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Inledning. 

Föreliggande arbete avser att publicera ett vetenskapligt 
bearbetat material, men vill framlägga materialet i en för 
läsaren bekvämare ock mera' lättillgänglig form, än som skulle 
ha kunnat ske, om endast motsvarande täxtsamlingar hade 
publicerats. Till kartorna ha fogats korta beskrivningar över de 
karterade företeelserna. Någon mera ingående vetenskaplig 
behandling är det för närvarande icke fråga om. 

Vad som drivit författaren att nu ock i denna form offent-
liggöra detta arbete, är främst den rådande bristen på över-
siktsvärk av detta slag' i vårt land. Även om förberedande 
arbeten härtill utförts — framför allt har Sigurd Erixon pu-
blicerat ett stort antal kartor över olika etnologiska företeelser, 
som redan de tillsammantagna utgöra det märkligaste ock 
värdefullaste dokument av kulturgeografisk art, vi äga — har 
dock ett helt ock avslutat samlingsvärk ännu icke åstadkom-
mits. Författaren hoppas därför, att denna kartsamling, som 
uteslutande upptager företeelser, vilka äro knutna till våren 
ock försommaren, skall visa sig vara forskarna till nytta. 
Källuppgifter kunna, då de eljest skulle ha tagit alldeles för 
stort utrymme i anspråk, anföras endast i undantagsfall. 

Utan tvivel kunna brister konstateras i detta arbete. Då 
det är det första i sitt slag i vårt land, måste det ju också i 
viss mån ha karakteren av experiment. Att vissa företeelser, 
som kanske borde ha kommit med i denna del, saknas, beror 
på att tillräckligt material för kartläggning icke varit tillgäng-
ligt i arkivens samlingar ock icke med till buds stående medel 
hittils kunnat insamlas. Det äldre materialet håller emellertid 
för närvarande på att kompletteras i dessa avseenden. 

Andra förekommande svagheter kunna kanske förklaras av 
att excerperingen ock bearbetningen av materialet måst ske 
vid sidan av författarens dagliga arbete, på kvällar ock nätter, 
i den mån icke dessa ha måst användas till examensstudier. 
De tekniska jälpmedlen vid själva utritningen ha varit de 
enklast möjliga, cirkelpassare ock dragstift. På grund av de 
höga tryckningskostnaderna har den billigaste reproduktions- 

1) Jämför Erixon, Svenskt folkliv s. 246 if. (1938). 
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metoden måst begagnas, ock denna omständighet har minskat 
kartbildernas tydlighet ock överskådlighet. 

Det kan anmärkas, att icke endast seder i detta ords van-
liga bemärkelse medtagits. Så äro t. ex. några kartor rent 
språkliga. Sed ock ord äro emellertid ibland så intimt för-
enade, att de icke utan betydande nackdelar kunna lösgöras 
från varandra. 

Till grund för kartorna ligga flera tusen uppteckningar 
från alla delar av landet. Varje föreliggande uppgift har 
undergått kritisk granskning samt efterkontroll i sin ursprungs-
ort, där detta varit nödvändigt ock så kunnat ske. 

Emedan kartorna i tryck måst återgivas i så liten skala, ha 
icke alla primärmaterialets uppgifter kunnat inläggas. Så upp-
tager t. ex. primärkartan över eldarna omkring 1,200 belägg, 
medan endast sammanlagt ungefär 600 kunnat tagas med på 
de bägge i tryck återgivna kartorna. Då det för de tätast 
belagda landsdelarna gällt att utsortera de belägg, som icke 
kunnat rymmas å kartorna, har förfarits ytterst försiktigt, på 
det att denna utgallring icke skulle ändra bilden av varje 
företeelses värkliga förekomst eller utbredningsområde. Lokala 
företeelser, beträffande vilka uppgifter förelegat från mindre 
än tre orter, ha icke annat än i undantagsfall kunnat utmärkas 
å kartorna, men omnämnas i regel i den beledsagande täxten. 

Ett kartarbete av detta slag har emellertid även en rent 
praktisk betydelse för den materialinsamling, som i vårt land 
bedrives av olika institutioner, så till vida som det ger god över-
blick över det hittils insamlade materialets fördelning på olika 
trakter ock landsdelar. Sedan en större serie kartor, av vilken 
de här publicerade utgöra blott en del, utarbetats på grundval 
av det redan befintliga materialet, ha nämligen på åtskilliga 
av dessa kunnat konstateras lakuner, bestående av större eller 
mindre områden, varifrån inga uppgifter rörande de behand-
lade företeelserna förelegat. När dessa lakuner på flertalet 
kartor till sitt geografiska läge överensstämt, har det med 
ganska stor visshet kunnat antagas, att ifrågavarande områden 
överhuvud taget varit bristfälligt representerade j  det befint-
liga arkivmaterialet, antaganden som också vid närmare un-
dersökningar besannats. Det blir härefter relativt lätt att 
fylla dessa luckor, sedan de en gång uppmärksammats, genom 
mera energiska forskningar i berörda trakter. På de här åter-
givna kartorna framträda tomrummen icke så skarpt, emedan 
materialet i ifrågavarande avseenden i viss utsträckning kunnat 
kompletteras. 
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Det material, som ligger till grund för kartorna, utgöres 
dels av under gångna år (huvudsakligen 1920-1937) genom 
olika institutioner insamlade upplysningar, dels av genom 
direkt utfrågning under åren 1937-1938 inkomna uppgifter. 
Något absolut begränsat tidsavsnitt för de förhållanden, kar-
torna avse, kan icke anges. De gälla, där icke annat upp-
gives, de vid tiden för upptecknandet äldsta i den muntliga 
traditionen kända förhållandena eller i regel tiden 1850-1880. 

Det använda primärmaterialet tillhör Landsmålsarkivet i 
Uppsala, Landsmålsarkivet i Lund, Lunds Universitets Folk-
minnesarkiv, Nordiska Museet samt Västsvenska Folkminnes-
arkivet i Göteborg. Ur litterära källor ha uppgifter hämtats, 
endast då dessa i tidshänseende varit likställda med arkiv-
materialet. Genom Landsmålsarkivet i Uppsala har författa-
ren haft tillfälle att insamla material, som i flera fall bildar 
stommen i undersökningarna. För all den jälp, som han er-
hållit från de olika institutionerna, ber han härmed få fram-
föra sitt tack. 

Den kalendärt fixerade källdrickningen i vårt land (se 
karta XVI) har tidigare kartlagts av Gunnar Granberg. I detta 
arbete publiceras kartan häröver i fullt samförstånd med denne. 

Till Professor J. A. Lundell, som möjliggjort publiceringen 
av föreliggande arbete, står författaren i djupaste tacksam-
hetsskuld. 

Tidskriftens stavning har tillämpats även vid återgivandet 
av originaluppteckningar. 

Uppsala i december 1938. 
J. Ejdestam. 

Förkortningar. 

IFGH = Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola. 
LUF = Lunds Universitets Folkminnesarkiv. 
NM = Nordiska Museet. 
ULMA = Landsmålsarkivet i Uppsala. 
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Karta I. 



KARTA I: UPPRÖRA MED LYSE Pk VIKEN 

Karta 1 "Upphöra med lyse på våren. 

0 

Gå till sängs vid dagsljus: 
»tredje torsdagen i Tor»; 
vårfrudagen; 
Gertrud-dagen; 

A Gregorius-dagen; 
»halvliden mars»; 
fettisdagen. 

-+ Dessa företeelser okända. 

Göra från sig vid dagsljus 
i fähuset: 
Mattias-dagen; 
vårfrudagen; 
fettisdagen; 

(lodrätt streck i figur) 
»Tranan bär ljus i säng»; 

(vågrätt streck i figur) » Gre-
gori drängar bär ljus i 
sängar». 

»Tredje torsdan i Tor 
träder tranan på Skånes jor'» 

är ett skånskt talesätt, ock från ock med den dagen fick man 
icke tända lyset om kvällarna i Skåne, utan alla sysslor skulle 
förrättas vid dagsljus, ock man skulle gå till sängs före mörk-
rets inbrott. 

»Gregori drängar 
bär ljus i sängar» 

hette det i vissa trakter av Västergötland ock i Bohuslän, ock 
här började man vid Gregorius att lägga sig vid dagsljus. Även 
i Närke, Halland, Småland ock på Öland samt i Lima socken 
i Dalarne»  är dagen känd som märkesdag i detta avseende. 

1 Västergötland, Närke ock Östergötland slutade man an-
vända lyse i mitten av mars, 15 mars, »halva mars», »halvliden 
mars», ock till detta bruk har knutits talesättet »Halvliden 
mars bär tranan ljus i säng». 

På Gotland skulle man gå till sängs vid dagsljus från 
ock med Gertrud-dagen (17 mars). Samma bruk är känt från 
Halland ock Västergötland. 

Vanligast har det emellertid varit i vårt land att sluta med 
lyset inomhus vårfruaftonen eller vårfrudagen.' Hit hör i 
själva värket talesättet »Tranan bär ljus i säng», fastän det 

I) ULMA 2536. Tranan sade: »dra i vak». Man skulle göra ifrån sig 
tidigt i fähuset den kvällen (Lima). 2) Jämför v. Sydow, Tranan och vår- 
frudagen, Folkminnen och folktankar 1916. 
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använts även i samband med Gregorius-dagen ock samman-
ställts med »halvliden mars». 

Det heter även, att man vårfruaftonen skulle lägga sig 
»med öppen sol» (Uppland, Gästrikland), lägga sig så tidigt, 
att man »såg lägga huvudet rätt på kudden», »låta solen skina 
på kvällsgröten» o. s. v. Från Skogs socken i Hälsingland 
meddelas, att ifrågavarande sed visserligen är okänd, men att 
det däremot finnes ett talesätt »Efter tranflykt behöver ingen 
tända lykt»1. Alla dessa uttryck ha av tekniska skäl icke 
kunnat utmärkas å kartan, men förtjäna en specialundersökning. 

