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Stora	
  och	
  lilla	
  björn	
  
Orienteringsstjärnor	
  
Aratos säger, att akajerna seglade och navigerade efter Stora
Björn, medan sidonska sjömän, d.v.s. fenicier styrde skeppen efter
Lilla Björn.
Stora Björn syns alltid på himlavalvet och går, vad Europa
beträffar, aldrig ner under horisonten. Den beskriver en kringgående
rörelse på himlavalvet med björnens huvud vänt mot polen och Lilla
Björn.
Liksom akajerna seglade efter Stora Björn, vars huvud pekar mot
norr, så finnas sentida uppteckningar, om att också andra sjömän seglat
efter Stora Björn. Så sägs från Finland att:
- På sjön styrde man efter Karlavagnen.1
Björnarna såsom de n y m f e r : Helike och Kynosura, vilka
ammade Zeus, bör jämföras med skogs-frun av flera skäl. Då man
o r i e n t e r a d e sig i skogen, kunde man g å v i l s e genom skogsfruns vållande, men man kunde också återfinna vägen med skogsfruns
hjälp. Så säger otaliga sägner, att skogs-frun v å l l a r
v i l s e g å n g , då man på något sätt förtörnat henne. Men man kan
genom att vara henne behjälplig, eller genom att offra till henne också
finna råd.

Amman	
  	
  
Liksom Helike och Kynosura ammade Zeus, skall man också finna,
att skogs-frun m e d s i n a s t o r a b r ö s t a m m a d e .
Stundom kallades hon ‘slattenpatt’ eller ‘slaskenpatte’ och den som
ammade henne blev väldig i styrka. Följande sägen är ur Liungmansamlingen:

1

F.S.F. VII, 4:161.
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Jättekvinnans	
  bröst	
  giver	
  kraft2	
  
Då, därute vid Skåred var folket ute och skördade, och mor i huset var
hemma ensam och hade en liten barnunge. Och så skulle hon ut och se
efter kreaturen. Då var de bortsprungna. Då gick hon ut med barnet i
famnen och kom till Sundra hage emellan bergen där - stora berg på
ömse sidor. Där träffade hon en käring som bad, att barnet skulle få dia
henne, för hennes eget barn hade fått mjölkskräck. Men modern tordes
inte. Så kom hon då andra gången och bad henne och så tredje. Och då
sade hon, att det inte skulle vara farligt, utan att pojken skulle bli stark,
och det skulle gå ur släkte i släkte, och kreaturen skulle hon få finna,
och dom fann hon med. Men käringen försvann. Det var en jättekvinna,
kan veta.
Och pojken blev stark, och de efterkommande blev starka efter
honom, hela ätten. Han gjorde sig en båt, stor var den, för det skulle
vara stort och grovt, allt vad han hade. Och en åra är kvar än. Den
ligger uppe på en ränne i Skåred som minne.

Sägnens datering till s k ö r d e n gör att man bör andraga den här,
och att jättekvinnan är jämförbar med Skogs-frun. Följande sägen från
Danmark styrker sambandet mellan den storbröstade skogs-frun och
den jagade nymfen (=Stora Björn) på himlen:

Wojens	
  jägare3	
  	
  
Kung Valdemar blev, för att han höll så mycket av jakt, bisatt i en
öppen grav med häst och jaktredskap hos sig. Han far om natten genom
luften med alla sina hundar, så att det viner och tjuter efter. En karl från
Ormitslev har hört det många gånger. En gång var han på jakt efter en
havsfru, som hette Slattenpatt. Han träffade då en dräng, som om natten
måste sprida gödsel, för att han inte hann med allt på dagen. Jägaren
bad då drängen, att hålla hans hundar, medan han red ett stycke bort för
att jaga. Drängen höll dem också, och jägaren red bort, men strax efter
kom han tillbaka med ett fruntimmer hängande över hästen. I lön för
sitt besvär fick drängen patta fruntimret, varav han blev så stark, att då

2
3

L III 184
Danmark II s. 121.
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mannen nästa afton ville kasta honom till marken, drängen tog och
kastade honom över hustaken.

Jakten	
  på	
  nymfen	
  
. På himlen jagade enligt grekerna Arkas, som sågs i stjärnbilden
B j ö r n v a k t a r e n = Bootes fram. Han skall just skjuta sin moder,
den till björnhona förvandlade nymfen Kallisto, då Zeus av medlidande
satte dem båda på himlen, såsom jägaren, Bootes med jakthundarna
och Kallisto som Stora Björn. Denna sistnämnda stjärnbild var också
Helike, Zeus’ amma.
Samma sägen återfinnes i folktron. Den v i l d e j ä g a r e n ,
som drar fram längs Vintergatan med sina h u n d a r , skjuter skogsfrun med de stora brösten, som med sin amning förlänade övernaturlig
styrka.
Sägnen ovan, som i Sverige närmast motsvaras av O d e n s
j a k t förläggs vanligen till de stora högtiderna; midsommar, påsk och
s ä r s k i l t j u l och n y å r , då dessa dagar hade samband med
solbanan, som sattes lika med Vintergatan. Sägnen förekommer också i
samband med den synbara Vintergatan, som korsar zodiaken ungefär
den 24 augusti. Det sägs från Tyskland att:
- Bartolomeus driver d e n v i l d e j ä g a r e n sitt spel.4
- Bartolomeus, den 24 augusti har något otroligt över sig. I
Antwerpen far de dödas här genom luften, vilket annars endast äger
rum om trettondagen och natten före påsk. På Bullerberg i Stargarder
Kreise liksom på andra platser driver den Vilde jägaren sitt spel.

Den	
  dömde 	
  
I den grekiska sagan var Arkas genom att Zeus placerat honom
bland stjärnorna för evigt d ö m d att framfara i denna ställning, där
han just synes vara i färd med att s k j u t a sin m o d e r Kallisto.
På samma sätt är den vilde jägaren i folktron d ö m d att jaga
skogsrår till tidens ände. Såsom f ö r d ö m d , s a m m a n b l a n d a s den vilde jägaren med andra fördömda, t. ex. Jerusalems
skomakare, vilken var tvungen att vandra intill tidens ände, då han
förskjutit Jesus och, enligt folktron, förvägrat honom vila, då han på

4

Handw. I:933.
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väg till Golgata, bar sitt kors. Följande sägner från Danmark och
Dalsland få belysa detta:

Jerusalems	
  skomakare5	
  	
  
Man bör alltid sörja för att få plogar in i husen om julafton, ty då de
kvarstå på marken sagda afton, kan Jerusalems skomakare vila sig
därpå. Nämnda skomakare bodde i Jerusalem på Kristi tid, men då vår
Frälsare på sin vandring till Golgata ville vila sig litet på hans trappa,
drev skomakaren honom bort därifrån. Till straff för sin vantro, och att
han var så hårdhjärtad, måste han i hast, som han gick och stod, lämna
hus och hem och begiva sig ut på vandring runt omkring i vida världen
utan att vila - med mindre han kunde träffa en plog på öppen mark
julafton - och denna vandring fortsättes intill domens dag. När
Jerusalems skomakare visar sig, är en olycka att förvänta. Han
förmenades sålunda vara sedd i Köpenhamn strax innan koleraepidemin
utbröt 1856 och i Altona vid krigsutbrottet 1864, i ty att en skepnad i
förunderlig klädedräkt, som såg ut att vara bevuxen med mossa, visade
sig. Han försvann snart bakom byggnaderna, och när man såg efter, var
han blev av, stod han inte mera att finna.
	 
✬

Odens	
  jakt6	
  	
  	
  
När jag var hemma och bodde i Skraggerud, så hörde jag ‘e kônsti läte’
i luften. Det var som en skock hundar hade skällt, somliga var grova i
målet och andra fina. Jag hörde det flera gånger, men nu sedan jag
blivit uppvuxen, har jag inte hört det. Far sa, att det var Jerusalems
skomakare, som jagade i luften. Han for överallt. Men ingen fick se
honom och hundarna.
	 	 
✬
Den
f ö r d ö m d e skytten
Danmark:

5
6

Danmark II s.268
Dalsl. s,16.

synes

i

följande

sägen

från
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K8.	
  Oden	
  var	
  en	
  söndagsjägare7	
  
Om man är ute stora högtidsnätter, så kan man få höra Odens jakt. Den
går högt i luften och den följer skogen. Det går så fort, så att en fågel
flyger inte fortare. Men det är tre hundar som skäller. De två hundarna
är grova i målet och den tredje fin.
Det var en som hette Oden. Han var skytt och jagade på söndagarna.
Han fick till straff att jaga skogsrår till världens slut. Många av de
gamla här hade hört jakten på Kroppefjäll. Jag minns särskilt en som
påstod, att han hade hört jakten ena nyårsnatt, när han skulle gå till
dans.
✬

Plogen	
  
Jerusalems skomakare kunde dock enligt folktron vila på en p l o g
som stod framme om julnatten, varför det var noga, att man tog in alla
plogar denna natt. Sambandet är, att Stora Björn har ansetts vara en
p l o g 8. Plogen är ett redskap i Bootes’ hand och Bootes jämförs med
Jerusalems skomakare.
Bootes9 kallades under antiken också o x p l ö j a r e 10,
p l ö j a r e och p l o g - m a n . Bootes’ längd var också kring jul
(närmast december), och att jägaren i sagan liksom Jerusalems
skomakare var f ö r d ö m d , jämförs med att Bootes också var son till
Jungfrun. Detta par, m o d e r n o c h s o n e n , återfanns, då man
under antiken kallade dem Isis och Horos, eller senare under
medeltiden Maria och Jesus. Jungfruns stjärnbild kallades också
Themis ‘den dömande’ och hon avbildades ibland såsom
r ä t t v i s e g u d i n n a . Etymologiskt är Jungfruns namn, Themis,
släkt med ett germanskt ord motsv. svenska dom, och man skall också,
som ett återsken av detta, finna vid Jungfruns längd, från slutet av
november, att kyrkan firar ‘domssöndagen’.

7
8

Danmark II s.102
Allen s. 431.

9
10

Björnvaktaren
Boll, s. 227
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Ymnighetshornet
De antika folken kunde avbilda nymfen (Helike, Stora Björn) i
bergshålan med ett y m n i g h e t s h o r n , varav hon gav Zeusbarnet
ambrosia11. Då sagan p.g.a. sitt samband med Vintergatan också givit
jämförbara nerslag både vid skördetiden (Capella i Kusken) och julen
(Haedus, geten), bör man jämföra med de folksägner som målar upp
scenen med den öppna bergshålan, dansen däromkring [som bör
jämföras med de antika kureternas larmande vapendans framför
hålan], och berg-frun med stora bröst som kommer ut ur hålan och
bjuder jägaren eller bara mannen att dricka ur ett ymnighetshorn. I den
nordiska varianten griper mannen hornet och flyr bort över åkern.

Tröskoxar	
  
Romarne kallade Stora Björn, septentriones ‘sju tröskoxar’. Detta bör
jämföras med, att den som länkar och styr Karlavagnen eller Björnen,
heter B o o t e s och har varit 1) b j ö r n f ö r a r e då han leder
stjärnbilden såsom b j ö r n ; 2) k u s k då han styr stjärnbilden såsom
v a g n ; och 3) o x p l ö j a r e , då han styr Stora Björn såsom o x a r
eller p l o g .
Till detta bör man foga jämförelsen, att skogs-frun i sägnerna, som
ovan liknades vid nymfen Helike, gärna har k o r , vilka hon i de
nordiska sägnerna framdriver eller lånar ut till människorna. Som
skogs-frun ‘Slaskenpatte’ kan hon vara en h a v s f r u , som kommer in
till land med sina k o r , som i följande sägen:

Havsfrun	
  
Om vinden är västan på mickels-mäss-dag, så driver havsfrun sina
kreatur in på land, och då blir det foderbrist, för då går de in och äter
upp det för folk. Men är vinden östan, så driver hon ut dem i havet
istället, och då blir det gott om foder.
------------Det sägs också, att havsfrun vid Mikael kommer in till land med
sina kor. Man lade ut offer till havsfrun vid denna tid. Från Norge sägs
det12:

11
12

Ro. I:263.
NFL II, Tiden, Mikaelsmässa.
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- Dagen (Mikael, 29 september) var höstens största fest. Den liknar
de stora högtiderna, i det att tvättning föregick. Natten var farlig.
Övernaturliga väsen färdades då ute.
- Blåser det sunnanvind på Mikael och duggregnar, så släpper
havsfrun upp sitt havs-fä ur söder-havet, och då blir fodret odrygt.
- Går någon ut denna dag innan solen är uppe, kan han se om havfäet är kommet. Visar det sig liggande vid fähusväggen, så blir det
foderbrist på vintern.
- Man har haft sedvanan att lägga ut tre offer till hav-fäet denna dag.
Offren lades på dynghögen, så många som det var kor i fähuset. Också
hette det, att en offergåva av hö och halm skulle läggas norr om husen
denna dag, ty så skulle man inte lida ont av troll- och nordkäringarna
den vintern.
- Blåste det nordanvind på Mikaels-mäss-natten, kan man med
säkerhet vänta havsfruns svin, möss, råttor och lämlar, som ville tränga
in och förtära och fördärva fodret och göra det odrygt (Sverige)13.
	 	 
✬
Den sista uppteckningen är en reflex av att Stora Björn, såsom
Karlavagnen varit dragen av bl. a. en r å t t a 14.
Från väst-Sverige tar vi följande uppteckningar:
- Om Mikaeli natt kom en viss fru (38).
- Till henne hade man lämnat hö och nek ute på marken (39).
- Efter Mikaeli kör havsfrun sitt fä iland (54).
- Kors ritas över dörrarna kvällen före Mickels-mässa till skydd mot
havsfruns kreatur (55).
- Mickels-mäss-natt betäckte havsfruns tjur böndernas kor (106).
✬

Följande sägen härstammar från Sverige:

13
14

Forsslund, Mikaeli s. 172, mfl.
Gundel, Sternglaube, 1959:18
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15.	
  Havsfrun	
  och	
  kreaturen	
   	
  
Det är aldrig rådligt att låta kreaturen ligga ute mikaels natt, ty den
natten brukar havsfrun gå iland och driva alla uteliggande kreatur till
sjöss. Så kan hon ha dem till en annan mikael natt, då hon driver dem
tillbaka, och skänker bort dem till vem som helst. Och inte skall man
tro, att man känner igen sina under föregående år förlorade kreatur, nej
visst inte, ty i att färga om kreatur är havsfrun en mästare.
Det var en mikael-dags kväll som en fiskare kom sent hem. Och just
som han dragit båten upp på land, fick han se havsfrun komma
drivande med en stor hjord av fäkreatur rakt ur sjön.
När nu havsfrun kom mitt framför honom, hälsade han och sporde,
vem som skulle ha alla de där vackra korna.
Då sade havsfrun, att det skulle de ha litet var där i bygden, och så
räknade hon upp en hel del, som skulle få en ko ur den präktiga
hjorden, och bland dem hon räknade upp, var också fiskaren.
- Det var ju inte illa det, tänkte fiskaren, när han larvade hemåt, om
man för så gott pris skulle kunna få en ko.
När han nu var hemma gick han direkt till fähuset och tittade in: jo
verkligen! där stod en grann kossa i ett bås och tittade på honom, när
han stack huvudet inom dörren. Så gick han in till henne och strök
henne med handen efter ryggen - som man alltid skall göra med sådana
kreatur, så att de inte försvinner igen.
Nå, den kon hade han i många år och fick många kalvar efter den.
Men så till slut bestämde sig fiskaren ändå för att slakta henne, ty hon
var nu bliven mycket gammal.
När nu fiskaren gav sin gamla kossa foder den sista kvällen, strök han
henne över ryggen och sade:
Ja du, min kära gamla kossa, i kväll är det allt sista gången jag ger dig
nattfoder.
Därefter gick han och lade sig.
Nästa morgon när han gick ut till fähuset för att hämta kon till slakten
och öppnade dörren, såg han inte så mycket som en kosvans i hela
fähuset.
Havsfrun hade hämtat sina kreatur igen och aldrig såg den fiskaren
till dem mer.
	 
Skogsfruns oxar kommer fram i några sägner.
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Skogs-‐rået	
  sökte	
  efter	
  en	
  svart	
  tjur15	
  	
  	
  
En jänta mötte skogs-frun på valfjället. Hon lullade obegripligt fint och
kom så alldeles inpå jäntan. ‘Har du sett till kräken mina? frågade hon.
‘Nej, jag har inte sett ett levande liv på skogen’, svarade jäntan. ‘Inte
den store svarte tjuren min, då?’ sa skogsrån. Hon blev så grov i målet
och i detsamma försvann hon; men jäntan blev vettskrämd.
	 	 
✬

Kolaren	
  fick	
  skjuta	
  skogs-‐fruns	
  storoxe16	
  	
  	
  	
  
Det var en kolare i Husby, som satt inne i kojan på natten och lagade
mat. Då kom det ett fruntimmer och ryckte upp dörren, och hon hade en
alldeles naken barnunge på armen.
‘Får jag nånting till att linda omkring ungen’, sa hon åt honom. Han
knäppte upp västen och rev av halva skjortan och gav henne. ‘Här har
du, jag har inte något annat att ge dig’, sa han.
‘Det här ska du ha tack för’, sa hon, ‘jag ska ge dig största oxen jag
har.’ Så gick hon. Men nästa morgon, när han gick ut till milan, kom
det en stor björn emot honom, alldeles så han fick skjuta den. Det var
nog skogs-råets oxe, tänkte han.
✬

Hundsvansen	
  
En av nymferna/björnarna, nämligen stjärnbilden Lilla Björn
kallades av grekerna Kynosura ‘hundsvansen’17. Detta bör jämföras
med att s k o g s r å n h a d e s v a n s . Framför allt de belägg, då
hon hade r ä v s v a n s , är här jämförbara. Från Vermland stammar
denna sägen:18
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K 13.
K 23.
17
kuënoúsoura
18
Granberg, Skogsrået 1935:90.
16

15

Skogsrået	
  
Karlarna hade hjälp av ‘skogråa’, ifall de höll sig väl med henne,
påstod de. Hon vakade då över milan och väckte dem, ifall det tog eld i
den. Men andra, som inte var nog kärvänliga mot henne, brukade hon
förvilla, ifall de gav sig in i skogen. Hon kunde ändra utseende också.
Ibland var hon så vacker och fin, men ibland var hon så ful som hon
kunde bli. Men s v a n s e n kunde hon inte bli av med, hur hon än bar
sig åt. Den var stor och yvig som en rävsvans.
✬

	
   	
   Vänder	
  alltid	
  samma	
  sida	
  till. 	
  	
  
Stora och Lilla Björn beskrivas av Aratos19 så:
”Tvenne tillsammans grottbjörnar omkring himlavalvet framvältas,
Än varföre också de hjul-vagnar rätt kallade äro,
Nu alltid hållande sina huvud mot den andra björns sida,
Teende varandra och navet sin skuldra omväxlande båda.”
Aratos nämner här, att björnarna alltid vänder samma sida mot
varandra och mot polen, vilket är en självklarhet, då detsamma gäller
alla stjärnbilder. Ingen av himlens stjärnbilder ändrar sin ställning i
förhållande till de övriga eller i förhållande till polen. Därför är Aratos’
beskrivning av björnarna i denna sak intressant.
Härav ger sig jämförelsen med skogsfrun såtillvida, att h o n
alltid vänder samma sida åt människorna.
Hon vänder framsidan till, ty bakifrån ser hon ut som ett baktråg eller
en träd-stam. Följande sägen är från Sverige:

Skogsfrun	
  söker	
  förföra.20
En bruksarrendator hade att kola flera milor under vintern. En kväll
kom det in en kvinna i milan. Hon var rädd för att vända baken till. Hon
gick fram till spisen och tittade på slevar, skedar, selkrokar o. dyl.

19
20

Arat. 25 f.
L II 238.
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”Du har trevligt här”, sade hon, ”och varmt och gott har du, och
slöjda kan du. Nog kan man trivas här tillsammans med dig. Det är
annat det, än att gå ute i ruskvädret”.
Hon sökte att tala mjukt men kolaren som tog sig till vara för att svara
henne. Men inte ville han stöta sig med henne och visa ut henne heller,
för då tänkte han, att hon kunde harmas och ödelägga något i milan.
Till sist gick hon, men hon liksom gick på sida, så att inte baken skulle
synas. Men så ville hon vända sig för att få upp dörren och då var baken
urgröpt alldeles som ett baktråg. Se det var skogsfrun förstås.
✬

Sleven,	
  dopparen.	
  	
  
Föregående sägen ansluter också till en del brukliga n a m n på
Stora Björn. I England har den kallats laddle ‘skopa’ och big dipper
‘dopparen’. I Frankrike; Casserole ‘kastrullen’. Ett annat namn har
varit ‘slaktarens yxa’ och ‘skäppan’. Skogsfruns intresse för skedar och
slevar är ingen tillfällighet. Till detta komplex hör också att man vid jul
brukar ‘doppa i grytan’.
Det vanliga namnet på Stora Björn i engelskspråkiga länder; Big
Dipper betyder ‘dopparen’ och engelska dipping ‘dykande’.
Detta bör man jämföra med att Karlavagnen aldrig går ner under
horisonten. Detta påpekas särskilt av antika författare.21 Aratos skriver
om björnarna:
”Dem som evinnerligt tas till vara för blåa havsdjupen”.
Den nordiska sagan om ragnarök beskrivs i Vøluspá så att jorden
såväl som stjärnorna går ned i havet.

Galten	
  	
  
Då Stora Björn också kallats ‘galten’22 och avbildats som sådan23,
bör man med denna stjärnbild jämföra seden, att om jul doppa bröd i
21

Så även Joon Olavsson, Runologia, København opubl. s. 138.
Allen s. 421.
23
Ohlmarks Åke, Stjärnornas Horoskop 1982:122.
22
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den kokta grisens [egentligen jul-galtens] spad. Seden kallas d o p p i
grytan.

Karlavagnen	
  och	
  Kvinnovagn24	
  
Stora och Lilla Björn har alltid också kallats vagnar. I Norden kallas
Stora Björn ‘Karlavagnen’ och Lilla Björn ‘kvinnovagn’25.
I folktron har detta givit ett nedslag, i det att höstens största fest
Mikaels-mässan26, kallades ‘Kärrmässa’ (härlett av kärra ‘vagn’) eller
någon gång ‘kör-mässa’27. Till Mikael skulle man f l y t t a , vilket
erinrar om att man vid sådana tillfällen behövde en v a g n .28
Karlavagnen tänktes i folktron vara framdragen av en ulv, en hund,
en råtta, oxe och häst29. Kusken är en postiljon och på hästen sitter en
ryttare. Ekipaget är på olika sätt knutet till myten om världens
undergång. Stora Björn har samma längd som K r ä f t a n och
L e j o n e t , som motsvarar oktober, november. Med detta jämföres,
att S t o r a B j ö r n i Norge kallats ‘höstvagn’30, vilket kan betyda
‘skördens vagn eller efter-årets vagn’, (årstiden höst).
Folktron med Karlavagnen såsom framdragen av en råtta eller mus
är så egenartad, att man bör jämföra med följande sägen från Danmark
som är självdaterande till sommaren och rågskörden.

Om	
  bondens	
  och	
  trollets	
  vagnar31 	
  
En man och ett troll var nabor. Mannen kom till att sakna litet råg, då
han skulle till att så, och så gick han hem och satte sig vid bordsändan
och beklagade sig. ”Hur är det fatt med dig?” spörjer konan. Han
berättade då, att han saknade råg till utsäde. ”Ja, men det kan du få ute
hos trollen,” säger kvinnan hans. Han går så ut och säger till trollet, om
han inte ville låna honom litet råg till utsäde. Det var trollet villigt till,
men han ville dela hälften av grödan med honom vid skörden. Mannen

24
25

26
27

M P:n Nilsson, Julen i Nordisk Kultur, Årets högtider s. 25.
Isl. kvennavagn ‘Ursa Minor’.

29 september

Forsslund, Mikaeli och Kärrmässa, s. 176.
28
Forsslund, Mikaeli, s. 140.
29
Gundel, Sternglaube 1959:18.
30
NFL 8:88.
31
Danmark I s. 441.
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nöjde sig med det, och nästa sommar blev det bästa korn man kunde se.
De mejade så var sin del av det. Då det var klart säger trollet:
”Den av oss två, som kan spänna det märkligaste kör-tyg framför
höstvagnen, den skall ha hela råg-lasset.”
Det var då förargligt tänkte mannen, och han gick hem och
beklagade sig för sin hustru.
”Det skall du inte vara ledsen för,” säger hon, ”för jag och vår piga,
vi är bägge stora och starka, och nu skall vi dra av oss alla våra kläder
och smörja in kroppen med tjära och därefter vältra oss i fjäder, så skall
du spänna oss för vagnen, och jag kan lova dig, att trollet aldrig sett
sådana djur förr..”
Så blev det nu, och då de kom ut i marken, kom trollet med en mus
och en råtta före sin vagn.
”Sådana djur har jag sett många gånger förr,” säger mannen, ”men
dem jag har, har du nog aldrig sett.”
Trollet fick medge, att det var sant och så fick mannen all rågen.
Men så säger trollet: ”Den, som nu kommer till att först smaka av den
nya rågen, dess bak skall komma att snacka lika mycket som munnen.”
Det var då för galet, tänkte mannen. Han sätter sig åter vid
bordsändan och beklagar sig. ”Vad är det nu fatt?” säger hustrun. Så
berättar mannen vad trollet sagt.
”Åh, är det inte något annat, gå nu ut och tröska, så skall jag
komma och ta något som vi kan mala på kvarnen, och när det är gjort,
så skall jag koka litet gröt och gå ut och ge trollet.”
Hustrun kom så och tog av den nya rågen, malde den och kokte
gröt, och då det var färdigt, kom hon en stor klick smör i och bar ut till
trollet i en gryta. Så sade hon: ”Här kommer jag nu med litet gröt till
dig.”
”Tack skall du ha,” säger trollet varpå han strax börjar att sätta i
sig. Då han har ätit litet grand, säger han:
”Det var en god gröt, du har kokt - ”Det var en god gröt, du har
kokt,” säger hans röv. ”Det var ett gott smör, jag har att doppa i.” Rö-n
säger detsamma. Så märkte han ju hur det var fatt, och konan begav sig
hem. Sedan hörde de aldrig mera av trollet.
	 	 
✬
Sägnen förklarar också, förutom att trollets vagn framdrogs av en
mus eller råtta och därför bör liknas vid Karlavagnen, varför bondens
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vagn bör jämföras med Lilla Björn såsom (Island) ‘kvinnovagn’, ty
denna vagn framdrogs i sägnen av k v i n n o r , bondens hustru och
piga.

Kvarnstenen	
  
Då
p o l s t j ä r n a n hos araber m. fl. kallats ‘den övre
kvarnstenen’ och denna stjärnas längd, ë	 1° motsvarar den 24 augusti,
bör man kunna visa att k v a r n s t e n e n äger samband med just
denna tid.
Det har ovan visats, att sägnen f ö r l o s s n i n g s - h j ä l p e n
har samband med skörden och jul32. Ett mycket vanligt motiv i denna
sägen-typ, är att barnmorskan, då hon kommer ned i underjorden, får se
sina b ä g g e p i g o r stå och m a l a . Då barnmorskan följande
morgon påpekar, att pigorna om natten varit i underjorden och m a l t ,
är de helt ovetande härom, men känner sig dock mycket trötta, och
förklaringen anges av underbyggarna vara, att pigorna aldrig be till
Gud. Det heter också från Norge att:
- Den 1 september skulle man ge akt på mal-vattnet, ty dagens
vattenmängd bestämde kvarnvattnet för hela hösten.
Primstavarna ha också denna dag kvarnstenar och det heter:
- St. Ägidius. I Norge kallas dagen kvärnknurren, - knarren, förty
kvarnvattnet ofta blir borta tills dess höstregnet åter fyller rännorna, och
man därför var tvungen att ta till hand-kvarn.
De b å d a p i g o r n a återfinns i namnet på Lilla Björn (Island);
Fjosakonur á lopti, ‘lagårdspigor i luften’.33
Sägnen f ö r l o s s n i n g s h j ä l p e n h a r ofta det motivet,
att barnmorskan eller bergkvinnan har en k v a r n s t e n över
huvudet34. Stenen hänger endast i en tunn tråd. Då man jämför denna
kvarnsten med polstjärnan eller dess underjordiska motsvarighet, som
vi idag skulle kalla ‘södra polstjärnan’, blir den tunna tråden jämförbar
med jordens axel.
Detta påminner om den sten som hängde över den fördömde
Tantali huvud enligt den grekiska sagan, ty hans helvetesstraff bestod
i, att en stor sten som var upphängd i en tunn tråd, ständigt svävade
över hans huvud.
32
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Tantali samband med Polstjärnan är, att hans saga har samband
med Pelops, Kusken, som har ungefär samma längd som polstjärnan35.
K v a r n s t e n e n över huvudet på den evigt dömde Tantalos, där
han står i underjorden, bör jämföras med sägnen f ö r l o s s n i n g s h j ä l p e n ty i underjorden stå barnmorskans pigor och maler som
s t r a f f för att de inte ber till Gud, suckar till Gud och likn. I detta
ligger, att deras själar liksom Tantali själ är fördömda.
K v a r n s t e n e n mal det som flödar fram i Vintergatan, (ty
denna väg går just fram i Ö	  1° ) - s a l t , r i s g r y n , k o r n
m . m . Härtill ansluter, att man vid skördens slut, Mikael d. 29
september och jul åt g r ö t . Vid Mikael åts den s.k. skördegröten och
typiskt för folktron är, att gröten vid dessa tillfällen fanns i överflöd. I
sägnen om bondens och trollets vagnar förekom, att man åt gröt i kapp.
I en saga mal en magisk kvarn så mycket gröt, att hela huset blir
uppfyllt. Det gäller att finna f o r m e l n f ö r a t t s t o p p a
k v a r n e n . D e t ta bör jämföras med att man skulle r i m m a
t i l l g r ö t e n . Formelns magiska natur lever kvar i rimmet.
Hos dem som åt julgröten, var det särskilt lyckosamt, att få
m a n d e l n i gröten. Husmodern hade ofta gömt en mandel i gröten.
Detta bör dock jämföras med vad som ovan sagts om kvarnen, ty
mandel i gröten är troligen en folketymologi som bygger på att
handkvarnens handtag i de nordiska språken heter isl. möndull, sv. dial.
mondel, tyska mandel 36. Ord såsom mandelkvarn har ursprungligen
inget att göra med, att man vid jul åt just mandlar, utan är en
sammanblandning av det gamla ordet för ‘kvarnhandtag’ isl. möndull
och de vid jul förekommande ätbara mandlarna. Följande saga är tagen
ur Liungman, Sveriges samtliga folksagor:37

Kvarnen	
  som	
  inte	
  kunde	
  stoppas	
  
Det var en gång två bröder, den ene var rik och snål och den andre
fattig och med många barn, och han fick allt gå till sin rike broder
ibland och be honom om litet hjälp. Men det tyckte den snåle brodern
inte om och en gång kom den fattige och bad om litet sovel till jul.
Brodern lovade honom det och sade:

35

Kusken uppgår i Ñ	 19° - 	 	 Ö	 2° och Polstjärnan i 	 Ö	 2°
Jóhannesson, A. isl.et. 1956:667 jämte Rietz, sv. dial. s. 447.
37
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- Du skall få en rökt skinka av mig, men bara på det villkoret, att du
tar den med dig förbi trollberget. Han hade nämligen hört, att trollen
tyckte om rökt fläsk och då tänkte han: Kanske gör de av med den
fattiglappen, så att jag slipper honom sedan.
- Ja, men kära bror, då tar ju trollen mig, sade den fattige brodern.
- Ja, som du vill. Går du inte förbi trollberget, så får du inte skinkan.
- Nåja, kanske trollen är barmhärtigare än du och låter mig få gå i
fred.
Och så tog han skinkan och gick. Då han kom ett stycke in i skogen
mötte han en liten, liten man:
- Vart skall du gå? sade den lille gubben.
- Jo, jag skall gå hem med den här skinkan, som jag har fått av min
bror på villkor, att jag går förbi trollberget.
- Det var inte så bra för dig det, för trollen tycker mycket om rökt
fläsk, men de är inte elaka, utan betalar för det, men du skall inte taga
någon annan betalning än den gamla kvarnen som står innanför dörren.
Får du den, så är din lycka gjord, för den kan mala allt utom rökt fläsk
och pengar. Du behöver bara säga: Mal nu det eller det, kvarn! så mal
den tills du säger: Stanna nu, kvarn!
Sedan skildes de åt, och då mannen kom i närheten av berget, kom en
massa troll emot honom och skrek om varandra:
- O, så gott det luktar! Rökt fläsk! Få vi köpa din skinka?
- Nej, den vill jag inte sälja!
- Du skall få så mycket pengar du vill, bara vi få skinkan.
- Nej, men skall ni äntligen ha den, så vill jag ha den gamla hemkvarnen, som står innanför dörren.
- Vad skall du med den? Den är det ingenting med!
- Ja, får jag inte hem-kvarnen, så får ni inte skinkan. Då sade ett av
trollen till de andra:
- Låt honom få kvarnen! Han vet inte vad den duger till. Och så fick
han kvarnen och de fick skinkan, och de skildes nöjda åt på ömse håll.
Då mannen kom hem, sade han till sin hustru:
- Sätt nu fram fat! och så satte han kvarnen på bordet och sade:
- Mal nu lutfisk, kvarn! och kvarnen malde fatet fullt. Därpå sade
han:
- Stanna nu, kvarn! Och så satte han under ett nytt fat och sade:
- Mal nu potatis, kvarn! och så lät han den mala både sås och annat
och sedan åt de sig alla riktigt mätta. Under juldagarna bjöd de
grannarna på kalas, d.v.s. bara dem som hade varit snälla mot dem och
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gett dem mat, då de ingenting haft. Emellertid var det någon, som gick
till den rike brodern och talade om, att de bjudits på ett så förfärligt fint
kalas hos hans broder, så att bättre kunde ingen ställa till. Då blev
brodern så förbittrad, att han gick till sin fattige broder för att gräla:
- Skäms du inte, din fattiglapp, att ställa till kalas! Du som kommer
och tigger av mig.
- Se så, bror lille, var inte ond, så skall jag bjuda dig också på kalas.
Och så hade han kvarnen till att mala först köttbullar och bruna bönor
och sedan vit gröt, för det visste han, att brodern tyckte om. Men
brodern blev avundsjuk och ville till slut köpa den gamla kvarnen, som
den andre dock inte ville sälja. Slutligen bjöd han så mycket pengar, att
han fick köpa den, men han glömde fråga, hur han skulle få kvarnen att
stanna.
Då han kom hem sade han till sin hustru:
- Ni fruntimmer ha då rakt inget att göra, städa lite och laga mat är väl
inget att tala om. Annat är det för oss karlar, som skall fodra kreaturen,
hålla rent i ladugården, hugga ved o.s.v. Nu skall vi byta en dag, så får
vi se, vem som reder sig bäst.
Gumman gick till utesysslorna och mannen städade först upp litet.
Sedan satte han kvarnen och ett fat på bordet och sade:
- Mal nu vit gröt, kvarn! och kvarnen malde så, att fatet blev fullt. Nu
försökte gubben, att stanna kvarnen, men den mol och mol så, att det
ena fatet efter det andra blev fullt. Och snart rann gröten ut på golvet så,
att han måste öppna dörren och fortsatte sedan, att välla ut på gården.
Då sprang gubben till sin broder och sade:
- Kom hem och tag din välsignade kvarn! Den dränker hela min gård
i gröt! Och giv mig genast igen mina pengar!
- Nej, du får allt behålla kvarnen och jag behåller pengarna! Slutligen
enades de om att brodern skulle hämta kvarnen mot, att få behålla
hälften av pengarna.
Någon tid därefter kom en skeppare och ville köpa kvarnen ifall hon
kunde mala salt.
- Jo, sade ägaren, hon kan mala allt utom rökt fläsk och pengar.
Skepparen brukade hämta hem stora laster salt, och nu tyckte han, att
det skulle bli bra, om han slapp segla så långt efter det. Därför betalade
han många tusen riksdaler för kvarnen, och då han fick den på skeppet,
sade han:
- Mal nu salt, kvarn! Och kvarnen malde salt, så att lastrummen blev
överfulla och hela skeppet blev fullt, men även skepparen hade glömt
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att fråga, hur han skulle få kvarnen att stanna, och till sist sjönk hela
skeppet av allt saltet, och där står det än i dag på havets botten och mal
salt, och det är därför vattnet i havet är salt.

Hades	
  
Stjärnbilden H a d e s uppgår enligt Teukros i Vågens stjärnbild.
Enligt andra källor sätts Hades lika med Vintergatan. Man skulle
försiktigtvis kunna reservera Vintergatans namn för dess sträckning
över zodiaken och i stället kalla Vintergatan under zodiaken för Hades.
Då jordskivan eller zodiaken korsade Vintergatan, eller vid solbanans
fyra punkter; d.v.s. vår- och höstdagjämning jämte solståndsdagarna,
menades underjorden stå i särskild förbindelse med människo-världen
så, att bergen stod öppna och de döda och/eller trollen kom ut. Omvänt
blev folk då bergtagna och hela städer sjönk ned i underjorden. Man
bytte saker och mat med trollen. De döda kom till sina forna hem och
satt med vid matbordet. Döda och levande gjorde varandra tjänster och
gentjänster.
I den kristna föreställningsvärlden är jord och himmel förenade
kring jul och himlens andar kommer ned till jorden. Följande psalm,
119 i gamla psalmboken handlar om Kristi Mandoms anammelse och
står mot den 4:e advent:
1) Kristus den rätte Herren, Guds Son i evighet, Av Fadren är
upprunnen, Som Skriften säga vet. Han är den m o r g o n s t j ä r n a ,
Som oss kan lysa och värna, Ifrån allt mörksens kval.
2) Han är nu människa vorden, I världens sista tid, Av rena Jungfru
boren, till os hitkommen nid: Dödsfängslet har han brutit; och livsens
dörr upp-slutit, oss h i m m e l e n ö p p e n gjort.
Sista versen:
5) Vad Fadren har dig givit, Låt ej bort-tappas det; Men för till rätta
livet, Där du själv bliver med. Låt oss få med dig vara, Alltid förutan
fara, och glädjas i evighet.
-------

24

Psalmen sjungs också 1 söndag efter påsk och Petrus- och
Paulusdagen 29 juni.
Den följande psalmen nr. 120 sjungs Marie bebådelsedag = 25
mars, söndagen efter jul, Johannes evangelisten = den 27 december och
Marie besökelse dag = 2 juli.
1) ...H e l v e t e t s t o d o s s ö p p e t .
2) Det lät du då förbarma dig, Kunde det ej längre lida, att djävulen
tog oss till sig, därom ville du strida: g a v d i g s å h ä r i
v ä r l d e n n e d , Och gjorde oss en evig fred, Med din död och
pina.
---------Vid dessa fyra tidpunkter var det också påbjudet att man vid vissa
tillfällen skulle iaktta tystnad. T y s t n a d e n är ett av Hades och
Persephones attribut. De sitter tigande i u n d e r j o r d e n .
Hos grekerna var härskarna i undervärlden fordom K r o n o s och
R h e a . Deras romerska motsvarigheter var S a t u r n u s ,
åkerbrukets gudom och O p s , hans maka. Den grekiske K r o n o s
hade en gång rövat makten från sin fader, U r a n o s och därvid
kastrerat honom. Kronos fruktade därför för sina egna barn och nedsväljde dem efterhand, men hans maka, Rhea, lyckades gömma undan
den nyfödde Zeus, ungefär så som man i folktron lyckas rädda ett barn
från att bli bergtaget av trollen. Z e u s blev senare världens herre och
vräkte ner Kronos i Tartaren. Zeus gjorde sin broder H a d e s till
härskare i underjorden. En känd sägen om Hades handlar om hur han
rövade Demeters dotter, Persephone ner til sig i underjorden. Hon blev
hans drottning. Kronos maka, Rhea, sammanblandades ofta med
Persephone, då de båda var jordgudinnor. Den romerska
motsvarigheten, Ops = Rhea, Z e u s m o d e r , hade sina viktigaste
festdagar den 25 augusti (Ö	  1°) och 19 december 38 ty dessa dagar
korsade enligt ovan gjorda utredning Vintergatan eller underjorden
denna världen.
Då Zeus’ födelse knyts an till Capella i Kusken, bör man skåda
Vintergatan som just här korsar zodiaken och giver en grad, ë	  1°,
motsv. 24 augusti och tiden däromkring såsom stödjepunkt för den
förmenta händelsen. Denna tid skulle skörden vara bärgad och
tröskningen påbörjad, vilket gör, att en vanlig sägentyp,
f ö r l o s s n i n g s - h j ä l p e n , som är självdaterande39 till
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s k ö r d e n och j u l , erbjuder många jämförelser med den antika
sagan om Zeus’ födelse.

