes han

av en julkarirg eller andra utktrid da? Vad kallades hans kring-
vandrirg i gA,rdarna och hur tillgick hd,rvid? Sj6ngs nA,gra visor
med mer eller mindre dramatiskt innehA,ll? Forekom andra

utkledningar (ss. jultypp&, juihyppa eller julgoppa)?

IIur seg de ut? Var det md,nnisko- eller fagelfigurer? Brukade
man kkida sig till hd,st, oxe, A,sna elc.? Hur fl,stadkoms det? -
Forekom hel utkld,dsel i halm? Beskriv denna! Vad kallades
s6,dana halmgubb arT.

Tillverkades f igurer av halm, julkors, julvipPor, sko-

makare, julgubbar, julhusar, jultyppor och julbockar? trller har
man nfl,gonsin kld,tt en liten gran i manniskokld,der? Yilka upptag
hade man i samband med dessa figurer, och hade de nA,gon viss be-

tydelse? Brukade man dansa omkring dem, hoppa over dem etrIer

sova med dem? Steldes de i samband med julgroten eller ari-

l
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nan julmat? Fick de rsmakar> av den? Var var dessa halmfigo-
rers plats (i taket eller i nfl,gon viss vrA,, pfi, eller under bordet etc.)?

Tog man varsel av dem? Vad kallades de? Sa,nde man bort
dem till andra personer eller medf ordes de vid kringgi,ng ? (Jfr
orran samt, Sl6,tter, skord och trosknirg, Trettondagshelgen och
tjugond*g Knut, Frieri och br611op!) . Sok att avbilda f6re.
kommande figurer eller utkltidslar!

Yilka va,derleksmarken tog man under jultolften? (Hade
Oden eller Froja nfl,got sarnband med vadret under julen?)

G. Nyir.
Aterkom nA,gon av foregfi,ende dagars seder p6, nyd,rsafton eller

nyd,rsdagen? Tog man varsel? Hur? Vilka tydor hor hit? Yil-
ken betydelse hade n;rA,rsnyet? Vad kallades aet (hiingery,
trd,ngeny, nykung etc.) Vad gjorde eller sade man, de man
seg det? Kunde man dd,rav och av aftonstjd,rnan sluta sig till
det kommande 6,rets skord etc.? Vilken betydelse hade den f6rsta
person som kom p5, besok? Vad kallades han? Hur skulle man
sd,rskilt denna dug g6ra for att, fe djuren att trivas? Hade man
n6,gra arbetsseder pfi, ny6,ret? Brukade man lfi,tsas ploja? Be-

skriv i sfi, fall ingA,ende hur dd,rvid tillgick, och vilken betydelse
man inlade i dessa bruk? Forde man ovH,sen? Hur och varfor?

FI. Trettondagshelgen och tjugond"g Knut.
Aterkom nfl,gon av foregA,ende seder vid denna tid? Brukade

stjcirngossa,r upptr ada? Kd,nner man p6, orten tiII nA,got fullstd,n-
digare stjd,rngossespel? (Forsok sjtilv eller anmoda i sfi fall lti,mp-
lig person abb nedskriva en fullstd,ndig beskrivning med upptrd,-
dande personers utkliidsel, text och om mojligt d,ven melodi!)
Forekom stjd,rngossespel H,ven andra dagar? Yad sade man om
vd,dret trettondagen?

IVAr tog julen slut? Den 7:de, 13:de jun. eller annan dog? Vilka
talesatt och uttryck finns det i ansiutning htirtill och till namnet,

Knut? Skulle julen sopas, dansas eller skjutas ut,, och hur firades
dagen i Ovrigt? Var det nu julbordet dukaCes av och rnan fick
ata av julhogarna? Slog man ut n6,got av julolet pfi, trd,d eller
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^r::,-des (halm-)masker, koskd,Ilor etc. ? Vad kallades dessa figurer?

Forekom na,gon kringgfi*g? Yad kallades den? K1adde man

ochs6, ut halmgubbar som man skickade ut med s. k. pass

etc. till mindre omtyckta personer? IIur tiltgick dd,rvid och vad

kallades clessa Knutgubb ar? Yad kallades Knutdagen (lilljul-
kvrill el. dyI.)? (O* julhallnen, se ovan!)

{\

Festbruk knutna till vixlande virhogtider.
Den f6rsta och viktigaste frA,gan ar, pfi, vilken eller vilka

d- a g a r under 6,ret (Matsdagen, fettisdagen, Gregorius, Tiburtius,
Peregrinus,,Iymmelonsdag, p6,skafton, annAnd*g p6,sh, pingstaf-

ton, Kristihimmelsfd,rdsdag, Ture, ValborgsmH,ssoafton, trefaldig-

hetsnatten, mi,C.sommarafton, andra dagar) forekom i socknen

bruken att A) tiind.a festeldar, B) bes6ka kd,llor, C) utklzida l6,ts-

brudpar och sjunga maj i by (alla med dithorande hd,r nedan an-

givna enskild heter). Angiv vid besvarandet, av nedanstA,ende

fragor dessutom alltid, vilken drg varje enskild detatj i bruken

f6r;komrnit, offi den avviker frA,n den forst angivna d.agen. (For

daton jft V6,rhalvA,ret i ovrigt!)

A. Festeldar.

Sok Laga red.a pfl, om festeld ar brukat uppgoras i socknen och

i sfi, fall tid,punkten c,tArfc;r, pfl, r,ilka platser och deras benamning!

Skedd.e d.et p6, nA,gon av ovannamnda dagar? Vid varje gfl'rd?

Vid ett vagkors ? Pe e1ler vid en gammal gravhog eller hatrIrist-

ning? Pe en hojd? Vid stranden synligt frA,n sjon? Pe en bet

eller flotte? Yid en dansb ana2. Vad kallades eldarna? Vad me-

nades med (midsommars-, pfi,sk- etc.)nvaka>>?