I Norrland har det icke varit fullt så vanligt att sluta med 
lyse inne i stugan viss dag, men vårfrudagen har i en del trak-
ter kommit att spela en annan, liknande roll. Man skulle näm-
ligen då göra ifrån sig i fähuset vid dagsljus. Pigan ock mat-
modern kappades att bli färdiga, den förra i ladugården, den 
senare i köket. Det sades, att man skulle »stilla (ge kreaturen 
foder) vid dagen» o. s. v. 

I Norrbotten har fettisdagen delvis ersatt vårfrudagen, i 
det den förra här var den dag, som man skulle lägga sig 
eller stilla vid dagsljus.»  

Från Hede socken i Härjedalen» ock Idre i Dalarne' med-
delas, att man skulle sluta ha lyse i fähuset vid Mattias: 
»Mattes ska bära ut ljusstabbens». Härmed kan jämföras en 
uppgift från Grangärde socken i Dalarne, vari det säges, 
att man skulle sluta använda lyse om morgnarna vid Mattias. 
»Då ä hä slut mä ottmattes», hette det.' 

Karta II Åka för långt lin.. 

Kälk- eller skidåkning fettisdagen. 
+ Denna sed okänd. 

Fettisdagen var i Norrland en eftervinterns stora fästdag. 
Den firades med utklädning, dans ock kalas. Barnen hade 

1) ULMA 12169. 2) Jämför Hagberg, »Stora rofvor och långt lin», 
Fataburen 1913, s. 137 f. 3) ULMA 1482. 4) ULMA. 11998. 2) ULMA 
11631. 



KARTA ii: ÅKA FÖR LÅNGT LIN 11 

e 
e 

e 
e e 

e d ec,®  
®® ® 

X 

4. 
4. 

4. 

4. 
4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 
4 

4. 
4. 

4. 

4. 

4. 

4. 
4. 

4. 

4. 

4. 

0 190Krn• 

e 

Karta II. 



12 EJDESTAM: SVENSKA VÅRSEDER 

lov från skolan den dagen, ock på kvällen fingo de vara ute 
längre än vanligt. 

Fet ock riklig mat skulle man äta. Från en del orter 
meddelas, att man skulle äta sju mål, vilket också skedde, 
ehuru några mål bestodo av blott smörgås 1. d. Vart man än 
kom den dagen, skulle det bjudas på förtäring. Barnen gingo 
omkring från stuga till stuga, ock där de icke fingo någon-
ting, hotade de att »riva ned muren», d. v. s. ugnsmuren ock 
skorstenen. 

Mäst framträdande i fettisdagsfirandet har emellertid bru-
ket att åka för »stora rovor ock långt lin.» varit.1  Denna sed 
är känd från landskapen Lappland, Norrbotten, Västerbotten, 
Ångermanland, Jämtland, Härjedalen', Hälsingland, Uppland 
ock Södermanland samt från Leksands socken 8  ock Bingsjö 
kapellförsamling 4  i Dalarne. Den har alltså icke varit be-
gränsad till endast Norrland, även om den där varit mäst 
spridd. 

Barnen ock ungdomen samlades på eftermiddagen vid någon 
backe, där det gick bra att åka kälke. Antingen kopplades 

. kälkarna ihop till ett långt tåg, eller också åkte man var för 
sig. Allt under det det bar utför backen, ropade man eller 
sjöng: 

Stora rovor ock långt lin, 
lort ock skävor på grannas!' 

Den, vars kälke kom längst — eller kanske rättare: det 
hushåll, som denne tillhörde — skulle få det längsta linet 
under den kommande sommaren, trodde man. 

I vissa orter, där kälkåkning fettisdagen varit sed, har 
icke talesättet »åka för rovor ock lin» kunnat beläggas. 

Man har också åkt skidor nämnda dag, men av det före-
liggande materialet att dömma synes skidåkningen ha varit 
yngre ock icke så vanlig. Fettisdagsåkningen torde ännu leva 
kvar på åtskilliga håll. 

1) Se Hagberg, »Stora rofvor och långt lin», Fataburen 1913. 2) NM 
9643, utan närmare ortsuppgift. 3) ULMA 1632: 1, NM 9625. 4) NM 9602. 
5) Efter Hagberg, a. a. s. 145; se där även andra exempel. 
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Motsvarigheter till den svenska seden finna vi närmast i 
Finland, men liknande eller besläktade bruk äro kända även 
från ett vida större område.' 

Karta III Palmer. 

I Götaland samt i Svealand i landskapen Dalsland, Närke, 
Värmland ock i Malungs socken i Dalarne' har man haft 
för sed att i lämplig tid taga in ock sätta kvistar av sälg 
eller vide i vatten för att bringa dem att blomma till palm-
söndagen. Det har också förekommit, att man först denna 
dag begivit sig ut för att bryta kvistar av nämnda trädslag. 
Dylika sälg- eller videkvistar ha av allmogen kallats palmer, 
palmkvistar o. d.' Detta ord har här ock var inom området 
också kommit att beteckna sälg (eller vide) över huvud taget. 
Ibland kallas blommorna (blomställningarna) på olika hänge-
träd, såsom sälg, vide, al ock asp, palmer.4  Ett värb palma 
har också bildats ock betyder alltså 'blomma' i fråga om hänge-
träd.' 

Kartan visar förekomsten av såväl själva seden att taga in 
sälg- eller videkvistar till (eller på) palmsöndagen som ordet 
palmer såsom benämning på dessa kvistar, men även som all-
män benämning på sälg ock vide. Där ordet betecknar de 
till palmsöndagen intagna kvistarna, har dock ingen annan 
betydelse utmärkts för samma ort. 

Emellertid återfinnas både seden ock ordet i en helt annan 
del av landet ock utan direkt geografiskt sammanhang med 
det nyss angivna området, nämligen i Töre ock överkalix 

1) Se Hagberg, a. a. 2) Belägget från Malungs socken är från byn 
Västra Fors, ULMA 11133. 2) Jämför Lyttkens, Svenska växtnamn, 
s. 1244 (1904-1915). 4) »Palm det växer på sälgbuskarna ock asparna». 
Ögl., Mjölby, ULMA 3591. De övriga beläggen å enbart ordet från Öster-
götland, vilka betecknats å kartan, äro från Askeby (palm 'sälgkvist' ULMA 
175: 15) ock Tjällmo (palmer 'sälgblommor', ULMA 7079). I Ljusnarsbärg 
i Västmanland kallas hängen på hängeträd för palmer (ULMA 6773). 2) Ex. 
palma 'blomma på bar kvist (t. ex. om  sälg)'. Vgl., Hällstad, Västgötaord-
boken i Landsmålsarkivet i Uppsala (mskr.). 



14 EJDESTAM: SVENSKA VÅRSEDER 

Karta III. 



KARTA PÅSKAFTONENS DIALEKTALA NAMN 15 

K. III: • Palmer, seden ock ordet. 
0 Palmer, endast ordeti betyd. 'sälg, hängen på hän geträd'. 
+ Seden ock ordet okända. 

socknar i Norrbotten.' Här ha vi att göra med inflytande 
från finländsk tradition. I denna synas palmerna ha spelat 
ungefär samma roll som i den syd- ock västligt mellansvenska.2  
Även bland svenskarna i Estland äro palmerna kända.' Be-
läggen från Norrbotten ha icke utmärkts å kartan. 

Utfrågningsorterna för palmerna äro i huvudsak desamma 
som för påskriset. Se karta VII. 

Seden att taga in palmer eller härmed sammanhörande 
bruk återfinnes i de flästa europeiska länder. I katolska länder 
vigas ännu på palmsöndagen kvistar till minne av Frälsarens 
intåg i Jerusalem, ock i vårt land äro de ett minne från den 
katolska tiden. Här fick sälgen spela palmens roll. Åt de vigda 
kvistarna kom att tillskrivas övernaturlig kraft, ock de förva-
rades i hemmet. Bruket att viga kvistar förbjöds år 1529 å 
kyrkomötet i Örebro. 

i
Karta IV i Påskaftonens dialektala namn. 

Med undantag av skärtorsdagen ock långfredagen ha da-
garna i påskveckan i folkmun haft olika namn i olika delar 
av landet. En del av dem tillhörde ursprungligen fastlags-
veckan (första veckan i fastan), men överflyttades sedan till 
veckan närmast före påsk. Vissa namn, såsom bullamån-
dag ock stenkaketisdag, användas i Skåne ännu i sin äldre 
betydelse. En del namn ha tidigare haft officiell karakter. 
Över huvud taget visa benämningarna större variation i Göta-
land än längre norrut. 

De vanligaste namnen på måndagen i påskveckan äro: 
bullamåndag (Skåne, Halland), köttmåndag ock korvmåndag 
(Dalsland ock Värmland), svarte måndag (Göta- ock Svealand). 

1) ULMA 11082 ock 11425. I Överkalix kallas sälgblommarna palmfår. 
2) Se t. ex. Budkavlen IV, s. 53. 2) ULMA 11092. 
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Karta IV. 



KARTA IV: PÄSKAFTONENS DIALEKTALA NAMN 17 

K. IV: Påskaftonen benämnes: 
V skittalördag; 

påsklördag; 
äggalördag; 
smörlördag;  

P piskelördag; 
stackete lördag, stäckug- 
lördag; 
stumplördag. 
Dessa namn okända. 

Mindre vanliga eller sporadiskt förekommande äro: frimåndag, 
late måndag, blå måndag ock vite måndag. 