Ymnighetshornet	
  
Man bör skilja på;
1) b a r n m o r s k a n som i Hades-Persephonemyten motsvarar
Demeter (=stjärnbilden Jungfrun40) och
2) barnets a m m a som motsvarar nymfen Helike (enligt Aratos) och
(=stjärnbilden Stora Björn.). Nymfen Helike i berget eller den som blir
jagad av jägaren Arkas motsvaras i sägnerna av Skogssnuvan med de
stora brösten [som jagas av Oden i skogen] eller skogssnuvan i berget
med stora bröst, Slattenpatte, som kommer ut ur berget med ett
ymnighets-horn.
Nymfen i den grekiska sagan som ammar Zeusbarnet jämförs med
skogsfrun, Slattenpatte, som ger styrka åt den som däggar henne. Att
den nordiska Skogsfrun med de stora brösten håller till i berget och har
ett ymnighetshorn liksom Helike i Zeussagan synes av dessa sägner,
från Danmark:

Guld-‐bägare41	
  	
  	
  

I Dagbjærg Dås bodde fordom en berg-man med sin familj. Det
skedde en gång, att en man som kom ridande förbi, fick ett infall, att be
bergkonan om något att dricka. Hon gick också efter det önskade, men
hennes man befallde henne att tappa från den giftiga tunnan. Detta
hörde emellertid den resande, och då bergkonan räcker honom bägaren
med drycken, kastar han innehållet över sina skuldror och rider därifrån
med bägaren i hand, allt vad hästen kan löpa. Bergkonan slog sina bröst
över skuldran och rände efter honom, det bästa hon kunde. Då han
nådde den plats, varest Karup å korsar landsvägen från Viborg till
Holstebro, var hon honom så när, att hon snappade en hake av hästens
sko, och från den stunden kallas platsen Hagebro. Bergkonan kunde
inte komma över det rinnande vattnet, så mannen vart alltså frälst.
Senare visade det sig, att några droppar av drycken var fallna på
hästens länd och hade avtagit både hud och hår.
40
41

Demeter = Jungfruns stjärnbild, Allen, s. 461.
Danmark I: 208-209, nr. 774, 775.
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✬
Herremannen på Stubbergård kommer in en afton och säger till
karlarna, om det fanns någon av dem som hade lust, att komma till
‘bojel’ i afton. Där var én som sade ‘jo’. Så fick han taga den bästa
hästen, som mannen hade att rida på, och så ville han giva honom
besked. Det var bröllop i en hög, som kallades Dagbjærg Dojs, och till
den var det fyra mil. Men när han kom i närheten av högen, såg det ut
som om den stod på fyra glödande pelare. När han så var kommen förbi
högen, skulle han vända och rida hemåt igen och ropa ‘singodt’. Så
skulle det komma ut én med en silverkanna och ge honom dricka. Men
det som var i den, skulle han slå bakom sig och så rida. Men han skulle
se till att komma över ett plogs-land, så fort han såg ett dylikt. Nå, så
rider karlen, och det går för honom så som mannen hade sagt. Den som
kom efter honom hade bröst så långa, att de släpade på jorden. Han
red ut på plöjd mark, och dit kunde hon inte komma, ty där måste hon
följa plogfårorna. Han red över två fält. Då han kom över det sista som
inte var stort, var han nära strömmen, och tur var det, ty då var kvinnan
så nära efter honom, att hon nappade tag i haken på hästskon, och
behöll den. Stället kallas därför Hagebro. Karlen kom hem med kannan
till Knud Gyldenstjerne, och han behöll den.
	 	 
✬

Liungman skriver om det b o r t r ö v a d e d r y c k e s k ä r l e t ,
att det bl.a. motsvarade ymnighetshornet som närde Zeus.42
- Motsvarigheten till ymnighetshornet var hos grekerna det horn,
vari man kunde finna allt vad man önskade sig, och som Zeus en gång
bröt från geten Amalthea; samma get, av vars mjölk han själv fostrats.
D a n s k r i n g b e r g e t . Då Zeus föddes, uppförde kureterna
en larmande vapendans framför hålan. Meningen var att förvilla Kronos
som traktade efter barnets liv. Nymfen Helike (Stora Björn) befinner
sig under tiden inne i berget hos barnet.
Detta motsvaras i folktron av att tomtar eller troll dansa, särskilt på
julnatten framför berget, som då står på gullstöttor eller glödande
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pelare. I något fall kommer berg-mannen (Danmark) ut ur berget och
dansar före de bergtagna hustrurna.
Följande sägner härstamma från Danmark:

Bergtagna	
  kvinnor	
  hämtas	
  tillbaka.43	
  	
  	
  

Söder om byn Lindeskov i Ellastad socken emellan byn och Nymølle ligger en stor backe, och i den har det bott bergfolk. Mjölnarens
hustru blev borta, och allt letande efter henne var förgäves. Några år
senare gifte han om sig, då kvinnan inte stod att upptäcka någonstans.
En dag, red han ut på en eldig hingst, och det blev senare för honom, än
han hade tänkt sig, för det var på själva julafton. Då han kom förbi
högen, såg han att den stod på fyra guldpelare, och trollen dansade
lustigt därinne. Mitt emellan dem ser han sin hustru dansa med en lång
flätad piska av sitt hår ned på ryggen. Nu sporrade han sin hingst, red in
emellan dem och tog sin kvinna vid håret och svingade upp i sadeln,
varpå han i full fart red ut ur högen och bort över plöjd jord. Då trollen
inte kunde löpa över fårorna, nådde han välbehållen hem med hustrun
och bodde i många år samman med bägge kvinnorna. Det är nu inte alls
länge sedan, tillade min meddelare, för jag är född här i byn, och min
mormors mormor, hon kom ihåg, att mens hon var liten, då levde de
samman, och hon kände dem väl alla tre.
✬

Hög	
  på	
  stöttor,	
  dans	
  därinne44	
  
På Tostrup mark är där en kämpahög, som var julnatt blir lyftad upp på
fyra glödande stolpar, och man kan se häxorna dansa därunder.
	 	 
✬
45

Guldbägare	
  hämtad	
  tillbaka. 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Utanför prästgården ligga två högar, som kallas Skadeshöje, på vilka i
flydda tider, uti prästens Niels Madsens tid, som anno 1442 har varit
43
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präst här i Pjedsted, har setts en dans, som prästen själv från sin
innehållna häst hade åsett. De som dansat hade druckit honom till med
ett fyllt dryckeshorn, han har tagit det från dem, men hällt ut innehållet,
och hastigt ridit in i prästgården med hornet. Men som han en julafton
var gången i badet, hade én kommit in, gått in i lillstugan, där som
hornet var, tagit det och gått ut igen och sagt: ”Här tager Skade sitt horn
igen.” Och inget mera vet man att säga om dessa högar.
	 	 
✬

Högar	
  på	
  stöttor,	
  dans	
  därinne.46	
  	
  	
  
Nära Bidsinge ligger en hög, och det berättas om den, att det fordom
var ett tillhåll för troll. Vid jultid stod den på glödande stöttor var natt,
och man kunde då se, att de dansade och gjorde sig lustiga där inne.
Barnen från högen, några små pysslingar, kom väl samman med andra
folks barn om aftonen, och de lekte mycket väl tillhopa. Men så hände
det om sommaren, att det började åska, och då for barnen upp och
ropade: ” U,u,uu! nu dundrar det, nu skall vi hem,” och så pallrade de
sig iväg det värsta de kunde åt högen till och där försvann de.
	 	 
✬
Följande sägen är från Värmland.

Bergfolk.47	
  	
  	
  

En gammal käring talte om, att hon och flera före henne hade hört
musik från Avenåsen om julkvällen. Det var bergfolk, som höll på att
spela i berget. Det var en fin musik som inte gick an att få höra på
andra instrument än dem, som bergfolket hade.
Bergfolket kom in på ett ställe vid Avenåsen en julkväll. De kom in i
ladugården och så ställde de till kalas där. De dukade upp på ett stort
bord. Det fanns av alla slag. Ölstopet var så stort som en så. Alla drack
ur det. En soldat kom in och fick se dem. De dansade och hade roligt.
Soldaten sköt genom ladugården. Varenda en tog de till bens.
	 	 
46
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✬
I sägnen om Ljungby horn och pipa från Skåne förtäljes om ‘en
stor hop elvor som dansar, springer och är rätt lustiga’.48
✬

	
  

Ligga	
  på	
  halm. 	
  	
  

Här öppnar sig några uttolkningar ty i de fall barnet i
bergkvinnans
f ö r l o s s n i n g , Z e u s - m y t e n eller
J e s u s - m y t e n ligger i en grotta, så bör bergens samband med de
dödas väg, Vintergatan, underjorden och bergen kasta ljus över halmen,
då Vintergatan ansågs vara en v ä g a v h a l m 49. Att berättelsen om
Jesu födelse stundom var så påverkad av hedendomen, att frälsaren
tänktes född i en sten-skreva eller grotta kan ses av de fornengelska
legendarierna. Här säges50:
- Sancta Maria hine ácende on †ære nihte on anum holum
stanscræfe beforan Betlehem †ære ceastre (Maria födde honom den
natten i en ihålig sten-skreva utanför staden Betlehem.)
Barnsängskvinnan i sägnerna ligger ofta på halm eller har ett
halmstrå kring midjan. Detta för att bergens inre har samband med
Vintergatan som en halm-väg, men också för att stjärnbilden
J u n g f r u n m e d a x e t motsvarar december och axet, spica,
som har en längd î	  26 °, vilket motsvarar dagarna närmast före jul.
Jungfruns stjärnbild har ock kallats Demeter, vilken var moder till den
bergtagna Persephone.
Demeter sammanblandades med Zeus moder Rhea51 så, att hennes
saga, då hon sökte efter Persephone och Rheas saga då hon födde Zeus
- sammanblandas. I följande sägen får man tänka sig att Demeter som
s k ö r d e g u d i n n a går ner i underjorden för att förlösa
j o r d g u d i n n a n s barn.

48
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Ordet jul betyder ”halm” som i jolstergräs. Enligt en fornengelsk rundikt om
jul (eolhx) betyder det starrgräs.
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Bergväsen.52	
  	
  
Min svärfar talade om, att de höll på att slå på en äng. Då var det en
groda, som hoppade i vägen för dem, var de voro. Till slut blev
matmodern ledsen på detta och tog och band ett strå om grodan och bar
henne åt skogen. Då kom hon inte tillbaka.
Men när det led på natten, kom det en gubbe och packa på fönstret
och bad, att hon skulle följa med och förlösa hans hustru, som skulle få
en unge. Hon tog på sig och följde med. De kom in i ett berg, och där
låg ett fruntimmer i barnplågor. ”Du skall knyta upp det strået, som du
band på mig”, bad hon. När det var gjort, så födde hon ett barn. När allt
var färdigt, så sade bergkäringen: ”När du nu kommer ut, skall du sätta
dig på den stubbroten, som är utom väggen. Men du skall vara kvick,
för karlen min vill dig ont”. Jämt som hon kom ut genom dörren, så
kom en kniv efter genom dörren, men den for förbi. Hon satte sig på
stubbroten och kom hem.
	 	 
✬

Förlossningshjälpen.53	
  	
  	
  
Min farfar var född i Källsjö socken. Men sedan flyttade han till
Barkhult i Svartsjö socken och köpte en gård där. En höst gick de och
tog av säd. Då var där en groda, som var i vägen för dem jämt. Farfar
ville inte skada tåssan ( =grodan), men till slut vart han harmsen, för
hon hoppade mitt för honom, så han tordes inte arbeta som han ville. Så
tog hon ett halmstrå och band om kroppen på tåssan och knöt till
ordentligt. Då blev grodan borta.
Precis klockan tolv på nyårsnatten knackade det på dörren. Farfar
gick och öppnade och de undrade, vad det var för en, som kom mitt på
nyårsnatten. Då stod där en häst med skjuts och släde utanför dörren
och en karl stod och hade knackat. Farfar kände inte karlen, och hade
aldrig sett honom förr. När farfar öppnade dörren, så sade den
främmande: ”Den mannen som knöt bandet om min hustru, han skall
vara snäll och följa med och lösa det.” För se, eftersom bandet var
knutet av en kristen människa, så kunde de inte lösa det själva. Farfar
var inte glad åt att följa med, för han förstod ju att det inte var någon
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riktig människa han hade att göra med, men den främmande var såpass
allvarsam, så farfar tordes inte annat än att följa med till slut.
Vart de körde, minns jag inte, om farfar sade, men till slut kom de
till ett berg, och där gick mannen in och farfar måste följa med. Därinne
låg en kvinna och hon hade halmstrået om livet. Farfar löste upp
bandet. Det gick lätt för honom, fast de andra inte hade mäktat det.
Sedan fick han gå.
När han gick bort mot dörren, hörde han att det var någon som
viskade till honom: ”Se upp när du går genom dörren, för de kommer
att slänga något efter dig och slå ihjäl dig!”
När han kom till dörren, hörde han, hur det ven i luften efter honom
och så kom en tung järnstång farande. Men farfar hoppade åt sidan.
Kastet råkade honom inte. Sen fick han brått att komma genom dörren
och ut. Han fick ett fasligt göra att komma hem. De skjutsade honom
inte och han råkade inte och visste inte, var han var. Till slut kom han
likväl hem.
Men han trodde att den kvinnan, som varnade honom, den slog de
ihjäl.
(Belöningen för förlossningshjälpen växlar mellan en skatt i guld eller
hot om livets förlust. Den vanligaste belöningen är, att kolen eller
hyvelspånen bli guld och det ofta, då de läggas i spisen. s. 137
	 	 
✬
Att det n y f ö d d a å r s b a r n e t som sedermera förkristligades
till Jesus, låg på halm och strå, vilket inte nämns i bibeln, ses av gamla
psalmer, medeltidspostillor och folklivsuppteckningar. Ofta målas
sceneriet upp på katolskt sätt, så att en tillstädes varande oxe och åsna
faller på knä.
I en medeltidspostilla säges:
...Att Oxen och åsnan föll på knä, då Jungfru Maria lade barnet
Jesus i jätona (=Krubban).”
A m m a n d e t , som var en del av den hedniska myten, kommer
stundom fram:
...Maria födde honom och ammade med sina helga spenar,.. före sitt
bröst och lät sig därmed svepas i fattig kläde .... utan han lades i jätona
före oxen och åsnan i vassa strå-fodret”.54
54
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I 1695 års psalmbok (tryckt 1803) sägs:
- I krubba ned då lades han.”
- Med liten mjölk han föddes då” (122:6).
- Han lades i krubba ned på strå” (125:2).
- I krubba ned uppå hö slätt finner ni detta barnet lagt” (132:9).55
- Förnedrat har du dig så, att du lades ned på hö och strå” (132:9).
Enligt Lukas evangelium lades Kristus i en krubba, där man
knappast har halm, utan hö. I folktron har dock halmen fått en större
genomslagskraft än höet. Ordet strå kan vara påverkat av tyskan, där
halm heter Stroh. I Västsverige sägs ang. j u l :
- Halm lades på golvet, därför att Kristus låg på halm (217).
- Julhalm, ty Jungfru Maria bäddade med halm i krubban (224).
- Julhalmen minner om Jesusbarnet (252).
- Julhalmen; Jesus kunde komma in i stugan och vilja vila sig’ (256).
Från Uppsala-arkiv tar vi följande:
- ...ligga i halmen, liksom stilla, på många ställen hade de halm på
golvet vid jul, att likna Frälsaren (234).
- Man skulle sova i halm på golvet för att påminna om Kristus på strå
i krubban (236).
- det soves på halm julnatten, därför att Kristus-barnet låg på halm
(239).
- Hört talas om julhalm på golvet förr...det föreställer Jesus i krubban
på halm och strå (248, 258 a).
- Julhalm på golvet; minne av krubbans halm (256).
- Halm på golvet vid jul intill nyårsafton. Det skulle likna frälsaren
som låg på hö och strå. Ogudaktigt att sopa då (271).
- Myrstarr på golvet under julen, skulle väl betyda Jesus på halmen
(293).
- Vid jul bredes en halmkärve ut på golvet. Det kallas att bädda
Jungfru Marias säng’ (295).
Denna sista uppteckning jämförs med sägnen ‘Berg-kvinnans
förlossning’ ty där ligger bergkvinnan som skall föda på h a l m , som i
denna sägen:
- Då barnmorskan följt mannen ... 56 Så kommer hon in i en lång
gång, och där var en usel liten tjock kvinna, som låg i sängen, under
mycket fattiga omständigheter, och hon hade inte något annat än halm
att ligga på.”
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Liksom Demeters dotter, Persephone, blev neddragen i
underjorden, finns sägner, där modern går ned för att förlösa s i n
e g e n bergtagna dotter. I den grekiska sagan lyckades Demeter
utverka att Persephone fick vara uppe ovan jord57 en viss del av året. På
liknande sätt finnas sägner som visar, hur den bergtagna kvinnan
kommer tillbaka och andra som visar motsatsen, att hon måste förbli
hos berg-mannen.
Vi kommer nu från ämnet med Zeus födelse och den närvarande
nymfen Helike, Stora Björn.

Det	
  kvarglömda	
  klädesplagget.	
  	
  
Den antika sagan om hur flickan, Proserpina, blev neddragen i
underjorden återfinnes hos Ovidius. Han berättar huru modern fann
dotterns gördel och först då förstod sammanhanget och förbannade hela
jorden.58
I de nordiska sägnerna återfinns motivet hur det kvarlämnade
klädesplagget ger vittnesbörd om bergtagningen:

Bergtagna	
  komma	
  inte	
  tillbaka.59	
  
Högarna på Tandrup bys hed bebos av nissar och om aftonen brinner
det stundom ljus på dem. En gosse gick en st. Hans afton ut för att se
nissarna dansa, men han blev av dem bragt in i högen, och man fann
inte annat av honom än hans röda huva, som hängde på en pinne uppe
på höjden.
	 ✬
Följande sägen är också från Danmark.60
En krämare gick stundom omkring. Han gick från Tjörntved till
Holbæk och handlade, och han omtalade, att en morgon, som hans
hustru hade gått ut för att mjölka, och han passade den lille i vaggan, att
hon blev så länge borta, att han till sist måste gå ut efter henne, men
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hon stod inte till att finna, fastän allt gårdens folk var med och letade.
Man fann endast hennes träsko och mjölkspannen uppe på toppen av en
av Gryntebakkerne. Där satt mannen så i två dagar, men gick sedan
hem igen och vaggade barnet. Allra bäst som han satt, kom en mager
gosse in genom dörren och sade: ”Du skall visst inte vara rädd för din
hustru, lille man, för hon kommer nog tillbaka, när greven i Grynte är
kommen tillbaka från gästabudet.” Och nästa afton kom hustrun också
till dörren, men utan förstånd, det hade hon mist som Gryntes amma.
✬

Svårigheten	
  att	
  komma	
  tillbaka	
  från	
  underjorden.	
  	
  
Grekerne menade, att det var ytterst svårt att komma tillbaka i
världen för den som en gång befann sig i Hades. Endast några få hade
lyckats härmed, såsom Herakles och Orpheus.
På motsvarande sätt försöker berg-mannen i sägnerna fasthålla
barnmorskan. Ofta försöka trollen döda henne, då hon skall gå tillbaka.
Hon undgår med knapp nöd, att träffas av en järnstång, då hon går
genom dörren.
-------------I en sägen åker barnmorskan hem i berg-mannens vagn och kastar
sig av just där hon bor. För det fall, att hon sitter kvar i vagnen längre,
måste hon tillbaka till berget för evigt. I detta fall kastar hon sig av,
störtar in i sitt hus och stänger dörren, men berg-mannen kommer strax
bakom och s l å r p å d ö r r e n . Nästa dag ligger en g å v a på
trappan. Detta är grunden i j u l k l a p p a r n a , som kastades in efter
att någon hade slagit på dörren, varefter givaren avlägsnade sig.
Följande sägen från Halland får belysa detta:

Förlossningshjälpen61	
  	
  	
  
Det var en piga på ett ställe, som fann en groda i slåttern och band ett
grässtrå om henne. Ett par månader efter kom en fin herre körande och
ville tala med pigan. Han undrade, om hon ville vara snäll och följa
med honom, och det gjorde hon. När de kom hem till honom, så fick
hon veta, att hans hustru skulle få barn, men hon kunde inte förlösas,
61

Bergstrand, Hall. 1949:44

35

förrän pigan löste upp det där bandet, som frun hade om sig. Så gick
han ut, och pigan löste upp det, och frun fick sitt barn. ”Nu får du en
skänk av min man, han kommer att skjutsa dig hem, och så får du
skänken, men stanna inte utan gå genast in, tag inte emot skänken och
tacka inte, du får den ändå!” Hon gjorde som frun sa’. Så fort hon kom
hem, sprang hon in och stängde dörren efter sig, och han kom efter och
slog i dörren, men hon öppnade inte. Då for han iväg, och på morgonen
låg skänken på trappan.
	 	 
✬
Martin P:n Nilsson skriver om julklappen:
- ty julklappen bör även komma oväntad och överraskande samt både
sändaren och överbringaren vara okända och den senare hastigt visa sig
som en trollgestalt. Det mesta förskaffas hemligt eller på något listigt
sätt till stället dit det skall, eller ock kastar man det hastigt genom
dörren och springer sedan skyndsamt därifrån. Man säger att dessa
skänker fått namnet julklapp av ett dylikt klappande på dörren.62
Runstavens stenar den 26 december, är den j o r d , k o l eller de
s t e n a r som barnmorskan får av berg-mannen och som följande dag
är förvandlat till g u l l e l l e r s i l v e r .
Följande utsnitt ur sägnen ‘bergkvinnans förlossning’ är från
Danmark (I:349, 352, nr. 1143).
- ”Vattnet från ert kalv-hus droppar ned i huvudet på mina barn,
och då skrika de, till dess jag har klämt ihjäl kalven” ... Det liknade grå
sten hon hade i förklädet. Hon blev vred och kastade det in i hönshuset.
”Där kan skiten ligga!” o s v.
S t e n a r n a har förkristligats så, att man lagt Stephanus martyr
denna dag, ty han var den förste martyren63 och blev s t e n a d till
d ö d s enligt apostlagärningarna.
Detta belyser, att underjordsguden hos de antika folken var herre
över s k a t t e r o c h r i k e d o m a r . Hans romerska namn Pluto
(av grekiska plouùtoûn) betyder ‘rikedom’64.
✬
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Bergtagna	
  är	
  underliga,	
  glömska	
  och	
  tysta.	
  	
  
Persephone avbildas såsom skuggrikets stränga och allvarliga
härskarinna65 vid sin makes, Hades’ sida. Dennes förnämsta
kännetecken är, ett dystert anlets-uttryck, hårt sammanpressade läppar
och ett i oordning nedfallande hår. Grekerna antog f. övr. att folk i
dödsriket, Hades var glömska, ty de döda drack ur glömskans flod, som
framrinner i underjorden.
På samma sätt är de som i folktron blivit bergtagna, men kommer
tillbaka till människorna, underliga och förändrade till sinnet.66 De blir
tigande särlingar67 och kan beskrivas så:68
- Hon talte inte stort med folk, och ingen fick veta något om hur hon
hade haft det i berget.”

Leken	
  med	
  okeaniderna.	
  	
  
Persephone vart bergtagen då hon lekte samman med okeaniderna.
Dessa böra sättas i samband med Okeanos, vars stjärnbild uppgår i
Väduren enligt Teukros m.fl. Väduren motsvarar midsommar och den
därpå följande månaden. Okeanos, varest Persephones dystra lundar
finns, ligger i den avlägsnaste v ä s t e r n 69.
Sägnerna förtäljer ofta huru folk bliva bergtagne st. Hans afton 70
eller en sommarmorgon71.
I följande sägen blir en gosse bergtagen under lek med andra barn,
Danmark I:235, nr. 842.:
En gammal man, som nu är död för några år sedan, skall som gosse ha
varit nere i Langebjærg på Neble mark. Han lekte på banken och blev
med ens borta. Hans föräldrar sökte då en klok kvinna, som gav dem
det rådet, att de skulle gå baklänges om banken och blåsa i ett by-horn.
Det gjorde de också, och så snart de var färdiga, kom gossen opp, men
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föräldrarna kunde inte styra honom, han ville tillbaka till banken igen.
Så fick de det råd, att de skulle låta döpa om honom, och då det vart
gjort, blev han lugn.
✬

Maten	
  i	
  underjorden. 	
  
Orsaken till att Persephone enligt den grekiska sagan måste
kvarstanna i underjorden, var att hon smakat hälften av ett granatäpple,
som Hades bjudit henne.
På samma sätt måste den som riskerar att bli bergtagen, ta sig till
vara för trollens mat, ty den kan vara skadlig eller s k a p a
g l ö m s k a enligt sägnerna.
Från Danmark72 tar vi denna sägen:
På min faders mark i Skiffard är det en stor dal, Dybdal, och på bägge
sidor är där tämligen stora backar. Öster om är Bjærgbakken, och som
karlen plöjde där vid en dag, fann han en skyffel, som han satte i stånd,
medan han åt sitt bröd. Då han kom tillbaka, låg där en kaka, varav han
själv åt något, och han gav också något åt pigan, som gick och spred
gödsel. Men hon blev underlig av det, och då hon kom hem, sade hon:
”Kan ni höra hur de spelar här ute i backen? Jag skall ut till dem”. Hon
ville absolut ge sig iväg, och den gamle mannen såg nu, att hon löpte
bort till backen. Där tumlade trollen och bergfolket med henne hela
natten. Hon kom visserligen tillbaka igen om morgonen, men de måste
sedan hålla henne inspärrad för att hindra, att hon sökte sig bort till
backen.
	 	 
✬
Gamle Ole Pedersen i Neble73, som nu är död, har som barn varit nere i
Langbjærg på Gryderupp mark. Han kunde varken komma i håg hur
han kom ner eller opp. Han visste bara, att trollen var mycket goda
emot honom och bjöd honom många rara rätter, men han ville inte
smaka något därav. Hans arbete bestod i att passa två hästar, men höet
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som han skulle ge dem, var som törnen och tistlar. Han ville aldrig tala
därom, utom då han kom i gott sällskap och fick sig en tår.
	 	 
✬
Om den bergtagne smakar av trollens mat måste han sedan förbliva i
berget såsom framgår av detta utsnitt ur sagan Jägaren och trollen:74
Den sedan tidigare bergtagne gossen säger till jägaren som blivit
intagen i berget att:
- ”Vår befrielse kan snart ske, endast ni, min herre, ej låter övertala er
till att smaka någon mat eller dricka någon droppa av deras drycker.
Detta är nämligen den största anledningen till, att de sedan få makt med
människorna. Och för detta skall ni aldrig förgäta, att allt som oftast
läsa Fader vår och Herrans välsignelse, ävensom ni ej bör för mycket
vidröra deras möbler eller något annat, evad det vara må. Då nu trollen
förnimma, att ni är så orubblig uti era förehavanden, så att de ej kan
förmå eder att avvika från er bestämmelse, så ledsna de slutligen vid
Eder, vilket snart sker.”
✬

Vagnen,	
  Osynligheten.	
  	
  
Likheter mellan Hades och berg-mannen är flera, så att de båda har
en v a g n på vilken de far mellan underjorden och människo-världen.
Hades v a g n möter vi i sagan om huru Persephone rövades ned i
underjorden. Flickan lekte en dag med okeaniderna på en blomsteräng.
Hon avlägsnade sig ett stycke från de andra för att plocka en vacker
narciss. Då öppnade sig jorden, och ur klyftan störtade på sin av
frustande hästar dragna vagn, Hades, undervärldens härskare, som
bortrövade Jungfrun.
Berg-mannens v a g n möter vi i följande sägen från Danmark75:
På Anders Sørensens mark i Viksnæs ligger Syvstykkehöjen. En jordmoder väntade en afton bud från en kvinna, som hon skulle betjäna, och
då kom där en och bankade på. ”Är det du, Per Skomager?” sade hon
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därinne. ”Ja,” blev svaret, och så gick hon ut, men då var det trollet från
Syvstykkehöjen. Han tog henne på sin rygg och bar henne ut till en
v a g n , och körde henne rätt in i högen. Där låg ett kristet fruntimmer
i barnsnöd, som hon förlöste, och så blev hon körd hem igen och vart
rikligt belönad för sina tjänster.
✬
Framförallt liknar Hades och berg-mannen varandra i ty att de kan
göra sig o s y n l i g a . Hades betyder på grekiska ‘osynlig’ och han
omtalas såsom havande en o s y n l i g h e t s - h j ä l m . Det var denna
hjälm eller Hadeskappa som Perseus lånade då han skulle dräpa
sjöodjuret Ketos och rädda Andromeda..
I sägnerna utvidgas ibland o s y n l i g h e t e n så, att a l l a
b e r g t r o l l kan göra sig osynliga, som i följande sägen från
Sverige:

De	
  osynliga	
  bordsgästerna76	
  
Vid den stora sjön Sommen på gränsen mellan Östergötland och
Småland höjer sig ett berg som heter Döraberget. Det stupar med en
av sina sidor tvärbrant ned i sjön och i sprickor i den släta bergväggen
kan man skåda en viss likhet med en dörr med nyckelhål.
På andra sidan sjön ligger det gamla herresätet Sommenäs. Där,
omtalar sägnen, brukade man fordom ringa tillsammans pigor och
drängar med en klocka, som vanligt är vid de flesta större gårdar i vårt
land. Så hände det sig under en följd av år, att drängarna alltid klagade
över, att det ej fanns nog mat. Deras husbonde lät väl reda till föda i
rikliga mängder, men trots allt hörde han alltid jämmer från folket. Han
kunde omöjligen inse orsaken. Men till sist fick han det klart för sig.
Och det gick till på så sätt:
En vinterdag var en av gårdens torpare uppe på Döraberget i något
göromål. Rätt som det var, började matklockan att ringa och dess ljud
trängde fram över fjället. Men samtidigt fick torparen höra ett annat,
vida underligare ljud. Han märkte under sina fötter, inne i berget, ett
väldigt gny och springande av och till, och hörde en mängd gälla röster
ropa om varandra: ”Var är min mössa? Var är min mössa?”
Torparen var en orädd karl och gladlynt. Han tyckte att det lät så
tokroligt, att han inte kunde låta bli att härma efter. Och så började han
76
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själv springa fram och tillbaka på berget och skrika: ”Var är min
mössa? Var är min mössa?”
”Du kan ta farfars mössa,” svarade någon inifrån berget.
I detsamma kände han att någonting drogs över hans huvud. Det var
en sådan huva som trollen hade, då de ville göra sig osynliga. Men
samtidigt ägde huvan den gåvan att låta sin bärare se, vad ej andra
dödliga kunna se.
Torparen såg därför till sin stora undran och häpnad en hel skara
troll strömma ut ur berget. Det var gamla och unga troll, manliga och
kvinnliga, men alla lika fula och förvuxna. Var och en bar på sitt huvud
en mössa, som gjorde honom osynlig.
Trollen skyndade ner till den tillfrusna sjön och började springa mot
Sommenäs gård. Torparen fick brått att följa med efter dem, ty han ville
gärna se, vad de ämnade företa sig. När trollen hunnit fram till gården,
skyndade de snart in i en sal, där folket intog sin måltid. Och nu fick
torparen skåda en underlig syn. Vart och ett av trollen ställde sig vid
sidan av bordsgästerna och snappade bort både mat och dryck. Det gick
så snabbt att drängarna inte ens hann föra biten till mun, innan den var
borta. Så satt de där och slukade bara luft, medan de fula trollen
mumsade och sväljde allt vad de kunde och belåtet slickade sig om
munnen efter mera. Torparen begrep nu hela hemligheten. Han
skyndade genast till sin husbonde och omtalade för honom, hur det gick
till. Samtidigt lämnade han honom den trolska mössan, han fått uppe på
berget.
Husbonden satte mössan på huvudet och gick in i salen där folket
åt. Han kunde själv med egna ögon se, huru de objudna gästerna
smorde kråset med hans mat.
Ägaren av Sommenäs gård hade ingen lust att föda en hel skara
troll alldeles gratis. Han beslöt därför att göra sig av med de otrevliga
gästerna. Till den ändan lät han taga ner vällingklockan från stapeln, så
att trollen i berget inte kunde höra när måltiden stundade. Medlet
hjälpte mycket riktigt och från den stunden fick drängarna äta sin mat i
fred.
Men trollen var allt annat än nöjda med omskiftet. De fick hårda
dagar. En gång, när torparen var uppe på Döraberget, hörde han hur det
jämrade sig och klagade inne i berget: ”Varför ringer man inte längre i
herrgården? Varför låter man oss svälta?” 	 	 
✬
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Omvänt kan bergmannen också göra, att människorna se bättre och
varsna allt som finns i u n d e r j o r d e n . Bergmannen eller trollen
kunna också slå bort det människliga seendet och göra folk blinda på
ena eller båda ögon.

Omskärelse,	
  kastrering. 	
  
I Runstaven finns mot den 24 augusti en kniv och det heter ‘slakt
av bockar och bin’. ’Bockar och bin’ peka just på Zeus födelse, ty han
närdes av geten Amalthea, eller d e s s b o c k h o r n och b i n som
gav nektar, ambrosia och honung. En kniv återfinnes också i runstaven
på nyårsdagen och det heter ‘Kristi omskärelse’.
Då sagan om Zeus’ födelse i en bergshåla liknar förlossningssägnen, och Zeus födelse också bör förläggas till j u l p.g.a.
Vintergatan och Getens stjärnbild på båda ställen m.m. bör man också
jämföra k n i v a r n a i runstaven den 24 augusti och 1 januari. Att
k n i v e n den 24 augusti är en kniv för omskärelse är väl möjligt.
Dock är i så fall lika troligt, att knivarna den 24 augusti och 1 januari är
instrument i handen på barnmorskan, då det gällde att avskära
navelsträngen.
Kniven kan också betyda kastrering, ett mera djupgående ingrepp
än omskärelsen.
Myterna om k a s t r e r i n g är flera. Horos, faderhämnaren
avskar Sets testiklar enligt den egyptiska sagan. Horos motsvarar
Bootes och Set motsvarar Typhon ‘Stora Björn’.
Hos grekerne menades Zeus’ fader Kronos ha kastrerat sin fader
Uranos. Då Kronos motsvarade romarnas Saturnus såsom å k e r g u d , bör man andraga följande sägen från Danmark om hur den
p l ö j a n d e b o n d e n fick b e r g - m a n n e n att kastrera sig.
Sambanden är flera och associationerna, i det att stjärnbilden Bootes
(december) är både Hades, Pluto och ox-plöjaren.

Umgänge	
  med	
  bergfolk.77	
  	
  	
  
Jag är uppfödd på en gård här nere mitt i Andrup. Det bodde i min
faders gård en man förr i tiden, som de kallade Lillekræns-man. Han
höstplöjde ett år sin åker, och ville gärna bli färdig till kvällen, men
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åkern var bred, och han var rädd för att han inte skulle hinna innan
solen gick ned. Då han hade fem fåror igen, så såg han, att han ej kunde
bli färdig, ty solen var ända nere vid horisonten. Det likade honom illa,
ty han ville gärna ha plöjt färdigt den dagen. ”Det går väl an att ta en
fåra till” tyckte han. Men då kom berg-mannen ut, just som han var
mellan höjderna, och ville köra plogen för honom. Han säger till bergmannen: ”Kör du snöpingen!”; det var en stark häst som gick till höger,
men som var något lat. ”Är den hästen stark för att den är snöpt?” säger
berg-mannen. Det säger han ja till. ”Har du själv snöpt den?” Ja, han
hade så; men där ljög han. ”Kan jag också bli stark av det?”. Ja, det
trodde Lillekræns-man, men han skulle bli dålig några dagar efter. ”Vill
du så inte snöpa mig?” Jo, och han förrättade det också. Berg-mannen
kände sig snart dålig och fick gå in i sin hög. Så kunde mannen få plöjt
resten av fårorna. Berg-mannens hustru kom ut med det ena paret
blodiga byxor efter det andra och säger honom: ”Du skall få igen det
här en annan gång!” Nog därom, berg-mannen dog. Nu födde bergmannens hustru barn och det gjorde Lille-kræns-mans hustru också. De
hade barnsöl samtidigt, strax före jul. Då de körde hem med
Lillekræns-mans jordmoder (barnmorska), så körde de om prästen och
ville ha honom med sig för att döpa barnet, för så kunde det inte bli
bortbytt. Så var prästen sjuk, han var förkyld, och det var dåligt väder;
han kunde alltså inte komma med, men lovade att komma i god tid,
annandags morgon för att döpa barnet. Hustrun var inte helt nöjd med
det, ty hon var viss på, att bergkonan bar hat till dem. Så skrev hon kors
över alla dörrar, men hon var likväl inte säker på att enbart detta skulle
hjälpa. Pigan skulle sitta vid vaggan och vagga oavlåtligt hela tiden.
Men fram på natten blev hon sömnig och föll i sömn. Det blir Ane
varse, och hoppar ur sängen för att själv passa barnet. Men så råkar hon
själv dåsa till i fem minuter, och då hon vaknade, var barnet bortbytt,
och hon hade i stället fått en fuling som skrek hela tiden. ”Gud nåde
mig, arma kvinna!” klagade hon, ”vad skall jag göra?” Så säger hon till
pigan att elda ugnen glödande het. Så kommer pigan och säger: ” Nu
brinner det så, att ingen kan komma i närheten av ugnen. ”Då snappar
Ane barnet och löper fram och kastar det mitt in i ugnen. Men i samma
stund hon gör det, kommer berg-kvinnan med hennes eget barn, och
sätter det på bordet, och springer in i ugnen och snappar sitt eget. Anes
barn grät inte så lite, och då de såg efter, hade bergkvinnan knäckt
barnets ena ben, men så var där en klok gumma i närheten, som rättade
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till det. Prästen kom i dagningen och döpte barnet, och så var den faran
överstånden.
✬

Några	
  övriga	
  stjärnbilder.	
  
Finnas ännu några smärre stjärnbilder att nämna, som ligger inom
samma område som Väduren och Oxen och som således motsvarar juli
- augusti i folktrons och kyrkans år.
Därefter går framställningen helt över på Höstens stjärnbilder,
Tvillingarna, Kräftan, Lejonet m.fl.
Det som ovan sagts om Julen är för dess skull, att skörden har
mycket gemensamt med Jul genom Björnarna, Kusken, Geten,
Vintergatan och Hades. Man erinrar sig också runorna Yr W för jul,
‘idegran’ och Reid r ‘vagn’ för den 24 augusti, ty båda runorna är
Saturnus-runor. Saturnus var jordbrukets gud. Man tog skörden i
augusti och julen var en fest för årsväxten. Det är Vintergatans
stjärnbild som håller samman de båda festerna. Snorre Edda kan förstås
så, att Tor, som var jordgudinnans son, kunde vara född vid båda
punkterna. Som gud kunde han komma ner på jorden då himlen, d.v.s.
vintergatan förenade sig med jordskivan. Vid jul och midsommar och
24 augusti fanns det förbindelse.