Hur uppstaplad,es bd,tet? Med stenar ? AnvH,ndes ris ? (Sarskilt

enris ? Varfor? ) Anvandes tjrirtunnor? Ilengdes eller std,lldes

de p5, stolpar eller lades de bara pa balet? Rita upp det med

nfi,gra enkla streck! Brrindes h6,tar, och i s5, fall hur uppstd,lldes

<le ? Smlld,es en ,etd,ng eller ett trrid, i bd,lets mitt? Bra,ndes forr
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nA,gon docka, figur, djur, matvaror eller ben i elden? Bller brd,n-
des 6rber och i si, fall vilka? Hur anskaffades och vem bestod
brd,nslet ?

Hur tandes elden? Med gnideld? Ifur uppgjorde man den
(jf* Husdjur)? Anvii,ndes hjul? Fick n6,gon i sd,rskilt uppdrag
att, td,nda elden (flicka: gosse, nygift etc.)2.

Vilka fc)restrilln'ingar och brulc var i Ovrigt forknippade med el-
darna? Bars eller slungades facklor, b r d, n d e r eller brinnande
skivor etc. i samband med eldarna? Eller var det nA,got bruk med
s t,e n a r i samband med dem? tranns det nA,got sd,tt att fA, veta
sin t i I I k o m m a n d e vid eldarna? Hoppade man genom dem
(ensam, tvfl, och tvA,, gosse och flicka, eller p6, annat sri,tt)? Varfor
gjorde inan det? 

- 
Drevs ocks6, boskapen fram mot (eller

6ver) eldarna (eller gloden)? Varfor? Kd,nner man pn, orten till
motsvarande sed vid kreaturssjukdomar frA,n forna tider ? -Yarf or td,nde man overhuvudtaget elden? Be-
tydde r6kens riktning nA,got eller eldarnas antal? Trodde nir,gra
att eldarna var bra for skorden? E1ler skyddade de mot hd,xor?
Eller har d,ldre sagt att de skyddade mot vargafl Hade man nfl,-

got sd,rskilt utrop eller talesd,tt dtirvid (ss. att be- nA,gon binda
sina uhundar)) eller brd,nna rd,vungar etc.)? Forekom det d,ven

e andra dagar, de eldar icke uppgjordes? Utkliidde man s. k.
Valborar for att skrd,mma vargarna? Hur tillgick drirvid? Gick
man skallgflrg 2. Y ar hh,xorna i r6relse n6,gon av ovannamnda
dagar? Vad gjorde de t. ex. for att f6, smorlycka, mycket mjolk
etc.Z. If ar nd,gon nflgonsin sagts ha sett nfr,got sp6ke (eller den
onde) vid eldarna? Dansade mankringbalet? 

-Harman nA,gon av oyannH,mnda eller andra dagar g6,tt med b j e I l-
r o r? BlA,st i h o rrr eller 1u r? Skrikit och smrillt med piskor?
Skjutit s k o t t? (IIur skot man? Anvd,ndes a1kol?) Vad tjd,nade
detta larm tiXl ? Steppte man samtidigt med dessa seder ut krea-
turen f6rsta g6,ngen i vall forr i tiden (jfr Husdjur och V6,r-
halvfi,ret i ovrigt)?

vid vlken t,id,pun#'r#Hr-#iltiJH !f'r,r, vissa kd,rror, sj6-
ilt, vattendrag etc., och vilhet na,mrl (benamning) hade de (Eskils
kd,lla, tref aldighetskalla, midsommarkd,lla, surbrunn etc. ) ? Ifur
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ansegs vattnet vara (jii,rnhaltigt etc.)? Ansa,gs det att vattnet i
hd,lso- eller offerkd,llor borde rinna A,t visst hfl,Il? Varfor? Stemde

det pa orben? sked,d.e dessa bes6k na,gon av ovannamnda dagar?

Vilka? Besokte man kd,llorna ocksi, under mellantiderna? Var

Iflg kallorna i frfl,ga? (P1atsen torde helst anges enligt karta')

vilken var den kimpligaste besOkstiden pfl, dygnet (solens upp-

eller ned.gfr,ng, midnatt etc.)? vad menas med ugokottar? Gick

(akte) man tilt kd,Ilan ensam, tv6, och tvfi, etc; under tystnad, utan

a,L;hd,Isa pfl, motande eI. dyl.,eller kom man dit i ftrock under stoj

och glam? Gick man ifr6,n d.ansen kring maistS,ngen eller eldarna

tilt kallorna eller sattes de i ovrigt i forbindelse med varandra?

Rensad.es, Iovades eller smyckades ktillorna? (Avbildning!) Vilka

ornbestyrde detta, och nd,r f6re besoksdagen rigde det rum? Giorde

man det ocks6, under torkperioder? Yarfor?

Vilka sed,aanior etc. .,,rar 
fdrbund,na meil sjd,lva besciken? Dansa-

de, lekte och sjong man visor? Med,hades nfi,gon fortd,ring? Yad?

Ifur m6,nga personer kunde vid. ett sfl,dant besok ha varit samlade

kring krillan? Hur ld,nge stannade man? Gick allt tilI som i gam-

Ia tid,er? Var ba,de ,ngu och gamla d.d,r? varfor skulle man dric-

ka? Fick H,ven friska goru d,et ? Nrir skulle detta ske (vid ankoms-

ten, f6re eller efter d r,rsen, vid. bestamd. tid.punkt etc. )? Hur till,
gick cld,rvid ? Forekom clet att man "ej blott drack av vattnet',

utan h,ven tvd,ttade (badade) sig i det eller stankte pfi, varandra?

rrd,mtade man ocks6, hem vatten (lera) till sjuka? Hur tillgick

d.d,rvid.? IIur forvarad.es s6,dant vatten (inomhus, ut'omhus etc')?