Tisdagen heter sten- (eller stinn-)kaketisdag i Skåne, 
Halland ock södra Småland. För övrigt är i Götaland vita 
tisdag det allmännaste namnet. Det näst Vanligaste är fet-
tisdag, som dock i större delen av Svealand är nästan allena-
rådande. Fläsktisdag hör hemma i Dalsland ock Värmland. 
Andra namn äro asktisdag, svarte tisdag, slinke tisdag (slinka 
'fet soppa') ock hoppetisdag. 

Onsdagen har icke varit lika rik på namn, utan har of-
tast benämnts askonsdag eller dymmelonsdag. Klockonsdag 
har den fått heta i Dalsland, emedan kläppen bands upp på 
kyrkklockorna, så att de icke kunde ringa, ock i Söderman-
land strutonsdag av att barnen den dagen roade sig med att 
fästa strutar på ryggen på varandra. 

Påskaftonens namn framgå av kartan. De vanliga ha 
varit påsklördag, skittalördag, äggalördag, smörlördag, piske-
lördag ock stackete eller stäckuglördag. Från enstaka orter 
ha uppgivits kärnelördag, svältelördag ock spickelördag. Dessa 
senare ha icke betecknats å kartan. 

Förklaringen till namnet påsklördag, som knappast är att 
anse såsom dialektalt ord, ger sig själv: påskaftonen är ju 
alltid på en lördag. Ordet har förekommit i stort sett i västra 
Götaland samt i Värmland, Uppland ock Norrland. Spora-
diska belägg finnas också utanför detta område. 

Dagens vanliga namn i Skåne har varit fitta- eller Sitts-
lördag. Det förklaras av allmogen komma av att man denna 
dag brukade göra sig ren, tvätta sig grundligt. Benämningen 
finnes också i Danmark, där man åt »skidne ag (haardkogte 
eg i sennepssovs) til middag») 

1) Nordisk kultur XXII, s. 126. 
2-39194. Ejdeatam. 
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På ett mindre område i Västergötland kallas påskaftonen 
piskelördag, därför att man denna dag på morgonen piskade 
varandra med ris.' 

Namnet äggalördag förekommer i Halland. Påskaftonen 
drog ungdomen omkring från gård till gård ock sjöng för ägg. 

Ett i viss mån likartat namn förekommer i Småland, i 
norra Västergötland, i Närke, Värmland ock Västmanland samt 
sporadiskt i Norrland, nämligen smörlördag. Den dagen kunde 
de trollkunniga tillförsäkra sig smörlycka för året. 

I östra Götaland samt Uppland, norra Västergötland, Närke, 
Västmanland ock Dalarne, men även i Gästrikland ock Häl-
singland benämnes påskaftonen stakkete eller stäkkete lördag, 
stäkkuglördag o. s. v., ett namn som betyder 'korta lördag' 
— i motsats till 'långa fredag'. Södermanland ock angrän-
sande delar av Östergötland ock Närke ha namnet stump-
lördag, vars betydelse är densamma. På ett område, som i 
huvudsak utgöres av Södermanland, norra Östergötland, västra 
Uppland samt Närke, Västmanland ock Dalarne, får den, som 
kommer sist upp dagarna i påskveckan, öknamn, varierande 
efter namnen på dagarna. Den, som blir sist påskaftonen, får 
sålunda efter stumplördag heta stumpen, ock efter stäckug-
lördag stäkkugkotten. 

De här anförda benämningarna på påskaftonen ha natur-
ligtvis icke varit allenarådande i sina respektive hemorter. 
inom hela området förekommer även ordet påskafton, ock 
vissa av de dialektala namnen ha i själva värket endast ut-
gjort skämtsamma benämningar på ifrågavarande dag. 

Kartorna V ock VI Piskning med ris vid årshög- 
 tider. 

Piskning med ris: 
fastlagssöndagen eller-mån- 
dagen; 

V fettisdagen; 
P påskaftonen; 

• 

påskdagen (eller annan- 
dagen); 
långfredagen; 
vid jul. 
Viss dag okänd. 

1) Jämför karta V. 
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Karta V. 
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Karta VI. 

oaT 
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K. VI: Piskningen med ris be- 
nämnes: 

0 påskskräcka; 
CD påskskräck(en); 

långfredagsskräcka; 
zl långfredagsskräck; 
A långfredagskrycka; 
1 julskräcka. 

Seden att årligen vid en viss högtid piska varandra med 
ris är känd från alla svenska landskap, ehuru formen ock tid-
punkten för dess utövande växla. Tidigast på året har ris-
ningen ägt rum på söndagen i första fastlagsveckan ock senast 
vid julen. 

Risningen utfördes i regel på morgonen eller natten. Den 
först uppstigne piskade de ännu liggande. Föräldrarna slogo 
barnen eller barnen föräldrarna, husbondefolket tjänarna ock 
tvärtom, drängarna risade pigorna, pojkhopar drogo omkring 
för att piska flickorna o. s. v. 

Gemensam för de flästa landskap har långfredagsrisningen 
varit, men i vissa trakter har det varit vanligare att piska var-
andra vid andra tillfällen. Så har påskdagsrisningen varit för-
härskande i Uppland, men den har också förekommit i både 
nordligare ock sydligare landskap. 

I Skåne har man — liksom i Danmark — piskat varandra 
söndagen eller måndagen i första fastlagsveckan. Fastlags-
risningen är också belagd i Norrbotten ock Västerbotten, 
Södermanland ock östra Närke, men den har i dessa landskap 
ägt rum fettisdagen. 

Östra Ångermanland avviker kraftigt från angränsande 
områden, i det risning vid jul där förekommit.' Samma bruk 
har uppgivits från Östmarks socken i Värmland' ock Linsälls 
socken i Härjedalen', i vilken senare ort det dock utövades 
lilljulkvällen, d. v. s. söndagen närmast före jul. 

Påskaftonen har varit risningsdag inom ett mindre område 
söder om Vänern i Västergötland. Denna dag har härav fått 
namnet piskelördag. (Se karta IV.) 

Som nyss nämnts ock av karta V framgår, har lång- 

1) Jfr Ohlson, »Julskröcka», Ångermanland-Medelpad 1933, s. 138 if. 
Här behandlas även julrisningens härkomst. 2) Ohlson, a. a. s. 151. 
3) ULMA, frågekortsvar 326. 
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Karta VII. 
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fredagsrisningen varit gemensam för de flesta svenska landskap. 
I själva värket har den också varit gemensamt nordisk (dansk-
svensk-norsk). Fastlagsrisningen i Sverige visar samhörighet 
med Danmark ock Nordvästtyskland, medan bruket att risa 
påskmorgonen måste ha införts till Östsverige från trakter 
sydöst om Östersjön.' 

Påskdagsrisningen, som ur flera synpunkter är synnerligen 
intressant att studera, benämndes påskskräcka, egentligen 
påsk-räcka, ett ord vars senare del återfinnes i vissa svenska 
dialekter i betydelsen 'spö, vidja'.2  Karta VI visar förekom-
sten av ordet påskskräcka jämte analogt härmed bildade be-
nämningar på till andra dagar förlagd risning. 

Karta VII Päskris. 

Påskriset: 
allmänt känt före år 1880; 

® känt, men ej vanligt före år 1880; 
0 känt först efter år 1880 eller (undantagsvis) ännu okänt. 

Påskriset — det ris som sättes i vatten för att bringas att 
grönska till påsk — förekommer numera i hela landet. En-
staka uppgifter om att det ännu är okänt av de gamla sages-
männen föreligga blott från enstaka orter, ock sannolikt är 
det även här känt av den yngre befolkningen. 

Påskrisets äldre utbredningsområde tillhör östra Svealand. 
Härifrån har det, vanligen mycket sent, spritts till landets 
övriga delar över städerna eller genom inflyttat folk. 

Karta VIII Paskbrev. 

En skildring av seden att kasta påskbrev, sådan den tedde 
sig på 1840-talet, lyder: 

1) Om motsvarande bruk på europeiska kontinenten se Mannhardt, Wahl-
und Feldkulte, I, s. 251 if., kapitlet »Der Schlag mit der Lebensrute». 
2) Jfr t. ex. Rietz' dialekt-lexikon, s. 550 b. 3) Se härom förf., Påskriset — 
en modern folksed, Folkminnen och folktankar 1938. 
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K. VIII: • Påskbrev. + Seden okänd. 

»Påskbreven», för att nu komma till dem, voro ett slags 
brev med bjärt kolorerade bilder av »trollpackor» eller s. k. 
»påskkäringar» med »sopa, raka ock smörjehorn» ock värser 
under; ock dessa brev, ofta med en liten fjäder fästad i si-
gillet, skickade man varandra på påskaftonen, ock det vanliga 
sättet var att hastigt ock hemlighetsfullt inkasta dem genom 
dörrarne. »Påskkäringen» var naturligtvis vedervärdigt ful 
ock red vanligen på »sopan» eller »rakan», stundom även på 
en gris eller annat djur, ock bar smörjehornet hängande om 
halsen eller armen eller var som hälst; ock den av ålder bru-
kade värs, som alltid förekom, när ej avsändaren själv försökt 
att genom egen rimmarkonst överglänsa den, lydde sålunda: 

Sopa, raka, smörjehorn 
sänder jag dig till resedon. 
Far fort, min vän, 
kom snart igän! 
Det önskas av en trogen vän. 