Okeanos	
  
Okeanos nämns i Väduren av Teukros. Denna havsgud menades bo
längst ut i väster, där solen har sin nedgång - nära Hesperiderna.
Havsgudens döttrar, okeaniderna, vilka motsvarar sjöjungfrur, är väl
kända i den grekiska mytologin. Man bör därför vänta att finna
nordiska sägner om sjöjungfrur vid midsommar.
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2.Sjörå.78	
  	
  
Det var en gång en skeppare inifrån Myckleby, som hade gjort sin
vanliga sommarsegling för året och var på hemresa från England med
last av råg, och skulle lägga upp för året, då han kom hem. Och då han
var kommen ut i Nordsjön, så fick han se havsfrun sitta på havet och
tvätta och kamma sig och göra sig fin. Då visste skepparen vad klockan
var slagen; att ett hemskt oväder var att vänta, och därför styrde han rätt
upp till havsfrun och hälsade och sporde så vänligt, om frun ville vara
så barmhärtig och hjälpa oss lyckligt i land. ”Ja”, sade havsfrun, ”om
du bara gör som jag säger, så skall det allt gå bra. Du skall lossa lasten
här, så att skutan blir lätt och skynda er med arbetet!” osv.
✬
Som vattengudomligheter bör de skiljas från Näcken som jämförs
med kentaurer i det att han är en häst och/eller man. Då Kentauren
ligger på södra stjärnhimlen under Jungfrun, bör man förvänta att finna
sägner om Näcken i december och vid jul.
Också Skytten är en k e n t a u r och motsvarar mars, vårmånad
varför man bör vänta sig att finna sägner om Näcken också om
v å r e n , varom mera senare.
Då man trots detta finner sägner om Näcken vid midsommar, beror
det på, att Kentauren ligger i Vintergatan och har Södra Korset under
buken.
Indelningen av folktrons år är inte riktigt som det astronomiska. De
tolv stjärnbilderna i denna framställning motsvaras ofta i folklore av:
1) julen â,
2) fastan ä,
3) våren ã,
4) påsken å,
5) maj och pingst ç,
6) trefaldighet é,
7) midsommar och slåtter É,
8) skörden Ñ,
9) hösten Ö,
10) Mikael Ü,
11) slakten, vintern á ,
12) advent à.
78

Bergstrand, Bohus, s. 23.
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Härtill kommer att Vintergatan med sina föreställningar om dödfolk m.m. går in vid Vågen â, Stenbocken å, Väduren É och
Kräftan Ü. Dessa fyra stjärnbilder kallas av Ptolemaios ‘solstånds- och
dagjämningsmärken’.79

79

Tetrabiblos bok I:11.

Vintergatan. 	
  	
  
Det finns sex punkter som är av särskild vikt, nämligen den synbara
Vintergatan, 1) som korsar djurringen, zodiaken mellan Oxen och
Tvillingarna [slutet av augusti] och 2) mellan Skorpionen och Skytten,
[slutet av februari].
Vintergatan har sammanblandats med solbanan och därför ha de
fyra iakttagbara solfesterna, (3) midsommar, 4) jul, 5) Mikael och 6)
påsk kommit att likna varandra och Vintergatan med gemensamma,
snarlika motivkretsar. Nu tänktes bergen och underjorden stå öppna.
Dödingar, troll och tomtar, som annars färdas längs Vintergatan stiger
ut i världen eller kommer hem till sina forna hem. Städer och gårdar
sjunker ned i jorden, folk blir bergtagna eller kan tas ut ur bergen. De
döda håller gudstjänst i sin gamla kyrka och sägnen ‘De dödas julotta’
förekommer såväl vid jul, påsk som midsommar.
I själva verket kan de flesta av våra sägner knytas till denna
stjärnbild, Vintergatan, som bildar mittpunkten i kulten av de döda. Om
de övriga stjärnbilderna någonsin haft lika stor betydelse, så har de i
vart fall bleknat, ty mer än hälften av de sägner, som går att tidfästa i
året är knutna till jul och föreställningar om troll, jättar i berget och
dödingar.

Triangeln. 	
  
Denna stjärnbild80 var känd av grekerna (hos Ptolemaios i É 11°16° = 6-11 juli) och nämns också i förteckningen över Sphaera
Barbarica. Uttolkningen är, att den skapar b y g g m ä s t a r e ,
m u r a r e o c h f o l k s o m h a r t r i a n g e l till hjälp i sitt
yrke. Stjärnbilden har ock samband med Pallas Athena som nämns i
Väduren hos Teukros.
I sagan Mickel 36, ‘De två kungabarnen och skeppet, som gick
över vatten och land’, nämns en gammal g u m m a , som den som
80

è	 14°-20° och 24°-25° enl. Hermes och enl. grekerna 	 è	 11-16°.
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hjälpte Pelle att göra sitt skepp. Sagan har f. övr. samband med
Argonautersagan81 och skeppet Argo, vilken stjärnbild av romarna
sattes i Väduren.
I kyrkoåret har stjärnbilden Triangeln givit nerslag i följande
helgonlegend:
25 juli, ‘Jacobus major: hållande en vinkelmätare i handen.’82
Mot den 4:e söndagen efter Trefaldighet (midsommar) läses i den
svenska evangelieboken om ‘Tornet i Siloam’ som störtade. Detta
jämför man bäst med stjärnbilden hos Hermes Väduren 3-4°, där det
heter: ’Pallas’ och uttolkningen som följer är: ‘ger kunskap om
byggnad’.

Hyaderna	
  
Dessa var regnstjärnor som förlades till Väduren eller senare Oxens
första grader. De menades ha betydelse för b o s k a p s s k ö t a r e
och k o f ö s a r e . Hyaderna var nymfer och bör jämföras med
skogsrån eller i Danmark, ellekoner. Följande sägner från Danmark
tilldrar sig om sommaren:

5.Ellefolket	
  lockar.83	
  	
  
Om sommaren slängde elle-folk bort sköna nycklar, garn på vägen, för
att små barn skulle finna dem och ta upp, vilket inte bekom dem väl.
	 	 
✬

6.Ellefolket	
  lockar.84	
  	
  
En piga i Höje mjölkade en sommar i en mark, där det var en elle-man,
som ständigt för henne d r e v k o r n a s a m m a n p å e t t
o c h s a m m a s t ä l l e . Hon tyckte emellertid inte om den hjälpen
och omtalade det hemma. Där var då någon, som rådde henne att ta
81

Vid avfärden samlas alla hjältar i landet på det förtollade skeppet.
Doyée.
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med en bit mat och bita på, medans hon mjölkade, men var gång hon
hade bitit, skulle hon omsätta det på sin träsko-häl. Detta råd följde
hon, men då elle-mannen såg det, spottade han flera gånger åt henne,
löpte sin väg bort, och kom aldrig mer igen, men sedan var korna alltid
utspridda över hela lyckan.
En piga från Trunderupp Kværndrup socken, som gick ut i marken
(Nörremose) för att mjölka, träffade där alltid en liten gosse, som
d r e v k o r n a s a m m a n f ö r h e n n e , så att det var lätt att
få dem mjölkade. Men då denna pojke härstammade från elle-folket,
var hon inte riktigt glad åt det, likväl, och där var då någon som rådde
henne, att hon skulle taga en bit mat med sig osv...
	 	 
✬
Denna sägen bör jämföras med att Hyaderna menades skapa
k o f ö s a r e och s v i n a h e r d a r .85
De folkliga föreställningarna om kvinnor som g r å t e r och
v å l l a r r e g n i fruntimmersveckan bör förutom till Plejaderna
knytas till Hyaderna, som grät för sin broders, Hyas’ skull.
Plejaderna motsvarar 28 juli, Hyaderna 3-6 augusti, och
fruntimmersveckan infaller i slutet av juli.

Hunden	
  och	
  Haren	
  
Hunden och haren är förr nämnda. De börjar mitt i Oxan och
sträcker sig över Tvillingarna. Det motsvarar augusti-september. Det är
sagt, att augusti kallas ‘hunddagarna’ och i runstaven finner man mot
den 4 augusti hund och hare, ‘jakttiden’. Stjärnsagan för denna
stjärnbild handlar om hur Orion med sin h u n d var ute i jakt.
I legendariet finner man mot den 4 augusti, Dominicus, vars
attribut är ‘en hund med en f a c k l a i munnen’.
Detta erinrar om att himlens största stjärna, Sirius, (Ö 17° = 10
september) låg i m u n n e n på Stora Hund. Sirius tänktes vara
glödande och brännande.
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Loeb, Manilius XCIV och Firmicus s. 273.
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I folktron skulle man nu, om hösten, tända ljus inomhus. Detta ljus
användes för att lysa sig vid inomhusarbetet.
Runan kaun K K är satt mot den 8 augusti och dess engelska
runnamn ken, betyder ‘fackla’. Runan avbildar c en hunds gap eller
y en fackla.

Höstens	
  stjärnbilder	
  
Innan vi gå över på julen och de stjärnor, som där äger betydelse,
bör något sägas om höstens stjärnbilder; Tvillingarna, Kräftan, Lejonet
och de som ligger över och under.
Kusken har redan nämnts. Den ligger över Oxens slut och går in
över Tvillingarna.

Tvillingarna	
  
Dessa var enligt grekerna Kastor och Pollux, Dioskurerna, d.v.s.
Zeus’ söner. De menades råda över växlingen mellan dag och natt och
var hästgudomligheter. De sades vara begivna på att tävla, och framom
andra i all slags kampsporter. De som sysslade med den slags, såg i
dem sitt ursprung. De a v b i l d a d e s till h ä s t med h ö g a
s p e t s i g a h a t t a r m e d s t j ä r n a ö v e r . 86 S t j ä r n a n
k a n o c k s å v a r a p å h a t t e n eller h j ä l m e n 87. Då de
hör till Vintergatan, får de betydelse först i samband med julsederna,
där stjärngossarna har liknande attribut och funktioner.
Dioskurernas identifikation med Tvillingarnas stjärnbild är sen.
Närmare därom i samband med julens seder.
Tvillingarna och Helena förde ett gudlöst liv med inbördes strider,
b r u d r o v och ä k t e n s k a p s b r o t t . Helenas åsidosättande av

86
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Ro. I:1170, 1172.
Damm, Mythologi. s. 166.
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de äktenskapliga dygderna, då hon tillsammans med Paris flydde till
Troja, föranledde det trojanska kriget.
Tvillingarnas stjärnbild kallades på Island ‘brödra-märke’, och
man läser i Völuspá 45:
Bröder skall slåss och bli varandras bane,
Barn utav systrar bryta mot seden,
Hårt är i världen, hordom mycken,
Yx-tid, kniv-tid, kluvna sköldar,
Storm-tid, varg-tid, förrn världen störtar,
Ingen man skall den andre skona.
----------I kyrkans år har detta givit ett återsken så, att man 17 söndagen
efter Trinitatis, (=15 september) sjöng psalmen (gamla psalmboken) nr.
1, ‘Tio Guds Bud’.
6) Dräp ej med tunga eller kniv, Och gå ej efter en annans liv, Lägg
bort hat och hav sakta mod, Var också mot din ovän god, Kyrie eleison.
7) Du skall ock ej bedriva hor, därefter kommer plåga stor, All okyskhet driv ifrån dig, Hon har skam och blygd med sig.
8) Du skall ock allan tjuvnad fly, Fals, flärd, ocker, bedrägeri. Den
fattige du gör bistånd, Utav ditt gods och milda hand.

Enhörningen	
  
Enhörningen är en modernare stjärnbild som ligger i Tvillingarna.
Den har givit en avspegling i legendariet sålunda att:
Helgonet Firminus I den äldre, ( 290 (25 september)... avbildas med
E n h ö r n i n g liggande för sina fötter.
Den heliga Justina ✝ 304 (7 okt.) har som attribut, bl.a. en
enhörning.

Kräftan	
  
Kräftan som en gång knep den stridande Herakles i hälen har gett
nerslag i folktron. Runstaven meddelar, att h u m m e r n nu i slutet
av september är lovlig.
Större betydelse har de extra-zodiakala stjärnbilder som här finnas
såsom Åsnorna och Krubban.

51

Åsnorna	
  och	
  Krubban	
  
Dessa stjärnor motsvarar88 Mikael (29 sept.) och höstdagjämningen
och får därigenom, att man sammanblandat Vintergatan och solbanan
betydelse också för julen, ty de har påverkat myten om Jesu födelse på
flera sätt. Myten om Jesu födelse är ett förkristligande av myten om
Horos’, Zeus’, och Tors födelse av en underjordisk moder (Horos av
Isis, Zeus av Rhea, Thor av Jord.)
Denna myt har i kyrkan sammansmält med stjärnbilderna Krubban
och Åsnorna så, att Jesus lades i en krubba, grek. faútny, fatnä, ( Luk.
2:7) vilket är samma o r d som s t j ä r n b i l d e n s grekiska namn
fatnyú ‘stjärnbilden Krubban’. Till detta kommer, att katolikerna utan
stöd i bibeln har sett en å s n a och en o x e som s t o d v i d
k r u b b a n och föll på knä. Detta b ö r j ä m f ö r a s m e d
s t j ä r n b i l d e n , ty just invid Krubban står på stjärnhimlen de båda
Åsnorna.89
Sin största betydelse har stjärnbilden Krubban fått omkring
M i k a e l i d a g e n 29 september, som den motsvarar i längd,
(Krubban och Åsnorna ligga i Ü	  10° = 1 oktober), ty nu skulle, i
folktron, h ä s t a r n a vara inne i s t a l l e t , de skulle vara under tak
och stå i spiltor och b å s 90. Ordet ‘bås’ är f. övr. av samma rot som
grek. fatnyú ‘krubba’ av en indoeuropeisk rot *bhond-sos med en
grundbetydelse ‘band’, ty i båset står djuren bundna. Att roten i
grekiska gått till ‘krubba’ visar en ganska liten betydelseskridning, då
djuren vid krubban står bundna.
Krubban eller ‘båset’ har givit flera nedslag i folktron vid Mikael.
-Gick hästen ute Mikaeli, fick han droppränder (Mikael 43, V).
- Kreaturen få ohyra om de gå ute efter Mikael (Mikael 51, V).
-Mikaeli kväll får korna av en kärve som bundits på åkern
(Mikael 88, V).
- Vid Mikaels-mässa sattes kreaturen på bås (Mikael 125, V).
-Inga hästar få vara ute nu (167, V).
88

Åsnorna uppgå i Kräftan 10°, motsv. 1 okt.
Om man Horoskoperar på det vanliga sättet och lägger första huset (livet) i Vågen
(jul), så kommer det vigtiga 9:e huset att motsvara Kräftan (Mikael, 29 sept.)
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- Mikaels-mässa skulle alla djur vara inne och i sina bås, varför
har ingen kunnat ge riktigt besked om.
Till stjärnbilden Åsnorna hör också föreställningen om att gudarna
Dionysos och Ägipan red på dem. Åsnorna s k r ä m d e med sitt
skriande titanerna, så att de flydde. Enligt andra diktare är Ägipan
uppfinnare av s t r i d s t r u m p e t e n , med vilken han s k r ä m d e
titanerna så, att de råkade i ‘panisk förskräckelse’. Pan kunde skapa
skrämsel. Med detta jämförs, att runstaven på Mikael har en lur.
Ärkeängeln Mikael firas i kyrkan alternativt den 8 maj. Detta är för
att hans l u r jämförts med Heimdals horn som ligger i Mimes brunn
enligt Eddan. Mimes brunn är det bakomliggande motivet, då man i
maj d r i c k e r u r k ä l l o r och b r u n n a r . Av liknande skäl har
denna dag den 29 september i runstaven ett ljuster, vilket liksom
t r u m p e t e n är ett attribut hos antikens och kanske också nordens
havsgudar.
Luren den 29 september har genom detta en hednisk understruktur,
vilket styrks av, att också nästa dags helgon, Hieronymos, den 30
september har en b a s u n som attribut.
Även Heimdal kunde skrämmer jättarna med sitt horn såsom det
sägs i Vøluspá 46-47.
Högt blåser Heimdal, horn är i luften,
Mäler Odin vid Mims huvud.
Skälver Yggdrasils ask ståndande,
Jämrar sig det gamla träd,
Men jätten lossnar,
Alla rädas på Hel-väg, men himlen klyvs.
----------Att Heimdal hör till tiden kring Mikael syns också av runstaven, ty
många stavar ha en fågel på regnbågen den 20 september; det är för att
Heimdal satt vid gudarnas bro, Bifrost, regnbågen och vaktade Asgård.
Han hör hur gräset växer och s e r h ö g r e ä n e n f å g e l .
Att Heimdals horn ligger sänkt i Mimes brunn ses av
runstavsbilden om Mikaelidagen, ett ljuster. Mikaelidagen har också
kallats ‘Mimesmässa’. Så sattes Åsnorna samman med Ägipan och
Dionysos, ty de tänktes ridande på varsin åsna. Ägipan med sin
fiskstjärt syns i zodiakens vatten-sida, som Stenbockens stjärnbild.
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Brunnen i runstavs-beskrivningen erinrar om att stjärnbilden Krubban
också kallats ‘källan’ latin Fons.91
Den andra guden som red på stjärnhimlens åsnor, Dionysos har
givit en reflex i legendariet några dagar senare i helgonet den 9
oktober, Dionysius.

Tre	
  Chariter	
  
I Kräftans stjärnbild nämnas de Tre Chariterna. Dessa var
dansande gudinnor och påminna om moirer och germanska nornor.
Man erinrar sig att Mikael kallades ‘alla änglars dag’92, ty man menade
att varje människa hade en skyddsängel, ungefär liknande n o r n o r ,
som beskrivs på samma sätt som m o i r e r i ty, att de ger varje
människa sin beskärda del av ö d e t . Somliga blir r i k a och andra
f a t t i g a . Detta är också grundbetydelsen i grekiska moirer, ty moira
betyder ‘andel’ och har givit återsken i folktron i det att man skulle äta
‘merafton’ (av ie. *moir- > got. maiz- ~ isl. meirr ~ sv. mer) vissa
kvällar såsom Mikael och Gregorius.93
I legendariet har dessa chariter givit flera reflexer.
- Den 28 september helgonet Chariton, som är en ordlek på
chariterna.
- Den 30 september, Hieronymus ✝ 420. Han avbildas bl. a. frestad
av tre nymfer94 som dansar framför honom.
Här är jämförelsen med chariter ganska klar, ty dessa var dansande
mör och tre till antal. Man jämför också:
- Den 5 oktober helgonet Charitina ✝ 303,
Detta namn är en ordlek på chariter.
- Den 16 oktober återfinnes i legendariet, Einbetta ✝ 454. Hennes
attribut är ‘ tre Jungfrur med liljor’95.
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Hermes, Kräftan 6°-7°.
Forsslund, s. 174.
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Merafton betyder i denna jämförelse närmast’ att äta en större andel’. Grek. moira
‘beskärd andel’ går över jämförelsen till urgermanska *maiza till gotiska maiza ‘större’
och svenska ‘mer’.
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I runstaven finns mot den 21 september, Matteus, ‘en ängel’. I denna
jämförelse bör man inte undandra jämförelsen mellan ä n g e l n och
chariterna.

Haren	
  	
  	
  	
  
Harens stjärnbild, som har en längd mellan Oxen och Tvillingarna,
motsvarande slutet av augusti, har givit nerslag i några seder kring
skörden. Man avslutade i vissa delar av Sverige skörden med att leka
‘ta haren’ eller ‘hugga haren’96.

Lejonet	
  
Efter Kräftan kommer Lejonet. Dess längd skulle i året motsvara
tiden 21 oktober- 20 november. Ptolemaios gjorde här ett insnitt så, att
han delade året i en sommar- och en vintersida. Ty då Kräftan är
m å n e n s h u s och Lejonet s o l e n s h u s , drog man en linje
diagonalt 180° rätt över till zodiakens andra sida och kom till en punkt
mellan Stenbocken och Vattumannen. Dessa båda sistnämnda
stjärnbilder blev hus åt Saturnus, då denna planet är motsatt solens
värme. Den planet som enligt de gamle framgick under Saturnus,
Jupiter, intog nu de två stjärnbilder närmast under Stenbocken och
Vattumannen, nämligen Skytten och Fiskarna. Under Jupiter gick Mars
och han tillerkändes nu de två stjärnbilderna därunder, nämligen
Skorpionen och Väduren. Under planeten Mars gick Venus fram, och
hon intog de följande stjärnbilderna; Vågen och Oxen som sina hus.
Under henne, slutligen vandrar Mercurius, och han fick de två
kvarvarande husen, Tvillingarna och Jungfrun. Den gamla synen på
planeterna var, att Saturnus låg överst och var längst avlägsnad från
jorden. Under honom gick i tur och ordning Jupiter, Mars, solen,
Venus, Merkurius och månen. Detta fick nu en avspegling i zodiaken
så, att planeternas ordning och zodiakens kom att stämma överens.
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Saturnii hus blev Vattumannen, Jupiters- Fiskarna, Mars - Väduren ,
Venus - Oxen och Merkurius - Tvillingarna.
På vintersidan kom planeternas ordning att motsvara zodiaken,
räknad baklänges, så, att Saturnus intog Stenbocken, Jupiter - Skytten,
Mars - Skorpionen, Venus - Vågen och Merkurius - Jungfrun.
Denna uppdelning i två halvor avspeglar sig i run- och
primstavarne, som har två sidor; - den ena från den 14 oktober
(=Lejonets ingång) och den andra sidan från den 14 april
(Vattumannens ingång). Runstavar har dessa dagar ett träd. Dessa
träd, som på vissa runstavar har djur i grenverket, bör sammanställas
med Eddans Yggdrasil; världsträdet. Även vid Mikael den 29
september, finns föreställningen om ett trä med korvar och äpplen m.m.
Men då Mikael 29 september hör till solens förlopp genom
h ö s t d a g j ä m n i n g e n , bör dessa träd inte nödvändigtvis
sammanblandas. De Tre Chariterna sägs visserligen inte bo vid ett trä,
såsom sägs om nornorna, vilka bo invid asken Yggdrasil, men
gemensamt för nornor och chariter är, att de båda bygger invid en
k ä l l a 97. Detta får betydelse för trädet ty enligt Eddan ligger det en
källa, sjö eller brunn invid det trä, där nornorna bo. De Tre Chariterna
menades ibland bo på Olympen. Nornorna lever i närheten av trädet
vare sig det ligger i Kräftan (=Mikael d. 29 sept.) såsom
dagjämningspunkt eller Lejonet (Solens hus med ingång 14-21 oktober)
såsom delningspunkt för sommar/vinter. Att vår- och höstdagjämningsdagarna ha haft träd i runstaven kan man se av, att Gregorius den 12
mars har ett t r ä d och den 14 september ett k o r s , ty under
medeltiden inträffade dagjämningarna på dessa dagar. Runstavarna
har inte mycket förändrats sedan medeltiden.
Vad Lejonet beträffar, var det Lejon, nemeiska Lejonet, som
Herakles enligt den grekiska sagan nedlade. Lejonet bodde i en grotta,
men smet ut då Herakles uppsökte detsamma. Hjälten spärrade då
utgången och gick sålunda in i grottan och besegrade vild-djuret.
Av detta förstår man att Lejonet varit ett s.k. grottlejon. Denna art
levde i Europa under istiden, bodde i grottor och födde där, liksom
björnar sina ungar98. Grottlejon finns avbildade på grottmålningar i
södra Frankrike. Man vet inte när djuret dog ut, men det har funnits, då
sagorna i astrologin uppstod under den yngre stenåldern för 8000 år
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sedan och ännu kvarlevt under antiken, vilket framgår av Heraklesmyten.
Lejonets stjärnbild är också det Lejon på vilket Kybele, gudamodern, står. Hennes saga bör sättas samman med folktrons berättelse
om henne som blev uppfostrad av ett Lejon i en grotta och sedan kom
på en vagn, dragen av Lejon99. Liknande berättelser finnas om Kybele.
Bland sägnerna letar man förgäves efter ett Lejon, men man kan vid
Lucia väl finna sägner om s t o r a k a t t e r .

125.	
  Mjölnaren	
  sköt	
  kattkungen.100	
  	
  	
  
På ett ställe var en gammal stamp-kvarn och i den blev varenda lussenatt en mjölnare dödad. Det fanns till sist ingen som ville gå dit den
natten och sköta om malningen, men så var där då en, inte så långt
därifrån, som sade, att om så själve Fan regerade i kvarnen, skulle han
gå dit och mala.
Men fram på natten blev där så fullt med katter i kvarnen, så att de
satt överallt, på golvet, på mjölsäckarna och var man än tittade,
förresten, så satt där en katt. Mjölnaren hade emellertid bössa med sig
och den satte han inte ifrån sig. Så hörde han då en röst som sade:
”Är Murrkurr kommen än?”
Men i detsamma kom där en så f ö r f ä r l i g t s t o r k a t t in
genom dörren, så det var alldeles hiskeligt. Mjölnaren förstod då vad
klockan var slagen och tog bössan och sköt, men i detsamma försvann
alla katterna. Mjölnaren hörde inte av någonting sedan på natten.
När han kom hem, så undrade husbondfolket, hur han hade kunnat
komma ifrån det med livet. Då talade han om förstås alltihop, huru det
hade tillgått och sade sedan:
”Där var så fullt av katter, så det var inte en fläck, utan att där satt en
katt på den, och om inte annat, så var den fan där med.” Och då pekade
han på deras katt, som satt därintill på golvet. Men i detsamma, han
sade det, försvann katten och han hördes aldrig av mera sedan.
(Jfr Danmark VII s.97)
✬
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Solens	
  hus.	
  
Astrologer anser att Lejonet är solens hus, och de tre nornorna
släpper enligt folktron varje dag ut solen ur sitt hus, såsom sägs i denna
barnvisa från Tyskland:
Rite, rite Rösseli!
rida,rida Rössli!
Det obe stat es Schlösseli,
där ovan står ett slott,
Det obe stat es guldig Hus.
Där uppe står ett gyllne hus.
Luged dri Jungfraue drus.
Och kika där tre Jungfrur ut.
Die erst spinnt Side,
Den ena spinner siden,
Die ander Goldwieden,
den andra gyllne vidjor,
Die dritt gat is Sunnenhus
Den tredje går till solens hus,
Und lat die guldig Sunne us
Och släpper ut den gyllne solen.101
Nornornas närhet till solens hus (14/21 okt - 20 nov.) gör att man
bör andraga en sägen (Danmark) om t r e s p i n n e r s k o r , som
dateras till Mårtensafton (10/11 november).

113.	
  Hjälpsamt	
  bergfolk102	
  	
  	
  
En kvinna satt ensam en Mårtens afton och kardade, efter att de andra
hade gått i säng. Då kom det in genom dörren en stor gumma med ett
par kardor under armen och sade: ”Skall jag hjälpa dig?” Kvinnan
tordes inte säga emot henne och den andra kardade toet på kort tid. Så
kom där in en annan käring med en spinnrock under armen och sade:
”Daus!” Hon kunde inte säga: ”God dag!” - ”Skall jag hjälpa Er att
spinna?” Kvinnan hade så när tappat både näsa och mun, men tordes
inte heller säga nej till henne. Så inom kort var allt toet spunnet och in
genom dörren kom en tredje käring med en väv. Det gick likadant, snart var det vävt också. Men gummorna ville inte gå, de ”krävde” mat
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och dryck, för att de hade hjälpt henne. Så hade hon en nabokona, för
henne klagade hon sin nöd, men denne sade: ”Det betyder tur, du skall
blott låtsas falla baklänges genom dörren och säga: Skadsbjærg brinner,
och alla barnen ha fallit i elden!” Det gjorde hon också, och ut sprang
alla gummorna, det värsta de kunde, och kvinnan blev dem kvitt.
	 
Lejonet har också lämnat ett avtryck i legendariet den 5 december,
vilket motsvarar Jungfruns stjärnbild [20 nov. - 20 dec.].
Helgonet Sabas ✝ 532 avbildas med ett par Lejon vid sin sida,
vilka godvilligt gav honom plats i sin Lejonkula.
En stor stjärna i Lejonet är Regulus, ‘Lejonets hjärta’. Den ger
liksom hela Lejonet tydningar för kungamakten och dess utövande.
K o n u n g a r låg under Lejonet. Man finner i Runstaven mot den 6
november en spira för hjältekonungens, Gustav den II Adolfs dödsdag.
Denna runstavsuttolkning är ett senare påfund, då det visat sig, att
spiran fanns inskuren redan på hjältekonungens egen runstav.
I psalmboken finner man mot den 23 efter Trefaldighet (=27 okt.)
psalmen i (gamla psalmboken) nr. 64, som utformats till en bön för
ö v e r h e t e n och bevarande av k u n g a m a k t e n . Konungen
förestod också lagen, rättskipningen och krigsmakten.
1) Hjälp Gud utav din nådes tron, Vår bön låt dig behaga, Av stora
nåde oss förskona, Giv fred i våra dagar. Vår ö v e r h e t förläna din
nåd, Långt liv, vishet och trogna råd, Som ditt ord gärna älskar.
2) Regera dem din ande god, Upplys mod och sinne, att de uti din
l a g och b u d , Av rättan kärlek brinner, Utan dig är all råd en flärd,
All klokhet ock platt intet värd, Var du dem ej regerar.
3) Trotjänare honom beskär, I all stånd högre och lägre, Som älskar
vad som rättvist är, Och ingen r ä t t förvägra, Av ö v e r h e t e n får
ock de, På gemene mans nytta se, Fly girighet och högfärd.
4) Låt oss vår höga ö v e r h e t , Sitta för dig efter sin e d , Medan
han är i livet, Låt honom Gud, få för dig stå, att han den rätta väg må
gå, Och aldrig förförd varda.
5) Bevara honom ock för tyranni, Hämndgirighet och vrede, På det
hans godhet by från by, I landet sig utbreder; Hans r e g e m e n t e
bliv i ro, att vi i fred med honom bo, Och dig med honom love.
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6) Var nådig, o Gud! vår ö v e r h e t Och alla k o n u n g e n s
ständer: Din helga ande giv oss med, att vi alla i sänder, Ditt helga
namn lovsjunga må, När vi i din församling stå. O Gud oss värdes höra.
7) Bevara för ö r l i g och s t r i d , dem som fred gärna lida Det
folk o Gud! driv från oss vitt, Som vilja gärna strida. Men oss giv fred ;
Ditt helga ord Bliv alltid hos oss i flor, Dig till lov, pris och ära.
✬

Hydran	
  
Stjärnbilden Hydran, vattenormen har en längd í	  13°- ï	  13°,
motsvarande hela hösten och december. Dess grekiska namn hudroß
bör jämföras med svenska ‘utter’ och t.o.m. ‘vinter’103. Grek. Hydros
är v a t t e n o r m och svenska vinter betyder den ‘våta tiden’.
Vinterns ankomst förläggs i folktron till Mikael, men också till senare
tidpunkter, såsom ‘alla själars dag’, eller Mårten. Vissa omständigheter
styrker, att ‘vinter’ betyder ‘vattenorm’ då det sägs att:
-Vintern kommer skridande.
Ordet skrida användes i äldre svenska för ormars förflyttning och
kräldjur kallades länge för ‘skridfä’. Av denna Hydrans långa
sträckning har möjligen skett en sammanblandning med Vintergatan
som på andra språk heter ‘mjölkväg’ o likn. Dock finns i fornindiskan
namnet på Vintergatan ‘ormens väg’104, vilket talar om, att Vintergatan,
om det betyder ‘ormens gata’ är mycket gammal.
I den isländska skald-poesin betyder ormens väg ‘guldet, niflungaskatten’, ty Fafne låg och ruvade på gullskatten, vilket ger det hela en
annan betydelse.
Legendariet har under hösten många helgon med anknytning till
ormar eller drakar. I fallet med v a t t e n o r m e n bör man också utgå
från, att översvämningar är relaterade till odjuret i fråga, ty så orsakade
Eddans Midgårds-orm, Jørmungand, översvämning enligt Vøluspâ m.
fl. ställen.105
Det heter från västsverige:
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- Vinterfloen (översvämning) kom ej före helgondag (Alla helgons
dag 14, V).
Följande dagar under hösten har helgonattribut med ormar drakar,
översvämning o dyl:
14 oktober, Donatianus ( 389, Skyddshelgon mot översvämning.
16 oktober Gandericus, 9:e årh. skyddar mot ihållande väta.
16 oktober, Gualdericus, 9:e årh. mot ihållande väta.
16 oktober; Longinus, attribut; drake för sina fötter.
19 oktober, Amabilis, skyddar mot ormbett och ormar.
19 oktober, Veranus, attribut, drake.
21 oktober, Hilarion från Gaza ( 371. Attribut, en drake vilken han
fördrev med att göra korstecken.
23 oktober; Romanus, attribut, drake. Han avbildas symboliskt som
drak-dödare, då han kastar sin skapular mot en drake, lindorm eller orm
och med korset skall han ha avvärjt en översvämning.
25 oktober; Fronto; skyddar mot ormar emedan han dräpte en
oerhörd orm, en skräck för hela bygden, genom att göra korstecken,
varvid ormen störtade sig i floden Dordogne.106
1 november, Marcellus, attribut, orm eller drake. Han tvang en stor
orm att krypa efter sig tills dess det behagade honom att släppa den fri,
varefter odjuret aldrig mer sågs till.
3 november, Hubertus, skyddar mot ormbett.
9 november, Theodorus från Amasea, avbildas med en krokodil för
sina fötter.
18 november; Noa (patriark före syndafloden). Attribut, ark o.s.v.
Etymologin på ordet Vinter såsom ‘utter’, styrks däremot av, att
stjärnbilden Stora Björn har stor svans, något som är främmande för
björnar, vilka har stubbsvans. Här erbjuder sig istället jämförelsen med
uttern som har lång svans, vilken liknar stjärnbilden Stora Björn.
Om vinterns ankomst var knuten till vissa dagar såsom Mikael och
Allhelgona, så fanns det även kring denna tid föreställningar om
björnar och det heter att :
- I meckelsmässe (29 sept.) nedan torkar björnen sitt gräs.107
Stjärnbilden Stora Björn har kallats ‘ärkeängeln Mikael’.108
Om ‘utter’ erinrar också att man i Stora björn sett en råtta, som drog
ekipaget, då Stora Björn var en vagn ‘Karlavagnen’. Råttan är liksom
106

Biflod till Garonne, Frankrike.
V Mikael 53.
108
Allen s. 435.
107

61

uttern och bävern en gnagare och man bör nog tänka sig en
bakomvarande gnagare som är äldre än råttan, ty råttor och ordet råtta
kom in i Europa på 1200-talet. En ganska stor mängd uppteckningar
från Sverige och Norge talar om att havsfrun (Nymfen, Kallisto m.m. =
Stora Björn) hade råttor, möss och gnagare som nu om Mikael kom upp
på land. Lämlar och råttor kallades havsfruns svin.109 Det heter i
Västsverige om Mikael:
-Västanvind; havsfrun drev sin smala hjord i land - råttor och möss
(V Mikael 130).
Om Vinter ursprungligen har betytt ‘vattenorm’ eller ‘utter’ går inte
att bestämma då dessa stjärnbilder, Hydran och Stora Björn (uttern), har
ungefär samma längd. Utter och Hydra föras till samma indoeuropeiska
rot, som ‘vattendjur’ till vilken rot också vinter i betydelsen ‘den våta
årstiden’ hör.

Stora	
  Björn	
  
Också Stora Björn hör till höstens stjärnbilder och det har ovan
talats om stjärnbilden som en nymf som skjuts av jägaren Arkas
(=stjärnbilden Bootes). Som nymfen Kallisto har björnen givit ett
återsken i helgonnamnet den 14 oktober, Calixtus och den 26
september Callistratus.
N y m f e n förekom som h a v s f r u n vid Mikael. Hon hade
oxar och kor, vilket jämföres med att Stora Björn kallats (av romarna)
‘sju tröskoxar’ Septentriones. I kyrkoåret har detta givit nedslag så,
att evangelisten Lucas, vars dag är den 18 oktober har en o x e som sitt
attribut. Runstavarna har denna dag en oxe ‘slakttiden’.
Flera dagar på hösten har folkliga minnesmärken om björnar:
- Det var 8 vackra dagar sist i september - då reder björnen sitt ide
(September 12, V).
- I Mickelsmässa nedan torkar björnen sitt gräs, (Mikael 29 sept.
53, V).
- Björntorkan var i oktober, (Oktober 12, V).
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- Till brittsommar, då torkar björnen sin mossa (Birgitta, 7 0kt. 7,
V).
Flera helgonattribut under hösten är relaterade till b j ö r n e n ,
såsom:
9 oktober, Gislenus ✝ 681, attribut; en björn.
10 oktober, Cerbonius ✝575, attribut, björn som ligger för hans fötter.
16 oktober, Gallus ✝ 646, attribut, en björn.
20 oktober, Edmundus ✝ 870; attribut en björn. En björn bevakade
helgonets avslagna huvud.
21 oktober, Ursula. Ordet är till sin betydelse en kvinnlig form av lat.
ursus ‘björn’. Helgonnamnet är en ordlek på stjärnbilden, Ursa Major.
7 november, Florentius ✝ 693, attribut, en björn.
20 november, Bernwardus ✝ 1022. Namnet betyder ‘björnvaktare’
och är en ordlek på stjärnbilden med samma namn.
Detta är de viktigaste stjärnbilder under hösten, som inte enbart är
knutna till december och julens folktro. Julens seder är i folktro och
kyrkokalender en avbild av Jungfrun, Vågen, Vintergatan (=Hades),
Kentauren, Stora Björns slut, Björnvaktaren = Bootes, Norra Kronan,
Bägaren och Korpen, Herakles och de stjärnsagor som är knutna
därtill.

Jungfrun	
  som	
  moder	
  till	
  barnet. 	
  