Kunde det forlora sin kraft pa n6,got'stitt? Iakttogs det overhu-

vudtaget n6,got sd,rskilt betraffand,e kd,rlen? Skulle de Yar& rYa,

krossas etc ? Skulle man lagga penga,r, eller and-ra metallforema'l

(.s.nfi,lar, knappar, skedar m. m.) eller blommor, brod' hfl'r etc' i
kd,Ilan ? yarfor och nar? Skulle man kvarld,mna nfi,got litet kle-

d,espla gg, en kepp el" dyl. ? Varfor skedde det? Skulle man ga

runt, kd,llan vid. n6,got titlfiille? Nrir? Eller skulle man ga 6ver

den, buga sig, se p6, solen, ge bakld,nges, ropa nfi,got eller liknande?

Vilka sjukd.omar m. m. s6kte man sd,rskilt bot for (6gonsjok-

domar, engelska sjukan, barnsbord etc.)? offrade man H,ven ef-

ter tillfrisknand"t' 
,n.n nr,h, .qti,on,er kh,nner man i c lylikaVilka fcirestalln'ingar och sagner kh'nner man i orten om (

kd,llors uppkomst 1g"ro* n6,gon heligs kraftord etc., en oskyldigs

d.od, genom djur eller kraftbeg&,vade forema,ls na,rvaro, under

gudstjd,nst, genom en btind.s eller en sjuks tro eller ingripande), om
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lyckade kurer, om kd,llor som forlorat sin kraft eller om straff 
-ofta blindhet for att man ohelgat krillan (genom djur, spott,

exkrementer, skamligu sjukdomAr, dod man etc.) eller for att
man tagit pengar eller .det andra offrat, eller druckit de vattnet
vid midnatt var forvandlat till vin etc.? Vilka spoken, Overnatur-
liga vH,sen (eller djur) har td,nkts upptrd,da vid dylika kd,Ilor z. (Jfr
naturvd,sen!) Vilka forsiktighetsmA,tt ha,r man iakttagit vid dric-
kandet ur frd,mmande kiilla? Vad mA,ste man g6ra vid s. k. fri-
kd,llor (offra el. dyl. innan man drack)?

Vad berd,ttas 'i ciurigl om kd,llorna (om fdrsok att fylla dem , nye
keiledror, fornd,ma bes6k etc. ) ? If ar det funnits n6,got kors (min-
nessten, offerstock, lund, heligt trd,d) vid kd,llan (jfr Naturfore-
mal) ? IIar marknader hallits dd,r? Na,r?

Har man hort att hd,star eller andra husdj ur aattnad,es eller sucim-
m,udes vid bestd,mda tillftillen (t. ex. 1 r,raj, midsommar)? Yarfor
skedde detta?

Var daggen, n6,gon av ovannd,rnnda eller andra clagar sd,rskilt
bra ? Yarf6r? Hur samlade man den 2. Yar det titl nytta for
en sjtilv och tiil skada for grannen? Vilka olika sorters dagg fanns
det? Hur anvH,ndes den? Vad menas med tmidsommarjd,st r>?

Var det ciuerltuuudtaget sed atL pa n6,got sd,tt anaanda aatten
(tviitta aY ansiktet, att s6ka blota ned andra etc.) nfl,gon av dessa
dagar? Yarfor och hur tillgick drirvid? Vilka dagar anses sjon
krava ett miinniskoliv, och nd,r fick man for forsta gA,ngen bada i
det fria? r'orekom drirvid sd,rskilcla pld,gseder?

C. Litsbrudpar och majsjungnirrg. ,

I{ar n6,gon av ovannd,mnda dagar (i synnerhet Yalborgsmd,sso-
afton etrler midsommArafton) haft daligt rykte, sd,rskilt med tanke
p6, f6rhS,llandet mellan gossar och flickor? Eller har vissa utsedcla
pojkar och vissa utsedda flickor sd,rskilt tldtt,it s6mmo,n paru,is nfl,-
gon av clessa dagar, och hur har de de utsetts ? IIar man n6,gon
sin lrld,tt ut n6,gon eller n6,gra till bruil och, bruclgum? Marskalkar
och tiirnor eller motsvarande ? Deras kkidsel? Bruk dd,rvid? Kkiclde
man n6,gon ltelt 'i grcint? Gav man n&,gon vissa 6knamn? Var det
skamligt eller hedersamt att bli s&dan brud 2. Yarfor? I{d,r och
hur utsA,gs man deirtill? Sarnma dog eller tidigare? Vilka upptd,g
forekom? Gav rnan >brudenI n6,got, dfl, rnan dansade med henne?
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Bar man mai i by? IIur tillgick darvid? Vem ledde dessa

kringvandrande vA,rf ir are? , Hur var de klii,dda? Ordnades tA,get

p5, visst sd,tt ? Y arifrdr,n fick man de gr6na kvistarna, hur hamta-

des de och hur bars de? Satte man en gr6n kvist utanfor sin ut-

valdas hem? Samlade man in gA,vor (egg eI. dyl.)? Hur tillgick
d.ri,rvid? Sjong man r>majvisan D, >pigvisAn )), n6,gon pingst- eller

midsommarvisa, en psalm el. dyl.? IIur lod den? Teckna om

m6jligt upp melodien! Nar och under vilka former at man upp

d.et samurantiggda? Nd,r holls v6,rgillet (kransagillet)? Yad sjong

man, de man fordrivit skatorr&, och hur tillgick dtirvid?

Pisk med fastlaBen.')

Vilka dagar under fasttagen ltade egna benamningar? IIar man

under fastlagen pch sd,rskilt under f ettisdagen haft nfi,gra

bestamda sed vd,nj or, upptfl g, tavIin gar? Har man

pfl, fettisdagen brukat stiga upp tidigt? Yarfor? Kenner man till
fastlagsris? IIur sflg de ut, vad. kallades och hur anvH,ndes de?