Meningen med bilden var väl egentligen den, att troll-
packan, som var på flygande färd till Blåkulla för att där 
under påsken (ursprungligen dock blott skärtorsdagen) deltaga 
i den stora häxdansen hos »hin onde», nu inbjöd mottagaren 
till deltagande i färden. Det var således inga smickrande 
brev, noga taget, men det hela var ett glatt ock mycket popu-
lärt skämt, ock den, som på påskaftonen ej fick något påsk-
brev, kände sig lika snopen, som den som på julaftonen ej 
fått någon julklapp. Påskbrev tillhandahöllos till salu, från 
3 till 6 styver, »allt ätter som di ä te», dels hos alla stadens 
pepparkaksgummor — jag tillåter mig här särskilt påminna 
om den, som satt i hörnet vid Nygrens järnbod — dels av 
kringvandrande fattiga pojkar eller flickor. Många av skol-
pojkarne ritade ock målade dock sina påskbrev själva, ock 
därmed voro de flitigt sysselsatta från påsklovets början, ja, 
ofta långt förut, så att man kunde vara viss, att den som ej 
fått någon färglåda i julklapp, gärna köpte en för tolv skilling 
till påsk, då den var så gott som oumbärlig. Stundom målades 
»påskgubbar», ock detta var särskilt fallet, när breven skulle 
sändas till flickor.' 

1) Ödman, Från vår- och sommardagar I, s. 63 (1887). 
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Denna skildring gäller visserligen stadsbruk (Karlstad), men 
den har ägt sin giltighet även för landsbygden, om ock med 
det undantaget att påskbrev här vanligen icke funnos att köpa. 

Påskbreven ha hört — ock höra ännu — till det väst-
svenska påskaftonsfirandet. Man har i regel kastat brevet i för-
stugan, klappat på dörren eller i väggen ock sprungit sin väg 
för att icke bli upptäckt. Ibland har den, som kastat breven, 
varit utklädd. I Värmland har man fäst en fjäder i brevet 
eller lagt en liten kudde inuti det. Illustrationerna ha bestått 
av ritade påskkäringar eller påskgubbar med sopkvast, raka 
ock horn.' 

Med brevet följde ofta en skriven värs. Denna har inom 
hela området haft samma huvudinnehåll, ock variationerna ha 
bestått i obetydliga ändringar eller tillägg. De variationer, 
som konstaterats, kunna, av det föreliggande materialet att 
dömma, icke geografiskt särskiljas. Här följa de vanliga ty-
perna: 

Sopa, raka, smörjehorn 
ger jag dej till resedon. 

Västergötland, Öglunda. ULMA 2219: 1 (1929). 

Sopa, raka jag dig sänder 
samt ett litet smörjehorn. 
Tag emot med bägge händer, 
nyttja dem till resedon. 

Värmland, Hammarö. ULMA 5818 (1934). 

Sopa, raka jag dig sänder 
samt ett litet smörjehorn. 
Smörjer du väl, så rider du fort, 
till dess du kommer till Blåkullas port. 

Värmland, N. Finnskoga. IFGH 3888 (1936). 

1) Se teckningar av påskbrev hos Hagberg, Påskhögtiden, s. 102 (1920). 



KARTA VIII: PASKBREV 27 

Sopa, raka, smörjehorn 
giver ja dej te resedon. 
Far fort, min vän, 
kom snart igän! 
Det önskas av en trogen vän. 

Västergötland, Lerum. IFGH 2995 (1932). 

Sopa, raka jag dig sänder 
samt ett litet smörjehorn. 
Tag det upp med dina händer, 
nyttja det till resedon. 
Res fort, min vän, 
kom snart igän! 
Men akta dina ben 
för stockar ock sten, 
så att du ej blir halter 
ock trillar som en valter.4  

Värmland, Rudskoga. ULMA 3927 (1932). 

Påskbreven representera säkerligen icke någon gammal sed. 
Kanske vågar man gissa, att de ursprungligen härröra från 
västsvenskt stadsbruk.' 

Påskbrevsvärsen träffas även i Östfold i Norge, där den 
har följande lydelse: 

Sopa, raka og smorjehorn 
det gir jeg dig tu l reisedon; 
smorjer du godt, så rider du fort, 
så möter du mig ved Glakasa port.' 

Emellertid är denna värs icke hämtad ur ett brev, utan upp-
gives vara påskkäringarnas formel, som de uttalade, innan 
de gåvo sig ut på sin färd. 

Märkligt nog finnes en uppteckning om påskbrev även från 
Gamlakarleby i Finland, men företeelsen uppgives vara be-
gränsad till endast denna ort.4  

Karta IX Påskkäringar. 
Påskhögtiden har i västra Göta- ock Svealand firats livli-

gare än i det övriga Sverige. Till det specifikt västsvenska 

i) d. v. s. vält. 2) Jämför Hagberg, a. a. s. 105, 3) Norsk Folkeminne-
lag 39, s. 106. 4) Hembygden 1910, s. 251 if. 
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Karta IX. 
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K. IX: • Påskkäring. C Trollkäring, trollpacka. 
Häxa. 

påskfirandet hörde sålunda påskbrev, påskeldar ock påsk-
smällar. Se kartorna VIII ock XI. Tron ock föreställning-
arna om till Blåkulla farande kvinnor — påskkäringar — ha 
spelat en mera synlig ock hörbar roll här än annorstädes. 
Barn ock ungdom ha klätt ut sig till påskkäringar ock dragit 
omkring i byarna under stoj ock oväsen. Denna sed lever 
ännu kvar. 

Fruktan för påskkäringarna (trollpackorna, häxorna o. s. v.) 
var stor, ock skyddsåtgärder vidtogos i alla tänkbara avseenden. 
Käringarnas makt var störst vid påsken. De troddes då med 
sina trollkonster kunna tillförsäkra sig mjölken eller grädden 
från andras gårdar för hela året, förgöra grannarnas kreatur 
o. 5. V. 

Kartan visar förekomsten av ordet påsktjäring jämte — 
för jämförelses skull — de andra vanligaste namnen på de 
speciellt vid påsken värksamma trollkunniga kvinnorna, troll-
pakka, trolltjäring, häksa. Det är att märka, att den sålunda 
icke upptager dessa senare benämningar, annat än i den mån 
de äro likvärdiga med begreppet påskkäring. Den vill alltså 
icke visa förekomsten av t. ex. ordet häxa över huvud taget, 
utbredningen av ordet käring 1. d. 

De uppgifter, på vilka kartan bygger, äro icke insamlade 
genom särskild utfrågning rörande befintligheten av ifrågava-
rande ord. Ett sådant tillvägagångssätt skulle icke ha varit 
möjligt, då ordet påskkäring numera torde vara i det när-
maste allmänt känt, sedan s. k. påskkäringar i form av minia-
tyrkurer börjat saluföras i städer ock andra samhällen, ock 
sedan ordet spritts genom tidningar m. m. Det skulle ha 
varit ytterst svårt för upptecknaren att avgöra, om ordet 
hörde hemma i dialekten av gammalt eller icke. I stället äro 
beläggen i huvudsak hämtade ur fria uppteckningar, efter 
muntliga berättelser o. d. 

Av kartan framgår tydligt, att ordet påskkäring varit van-
ligast i de västra landskapen. I Skåne dominera de övriga 
orden, likaså i östligaste Småland, medan påskkäring slagit 
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igenom i Östergötland. I Södermanland, Uppland ock Dalarne 
åter är detta ord mindre vanligt. I större delen av Norrland 
synas folkliga föreställningar om trollkunniga kvinnor, som 
fara till Blåkulla vid påsken, saknas. Sägnerna om Blåkulla-
färder — mannen som läste formeln fel ock fick fara i skor-
stenen, slagsmålen i Blåkulla o. s. v. -- synas i tillgängligt arkiv-
material sålunda icke belagda, vad större delen av Norrland 
beträffar. En del upptecknare meddela, att hithörande före-
ställningar i sen tid blivit kända på litterär väg. 

Karta X Solen dansar. 
c) Solen dansar påskmorgonen. 

Enligt folktron dansar solen påskmorgonen. Denna före-
ställning har funnits över hela landet ock synes vara känd i 
de nästa europeiska länder. 

Ungdomen skulle upp tidigt påskmorgonen för att se, nar 
solen dansade. Den påstods dansa i glädje över Frälsarens 
uppståndelse, eller också sade man, att den dansade vid Kristi 
grav (allmänt). Man kunde se den dansa i en silverskål.' Höll 
man ett såll för ögonen, kunde man se, hur den dansade.' 
Från N. Rörum i Skåne uppgives, att solen snurrade runt tre 
gånger.' 

Varifrån denna tro kommit, är icke lätt att avgöra. Sanno-
likt vilar den på någon religiös föreställning. 

Kartorna XI—XIII Årseldar. 

Seden att årligen en viss dag tända eldar ute i det fria 
— årseldar — har i Sverige, liksom i Europa i allmänhet, 
tillhört i huvudsak våren ock försommaren. Tidigast ha eldar 
tänts vid påsk ock senast vid midsommar. 

1) t. ex. i Näsinge socken i Bohuslän, 1FGH 405. 
härad, Sk., LUF 475. 3) LUF 2544. 

2) t. ex. i Frosta 
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Karta X. 
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K. XI: Eldar vid valborgsmässan: 
kända före år 1870; 

0 kända först efter år 1870. 
V Eldar vid påsk gammalt bruk. 

Påskeldarna tillhöra västra Göta- ock Svealand. Deras 
gräns inåt landet sträcker sig genom nordvästra Skåne in i 
Småland, viker där av mot norr, går genom västra Östergöt-
land åt nordväst över Närke för att slutligen löpa något öster 
om ock jämsides med Klarälven upp mot Norge. 

Sannolikt ha påskeldarna tidigare haft större utbredning 
i landet, än kartan visar.1  Ett par belägg från västra Söder-
manland kunna kanske tyda härpå, ock enligt äldre uppgift 
skulle de ha förekommit i Västmanland. Även på andra 
håll utanför det egentliga området, t. ex. Öland, uppges, att 
påskeldar ha förekommit. Utanför Sverige äro de kända när-
mast från Finland, Danmark, Norge ock Nordvästtyskland. I 
Sverige benämnas eldarna påskeld, -brasa, -fyr, -värme, -bloss 
ock -vaka. 