Jungfruns stjärnbild har beskrivits såsom modern, hållande eller
ammande sitt barn. I Sphæra barbarica som under antiken fick större
spridning än grekernas egna stjärnbilder sägs i Jungfrun uppgå:
- ‘Gudinnan som sitter på sin tron och diar ett barn, det är Isis och
Horos’.
Vidare uppgår här ; ‘Födelsegudinnan’.
Detta skall jämföras med Hermes, som uppger för Jungfruns 12° 13°.
- ‘Lucina, bärande barn, - kallas omtanke om lagen’.
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Stjärnbilden förkristligades under medeltiden och kallades då
Jungfru Maria och Jesus110, den diande Jesus.
Stjärnbilden Jungfrun har en längd som motsvarar tiden 20
november - 20 december och bör jämföras med de föreställningar om
barnafödande som finns under denna tid och framför allt med julens
centrala budskap i kyrkoåret; J e s u f ö d e l s e .
Advent, som i folktron översätts med ‘år-vänta’, är en tid, då man
väntar Jesu ankomst och födelse och dagen den 8 december, Jungfru
Marie dag beskrivs i primstavsbeskrivningen (Norge) så:
-’Marie undfangelse, Marias, vår frues ventedag, [förty Maria då
väntade att föda Kristus, men det drog ut till jul med hennes
nedkomst’].
Den 25 december har runstavar ‘ett lindebarn’ för Jesu födelse i
Betlehem.
Jungfruns stjärnbild har också kallats (Grekland) ‘Demeter’.
Dennes dotter, Persephone blev ned-dragen i underjorden till att bliva
maka åt dödsrikets härskare, Hades. Demeters romerska motsvarighet,
Ceres, också hon en åkerbrukets gudinna, som liksom Jungfruns
stjärnbild avbildas med a x och C e r e s ’ dotter P r o s e r p i n a ,
har båda setts i Jungfruns stjärnbild. Såsom u n d e r j o r d e n s
drottningar ha Persephone och den romerska motsvarigheten,
Proserpina båda sammanblandats med Rhea, Kronos hustru och den
romerske Ops, Saturnii hustru. Genom detta bör man också antaga, att
Jungfruns stjärnbild har samband med Zeus födelse. Jungfrun
(stjärnbilden) är i så fall både moder, barnmorska och amma åt Zeus.
Såsom Rhea är hon moder och såsom Demeter b a r n m o r s k a
o c h a m m a . Sambanden är så, att Zeus föddes i underjorden, men
att barnmorskan endast kan komma ned under jorden, eller in i berget,
då dessa öppna sig, och det är fr.a. då Vintergatan eller s o l e n s
v ä g korsar zodiaken, i detta fall vid skörden (slutet av augusti) och
jul.
Därför är sägnen ‘förlossningshjälpen’ förlagd till jul111 och skörden112.
Skörden, därför att Vintergatan korsar zodiaken på en längd
motsvarande slutet av augusti och Vintergatan som en tänkt väg av
k o r n och m j ö l har fått ge en förklaring till att j o r d e n b ä r
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s k ö r d a r . Säden tänktes i själva verket komma från denna
himmelska eller underjordiska gata.
De astrala myterna om Zeus födelse och deras folkliga
motsvarighet ‘förlossningshjälpen’ har sammanblandats med senare
julseder om Jesu födelse. Utan stöd i bibeln blev Jesus enligt
legendariet född i en bergshåla113, ty den bakomliggande myten om
Zeus, eller den om bergkvinnan, lät barnet födas i en grotta114 . Utan
stöd i bibeln lades barnet på h a l m , h ö eller s t r å , därför att
barnet i sägnen ‘förlossningshjälpen’ lades på h a l m . Likaså utan
stöd i bibeln stod invid Krubban en åsna och en oxe eller hästar115
därför att stjärnbilden Krubban ligger invid Åsnorna. På samma sätt
som att den antike Kronos traktade efter Zeusbarnets liv, skall man
finna, att bibelns Herodes stod efter Jesusbarnets liv. I fallet med Zeus
utförde kureterna en högljudd vapendans utanför hålans öppning.
Syftet var att vilseleda Kronos. I bibeln finns också motivet, att
vilseleda Herodes. De (tre!) vise männen (magoi) tog en annan väg för
att undgå barnamördaren.
Däremot har det i äldre psalmer förekommande motivet, att änglar
sjöng u t a n f ö r Betlehems stall ingen biblisk förklaring, utan bör
jämföras med vapendansen framför hålans öppning. Från Norge tar vi
en uppteckning:
-Vid midnattstimman föddes frälsaren. Då drog himmelska
härskaror genom luften med lovsång.116
I en medeltidspostilla står:
- Och i den tid Guds son föddes, då kom de att sjunga honom
lovsång. Ära har Gud...117
I en tysk folkvisa118 beskrivs hur herdarna kommer till Jesusbarnet i
krubban. Änglarna var samtidigt där och sjöng, medan de i
motsvarande bibelställe (Luk. 2:15) sedan länge hade farit tillbaka till
himlen. Det heter:
...die redlichen Hirten knien betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd där Engelein Chor.
An old english martyrology, s. 2. ..on anom holum stanscræfe.. ‘Jesus föddes i en
ihålig sten-skreva’.
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...Stimmt freudig, ir Kinder, wer soll sich nicht freun?
Stimmt freudig zum Jubel där Engel mit ein.
Änglarnas s å n g saknar motsvarighet i bibeln, där det i stället
talas om att änglarna lovade Gud och t a l a d e . Det grekiska ordet för
tala, lofprisa på detta bibelställe aihneúw ( lat. laudo) har inte i något fall
en bibetydelse av ‘sjunga’.
Ä n g l a r n a s s j u n g a n d e för herdarna har gamla anor i
kyrkan och det heter i en julpsalm i den gamla psalmboken119:
- Det himmelska här-skap med höga röst, Begynte med ängeln
sjunga: de lovade Gud med glädje och tröst, Så sjungande med en
tunga.
I ett fornengelskt martyrologium från 900-talet sägs, att herdarna
hörde högljudd s å n g av änglar:120
- ond ∂a hyrdas gehyrdon micelne engla song on eor∂an.
Bibelns herdar, som (i Luk. 2:8-15) fick se en Herrens ängel, blev
mycket f ö r s k r ä c k t a . Ängeln talade till dem. Snart kom också en
himmelsk här (grek. stratia, lat. militia, got. harjis).
Sambandet mellan bibelns text och folktron är, att i folktron kom
på julnatten i en vanlig jul-sägen, den gamle över-guden, jägaren,
Oden och talade till vandringsmannen, eller den som då var ute.
Mannen blev därvid mycket f ö r s k r ä c k t . Oden är också en del av
en h ä r som drar fram på himlen om julnatt.
Oskorejen är i nordisk folktro å färde, särskilt julnatten121. Den
drar fram genom luften under öronbedövande larm och bjällerklang, så
att kreaturen i vild skrämsel söker slita sina bindslen; alla levande
skyndade sig undan. Med fladdrande hår och skägg rider skaran på
eldsprutande hästar under l a r m och m u s i k . H ä r e n kallas i
Tyskland ‘Den rasande hären’, Das wütende Heer; i Nordfrankrike och
England Militia Harlequini; i Spanien exercito antiguo.
Från Halland tar vi denna sägen:

Lussefärs	
  släkte.122	
  	
  
Jag hörde talas om en ‘färl’(=färd). De kallade den för Lussefärs
släkte. Prästen i Fjärås körde till Förlanda ottesång; det var julmorgon.
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Då mötte han en ‘färl’ och de spelade och trummade. Så frågade de
prästen om de kunde få nåd? ‘Möt mig i dag om ett år, så ska I få reda
på det’, svarade prästen. Nästa julmorgon mötte han dem igen och sade:
‘Nej, jag finner inte att ni kan få nåd’. Då slog de sönder allt de hade
haft att spela på.
	 	 
✬
Den himmelska h ä r e n som s j u n g e r för barnet i de kyrkliga
och folkliga omtolkningarna av bibelstället erinrar om de korybanter
som under m u s i k och larm dansade kring den nyfödde över-guden
Zeus f r a m f ö r hålans öppning. Dessa korybanter var beväpnade
med svärd och hjälm123. L a r m e t och m u s i k e n då de slog på
sköldarna och dansade var till för att vilseleda Kronos, som traktade
efter den nyföddes liv.
Både bibeltexten och de senare tilläggen med änglasången framför
barnet och barnet som föds i ett stall eller en sten-skreva stämmer
överens med de hedniska sagorna om Zeus/Thors födelse.
Då man i folktrons år igenkänner bibliska personer i
trettondagsspel - Herodes, Joseph, Maria och barnet och de tre vise
män, men dessutom, utan stöd i bibeln finner Judas, svart i ansiktet och
jul-geten (Sv. Jul 1158, 59-60) - måste man förklara det som
kvardröjande folktro från en äldre föreställningsvärld. Den svärtade
Judas motsvarar Kronos eller hans son, underjordsguden Hades, som
var s v a r t . jul-geten är Amalthea, som befann sig i grottan och som
närde Zeusbarnet med sitt juver. Följande uppteckningar är från
Västsverige:
- Julbocken skulle ha med årsväxten att göra (414).
Capella i Kusken har en längd Ñ	  25° (= 19 aug.). Denna get var
Amalthea.124
- Halmbockarna [vid jul] skulle föreställa djuren i stallet, där
frälsaren föddes (415).
Mycken folktro kring Jungfru Marie nedkomst är förkristligad
hedendom och döljer hur årsbarnet föddes under jorden. Det sägs i
svensk folktro, att:
- Man skulle ge sup och mat under bordet på julkvällen åt Jungfru
Maria (Jul 953).
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- Tappar man något julkvällen, får man ej taga upp det; det skall
julbocken ha.
Utan stöd i bibeln har man föreställt sig, att Jungfru Maria sydde.
Det heter i Sverige:
-Julkvällen skall kvinnfolket sitta och sy på något arbete för att
likna Jungfru Maria (Jul 980).
- Husmodern skall på julmorgonen pyssla en stund med någon
sömnad, som att laga strumpor eller vantar, för att hjälpa Jungfru
Maria, ty hon var ju utan kläder till Jesus-barnet. Talesätt om något
som går bra; ‘Det går som att lappa vantar på julmorgonen’, (Jul 984).
-Jungfru Maria hade sytt på julafton, därför syr man då (Jul 988).
Nyfödda barn fick fordom inte kläder, utan lindades, och
runstaven har den 25 december ett lindebarn. I den hedniska sagan är
det också just l i n d o r n a som utgör huvudmotivet i det att Rhea
räckte Kronos en i lindor svept sten, vilken han slukade i tro att det var
hans eget barn.
Legendariet (Doyée) har mot den 24 december ‘Eva’,
skyddshelgon för trädgårdsmästare och s k r ä d d a r e , som
bebyggare i Guds trädgård, eftersom Adam och Eva skylde sin
nakenhet med blad och förfärdigade sig de f ö r s t a k l ä d e r n a .
Att man sydde på julafton till minne av att Jungfru Maria skulle ha
sytt för att ge barnet kläder är mindre troligt än, att seden är påverkad
av, att de första människorna gjorde sig kläder.
Uttolkningen är här, att man firade julen till minne av guldåldern,
(Saturnaliafesten i Rom) och de f ö r s t a m ä n n i s k o r n a .
Samma stjärnbild som föreställer barnet i Jungfruns knä, Bootes
kallades också Frygiern till minne av de första människorna, som man
trodde, frygierna125.
Några föreställningar kring Lucia-dagen förtjänar att nämnas.
Namnet Lucia är jämförbart med namnet på Jungfruns stjärnbild, då
den kallas Lucina126. Denna gudinna var såsom romersk
födelsegudinna [Hermes] tänkt sittande på stjärnhimlen m e d e t t
b a r n . Från västsverige sägs:
-Luciabruden var en flicka som fått oäkta barn (Lucia 73).
- Hon (Lucia) skulle ha en krona av svinborst med skatfjädrar i.
Hennes följeslagerskor strödde aska i hennes fotspår, för att inte själva
få oäkta barn (Lucia 74).
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- Lucia var en flicka som fått barn. Hon kläddes i trasor och en
krans av ljung eller enris (Lucia 75).
- Luciadagen fick Jungfru Maria besked om sin nedkomst-dag
(Lucia 31).
Under medeltiden uttolkades Jungfruns stjärnbild som Maria
hållande Jesus i famnen. I dessa uppteckningar ovan ser man spår av
den äldre uppfattningen om Jungfrun och barnet. En J u n g f r u kan
inte ha ett barn av äkta börd. Jungfruns stjärnbild var ofta just en
jungfru, som då hon kallades Erigone, Parthenos m.m. Att dessa
uppteckningar är från Lucia-dagen beror på, att helgonnamnet Lucia är
en ordlek på det bakomliggande namnet på Jungfrun -‘Lucina’.
En annan ordlek som döljer sig bakom Lucia är att dagen, den 13
december i folktron var helgad åt Lucifer, ett latinskt namn för
Phosphoros, Eos och morgonstjärnan. Kristus har under medeltiden
jämförts med morgonstjärnan och Lucifer har varit namn på
djävulen127.
- I västsvensk folktro har morgonstjärnan lämnat minnesmärken i
samband med lucia-firandet:
- 244. Luciabrud - de körde långa vägar med henne och sjöng
”Ljusa, ljusa morgonstjärna!”

Barnmorskan	
  
Barnet i Jungfruns knä, som närmast motsvarar stjärnbilden Bootes
kallas också ‘den diande’ och Jungfrun har förmodats vara amma.
Man kan också antaga att de i Jungfrun skådade gudinnorna varit
b a r n m o r s k o r . Demeter = Jungfrun, skördegudinnan, var
b a r n m o r s k a , och som sådan bör hon jämföras med barnmorskan
i sägnen ‘förlossningshjälpen’.
Denna sägen börjar ofta med att en bondhustru var ute och skar
säd, varvid en groda hoppar framför henne. Hon binder ett
h a l m s t r å kring grodans kropp och, då hon senare skall förlösa
berg-mannens hustru, visar sig denne vara samma groda, och hon måste
knyta upp halmstrået. Häri visar sig likheten mellan den skördande
127

Ro III:2451 f.

69

barnmorskan
och
Jungfruns
stjärnbild
också
däri,
att
barnmorskan
har
ett
h a l m s t r å , vilket liknar
Jungfruns stjärnbild, som avbildas med ett s t r å med a x , Spica, i
handen.

Stallet	
  
Då barnmorskan har förlöst bergkvinnan genom att knyta upp
halmstrået om hennes liv, ombeds hon att flytta sitt stall, ty kreaturens
urin rinner ned i grottan. Av detta framgår, att bergkvinnan bodde
under stallet, vilket jämförs med bibelns saga, som efterhand
utvecklade sig till att Jesus föddes i ett stall.
Det är då på sin plats att ge en liten redogörelse för vad bibeln och
katolikerna säga om detta. Det står, Luk. 2:6-:
- Medan de var där, hände sig, att tiden var inne, då hon (Maria)
skulle föda.
-(7) Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade
honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.
Det grekiska bibeloriginalet har för Krubban samma ord som
s t j ä r n b i l d e n ‘Krubban’ Fatnä. De gamla bibelöversättningarna
ha; gotiska uzeta ‘krubba’ (‘äta ur’) och den latinska översättningen
præsepes ‘krubba’ och ‘stall’. Detta ord præsepes var också de
romerska astrologernas namn på s t j ä r n b i l d e n ‘Krubban’(invid
Åsnorna i Kräftans stjärnbild).
Bibelns ‘rum på härbärget’ heter i den grekiska texten topos en tô
katalumati ‘plats på härbärget’. Det grekiska ordet kataluma finns
också på andra ställen i betydelsen ‘härbärge’ (Mark. 14:14).
Silverbibeln har den för en svensk lättförståeliga översättningen
‘rum på den platsen’. Unte ni was im rumis in stada †amma ‘ty inte var
för dem rum på det stället.
I medeltidspostillor står:
- Och den tid de var där, då födde hon sin son och svepte honom i
barn-lindor (fsv. tana ‘barnlinda’) och lade i krubba. Ty att hon hade ej
annan stans att lägga honom.
.... och det är eder tecken att I skall där finna barn svept i kläder eller
tanum och lagt i krubba.128
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...att han nyfödd var svept i fattiga kläder och var lagd i jäto (jäta fsv.
‘krubba’).129
I andra postillor är texten mera avlägsnad från bibeln. Och man
möter att barnet a m m a d e s liksom på stjärnhimlen, eller i sagan om
Zeusbarnet som diades av geten Amalthea. Också tillkommer djuren,
som liksom i julsägnen ‘förlossningshjälpen’ finns tillstädes, fastän de
i sägnen befinner sig ovanför jordhålan där barnet föds.130
- att en fattig Jungfru, modern Maria födde honom och ammade
honom med sina helga spenar, för sitt bröst och lät sig därmed svepas i
fattig kläde, så att han förmådde ej annars vara varm, utan han lades i
krubban framför oxen och åsnan i vassa stråfodret.131
I sägnen ‘Bergkvinnans förlossning’ går mannen ut för att hämta
h a l m att lägga i sängen:
...nu blev konan förlöst, och Märta sade till mannen: ‘Vi måste ha
litet mera halm i sängen’.132
I en annan sägen heter det:
... Så kommer hon (barnmorskan) in i en lång gång, och där var en
usel liten tjock kvinna, som låg i sängen under mycket fattiga
omständigheter, och hon hade inte annat än halm att ligga på. Ann
Ovster hjälpte henne lyckligt tillrätta och hon födde en liten vacker
gosse.133
Motiven varieras i postillorna:
- Så sägs utav i somliga böcker att oxen och åsnan föll på knä, då
Jungfru Maria lade barnet Jesus i krubban.134
- Genast han var född, då vart han svept i fattiga och rivna kläder.
Och hans vagga var ej annat, än hon tog honom så svept, och lade
honom så i krubban framför oxen och åsnan, som de hade med sig.135
I äldre svenska psalmböcker är k r u b b a n på samma sätt som i
postillorna utvecklad till att vara en krubba med strå.
- Han lades i krubba ned på strå.136
I psalmen 132 besjunges det som normalt förekommer i en krubba;
hö.
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- Förnedrat har du dig så, att du läggs ned på hö och strå.
De tillagda djuren, halmen höet och stråna är allt en anpassning till
den underliggande hedendomen. I folkvisor sägs rent ut, att Jesus
föddes i ett s t a l l . Bibelns ‘härbärge’, ‘rum’ är långt borta då det sägs
(Tyskland):
- Das Kind liegt dort in einem Stall, soll doch die Welt erlösen
all.137 (Barnet ligger där i ett stall, och skall förlösa världen all).
- O, barn kom hit o, kom ni alla, till krubban som ligger i
Betlehems stall.
Stor likhet med sägnen om barnet som föddes under jorden av de
underjordiska, medan djuren i stallet stod rakt ovanför, ser man av ett
legendarium från 1400-talet138 Här avbildar konstnären ett stall med
två djur, en oxe och en åsna, som äter hö ur en krubba, medan det
nyfödda Jesusbarnet alldeles tydligt ligger under krubban, snarast på
golvet.
Sägnernas f l y t t n i n g a v s t a l l e t för gödselns skull, som
rinner ned i jordhålan, där barnet ligger, har fått en återspegling
annandag jul, ty då skulle man flytta gödseln i stallet, antingen så, att
man öste in dynga i grannens stall för att förarga eller också så, att man
skulle kasta ut spillningen ur ladugården. Det sägs från Sverige att:
- Annandagen brukade grannarna ösa in dynga i stallet och ha flera
upptåg för att hindra varandra |Jul 1192a].
Vidare:
- Vid jul skola grannarna göra rent i ladugården åt varandra. Är de
osams, kan de bära in gödsel i stället [Jul 1208].
Till Jungfrun som barnmorska hör också motivet i sägnen
förlossningshjälpen’, att berg-mannen ger barnmorskan en belöning.
Hon får k o l , h y v e l s p å n eller s t e n som sedan följande dag är
förvandlat till g u l d . Runstaven har på annandagen några stenar
påminnande om att Stephanus, den förste martyren blev stenad. Att
dessa stenar säkerligen är detsamma som belöningen för
förlossningshjälpen ses av legendariet den 27 dec. ‘Johannes
evangelisten’. Han var skyddspatron för a l k e m i s t e r n a , vilket är
mycket passande i samband med en sägen som gör att sten blir
förvandlat till guld, ty alkemisterna sökte göra guld av andra
grundämnen.
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Det kastas också sten i underjorden. Sålunda hotade Herakles, då
han kom ned till i underjorden Hades med sten. Då det var omöjligt för
dem som en gång kommit ned i Hades, att komma därifrån, har ofta
sägnen Förlossningshjälpen’ det motivet, att barnmorskan hotas till
livet, då hon skall återvända hem från underjorden. I en sägen
k a s t a s d e t s t e n efter henne, då hon stiger genom dörren
tillbaka i världen ovan.139
Namnet Stephanus är en ordlek på grek. Stefanos, som är det
grekiska namnet på s t j ä r n b i l d e n Norra Kronan , ï	  15°- 25°
enligt Hermes, men enligt grekerna	 ï	 11°-21°, vilket motsvarar nyår
och framåt.
Stephanus är valt av kyrkan av tre skäl:
1) Stephanus var den förste martyren, och jämfördes med de
f ö r s t a människorna eller heroerna. Han motsvarar då stjärnbilden
‘de tre heroer’ eller ‘frygiern’ = Bootes.
2) Stephanus blev s t e n a d , vilket motsvarar huru Herakles
kastade sten i underjorden på Hades, eller hur underbyggarna i
folksägnen kastar sten efter barnmorskan, eller den som nyss gästat i
underjorden. Stenarna kan också tänkas som den belöning, vilken bergmannen ger barnmorskan, som tack för förlossningshjälpen. Hon får
kol, hyvelspån eller stenar.
Allt detta bör hänföras till stjärnbilden Hades.
3) Stephanos var det grekiska namnet på Kronans stjärnbild.
Alla dessa stjärnbilder, Kronan, Bootes och Hades uppgår helt eller
delvis i Vågen (20 dec. - 20 jan.)

	
   	
   Stjärnjungfrun	
  
Jungfrun, Astraia var dotter till Zeus och Themis och levde på
jorden under guldåldern. Under den tid rådde Saturnus (=Kronos) över
världen och romarna firade bl. a. sin julfest, Saturnalia till åminnelse
av denna tidsålder.140 Av de grekiska skalderna har Hesiodos besjungit
denna gamla tid i Theogoni och senare Aratos i Phænomena. I samband
med att Aratos förtäljer om Jungfruns stjärnbild, berättar han också om
139
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guldåldern. Av de romerska skalderna har Ovidius i Metamorphoser,
bok I, givit den kanske längsta och utförligaste bilden av guld-, silveroch kopparåldrarna.
Ovidius skriver om guldåldern141,
” Först över gamla Midgård rann guldåldern upp, då man självsagt tog
Vörda sanning och rättvisa, av hämnande lagar otvungen.
Ej fanns rädsla och näpst eller lästes från torgs koppartavlor
Lagarnas hotande ord, ej såg man farunöte bönfallande
Darra vid domarens åsyn - trygga var de utan domstolar.
Ej var en endaste fur fälld ännu, för att gå från skallberget
ned i bjärt lysande hav, för att vittja avlägsna folklanden.
Visste manfolk inte av sjö-strand annan än i hembygden.
Omgärdades då aldrig en stad av bråddjupa vallgraven;
Ej hördes blåsten av räta bronslurar och krokiga kohorn ej
Fanns järnhjälmar och svärd, nej tvärtom utan här och mordvapen,
Levde vart folk sitt sorglösa liv, hemmavarande sälla,
Jord ej ännu skatt avkrävd och orörd var av korp eller hacka,
Sårad aldrig av plogmannen, medgörligt gav allt vad hon hade.
Nöjda dymedelst som bjöds sålunda, utan möda för någon
Tog människor havskörsbär och smultron på berg och i dalar
Växande björnbär uti taggiga snår och de bästa korneller,
Ollon, nedfallen av Jupiters trä, den löv-grönaste järneken.
Rådande evigt var blomstrande vårdag och blid-lynta västvindar
Rörde självsådda, frö-lösa ringblommor i ljuva ljumvinden.
Jorden aldrig än sargad av plog dock utgav arle blad
Och som aldrig lagts i träda, all-vit stod av böljande skördar.
Hädan och handan fram rann mjölk-åar än flödade safter.
Från ek-träds stammar droppande emedan allgullen bi-honung.
Än då Saturnus nedvräkts i den mörka Tartaren och världen
Styrdes av Jupiter, följde därpå silverålder väl-rosad...”
Ovidius säger om silveråldern:
”Men då Saturn neder vräkts i den mörka Tartaren och världen
Styrdes av Jupiter, kom silveråldern intagande sitt säte,
Sämre än lysande gullmalmen, mer värd dock än rodnande koppar.
Började Jupiter nu att minska in på framtidens vårdagar.
Skiftade han dagar, nämligen, utläggande olika årstider .
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Var vårdagar fåtaliga nu, höst ostadig och vinter.
Först nu upphettades luft ädelig; bränd blev av soltorka.
Vart nu väl-klingande istappars upphov sammanfrusna av kyla.
Inte förrän nu kröp människor in under tak, än bostäder,
Var klippgrottor, snärjiga snår, av bast hopflätade grenar.
Nu först nedmyllades i åkertegars plogfåror Ceres sådd,
Och korn fruktsamma, nu först slet oxarna ont under oket.”
Kopparåldern Ov. met. I: 125 f.
”Kom snart såsom mannaåldrarnas tredje en ätt av röd koppar;
Mera råbarkade sällar de var med håg för stridsvapen Brottsliga dock ej ännu, men till sist kom järnmalms faderätt och,
Nu neder vällde hordom genast och brodermord å den sämsta,
Åldern, med heder och sanning och tro fanns ej i världen.
Först nu insmög sig baktal och slughet i världen gamla,
Lockande svek och rått våld och brottsliga åstundan till vinning.
Gick sjömännens all segel i topp för vindar som aldrig
Rörts av dödliga män tidigare; av väldiga bergs furor,
Byggdes skepp, dem som fram på avlägsna vattenböljor sågs gunga.
Jorden, samägd fordom liksom ljus och luft vart noga,
Skiftad i ägor; mätstången utstakade skäl och rågångar,
Och inte endast avkrävdes i gäld den allblida mulljorden,
Rimliga skördar av växande säd, nej nedsteg man i jordens,
Inre framletande guldskatter - dem som jordgudinnan gömt undan,
Tätt vid Nastrand’ och Styx - varmed odygdens all frestelse lockar.
Nu var fram-kommet i världen all-skadliga järnet och än mer
Kom ödeläggande guld och örlig som har båda till vapen,
Fram i krig som vinande brand’ med hans händer blodiga
Dra. Alla skinnar och flår och gäst-vänner misstror helt varandra,
Så ock svärfadern sin måg - syskonkärlek sällsynt är alldeles
Vorden, styvmödrar hopblandar åt sina styvbarn etterdrycker.
Sonen framfusig, vill veta hur snart fadern hans gånge hädan.
Borta var rädslan för gudar och Jungfrugudinnan Astræa
Lämnade sist av molnskyns guda-ätt den förblödande jorden.’
	 	 
✬
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Eddans berättelse om g u l d å l d e r n är kortfattad och finns i
Vøluspâ och Snorre Edda. Endast gudarna fanns till i en ursprunglig
värld av guld. Det heter i Vøluspá:
- De tävlade på tunet, glada voro.’
Denna guldålder spilldes genom kvinnornas ankomst, - de kom
från Jøtunheim.
Under guldåldern levde man i fred och överflöd. Man slapp arbeta,
allting fanns och djuren var inte tämjda och förslavade. Gudarna som
också levde på jorden, lämnade dock på grund av människornas synd
och drog till himlen. Stjärnjungfrun, Astraia (= Jungfrun) var den siste
av gudarna som bebodde världen. Hon tröttnade också på världens
ondska och fördömde människosläktet. Jungfrun är i denna funktion
d ö m a n d e som Dike eller Justitia och avbildas stundom hållande en
v å g s k å l i handen. Guldåldern avbröts, då dess härskare,
Saturnus/Kronos vräktes ned i Tartaren av Zeus. Detta är också den
religiösa kärnan i att guldåldern-julen tar slut. Zeus/Thor tänkes ha
vuxit till sig, blivit stark och kör bort Saturnus/jättarna.
I Eddan gestaltas detta i dikten ‘Hammarhämtningen’ och firades i
den hedniska kalendern om 13- och 20:de dagen, vilket folktron erinrar
om, varom mera senare.
Då guldåldern ersattes av ett sämre släkte, som måste arbeta och
lyda lagar, ser man spår av detta i folktron så, att arbetet åter börjar
efter trettondagen - då är också frids-tiden slut och runstavarna har ett
tingsmärke, en pall - ‘ting får hållas’.
Den av Zeus styrda åldern följdes sedan av kopparåldern med allt
grövre brott och sämre människor. Slutligen kom man fram till vår egen
tid, järnåldern, som enligt de antika skalderna var full av brott, svek
och krig. De goda andarna från guldåldern levde, enligt skalderna, kvar
i världen och hjälpte goda människor fram genom livet, men hämnades
oförrätter och varnade de levande. Liksom Astraia, stjärnjungfrun, så
skydde dessa andar järnålderns folk, och då de kom tillbaka i världen,
som en följd av att Vintergatan, deras nuvarande vistelseort, stöter mot
jorden, kunna de i n t e t å l a k l a n g e n a v j ä r n . Guldålderns
flydda andar och förfäder såsom Näcken, skogsrån, trollen och Maran
fruktar stål och man kan skydda sig mot dem genom att lägga s t å l i
deras väg. K l o c k o r som ringer, s k r ä m m e r bort jättar, varom
ofta i våra sägner. Då Vintergatan också kallas Hades och dessa platser
är uppehållsort för förfäder, onda som goda, kommer mycket av det
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som hör hit att behandlas i samband med stjärnbilden ‘Hades’, som
uppgår i Vågen [21 dec. -] enl. Teukros m.fl.
Den folktro som har med guldåldern att göra får då betydelse för
människor och djur på flera sätt. Först skulle julen som en freds-tid
b l å s a s eller t r u m m a s in. Då krigstrumman och stridstrumpeten
höra hemma i vår krigiska, onda värld och inte fanns under guldåldern,
så markerar inblåsningen av julen slutet på krigstiden, och att fred råder
efter det att trumpetsignalen förklingat. Inga brott får begås, det råder
överflöd och arbetsförbud, allt som ett minne av guldåldern.
Stridstrumpeten sätter en gräns mellan två åldrar. Ungefär på samma
sätt verkar kyrkans klockringning. Klockorna markera denna
världen=järnåldern och deras tystnade ljud ger märke om en inträdande
fredstid; ottesång, högmässa, aftonsång o.s.v.
Då j u l f r i d e n inträtt kommer de avlidna och förfäderna.
Många av dem är från guld- och silveråldern och man skyddar sig mot
dem med järn, som de inte tål.
- Jul, avlidna förfäder kom (V, jul 63).
- De som avlidit sedan föregående jul, troddes alldeles säkert
komma hem (V, jul 55).
- Det är nu gengångarnas tid, de dödas tid (NFL II:400).
- Både onda och goda makter kommer tillstädes (NFL II:550-52).
- Huldrefolket, hög-folket, de underjordiska och trollen är ute
(NFL II:391,92).
- De döda är synska och hjälper de levande att se in i framtiden
(NFL II: 537-38).
- Trollkäringar samlas, de håller jul med Fan (NFL II:401).
- Julnattens andeväsen kunde taga barn, men man kunde skydda sig
mot dem med stål (Celander sid 205, 228).
Mycken folktro kring jul ger en erinran om de första människorna
som slapp arbete och tog allting från träden och levde i överflöd utan
brist och sorg.
Att julen bar en förställning om de f ö r s t a m ä n n i s k o r n a
ses av flera omständigheter. Den över Jungfrun liggande stjärnbilden
Bootes, kallas också Frygiern142. Frygierna gällde för att ha varit de

142

Boll s. 227.
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första människorna,143 så att också denna stjärnbild, förutom Jungfrun,
ger ett återsken av guldåldern.144
I legendariet har motivet, g u l d å l d e r n , d e f ö r s t a
m ä n n i s k o r n a givit nerslag så, att Eva står mot den 24 december.
Hon är skyddspatron för trädgårdsmästare och skräddare, då hon och
Adam såsom inbyggare i Guds trädgård skylde sin nakenhet med blad
och gjorde de första kläderna.
Det heter i folktron:
- Vid jul skulle alla få nya kläder (V jul 118).
I folktron kallades de som steg upp sent Lucia morgon för ‘Adam’
eller ‘Eva’ (S 149:6).
Den 25 december bär i legendariet namnet Anastasia eg. ‘den
återuppståndna’, vilket är en ordlek på den folkliga föreställningen om
de avdöda som nu återuppstår och är i världen.
Den 26 december har Abundantia namnsdag. Namnet betyder
överflödet’. Den antika gudinnan som stått modell för helgonet avbildas
liksom Jungfrun, Ceres med ett y m n i g h e t s h o r n , varur hon
utströr sina gåvor. Detta som en trolig reminiscens av guldåldern, då
ingen brist eller nöd fanns. Den romerska saturnaliefesten, vars
religiösa kärna var, att alla under jämlika förhållanden skulle trivas och
ha i överflöd, detta som ett minne av guldåldern, firades i december.
Saturnus kan föras till samma rot som lat. sero ‘så’, men fördes tidigare
till lat. satis ‘tillräckligt, nog’ vilket man ser av islänningarnas namn på
planeten Saturnus Nógleikstjárna - tillräcklighetsstjärna’, som torde
vara ett översättningslån från latin.
I folktron erinrar följande om guldåldern:
- Efter julfridens ingående var alla fria från arbete (S 168:765).
- Tjänstefolket sades upp eller var lediga (V Tomas 17, V jul 7).
- Alla skulle ha av överflödet, också de fattiga (V Tomas 74, V jul
664).
- Allting var för intet (man stal julgran) (V jul 22).
- Många gick och tiggde; man fick inte vägra jul-tiggarna mat (S
161).
- Också för djuren rådde julfrid. De fick mer mat än vanligt, extra
förplägnad (V jul 262). Hundar och katter kunde någon gång vara med
143

Ro. VI, sp. 891.
Bootes var också Philomelos, uppfinnare av plogen och vagnen. Han återfinns som
plöjare eller såningsman med kärve (Ro. VI:887). Man jämför uppt: - Lucia hade lärt
människorna lantbruk (S 147:41).
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vid julbordet (V jul 390) och bandhunden fick kanske komma in i
stugan (V jul 395). Jakt förekom ej och man gav t.o.m. mat åt vargarna
(V jul 31). Å andra sidan menades, att vild-djuren under denna tid
avstod från att döda någon (V jul 14). Liksom i tidens morgon kunde
djuren tala (V nyår 31) (V Lucia 23).
Allt detta bör jämföras med vad Ovidius skriver om djuren under
guldåldern. Då var oket ännu inte lagt på oxen, marken var orörd av
plogen och man livnärde sig av trädens frukt.
Den romerska saturnaliefesten var fr. a. en fest för slavarna som nu
hade ledigt, och såsom ett minne av guldåldern, inte hade förpliktelser
och obligationer utan s l a p p a r b e t a och träla. På samma sätt satt
den nordiske d r ä n g e n framme, d.v.s. vid sidan om husbonden vid
julaftonsmåltiden. Man gestaltade på detta sätt guldålderns jämlikhet.
I advents- och julpsalmen (Gamla psalmboken) nr. 122 blir Jesus
träl:
1) Vi lovar Crist en konung båld,
av solens uppgång är hans våld,
allt ut så vitt som jorden är,
han föddes av en jungfru skär.
2) Den världen skop alldeles väl,
påtog mandom och vart en t r ä l ,
Att människan som förtappad låg,
i honom måtte frälsas så.
✬

	
  	
  Ikaros’	
  dotter	
  
Jungfruns stjärnbild som Erigone finns i sagan om Ikaros.
Erigones fader, Ikaros = Björnvaktaren var den förste i världen som
f r a m s t ä l l d e v i n . Han bjöd några herdar av drycken, men
dessa trodde i sitt oförstånd, att de blivit förgiftade och ihjälslog
Ikaros145. Hans dotter, Erigone, då hon blev faderns död varse, gick
åstad och hängde sig. Hon sattes på stjärnhimlen såsom Jungfrun.
Stjärnbilderna är då, att I k a r o s som den förste som framställde
vin, ses i Björnvaktaren, Bootes. Han lastade vinsäckarna på sin kärra,
145

En uppteckning säger: - Lucia - en legend om huru hon slets itu (V Lucia 27).
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Karlavagnen, och gick omkring i världen och bjöd på vin. Hans dotter,
E r i g o n e , som kan ses i Jungfruns stjärnbild, var honom behjälplig.
Denna stjärnsaga gestaltas troligen på Sicilien, då en man om
Lucia, med vinsäckar på en vagn, går från dörr till dörr och bjuder på
vin.
Också i Norden, särskilt i Västsverige har denna saga givit ett
återsken. Ofta har vinet blivit brännvin eller kaffe, eller också har
motivet med den brännvin bjudande mannen som går från dörr till dörr
blivit omkastat så, att mannen går runt och tigger brännvin. Bland
uppteckningarna förtjänar några att framhållas:
- Lusse-gumman var ute; hon var ett fylle-svin (V Lucia 56)
- Man gick med glögg till andras hus (V Lucia 61).
- Vitklädda flickor med krans på huvudet bjöd på ost, bröd och
brännvin; somliga hade mask för ansiktet (V Lucia 135).
- Lucia går tidigt på tungel-natt omkring i vit dräkt och delar ut
rika gåvor (V Lucia 269).
- Julölet bryggdes av malt...Man gick ur hus i hus och ‘smakade på
bryggden’ (V jul 585).
Karlar som går runt och bjudas eller bjuder på brännvin finns i
följande uppteckningar:
- Karlar gick omkring och smakade på varandras jul-brännvin
(Celander s. 55).
- En hop karlar går från by till by, gård till gård med ett stenfat fyllt
med brännvin. Trakteras ur fatet, men husägaren måste själv fylla på
fatet (S 168:1130).
- Gå julegången. Mycket tidigt på annandagens morgon gick de
unga männen från ställe till ställe i byn och sjöng staffans-visa och blev
undfägnade med bröd och brännvin (S 168:1129).
Supandet bör ses som ett minne av Ikaros eller den förste som
framställde vin:
- Luciadagen; inget nyttigt arbete uträttades den dagen, de blott
söp. (S 147:38).
- På Lucia bjuds man kaffe på sängen med lusse-kusar (S 147:68).
- Man kommer tidigt på lusse och bjuder på brännvin och doppa.
Ibland förekommer utklädsel ( S 147:76a).
- Pigor och drängar ‘lussa’, går med brännvin och bröd på
Luciadagen (S 147:84).
Tomasdagen den 21 december bar namn som ‘Tomas fyll-tunna’,
‘Tomas med byttan’, ‘Tomas bryggare’ (Celander s. 53).
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I Norge var seden starkt utvecklad:
- Det var sedvana att sända ett ämbar eller en spann med nybryggt
öl till var och en av sina grannar under namn av ‘skogedryck’ (NFL
II:152).
- Det finns ett slags farligt öl ‘Skæks-öl’ som verkar i hög grad
våldsamt på den som dricker därav och far ut igenom näsa och mun
(NFL II:153).
Motivet att b r y g g a om Tomas-dagen omformas i folktron
ibland till ett förbud:
- Tomasgubben slog ut drickat om man bryggde den dagen (V
Tomas 87).
- Bryggde man Tomas-mäss-natten, tog trollen ölet (V Tomas 91).
- Ej brygga Tomasmäss. Tomas stack tummen i tappen (V Tomas
99).

Ikaros dödades av bönder eller herdar som trodde sig vara
förgiftade av vinet. De störtade honom i en brunn. Man jämför
möjligen denna uppteckning:
- Ingen fick bära en vatten-tår från julafton till tredjedag. Det
skulle vara tyst. Ingen fick ramla med ved; ingen fick ramla i brunnen
(S 168:751).
Ikaros vagn ‘Stora Björn’, ‘Karlavagnen’ var fullastad med
vinsäckar, då han dödades av herdarna. Man jämför möjligen en
uppteckning som den följande:
- Man fick inte köra med vagn Tomas, lasset välter (V Tomas 68).
En viktig stjärna i Jungfrun är Vindemiator ‘vinskördaren’, som
jämföres med Erigones och Ikaros’ saga, då de uppfann vinet.

Ariadne	
  
Ofta har Lucia en k r o n a på huvudet. Denna krona är en reflex av
stjärnbilden Norra Kronan, som enligt Hermes har en längd ï	  15°25°, enligt Ptolemaios	  ï	  11° - 21°, motsvarande ungefär nyårsdagen
till trettondagen. Enligt Manilius och Firmicus uppgår Kronan redan i
Jungfrun och skulle kunna stämma in på Luciadagen den 13 december.
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N o r r a K r o n a n s stjärnbild har samband med Jungfruns
stjärnbild så, att det var den krona som Dionysos satte på Ariadnes
huvud, då hon, övergiven av Theseus, låg på ön Naxos strand. Denna
stjärnsaga motsvarade den kända sagan om Theseus (=Bootes).
Theseus skulle nedkämpa odjuret Minotaurus ( =Kentauren under
ï	 ) som höll till i labyrinten på Knossos. Ariadne, som älskade Theseus
g a v honom ett n y s t a n , med vars hjälp han kunde finna vägen
tillbaka ur labyrinten. Sedan han dödat Minotauros frälste han sig
sålunda ut ur labyrinten med hjälp av nystanet. Han tog med sig
Ariadne (=Jungfrun) på resan tillbaka, men övergav henne på ön
Naxos. Guden Dionysos sänkte sig då ned från skyn och satte en krona
(=Norra Kronan) på hennes huvud.
Då Lucia som går från dörr till dörr och i likhet med Ikaros och
Erigone b j u d e r b r ä n n v i n och har en k r o n a , krans eller
l j u s k r o n a p å h u v u d e t , bör man jämföra detta med, att
Jungfrun som Ariadne just tänktes bära den himmelska Kronan i
stjärnsagan.
Det heter i västsvenska folklivsarkivet:
- Hon, Lucia, skulle ha en krona av svinborst med skatfjädrar i (V
Lucia 74).
- En flicka som fått barn, kläddes i trasor och krans av ljung eller
enris (V Lucia 75).
- En ko med ljuskrona mellan hornen leddes omkring (V Lucia
213).
- Det fanns en särskild jul-krona för brudpar som gifte sig vid jul.
De fick brinna endast under vigseln (V Jul 49).
- Lucias ljuskrans jämföres med en krona (Celander 53).
- Lucia bar en krona av råghalm med 3-4 ljus i (Celander 55).
- Den brinnande jul-busken inbars vid julens dansgillen av två
vitklädda flickor med glitterkrona på huvudet (Celander 207).

Jul-‐tråd	
  
Sagan ovan om huru Araidne gav Theseus ett nystan, för att hjälpa
sin älskade ut ur labyrinten, återfinns i en motsvarande julsed, där
flickor ge pojkar, som de tycka om, jul-tråd. 146

146

Celander s. 319. S 168:869.
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- Flickorna stickar vantar åt drängar och bröder till julklappar (V
Jul 866).
- jul-tråd är present, dock ej liktydigt med julklapp (V Jul 869).
Vid utdelningen av nyårsgåvor skänkte flickorna tråd som de själva
måste ha spunnit och till vilken mödrarna släppt till hampan. Tråden
var hopfäst i dockor, flätor samt s.k. speglar. När flickorna riktigt ville
visa sin konst, gav de även garn. Gossarnas skänker utgjordes av
träskedar147 m.m.
Liksom i stjärnsagan, hade denna folk-sed en e r o t i s k
u n d e r t o n . D e n religiösa kärnan i den grekiska gudasagan, var
att Ariadne ville hjälpa den hon älskade inför den förestående kampen
med odjuret på Knossos.
Den himmelska Kronan bör också jämföras med j u l - k r o n a n ,
som ofta sattes upp i hemmen vid jul. Denna kunde göras av halm eller
annat material.