Skulle man g6ra sarskilt rent i lagA,rden och i stug an? Hur skulle

kvinnorna bara hA,ret fettisdagen? Fick man spinna? Yarfor?

Skulle garnet vara fardigt eller ld,ggas i btot fore fettisdagen? Fick

man hugga eller taljaz. Varfor? Akte man garna slade, kalke,

slangkrilke eller skridsko den dagen? Vad kallades det ( >6,ka

lf,,ngt 1in och stora rovor D etc. )? Varfor ? Ifur tillgick darvid ?

Vr,J ropad.e man? Fick man falla? Varfor? Hade man bjtillror?

Skulle inan vara vitkkid d , ha lin eller n6,got av linne pfi, sig ? Fo-

rekom barfotaspringning ? Slog man ukatten ur tunnan I etc,Z-

Vilka matrd,tter var knutna till denna dog (d,rter och fiAsk, svin-

huvud,, grisf6tter, dopp i gryta, korv, ost, bullar etc.)? skulle man

atamycket? Dansades d.et pA, kvd,Ilen? IIur tillgick darvid? Horcle

lfl,ngdans tiil sedvanjorna? Togs det nfr,gra tydor i sarnb.and

hd,rmed (kuckelvalling etc.)? Vart skulle man bara soporna solx

utsopats d.enna clag? Gick man till en korsvag (ift fi,rsgf,,ng)?

Ifade vinden dd,rvid. nfi,got att betSrda? Skulle sopandet befria en

sja,lv fr6,n loppor och tross e1ler ge grannen ogras ? var skulle rnan

1) Om elclar, kd,Ilor, b'rudpar, se ovan!

*
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gora av fkiskbenen efter maltiden? Varfor? Vilket samband
fanns det i ovrigt mellan linet och boskapen (sd,rskilt svinen) fl,

ena sidan och fettisdagen e den andra? IIar man sparat nf,got
av maten tiIl vfi,rplojningen eller sfi,dden, och hur forfors de dar-
med?

Vilka namn hade man pfi, de sarskilda dagarna under dymrneln
och pd,sken, och vilka rd,tter horde till de olika dagarna (ss. sk[r-
torsdagen etc.)? Nrir fick inte askan utbaras ? Varfor? Vad
hade man i ovrigt att iaktta (ss. att inte lana ut, eller srilja smor,
mjolk, inte ringa utan springa med skramlor etc.)? Forekom
n6,gra ar. fastlagens och fettisdagens pld,gseder (ocksA,) under denna
tid (ss. reng6ring, fordrivning av loppor och li;ss, avbasning med
ris 

- 
vad hallades det 

-,'grisslaht, 
A,rsgi,ng etc.?) Se ovan! Vad

trodde man om skd,rtorsdagsvatten? SkuIIe man tvd,tta vid viss
tid? Yarfor? Vad gjorde man med skd,rtorsdags- (eller pA,sk-

dags)dynga? Vilka namn har tillkommit skbrtorsdagen? Vad
"hade man att iaktta lA,ngfredagen? Hur kunde man i 6vrigt,
skaffa sig hd,lsa, krafter och ld,kemedel, forsd,kra sig om god
skord, kreaturs- och smorlycka (jfr Vfl,rhalvilret i ovrigt Gre-
gorius , och X'esteldar), ffiycket egg (d,ven krA,kri,gg) etc. under
ifrfi,gavarande tid? SkuIIe all eld vid nA,gon viss tid vara ski,ckt
for att sedan A,ter upptri,ndas ? Hade man n6,got sd,rskilt aLb iaktta
angA,ende spiseleldens upptandande och anvd,ndning under p6,sk-
dagarna (med nio sorters ved, skosulor, efter det grannen td,nt
etc.)? Finns det nfi,got minne av att man burit omkring dylik
eller annan sorts eld nu eller vid 'annan tidpunkt p6, vi,ren ? Tog
man varsel arr roken? Kd,nner man bruket med >pfi,skpa1mer r>

(vide)?
Vilka dagar under p6,sken rigde hd,xornasBlfl,hullaresor

rum (bort och hem)? Vilka skyddsmedel hade man mot ha,xorna?
Vad gjorde man med redskapen, e1den, dorrar, godselhoger,
mjolken etc.? Ifur upptii,ckte man ha,xorna? (Se i ovrigt annan
sd,rskilt utgiven frA;gelista! )

Pe vad sd,tt och nar A,ts p A, s k ii, g g o tr, och vilka bruk var
forknippade dd,rmed? Ats de ute i nfl,gon hydda? Krossades
skalen? Varfor? Varfor fd,rgades d,ggen? Hur och varmed? Holls
sd,rskild pfi,skfest for barn eller vallhjon?

Var det underpfi,skveckan f orb j,det aht utforavissa arbe-
ten, ata vissa matrd,tter, nH,mna vissa ord? Vilka och varfor 2.

Brukade man spela varandra spr att under p6,sken (skrimtgfi-
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vor, pass, pA,skbrev etc.)? IIun tillgick dd,rvid? Forekorn n6,gon

utkkidsel? Brukade man td,vla om atb komma forst opp ur
sd,ngen, och vilka oknamn tillades den som kom sist?

Brukade man se solen udansau eller r>hoppat pA,skmorgo-

nen ? Y arifrfl,n, nd,r och hur skulle detta iakttas ? Varfor sades

den g6ra det 2. IJar denna forestd,llning knutits ocks6, tilt andra
dagar? H.ar man brukat spela fr6,n kyrktornen el. dyI.? (Jfr
V6,rhalvfi,ret i 6vrigt!)