Valborgsmässoeldarna, som vanligen tänts sista april 
eller, såsom i vissa trakter av Östergötland ock Småland samt 
på en del håll i Värmland, första maj, ha i Sverige tillhört 
ett östligare område. De återfinnas bl. a. i Finland, Danmark 
samt framför allt i Tyskland. 

Norrland ha årseldar förr, i stort sett, saknats norr om 
Hälsingland. Det uppges vanligen, att seden att tända eldar 
sista april här införts i sagesmännens barndom ock ungdom 
eller under åren 1870-1890. Oftast synes bruket ha blivit 
känt genom inflyttade folkskollärare, men även i samband med 
järnvägsbyggandet i Norrland. Säkerligen är kartan i fråga 
om sedens ålder i vissa fall missvisande, så till vida som i orter 
i Norrland ock Sydsverige, betecknade såsom vore bruket där 
gammalt, det i själva värket torde vara infört i mannaminne. 
Det beror på att upptecknarna nöjt sig med att konstatera, 
att seden vid tiden för upptecknandet (1920-1937) fanns i 

1) Påskeldarna i Sverige ha tidigare kartlagts av Sigurd Erixon. Se 
Svenska kulturbilder V, pl. I. 
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Karta XI. 
3-39194. Ejdestam. 
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K. XII: Eldar: 
M vid midsommar; P Peregrinus-dagen; 
K vid Kristihimmelsfärdsdagen; T Ture- eller Tyko-dagen. 

orten, men icke tagit reda på dess värkliga ålder. Detta har vid 
efterkontroll visat sig vara fallet med ett betydande antal belägg. 

I sydöstra Sverige, närmare bestämt sydöstra Småland, 
Öland, Gotland ock Blekinge, äro, av det föreliggande mate-
rialet •  att dömma, valborgsmässoeldarna unga. Detsamma torde 
gälla även Skåne.' Det är möjligt, att midsommareldarna 
inom ifrågavarande område häjdat valborgsmässoeldarnas sprid-
ning, ock dessa senare skulle således ännu icke under 1800-
talets senare hälft ha hunnit utfylla tomrummet efter de förra. 
Vi måste emellertid också komma ihåg, att valborgsmässoaf-
tonen i Skåne, Blekinge ock Halland firades på ett annat sätt 
än i landet i övrigt. Man bar maj i by ock sjöng majvisan. 
Det fanns således icke plats för seden att tända eldar, förrän 
detta bruk börjat bortläggas. 

Valborgsmässoeldarnas inträngande från öster framgår av 
kartan. Det torde vara riktigt att antaga, att de i sin första 
förekomst i Sverige tillhört samma trakter som påskrisningen 
ock påskriset (se kartorna V ock VII) ock att seden därifrån 
spritt sig åt norr ock söder samt inåt landet. 

Namnen på eldarna sista april (ock första maj) variera på 
ett märkligt sätt. I Svealand inom det område, där de tyd-
ligen äro äldst, benämnas de nästan uteslutande valborjs-
mässoeidar, valborjsmässokasar o. d. I norr ock söder, där 
de troligen äro yngre, synes i regel namnet majeldar, maj-
brasor o. s. v. vara vanligare. 

M ids o mmar eldarna, vanligen tända midsommaraftonens 
kväll, ha funnits i Skåne ock Bohuslän. Sporadiskt äro de i 
den nu levande muntliga traditionen belagda även i Blekinge 
ock på Gotland (Fårö) samt i landskap utefter norska grän-
sen, såsom Dalsland ock Värmland. Det sammanhang mellan 
Skåne ock Bohuslän över Halland, som den nuvarande före- 

1) Jfr P:n Nilsson, Festdagar och vardagar, s. 112 (1925). 
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K. XIII: Eldarna vid valborgsmässan kallas (numera): 
valborgsmässoeld o. d. 0 majeld o. d. 

komsten av dessa eldar gör troligt, har tydligen brutits av de 
från väster inträngande påskeldarna. 

Midsommareldarna förekomma närmast vårt eget land i 
länderna runt Östersjön, ock i Norge äro de vanliga. Redan 
dessa fakta låta oss ana, att midsommareldarna en gång även 
hos oss spelat större roll än i senare tider, något som äldre 
källor bekräfta. 

I företrädesvis Värmland ock norra Västergötland, men 
även i Västmanland ock Närke har man tänt• eldar Peregri-
nus-dagen (16 maj). 

Eldar ha aftonen före Kristihimmelsfärdsdagen eller 
på kvällen denna dag tänts i Västergötland, Dalsland ock på 
något ställe i Värmland. Samma sed återfinnes i sydöstra Skåne. 

På Ture-dagen (28 april) ock på någon plats Tyko-dagen 
(29 april) har man eldat i Västergötland, huvudsakligen norra 
delen. 

I Åre socken i Jämtland' ock i Junosuando socken i Norr-
botten' har man tänt eldar vid pingst (denna sed är icke ut-
märkt å kartan). Å den förstnämnda orten kallades elden 
pingströk. Bruket återfinnes i Norge ock Finland. , I Norge 
kallades det bramde pintse-rog.' Man lade an på att få så 
kraftig rök som möjligt av elden. 

På ett ock annat ställe i landet ha eldar förekommit vid 
andra än här uppräknade tillfällen, t. ex. nyårsaftonen, trefal-
dighetsnatten o. s. v. Någon betydande spridning ha dessa 
bruk icke haft. 

Karta XIV Kreaturens lösning. 

I Göta- ock Svealand finnas ännu här ock var minnen 
av att kreaturens utsläppande på bete för första gången på 

1) ULMA 11204. 2) ULMA 11061. 8) Se t. ex. Norsk Folkeminnelag 2, 
s. 217 f. 
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K. XIV: Kreaturen lösas: 
första maj; 
vid korsmässan; 
fämtonde maj; 

I vid pingst; 
Petronella-dagen; 
första juni; 

B Beda-dagen; 
K Kristihimmelsfärdsdagen; 
P sjuttonde maj (dagen efter 

Peregrinus); 
Urbanus-dagen; 
vårfrudagen; 
ej viss dag. 

våren ägt rum en viss av tradition föreskriven dag. I Norr-
land känner mall endast undantagsvis till en sådan dag. 

Ibland uppgives i Göta- ock Svealand, att korna släppts 
ut, så fort det blivit tillräckligt bete på marken. Ofta hade 
man så ont om foder; att kreaturen löstes, så fort marken 
blev bar, ock från en del håll meddelas, att korna själva fingo 
skaffa sig föda ute, redan innan snön gått bort. 

Ehuru kreaturens betesgång sålunda i viss mån rättades 
efter de yttre förhållandena, föreligger dock ett ganska rikt 
material, som visar, att lösningsdagen varit fast infogad i den 
folkliga kalendern. 

Karta XIV visar, vilka dagar lösningen vanligen ägt rum. 
Vi se, att den på ett västligt område skett dagen efter Pere-
grinus, d. v. s. den 17 maj (Rebecka). I Dalsland har den ägt 
rum bl. a. Kristihimmelsfärdsdagen. Första maj har varit vanlig 
lösningsdag i Göta- ock Svealand. Även en del andra dagar 
ha utgjort begynnelsedag för betesgången, men jag uppehåller 
mig här endast vid de vanligast förekommande. 

Fåren ha släppts ut tidigare än korna, ofta medan snön 
ännu låg kvar. Ett tecken på att tiden var inne att släppa 
ut får ock getter var, att vitsipporna blommade (Västmanland, 
Uppland, Småland). Se även nedan (s. 42). 

Av en jämförelse mellan kartorna över årseldarna ock 
karta XIV framgår, att det inom vissa områden funnits ett 
uppenbart samband mellan kreaturens lösning på våren ock 
årseldarna. Korna ha släppts ut dagen efter det man eldat. 
Vid påsken var det för tidigt att lösa korna, ock det är be-
tecknande, att påskeldsområdet är det enda, där eldar tänts 
vid ännu ett — ock senare — tillfälle på våren, nämligen 
Peregrinus-dagen ock Kristihimmelsfärdsaftonen.i 

1) Från eldandet Ture- ock Tyko-dagarna bortses i detta sammanhang. 
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Även andra omständigheter bestyrka sambandet mellan 
eldarna ock lösningen. Där påskeldar förekommit, uppges 
dessa, liksom den skjutning ock det larm, som varit förenade 
med eldandet, ha varit avsedda att skrämma påskkäringarna. 
Där andra eldar tänts, har man ofta uppgivit, att motsvarande 
bruk varit ägnade att driva bort rovdj uren, ibland med tillägget: 
»tils kreaturen släpptes ut». 

Skallgång mot rovdjur har givetvis ägt rum, när dylik 
har varit av behovet påkallad. Men därjämte har den ofta 
förekommit i samband med årseldarna. 

Peregrinus-dagen på aftonen gick folk man ur huse, tände 
eldar, drog omkring i skogen ock »ropade Peregrinus». Man 
förde oväsen, skramlade med diverse föremål, sköt ock skrek 
för att skrämma bort vargarna: 

»Pergrinus, Pergrinus, bind dina hundar!» • 

Så långt som ropet hördes, trodde man sig bliva fri från 
varg det året. 

Peregrinusgången är känd från vidare område än eldarna 
samma dag. Så är den belagd även från östra Västmanland 
samt möjligen från Uppland. 

Även valborgsmässoeldarna ha varit förenade med skall-
gång, med skjutning, oväsen o. s. v. Man slog på trumma — 
på vissa håll skulle bytrumman vara med — ock blåste i lurar. 
Liksom eldarna var denna skallgång en hela byns angelägenhet. 
Ett par uppteckningar må belysa seden: 

1) Vid Valborgmässoeldarna hade man i Högruda med både 
bytrumma ock skalltrumma. Man väsnades så mycket som 
möjligt, slog på trumma, sköt ock hojtade. När eldarna brun-
nit ned, brukade man springa genom glöden. Det var huvud-
sakligen byns ungdom, som 'deltog i majfirandet, men i forna 
tider voro även de äldre med. 