Stjärngossarna	
  
Inledning	
  

Stjärngossespelen, som uppfördes på trettondagen, och senare
också på annandag jul och t.o.m. Luciadagen kom ursprungligen från
Tyskland och Frankrike och gestaltade de bibliska sammanhangen
kring Jesu födelse, såsom det berättas i början av Matteus- och
Lukasevangelierna. Det mesta av detta sägenstoff har sin motsvarighet i
äldre religioner och föreställningar.
Då dessa stjärngossespel nådde Norden, kom de att uppta
mytologiskt stoff, som på ett mer eller mindre tydligt sätt var förankrat
i den före kristendomen härskande hedendomen, men kvarlevde i
folktron. Motiven från bibeln har sammanblandats eller tunnats ut så,
att spelen fallit ut i en slags komisk gatu-teater. Influenser från äldre
skikt är dock synliga i en genomskinlig struktur.
Då Jesus föddes kom ‘vise män’; i bibeln magoi, ‘magiker,
trollkarlar, astrologer’, ty då konungar föddes, hade man alltid förr
astrologer till hands. Dessa bibelns ‘astrologer’ hade sett hans stjärna i
öster. Med ‘hans stjärna’ menas den stjärna som var uppgående i öster i
147

Stora Björn kallades ‘skeden, sleven’. I England the ladle ‘sleven’ (=Karlavagnen,
Allen 436).
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födelseögonblicket. Med hänsyn taget till hela den antika och grekiska
astrologiska litteraturen148 och särskilt Ptolemaios, Manilius, Valens,
Firmicus och Dorotheos149 betyder ‘hans stjärna’ det i öster uppgående
1:a huset, vilken planet som står i detta hus eller är på väg ditin, eller
vilken stjärnbild som just i födelseögonblicket står vid sidan av 1:a
husets zodiakala stjärnbild (=har samma längd som denna). Vissa
konstellationer förebådade konungsliga födslar, såsom solen, gående
upp i öster och månen samtidigt, i opposition gående ned i väster.
Astrologen skådar alltså den uppgående punkten i östra horisonten,
bestämmer i vilken stjärnbild av zodiakens 12 denna punkt ligger, och i
vilken grad. De tolv stjärnbilderna ha var och en grader från 0° - 29° så,
att hela zodiaken räknar 12 (30 = 360° sammantaget. Astrologen
skådar, om någon planet står i denna stjärnbild i öster, och vilka
stjärnbilder till höger eller vänster därom som samtidigt är uppstigande.
Firmicus150, Manilius151 och Hermes har en lång lista på vad de extrazodiakala stjärnbilderna har för verkningar. Detta uppgående första hus
i öster kallas på latin vita ‘livet’ och är viktigare än någon annan punkt
på himlen i födelseögonblicket. Den näst viktigaste punkten är det 10:e
huset, d.v.s. den stjärnbild som står i söder, motsvarande solens högsta
punkt vid middag ‘media cælum’.
Med säkerhet menas med, att ‘astrologer hade sett hans stjärna i
öster och var komna för att giva konungen hyllning’152 att de kunde
h o r o s k o p e r a Jesu liv, hans yrke, utseende, framgångar o.s.v.
med utgångspunkt från stjärnornas ställning.
Man gav således noga akt på, hur stjärnorna borde stå, då en
konung föddes; det var mycket viktigt och flera horoskop finnas
bevarade från antiken och medeltiden. Mönstret kommer dessutom
fram i andra gamla skrifter. I Alexandersagan berättas om hur
Alexander den store var barn till en gud, Amon. Då han föddes var
astrologen Nectanabus närvarande, och i födelseögonblicket var tecken
i solen och elementen. Jord och berg skälvde. Därefter följer en
beskrivning av Alexanders utseende och egenskaper, ögonfärg, tänder,
styrka och förstånd. Efter detta fortsätter sagan på samma sätt som vid
Jesu födelse, direkt med vad som hände då Alexander var 12 år153.
148

C.C.A.G.
En översikt över planeternas betydelse i Horoskop, Handw. VII sp. 75 f.
150
Firmicus, Ancient Astrology s. 272.
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Astronomica, 5:e boken.
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Mat. 2:2.
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Klemming, Konung Alexander, Stockholm 1862 rad 449.
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Med Kristi födelse var det så, att den nyfödde enligt Lukas
evangelium lades i en krubba, grek. fatnä. Detta är, som ovan nämnts
namnet på Krubbans stjärnbild som ligger i Kräftan. Guden tager
gestalt av en människa, kommer från himlen och fr.a. Vintergatan,
varest gudarna framgår. Det är endast möjligt för guden att komma in i
världen då Vintergatan möter jorden d.v.s. vid någon av de sex
punkterna, varav solståndsdagarna utgör fyra. Krubban motsvarar
höstdagjämningen, närmast Mikael154, då man f. övr. ändrade
veckoräkningen i länderna kring Östersjön och började vinter-räppen.155
Den motsatta dagen för veckoräkningen är Marie Bebådelsedag den 25
Mars. Namnet ‘Bebådelsedagen’ visar att man satt dagen i samband
med Jesu födelse: den motsvarande stjärnbilden är här Eileithuia,
f ö d e l s e g u d i n n a n 156. Jesu födelse enligt Matteusevangeliet
bör ansättas till midsommar av flera skäl. Han döps i kapitlet efter
Johannnes födelse, (=24 juni) vilken enligt ovan gjorda utredning bör
jämföras med Orion. Också har ‘astrologerna’ grek. magoi blivit ‘tre
vise män’ eller ‘tre konungar’, vilka man såg i Orions bälte, vilket visar
att händelserna i bibeln ursprungligen ansågs gruppera sig i Väduren
eller Oxen. Att astrologerna var t r e nämns inte i Matteusevangeliet,
utan är ett senare påfund, troligen influerat av Orions bälte, som också
kallats ‘tre chariter’, ‘tre vedhuggare’ m.m.
Att magoi, astrologerna, skulle betyda chariter, eller ungefär féer
och vara kvinnor visas av att de b e s k ä r , g e r b a r n e t
g å v o r , men inte annars. Problemet dyker upp, då de folkliga spelen
låter ‘de tre vise män’ vara k v i n n o r , eller att stjärnbäraren är
kvinna. Det normala är dock att man i folkliga spel tolkat magoi som
‘magiker, trollkarlar’ vilka bär spetsiga trollkarlshattar, strutar av papp
med stjärnor på. Som vi senare skall se, hade även dioskurerna höga
hattar med stjärna över. I handen hade stjärngossarna ett trollspö, som
ofta avbildas med en stjärna längst ut. Denna stjärna vrids liksom en
trollkarl gör, då han vid utsägandet av trollformeln snurrar trollspöet
över det som förtrollas eller förbannas.
Motivet i bibeln, att Jesusbarnet förföljdes av kung Herodes, som
hade hört, att Jesus kallades ‘judakonungen’ och därför kände sig hotad
av hans uppdykande i världen, motsvaras av det äldre motivet i sagan
154
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om Zeus’ födelse. Den grekiska sagan ligger under bibeln, ty
evangelisterna var judar, som bodde i Grekland, och skrev på grekiska.
Den grekiska sagans Kronos, världens herre under guldåldern kände sig
hotad av Zeus och traktade efter det nyfödda barnet liksom bibelns
kung, Herodes. Parallellen är också, att Jesus liksom Zeus förväntades
bli världens härskare.
Jesus föddes i ett härbärge och lades i en krubba vilket allmänt
tolkats så, att han föddes i ett stall. Likheten med Zeus födelse är inte
uppenbar. I något enstaka martyrologium föds Jesus i en grotta liksom
Zeus.
Större blir likheten om man jämför sägnen ‘förlossningshjälpen’
som är en julsaga. Barnaföderskan föder under jorden157 och bör
jämföras med Zeus som föddes i en grotta av underjordsgudinnan Rhea
och Thor som var född av moder Jord. Födelsen äger i sägnen rum
u n d e r e t t s t a l l och kreaturens urin droppar ner i hålan.
Vissa av katolikerna gjorda utsmyckningar till bibeltexten har
blivit ständigt återkommande. Astrologerna, trollkarlarne har blivit tre
till antalet, vilket således är en influens från stjärnbilden Orions bälte,
som kallas ‘Tre vise män’.158 Vidare säga katolikerna, att en oxe och en
åsna föllo ner på knä i stallet då frälsaren föddes. Detta för att
Krubbans stjärnbild är omgiven av stjärnbilden Åsnorna.
Enligt bibeln lät konung Herodes döda alla små gossebarn i sin jakt
på judakonungen Jesus. Detta stämmer med den äldre Zeussagan i det
att Kronos där slukade alla sin barn, då han fruktade att de eljest skulle
störta honom från sitt världsherravälde.

Stjärngossespel	
  

Detta spel gestaltar den bibliska berättelsen om Jesu födelse, de
vise männen och Herodes barnamord. Spelet ägde rum på
trettondedagen, men flyttades tillbaka till annandagen och blandades
upp med de seder som fanns denna dag. Spelet med Jesu födelse firades
från början på trettondedagen men flyttades redan tidigt över till
juldagen. Det är således möjligt att stjärngossespelen är så gamla som
den äldsta kyrkan. Spelen är nertecknade från senmedeltiden och framåt
157
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och man känner till de tyska och danska förlagor som bildar grunden i
de svenska stjärngossespelen.
Personerna är Maria och barnet, Joseph eller Judas, Herodes, hans
knekt
och t r e
stjärngossar
med hög spetsig
trollkarlsmössa med stjärnor på. Dessa gestalta de magoi ‘astrologer,
trollkarlar’, som hade sett barnets stjärna i öster, och som kom för att
giva det sin hyllning. Den ene av dem bär en s t j ä r n a på en s t å n g
och denna stjärna v r i d s runt under det de s j u n g a . De kallas
också stjärn-vridare eller stjärnsångare. En scen är, då de k n ä f a l l e r framför det nyfödda Jesusbarnet och överlämnar sina
g å v o r , guld, rökelse och myrra.
En annan scen är då dessa ‘vise män’ träder inför Herodes. En av
dem föreställer Judas med p u n g , y x a , s t o r m ö s s a och
b r ä n n v i n s k a g g e . Han är s o t a d i ansiktet och Herodes
frågar, varför han är så svart? Judas svarar, att han är en kung, fast han
är av solen bränd. Utan stöd i bibeln fortsätter dialogen mellan Herodes
och Judas och Herodes, som sitter på en s t o l , befaller honom att falla
ned på knä. S v a r t e kungen, som han kallas, eller Morialands
konung, säger då, att hans tjänare kan falla på knä i hans ställe, vartill
Herodes säger:
- ‘Nej, du själv måste knäfalla’.
Svarte konungen knäfaller då framför Herodes varmed denne låter
sig nöjas.
En annan scen, också utan direkt bibelstöd, visar handgripligt hur
Herodes tjänare dödar de små gossebarnen. De verser som sjungas tala
om att Herodes krossar barnens armar och ben.
Då spelet flyttats tillbaka till annandag jul, har det sammanblandats
med staffans-sångarna. Namnet Staffan är härlett ur Stephanus, vars
dag är den 26 december. Här tillkommer några motiv som gör att
bibeltexterna syns än mer avlägsna. Staffans-gossarne skulle på
annandagen
vattna
hästarna
sedan
man
haft
k a p p l ö p n i n g hem från kyrkan. Man gick runt och s j ö n g
f ö r d ö r r och någon gång sammansmälter seden med Luciadagens
sed, att gå från dörr till dörr och sjunga och tigga [eller b j u d a ]
b r ä n n v i n . En annan sed var, att man på annandagen skulle
m å k a s t a l l e t , (rensa), antingen så, att Staffansgossarna kastade
in gödsel och dynga i andras stall eller också omvänt, att man rensade
stallet på dynga.
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Likaså var stjärngossarna, då de kom om a n n a n d a g e n ibland
uppsuttna till h ä s t och kom r i d a n d e . Det kom kanske t r e
r y t t a r e , varav en bar ljusa stjärnan.
Till slut flyter trettondagens och annandagens, ja t.o.m.
Luciadagens seder ihop så, att stjärngosseupptågen kunde infalla på
a l l a dessa dagar och också under mellandagarna.
En annan figur, som ofta förekom var j u l b o c k e n , som således
hade flera funktioner. Han kunde komma som j u l k l a p p s u t d e l a r e ; eller kanske kom han med k a r a m e l l e r t i l l
b a r n e n , men här i stjärngossespelen förekom han oftast
t i g g a n d e b r ä n n v i n . Han var en skräckfigur som fr.a.
s k r ä m d e b a r n . I alla sina roller riktar han sig till b a r n e n ,
medan stjärngossarna med sina visor vänder sig även till vuxna som
kunde glädjas åt sången.
En annan figur som riktade sig till b a r n e n var Judas, som också
kallades Joseph. Judas hör inte till den bibliska kretsen kring den
nyfödde Jesus, utan här är Joseph mer på sin plats. Icke desto mindre
har Judas stått för några upptåg i detta sammanhang, och en del verser i
stjärngossarnas hymner sjunger om honom. Han var s o t a d i ansiktet
och gick omkring och t i g g d e b r ä n n v i n . Han bar en
b r ä n n v i n s k a g g e och alltid en p u n g . Pungen är ett återsken
av den bibliska historien kring Jesu död, då Judas sålde sin herre för
trettio silverpengar. Ofta bar han i dessa spel en yxa, som han brynte
mot golvet eller mot något bord. Hans m ö s s a var en stor luva som
slokade högst upp.

Stjärnbilderna	
  	
  	
  

De stjärnbilder som lyser igenom i stjärngossarna och
trettondagsspelen, är just de samma som går upp i Jungfrun och Vågen;
- Hades [hans stol m.m.] med Acherousiska sjön, Björnvaktaren
[Bootes], Hædi [geten], Idegranen [=Berenices hår], Karlavagnen,
Kronos, Baldistæ. Båset och Krubban, motsvarande 10:e huset vid
horoskopi av Jesu födelse, då 1:a huset motsvarar Vågen.
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Jungfrun	
  
Den viktigaste jämförelsen mellan Jungfruns stjärnbild och
stjärngossespelen är den ofta återkommande Maria, som håller en
docka, föreställande Jesus i famnen. Teukros stjärnbildsförteckning
uppger för Jungfruns stjärnbild att:
- Här uppgå Isis och Horos.
Dessa stjärnbilder förkristligades under medeltiden och kallades då
Maria och Jesus159.
Andra återsken av Jungfruns stjärnbild är, då stjärngossarna
uppträder förklädda till f r u n t i m m e r , havande stjärnan i hand,
liksom Jungfrun håller ett a x i hand, där själva axet är den
ljusstarkaste stjärnan , kallad Spica, som enligt Ptolemaios uppgår i
Jungfrun 26°, motsvarande Tomas-dagen den 21 december. Till
stjärngossarna hör också en ibland förekommande jungfru, Venus eller
Jungfru kallad. Hon kan liksom Lucia uppträda med k r o n a eller
krans på huvudet [och därvid påminna om Jungfrun som Ariadne],
kallad sångängeln och liksom Jungfruns stjärnbild ha v i n g a r .160
Då stjärngossar någon gång uppträder som ängel med stjärna, eller i
kvinnlig dräkt161 måste man kunna förklara den gängse förekommande
r ö r e l s e n av trettondagsstjärnan. Den saknar biblisk förlaga och
har tidigare föranlett spekulation. Man har i stjärnan som går runt velat
se solen som går runt och menat att stjärnans rörelse är ett uttryck för
en sol-fest, i det, att solen nu vänder mot allt längre och ljusare dagar.
Att Jungfrun här får betydelse, beror på att man kan jämföra saken
med Thor, ty han var utklädd till k v i n n a då han sökte sin hammare
åter.
Till julen hör då, att Thor föds av Jord. Hans u n g d o m , då han
tjänade hos jätten Hyme samt hammarhämtningen, då trollen vräkas
undan och Thor kommer till herravälde, motsvarande, då Zeus/Jupiter
gör slut på guldåldern och Saturnus välde [som firades under
Saturnalia-festen i Rom] och vräker Kronos ner i Tartaren.
Man skall därför finna, som ett minne av detta, att p o j k a r n a
om tretton- och tjugondedagen och Felixdagen (14 jan.) gick i
k v i n n o k l ä d e r och hur man k ö r d e , p i s k a d e ut julen.
159
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Julen betyder då här Vintergatans bebyggare, de avdöda, jättar och troll
m.m.
Då stjärnbäraren vrider stjärnan, gör han en gest som en trollkarl
och detta bör jämföras med huru Thor får den slaktade bocken att stå
upp igen genom att svänga hammaren Mjölner över djuret. I en ängel
som svänger stjärnan har man troligen sett den till kvinna
u t k l ä d d e Thor och hur han s v ä n g e r M j ö l n e r för att
återskapa livet hos bocken. Att den slaktade bocken, som med trolleri
förmås att stå upp, har samband med julen finns det flera belägg för.
I ett julspel från Gotland162 sjunger man:
1) Goder afton, Goder afton, både herre och fru,
Vi önska Eder alla en fröjdefull jul.
2)Vi stiga här in förutan all men,
Välsigne Eder Gud i himmelen!
3)Vår konung Herodes, den svarte morian,
Han körde med hästar, han körde med vagn.
4) Och fadern och sonen de byggde en bock(!)
De byggde på den bocken i femton år.
5)Och bocken stod upp och ruskade sitt skägg,
Han slog sina horn i femton mans vägg
osv.
En känd folkvisa Jungfru Maria och Jesus163 handlar om Jesu
födelse och Jesus i templet vid 12 års ålder (Luk. 2:42-).
Visan är självdaterande till jul 164, fastän berättelsen om Jesus vid
12 års ålder i templet sedan gammalt vanligen lästs senare än jul, om
söndagen efter trettondag.165 Luk. 2:42- är det enda bibelställe som
handlar om Jesu u n g d o m och den texten har troligen satts in här
emedan julen handlade om Zeus och/eller Thors u n g d o m , och hur
de hedniska gudarna växte upp i en värld av jättar, vilka de, Thor/Zeus,
162
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sedan efter trettondagen vräkte undan. Då jättarna liksom Herodes
fruktade för barnet, lät de söka efter det, för att förgöra det. Folkvisan
beskriver Jesu födelse, men går omedelbart över på hur man s ö k e r
efter barnet, (Lk. 2:42-):

Stjärnvisan	
  eller	
  Julvisan	
  (L).	
  	
  
1. Jungfru Maria hon gångar sig åt Bethlehem
där födde hon Jesus kära sonen sin.
2. Där svepte hon honom i vitan lin,
där lade hon honom vid sidan sin.
3. Om morgonen Jungfrun hon vaknade,
så saknade hon Jesus kära sonen sin.
4. De tände upp lyktor, de tände upp ljus,
de sökte i kyrkor, de sökte i hus.
5. Jungfru Maria hon gångar sig åt vägen fram,
där möter hon Josef den gamle man.
6. ‘Har du inte sett Jesus kära sonen min?’
7. ‘Jag har inte sett honom sedan i går,
då var han vid livet i örtagård’.
8. Jungfru Maria hon gångar sig i örtagården in,
där möter hon Jesus kära sonen sin.
9. ‘Var har du varit allt sedan i går?’
‘Jag har varit i livet i örtagård’.
10. ‘Får jag ej vara var jag vill?
ty himmel och jorden, de höra mig till.’
Samma visa kommer igen i maj, daterad som m a j v i s a . Jesu
födelse är då borttagen, men den enda ungdomshistorien i bibeln om
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Jesus vid 12 års ålder i templet, står då, i maj, mot Ganymedes,
u n g d o m e n som blev upplyft till Zeus, ibland sammanblandad med
Hebe, ungdomens gud.
I majvisan tilkommer några motiv i det att Maria går ner till
s t r a n d e n för att söka efter Jesus. Där möter hon en gammal man
som heter Halleluja, vilken närmast motsvarar Vattumannen som
Nereus, vilken kallades för den ‘gamle vid havet’166, på grekiska Halios
Geron. Genom detta namn Halios jämfört med stjärnbilden ‘Fiskaren’
grekiska Halieus blir namnet i folkvisan Halleluja en folketymologi
som pekar på visans grekiska ursprung. Majvisan slutar f. övr. med att
Jesus har spikar i händerna och knyter då an till Kristi himmelfärdsdag
som firas i maj.

Hades	
  
I stjärnbildsförteckningen uppgår enligt Teukros Hades i Vågen.
Hermes uppger att Pluto, romarnas namn på Hades, uppgår i Jungfrun.
Exakt var stjärnbilden skulle vara belägen är svårt att få någon uppgift
om, men Bootes har bl.a. kallats ‘Pluto’. Det sägs också hos Hermes i
Vågen:
- Osiris, vägande själar.
I själva verket kastar Hades, genom att det också varit ett namn på
Vintergatan sitt sken över hela julfesten. Och sambandet med julen som
en sol-fest blir oskiljaktigt förknippad med Hades, genom att
Vintergatan ansågs vara S o l e n s v ä g eller ‘e n g a m m a l
s o l s v ä g ’ . Hos många folk ansåg man att solen om natten
färdades i underjorden. Grekerna ansåg att solen i underjorden framflöt
på älven Styx för att sedan var morgon ånyo stiga upp i öster.
Stjärnbilden Styx uppgår i Vågen men behöver i detta sammanhang inte
skiljas från stjärnbilden Hades.
För att kunna påvisa Hades, underjordsguden i stjärngossespelen,
måste man ge en kort bild av guden Hades, hans utseende och attribut.
Han avbildas hos antika folk sittande på sin t r o n eller/och med
y m n i g h e t s h o r n i handen. Han håller i handen ibland ett ä g g
eller en t u p p och han är s v a r t i synen. Han är känd för att kunna
166
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göra sig o s y n l i g (Hades betyder ‘osynlig’) främst medelst sin
mössas eller hjälms hjälp. Perseus gjorde sig osynlig med en k a p p a
som han fått av Hades. Hades rike är u n d e r j o r d e n och de som
kommer dit, kommer aldrig åter. Hades har som attribut också en
nyckel.
Han färdas upp och ner i jorden i en v a g n , dragen av hästar, och
han råder över j o r d e n s s k a t t e r och kallas hos romarna Pluto,
vilket är grekiska och betyder ‘d e n r i k e ’ .
Då vi tidigare jämfört Thors/Zeus’/Jesu födelse med sägnen
‘förlossningshjälpen’, bör man vänta sig, att i stjärngossespelen finna
en s v a r t man, ty i ‘förlossningshjälpen’ är det ofta en s v a r t man
som är fader till barnet. I stjärngossespelen är en av de tre konungarna
svart; Balthasar167. Han kallas ibland ‘s v a r t e k u n g ’ och har en
k r o n a liksom Hades168; de andra stjärngossarna har s t r u t .169 Han
kallas oftast ‘Judas’ helt utan täckning i bibeln, vilket blir begripligt
med hänsyn till att Judas sålde Jesus för 30 silverpenningar och Hades,
Pluto råder över r i k e d o m a r . I sägnen förlossningshjälpen är det
den lille svarte barnafadern, som ger barnmorskan den belöning vilken
senare blir förvandlad till g u l d eller silver. Ibland sägs det, att den
s v a r t e är ‘sotare eller smed eller djävul från Helvete170. Judas kunde
i stjärngossespelen ha hand om k a s s a n 171.
Genom ordet ‘Helvete’ slås bron över till den nordiske Loke, som är
fader till fru H e l , Helvetes drottning.
Vid något tillfälle lyser s v a r t e kungens makt, såsom Hades och
underjordshärskare, fram i stjärngossespelen. Svarte kungen har
knäfallit framför Herodes och säger172:
- Det skall du bliva varse, då du kommer i mitt rike. Då skall du
falla ner173 för mig, och icke jag för dig. Och söner har jag efter mig
som skola strida emot dig.’
Herodes som en ordlek på Herakles, vars stjärnbild ligger i VågenSkorpionen är trolig. Herakles heter också, ‘ d e n p å k n ä ’
Engonasin.
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Här pekar stjärngossespelen på ytterligare en stjärnsaga. Den på
knä, Engonasin = Herakles var nere i underjorden och hotade att
k a s t a s t e n på Hades. Denne gömde sig bak en pelare eller
kallade på gudarnas fader, Zeus. Herakles kom helbrägda ut ur
underjorden, vilket annars ingen gör. Stjärnbilden, ‘den knästående’,
Herakles tolkas också på himlen så, att han just är i färd med att
k a s t a s t e n . 174
Förutom Judas p u n g som förklaras av, att Pluto är rådande över
skatter, har Judas också en b r ä n n v i n s k a g g e eller dunk under
armen175, vilket förklaras av att Hades ofta avbildas med ett
y m n i g h e t s h o r n i näven. Det antika ymnighetshornet tänktes
innehålla ambrosia och nektar.
Judas likhet med Loke kommer fram i det, att han liksom Loke i
Lokasenna var med för att skoja och göra upptåg, mest med flickorna.
Han, Judas, var f u l i m u n och hade en bjällra som han ringde i,
utom då de bjöd honom på förtäring; då blev han tyst.176 Ibland blev
den svarte s l a g e n , kanske med en vit stav177 eller fick han stryk av
anförarens käpp. Det sägs också, att Judas är kommen från skogen178;
någon gång har han svans179 liksom Loke180. Ofta har den svarte Judas
p u c k e l , vilket erinrar om sägnerna, där berg-mannen beskrivs som
liten eller d v ä r g . Svarte kungen kallas ‘kung i Morialand’181 vilket
folketymologiskt blir ‘Mörkolands kung’ och ansluter till den allmänna
föreställningen om u n d e r j o r d e n s m ö r k e r .182
Ofta blir Judas utbytt mot Joseph, som passar bättre in i det
bibliska sceneriet kring Jesu födelse. Dock får Joseph låna alla Judas
attribut, som inte alltid passar. Han har puckel183; han är kassör. Eller så
har han luden päls, mössa, är stygg, har kula på ryggen, yxa, låda för att
tigga pengar184. Joseph är pajas, narr och kassör, sotad, har yxa, sköter
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kommersen, får prygel, tigger pengar. Han slår med yxan185 och i detta
avseende stämmer spelet överens med bibelns Joseph, ty denne var
timmerman. Någon gång avbildas Joseph med vinkelhake186 vilket
stämmer med legendariet, ty Joseph, vars dag är den 19 Mars, har som
attribut, yxa och vinkelhake.
Det blir svårare att förklara varför Judas ibland har yxa187. Här bör
man istället jämföra med sägnen ‘förlossningshjälpen’ ty b e r g m a n n e n kastar i några sägner en järnstång el. liknande efter
barnmorskan, då hon lämnar berget eller underjorden. Hon undgår med
knapp nöd att bli dödad.
Ibland sammanfaller Morianen, den svarte med Herodes188.
Herodes har också lånat fler attribut från underjorden, och liksom
Hades kör han med h ä s t a r o c h v a g n 189 eller också sitter han
liksom Hades på en s t o l . I ett spel tar Judas en stol och säger till
Herodes:
- Stol för min herre som jag själv har’.190
Det sägs också uttryckligen i stjärngossespelen, att Judas har
m ö s s a i motsats till stjärngossarna som är barhuvade eller har strut.
Detta erinrar om det viktiga attributet hos Hades, hans
o s y n l i g h e t s m ö s s a . I folktron har trollen i berget ibland
osynlighetsmössa, vilket gör att de bör jämföras med Hades.191
Herodes är annars som b a r n a m ö r d a r e mest jämförbar med
Kronos, vars stjärnbild också uppgår i Vågen [Boll 48]. Ibland försöker
stjärngossespelen gestalta Herodes barnamord genom att Herodes eller
hans knekt handgripligen inför publik visar, hur han hugger ihjäl
barnen med en värja192. Här tycks spelet sammanfalla med det äldre
spelet om hur Tor fick sin hammare åter. I ett stjärngossespel kommer
det, just som Herodes dräng krossar barnen, en vacker kvinna ut ur
huset och detta skall väl tolkas som Rakel i Matteus-evangeliet 2:18.
Det liknar dock också scenen, där Thor dödar Trym och alla trollen, ty
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där kommer j ä t t e n s s y s t e r fram till Thor och ber om
brudgåvor, såsom seden var. Hon blir dock genast dräpt av Mjöllner.193

	
  Styx	
  
I den grekiska stjärnbildsförteckningen uppgår i Vågen några
underjordiska vatten ; Acherousiska sjön och floden Styx.194 Firmicus
uppger också, att Styx uppgår i Vågen.
Floden Styx var enligt grekerna en u n d e r j o r d i s k flod, som
hade sina källor här på jorden och som härifrån flöt ner i underjorden.195
Styx var egentligen en flod-gud, okeanid, som tänktes stamma från Nox
och Erebus [=mörkret]. Floden var under antiken mest känd för att
gudarna hade svurit eder vid dess rand. Flodens vatten troddes vara
i s k a l l t och livsfarligt. Först senare kom den åsikten, att Styx-vattnet
hade u n d e r b a r a egenskaper. Glas och kristall spricker av Stygens
vatten. Alla metaller fräts av vattnet, ja t.o.m. guld. Endast h ä s t e n s
h o v a r skadas inte av vattnet.196 Man ansåg också, att Alexander den
store hade blivit förgiftad av detta vatten. Å andra sidan trodde man att
Stygens vatten, om det dracks på en bestämd dag i året, vilket datum
ingen visste, förlänade den drickande o d ö d l i g h e t .197
Till detta motiv anslöt sig historien om hur Achilleus vart osårbar,
då han doppades i Styx.198
Till stjärngossarna hörde, att man annandag jul, skulle r i d a
S t a f f a n . Man gick till stallet och betslade hästen, och red till en
annan bondes ägor och v a t t n a d e h ä s t e n . Det skulle vara
n o r d r i n n a n d e vatten, varvid djuret skulle hålla sig friskt och
starkt hela året.199
Till denna sedvänja hörde, att hästarna skulle dricka över s i l v e r ,
varför man lade en sked eller ett mynt i vattnet där hästen drack.
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I följande sägen träffar bonden om julafton, då han skall v a t t n a
hästarna en man från u n d e r j o r d e n , med vilken han slår följe.
Sägnen slutar med det vanliga motivet, att han skall f l y t t a
s t a l l e t , så att inte kreaturens urin rinner ner på underbyggarens
bord. Han flyttade stallet och fick också belöning därför.

260.	
  Det	
  rann	
  från	
  stallet.200	
  	
  	
  	
  
Jag har hört en gammal sägen om en som hade satt ladugården på orätt
plats. Han hade aldrig någon tur med hästarna, utan det var alltid på tok
med dem.
Så var det en gång en julafton, som han gick ut till källbrunnen för att
hämta upp vatten åt hästarna.
Medan han höll på med det, kom en karl gående. Han stannade och
talade och gubben talade väl om för honom, att han skulle vattna
hästarna och att han hade otur med dem. Sedan följdes de åt och
vattnade hästarna. Då det var gjort, ville den där karlen att gubben
skulle följa honom hem, så skulle han få se hur de hade det. Ja, gubben
var ”livad” en smula, han, och följde med honom. Men då bar det iväg
under stallet. Och när de kom ner där, så hade de julafton där också,
lika som vanligt folk har. Det brann ljus och mat var framsatt, och det
var fint av hundrat alldeles. Gubben vart bjuden att äta, men som jag
har hört det, så åt han inte, när han såg hur det var.
Då talade karlen om för honom, varför han hade sådan otur med
hästarna. Det var så, att urin rann ifrån stallet ner i deras mat. Men
kunde han flytta ladugården, så skulle det bli bättre med hästarna. Och
gubben han fick bråttom att flytta ladugården och sedan blev det bra
och tursamt där.
✬
Staffans r i t t och v a t t n i n g ägde rum om annandag, som var
hästarnas dag201. Kappritten202 hem från kyrkan kallades Staffans skede.
200
201
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Det gällde att komma först till vattenstället. Den som kom först fick
‘bästa kraften i vattnet’; ‘fick skumma flötet eller grädden’, ‘dricka julfradgan eller Staffans-vattnet’. Det skulle drickas efter midnatt men
före dager. Vattnet har denna natt u n d e r b a r k r a f t ; särskilt
nordrinnande vatten . Hästarna vattnades ö v e r s i l v e r eller stål.
En silversked eller bägare var nedlagd i vattnet. Man vattnade hästar i
främmande brunnar. Staffans-vattnet var ‘vigt’ vatten. Den som drack
först, drack vin. Även männen drack av nordrinnande vatten, ty den
som drack därav fick oövervinnligt mod.
Likaledes hade vattnet i vissa källor midsommardag särdeles
läkande kraft, om man tvättade sig däri.203
Man menade att dörrarna till över- och underjorden öppnades jul
och midsommar.204
Man har tänkt sig, att vattnet under en viss kort tid vid jul, har
särskilda egenskaper, som om det stod i förbindelse med andra vatten,
liksom hos grekerna underjordens älv, som då man drack därav, kunde
göra odödlig. Även jul-badet205 liknar staffans-vattningen och det heter:
- Vid julbadet skulle man lägga stål eller silver i vattnet (V jul 44).
- Vid julbadet togs orakel om liv och död (V jul 45).
Sambandet mellan underjorden och Vintergatan som de dödas boningar
m.m. kommer fram vid sol-festerna och Vintergatan står i förbindelse
med jordiska vattendrag och är en tidigare sols eller solens bana som,
liksom Styx har samband med Okeanos. I Vintergatan finns livets
vatten .
Den religiösa kärnan är, att Styx såsom flod i Hades under jul och
midsommarnatten förenar sig med jordiska vattendrag och ger
människor möjlighet att dricka av det hälsobringande vattnet eller bada
däri. Detta har ansetts vara såsom ‘livets vatten ’.
Man ansåg, att de döda om julaftons kväll kommer för att b a d a ,
innan de besöker sina gamla hem, för att sedan mötas i kyrkan.206
Sambandet mellan, att Styx-vattnet frätte alla metaller till, att man
skulle lägga metallstycken i Staffansvattnet och jul-badet är oklara.
Mindre oklart är, att Styx-vattnet frätte allt utom hästens hov, jämfört
med att just hästarna skulle vattnas om Staffansdagen. Klarare samband
mellan staffans-vattningen och underjorden ser man i det, att den som
203
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vattnade hästarna Staffansdagen inte fick tala från det han lämnat stallet
till dess han återkom (V jul 1313), ty t y s t n a d e n och tigandet är en
av Hades och underjordens viktigare attribut.
Sambandet mellan Styx och stjärngossarna blir då, att stjärngossarna som en reflex av stjärnbilden ‘ d e t r e h e r o e r n a ’ var
Kastor och Pollux. Dessa med sina höga spetsiga mössor med stjärna
över, såsom hästgudomligheter och representerande växlingen mellan
dag och natt, liknar i allt staffans-rittens stjärngossar.
Dioskurerna var genom sitt samband med morgonen betraktade
som underjordiska207 och man ser av detta, att de vattnade sina hästar i
en (underjordisk) älv med underbara egenskaper, som dock skadade allt
utom hästarnas hov.
Till dessa heroer räknades också Achilleus208. Hans moder,
havsgudinnan Thetis doppade honom i floden Styx och gjorde honom
därmed osårbar.
I en psalm i gamla psalmboken (nr 12) som sjöngs den 4:e advent
och söndagen efter nyår berättas om Dö p e l s e n som beskrivs som
ett saligt bad som bort-tager all brist. Dopet gör att man blir kvitt alla
synder och ärver det eviga livet. Dopvattnet är för människan en salig
flod, som helar alla krankheter, och som är färgad med Christi blod Christus som smakade dödens galla.
Det sista är en anspelning på att dödens älv, Styx hade giftigt
vatten. Endast drucket en viss dag hade vattnet underbara egenskaper.

Bootes	
  
Denna stjärnbild återfinns främst i stjärngossespelen genom den
d o c k a som Maria håller i famnen, förställande Jesus. Ty Maria och
Jesus gick som stjärnbilder tillbaka på Jungfruns stjärnbild och
Björnvaktaren. Maria och Jesus var de förkristligade Isis och Horos.
Också Jungfrun är som en docka i det, att hon på himlen, enligt
astrologerna, ligger ned, är ofruktbar och kall. Som docka har Jungfrun
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också företräde i det, att dockor för det mesta är kvinnliga. Också
spelade dockor stor roll i den romerska Saturnalia-festen.209
Man skall också finna andra spår av Björnvaktaren i dessa jul- och
trettondagsspel. Då stjärngossarna gick och sjöng för dörr, med eller
utan stjärna, skulle de trakteras210. Dessa motiv sammanfaller med
Ikaros[Bootes] och hans dotter Erigone [=Jungfrun] då de gick runt i
världen och b j ö d p å v i n . Detta har med stjärngossarna att göra i
så måtto, att man inte kan skilja stjärngossarna från L u c i a n och de
figurer som gå från dörr till dörr för att traktera eller trakteras. De har
under tidernas lopp sammansmält och hör till samma sällskap;
Lucian.
I stjärnbildsförteckningen skall man finna att Bootes kallats S:t
Sylvester211 och detta helgons dag infaller den 31 december.

Häst	
  och	
  vagn	
  
I spelen händer någon gång, att Herodes åker med häst och vagn.
Detta för bibeltexten främmande motiv, förklaras lättast så, att Herodes
föreställer Bootes som Karlavagnens förare då han som Ikaros eller
Philomelos drog runt i världen med v a g n e n . Karlavagnen har också
kallats ‘Osiris vagn’. Osiris är som jätte, underjords-gud och döds-gud
ägnad att jämföra med Hades212 eller Kronos.
I en sång i stjärngossespelen heter det:213
- Herodes han åker med hästar och vagn, till dess att han kommer
till Median fram.
- När som han kommer till Median fram, då åker han med fyra
hästar i spann.
Ovan gjordes också jämförelsen mellan Herodes med häst och vagn
och Hades. Underjordsguden kommer ur jorden med häst och vagn, då
han rövar Persephone.
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Detta skall jämföras med att troll och bergfolk åker med häst och
vagn ut och in i bergen.214

Halmgubben	
  
Staffansgossarna kunde uppträda i halmklädsel215. Någon gång kom
de också till häst.216
Bootes kunde avbildas som s k ö r d e m a n m e d k ä r v e .217
Celander skriver om halm-Staffan218:
- Märkligast är kanske den uppländska halmklädseln, som
sammanhänger med en helt annan sida av den nordiska julens urgamla
folk-sed; de agrariska riterna.
Då halm-Staffan kommer t i l l h ä s t , finns inte något kvar av
stjärngossarnas motiv, såsom tre vise män, och man bör här jämföra
med Bootes som jägaren, Arkas, ty han sköt Stora Björn, (=nymfen
Kallisto), liksom Jägaren i sägnen ‘Odens jakt’ sköt skogssnuvan med
de stora brösten.
Denna sägen kommer ännu tydligare fram i en visa om Marias
flykt till Egypten undan Herodes. Här är Maria som den f l y e n d e
s k o g s s n u v a n och Herodes som j ä g a r e n Oden och
vandringsmannen som s å n i n g s m a n - lätt att genomskåda,
särskilt med hänsyn till att sägnen Odens jakt ofta uttryckligen är
daterad till jul219. Så lyder visan:220
- 6) Och när som de kom där ett åkergärde låg
så gick där en såningsman och sådde (Maria =skogssnuvan, sade:)
‘kommer det någon och frågar efter oss
så säg att du aldrig någon såg!’
Kommentar: detta svarar mot vad skogssnuvan sade till vandringsmannen.
- 7) Och såningsman (vandringsmannen, berättaren) han svarade Maria
alltså,
214
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han trodde hon var ena fru:
‘Jag har lovat min Herre och min Gud,
Att jag aldrig någonsin skall ljuga.’
Kommentar: sägnen Odens jakt öppnar möjligheten, att vandrings
mannen skall ljuga eller tala sanning.
- 8) Maria hon talte till den trogne såningsman,
som Gud henne själv tillrådde:
‘Gå du nu strax hem och tag folket med dig,
skär fort upp den säden du sådde!’
- 9) Men efter kom Herodes,(=Oden) den grymme tyrann,
hans hästar över alla månde springa:
‘Har du sett en man med en kvinna och ett barn,
kom ridandes allt på en åsninna?’
Kommentar: detta avsnitt följer sägnen då Oden f r å g a r om
vandringsmannen sett Skogssnuvan och v i l k e n v ä g hon tog.
Mannen v å g a r i n t e l j u g a utan visar på något sätt vägen och
något senare smäller det ett skott borta i skogen. I den förkristligade
folkvisan går det på liknande sätt, som följer.
- 10)’Ingen har jag sett, som färdats här fram
sen jag denna säden utsådde,
då såg jag en man med en kvinna och ett barn,
kom ridandes allt på en åsninna.’
- 11)Herodes kasta’ om sina hästar och sin vagn,
så hastigt han dem kunde vända:
‘Är det nu längesen de färdades här fram,
så är de vid världens ända.’
Likheten kommer tydligt fram, då såningsmannen i n t e v å g a r
l j u g a , ty detta är ett huvudmotiv i sägnen Odins jakt, där Odin till
sist säger, sedan han skjutit skogsrån:
- Det var tur för dig, att du talade sanning, annars hade du själv
legat där, ty denna natten hör mig till!’
Bootes är lätt igenkännbar både i jägaren (Arkas) och Herodes som
frågar och såningsmannen som svarar.
Såväl visans såningsman som figurer av halm, halm-Staffan, bör
liknas vid Bootes.
Vid julen förekom halmgubbar och bockar av halm, vilket allt
erinrar om betydelsen av ordet j u l ‘halm’221. Gudarna, särskilt Oden
221
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kallades isl. jólnir. Detta kan jämföras med ordet j u l . 222 Då gudarna
framgick längs med vintergatan, som var en väg av halm, ger sig
betydelsen av ‘jul’ och dess halm-figurer. Man erinrar också om bruket,
att vid jul strö halm på golvet. Vintergatan som halm-väg och de dödas
väg tänktes sammanfalla med jorden vid denna tid.
Man har också trott, att Bootes, Björnvaktaren och Stora björn har
samband med vintergatan, vilket förklarar, varför Bootes som
halmgubbe eller med halmkärve kan jämföras med de folkliga halmfigurerna.