Pingst.')
Har p,ingsten firats pf,, sd,rskilt sd,tt, L. ex. med bestamda mat-

ratter? Kleddes kyrliorna med lov? Sattes grona kvistar i ak-'

rarrra? Ifur tillgick dd,rvid och varfor? Samlades rnan titl dans

pa vissa hojder? Har man ansett solen dansa denna dog (if*
Pask)? Ifur verkade regn vid pingst? Sattes pingsten pfl, nfl,got

sd,tt i samband med de doda? IIur?

4i

Midsommar.
SOk taga recla, pa o]1I majstringer brukat resas i trakten och i sri

faIl pa vilka platser? Yid varje ellervissgfirdelieren-
dast vid herrgf,,f n? trller hade ett helt sarnhalle gemensam

stfl,ng ? Vicl ett vagkors ? Vid en danshana? Annorstir,cles ?

Gflrdens och platsens n antn ?

IIur sflg majstfi,ngen ut f 6rr och nu? TecA;:ndttE

(fotografi)! \rar clet en stfl,ng eller var det ett trad, d.. \'. s. \rar
roten eller toppgrenarna kvar, och hur kvistad.es det i sfi, f ail ?

Vilket tradslag f oredrogs och vad iakttogs vid valet ? Vilken lfingd
hade trildet eller st6,ngen? I{urdan var kladseln? Vilka svara,r}e

for den (vissa gA,rdar i tur och ordning, flickorna med nfigot for-
styre etc.)? Vilka blornmor och 1or,' anvd,ndes? Anvii,ndes kou-
valjehlad, r[vrumpor, orrnbunkar, pioner, ekl6v, lonnldv etc. ?

t) Om elclar, kriLllor, brudpar, se ovan!
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Deras betydelse? Yar sti,ngen virad i spiral med gr6nt eller
papper, eller helt kledd i gr6nt, eller var den m6,Iad eller skalad i
spiral eller p6, annat sd,tt? Gor en beskrivning tilI teckningen
och ange H,ven fd,rgerna! Forekom riggskal? Hur fa,stes de? Dit-
sattes vissa figurer eller dockor? Sattes de upptill, nertill eller p6,

korsarmarna? Hur var de gjorda, hur stora, och vad f6resttillde
de? Forekom vindspel? AnvH,ndes band, kransar, kronor av
grdnt eller av halm eller vassr6r? Ntir hade de sistnamnda for-
fiirdigats (vid julen)? Ilade man toppkrans eller toppruska
vad kallades den ? tupp, vimpel eller annan prydnad i toppen?
Varav och hur var d. gjorda, vilken ftirg hade de? Stod det nA,got

pfi, vimpeln? Beskriv den noggrant! Vilka andra har ej nH,mnda
prydnader pflsattes majstA,ngen (shepp, dalpilar, vaderkvarnar,
bleckbitar, ljus av Lra, vassr6r etc").

Ifar majstd,ngen ansetts f orestti, lla n6,got (mtinniska,
man, kvinna, skeppsmast etc.) ? Ifar den kallats med nfi,got nAmn
(rBrudr), lMajar> el. dyl.)? Vad kallade man i samband harmed
toppruskan? Vad menas med lhalsband r), uska,rp l, ))armar )),

rb6,gar r>, ubrudsmycke u, >nd,sduk I och lsloj a I pfl, rnajst&ngen?
KH,nner man andra liknande bend,mningar? Har man nfi,gonsin
(vid sidan av majst6,ngen) dansat kring eller med en halmgubbe
eller halmk arve?

Forekom det nA,gra vissa hogtidliga bruk vid f ellandet
eIler inf 6randet av trd,det eller st6,ngen? Gjordesutflyk-
ter i samband hrirmed ? Yaft,? Vem skotte sjd,lva resandet? Hur
firades det (hurrarop, skott eLc.)? Hur fd,stes st6,ngen vid marken?
Med stenar eller st6ttor? Eller fd,stes den vid nfi,got hus eller med
stag? Ifur pryddes dessa? Dansade man och lekte man lekar
kring majst6,ngen? Vilka dagar? Forekom lfi,ngdans? Beskriv
den? IIur mfi,nga personer kunde vara samlade kring majstA,ngen?

Ifur lange fick majstA,ngen st6, kvar? Beholls sarnrna st6,ng 5,r

frA,n A,r?

Ansfi,gs majstfl,ngen h; n6,gon betydelse
IIade toppen nflLgon sd,rskild betydelse? Har man
den hos grannen eller i grannsocknett?.

IIar man haftkld,ttrings- ellerandra tavling

for gr6dan?
sokt bryta ned

a r? IIar man
skjutit titl mfl,Is pn, tupp?

Gick man runt, majstfi,ngen vidn6,gottillfrille? Brukade
man forkigga br61trop tiII tiden d6, majstA,ngen var rest? Eller var
nattfrierierna sd,rskilt vanliga dir,z.
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Vilken ar den folkliga benarnningen i orten pfl, majstfi,ngen?

Ilarmajstfi,ngennfigonstansrests vid annan tid an vid
m i d s o m m ar?

Hur firades m,idsomn'Lar i durigt?L) Restes lovhyddor och hur
byggdes de? Satt musiken i dem? Gjordes S,reportar? Kltidde

man i Ovrigt med grdnt,, kransar eller r6rkronor? Kitiddes kyt-
korna? IIar ocksfi hd,star och kreatur bekransats eller smyckats

med gr6nt? Brukade man gunga? Vad foretog man sig p6,

mid.somrnarnatten for att fe vet,a tillkommande hd,ndelser (t. ex.

sin blivande make, skordens beskaffenhet o. dyl.)? (Jfr A,rsg6,ng!)

Har man brukat gra,va i marken? Har 6rter, plockade vid mid-

sommar, nfigra sd,rskilda egenskaper? Gavs de f,t kreatuten?