Eldarna tändes på ett bärg i Fåla,hagen. 
Strax efter Valborgsmässofirandet släpptes kreaturen vall. 

När meddelarinnans mor var ung, skulle de ha en eld till 
varje gård ute i hagarna för att skrämma bort vargarna.' 

1) Småland, Järeda, NM 14863 (1917). 
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2) Endast valborgsmässoafton brändes ett risbål. Alla löv-
kärvar, som får ock hästar samt kor ätit av löven på under 
vintern, lades i en hög. Den högen kördes ut den sista april 
på ett bärg eller på en hög backe, som än i dag har namnet 
Skallbacken, Skallsbacken. 

— — — Valborgsmässoeld eller, som alla gamla sa, skalla — 
det var rätta namnet, ty de skrek, så de var hesa länge. Efter 
elden dansade sen ungdomen på en loge eller i en stuga. 
Dagen efter lukta det rök, o rökmoln syntes i luften. I slutet 
av 1880-talet började risbålen bli få. Det var mäst barn, som 
drog hop en liten hög. Skrik hördes, men ingen lur, som 
eljest hördes en mil, inga skott, ingen musik, en sed som blev 
slut på 1890-talet. Vid Vingåkers station körs ut bråte från 
affärerna på ett gärde intill var sista april. Folk är med o 
ser skallhögen [1] brinna, sen hör de på manskören på Ving-
åkers hotells balkong, sen styrs vägen till folkparken, där dan-
sen blåses av midnatt. »Skalla» var förr att skrämma vargarna, 
innan djuren släpptes ut på bete; men på 1850-talet försvann 
vargarna i Vingåker, men »skalla» var ej slut förrän på 1890-
talet. Då sköts sista skotten, o lurarna blev barnens leksak o 
bröts sönder. — — — 

Jag hörde min farfar berätta på 1870-talet, då han gav 
min bror skallurn: »Den här fick jag efter min far; den blåste 
han i var valborgsmässoafton, sen har jag haft 'en vart år. Nu 
ska du blåsä i'n, men lägg 'en i vatten förut.»i 

Överhuvud taget synes det intensiva oväsendet mot rov-
djuren i samband med eldarna sista april ha varit vanligast 
i östra Göta- ock Svealand. 

En sed, som icke kan betraktas som skallgång i vanlig be-
märkelse, men som kan vara ett minne härav, är knuten till 
Kristihimmelsfärdsdagen. Denna dag eller natten därföre 
skulle nämligen ungdomen ut ock fånga rävungar, eller man 
skulle » bränna» eller »röka dem». I vad mån detta bruk är 
att betrakta såsom skallgång ock sammanhörande med års-
eldarna, kan jag f. n. icke avgöra. I Svealand ock i vissa 
landskap i Götaland har man nämligen trott, att rävhonan 
under natten till Kristihimmelsfärdsdagen hade ungarna ute 
för att lära dem skrika, att dessa fingo ögon då o. s. v., en 

1) Södermanland, V. Vingåker, ULMA 10994 (1937). 
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föreställning som icke speciellt tillhört området för eldarna 
Kristihimmelsfärdsaftonen. Kanske kan denna fråga lösas, 
sedan mera material hunnit samlas. 

I Bohuslän ock Dalsland släpptes fåren ut redan vid påsk. 
I Rietz' ordbokl finnes ett ord påskajömmor, som anföres 
i följande sammanhang: »Påske-vaka, nattlig folkfest omkring 
en eld om påsken, hvartill hörer ett gästabud af hopsparad 
gillesmat eller påskagömmor.» 

Det berättas i uppteckningarna, att barnen påskdagen be-
gåvo sig ut i skogen med fåren ock att de då hade p åsk a-
göm m er, d. v. s. matsäck, med sig. De gjorde eld, kokade 
ock åto maten. Det heter också, att de skulle ut ock gät a 
påskagömmer. Senare sammansättningsleden i detta ord är 
i själva värket ordet jömmer, jymmer, neutr.2, som betyder 
'lamm'. Man gick alltså ut med p åskalammet. Sannolikt 
ha vi här icke att göra med något samband mellan eld ock 
kreaturslösning8, utan sedens underlag är helt enkelt det bibliska 
påskalamm et. 

Sambandet mellan årseldarna, den kalendära skallgången 
ock kreaturens lösning är, som visats, inom vissa områden 
uppenbart. Som vi också se av kartorna, har emellertid första 
maj varit lösningsdag för kreaturen även utanför valborgs-
mässoeldarnas område. Men just denna omständighet gör, att 
man icke kan förutsätta något ursprungligt samband mellan 
seden att tända eldar sista april — vilken ju f. ö. torde vara 
relativt ung i vårt land — ock lösningen. För att för Östsveriges 
del undersöka, i vad mån kreaturslösningen varit beroende av 
eldandet, skulle det alltså vara nödvändigt att utforska eller 
på antagbara grunder rekonstruera förhållandena före valborgs-
mässoeldarnas införande. 

På våren har i Göta- ock Svealand bystämma hållits sista 
april. Den synes vanligen ha varit förenad med hägnadssyn. 
Härav kan emellertid icke med säkerhet någon slutsats dragas, 

I) Rietz, Svenskt dialekt-lexikon s. 496 a (1867). 2) Se Zetterhohn, Nor- 
diska ordgeografiska studier, s. 1 if. (1937). 3) Jfr Nordisk kultur XXII, 
s. 69. 
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att kreaturen skulle ha lösts vid samma tillfälle eller någon 
dag närmast efter. Å bystämman fastställdes visserligen tid-
punkt för utsläppandet, men man får icke därför utan vidare 
antaga, att betesgången överallt börjat omedelbart efter stäm-
in an. 

I Västergötland ha, som nämnts, eldar tänts Ture- ock 
Tyko-dagarna (28 ock 29 april). Dessa bägge dagar ha i 
Västergötland ock Småland varit sådagar, i det de ansågos 
lämpligast för vårsådden. Åtminstone skulle man enligt före-
skrift dessa dagar påbörja sådden för att vara säker att få 
god skörd. Det är väl majeldarna, som här torde vara rätt 
unga, vilka från sista april flyttats över till dessa kalendariskt 
närbelägna dagar. Det är ju icke ovanligt, att märkesdagar 
från varandra attrahera seder på detta sätt. 

IKarta XV Dricka märg i benen. 

V alborgsmäs s an har i flera avseenden för allmogen be-
tecknat sommarens inträde. Om man frågar, vilken dag som 
ansetts såsom den första sommardagen, får man visserligen 
andra svar; men det finns flera bruk, som tyda på att den 
egentliga sommaren — alltså icke sommarhalvåret — räknats 
från ock med den första maj. I Sydsverige bars maj i by 
ock sjöngs majvisan sista april. I Mellansverige tändes val-
borgsmässoeldarna samma kväll. 

Första maj höll man bystämma eller åldermansgille, ock i 
samband härmed hägnadssyn, varvid gärdesgårdarna granskades 
ock böter till byalaget ålades den försumlige. Rätt vanligt 
var det i Göta- ock Svealand, att kreaturen denna dag släpp-
tes på bete för första gången på året (se karta XIV). 

Första maj var en fästdag. Framför allt skulle man äta 
ägg, en rätt som var lättare åtkomlig vid valborgsmässan än 
vid påsk. Härtill skulle man dricka brännvin, i enstaka fall 
björksav. Det kallades att »dricka märg i benen.» Kartan 
visar förekomsten av detta uttryck. I Götaland ock Svealand 
har det i regel varit knutet till kalaset 1 maj, men i östra 
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Karta XV. 
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K. XV: »Dricka märg i benen»: 
första maj; 

C) vid källdrickningen; 
e bruket känt, men icke knutet till dylikt tillfälle; 
+ okänt. 
V »Dricka kälk i benen» första maj. 

Svealand ock norrut har det även använts i samband med 
källdrickningen. På enstaka håll är uttrycket visserligen känt, 
men icke knutet till något visst högtidligt tillfälle. 

I Norrland har första maj icke haft fullt samma karakter 
av fästdag som i de sydligare landsdelarna, men vi kunna 
dock ibland spåra tecken därav. Så berättas det från Jämt-
land (Sunne, Undersåker ock Oviken)', att det sedan »urmin-
nes tid» var vanligt, att bönderna skulle ha sup ock smörgås 
i prästgården denna dag. Även i Ångermanland, Ånundsjö 
socken, bjöd prästen hem alla sockenbor på sup ock bröd.2  

I norra Västergötland ock sydöstligaste Värmland sade man 
sig drikka tjälkeben, d. v. s. »kälk i benen» första maj. Tjälk 
torde vara samma ord, som i Heggstads ordbok' anföres såsom 
kjarkr in. 'mod' ock hos Ross4  kjerk m. 'livsmod, livsmagt'. 

Karta XVI Källdrickning. 

Den kalendärt fixerade källdrickningen har tidigare un-
dersökts av Gunnar Granberg. I stället för att här ge en 
utförlig skildring av seden hänvisar jag till dennes uppsats 
»Den kalendärt fixerade källdrickningen. En folkminnesgeo-
arafisk studie» i Folkminnen och folktankar 1934. Här har 
ämnet medtagits endast för att kartserien må bliva så full-
ständig som möjligt. 