Björnarna	
  
De grekiska sagornas förhållande till stjärnhimlen är ofta
väldefinierat och sagan om Zeus födelse berör åtminstone tre
stjärnbilder i det att u n d e r j o r d s g u d i n n a n som föder barn har
samband med Hades, underjorden, vilket motsvaras av Vintergatan
som går mellan Oxen och Tvillingarna. Då Vintergatan och jorden eller
zodiaken korsar varandra, tänkte man sig, att bergen och underjorden
öppnades och det är säkerligen också därför, vi finner att kureterna
framför sin vapendans framför hålans öppning i sagan om Zeus födelse.
Inne i hålan finnas två n y m f e r som ammar Zeusbarnet. Det är
Helike (Stora Björn) och Kynosura (Lilla Björn); det är det andra.
Inne i grottan kan man också finna g e t e n (Capella) eller
nymfen/geten Amaltheia som likaledes ammar Zeusbarnet. Antingen
själv eller genom y m n i g h e t s h o r n e t , Capella, som är den
största stjärnan i Kusken, vilket är den tredje stjärnbilden.
Dessa stjärnbilder; Hades, Björnarna och Geten böra nu återfinnas i
folktrons år kring Bartolomeus, den 24 augusti, såväl som vid jul för
att bekräfta tesen om stjärnhimlens reflex på året.

Jul	
  
Som ovan antytts betyder Jul ‘halm och halm-väg’ och då
Vintergatan var en väg av halm betyder Jul snarast ‘Vintergatans
stjärnbild’. Som solens väg eller en gammal sols väg kom Vintergatan
att te samband med de fyra solståndsdagarna plus de dagar, då den
222
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egentliga synliga Vintergatan korsade zodiaken, den 22 februari och
den 24 augusti.
Sambandet mellan skördetiden i augusti och jul är dessutom det, att
jordens axel går genom Vintergatan upp till Polstjärnan [ ë	  1°] som
ligger i Lilla Björn. Från Lilla Björn och vidare till Stora Björn och till
Björnvaktaren får man en b å g e som går fram till jul i längd, då
Björnvaktaren ligger över Jungfrun och sträcker sig in över Vågen.
Himlens största och mäktigaste stjärnor; Vintergatan - Polstjärnan Björnarna och Björnvaktaren f ö r b i n d e r s k ö r d e t i d e n och
j u l så, att sagorna ofta är desamma eller uttryckligen nämner skörd
och jul inom samma motivkrets.
Stora komplex av stjärnbilder fokuseras kring vissa dagar.

Geten	
  
Firmicus nämner bland de extra-zodiakala stjärnbilderna i Vågen;
Hædus ‘geten’. Han skriver223 [340 e.Kr.]:
- Hædus stiger upp i Vågens 15:e grad. Den som är född, då denna
stjärna går upp, blir villrådig och orolig, indragen i olika planer, aldrig
åtnjutande något under lugna former. Han blir anvisad att tjäna domare
och sprida länsmans och fogdens beslut. Men han skall ha överdrivna
önskemål och lystna vanor, vara begiven på vin och starka drycker och
fester. Han sätter nöjen före plikten och är en stor kännare av dans och
teater.’
Manilius, som uppges ha varit bibliotekarie hos kejsar Augustus,
uppger liknande spådomar i sin Astronomica.224
Firmicus spådomar om Hædus påminner om j u l g e t e n , som
har en dylik natur, att han är lysten efter d r y c k e r och d a n s a r .
Han är en o r o s a n d e och spelar gärna t e a t e r . jul-geten
skrämmer b a r n e n . Följande uppteckningar är från Västsverige:
- Bocken tiggde brännvin (V jul 465).
- Julbocken dansade in julen i varje hus (V jul 445).
- Julbocken dansar med ‘trettene-geten’ (V jul 433).
- Gå med julbocken; han bräkte efter pengar (V jul 459).
Bocken eller Judas bar brännvinskaggar då stjärngossarna kom.225.
223
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- Bocken hade tratt.226
För att förstå alla motiv som julbocken uttrycker, måste man åter
andraga sagan om Thors/Zeus födelse. Geten Amalthea finns tillstädes i
grottan där Zeus föds. Geten räcker honom sitt juver. Följande
uppteckning är från Västsverige:
- Mjölkpallen kläddes så, att den liknade en bock (V jul 435).
Geten Amalthea eller Capella kunde också i den antika sagan vara
ett g e t h o r n eller y m n i g h e t s h o r n .
Scenen i den antika sagan är, att i en grotta finns ett nyfött barn
(Zeus), dess moder (Rhea)227, en get (Amalthea eller Capella) och en
barnmorska eller amma (=de båda nymferna, Stora och Lilla Björn).
I den nordiska sagan finns i en håla under jorden det nyfödda
barnet, dess moder och fader och en barnmorska eller amma från
världen ovan.228
I folktron gestaltas detta dels i stugan, särskilt där geten under julen
står u n d e r b o r d e t , såsom i dessa uppteckningar:
- Julbocken skall stå under bordet (V jul 422, 425).
- Julbocken, det var farligt att hantera den illa, den skulle ha
smulor som föll under bordet, den skulle ha av allt på julbordet, då blev
det mycket säd i ladorna (V jul 434).
- Tappar man något julkvällen, får man ej taga upp det, det skall
julbocken ha (S jul 975).
Detta utvisar, att man tänkt sig, att bocken finns (i en grotta eller
håla) under jorden. Likheten med den underjordiska födseln i sagan om
Zeus är, att i det kringvandrande stjärngossespelet modern (Maria) och
barnet (Jesus) åtföljas av stjärnbärare och en svart man (från
underjorden)229 (Judas eller Joseph) och get eller julbock, som tigger
brännvin eller d e l a r u t k a r a m e l l e r o c h g å v o r till
barnen.
Här är några uppteckningar från Västsverige:
- Julbocken Kinkenjäs (=Kindchen Jesus) utdelade julklappar (V
jul 656).
Här kommer bocken och Jesusbarnet i en person.
- Julklappar - barnen fick vanligtvis en strut karameller (V jul 642).
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Att j u l k l a p p a r n a lika gärna var k a r a m e l l e r erinrar om
att Amalthea närde barnet ur sitt y m n i g h e t s h o r n 230varur man
får tänka sig att det rann nektar eller ambrosia. Struten med karameller
gestaltar detta ymnighetshorn. Man har velat föra tillbaka julkaramellerna på helgonet Nikolaus, som delar ut av dessa till barnen.
På en bild ser man helgonet komma ridandes och giva barnen godsaker
och frukt ur ett ymnighetshorn.231 Ofta hade bocken en
b r ä n n v i n s k a g g e , vilket också
bör
jämföras
med
ymnighetshornet, ty också Judas eller Joseph hade brännvinskagge
liksom den svarte guden Hades som kunde avbildas med
ymnighetshorn232.
Mera direkt är detta jämförbart med folksägnernas berg-mannen
eller trollet som kommer ut ur berget, eller inne i berget bjuder den
vägfarande att dricka ur ett stort horn233.
Scenen i grottan där Zeus föddes kommer fram i följande
uppteckningar:
- Halmbockarna skulle föreställa djuren i stallet, där frälsaren
föddes (V jul 415).
Nymfen Helike som var Zeus amma sattes på stjärnhimlen såsom
Stora Björn och finns kanske i följande uppteckning:
- Det var utklädsel till julbock eller björn på julafton. Någon ledde
dem och pratade (S jul 1265).
Saturanliafestens motsvarighet, j u l f r i d e n varade fram till
trettondagen och tjugondedagen, då julen och julfriden var slut. Det
markeras i runstavarna med; tjugondag jul, en tingspall, ty ting fick
nu hållas. Det motsvarar i sagan, att Zeus kommer till välde.
Astrologiskt är han rättvisans gud. I Norden motsvarar det, att Thor
fick sin hammare åter genom att, förklädd till Fröja, dräpa trollen. Han
har vuxit till sig, och man gestaltar inte längre scenen i stallet med
Maria och barnet. Det heter:
- Julbock av halm står under bordet hela julen intill trettondedagen,
ty då kommer trettene-geten (S jul 1276).
Thors dråp på trollen gestaltas i Tryms-kvädet. Före detta kväde
kommer i Eddan en dikt om hur Thor som gosse tjänade hos jätten
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Hyme. Den slutar med historien, om hur guden slaktade en bock, men
som, då den stod upp, var h a l t å ena foten.
Uppteckningar om att julbocken var t r e b e n t och, att man
s l a k t a d e bocken och åter, genom trolleri gjorde den levande är
inte ovanliga i folklivsarkiven. Då Thor svänger hammaren Mjöllner
över den döda bocken, står den åter upp. Den svängande rörelsen med
julstjärnan som i så fall har setts som ett trollspö i handen på en
trollkarl ‘magiker’ iförd stjärngossemössa - en strut med stjärnor på,
ligger nära till hands. Den svängande rörelsen med julstjärnan skulle i
så fall vara en återspegling av Thors magiska gest, då han uppväcker
bocken. Vi visa några uppteckningar:
- Julbock med julklappar; man skjuter bocken och sjunger en visa:
Fadren han ladda’ och sonen han sköt234.
Visan finns återgiven hos Celander235
- så hastigt den bocken åt jorden stöp
- de höljde på bocken en kappa blå
.......senare...
- Och bocken han upp och raska sitt skägg,
- han slog sitt huvud mot var femte vägg.
Legenden om St. Silvester (=Bootes), vars dag är den 31 december
har ett liknande förlopp. I legenden dödas en tjur genom att man viskar
i dess öra. Silvester befaller tjuren att åter bliva levande och resa sig,
vilket den också gör. Vid detta under blir alla därstädes troende och
låter sig döpas.236
Att julbocken kunde vara t r e b e n t liksom den återuppståndne
bocken i Hymeskvida ses av dessa uppteckningar:
- Julbocken var av halm, trebent och utan huvud (V jul 420).
- Julbocken hade horn och tre fötter (V jul 430)
- Trebenad julbock flätas (S jul 1279).
--------------En egenhet med julbocken är, att han stundom var försedd med
p a s s . Det heter:
- Julbock, försedd med pass (S jul 1266).
- Bockar av halm, försedda med pass på ryggen kastas in i gårdarna
(S jul 1267).
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- Ut och springa med julbocken. En träfigur, klädd med halm,
försedd med pass (S jul 1271).
Et p a s s tjänar därtill att identifiera en person. Då liknande seder
finns kring K n u t s d a g e n , då halmgubbar, s.k. Knutsgubbar var
försedda med pass, bör man jämföra folkseden med Tryms-kvädet, ty
då Thor och Loke är hos Trym, utklädda till kvinnor, söker jätten flera
gånger i d e n t i f i e r a dem genom att ställa undrande frågor; varför bruden har så ond blick? Varför hon dricker så mycket? Då
jätten försöker kyssa bruden och lyfter på brud-linet, möts han av Thors
blixtrande ögon. Loke, förklädd till brudtärna ger hela tiden listiga,
avledande svar, så att jätten låter sig åtnöjas och inte kan avslöja de
båda asarna som listat sig in i Jotunheim.

Kureter	
  
Då Zeus föddes i idaiska berget, var kureter eller daktyler, liknande
små tomtar, tillstädes och dansade framför hålans öppning. Meningen
var, att åstadkomma så mycket ljud, att barnets skrik inte nådde ut, ty
Kronos traktade efter dess liv.
I sägnen ‘Drängen som red iväg med trollens dryckesbägare’237
berättas om huru berget står upplyft på guldstöttor om jul, och huru
trollen dansar därinne. Ibland är de dansande häxor238 eller
småpysslingar,239 bergfolk, nissar eller underjordiska. Inifrån berget har
man hört musik och strängalek240. Klirr av pengar och kistlock som
smällde igen. Där var också dukade bord.
Även sägnen förlossningshjälpen finns i anslutning till ‘Berget på
guldstöttor’, ‘Dans därinne’.241
Inne i berget på guldstöttor ligger säkerligen det nyfödda barnet i
grottan. Det ser man också av, att trollet som kommer ut ur berget och
bjuder en bägare ibland är en k v i n n a . Hon har stora bröst och kallas
‘Slaskenpatte’242, - samma namn som det skogsrå som blev skjutet av
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Oden i sägnen ‘Odens jakt’.243 Då denna sägen bör jämföras med
jägaren Arkas (=Bootes) som skjuter nymfen Kallisto (=Stora Björn),
ger sig att Stora Björn som nymfen Helike också, enligt grekerna,
befann sig inne i berget, där Zeus föddes.244
Pysslingarna som i folksägnen dansar i berget bör då jämföras med
Zeussagans kureter, som dansar framför hålans öppning.
Folktrons j u l - s t u g a är därför närmast en a v b i l d av den
under jorden, under stallet, i berget pågående g u d o m l i g a födseln.
jul-stugan är dragen med dukar, liksom att bergshålans väggar är
dragna med rika tyger.245
I jul-stugan sätter man om julen fram sina skatter och kopparkärl,
pengar och silver246, jämförelsevis därför att de underjordiska har
framme sina skatter, räknar penningar och smäller med kistlock247
(Underjordens gud , Hades-Pluto är rikedoms-gud.) Man låter julljusen
lysa på skatterna, liksom att bergshålan är upplyst, och man dukar
bordet med de läckraste rätter, ty i underjorden är bordet om julen
dukat med de kostligaste rätter248. Då bergshålan ligger under stallet,
droppar hästarnas urin ned på underbyggarnas bord. Besökaren i
underjorden om julen ombeds att flytta sitt häststall. Därför flyttar man
stallets gödsel om annandagen. Denna folk-sed kallas måkningen.249 I
bergshålan finns i den grekiska sagan också geten, som i sin nordiska
motsvarighet, i jul-stugan ställs under bordet [för att ansluta till
underjorden]. I en folksägen blir bocken indragen i berget250.
I underjorden finns också i d e g r a n e n som kallats ‘de dödas
träd’. Detta gestaltas i jul-stugan så, att man satte granen vid ingången
till huset s.k. j u l - s t ä n g e r , och från Tyskland kommer sedan att
bära in granen i huset. Man lade julgåvor, som i de flesta fall riktade sig
till b a r n e n , under granen och man ställde ibland julbocken där.
I ett stjärngossespel från Tyskland komma Joseph, Maria och
barnet och medföra en liten gran251.
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En julgran (Tyskland) förekom också hos stjärngossarna252 i det att
de stundom bar med sig en liten gran. Även Staffans-ryttare (Sverige)
har, då de går omkring en ‘julbuske’ eller gran.
Seden att dansa kring granen bör också sättas i samband med
kureternas dans framför hålan. Annan liknande ringdans finns i
stjärngossespelen, såsom att:
- Joseph dansar kring barnets vagga.253
Stjärngossarna med stjärnan liknar kureterna då de går runt rummet
och sjunger.254
- Det var ringdans runt Herodes.255
- Det var dans kring jul-typpan.256
- Det var dans kring bocken.257
Hos romarna motsvarades kureterna av larerna258. Larer avbildades
ibland dansande.259
Sägnernas b e r g - m a n kommer ut ur det upplysta berget som
står på gullstöttor om julafton, och bjuder dricka ur ett stort guldhorn,
eller en guld- eller silverbägare. Detta bör jämföras med att Hades
ibland avbildas med ymnighetshorn. Trollet bör här jämföras med
underjordsguden Hades, hos romarna kallad Pluto.
Vare sig ryttaren stjäler guldbägaren eller barnmorskan får en guldeller silverbägare som belöning för förlossningshjälpen, så är motivet
detsamma. Man får ett guld-horn eller en guld-bägare av den
underjordiske mannen. Runstavarna har under juldagarna ‘dryckeshorn’ som bör liknas vid berg-mannens horn. Då, i stjärngossespelen
den svarte Judas har b r ä n n v i n s k a g g e bör denna motsvara
sägnens d r y c k e s h o r n som bjuds av den svarte underjordiske
mannen.
Då julbocken har b r ä n n v i n s k a g g e , bör detta däremot
jämföras med geten Amalteas y m n i g h e t s h o r n , som enligt
grekerna också fanns tillstädes i den idaiska grottan.
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Kapplöpningen	
  
I samband med jämförelsen med guld- och silverbägare bör man
skärskåda kapplöpningen som äger rum vid jul.
I sägnen ‘guld-bägare stulen, Ljungby horn’ m fl. kommer en
ryttare förbi ett upplyst berg om julafton. Ett troll kommer ut och
bjuder honom en dryck ur en stor silverbägare. Ryttaren kastar drycken
bakom axeln, och där den träffar hästen, är hästens hud sedan svedd
eller avbränd. Sedan sporrar ryttaren hästen och störtar iväg med
bägaren och trollen upptar förföljandet. Det är i grunden samma motiv
som i Hymes-kvädet, där Thor tillgriper en stor kittel och flyr medan
alla jättarna sätter efter.
I sägnen ‘guld-bägare stulen’ får den flyende ryttaren ett
k ä r v ä n l i g t r å d av en röst, som uppmanar honom att rida in på
åkern eller rida tvärs över plogfårorna, ty trollen kan endast löpa längs
med fårorna. På så sätt undkommer ryttaren trollens förföljelse.
I andra varianter blir ryttaren kvitt trollen, då han rider över
vattendrag260, men han undgår med så knapp nöd, att trollen lyckas
snappa till sig en av hästens skor.261 I något fall är ryttaren på väg till
julottan262; i ett annat fall räddar han sig in på prästgården.263
Allt detta skall jämföras med att man efter julottan hade
k a p p l ö p n i n g eller kappkörning hem från kyrkan. Även nästa
dag, Stefanus, skulle man rida i kapp, hem från kyrkan eller eljest under
dagen. Motiven är något olika; - om man hann först, blev man först
färdig med skörden. Om man hann först, skulle man vattna hästarna i
något visst vattendrag. Av detta blev hästarna särdeles friska under året.
Då man vattnade hästarna, om vilket folkvisan ‘Staffan var en
stalledräng’ handlar, skulle man lägga en silverbägare eller silversked
eller pengar i det vatten, varur hästarna drack. Det heter:
- Man vattnade i rinnande vatten och lade en silverstyver i bäcken;
man skulle vattna hästarna på silver (V, jul 1323).
- Hästen fick dricka över silver - en silver-bägare i hon (V, jul
1324).
- Rida Staffan och vattna hästarna i ån nedanför det ställe, där de
sänkt en silverbägare (S jul 1189).
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- Annandagens morgon skola hästarna vattnas i nordrinnande
vatten. Medans djuren dricker, skall en tesked av silver hållas i vattnet
(S jul 1199).
De viktigaste jämförelserna mellan folkseden ‘Staffan skede’ och
sägnen ‘Guld-horn stulet’ (=Ljungby horn) är, att båda motivkretsarna
är daterade till jul, men inte nog därmed. I Staffansritten finns liksom i
‘Guld-horn stulet’ belagt, att en ryttare red så att han tappade hästskon:
- Hästarna skulle vattnas; den ryttare som red så, att hästen tappade
skorna var bäst (V jul 1278).
Detta påminner om, att ryttare med guldbägaren som flyr för trollen
råkar ut för, att trollen tar eller snappar åt sig hästens ena baksko vid
förföljandet.264 I följande sägen är kapplöpningsmotivet sammanvävt
med bergkvinnans förlossning (Danmark I:778):
En karl var förvillad och kom ridandes förbi Dagbjærg Dojs. Så tyckte
det honom, att han kunde se så många ljus i fönsterna, och ju närmre
han kom, dess mindre blev de, och till sist blev det några pyttesmå
runda hål, som han kunde skymta ljus i genom. Då han kom därtill,
ropade han, om de inte kunde låna honom hus eller visa honom vägen.
Jo, det kunde de. Jo han hade brått om; han skulle till Holstebro, och
han önskade helst att få komma iväg. Då kom det ett fruntimmer ut till
honom och skulle visa vägen. Hon sporde om han inte var törstig. Han
tackade och sade ja. Så kom hon ut med en stor silverkanna full av
dricka och räckte honom. Då rann det honom i hågen, just som han fick
den i hand, att det var honom visst inte tillrådligt att dricka av den. Han
kastade då ut det som var i kannan bak över huvudet. Det kom några
droppar på hästens länd och det tog av både hud och hår så långt det
kom. Nu gav han hästen sporrarna och behöll kannan, och så red han
allt vad hästen kunde. Nu visste han varthän han skulle och var inte alls
förvillad. Hon bakefter, och var det så när, att hon grep i hästens ena
b a k s k o och behöll hälften, då han red över vadstället vid Hagebro.
Efter detta har bron fått sitt namn. Då hon nu gick tillbaka, sprack hon
på vägen och det kom två gossebarn ut ur henne. Där låg hon på
julmorgonen, då folket från Sjörup kom och ville till Dagbjærgs kyrka.
Där blev senare lagt en stor mängd sten som kännetecken på var det
hade skett; men nu är de nog flyttade.
✬
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Det sades också, att Staffans skede skulle ske över tre eller sju
rinnande vatten, sedan kunde hästen vattnas265. I en annan uppteckning
kunde hästen under Staffans skede inte komma över en bro266. I sägnen
‘Guld-hornet stulet’ kunde ryttare rida från trollen genom att rida tvärs
över åkerns plogfåror. En annan variant som här bör andragas till
jämförelse med Staffansryttaren är, att den flyende kan bli kvitt trollen
endast genom att rida över vattendrag.
I de fall, då den av trollen jagade ryttaren rider in på kyrkogården
eller i prästgården bör man likna det vid att Staffansryttarna stundom
red ända in i stugan.267
Slutligen bör man andraga silverbägarens roll i både folk-sed och
sägen. Den bortflyende ryttaren i sägnen ‘guld-bägare stulen’ har en
silverbägare268 i handen och Staffansryttaren som hinner först till ett
vattendrag (sedan han ridit över flera vattendrag) skulle lägga en
silverbägare269 i det vatten varav hästarna drack. Hästarna skulle ‘dricka
över silver’.
Silverbägaren sägs också i en sägen g å r u n t i b e r g e t ,
varvid alla drack270. Detta bör jämföras med, att man vid jul lät en
b ä g a r e g å r u n t vid julbordet. Alla drack ur samma bägare271.
Den ene av julaftonsmåltidens gäster räckte bägaren åt sin bordsgranne,
varvid denne kanske sade:
- Per Matsson, was willst du?272

Kyrkan	
  
Då vi nu jämfört Staffans skede, kapplöpningen med ryttaren som
tillgrep trollens guld-horn, reser sig frågan om utgångspunkten för
flykten. Sägnernas troll bor i skogen, berget står på guldstöttor och
avdöda och bergtagna människor syns bland de dansande. Vid jul har
det annars stängda berget öppnat sig och de avdöda strömmat ut i
människo-världen. Stjärnbilden Hades och/eller Vintergatan har välde.
265

V jul 1282-1298.
V jul 1283.
267
V jul 1314.
268
Danmark I s. 213.
269
S jul 1185, 1189, 1197, 1199.
270
Danmark I s. 202 nr. 757.
271
Danmark I s. 214 nr. 791.
272
S jul 665.
266

113

Staffansritten som u t g å r f r å n k y r k a n visar, att även kyrkan
betraktats som en av Hades influerad plats. Man begrov de döda i
kyrkan och här tänktes de stå upp om julnatten och samlas till julotta273.
Först senare begrovs folk utanför kyrkan; på kyrkogården och dessa
begravningsplatser antog ett ‘underjordiskt’ utseende med ständigt
gröna trä, idegranar274 och dylikt. Vid jul och särskilt under julottan
antog kyrkan ett utseende som i mycket liknade jul-stugan och
underjorden, där guden, ursprungligen Horos, Zeus och Thor, senare
Jesus föddes. Förutom julevangeliet, som handlade om just detta J e s u f ö d e l s e i ett härbärge, han lades i en krubba, så upptändes i
kyrkan ljus, ofta ljus hämtade från jul-stugan, som församlingsborna
själva medförde. Man strödde halm på golvet275 i kyrkan, liksom
hemma i stugan, och så hade den underjordiska barnaföderskan i
sägnen ‘förlossningshjälpen’ legat så enkelt, att hon endast haft halm
att ligga på.276 Detta blev till, att Jesus hade legat på halm och strå,
vilket bibeln eljest inte visste något om. Man satte j u l s t ä n g e r för
kyrkporten, och senare tog man in granen i kyrkan. Det heter i
kyrkokalendern277:
- Julgranar med stort antal ljus, en på var sida om altaret. - Kyrkan
bör hela denna afton, julafton, ha granarna tända’.
Kyrkan blev en Hadesplats och kapplöpningen i sägnen ‘Ljungby
horn’ kom att gestaltas på nästan samma sätt, men med k y r k a n som
utgångspunkt och i n t e det upplysta b e r g e t på guldstöttor som i
följande sägen:

237.	
  Drängen	
  red	
  iväg	
  med	
  trollens	
  dryckesbägare.278	
  	
  	
  	
  
I Matorp var en dräng ute och högg buskar på julafton. Då kom ett
fruntimmer och gick förbi honom. Men hon var barfotad och just som
hon gick förbi drängen, hörde han hur hon sade: ”Hu vad det är kallt!”
Och då tyckte han, att det var synd om henne och tog av sig sina vantar
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och gav henne att träda på fötterna. Sedan gick hon sin väg och han
gick och höll på med sitt arbete som vanligt.
På morgonen på juldagen, redan mycket tidigt, red han ut till en hage
i närheten och vattnade hästarna. Och då fick han se, att det lyste i
kyrkan, ändå att det var långt till julottedags. Men han red dit, för att se
efter, vad det var för någonting. Och när han kom dit, kom det ut en hel
hop med troll och mötte honom. En av dem hade en bägare med en
slags dryck i och bjöd honom dricka. Men drängen anade oråd och
drack inte av det, utan kastade istället brygden över axeln. Men då kom
det på hästryggen bakom honom och där brändes håret av på en stor,
stor fläck. Men när trollen märkte, att drängen inte druckit, skulle de
övermanna honom, men han satte till att rida vägen fram i sporrsträck.
Trollen närmade sig i alla fall mer och mer, och det var nätt, att de hann
upp honom. Då hörde han en röst bredvid vägen som skrek till honom:
”Vante-vän, vante-vän,
rid ut på åkern din dåre,
inte vägen den hårda!”
Och då gjorde drängen så, och där på åkern hade trollen ingen makt
med honom, utan han red där tills solen rann upp. Sedan red han fram
till kyrkan och skänkte bägaren dit. Och då fann man, att den var stulen
därifrån förut.
✬

Kärnpunkten	
  
Den astrala kärnan är beträffande det mesta av julens seder
stjärnbilden Hades som uppgår i Vågen. Hermes uppger dessutom för
Jungfrun 24° -26° ‘Underjordens rådare’, Pluto.
Myterna om Hades är inte många. Den som en gång nedstigit i
Hades kunde aldrig komma därifrån. Få undantag fanns från denna
regel; Orpheus och ‘den stenkastande Herakles’. Myten om hur
Herakles kastade sten på Hades, då han skulle hämta Helveteshunden,
Kerberos har dock troligen inte givit upphov till runstavens ‘stenar’ på
Stefanusdagen, 26 december, utan dessa stenar jämföra sig med de
stenar, som barnmorskan får som lön för förlossningshjälpen.279
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I sägnen ‘guldbägare’, det bortrövade dryckeskärlet, är scenen i
skogen. Berget står på guldstöttor eller glödande pelare. Berg-mannen
kommer ut med ett ymnighetshorn och bjuder ryttaren att dricka. Denne
flyr med bägaren och får alla trollen efter sig. Dessa kunna inte komma
över vissa åar och vattendrag, och så får ryttaren behålla bägaren, som
han sedan skänker till kyrkan.
Förmätenheten att utmana underjordsguden och respektlösheten är
adelsmärke hos den yppersta av forntidens hjältar, Herakles och hos
germanernas Thor.
En förkommen sägen om Herakles, som finns bevarad i spillror på
vissa avbildningar, visar hur Herakles emot-tager Plutos
ymnighetshorn.280 Han ses underhandla med Pluto om hornet och det
överräcks. En vas visar Herakles redan i besittning av hornet. Hades
underjordiska palats är antytt med p e l a r e .
Dessa pelare böra jämföras med berget som står på pelare om
julafton. En tavla från 1500-talet i Våxtorps kyrka i Småland visar
sägnens berg på ‘guldstöttor’ snarast som ett litet tempel med fyra
p e l a r e 281.
Trollen, som förföljer rövaren av guld-hornet, kann i n t e
k o m m a ö v e r v i s s a å a r [nordrinnande vatten m.m.] och
påminner om antikens mytbildning kring Hades. De d ö d a måste för
att kunna komma till Hades färjas över Styx, som var gränsflod till
dödsriket. På andra sidan floden, vid dödsrikets port vaktar den
fruktansvärda hunden Kerberos, ett trehövdat odjur, vilket ej vill låta
någon utträda ur Plutos hus, men däremot släpper alla in.282
Bergets eller kyrkans troll kan i sägnen inte komma över
nordrinnande vatten, därför att de är a v l i d n a och måste hålla sig
inom vissa gränser, liksom att i den grekiska sagan, de döda, aldrig
kommer tillbaka över Styx.
Stjärngossespelen ansluter någon gång till berget på guldstöttor
som i följande sägen:
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257.	
  Bergtagna	
  kommer	
  inte	
  tillbaka.283	
  	
  
På den stora Fjälkinge backes västsida, ligger några mycket stora
stenar. Om dessa går följande sägen. Det var vid jultid, och det fejades
på sedvanligt vis nere i Fjälkinge. Julbocken gick från gård till gård och
sjöng sina psalmer och vred julstjärnan. Han fick då i sinnet att gå till
nästa by norr om, och då han kommer förbi Fjälkinge backe, ser han
ovan omtalade stora sten på eld-stöttor. Han gick närmare, och trollen
kommer ut och be julbocken gå med in under stenen och sjunga litet för
dem. Julbocken gör det, och då han väl är kommen in, sänker sig
stenarna och han blir borta för evigt. Men stenen blev uppkallad efter
honom och kallas Bukkebjærg-stenen.

Övriga	
  stjärnbilder	
  
I en del stjärngossespel förekommer att Herodes åker med häst och
vagn284. Detta från bibeltexten fullkomligt avvikande motiv tarvar en
astral uttydning, då både Hades och Kronos kan tänkas ha uppgått i
Herodes. Hades som kvinnorövare jämförs med Herodes som
barnamördare och att Rakel sörjde sina barn. Kronos som slukade sina
barn jämförs med att Herodes lät döda alla gossebarn, även sina egna,
enligt legendariet.
Hades som kvinnorövare avbildas med ett för honom viktigt
attribut; h ä s t o c h v a g n . En av de få myterna om Hades handlar
om, hur han kom upp ur underjorden på sin vagn, dragen av hästar, och
rövade Demeters dotter, Proserpina.
De ovan gjorda jämförelserna med berg-mannen ger vid handen
huru ofta berg-mannen har h ä s t o c h v a g n , antingen så, att han
kör ut och in i berget, eller också, att han kör barnmorskan hem i
vagnen och sedan ger henne lönen för förlossningshjälpen.
Huruvida Kronos, som är fader till Hades färdas med h ä s t o c h
v a g n går inte att belägga i någon av de centrala myterna omkring
283
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honom. Hans stjärnbild ‘Kronos ansikte’ uppgår liksom stjärnbilden
Hades i Vågen.
Stjärnbilden Bootes [över Jungfrun och Vågen] har kallats Pluto och
Bootes är också v a g n e n s [Karlavagnens] f ö r a r e .285 Karlavagnen har också kallats Osiris vagn. Osiris är liksom Hades och Pluto
underjords-gud. Förutom att alla dessa jämförelser är komparativa och
liksom den jämförande språkforskningens rön antagligen griper tillbaka
på en grå forntid långt före antiken, bör man dock nämna, att Isiskulten
var utbredd i hela den antika världen, så att man bör sätta Osiris på
linje med Hades.
Stjärnbilden ‘Karlavagnen’ har också givit en del andra nerslag i
jultraditionerna. Det nämndes tidigare huru Lucia och hennes följe
kunde gå från dörr till dörr och bjuda öl eller brännvin. Detta gav ett
sentida återsken av den antika sagan om Ikaros [Bootes] som drog
omkring med en kärra (Karlavagnen) lastad med vinsäckar, varur han
bjöd herdarna dricka.
Slutligen bör påpekas, på tal om Herodes v a g n att Hermes
nämner i Vågen 13-15° Auriga, Kusken utan vagn.

Stjärnbärare	
  och	
  Staffansryttare.	
  
Stjärnbilden Hades kan visserligen förklara komplexet kring vissa
saker, såsom att Judas är s v a r t och har p u n g och
b r ä n n v i n s k a g g e . Ty den svarte guden Hades rådde över
skatter och hade ett ymnighetshorn. Trollen som förföljde och inte kom
över ån är jämförbara med Hadesrikets invånare, som inte kan komma
tillbaka över älven Styx. De måste förbliva i dödsriket.
Bibelns ‘vise män’ som gav Jesus guld m.m. kan ur den
synvinkeln, åtminstone den svarta Baltasar [Judas i stjärngossespelen],
få en förklaring i ty, att Hades var skatternas herre. På samma sätt
överräcker den s v a r t e
berg-mannen
i julsägnen
‘Förlossningshjälpen’ spånor och stenar som senare blir förvandlade till
guld.
Förlossningshjälpen har också det motivet, att underbyggarna
bedja barnmorskan att f l y t t a s t a l l e t , då kreaturens urin droppar
ner på bordet. Detta kan förklara varför man flyttade gödsel på
annandagens morgon, den s.k. m å k n i n g e n .
285
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Det förklarar också, varför man skulle rida Staffan.- Man gick till
stallet och betslade hästen och red till en annan bondes ägor och
vattnade hästen.286 Detta var för att undvika, att hästens urin kom på
underbyggarnas bord, ty dessa bodde under häststallet. Enligt julsägnen skulle man flytta hela stallet, så blev djuren friska och starka.
Detta stämmer med den mindre dramatiska julseden, att man
annandagen skulle vattna hästarna i en annan bondes vatten eller nordrinnande vatten. Skälet till detta var, att djuren då blev friska och
starka287. Från Finland har man följande sägen:288

Bostaden	
  under	
  stallet.	
  	