Sparades de tiII jul? Sattes gr6na kvistar i 6,kern? Hur till-
gick dilrvid och varfor gjorde man det? Kunde djuren tala?

Virhalviret i civrigt,
En del av nedan A,syftade seder etc. forekommer pa olika heil

vicl olika tidpunkter och torde antecknas under den dug, vartill
de enligt uppfattningen pfi, orten htinfores. Jfr Tiderd,kning!

Vilka folksed.er, bruk, forestd,llnin Bat, skorde- och vaderleks-

ma,rken m. m. har man utover enligt tidigare listor lamnade

uppgifter knutit tilI nedanstfr,ende dagar?

Anton,ius (17 lL), de man skulle ata svin. Skulle trenen etc.

gra,vas ned, och rA,dde samma f6restd,llningar om dem som pfl,

jutrafton eller fettisdagen 2. Henrilc (19/1). Tabians och Sebast'ians

drg (20 lL). Pd,lsmassan (25 lL).
Kynd,elsmtissan (212). Tog julen slut forst denna dug2. Kallades

denna dog lilla jul eller med liknande namn? Brukade man fd,sta

e}den vid. hd,rden denn a dag? Ilade man hd,rvid nfi,gon dryckessed?

IIur tillgick dd,rvid ? Vad kallades detta ( >dricka trtdborgs skA,i r>

el. dyI.)? Ilurdant var vattnet vid denna tid? Yarfor?
Bla,s,ius (312). Agata (512). Dorotea (612). Peter Katt (Petri Ca-

thedra 2212) med ))varma stenen )) och med ett flertal talesatt,, sd,gner

och mh,rken. Valentin (L7 l2), de ffi,glarna parade'sig och man skrev

1) Om eldar, ktillor och brudpar, se ovan!

*
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kd,rleksbrev. Si,gfri,cl (L512). Mutt'ias (2412) - 
jfr nedan- med heta

stenen, vilken dug forbindes hl. a. med bjornen i idet och med
kringforandet av en utkkidd bjorn. IIur tillgick dd,rvid? Per-
petua (7 l3). 40 martyrer (9/3).

Gregorius (forr 1213, senare t3/3) och Vd,rfrudagen (2513) 
- 

mor-
md,ssan har mA,ngenstd,des flera gemensamma drag liksom ock-
sA, bl. a. Mattiasdagen och Gertrud,sdagen(L7 l3). Brukade
man springa barfota nfiLgon av dessa dagar? . Varfor och vart?
Sprang man till grannes, 6ver visst antal garden, till g6dselsta-
den, samma vhg tillbaka etc ? Yad kallades detta (springa
trana etc. )? Tillskansade man sig dd,rigenom ni,gra fordelar
framfor grannen? Har det ursprungligen ansetts som en ond
handli*g (for att skaffa sig sm6rlycka etc.)? Har man burit a6,got
sall eller karl med sig eller haft andra pahitt ? Forekom n6,gon ut-
kki,dnirg? Yilka deltog i dessa uppt6,g? Skrev man skamtsamrna
brev till varandra ( rtranbrev r)? Sok anskaffa ett sfl,danr! Ifur
overld,mnades de? Gav man barnen gA,vor? IIur, vad och varfor?
Bar tranan eller Gregorius ljus i sd,ng? Hur lyder talesd,tten harom?
Brukade man tavla om att komma forst i eller ursang? Vad gjorde
man med den som kom sist? Yad kallades han? (Jfr Pe,sk!) Vad
iLt man Yfi,rfrudagen ? Hade man rengoring p6, dessa dag ar? Eller
s6kte rrran bli fri frA,n loppor och 16ss ? Kom n6,gon korande
rned r>Iopplass u ? Fick man .spinna ? Brukade solen tdansa r> ?

IIur och varifrfi,n iakttogs detta? (Jfr Pask!) Sattes dessa da-
gar i forbindelse med firsvhxten?

Eduard (18/3). Bengt (Benedictus 2Il3). 1 april rned sitt april-
narri. , tr'orekom liknande sed H,ven andra dagar? Vad sades, de
man narrat n6,gon? Fanns det n6,gra traditionella dylika skd,rnt?

C elest'inus (Vilhel*, gamla Vf,,rfmdagen 6 I 1) . T iburt'ius (l4 I 4) .

I'6retog man sig nagot rneC kreatutren denna dag ?

Oaris'ius (Patrik L6l 1). GeorE Q3 I 1). Marcus (25 l1). Ture (28l4).
T ycho (29 I 4). Bcinsdndagen. V alborgsmctssoaf ton (3014).

1 mo,i. Yar det denna eller foregfl,ende dog som kallades val-
borgsmd,ssa ? Kenner man nA,gra denna dog brukade r>lasningar D

eller ubonerr> for kornas etc. vd,lgfl,ng? Vad skulle man hta och
dricka? Kalasvisa? Talesatt? Vad hade den aLt iaktta sorn
varken sj[lv hade kalas eXler var bortbjuden? Vad menas rned
majtolften2. Yad ha,nde under den?

Korsmci,ssa orn vf,,ren (3 l5), med sd,rskild betydelse for kreatu-
ren . Gamlu Valborgsmasso;n (12 5), de g6ken kom och man bru-
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kad.e bara eld. kring fi,krarna. Sof'ia (15/5). Peregri,nus (rralvard,

Halvg,rsmassa L6lb). Krist,i H,imnnelsfardsdag. Vad kallades den-

na dug (Ilelig torsd.ag el. dyI.)? Brukad.e man spela fr6,n tornen

el. ayi. I Bruk knutna tiII d.enna hor mestadels till betesgA,ngen

(jf, Ifusdjur och I'esteldar) . Erik (18/5). Trefald'ighetsscindagen.

vad kallades d enna dug (r6da sond agen eI. dyl. ) ? (Jrban (2515) .