Kalendär källdrickning har i Sverige förekommit i stort 
sett blott vid två tillfällen, nämligen trefaldighetsaftonen ock 
midsommaraftonen. Man drack på kvällen dessa dagar eller 

1) NM 3317. 2) NM 2802. 3) Heggstad, Gamalnorsk ordbok (1930). 
4) Ross, Norsk ordbok (1895). 
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Karta XVI. 
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K. XVI: Källdrickning: 0 trefaldighetsaftonen; 
• midsommaraftonen; V Kristihimmelsfärdsaf tonen. 
@ söndagen efter midsommar; + Viss dag okänd. 

också under den följande natten, icke sällan ur en källa, som 
rann mot norr. Ibland lövades det omkring källan med unga 
björkar, som placerades så, att de bildade en lövsal. Granris 
lades i bottnen på källan ock på marken omkring den.1  Före 
drickningen synes man ofta ha bottenöst ock rensat källan. 
Uttryck för drickandet i källan äro bl. a. dricka trefaldi g-
het, dricka brunn, dricka hälsa, dricka för sneda skor 
samt dricka märg i benen. Jämför om detta sistnämnda 
uttryck karta XV. 

Landet uppdelas, vad källdrickningen beträffar, i två områden, 
ett sydligt ock ett nordligt. I söder har man druckit mid-
sommaraftonen, i norr har trefaldighetsdrickningen härskat. 

Gränsen mellan trefaldighets- ock midsommarkällorna är 
icke överallt skarpt markerad. I öster, i norra Östergötland, 
är den rätt klar, men därefter följer ett blandområde, bestående 
av norra Västergötland, Närke, delar av Västmanland samt 
södra Värmland. Sporadiskt synas trefaldighetskällor ha före-
kommit inom midsommarkällornas område ock tvärtom. 

En intressant avvikelse i fråga om tidpunkten för käll-
drickningen visa några orter i södra Värmland. Här har man 
nämligen druckit söndagen efter midsommar. 

Från vissa håll uppgives, att källdrickning ägt rum även 
andra dagar, såsom vid jul, påsk, 1 maj, pingst etc. Dylika 
enstaka belägg ha icke inlagts å kartan, då det icke styrkts, 
att seden varit allmän i orten ock av tradition knuten till 
den uppgivna dagen. Endast vid ett tillfälle utom de tidigare 
nämnda har källdrickning förekommit i flera orter, nämligen 
Kristihimmelsfärdsdagen, som i övrigt i Västsverige haft stor 
betydelse såsom högtids- ock märkesdag. 

1) Jämför Fataburen 1908, s. 155 if. 
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I Karta XVII Veckoräkning. 

Veckoräkning. + Veckoräkning okänd. 

Den s. k. veckoräkningen, det vill säga bruket att under 
våren räkna veckorna baklänges från ock med den trättonde 
veckan, har levat kvar inom de flästa landskapen i Götaland. Så 
är den belagd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Väster-
götland ock Östergötland. Martin P:n Nilsson uppger vecko-
räkning även från Öland', men någon annan uppgift härom 
har jag icke kunnat erhålla. 

Från Gotland föreligger intet belägg på veckoräkning. I 
Bohuslän torde den också vara okänd. Här har visserligen 
ingen utfrågning ägt rum, men då ingen uppgift därom före-
ligger i Västsvenska Folkminnesarkivets folkminnesmaterial, 
kan man tryggt antaga, att den icke förekommit i detta land-
skap under 1800-talets senare hälft. 

Veckoräkningen grundar sig på en indelning av året i 
fyra trättingar eller räppar med början juldagen, vårfru-
dagen, midsommardagen ock Mickelsmässodagen. Begynnelse-
dagarna benämnas stundom räp p adagar. I senare tid har 
endast den trätting, som infallit under våren, haft någon be-
tydelse. Som denna årets indelning skett efter den gamla 
stilen, har vårens veckoräkning gått in den sjätte april, eller 
som det heter: gamla vårfrudagen. Veckorna räknades bak-
länges, ock rä6ingen började, som nämnts, med den trättonde 
veckan. Därefter kom den tolfte veckan, den älfte o. s. v. 

I regel har man icke räknat längre än t. o. m. den sjunde—
fämte veckan. Detta beror på att veckoräkningens egentliga 
betydelse legat i dess egenskap av kalender för sådden. Varje 
slag av utsäde skulle sås i sin bestämda vecka, men i ock med 
utgången av maj månad var sådden vanligen avslutad, ock där-
för var det icke av så stor vikt att längre hålla reda på de 
olika veckorna. 

Det kan synas märkligt, att denna tidsindelning, med 

1) Nordisk kultur XXI, s. 109. 
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Karta XVII. 
4-39194. Eidestam. 
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nedan nämnda undantag, icke har belagts i sen tid i Svea-
land ock Norrland. En blick på kartorna XVIII ock XIX visar, 
att sådd av bönor ock lin på bestämda kalenderdagar visser-
ligen förekommit i Svealand, men icke i Norrland. Väl äro 
t. ex. Erik- ock ITrbanus-dagarna kända såsom märkesdagar 
för sådden i Svealand ock Norrland, sannolikt genom bonde-
praktikan eller liknande alster, men deras betydelse här kan 
icke jämföras med den roll, fixerade dagar eller bestämda tids-
avsnitt spelat i detta hänseende i Götaland. Orsaken till att 
den äldre tidsindelningen levat kvar i de sydligare landskapen 
finner man sålunda till en del i det förhållandet, att sådden 
här varit i så hög grad beroende av en fast kalender, alma-
nackan, medan man i norr sått efter väderleken. Spår av 
denna fyrdelning av året ha antecknats från Gräsmarks socken 
i Värmland', Sollerön i Dalarne', Siljansnäs socken i samma 
landskap', från Arnäs socken i Ångermanland samt kanske 
från Näskotts socken i Jämtland.' 

Här anföres uppteckningen från Sollerön: 

Hur är det, mor, du brukar räkna tiden, så där som 
jag hör ni gamla räknar, då jag inte hör att ni räknar efter 
månader ock daton, som det är vanligt nu, utan ni räknar ju 
bara dagar ock veckor bakom eller framom hälger ock mässor? 

Täj, mässor, som ungt folk nu för tiden inte brukar ha, 
reda på — kära järtandes! Mikaelsmässan, som är vid början 
av oktober, ock sedan är det trätton veckor mellan Mikaels-
mässan ock julen. Ock sedan trätton veckor mellan jul ock 
vårfrudagen. Ja, ock sedan är det trätton mellan vårfrudagen 
ock midsommar igän — ja ock från midsommar ock till Mikaels-
mässan är det sedan trätton veckor igän. Ser du inte att det 
är delat i trätton? Ock sen är det väl allhälgonamässan, fäm 
veckor efter Mikaelsmässan, det skall väl vara åtta mellan all-
hälgonamässan ock jul då, vet jag, om det skall bli trätton. 
»Allhälgonamässan den första ock Andersmässan den sista» 
-- i novämber — det är ju språket så! Ock från Anders-
mässan är det tre veckor till jul, ock .Annamässan hon är två 
veckor före jul, hon. Ock mellan jul ock vårfrudagen är ju 
kyndelsmässan, säx veckor efter jul. Ock fastan hon börjar 

1) NM 2719. 2) ULMA 469. 3) ULMA 1552 : 3. 4) NM 16691. 5) Se 
P:n Nilsson i Nordisk kultur XXI, s. 109. 
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sju veckor före påsk ock räcker till påsk. Ock mellan vårfru-
dagen ock midsommar där har du ju pingst — om våren — 
ock sju veckor är det mellan påsk ock pingst, hur de än kom-
mer; kommer påsk snart, så kommer pingst snart också, det 
är alldeles sju veckor däremellan jämt. 

Ock sedan har du Kristihimmelsfärdsdag, en ock en halv 
vecka före pingst — den är på en torsdag alltid — den är 
på torsdagen, ock sedan blir det en ren vecka, tills det blir 
pingst. Ja, ock sedan pingst har varit, så är det hela trefal-
dighet, vet jag, som de räknar, som går både över midsommar 
ock Mikaelsmässan ock allhälgonamässan med — kanske ända 
till advent. 

De här mässorna, som de unga nu för tiden aldrig ha någon 
reda på, men de ha väl fått ha reda på dem förr då, alla som 
ha varit nå' folk! 

Upptecknat år 1918 av Karl Lärka. Tryckt på Sollerömål 
med översättning i Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift III, 
1923, s. 58 f. 

I Karta XVIII Bönsättning. 
Bönor ha i Götaland ock vissa delar av Svealand satts 

Beda-dagen (27 maj). I Norrland synes bönodling ha före-
kommit blott i ringa utsträckning. 

I regel är det de bruna bönorna, som satts denna dag. 
Där bondbönor odlats, har man vanligen satt dem på samma 
gång som potatisen ock i potatislandet. 

Beda tillhör raden av sådagar i slutet av maj månad.' Att 
just bönorna kommit att sättas denna dag, beror sannolikt på 
ljudlikheten i orden bön ock böna, bedja ock Beda. Efter 
föredömet bön-bedja har man sammanställt böna-Beda, ock 
bönsättningen har i följd härav förlagts till dagen med detta 
namn. I fråga om bönorna finnas flera exempel på likartade 
företeelser, t. ex.: 

Böne söndag skulle bönan vara i tredje bla't. Halland, 
Ås. IFGH 3810. 

Regnade det bönesöndag, fick de stora bönor det året. 
Halland, Frillesås. IFGH 3793. 

1) Jämför karta XIX. 
4* -39194. 
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K. XVIII: Bönsättning: 
0 Beda-dagen. + Bönsättning Beda-dagen okänd. 

Andra traditionella tider för bönsådden ha endast undan 
tagsvis uppgivits. Så ha i Skåne' bönorna satts, när körsbärs-
träden blommade. 

Nordgränsen för Beda såsom bönsättningsdag synes gå ge-
nom landskapen Södermanland, Västmanland, Värmland ock 
Dalsland, alltså något sydligare än motsvarande gränser för 
linsådden (se karta XIX). Detta torde delvis bero på att de 
bruna bönorna i söder spelat större roll i folkhushållningen 
än bondbönorna i norr. 