  
I Lillkyro var en gång en bonde, som hade stallet sitt uppå berget. Var
julafton blev hästarna utsläppta. Så hände det sig en gång, en julafton,
att en karl kom in just, när de skulle gå till bords, och bad husbonden
komma åstad för att se, varför hästarna hans hade blivit utsläppta.
Bonden följde honom, och när de kom ut, så bar det av ner i berget,
liksom längs trappor, och de kom till en stor och upplyst sal, där allt
lyste som guld med undantag av bordet och bords-ändes-väggen, som
var alldeles fördärvade och nersmutsade. Bonden frågade då, hur det
kom sig till, att bordet och väggen var på det viset tillpyntade. ‘Jo, det
är hästarna dina. När de släpper vattnet sitt, så rinner det ner uppå
bordet. Därför måste vi släppa ut dem var julafton, då vi äter’, svarade
bergtrollet och tillade: ‘Vill Ni flytta bort stallet ditt, så skall ni få minst
en silverbägare full med pengar, och sedan skall hästarna dina trivas’.
Bonden gjorde som trollet ville, och sedan hade han aldrig olycka i
stallet sitt.
✬
Scenen då stjärngossarna går från dörr till dörr och tigger eller
bjuder brännvin förklaras av stjärnbilderna Jungfrun och Bootes, ty
dessa stjärnbilder var Ikaros och dottern Erigone som uppfunnit vinet
och gick runt i världen och bjöd vin.
Någon gång har Marias och Josephs flykt till Egypten
sammanblandats med jul-sägnen ‘Odins jakt’289. Denna bör jämföras
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med stjärnbilderna Arkas [=Bootes] som jägare, då denne jagar och
skjuter nymfen Kallisto [=Stora Björn].
Vad som inte är förklarat, är varför stjärngossarna uppträder som
Staffan, sittande till h ä s t 290 med s t j ä r n a 291 och varför Staffansryttare på annandagen håller kapplöpning m e l l a n f l e r a
r y t t a r e .292
Någon förklaring har heller ej givits till, varför bibelns ‘magoi’
blivit ‘tre vise män’, ‘tre konungar’ och varför de blivit just t r e till
antalet. Katolikerna kalla dem, utan stöd i bibeln ‘Balthasar, Kaspar,
Melchior’.
Den svarte ‘Judas’ kunde visserligen förklaras som stjärnbilden
‘Hades’, men då kvarstår att förklara de andra stjärngossarna. Vilken
stjärnbild motsvaras de av?
Då stjärnbäraren uppträder i kvinnlig dräkt293 reses jämväl frågor.
Då stjärnbäraren kommer som ä n g e l m e d v i n g a r , krans
eller k r o n a 294 bör man jämföra med Jungfruns stjärnbild. Hon hade
vingar och bar den himmelska Kronan, Corona Borealis som Ariadne.
Någon gång kommer de sjungande såsom 12 apostlar295. Detta kan inte
förklaras utifrån de nämnda stjärnbilderna.
I latinamerikanska länder är det ‘de tre vise män’ som delar ut
gåvor till barnen på trettondagen. [Då man i dessa länder har tomte på
julafton, är det en sentida influens från Europa]. I de katolska länderna
lyftes dessa tre vise män aldrig ut ur sitt sammanhang och lämnade
trettondagen. Från början firades Jesu födelse på trettondagen, men då
man flyttade bak Jesu födelsefest till jul, behöll man festen kring de tre
vise män på trettondagen, men gjorde en efterkonstruktion, så att dessa
tre vise män skulle kommit fram till Jesus för att överräcka sina gåvor
först efter 13 dagar296. Då tre vise män på trettondagen delar ut gåvor
till barnen, är detta ett återsken av bibeltexten, där de är gåvoutdelare,
och frambär sina skänker till barnet; guld rökelse och myrra.
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Heroerna	
  
Nästa stjärnbild som uppgår i Vågen297 är ‘De tre heroerna som
kallas Ballista - eller Baldistai’. Stjärnbilden har en motsvarighet i
Hermes’ ‘Baldistæ’ som uppgår i Vågen 16°- 18°.
Heroerna dyrkades hos grekerna. De var hjältar från flydda
tider298; ofta endast f ö r f ä d e r 299 eller inbillade förfäder. Heroerna
kunde också vara gudar som nedsjunkit till en status mellan gudar och
människor300. Man offrade vid deras grav och höll dem på så sätt i
vördnad. De motsvaras såsom tänkta förfäder301 av romarnas larer302
eller maner. Dessa var liksom tomten halvgudar som betraktades som
förfäder och till vilka man offrade, särskilt vid jul och andra högtider
gröt, ärter, gryn o. dyl. Romarnas larer åtnjöt dyrkan, särskilt vid
festen ‘Larentalia’ den 23 december,303 och motsvarade även i detta
avseende
den
lille
bod-tomten,
jultomten.
I
Hermes
stjärnbildsförteckning Vågen 4-6° finna vi duoi Larvæ ‘två masker, två
larer’304 motsvarande den 25-27 december.
Den förste som skrev om heroerna var Hesiodos. Han menade, att
den heroiska tiden inföll efter metall-åldrarna; guld- silver- och
kopparåldern. Hjältarnas tid var främst tiden kring det trojanska kriget.
Men inte alla dessa hjältar betraktades likväl som heroer, utan främst
d i o s k u r e r n a , Herakles, Theresias, Erechteus och några till.
Vi ha redan nämnt, att en förkommen sägen om Herakles liknar
den motsvarande germanska sägnen ‘Guld-horn bortrövat’. Dock kan
man ändå inte förklara h ä s t k a p p l ö p n i n g e n
och
kappkörningen med häst och vagn som äger rum på annandag jul. Här
erbjuder sig en jämförelse med dioskurerna, som var
hästgudomligheter och åberopades vid alla sorters kampsporter liksom
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Erechteus, som man såg i kuskens stjärnbild305. Hans saga är den, att
han u p p f a n n v a g n e n . Han tog därvid sol-vagnen till
förebild306.
Dioskurerna var ljusgudar och rådde över v ä x l i n g e n mellan
d a g och natt. Man satte dem samman med morgon- och aftonstjärnan.
Nära förbundna med dem är deras h ä s t a r 307. De är också nära
förbundna med sin syster Helena, en ljusgudinna som tolkas såsom
m o r g o n r o d n a d e n eller månen. Dioskurerna har jämförts med
de indiska asvinerna, som var hästgudomligheter och rådde över
skymningen, särskilt tiden mellan midnatt och morgonrodnaden.
Dioskurerna kunde komma genom luften med häst och vagn,
framdragna av vita hästar. En av hästarna hette Xanthos ‘vit’.
Kastor är vagnstyrare eller r y t t a r e ; han förlänar seger i
kampsporter och v a g n t ä v l i n g a r . Han gällde för att vara
uppfinnare av hästar p a r v i s spända för vagnen. Den nordiska
jämförelsen är här att gudarna under guldåldern var lyckliga ock
t ä v l a d e på tunet.308
Polydeukos var framför allt knytnävsk ä m p e . Dioskurerna
avbildas309 till häst med s p e t s i g a h a t t a r och däröver en
stjärna.
Likheten med Staffan som med sina hästar, p a r v i s beskrivna
efter sin f ä r g , väntande på m o r g o n r o d n a d e n under
s t j ä r n a n , ljusa stjärnan o.s.v. är slående. Annandagens
h ä s t k a p p l ö p n i n g a r bör också sättas ihop med dessa heroer,
som kunde förläna seger i vagnkapplöpningar.
Hjältarna, dioskurerna hade levt under den heroiska tiden och var
halv-gudomligheter som erinrade om en svunnen tids hjältar.
Det är mot bakgrunden av detta, man måste se dagens helgon i
legendariet Stephanus. Han var den förste martyren som stenades ihjäl
enligt Apostlagärningarna 7:58-60. Att annandagen blivit satt till hans
åminnelse, beror inte på att han dödades för sin tro, ty det har han
gemensamt med nästan samtliga av kyrkans 8000 helgon, utan för att
han var just den f ö r s t e och äldste av alla martyrerna ur en fingerad,
h e r o i s k tid i kristendomens gryningstid.
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Då man också räknade g a m l a k ä m p a r till heroerna, bör
man jämföra detta med att man om julnatten i norden hyllade oskoreien
som var en himmelsk h ä r sammansatt av gamla h j ä l t a r , såsom
Didrik av Bern, Sigurd m.fl. Om julnatten kom också Oden själv och
detta bör jämföras med, att hos grekerna också g u d a r kunde
nersjunka till h e r o e r n a s s t a t u s och dyrkas samman med dem.
I stjärngossespelen komma någon gång ‘tolv apostlar’310 vilket bör
jämföras med att de nordiska gudarna, asarna var t o l v .
Det var också sed i bondens stuga att berätta historier om tomten
och b e r ö m d a s l a g s k ä m p a r och att leka k ä m p a l e k a r i
halmen om julafton.311
Från Norge säges:
- Sigmund är överste i Oskoreia. Sigmund är ett hjältenamn och ett
av Odins binamn.312
Av stjärnbilden ‘tre heroer’ får man också förklaringen till att
bibelns magoi ‘magiker, vise män, astrologer, trollkarlar’ blivit tre till
antalet; - det är kvardröjande hedendom. Att trollkarlarna blivit tre
k o n u n g a r beror på heroerna, dioskurerna, som var söner till Zeus
och hade h ö g r e v ä r d i g h e t än ‘trollkarlar’. Att den ene av de
‘tre vise män’ kallas Balthasar beror på stjärnbildens namn, ty
heroerna kallas i stjärnbildsförteckningarna Baldistæ.
I julpsalmen (gamla psalmboken) nr. 121 blir Jesus en s t a r k
k ä m p e som nerlagt Döden och fått Helvetets kraft att ge sig:
4) Av himmels tron kom här ned
en s t a r k k ä m p e och bar oss fred
Han är nu både Gud och man
Den som oss alla hjälpa kan.
6) Så stor som Fadrens är hans makt
Döden har han nederlagt
Helvetes kraft gav sig därvid
Att denne furste lades ned.
✬
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Kronan,	
  Kentauren,	
  Södra	
  Korset.	
  
Därmed är vi över på, att mera ingående förklara, huru dessa
stjärnbilder inverkat på julsederna, ty de ha en längd som stämmer med
denna tid. Kronan uppgår i ï 14°-21° [5-12 januari], Kentauren i ï 2°ñ 8° [23 december - 29 januari]313 och Södra Korset som ligger under
Kentaurens buk, mellan hans fram- och bakben, och som således på tre
sidor är omgiven av denna stjärnbild. Södra Korset ligger inte långt
från himlens sydpol och stjärnbilden har också kallats ‘Sydpolen’314.
Beträffande stjärnbilderna Kronan och Kentauren har vi i samband
med Jungfrun som ‘Ariadne’ omtalat hur Theseus nerkämpade tjuren
på Knossos, Minotaurus [=Kentauren]315, varvid han fann vägen ut ur
labyrinten tack vare ett n y s t a n som han fått av Ariadne [Jungfrun],
ty hon älskade Theseus, som dock övergav henne på hemresan till
Athen, och satte henne på ön Naxos, där hon i stället uppvaktades av
guden Dionysos, som satte en k r o n a på hennes huvud [=Norra
Kronan].
Detta återspeglar sig i en julsed som kallas ‘g i v a j u l - t r å d ’ ,
ty flickorna skulle giva de pojkar som de tyckte om tråd om jul och
nyår.
Den himmelska Kronan återfinns i Lucias [=Jungfruns] krona och i
seden, att hänga upp en j u l - k r o n a i hemmen.
I psalmen 131 (Gamla psalmboken) som sjöngs om trettondagen
och Kyndelsmässodag beskrivs Jesus som b r u d g u m , p ä r l a
o c h k r o n a . Stjärnan Gemma ‘ädelstenen, pärlan’, a Corona, är
den ljusstarkaste stjärnan i Kronan. Erinrande om Vintergatan är också
denna kända psalm, i ty att evangeliet kallas ‘mjölk och honung’ och
‘himmelsk manna, som vi äta’.
1) Så skön lyser den Morgonstjärna, Full nåd och sanning av
Herran, Den söta roten Jesse: Du Davids Son av Jacobs släkt, Min
konung och B r u d g u m täck, Mitt hjärta vill besitta: Kärlig, Ljuvlig,
313

I Hermes förteckning uppgår i ï	 7°-10° Cheiron (Chiron).
Allen s. 186 f.
315
Allen s. 150.
314

124

Skön och härlig, Rik och ärlig, Stor av nåde, Hög och kraftig i din
gåvor.
2) Du min p ä r l a och dyra k r o n a , Sann Gud och M a r i e
S o n , En stor högboren Konung! Mitt hjärta fröjdar ditt litium: det
helga Evangelium Är idel m j ö l k och h o n u n g . Eja! mitt blomster
fint, Hosianna! Himmelsk m a n n a , d e t v i ä t e r ; Dig kan jag
aldrig förgäta.
3) Efterlåt mig mitt hjärtas sinn, Du klare J a s p i s och
R u b i n ...
---------------------Så långt Kronans stjärnbild. Men flera och tydligare reflexer finnas
av Kentauren än dessa indirekta och bleknade julseder som här
jämfördes med den grekiska Theseussagan.
Kentauren var Cheiron, som var den lärdaste av kentaurerna. Han
undervisade Greklands forna hjältar i alla vetenskaper, men kanske
framför allt i läkekonsten och lyraspelet. Han avbildas som man med
hästkropp. Genom sitt läge på södra stjärnhimlen hör han till de
underjordiska. Så fick ju Theseus gå in i en [underjordisk] labyrint för
att hitta Minotauros. Vissa Kentaurer såsom Nessos låter en ana, att
kentaurer är f ä r j k a r l a r . Cheiron dödades liksom Nessos och
Pholos av Herakles giftpilar och omvänt blev Nessos mantel orsak till
Herakles död. Cheirons attribut är; Thyrsosstaven [= en grönskande
stav med pinjekotte i toppen], vidare l y r a n och f a c k l a n .
Södra Korset ligger så långt ner på södra stjärnhimlen, att det
endast med svårighet kunnat ses i Europa. Ptolemaios, som levde i
Egypten tog upp Korset i samband med Kentaurens stjärnbild. Södra
Korset har av bl. a. Dante utmålats som sydpol. Det betyder att från
nordpolen som sattes i Tvillingarnas första grad [24 augusti] till
sydpolen, Södra Korset, som genom sitt läge under Kentauren i detta
sammanhang måste sättas till j u l , går jordens axel. Den norra polen
har kallats ‘den övre kvarnstenen’. Sydpolen rimligtvis ‘den nedre
kvarnstenen’. Ordet pol jämföres316 med lat. colus ‘spinnrock’, ‘slända’
och polerna har då, menar man, betraktats som ändarna på en stor
s l ä n d a eller k v a r n .
Med ledning av detta kan man försöka jämföra en del julseder från
Norden och annorstädes.
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Kentauren som människa framtill och häst efter, som spelar lyra
och undervisar i musik, har en motsvarighet i Näcken, ty denne är
m a n och/eller h ä s t och spelar h a r p a , fiol och u n d e r v i s a r
spelmän. Det sägs från väst-Sverige:
- Näcken spelar lucia-natten (91).
- Man skulle lära spel av Näcken då (205).
- Näcken spelade i kvarnen lusse-natten (220).
- Strömkarlen lärde en man spela vid kvarnens vattenhjul
(opublicerad.).
- Man skulle lära spela av Näcken Tomasnatten (opublicerad.).
- Näcken fick man lära spela av lucianatten. Han skulle ha en
fårbog (opubl.).
- Två mjölnare lärde sig spela av Näcken en lusse natt, Näckens
polska (IFGH 4555).
- Strömkarlens spel. Det var farligt att dansa efter det. Han
stoppade kvarnen Tomasmäss-natt (opubl.).

140.	
  Näcken.317	
  	
  
Det var två drängar hos Olagus i Hulte i Öxabäck. Den ene spelade på
fiol, men det var ingen talang med det. Då var det någon, som lärde
honom, att han skulle gå till kvarnen Tomas-mässnatten och sätta sig
vid vatten- hjulet med fötterna i vattnet. Det gjorde han. Då kom
Näcken på ett näck-blad. Drängen satt och spelade. Strömkarlen fick
honom att sälja sig till honom, och sedan frågade han: ”Skall jag ställa
fingrarna efter fiolen eller fiolen efter fingrarna?” Då var drängen så
förståndig, så att han sade, att han skulle ställa fiolen efter fingrarna.
Klockan ett på natten kom drängen hem och spelade och dansade.
När han kom in i köket, började bord och stolar på att dansa. Det var
när han kom till elfte reprisen, som allt började att leva. Det var tolv
repriser i Strömkarlens polska. Men Olagus skar av strängarna på
fiolen, annars hade drängen aldrig varit god till att sluta.
	 ✬
Näcken skulle komma lussenatten, sade de. Då skulle han vara hos
mjölnaren, och han stämde kvarnen för honom. Det var en gammal
mjölnare i Tokare, som hette Lasse. Han talade om, att en lussenatt
317
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stannade kvarnen, och han gick och skulle se efter vad det var. Då var
det Näcken, som stod och höll i bägge vass-hjulen (Vass ‘vatten’);
”Lussenatt i natt, Lasse!” ropade Näcken till honom.318
✬

142.	
  Näcken.319	
  	
  
Det var en gång i en kvarn i Asmunderöd för många år sedan några
kvällar före jul, som två av mjölnarna fick höra Näcken spela fiol under
kvarnen, när de satt och åt. De lyssnade på honom en stund, sedan tog
den ene ett avätet köttben och kastade till honom. ”Du skall lära dig att
‘spälla’ men inte att ‘ställa’, sade Näcken. Mjölnaren blev belåten, ty
han hade förut inte kunnat spela det minsta. Då tog den andre
mjölnaren några eldbränder ur kaminen och kastade ner till Näcken.
Och mannen som förut kunnat spela fiol, kunde efter den dagen inte
spela alls.
✬
Om Näckens utseende sägs:
- Näcken förvandlar sig till fölunge.
- Näcken som häst, barnen rider.
- Näcken som häst lockar barn att rida.
- Bäckahästen.
Kentaurens stjärnbild har under buken och mellan benen det Södra
Korset. Då Södra Korset kan betraktas som den nedre kvarnstenen, är
det inte underligt att (jämförelsevis) finna, att Näcken håller eller
hindrar kvarnen att gå. Det sägs från Västsverige:
- Näcken vill vara ensam om att mala lusse-natten [16].
- Näcken mal lusse-natten; (13 dec.) det var ej värt att man mal
slösäd den natten [18].
- Mjölnaren i Tvååker (Halland) offrade en skyffel mjöl till
Näcken, då kvarnen stannat lusse-natt [89].
- Man fick ej mala lusse-natt, Näcken skulle komma [188].
- Kvarnen stannade och en fölunge låg under kvarnhjulet [195].
- Näcken spelade i kvarnen lusse-natten [220].
318
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- Om Tomasmässa (21 dec) var Näcken i vatten- kvarnen [20].
- Om Tomasnatten skulle kvarnen stå en stund, annars blir den
fördärvad av ‘å-näcken’ [22].
- Mjölnaren offrade en sup i fallet till Strömgubben, då kvarnen
stannade Tomasnatt [60].
- Näcken höll vattenhjulet [37].
Ovidius skriver i metamorphoser320 om hur Kentauren Nessos rövar
Herakles maka, Deianeira och simmar ut i floden med henne. Herakles
skjuter sina pilar över floden och sårar Nessos dödligt. Detta bör
jämföras med sägnen om barnsjön, där Näcken löper ut i vattnet med
barn på ryggen. Från Västsverige finns en sägen om Näcken som
häst321. Sexton skolbarn rider på honom. Femton av dem följde med
honom i djupet. Sjön kallades sedan ‘Barn-sjön’.
Sägnen är välkänd i Danmark där den tidfästes till hösten och
vintern.

117.	
  Den	
  långa	
  hästen.322	
  	
  
Vid sidan av den nya Silkeborg-Århus landsvägen just där den nya
vägen tager av till Galten, ligger en göl, som om sommaren är torr, men
om vintern är fylld med vatten. Den kallas Hors-hålet. (Hors = häst). En
gång gick några karlar och flickor denna väg till Höver, där det var
lekstuga. Det var på vintern, och hålet var fyllt med vatten, så de kunde
inte komma över, utan att bliva våta helt upp på benen. De ville då gå
utan om, men i detsamma såg de en gammal häst stå strax framför sig.
Den ene av karlarna satte sig genast upp för att rida... och så gick det,
tills de alla var komna upp på hästryggen, så när som på en. Han gick
utan om, men då han var kommen mitt för hålet, stod han stilla och såg
efter de andra. Öket stod just mitt i kärret med dem, och han såg först
nu, hur långt det var. ”Nej!” sade han, ”nu har jag aldrig sett en så lång
häst!” I detsamma gick hästen mitt av, och alla de ridande ramlade i
vattnet. Men då hördes ett skratt, och öket var borta. Så måste de
uppgiva att gå till lekstugan den gången.
✬
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118.	
  Den	
  långa	
  hästen.323	
  	
  
Stjære ungdomar ville till Store-Ring till bal. Det var på hösten-vintern
(efteråret) och det var ett förfärligt oväder med regn och snö. Då de
kom ned till Mårbæk-sten-backen, kunde de inte komma över, för
allting svämmade över sina bräddar. Så gick där en häst, därnere, och
passade sig själv - på den tiden gick allting löst om hösten - också satte
de sig upp, och de fortsatte att sätta sig upp, en förfärlig hoper
människor, kanske det var över tjugo. Så kom en av dem till att vända
sig om, och han sade:
”Jösse kors
sicken ett hors”
Då gick den mitt av, och de föll i backan. Så måste de hem igen och
kom inte till bal den gången (Samma sägen s. 169, jul. ”En häst utan
huvud” s.170.)
✬

119.	
  Ritten	
  över	
  bäcken324	
  	
  
Nere i Tolstrup har de så många kärr, och gårdarna ligger glest. Nu var
det skick och bruk, att de slog deras ök lösa där nere om hösten, och då
hade de några s.k. ök-drängar (ök=häst), som passade dem om natten.
Så var där en halv-karl på en 16, 17 år, han var tidigt uppe om
morgonen, och skulle ner och hämta deras ök, och då han så kommer
till en plats, som de hade sagt, så gick där en huvudlös häst, men det
brydde han sig inte om, så kommer han till ett ök, som han sätter sig
upp att rida på, ner i kärret. Då han kommer dit ned ville den inte gå
den vägen som han önskade, och han hade inget betsel på den. Då ville
han vända om öket, och då han slår om det med handen, så var där
varken huvud eller hals. Så säger han: ”Vad Satan är det som jag har
kommit att rida på?” Och med detsamma kastade hästen honom så
långt bort, att han snart inte visste var han var, annat än att han stod
mitt uppe i vattnet.
✬
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Några andra små jämförelser mellan Kentauren och Näcken är här
på sin plats. Kentauren Cheiron avbildas förutom med lyra ofta med
Thyrsos, som var en grönskande stav med pinjekotte i toppen. På
liknande sätt finns en sägen-typ om Näcken, där han sjunger om sin
salighet på d o m e n . En förbipasserande säger:
- Förr skall gröna löv slå ut på min stav, än att du blir salig’.
Som ett tecken på att Näcken skall bli salig på d o m e n grönskar
staven. Några uppteckningar från Västsverige [opubl.] säger:
- Den lövade käppen bevisar, att även Näcken kan bliva salig.
- Näcken är under bron; man säger: ‘Förr grönskar den stav som
jag i handen bär, än att du skall till himlen komma!’.
- Lära spela av Näcken. - ‘Min käpp grönskar’, - ‘Du blir salig’.
Näcken tillhör de fördömda och jämföres med Oden, Jerusalems
skomakare, Den Vilde Jägaren m.fl. Sambandet är att Jungfrun som
Themis eller Astraia är den d ö m a n d e . Man jämför sista helgen före
advent; domsöndagen, där predikotexten handlar om y t t e r s t a
domen.
-----------Kentauren har ofta ett b l o s s eller en f a c k l a som attribut.325
Med detta jämförs att Näcken ofta har b l o s s och förväxlas med
lyktgubbar. Det sägs:
- Näcken kom hoppande som ett ljus, han ville åt stål.
- Näcken var en lyktgubbe. Han lyser en man på vägen.
- Ljus över sjön. Näcken lyser efter sitt offer.
- Näcka-ljus; offer till Näcken för god årsväxt326.
- Näcken lyser med lykta, visar sig aldrig.
- Näcken var ett ljussken.
- Näcken förväxlas med lyktgubbar [flera uppteckningar.].
Minotauros (=Kentaurens stjärnbild) saga gick så, att odjuret hade
tillskansat sig en tribut. Staden Athen var skyldig att till honom utge ett
visst antal ungdomar såsom offer. Thesevs befriade staden från den
olycksaliga tributen.
Det är vanligt att vattenväsende kräver offer i människoliv. Detta
kommer fram i sägnen där en röst från sjön ropar:
- Tiden är inne, men mannen är inte här!

325
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Vanligen är denna sägen-typ förlagd till sommaren327, midsommar
eller den strax påföljande slåttern, och bör i de fallen jämföras med
stjärnbilden Okeanos.
I några fall sägs uttryckligen i sägnerna, att denna typ tilldrager sig
om vintern328, och i dylika fall bör de jämföras med Kentaurens
stjärnbild, då sägnerna påminna om 1) kentauren Nessos rov av
Herakles hustru och 2) staden Athens utfästelse till Minitauros om offer
av ungdomar.

	
  Necessitas	
  
Hermes uppgiver att stjärnbilden Necessitas uppgår i ï	  10°-11°
[31 december-2 januari]. Necessitas (lat) var grekernas Ananke, ödets
gudinna och hon likställdes med Adrasteia, Zeusbarnets amma.329
därigenom måste vi dröja kvar i sägen-komplexet kring
Förlossningshjälpen’.
Necessitas/Ananke hörde enligt Platon till de underjordiska. Hon
var moder till moirerna, vilka i sin tur någorlunda motsvarar de
germanska nornorna.
Platon frammanar330 en fantastisk bild av hur Ananke i knäet håller
en oerhörd slända, omkring vilken hela världen vrider sig. Vid sidan av
henne sitta på tronen, moirerna som vrider sländan runt och sjunger.
Moirer och Ananke syns därför förbundna331.
S l ä n d a n bör sättas ihop med Södra Korsets stjärnbild, ty detta
var sydpolen och därmed den nedre kvarnstenen.332 Lat. Colus
‘spinnrock, slända’ kan jämföras med namnet på en av moirerna; grek
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Klotho och det grekiska ordet polos ‘axel’ som i det svenska lånordet
‘pol’.333
I den jämförbara jul-sägnen Förlossningshjälpen finns kvarnstenen
två gånger nämnd. Barnmorskan ser, då hon är nere i underjorden sina
egna pigor, som står där och arbetar334; i en sägen ältar de deg335, men
vanligast är, att de maler malt eller gryn336. I denna sägen finns också
motivet, att en stor kvarnsten svävar över barnmorskans eller moderns
huvud. Den är upphängd i en tunn tråd och verkar vara nog så hotfull.337
I den grekiska mytologin har vi moirer, ödesgudinnor som i
underjorden drar runt en stor slända, motsvarande hela världen. Det
skulle passa, såsom ovan nämnt, att jämföra sländan med Södra Korset
såsom pol i betydelsen *quolos lat. colus ‘spinnrock, slända’, grek
polos ‘axel’.
I den germanska jul-sägnen har vi däremot tjänste-mör, som i
underjorden maler. För detta krävs det en kvarnsten och polstjärnan har
kallats ’den övre kvarnstenen’, ‘the upper millstone’338.
I julsagan ‘Kvarnen som mal på havets botten’ går en bonde ned i
helvetet och hämtar en kvarn, som mal allting, som man önskar, och till
slut mal saltet på havets botten.339
Någon gång möter man också ‘de tre spinnande systrarna’ med sina
lyten340 i ‘Förlossningshjälpen’. Den ena av ‘mostrarna’ har ögon som
tallrikar och den andra en så stor näsa, att den hängde ner i fatet. I ‘de
tre spinnerskorna’ finner man341, att gummorna som spinner ha ‘näsor
som räckte ned på bröstet’. Följande variant av förlossningshjälpen är
från Finland.
En person som barnmorska hos rå.342
En gubbe, Kirkonveki kallad, bodde under golvet i en kyrka. Om natten
när hans hustru skulle föda, gick han till en liten torpstuga, knackade
333
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sakta på fönstret och bad mumlande värdinnan att komma och förlösa
hans hustru. Gumman följde gubben utan att väcka upp sin man och
omtala vart hon gick. Hon kom till gubbens boning och hjälpte hans
hustru. I glädjen däröver bad gubben sin gäst att även bevista barnsölet,
men varnade henna för att skratta, om hon ock skulle få se vad löjligt
som helst. Då middagsbordet var dukat, inbar först en kvinna som hade
lika stora ögon som tallrikar, en stek på en tallrik. En annan kvinna bar
in ett fat med soppa, och hon hade så stor näsa, att den hängde ända ner
i fatet. Då höll barnmorskan på att brista ut i skratt, men gubben
trampade henne på foten och viskade åt henne att vara tyst. En ofantlig
mängd små människor satte sig till bords. Några var så små, att de låg i
faten som flugor. Andra satt på bordet, andra på fat-kanterna, men allt
försiggick utan någon oordning. När kvinnan begav sig hem, tog
gubben ett nystan ur sin kista och lindade några varv därav omkring
hennes hals, och då de gick genom köket, fyllde han hennes förkläde
med spånor såsom lön för den tjänst hon gjort honom. Hon mottog med
tacksamhet, emedan hon tyckte, att det väl kunde duga till bränsle. Då
hon kom hem fällde hon några spånor framför trappan, de övriga lade
hon på spiseln. Hennes man sov, när hon kom hem, liksom då hon gick.
Om morgonen vart han mycket glad, då han såg en stor hoper
silverpengar ligga i spisen och, att hans hustru hade en guldkedja två
varv lindad om halsen.
✬
Grekernas moirer kunde utan vidare framställas som underjordiska
och urgamla gummor, dock inte gärna i den bildade konsten, där de
kanske beskrevs såsom ‘havande fagra armar’ o. likn.343
I följande spinnsaga från Grekland kallas de tre spinngummorna
moirer :344

De	
  tre	
  spinngummorna	
  	
  
En ung flicka är mycket lat och låter sin mor göra alla arbeten. När
tiden för giftermålet nalkas, ger modern henne garn, att under ett års tid
343
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göra sin utstyrsel av. Hon gör dock ingenting, och då hon slutligen ser,
att hon ingenting hinner få färdigt, gråter hon natt och dag. Sista natten
före bröllopet kommer tre fruar: Mitú, vars näsa räcker ända till
fötterna, emedan hon vid vävningen vänder näsan åt höger och vänster.
Tsachilú, vars underläpp når till fötterna, emedan hon vid syningen
väter tråden, då hon trär på nålen; Kolu, vars bakdel är större än hela
hennes övriga kropp, emedan hon som stickerska evigt sitter på samma
fläck. De säger, att de är hennes m o i r e r , som gett henne lotten att
vara lat, och som därför vill hjälpa henne, så att hon skall slippa
skämmas. De gör allt arbete på en timme, mot att bjudas till bröllopet.
Då brudgummen får veta, varför de är så vanställda, förbjuder han
bruden att arbeta.
✬
Dessa sägner visar orsaken till, att man ansett det vara synd med
k r i n g - g å n g vid jul. De som maler och bakar gör det i tjänst åt
underjordens makter och de som spinner f å r f u l a l y t e n liksom
de tre spinnerskorna. De får kanske stora tummar och förargar sina
män. I sagan om ‘de tre spinnerskorna’ förbjuder kungen sin drottning
att spinna, då han eljest fruktar, att hon skall komma att se ut som dessa
spinnerskor. Följande uppteckningar är från Västsverige och Norge:
- Spinning, malning och all kringgående rörelse skulle upphöra
lusse-natten (Lucia 191)
- Lusse-natten fick man inte spinna, baka, mala (Lucia 121).
- Under hela julen må inte spinnrocken gå (NFL 155).
I sägnen ‘de tre spinnerskorna’ är ett vanligt motiv, att prinsen
f ö r b j u d e r sin gemål att spinna, då han inte vill, att hon skall bli så
ful som spinngummorna; - de ha bred tumme345 eller tjocka, såriga
fingrar346, fula fingrar och breda tummar (s. 76), ‘svullna händer, att de
är lika stora som hennes kropp (s.80); ‘händer som skovlar och fingrar
som trådar’ (s. 84), ‘en hand som en knöl utan fingrar’.
Detta skall jämföras med följande uppteckning från Sverige:
- Den som spinner på Tomas, mister tommel-fingret’.347
Då de tre spinnerskorna hörde till de underjordiska, har de samband
med Hades och stjärnbilden Vintergatan,348 vilket gör att spinnerskorna
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kommer tillbaka i motivkretsen kring påsk. Vintergatan var solens väg
och de med denna stjärnbild sammanhängande motiven kommer
tillbaka vid solståndsdagar och dagjämningar. Följande uppteckningar
gäller för påskveckan då det liksom under julen rådde spinnförbud:
- Man fick ej spinna i dymmeln (=påskveckan); en blodig hand på
rutan: ‘Sikta och sälla och låta spinnrocken stå!’
- Man fick ej sy eller spinna i påskveckan, då får man bulnade
fingrar (V påsk 362).
- Se vad jag vann, för att jag skärtorsdag spann (V påsk 400, 1754).
- Se vad min hand vann för det jag Vårfrudagsnatten satt och spann
(V Vårfrudag 6).
I följande uppteckningar framkommer, hur mannen i spinnsagan
förskräcktes över gummornas l y t e n och f ö r b j ö d hustrun att
spinna:
- Karlarna skulle inte få se spinnrocken eller garn under
dymmelveckan - då blev de griniga (V påsk 347).
Just karlarnas ilska visar att folktron här stämmer med spinnsagan. I
detta fall har arbetsförbudet inget att göra med g u l d å l d e r n s
allmänna sysslolöshet. Det heter:
- Man skulle ej ha inne otvinnat och otvättat garn om påsk och i
dymmeln - gubben blir stygg mot sin hustru (V påsk 385)
- Karlarna skulle inte se något grått garn i påskveckan - de blev
arga hela året (V påsk 457).
- Man fick ej ha oblekt lingarn framme i påsken, - männen blev
tvära hela året (V påsk 472).
- Man skulle sätta ut spinnrocken i dymmeln - annars blev
manfolken arga (V påsk 398).
- Skärtorsdag; gick spinnrocken denna dag, blev karlarna arga (V
påsk 1755).
I T y s k l a n d heter den demoniskt spinnande berg-frun med stor
fot, näsa av järn m.m. Perhta. Hennes dag infaller i folktron den 6
januari.349
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De jämförs med de tre moirer; Klotho, Lachesis och Atropos. Liksom
nornor är deras tid på hösten; okt.-nov.
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Bootes	
  
Denna stjärnbild som lyser över Jungfrun på norra stjärnhimlen,350
förknippas ofta med jägaren, Arkas som just är i färd med att skjuta
Kallisto (=Stora Björn). Arkas är ovetande om, att björnen är hans egen
moder, och Zeus förevigade ögonblicket genom att sätta upp dem båda
på stjärnhimlen; - Arkas som Bootes och nymfen Kallisto som Stora
Björn.
Bootes är också domar-guden och son till Jungfrun. Detta par;
Jungfrun och Bootes har kallats Isis och Horos, Maria och Jesus m.m.
Jungfrun är också ‘den dömande’ då hon kallas Dike ‘Rättvisan’ eller
Themis och hon avbildas stundom som rättvisegudinna med en vågskål
i handen.
I folktraditionen bör man leta ut en sägen som motsvarar jul, ty
Bootes (Björnvaktaren) sträcker sig över Jungfrun [advent] och in över
Vågen [jul] i längd.
Mycket iögonfallande är den kända sägnen som dateras till höst,
Lucia, jul och nyår; ‘Odens jakt’ eller som den också kan kallas ‘den
vilda jakten’. Den vilda jakten går fram längs Vintergatan och dess
jämförelse med Bootes, Stora Björn och Vintergatan blir därför
uppenbar, då sägnen dateras till tiden kring j u l . Följande
uppteckningar förtjäna beaktande:
- Oden, hans hästar och bockar göra dig intet ont om du lägger ut
ett par kärvar lucia-natt; dessa kärvar skall vid skörden utses och
förvaras för detta ändamål (S 166:8).
- Man sätter ut havre åt Lusse-Pers häst. Lyckosamt om han har
tagit emot den (S 166:20).
- Pojke på hemväg Lusse-natt upphinns av ryttare som vill byta
häst med honom. Ställer vid hemkomsten in den lånta hästen och sätter
havre-nek som ett märke utanför. På morgonen står hans egen häst i
stallet. Han blir en av de rikaste i bygden (S 166:21).
- Pojken som skickades till skogs efter ved på Tomas-mäss-natt
fick höra Odens jakt (S 167:32).
- Tomas-mäss-natten bör alla kvarnar och verk stå, för Odens jakt
är då ute och då stannar de av sig själva och de som arbetar vid dem får
tvinsot (S 167:62).

350

Bootes går från î 1° - ï 8° (22 november - 29 december).
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Några uppteckningar visar på Bootes som j ä g a r e n (=Odens
jakt).
- På Tomas-dagen skulle man skjuta för att få god jaktlycka (S
167:8 och 39).
- Om en dålig skytt, en bom-skytt går i jakt Tomasmäss, skall han
lyckas träffa villebrådet (S 167:52).
Några ytterligare uppteckningar från Västsverige visar föreställningarna:
- En lusse-natt fick en knalle rida med en ryttare från Stockholm
till Kind, där han var hemma (V Lucia 21).
- En lusse-natt blev skogssnuvan skjuten av Odens jakt (V Lucia
105).
Några sägner må här visa sambanden mellan jultiden och jägaren
och hans hundar (=stjärnbilden Jakthundarna).

149.	
  Hundarna	
  undfägnas.351	
  	
  
En skräddare fick ej jul-kläderna sydda förrän sent på aftonen. Man
bad honom stanna kvar, men han ville nödvändigt till sitt hem. Han fick
julbröd och ost med sig.
Med raska steg går han genom skogen, men då får han höra ett
häftigt flåsande bakom sig och ett det grövsta hundskall. Han makar på
sig. Då får han se ett fruntimmer, högt som skogs-topparna med tungan
hängande ur halsen och brösten slängda över axlarna och räckande till
midjan.
”Hör skräddare, när du möter de där hundarna, så säg - hass, hass,
men inte - hiss, hiss!”
Han lovade att göra det. Snart var hundarna framme. Men något
värre hade skräddaren aldrig sett. Ögonen var som eldbränder och den
eldröda tungan hängde ur halsen. Skarpt glodde de på honom. I rädslan
bröt han julbrödet i tu, kastade en hälft åt vardera och ropade ”hiss,
hiss!” De skyndade sin väg.
Rätt som det var, får han se en hög, svart ryttare komma ridande på
en hög, svart häst. Med vrede såg denne på honom och befallde honom
att stanna, där han stod. Skräddaren stannade och tänkte, att hans sista
stund vore kommen. Rätt som det var får han höra den kraftigaste knall,
så att hela skogen brakade. Ett ögonblick därefter kom ryttaren tillbaka
och hade det stora kvinnfolket hängande på häst-länden.
351
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”Nu borde jag göra med dig på samma sätt, eftersom du är ute
denna kväll, då var man är hemma. Men då du med kristet bröd
trakterat mina hundar och därigenom givit dem kraft att sönderslita
detta troll, så skall du denna gång få gå. Men gör du så en annan gång,
så skjuter jag dig. Denna kväll hör mig, Oden, till. Min dom är, att till
straff för mina skälmstycken, evigt jaga troll och jättar”.
Skräddaren gick sedan aldrig mer så sent ute någon julkväll.