Bed,a (27 l5). Meclard,us (8/6), de rfl,ttor uppsades . columba (9/6).

Eski,t (L216) V,itus (r5/6). Bototf (I7/6). Dau'id (2516). Persmassa

(2e 16).
pe vilka av dessa dagar sd,d,d,es de ol'ika sridesslagen,linet, ham-

p&n, bonorr&, H,rterna, potatisen, eller i vilken vecka efter gamla

vi,rfrudagen (6 
1 
4) rigd e d et rum ? Nrir borj ad e plo jningen och

god.slingen? Nd,r d.revs boskapen f6rsta gfi,ngen i vall z' Jfr

Va,rarbete och r{usd.jur! Nar borjade f iskel, ? IJar ungdomen

vissa s6nd,agar (srirskilt p6, v6,ren) brukat saml as tilI bestd'mda

kyrkor i grannskapet? I{ur tillgick darvid-?

Flosthalviret i civrigt.

En de1 ned.an fi,syftade sed.er etc. forekornmer p5, olika helI vid

olika ticlpunkter och tord.e antecknas under den dug, vartill de en-

ligt uppfattningen pfl, orten hd,nfores. Observera harvid sd,rskilt

slakt och skordefester! Jfr Tidera,kning!

Vi1ka folkseder, bruk, forestd,llnin gdt, skorde- och vaderleks-

mh,rken m. m. har man utover enligt tidigare listor ld,mnade

uppgifter knutit tiII nedanstfl,ende dagar?

Ma*ia besolrelse (217). canutus (I0/i). siusoaardagen (27 17).

olsmasso (2g17), d.e hoet skulle vara slaget . Larsmussa (10/8) och

Brynotf (16/8), som bI. a. utgjord.e hemd,rkelsedagar for sla,ttern.

petri fang. (uB), d.e de nya potatisarna kom. Lars, susanna och

Klara (10-I 218), sorn ar farliga for frost . Ma,r'ia h'immelsf. (15i 8)

- 
senare v6,rfrud.agen . samuel (20/8). symphori,an (2218). Barto-

lomuus (Bertitr 24lB), sorn motpol till Luciadagen . Rufus (27 18) .

Joh. dcip. halsh. (2glg). Eg,id,,ius (U9). Morsmassa (8/9). Kors-

massa om hosten (L4lq. Matteus (2119) '

M,iclcelsmassan (zglq. rrur bend',mnes denna helg p6, socken-

m6,Iet? Har man denna dug haft nfl,gra sarskilda sedvd,njor knutna
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till ti d,nstef olkets f lyttnirg (dans, frivecka, gille etc)?
Vad kallades md,ndagen efter Mikaeli?

Ilolls marknad, by- eller sochenstd,mmor denna dug? Ifar
nA,gon gammal person hort ordet kyrkmH,ssa ( lkd,rrmd,ss l), och
vad vet, man dd,rom?

fakttogs n6,gra sarskilda regler, som haft samband mecl
s k o r d o r, sA,som med skorderedskapen och slagorna denna
dog? Trodde man sig dtirigenom ge fri frA,n rrl,ttor? Skulle nd,gon
sd,rskild mat d,tas? Skordegr6t? Kokades den av 6,rets gr6da?
Anordnades nA,gon slags skordefest med dans ? Stod den i n6,got
forhellande d,ven titl tjd,narnas avflyttning? Vad kallades denna
dans (Micksmassdans, stordans etc,)?

Berd,ttas n6,got om h u q d j u r e n? Skulte dessa ha n6,gon sd,r-
skild fonpltignad (oo sista kd,rven el. dyl.)? Ifade man ndLgra
sedvd,njor i anslutning till betesgfi,ngen eller fri,bodsvistelsen? Vad
gjordes med skd,llan? Skulle kreaturen h6,llas inne MickelsmH,ss-
natten? Vidtogs i Ovrigt sd,rskilda skyddsA,tgd,rder p6, natten
for kreaturen? Skulle man iakttaga tystnad? Varfor? Var
n6,gra sd,rskilda vd,sen (... vattenvasen) i rorelse vid denna tid?
Jfr Husdjur och Naturvd,sen!
' Shulle n6,got visst djur slaktas till MickelsmH,ssan}.
Yitket? fngick det i n6,gon av festmA,ltiderna, som var knuten till
skordefesten? Eller har man eljest etit fd,rsoppa denna dug eller
haft f6,rmarknad, de vilsekomna f6,r igenlostes ?

Ifar nfi,gra e I d a r upptrints?
Brittmassa (7 ll0). Cal,irtus (L4l I0). Fick man denna dug fora

nf,,got frfl,n g6rrden (ss.smor) eller utf6ra kringgd,rning? Gallus
(16/10) med flera vaderleksmd,rken. Lucas (18/10). flrsula, 1100C

iungfrur (2L110). Simon (28110). Allhelgonadag (l/11) med ett
flertal vd,derleksmd,rken. Kallas denna d*g rlilla jul I ? tldrten
gds (1U11). Vad 6,ts denna dug, togs nfi,gra tydor av g6,sen dd,r-
vid? Fanns det n6,gra pkigseder, sd,rskilt bland hantverkare, som
ange att man vid denna tid gick till sd,ngs vid ljus? Klemens
(2311I). Katarina (25111). Har man etit n6,gon sd,rskild mjolmat,
s. k. resk, i stall eller lag6,rd? Varfor? Anders (30/11) och Ad,aent
med m6,nga vaderleksmd,rken. Kallas Anders rlilla jul I ? Barbara
(4lLz). I{'ikolaus (61L2).