Karta XIX Linsådd. 

Linet skulle i Göta- ock Svealand sås på bestämda dagar. 
Det uppges t. o. m., dock undantagsvis, att om man på grund 
av olämplig väderlek icke kunnat så den föreskrivna dagen, 
man icke ansett det lönt att alls så något lin det året. 

Kartan visar en blandning av olika dagar, som emellertid 
nästan samtliga falla inom tiden 17-25 maj. Att alla dessa 
dagar fått rangen av linsådagar, beror på olika orsaker: bonde-
praktikari ock hushållsböcker, folketymologi, vissa föreställ-
ningar om kvinnokönets inflytande på linets växtlighet o. s. v. 

I söder synes Karolina (20 maj) ha varit den vanligaste 
sådagen för linet. I Skåne, Småland, Halland ock Väster-
götland finnas enstaka belägg på att Linnea (13 maj) spelat 
samma roll. Nordligast förekommer Karolinadagen i denna 
bemärkelse i Rättviks socken i Dalarne', men måste här anses 
som undantag, emedan föreskrifter av denna art i regel äro 
okända i övre Dalarne. 

Urbanus (25 maj) har varit vanligare såsom sådag för linet 
i norr än i söder. Denna dag har haft stor betydelse även 
för sådden i övrigt i Västergötland ock Svealand, främst Värm-
land, i det all sådd ansågs böra vara avslutad den dagen. 

1) Möllebärga ock Skabersjö. LUF 358 ock 245. 2) NM 11834. 
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K. XIX: Linsådd: 
Karolina-dagen; 
Linnea-dagen; 
Urbanus-dagen; 
Beda-dagen; 

E Erik-dagen; 
L » linonsdag i sjunde veckan». 

>cco( Syd-, öst- ock nordgräns för 
linsådd Rebecka-dagen. 

+ Linsådd viss dag okänd. 

I västra Götaland har linet här ock var såtts Rebecka-
dagen (17 maj). Området härför sträcker sig från Skåne upp 
i södra Dalsland. 

Ett övervägande nordligt område bildas av Beda, i nuva-
rande almanacka Blenda (27 maj). Uppgifter om linsådd denna 
dag föreligga dock även från Götaland, om än icke så rikligt, 
t. o. m. ända nedifrån Skåne. 

Erik (18 maj) har linet såtts på olika håll, men tydligen 
mäst i de västra landskapen. 

I Skåne, Halland, Småland ock Västergötland har här ock 
var »linonsda'n» i sjunde veckan ansetts vara den rätta linså-
dagen. Sjunde veckan inföll 18-24 maj.' 

Allmogen hade emellertid även andra möjligheter att be-
stämma tiden för linsådden, nämligen efter naturföreteelser. 
Så vet man t. ex. både i Norrland, Svea- ock Götaland, att 
linet skulle sås, när häggen blommade. Ock ganska säkert 
har tiden för linsådden varit mera beroende av denna iakt-
tagelse än av de fasta sådagarna. 

Karta XX Första metardagen. 

Liksom när det gällt sådden, har allmogen också beträffande 
tiderna för fisket tagit märken efter naturen. 

I Grangärde socken i Dalarne ansågs abborren nappa, när 
asplöven voro stora som musöron.2  

När enbusken dammade, skulle man börja meta (Dalarne, 
Boda).»  

klen nappar bäst, då alelövet kommer ock då det går (Hal-
land, Holm).4  

1) Jämför om veckoräkningen s. 48 ff. ock karta XVII. 2) ULMA 11631. 
2) ULMA 11742. 4) IFGH 3848. 
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K. XX: Kristihimmelsfärdsdagen är 
.111 första metardag. + Detta okänt. 

När enen ryker ock häggen blommar, leka braxen ock 
mörten; när allövet är som musöron, leker abborren (Väster-
götland, Ullasjö).' 

Utom dessa på naturiakttagelser grundade regler har det 
också funnits efter den fasta kalendern fixerade tider för fisket, 
t. ex.: 

I åttonde veckan skulle man lägga mjärdar i bäckarna, ty 
då lekte strömmingen (Blekinge, Asarum ock Hällaryd).' 

Korsmässeveckan leker mörten i sjön (Västergötland, Fot-
skäl).3  

Jämsides med dessa märken ock iakttagelser har emellertid, 
såsom av kartan framgår, i Göta- ock Svealand samt mindre 
vanligt i Norrland Kristihimmelsfärdsdagen ansetts som den 
första dag, som var lämplig för mete. 

Från ett par orter i Västergötland, nämligen Björketorp4  
ock Sandhu1t5, uppgives utom Kristihimmelsfärdsdagen även 
Erik-dagen (18 maj) såsom första metardag. Erik har ju in-
tagit en framträdande plats i den folkliga kalendern ock har 
därför fått spela även denna roll. 

I) ULMA 11993. 2) LUF 4350, 3) IFGH 3165. 4) IFGH 3185. 
5) IFGH 3187. 



liksum6 

Le prkient ouvrage a pour but de faire parattre sous la forme 
de cartes une matiåre scientifiquement traitU coneernant certaines 
traditions populaires suktoises, se rapportant au printemps et å 
l'&h. A ces cartes sont jointes quelques courtes descriptions de 
ces traditions. Nous donnons ici un AsunA de cet ouvrage. 

Autrefois, on avait l'habitude de faire cesser l'Ulairage des 
maisons le soir d'un certain jour du printemps. La carte I 
montre quels jours l'Ulairage devait cesser et la frkluence de 
certaines locutions se rapportant å ces traditions. 

Plusieurs de ces cartes traitent des coutumes qui se rapportent 
au Caråme et å Påques. Ainsi, la carte II nous fait voir que 
c'est surtout dans les parties orientales de la Suåde centrale et 
en Norrland qu'on a eu l'habitude d'aller en petit traineau et en 
ski le mardi gras. — Au printemps, å deux occasions diNrentes, 
on a cueilli des branches d'arbre å feuilles, qu'on a mises dans 
l'eau pour les faire fleurir ou verdir å la maison. Pour le 
dimauche des Rameaux on a pris des branches de saule (carte III) 
et pour Påques des rameaux de bouleau (carte VII). — Dans 
diNrentes parties de la Suåde, les paysans ont domA des noms 
diNrents å la veille de Påques, ce qui ressort de la carte IV. — 
La coutume de fouetter avec des verges les gens encore couch& 
un certain jour du printemps est eonnue dans toute la Suåde. 
La coutume la plus ancienne et la plus frkluente en Suåde a 
été qu'on s'est donniS le fouet le matin du Vendredi-Saint. La 
tradition de se foutter les premiers jours du Caråme et le jour 
de Påques est de date plus moderne et d'usage plus restreint 
(carte V). La provinee d'.Ångermanland pAsente une tradition 
assez diNrente, c'est, chose &tramp, å Noöl qu'a eu lieu la 
fessM. La carte VI donne les noms populaires de la fesse 
du jour de Påques avec les noms de celles å d'autres occasions, 
noms Uriv4 d'une maniåre analogne. — La tradition.  de dessi-
ner des »lettres de Påques» se rencontre dans quelques provinces 
de l'ouest de la Suåde (carte VIII). L'emploi du mot p å s k-
kärin g, c'est »commåre de Påques» ressort de la carte IX. 
L'idU du soleil dansant le matin du jour de Påques, comme 
dans la plus grande partie de l'Europe, on l'a pu constater dans 
toute la Suåde (carte X). 
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Les feux qu'on allume en &Ade toutes les annUs appartien-
nent au printemps et å l'k6 Dans une partie de l'ouest de la 
Sukle on allume des feux Påques, tandis qu'å l'est on les 
allume en g6Aral le 30 avril ou le premier mai (carte XI). 
Les noms de ces derniers feux se trouvent sur la carte XIII. 
Des feux allumU pour la Saint-Jean, l'Ascension, le jour de 
Peregrinus (16 mai), de Ture (28 avril) et de Tyko (29 avril) 
n'ont apparu que dans des r4ions limitées (carte XII). 

Intimement like å ces feux se trouve en certains lieux la 
sortie des animaux au påturage pour la premAre fois de l'aniAe. 
Ce qu'on a voulu obtenir en allumant les feux, c'est de chasser les 
bkes fkoces, avant que le bkail fåt mis dehors. La carte XIV 
nous fait voir les jours de la sortie du bkail. 

Le -premier mai a été un jour de fke populaire. Alors on 
mangeait des aliments nourrissants et l'on buvait de l'eau de 
vie, .ce qu'on appelait »boire pour se donner de la moelle aux 
os» (carte XV). 

A la campagne, on se rendait certains jours å une source, 
de prWrence å une source qui coulait vers le nord. On y 
allait pour boire l'eau qui kait regardU comme pouvant donner 
la force et la sant6 D'ordinaire on faisait cette promenade la 
veille de la TrinM ou la veille de la Saint-Jean (carte XVI). 

Une vieille chronologie fon~ sur une division de l'annke en 
quatre parties gales commengant par le jour de Nol, le jour 
de Notre-Da,me, le jour de Saint-Jean et le jour de Saint-
Michel s'est maintenue dans le midi de la &Ade. Les semaines 
du trimestre de printemps se comptaient ici å contre-sens, c'est 

dire que l'on commengait par le six avril (le jour de Notre-
Dame); ensuite la treiziåme semaine, la douzi6me, la onzAme et 
ainsi de suite (carte XVII). 

Dans certains endroits, 'il fallait plantor les haricots un cer-
tain jour du printemps, å savoir celui de Be-da (27 mai) (carte 
XVIII). Le lin devait aussi &tre senA å des jour fix4, au plus 
tat le 13 et au plus tard le 27 mai (carte XIX). L'Ascension 
kait le premier jour du printemps, l'on pouvait aller påcher 
å la ligne (carte XX). 
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