Nar skulle om hosten kreaturen tagas hem frA,n betet (jfr ltrus-
djur)? Har de doda ansetts bora sd,rskilt hedras eller vara i
r6relse nA,gon dug under hosten? Nar infoll den stora hostslakten?
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var den forbunden med. nA,gon sd,rskitd mA,ltid? trller sparade man

vissa begd,rlig* delar tiIl langre fram? I{tir 6,ts de? (Jfr oYan

om Mickelsmh,ssan och annAn pfr sd,rskilt stalle utgiven frfi,gelista

r6rande slakt!)

Tiderikning.
T,i,d,s,ind,elni,ng. Vilka dagar (nhtter) har betraktats som f o r s t a

(ordra etc.) v6,r- eller sommardagen (natten) och

som f orsta (ardra etc.) host- eller vint'erdagen
(natten)? (I sarnband- harmed riktas uppmh,rksamheten pA, bI- au.

Kyndelsmassod.agen, Gregorius, Gertrud, Vf,,rfrudagen, Kr. him.

f. dag, Tiburtius, Bed.a, IJrban, Mikael, Ca1ixtus, Klemens.) Vilka
sed.v6,njo*, trosfdrestallningar, sd,gner, arbeten, mH,rken m. m'

har lrnutits till d.essa clagar ? H.ar I maj och 1. nov. haft n6,-

gon betydelse for fl,rsindelningen? Vad menas med vinter- och

*o*rrrartal? Yar det tid,en fore resp. forsta sommardagen och

f6rsta vinterd.agen? Vad. menas med ))sommarmA,I u (sommarmA,ls-

d*g) eller gammalt, sommarmfi,l (2414)? Vad har man kallat den

Z+lL1? Yar ans6,gs vinter- och sommartalets mittpunkter ligga?

Vad menas med komidsommar och gamla midsommar (LZ F)?
Harmantalat om r>temperdag arD (tamperdagar -katolska
kyrkans kvartalsfasted.agar) och uveckoflockav v'22. Vilka var dessa

(112, 216, L6fg, L6lll)? Kanner man f,rets indelnirg i r>t r e t-
ting ar)) eller r>r H, p p a r))? Yad innebar den? Vilka dagar var

begynnelsed agafi:ra (juldager, Vfl,rfrudagen, midsommar, Mickels-

mh,ssan eller var det Peter Katt, IIrban, Sy*phorian, Klemens el.

andra? IIur rd,knades veckorna i trettingen eller rd,ppen? Fanns

d.et nfi,got samband mellan veckord,kningen och mA,nfaserna? Yilka

var solstA,nds- och dogjd,mningspunkterna? Vad kallades de (sta-

brik, stad.ar, solhov etc.)? Stod solen still dessa dagar hur

Id,nge ) eller dansad.e hon? Har man haft and.ra indelningsgrun-

d,er, ss. de bjornen ansfi,gs vd,nda sig eller gick i eller ur idet

(Knut, Mattias etc.), de ekorren etc. f6,r jagas, de flyttfA,glarna

kommer och far, d.e snon smH,Iter, l6ven spricker ut,etc., eller efter

stjarnornas gfing? Ner H,r uhalvgivet foder och halvliden vinteru?
6
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Ifar man nfi,got minne av mA,nm6,naderna som kortare
H,n de vanliga m&,naderna? Kenner man benamningar som jrl-
mfi;ne, jultungel, kapptungel, tcrretungel, det torra tunglet, tor-
retor, goja, goa, distingsmA,ne? Vilken tid avsfl,gs dd,rmed? Vad
lnenas med r6tmfi,nad, hostmfi,nad, kalvmfl,nad, blid.el, sn6hd,sten,
rfar ftijeskinn>? (D" tre sista ar omskrivningar for mfi,nader i
borjan av A,ret.) Vilka talesd,tt och rirn kH,nner man betrd,ffande
rnfl,naderna? Vilka sd,rskilda forestallningar har man mojligen
haft r6rande forsta nyet i febr. och mars (jfr Nynr)? Vilka namn
pa sarskilda ny- och nedan kH,nner man i Ovrigt (kraknedanet
och hyllin ga- eller hyllenyet efter Tiburtius etc.)? Yad kallas
fOrsta dagen i nyet (prim etc. ) ?

Vad menas med ekorrveckan, havre- och kornv6,ren, slS,nkvec-
kan, minskeveckan, klavdagarna, flygdagor, myrdagor, svalda-
gor, gdkdagen (2514 o. 515), kr6,kdagen, duggnh,tterna, bjorn-
vakan, naddarna, nH,bbhundArna, jd,rnnd,tterna, ludder- (luddi)
nd,tterna (dagarna), hirnmerdagarna (jfr Lucia)? IIur indelades
dagen (i okt etc.)?

T'idsbestci,mn'ing. Vitrka regler har man haft for att rned m 5L-

n e n s tillhjtilp bestamma pfi,skens infallande, vissa marknader
(ss. kyndelsmd,ssan) etc.? Finns det n6,gon minnesvers for s6n-
dagsbokstaverna? Kenner man n6,gon som rd,knat dagarna etc.
genom att skd,ra skfi,ror i err bjelke, or kepp el. dyl. eller genom
att sl6, knutar pa ett sndre el. dyl. ? Finns det H,nnu nfl,gon run-
(prim)stav i trakten? IIur bestd,mde man tiden pfi, dagen genom
s o I e n s (mfl,nens, stjd,rnornas etc.) std,llnirg? Ifar man haft
mH,rken pa fdnsterposten m. m. eller ute i naturen (jf, Natur-
foremel)? Vad kallades de (sol-, middagskfi,ror etc.)? Beskriv
deras anvd,ndning! Forstod man att lasa tiden genom att, md,ta sin
egen skugga etc.? Kunde man bedoma tiden genom att se i djurens
ogon?

Anm. Trg noga reda pfi, om sagesmannen tilkiventyrs haft
tryckt krilla!