151.	
  Hundarna	
  undfägnas.352	
  	
  	
  
En mjölnare hade en gång mycken mäld till julen och blev därför
tvungen att mala Tomasnatt också. Klockan 12 kom två väldiga hundar
in i kvarnen, och både hade eld i mun, så att lågorna stod långt ut.
Mjölnaren vart rädd men fattade sig i alla fall och slängde två
skoffor mjöl i hans gap. Hundarna svalde ned mjölet och gick därpå sin
väg. En liten stund därefter kom en svartklädd man ridandes fram till
kvarnen med en flicka bunden bak på hästen. Mannen var större än
vanligt folk och hästen sprutade eld ur näsborrarna och hade sex ben.
Hundarna var med.
Mannen band hästen vid ett träd och gick in i kvarnen. Han sporde
mjölnaren, om det var han, som torts giva hans hundar mjöl.
”Ja, det gjorde jag, för jag vart så rädd, ”svarade mjölnaren.
”Det var tur för dig”, sade mannen, ”mina hundar tycker om mjöl.
Du skall få något av mig, om du vill låta bli att mala mera i natt”.
Han gav mjölnaren en hästsko, tvefalt större än vanliga; därpå red
han sin väg.
Mjölnaren lät skon ligga på golvet, stannade kvarnen och gick och
lade sig. Följande morgon gick han upp och tittade på sin hästsko, och
den var då av purt silver.
Hästskon har sedermera gått i arv i mjölnarens familj i många
släktled, och vem som vill, kan gå och titta på den, ty den finns där än
idag i en gård uppe i Småland.
✬
Några andra sägner som visar sambanden är ‘Hofbeslaget’
Sägensamlingen nr 130, ‘Gästgiverskan som mötte Odens jakt’ = 174,
352
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‘Jakten efter Skogsrået’ = 120, ‘Wojäns jæger’ = 307, ‘Den eviga
jakten’ = 308, ‘Wojäns jägare’ = 309.
Sägnens innehåll, huru den fördömde jägaren jagar skogssnuvor till domedag353 jämföres med huru jägaren Arkas jagar nymfen
Kallisto354. Den jagade skogsnymfen kan kallas ‘Slattenpatte’ med de
ofantliga brösten och som sådan jämföras med den grekiska sagans
jagade Stora Björn, (= nymfen Helike), som var den nymf vilken såsom
a m m a närde den nyfödde Zeus enligt Aratos m fl. Slattenpatte såsom
a m m a möter man i följande sägen:

	
  

307.	
  Wojäns	
  jæger355,	
  (se	
  sid.	
  2!)	
  	
  

Kung Valdemar blev, för att han höll så mycket av jakt, bisatt i en
öppen grav med häst och jaktredskap hos sig. Han far om natten genom
luften med alla sina hundar, så att det viner och tjuter efter. En karl från
Ormitslev har hört det många gånger. En gång var han på jakt efter en
havsfru, som hette Slattenpatt. Han träffade därvid en dräng, som om
natten måste sprida gödsel, för att han inte hann med allt på dagen.
Jägaren bad då drängen, att hålla hans hundar, medan han red ett stycke
bort för att jaga. Drängen höll dem också, och jägaren red bort, men
strax efter kom han tillbaka med ett fruntimmer hängande över hästen. I
lön för sitt besvär fick drängen patta fruntimret, varav han blev så stark,
att då mannen nästa afton ville kasta honom till marken, drängen tog
och kastade honom över hustaken.
✬
Sägnen jämförs med ovan citerade sägen ‘Hundarna undfägnas’,
Sägensamlingen nr 149.
I sägnen ‘Odens jakt’ finns ofta jakthundarna med som i ‘Hundarna
undfägnas’ (nr 149, 151), och ‘Oden var en söndagsjägare’ (nr 305).
Detta jämför man med, att jägaren Arkas på stjärnhimlen vid sin sida
har stjärnbilden ‘Jakthundarna’.
Vanligt är också att Oden spörjer vandringsmannen om, vilken väg
skogssnuvan tog. Den skrämde mannen pekar ut rätt väg och snart
smäller ett skott borta i skogen, och jägaren kommer tillbaka med den
353

V Lucia 38, 105, 250 och V Tomas 71, 92, 102, V nyår 363, S 167:62 och NFL 602.
Sägensamlingen nr. 149.
355
Danmark II s.121
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skjutna skogsrån. Han tackar vandringsmannen för hjälpen och giver
honom en hästsko356, som visar sig vara av silver (S 158:3)357.
Runstaven har den 19 november en hästsko. Bootes går från den 22
nov- 29 dec.)
Denna hästsko bör jämföras med en Hecketaler, d.v.s ett guldstycke som hela tiden på ett övernaturligt sätt förökar sig358. Detta guldstycke är ett attribut hos den evige juden359 eller som han också kallas
‘Jerusalems skomakare’360. Denne är fördömd liksom Oden i det att han
måste vandra intill tidens ända, då han vägrat Frälsaren vilostad.
Jerusalems skomakare är på många sätt knuten till jul361 men bör
nämnas här, då han sammanblandats med Odens jakt, som i denna
sägen:

157.	
  Odens	
  jakt362	
  	
  
När jag var hemma och bodde i Skraggerud, så hörde jag ‘ett konstigt
läte’ i luften. Det var som en skock hundar hade skällt, somliga var
grova i målet och andra fina. Jag hörde det flera gånger, men nu sedan
jag blivit uppvuxen, har jag inte hört det. Far sa att det var Jerusalems
skomakare, som jagade i luften. Han for överallt, men ingen fick se
honom och hundarna.
✬
Som Pilatus kommer den Vandrande Juden varje nyår
(Tyskland).363
Som den vandrande skomakaren, som städse har ett guldmynt i
fickan bör han också jämföras med sagan om Hans och Per364.
356

Jämför V Lucia 266!
Se sägensamlingen nr. 151 =Hundarna undfägnas, nr 120 = jakten efter skogsrået, nr
309 = Wojäns jägare.
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Bootes kallas också ‘Ropare’365. Detta skall vara avlett av grek.
boaúw ‘ropa’ (boao) men vara en missuppfattning från medeltiden av
stjärnbilden Bowútyß ‘oxplöjaren’ (Bootes) vars namn från början är
avlett av ett ord för ‘oxe’ bowûß, (Boos).
Man jämför dock betydelsen ‘skrikare’ med att man i Norge
avslutar julaftonen så, att bonden själv, sedan han fått sig en styrketår
går ut på tunet och s k r i k e r , varefter skriket upprepas på alla
gårdarna runt omkring i dalen.366
En vanlig sägen-typ är, att man inte bör låta plogen stå ute
julnatten, ty den vandrande juden eller Jerusalems skomakare kommer
då att sätta sig och vila på densamma.367
Detta skall jämföras med att stjärnbilden Bootes kallas ‘Plöjaren,
Oxplöjaren’.
Bootes var frygiern368. Frygierna ansågs vara de första
människorna369 och hade lärt människorna jordbruket.
Detta erinrar om följande uppteckning från Sverige:
- Lucia tros vara någon välgörande kvinna; eller tvärtom. Hon hade
lärt människorna lantbruk. Orätt att fira henne, hon är Lucifer (S
147:41).
Bootes som en avbild av de första människorna kom därför att
jämföras med Adam och Eva, vars dag i legendariet blev den 24
december. Det står:
- Den 24 december. Eva, skyddspatron för trädgårdsmästare och
skräddare, såsom inbyggare i Guds trädgård, emedan Adam och Eva
skylde sin nakenhet medelst blad och sålunda förfärdigade de första
kläderna.
I folktron skulle tomten (som är att jämföra med romarnas larer
såsom förfäder och grekernas génier från en svunnen tidsålder) ha
kläder till jul. Det heter också:
- Vid Lusse skulle skräddare ha slutat sitt arbete (S 154:9 och 20).
Inte bara tomten, utan också människorna skulle till jul ha nya
kläder. Alla måste ha åtminstone något nytt plagg.
I några uppteckningar har Adam och Eva givit nedslag vid Lucia och
inte på julafton:
365
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- Den sist uppkomna, Lucia, kallades ‘Eva’ om det är en kvinna
och ‘Adam’ om det är en man (S 149:6).
- Pigan som alltid blev den siste och kamraten ropade ‘Eve veve Eve veve!’ (S 149:7).
Bootes som l a n t m a n har givit många reflexer bland julens
seder. Bootes avbildas som l a n t m a n med r e d s k a p i hand eller
hållande en k ä r v e . Redskapen spelar en viss roll i julsederna:
- Alla redskap och åkdon togs in, annars vart det mindre skörd
härnäst (V jul 1084).
- Redskapen skulle ligga i ordning, eljest slog skörden fel (V jul
1107).
- Verktygen läggas ‘kors och tvärs’ på loggolvet (V jul 1108).
- Tröskredskapen låg i kors på loggolvet (V jul 1114).
- Trösk- och kastredskapen lades i en hög på loggolvet (V jul
1444).
Bootes såsom skördeman med k ä r v e 370 ses av några
uppteckningar:
- En råghalmskärve ställdes mitt på golvet och påkläddes kläder,
kjol, tröja , hatt; sedan dansade man runt figuren (V Lucia 113).
- Lussefärssläkten skulle ha sista neken och sista kärven (V Lucia
141).
- Man klädde ut en kärve i gamla kläder (V Lucia 148).
- Man skulle giva offer av en nek (=kärve) till Lusse-Pers häst (
Lucia 210).
- En skördenek tages vid Lusse, ty den troddes varsla om
kommande års skörd (V Lucia 243).
- Luciadag tog man in en kärve och dansade kring den (V Lucia
261).
- S o l d a t e n fick en sup (julafton) när fågelneken var uppsatt
(V jul 38, 781).
Julkärven bör också jämföras med att Berenices hår = Lejonets
svans kallats ‘kärven’.
S o l d a t e n bör här jämföras med att Bootes var jägare.
Här följa några fler uppteckningar som visar Bootes som lantman
med kärve.
- Husfadern bar in halmen; den som bar in halmen bjöds på en sup
och smörgås (V jul 226).

370

Ro. VI:889.

142

- Sist skördade kärven inbäres hel i stugan och hälsas som en
levande personlighet (V jul 233).
- Julhalmen - en kärve skall stå orörd i spishörnet (V jul 241).
- Julhalm till kärvar som sattes mitt på golvet. Far frågar mor, om
han får stanna. Barnen dansar kring kärven (V jul 243).
- Julkärven. Far kom in med den: ‘Kan jag få bli här?’ (V jul 244).
- Far och en dräng kom med varsin halmkärve. ‘Får vi låna hus här
i 14 dagar?’ De satte upp kärvarna mitt på golvet och fick varsin sup.
Kärvarna stöttes i golvet tre gånger. Låg det korn under dem, blev
grödan riklig nästa år (V jul 245).
- När far kom in med kärvarna - barnen dansade kring kärven (V
jul 247).
- Julhalmen fördes in av husfadern som klätt sig i päls, sotat sig
och låtsas vara en främling; han bar tre kärvar (V jul 257).
- Julhalm, de yngre sov i den om natten. Utklädd kom far in med
långhalmskärve och bad att få stanna över julen (V jul 260).
Bootes som jägaren Arkas mötte man i uppteckningarna då han
s k ö t skogssnuvan:
- En lusse-natt blev skogssnuvan skjuten av Odens jakt. (V Lucia
105, 250).
Härtill kommer att den som satte upp kärven s k ö t ett skott i
luften:
- ‘Sparv-nek’ - man skulle skjuta då den sattes upp (V jul 769).
- Man skulle skjuta när fågel-neken sattes upp (V jul 1145).
Bootes kunde avbildas med stort s k ä g g .371 I sägnen Odens jakt
kunde jägaren ha skägg:
- Den 21 december jagar S:t Thomas skogsrået; postbud hör
Thomasnatten hund-skall, storväxt jägare med långt skägg frågar om
han sett hans hundar o.s.v. (S 158:1).
Bootes som budbärare och vandringsman med s t a v i hand,
s k ä g g och s ä c k återkommer i den från Tyskland kommande
jultomten som delar ut julklappar, varom mera nedan.
- Tomten var en dräng, utklädd med bockskägg - kom med paketen (
V jul 659).
Som l a n t m a n motsvaras Bootes av Silvester372. Helgonet
Silvester tänktes som lantman373 och hans dag i legendariet var den 31
december.
371
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Någon gång kommer l a n t m a n n e n i h a l m förklädd till
björn eller havande en b j ö r n med sig som i dessa uppteckningar:
- Julhalmen. Far kom iklädd halmhatt och vrängd päls med
halmband, krypande in med en halmkärve på ryggen. Han agerade
björn (V jul 253).
- Det var utklädsel till julbock eller björn, julafton (S 168:1265).
Detta leder över till den vanligaste tolkningen av Bootes såsom
björnvaktare , grek. Arktofylax. En vanlig sägen kring jul handlar just
om en b j ö r n v a k t a r e :

169.	
  Björnföraren.374	
  	
  
I Såbjär bodde det troll, och de gick varje julafton till ett ställe i
Assarp, och då måste folket självt ge sig av. Så kom en man dit en gång
med en björn, och då björnen visade sig för trollen, sade de: ”Pisa, vill
du ha fisk?” Men björnen gav sig på dem, så de fick fly därifrån. Året
efter kom de tillbaka och sporde, om Kisse Måns var kommen. Jo, det
var han. Då tordes de inte dit mer.
✬

170.	
  Björnföraren.375	
  	
  
I Snödal kom troll in var julafton, levde sotare och roade sig. Men en
julafton kom en knalle dit, och han hade en stor hund med sig. Den
knallen var inte rädd. Fram på natten kom trollen och började roa sig.
Men då hetsade knallen sin hund på dem, och de blev levande
förskräckta och sprang ut i en hast. Knallen hade kallat hunden för
‘katta’. Nästa julafton kom trollen igen och sporde, om Snödals katta är
gången än. ”Nej, hon är hemma”, svarade bonden. De tordes aldrig
komma igen sedan.
✬
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171.	
  Jättar,	
  Björnföraren.376	
  
Jätten i Svantåseberget gick varje julafton till Gömme gård. Folket på
det stället måste ge sig av, vart de kunde ta vägen. Men en julafton kom
en, som gick omkring och förevisade björnar, till Gömme och hade två
björnar med sig, och bad att få tillbringa julen där. Han fick det svaret,
att de inte finge vara ifred utan måste söka sig logi själva. Men han
menade att allt skulle gå bra, bara han fick stanna. Och så fick han ligga
på ugnen, men det dröjde inte länge, förrän herrskapet kom från berget.
Då skickade björn-ägaren sina björnar på dem, och då det blev morgon
och kyrkklockorna började ringa till otta, så sade jätten, att han inte
kunde stå ut med Gömme kattor och Långelanda kobjälla.
Sedan flyttade han till Norge. Men i berget fanns silver, och nyckeln
till berget gömde jätten i Gömme kohage under Kåresten, men det finns
två kohagar i Gömme och i båda finns en stor sten, så det är inte gott att
veta, vilken som är Kåresten. Då en hustru fått sju söner utan någon
flicka emellan och med samma man, samt de vuxit upp tillsammans,
utan att någonsin ha varit ovänner, så skulle de gemensamt kunna hitta
nyckeln.
Då jätten gav sig iväg, tog han inteckning på alla Halse töser, så efter
den tiden ha de alltid haft svårt att bli gifta. Så en gång hände det sig,
att en från trakten kom till jätten i Norge, där han bodde på en holme.
Då ville jätten skicka ett bälte som present åt en flicka i Hals. Denne
tog bältet med sig, men han tyckte, att det var bra stort för att vara åt en
flicka. I Hals var det ingen som var så tjock. När han så på återvägen
kom till Sundsby på Tjörn, så stod där några stora ekar, då spände han
bältet om en av dem, och den for ögonblickligen upp med rötterna och
försvann. Så var det meningen, att det skulle gå så med flickan också,
den ville jätten haft till sig.
------------Andra sägner med samma motiv, se sägenförteckningen nr: 202.
233 och 236.377
Astrologiskt måste denna sägen uttydas så, att stjärnbilden Stora
Björn sliter sig ur banden och börjar döda trollen, i detta fall väl de
döda, så att sägnen gestaltar yttersta domen. En stjärnsaga berättar
huru ekipaget (Stora Björn som Karlavagnen) är draget av en h u n d ,
en r å t t a , en h ä s t m.m. och huru kusken försöker hålla rätt på
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ekipaget, ty om d j u r e n s l i t e r s i g , u t l ö s e r d e t
a u t o m a t i s k t v ä r l d e n s u n d e r g å n g 378.
Stjärnbilden Bootes har också jämförts med Lykaon, som av
gudarna f ö r v a n d l a d e s t i l l v a r g . Förvandlingen av folk till
vargar s.k. v a r u l v a r hade anknytning till jul som i följande:

223.	
  Varulv.379	
  	
  
I Vänga hölls ett halvtjog vargar, de kallade dem Vänga svin, för man
fick inte säga vargar, för då kunde de bli folk. De trodde, att det var
förtrollade människor. Det var på en bondgård, en sugga hade grisat på
julafton. Och det var en unge som var självdöd. Och den smågrisen
slängde bonden ut genom måke-gluggen. Då stod där en ulv, och han
tog grisen och åt upp den. Men nästa julafton kom det en till bonden
och tackade honom för ”steken som han fick i julas”. Då var det
vargen, som blivit en karl.
✬

276.	
  Varulf.380	
  	
  
Gumman i Sofigården ställde sin egen son till varg. Hon var ond för att
han ömmade för vargarna. När de kom fram och var hungriga, så
ställde han så, att de fick något att äta. En gång så hade han givit dem
en katt. Då kom modern och sade: ”Du skall få bli med dem, du också”.
Han blev förvandlad till varg och reste med vargskocken. Han var borta
i sju år. Då kom han in i Sofigården. När han kom inom dörren, så föll
varg-huden av honom. Modern tog den och brände upp den. Men då
vart pojken och grävde i askan och tjöt som en varg.
När julkvällen var inne, så kom det fullt med varg till gården. När han
fick se vargskocken, så grät han och gick ut till dem. Han förstod
vargarnas språk. Han tog den största geten och bar ut till dem. Eftersom
det var julkvällen, fick han inga bannor av modern för det. Det var
aldrig farligt, att vargen rev djuren på den gården.
378
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✬

283.	
  Hustrun	
  slängde	
  en	
  fårbog	
  åt	
  vargen.381	
  	
  	
  	
  
Det var en som hette Ol Annersa på Forsnäs i Åsele, som talade om för
mig att hans farfarsfar en gång hade bråkat med en lapp, så att denne
vart storliga förgrämd och hade hotat honom. Och så var olyckan den,
att gubben gick på skidor i skogen en gång och förrättade sitt tarv där,
och lappen fick tag i det. Och med det förtrollade han honom, så att han
fick gå varg i sju år. Han skulle inte bli frälst förrän någon människa av
fri vilja gav honom något.
Så var det en julmorgon, då sju år var gångna, som det var sju vargar
- och den här med, men han behöll sin människobävan för de andra som hade gått in i en bastulave. Och då var de så hungriga, att de beslöt
sig för, att kasta sig över den första häst som kom - kyrkvägen gick
alldeles intill. Men så tordes de inte det heller, ty det var så många
slädar som kom på en gång.
Men den här vargen, han tog nu och gick hem till sin egen gård och
där satte han sig bredvid härbres-trappan. Och så kom gumman hans
och gick efter kött, och hon fattade medlidande med honom och
slängde åt honom en fårbog; och då han hade ätit upp den, blev han
människa igen.
✬
Slutligen bör själva namnet Bootes skärskådas något. Ibland anses
det, som ovan nämnts, betyda ‘Roparen’ av grekiska Boeio ‘ropa.
Troligare är dock, att det syftar på stjärnbilden som ‘oxplöjare’ eller
‘oxhövdad plöjare’ av grekiska Boos ‘Oxe’.
Enstaka belägg för ‘den ox-hövdade’ återfinnes i Rudbecks
runstavar den 6 december eller som i följande uppteckning:
- Lucia, en runstav hade ett ox-huvud med två brinnande ljus (S
147:44).
Namnet på stjärnbilden Bootes; ‘de tre svenska kronorna’382 erinrar
om att runstaven den 6 januari har ‘tre kronor’ vilket i sin tur uttolkas
som ‘de tre vise män’, ‘tre konungar’.
381
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Bootes med långt s k ä g g , m ö s s a , s t a v
i hand,
h a l m k ä r v e och r y g g s ä c k som kommer som b u d b ä r a r e
återfinner man i tomten som kommer med gåvor på julafton. Tomten
har s k ä g g , stödjer sig på s t a v , har l u v a och bär s ä c k på
ryggen. Här saknas nordiska uppteckningar för det mesta, emedan
denne figur kommer från Tyskland och har sitt ursprung i
Nikolausgestalten, vars helgdag var den 6 december. Den nordiske
hustomten behandlas under stjärnbilderna ‘heroerna’ och ‘larvæ’.
Nikolaus var skyddspatron för skolbarn och hade som barn varit
s t a r k o c h f ö r s t å n d i g . Här går jämförelsen över på Bootes
som Horosbarnet383, Jesusbarnet384 och enligt tidigare gjorda
jämförelser den unge Zeus och nordbornas Thor som ung dräng.
Nikolaus kunde också uppträda som skyddspatron för hjordar. Man
jämför detta med att Bootes kunde avbildas med h e r d e s t a v och
o x - p i k .385
Nikolaus kommer också som g å v o - u t d e l a r e med s k ä g g ,
h a t t och s ä c k 386, vilket som sagt bör liknas vid Bootes med
s k ä g g 387, som b u d b ä r a r e med s t a v , k l u b b a 388 och
f r y g i s k m ö s s a . På en bild389 ser man Nikolaus med stav,
ryggsäck, skägg och frygisk mössa.
Nikolaus kom ofta till h ä s t , som den vilda jakten, vilket
påminner om den vilda jakten i Norden; Odens jakt. På stjärnhimlen var
jägaren Bootes.
I kyrkoåret har detta givit nerslag så, att man den 1 advent sjöng
psalmen (gamla psalmboken) nr. 116, där Jesus kommer r i d a n d e
på en åsna:
...Hosianna, heder och ära skall denna vår Konung vara.
2) En å s n a h o n o m b ä r , Som dock en konung är. Hans prål
är ganska ringa; dock kan han döden tvinga. Hosianna,
4) Låt upp dina portar vitt, Cristum bjud hem till dig: Han aktar hos
dig g ä s t a , Din salighet till bästa, Hosianna,
5) Gå ut av din paulun; Och se en gladelig syn: Här r i d e r ärans
konung; Gläd dig du dotter Sion.
383
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6) Strö kvistar på hans väg, Och spar dina k l ä d e r ej: bekänn
dig uppenbarlig; Ty världen är så farlig.
7) Dina barn stora och små Skola göra likaså: Den ganska hedna
skara skall sjunga utan fara: Hosianna, heder och ära skall denna vår
konung vara.
Bibelstället, som ligger till grund för psalmen, Matt. 21:8- har här
fått en uttolkning så, att man i stället för Oden till häst satt in det enda
bibelställe där J e s u s r i d e r . Samtidigt kommer julseden att ha
n y a k l ä d e r på, och att ge kläder till tomten här att få en kristen
färgning, i det att psalmdiktaren låter Jesus säga :
- Och spar din kläder ej.
Julseden att ha guden som gäst blir:
- Låt upp dina portar vitt, Cristum bjud hem till dig: Han aktar hos
dig gästa.
Att Odin gästar och övernattar390såsom jägare med jakthundar kan
man finna spår av i sägnen ‘ett jaktäventyr’.
Nikolaus förde l a r m och oväsen391 på samma sätt som den
nordiska ‘Odens jakt’ hördes lång väg. Allt detta erinrar om att Bootes
kallas ‘Ropare’ vilket då skulle vara ett äldre motiv än vad man tror, då
man menar att detta ‘ropande’ bygger på missuppfattning av grekiska i
de medeltida arabiska källorna.
I de fall då Nikolaus har med sig en b j ö r n bör detta jämföras
med vad som ovan sagts om stjärnbilden ‘Björnvaktaren’, och jämföras
med sägnen ‘Björnföraren och trollen’392.
Nikolaus har jämförts med Oden vilket passar in, då man jämför
Nikolaus som ‘den vilda jakten’ och den nordiska ‘Odens jakt’, - två
liknande sägner knutna framför allt till tiden kring jul.
Säcken som Nikolaus bär393 på (= Bootes säck) finner man endast
svaga spår av i Norden:
- Man skulle gå med ljusa stjärnan annandagen. Maria med barnet
var med och Judas med säcken (V jul 1363).
- Kungen bar stjärnan - Bocken och Josef; en bar säcken. De hade
en klubba med sig.
- Tomas den 21/12 brukar blåsten komma, så att man kan mala till
jul. ‘Tomas lossade säckbandet’ (S 78:9).
390

Mickel i Långhult sagor nr. 24.
Handw. 1095 och 1105.
392
Aarne nr. 1161.
393
Schager 1989:33.
391

149

- Vid jultiden gick orgeltramparen, kyrkvaktaren, flåbusen och
många av fattigstuge-folket med säcken i byarna och fick sig smakbitar
till julen (S 161:21).
- Särskilt vid jultiden kom s.k. ull-tiggare klädda i bara trasor, med
stor säck på ryggen. ‘Trasig som en ull-tiggare i advent’ har blivit ett
talesätt S 161:22).
- Tröska Luciakväll, bära upp den sista säcken säd; den blir till slut
så tung, att mannen blir stående, tills han befaller fanskapet att ge sig
iväg - formel (S 166:1).
- På julkvällen skall det bäras ut en famn hö till Staffanshästen,
som tros komma under natten med Staffan och en släde full med paket
och säckar. Barnens skor fyllas med godsaker och annat (S 168:908).
Legendariet nämner särskilt det, att Nikolaus som skyddshelgon
för sjömän förmådde s t i l l a v i n d och u p p r ö r d a h a v .
Nikolaus framstod som räddaren för dem i sjönöd394.
Med detta jämför man att Arktouros, såsom ljusstarkaste stjärnan i
Bootes skapade stormar och skeppsbrott395.

	
  	
  Mask,	
  spöke,	
  gast	
  
I Vågen 4°-6° uppgår enligt Hermes:
- A quarto gradu usque ad sextum oriuntur duæ larvæ Saturni ett
Apollinis. ‘Från fjärde till sjätte graden uppgå två larvæ...’
Lat. Larva ‘mask, spöke, gast’.
Larvæ påminner om stjärnbilden ‘tre heroer’, i ty att avdöda hjältar,
heroer visst kan sammanblandas med gastar och spöken i folktron.
Stjärnbilderna skiljer sig tio grader i längd, varför man bör behandla
dem både tillsammans och enskilt.
Framför allt passar ‘larvæ’ ihop med romarnas hustomtar, ‘larerna’
vars fest, Larentalia, begicks den 23 december396, jämfört med, att
Vågens 4:e grad motsvarar den 25 december. Larvæ var gestalter som i
underjorden plågade syndarnas själar,397 och på jorden förskräckte och
skrämde människorna. Man identifierade dem med manerna, senare
394
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också med lemurer, och man uppdelade de avlidnas andar i goda
(=lares) och onda (=larvæ) och de mera svårbedömda (=manes).
Då man jämför lares och larvæ med den nordiske tomten, bör man
jämföra lares med h u s t o m t e n såsom en stillsam hjälpande ande i
stallet och hemmet och larvæ med tomten såsom en h ä m n a n d e
straff-ande.
Hos grekerna motsvaras dessa romerska och germanska halvgudar
av heroer och génier. Dessa ha en gång levt under guldåldern eller framför allt - under den heroiska tidsåldern, och lever nu kvar såsom
andar, vilka hämnas oförrätter och mened m.m.
Romarna ansåg, att larerna var f ö r f ä d e r 398. Att tomten
motsvaras av avlidna ses av några uppteckningar:
- Spår i jul-askan var efter tomten (V jul 1229).
- Man såg fjät efter tomten eller högre väsen i askan (V jul 1233).
- Man ansåg, att spår i askan var ett tecken på att de döda hälsat på
(V jul 1225).
- Juldagsmorgon synas de avlidnas andar i spiselaskan.
- Man kunde se i jul-askan om de osynliga, döda, folk, tomtar varit
inne (V jul 1242).
Tomten nämns ihop med de döda såsom här:
- Julbordet står över julnatten. Bröd står över helgen intill 20:e
dagen, till tomten och de döda (S 168:736).
Om julhalmen heter det:
- Julhalm på golvet, de döda kommer på besök (S 168:217-18).
- Halm på golvet vid jul. Tomten får ligga i halmen (S 168:263).
Tomten nämns ihop med gamla h j ä l t a r som här:
- Man berättade om jul historier om tomten och berömda
slagskämpar och lekte i halmen.399
Då jullekarna var styrkeprov och liknande bör de jämföras med
dyrkan av de avlidna hjältarna, heroerna och stjärnbilden Tre Heroer.
Under julen offrade man åt de underjordiska och tomten som i
denna uppteckning:
- Man hällde brännvin, första supen i högsätesvrån åt tomten eller
rådet. Man bringade offer åt underbyggarna, man hällde öl, brännvin
eller mjölk i golvspringorna.400
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- Man redde högsätesbänken åt tomtebonden, annars höll han till i
stall och fähus - men julnatten ville han ligga inne.401
Tomten såsom a v l i d e n skymtar också fram i några sägner:402

Tomtens	
  förbindelse	
  med	
  människan	
  efter	
  hennes	
  död.	
  	
  
Det hände en gång, att en resande kom till en gård och bad om
natthärbärge och fick så detta i stallet. Hela natten såg han där en liten
en gå och fodra kreaturen med små, små foderviskor. ‘Du som är så
flitig och trogen dräng, skall väl ha en bra stor lön’, frågade slutligen
mannen. ‘Åh, nej’, svarade nissen, ‘lön skall jag ej ha, men när de
gamla dö, komma de till vårt’.
✬
Härmed kommer man osökt över på, hur tomten liksom romarnas
larvæ i några sägner kunde uppträda som p l å g o a n d e , och den
som kväljer de döda i Hel eller underjorden. Följande sägen är från
Bohuslän403:
På ett torpställe bodde ett fattigt folk, som endast hade en pojk. Han
fick studera till präst. En gång, då han kom på besök, förstod han inte,
hur det var fatt. I ladugården stod fina kreatur och allt i hemmet
glimmade. Han frågade föräldrarna, hur detta kommit till. De
förklarade endast, att de strävade och arbetade. Men då prästen kom ut i
ladugården, fick han se en gul kalv stå i ett hörn. Han tog och strök den
utefter ryggen. Strax flög eldgnistor i taket, och kalven förvandlades till
nisse. Prästen förebrådde honom. Då sade nissen: ”Minns du hur fattigt
det var förr?” Den andre sade: ”Får du något för det?” ”Jag får en
smörgås var julkväll”, svarade nissen. ”Äter du upp den?” frågade
prästen. ”Nej”, svarade han. Den förra upprepade då sin första fråga.
Då medgav nissen: ”En gång jag får föräldrarna till det och det stället,
så skall de, smörgåsarna, tjäna till bränsle”. - Och prästen drev bort
nissen, för han förstod, att det var själve den stygge.
i
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I en liknande sägen404 uppträder tomten liksom stundom
underbyggarna såsom m o r d b r ä n n a r e :

178.	
  Tomten.405	
  	
  
På ett ställe hade de en tomte och allt var så ordentligt och bra, och
kreaturen var feta och välskötta. Varje jul band de ett par vantar, som
tomten skulle ha på julkvällen. De skulle ligga på huggkubben och
grötfatet skulle stå bredvid. Men sonen där läste till präst, och han
tyckte detta var hedniskt bruk och vantro. Han tog vantarna och gömde
undan dem i en låda. Efter den tiden började det bli förfall på gården,
boskapen blev mager och ville inte trivas. Far och mor visste inte om,
att de gjort tomten emot på något vis och kunde inte förstå, vad det
berodde på. Men så hittade de vantarna i en av sonens lådor, och då
frågade de honom, varför han gjort så. ”Dem skall jag ha, så att jag kan
bevisa på yttersta dagen, vad tro I haven haft”, sade prästen. Detta
hörde tomten, och den natten brann ladugården upp.
✬
I följande sägen h ä m n a s tomten en liden oförrätt och eldar upp
drängen:

183.”Nu	
  är	
  Håkan	
  varm!”406	
  	
  	
  	
  

Det var vid Ramnäs bruk och de gamle smederna talade om det här, då
jag var där som smeddräng.
Det var vanligt förr, då det var tysksmide och de fick betalt för
pundet, att mästarna skaffade sig en tomte som hjälpte dem. Och den
där skulle ha sitt med. Då julafton kom, sade smeden till mästersven,
och han hette Håkan, att han skulle bära ner en skål med gröt och ställa
den på stabben åt tomten. Men mästersven åt själv upp det och sket
grötskålen full och satte det på stabben till tomten.
Då tomten kom och fick se det där, så tog han och kastade in
mästersven i härden och makade in honom undan för undan, tills bara
träskorna var utanför. Då gick han åstad och väckte mäster och sade:
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”Mäster, opp, opp, nu är Håkan varm!” Och det hände på tredjedag jul,
då mästersven hade gjort eld i fyren.
✬
Några uppteckningar visar den h ä m n a n d e tomten:
- Log-tomten förtörnas av, att husbonden försummar att tröska i
ottan lucia morgon och hämnas (V Lucia 211).
- Det var tomtegubbar i kvarnen, lusse-natten. En bonde var, som
fick en örfil (V Lucia 212, FSF Myt nr 319).
Hos romarne var festen Larentalia en fest för de döda407. Larerna
var väktare av marken och orten där man bodde. Men de kunde också
avbildas med ymnighetshorn408 och de döda tänktes sörja för fältens och
åkrarnas växt.409
På liknande sätt har tomten namn efter marken, t ó m t e n , där
man bor, men kan förläna rikedom och bära hem det som åkern ger; hö
och sädesskylar.410
Mängden jämförbara motiv är mycket stor och det finns mer än 100
sägentyper om tomten411, medan det saknas folkliga sägner om larer.412
Tomten tänktes också hålla till i härden liksom romarnas larer,
penater och Vesta. Genom det är tomten liksom de romerska halvgudarna att betrakta som en f a m i l j e n s b e s k y d d a r e .413
Hans plats i härden styrks av dessa uppteckningar:
- Askan slätas - sedan ses spår i den av tomtar (V jul 1230).
- Man såg spår i askan av tomtar (V jul 1556).
Romarna frambar o f f e r till larerna i form av rökelse, kransar,
vin, frukt och kakor.414
På motsvarande sätt frambar man o f f e r till tomten. Enligt
uppgift av den heliga Birgitta [1300-talet] ‘bröd och vin-dryck’415.
Enligt senare uppteckningar gav man tomten gröt416, ärter417, bröd
och kakor418.
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Enligt en uppteckning dricker tomten:
- Man skulle ej lägga jäst i drickan Tomas-dagen: tomtarna dricker
ur den (V Tomas 98).
Lares kunde avbildas med dryckeshorn.419
Av intresse är också hur man i Norden såg på de s m u l o r som
föll ner från j u l b o r d e t . Man fick inte taga upp dem; de skulle
tillfalla underbyggare eller tomten. Det heter:
- Under bordet (vid jul) låg tomtar (de osynliga), (de små), Satan,
en gubbe o.s.v. (V jul 173).
- ett stort julljus skall brinna hela julnatten under bordet åt tomten
(V jul 943).
- Tomten tog det som föll under bordet (V jul 1522).
- En skål med mat framsattes åt tomten över eller under bordet (V
jul 1539).
- Tappar man något under julbordet, skall det ligga åt tomten (S
168:35).
- Julafton häller gubben i gården i en sup åt sig och säger skål;
dricker - slår i en ny och kastar under bordet. Det var nog åt nissen eller
tomten (S 168:642).
Hos romarna gällde seden, att en ur handen fallen smula eller
brödbit var vigd åt larerna. Motsvarande tänkesätt finns hos grekerna
och många andra folkslag, i ty att det som tappas, tänkes bli de dödas
egendom.420
Den hämnande tomten bör man jämföra med de romerska larvæ.
Lares översätts till grekiska heroes, och grekerna har uppenbarligen
ansett, att larerna mest påminde om deras heroer och tvärtom.
Larer kunde också avbildas med spjut och hund och påminna om
dioskurerna som var de kanske kändaste a n d a r n a från den
h e r o i s k a t i d e n , då grekerna for till Troja. Stjärngossarna
kunna också jämföras med hästgudomligheterna Kastor och Pollux och
tomtar beskrivs någon gång som stjärngossar:
- Stjärn-gossar kallades även ‘tomtar’ p.g.a. sin klädsel (V jul
1350).
- Staffansritt - utklädsel till staffans-sked (hästkapplöpning) - de
skulle vara klädda som tomtar (V jul 1329).
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Detta förklarar kanske varför tomten höll till i stallet. Det heter
allmänt:
- Gröt till tomten sattes i stallet (eller i ladugården).
- Djuren i stallet stod i ett särskilt förhållande till tomten.
- Djuren klagade över fodret inför tomtarna (V jul 102).
- Husdjuren fick bättre foder till jul, annars klagade de hos tomten
(V jul 1291).
Tomten har också någon gång lånat drag som påminner om heroer
och s t a r k a m ä n . Följande sägentyper förtjänar därvid att beaktas:
- Tomten frestar styrkan mot en karl (FSF nr. 348).
- Tomten får slag i huvudet, tror att det regnar (FSF nr 347).
-Tomte, spöke slåss med björnen (FSF nr 351).
- Två tomtar slåss (FSF nr. 329).
Romarna dyrkade larer såsom husgudar ‘lares domestici’ och ‘lar
familiaris’. Denna lar var en beskyddare av familjen i vidaste mening,
således även av slavarna som underhöll en nära förbindelse med denna
gudsdyrkan.421
Tomten är också känd såsom en gårdens eller familjens beskyddare.
Förutom att han är behjälplig med olika sysslor,422 leker han med
barnen,423 tar vård om barnen,424 och väcker folket då kon kalvat, då
någon olycka hotar, eller då man skall stiga upp för att arbeta.425
I några sägentyper framkommer tomtens förhållande till
t j ä n s t e f o l k e t på motsvarande sätt som hos larerna.
- En tomte hjälper en tjänsteflicka att diska; av tacksamhet giver
hon åt honom i julklapp ett par vantar; tomten diskar inte mera426.
- Tomten låter inte pigan ligga och sova med benet utanför
sängen.427
Larerna avbildades ofta d a n s a n d e 428 och liknar i detta kureter,
korybanter och daktyler, som tänktes d a n s a n d e framför grottans
öppning då Zeus föddes.429 Den talrikaste typen av bilder och statyer
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avbilda larer såsom graciösa dansare som håller benen och fötterna i
en ställning som harmoniera med de övre extremiteterna.430
Tomtar sägs ofta d a n s a som i dessa uppteckningar:
- Lucia; tomtarna höll till i en bod och dansade. (V Lucia 118).
- Tomtar visade sig om Lusse för en kolare. De dansade och sjöng,
att nu var det elva nätter till jul (V Lucia 208).
- Dansade tomtarna kring björken vid logen julkvällen, bådade det
ett gott år (V jul 1523).
I en sägen från Halland dansar tomtarna:431

195.	
  Tomtar432	
  	
  
Ljunggrens-Anna brukade tala om, att det en gång kom fyra små
tomtar i röda pickel-hättor och dansade omkring julbordet i en ring och
sjöng: ” I vet inte, när domen ska bli, men de vet vi, men de vet vi.”
-------------I en sägen-typ d a n s a r tomten omkring av glädje, då han tycker
sig vara fint klädd.433
I en sägen från Danmark434 dansar en häxa en Valborgsmässoafton
med en liten gosse med röd luva över en korsväg. Korsvägen är
intressant såtillvida, som att romarna liksom många andra folk dyrkade
sina döda, förutom vid graven eller i huset, också vid korsvägar.435
Då larer avbildas med y m n i g h e t s h o r n leder det över till
tomten som g å v o g i v a r e .
- Jultomten kom med julklappar, (allm.).
Uppteckningen har litet värde här, då den avser den från Tyskland
inkomna tomten, som är en reflex av stjärnbilden Bootes.
I en sägen från Danmark får en man, genom nissens hjälp en hel
skäppa pengar436. Sägnen är daterad till julafton:
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191.	
  Nissehjälp.437	
  	
  	
  
På en gård bodde en liten nisse, men ägaren av gården var inte riktigt
god mot honom, ty han gav aldrig gröt med smör i på julafton och
andra helgaftnar. Ägaren hade heller ingen tur, allt gick tillbaka för
honom, och omsider måste han sälja gården och köpa ett litet ställe där
i närheten. Men karlen, som hade tjänat där på gården i flera år,
längtade så mycket efter den lille nissen, ty han hade alltid fått sig en
liten pratstund med honom varje dag. Därför gick han också nu, efter
att de hade flyttat från gården, så snart han hade litet tid, över för att
tala med sin lille vän. En dag, då han kom igen, sporde nissen honom
om, huruledes det gick för hans husbonde. ”Det går enbart dåligt,” sade
karlen, ”det kommer heller inte att lyckas för honom på det nya stället.”
- ”Då skall du,” sade nissen, ”säga till din husbonde, att han skall gå hit,
och bedja honom som han köpte gården av, om han inte må taga den
gamla skäppan, som står bakom skorstenen, för han glömde, att taga
den med, då de flyttade.” - ”Ja men vi glömde den inte,” sade karlen,
”vi ville inte ha den med.” - ”Ja, men så skolen I säga likväl,” sade
nissen. Karlen gick nu hem och sade sin husbonde, vad nissen hade sagt
till honom, och mannen gick då över till honom, som nu ägde gården,
och bad om att få den gamla skäppan, som stod uppe bakom
skorstenen, då han hade glömt den. ”Ja, den får du gärna taga,” svarade
mannen, ”den använder vi ändå inte, vi har en ny. ”Då nu mannen kom
hem med skäppan, gick den i tu för honom, men i detsamma trillade en
hel mängd penningar ut på golvet. Det hade nämligen varit en dubbel
botten i skäppan, och där emellan hade pengarna legat. Mannen blev
ordentligt glad, ty det var så mycket pengar, så att han kunde köpa
tillbaka sin gamla gård, och det gjorde han också. Men efter den tiden
glömde han aldrig att sätta risgrynsgröt med smör i ut till nissen, och
strödde också ett gott lager kanel och socker på, och efter den tiden
lyckades också allting väl för honom.
✬
Åldern i en gåvoutdelande tomte styrks av att han kommer
tillsammans med julbocken,438 ty man har förr tänkt sig, att tomten
övertagit julbockens roll som gåvoutdelare.
Intressant är också, då andra motiv tillstöter, som att:
437
438
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- Tomten delar ut julklappar med rim (S 168:887).
Då tomten har mask, sammanfaller han med stjärnbildens
grundläggande n a m n ; Duæ larvæ ‘två masker, spöken’ och man
jämför följande uppteckning:
- En flicka med skråpuksansikte var jultomte - kom in med klappar
(V jul 661).
Tomtens m ö s s a eller luva påminner om den f r y g i s k a
m ö s s a n . Frygierna tänktes vara de första människorna och larer
avbildades stundom med frygisk mössa439. Detta påminner om, att de
första människorna som levde under guldåldern levde i överflöd och
utan arbete. Tanken på guldåldern var den religiösa kärnan i
Saturnalia-festen i Rom och anslöt till Jungfruns stjärnbild som
Astraia. Jungfruns stjärnbild har en längd som motsvarar december,
och det blev naturligt, att kyrkan förkristligade de första människorna
och förlade Adams och Evas namnsdag till julafton. Tomten som
f ö r f a d e r hör då till samma kategori som Adam och Eva och det
sägs i en uppteckning:
- Julafton; Adams och Evas föreningsdag; därför skall man den
dagen skänka, giva och taga. Det kallas numera julklappar (V jul 645a).

Ytterligare	
  
Några andra jämförelser av mindre betydelse vore här på sin plats,
såsom att man beskrivit larerna ‘lekande med hunden’,440 vilket skulle
kunna jämföras med sägnen ‘Nissen och hunden’441 och typen ‘Tomte,
gengångare retas med vargarna, blir nerskuffad till dem och uppäten’.442
Intressant är också tanken, att larvæ ‘spöken, masker’ skulle kunna
vara samma stjärnbild som ‘tre heroer’, inte bara för att lat. Lares
översättes med grekiska heroes utan också för att de Tre Heroerna
kallas ballistai ‘dansare’443. ‘Dansare’ är i så fall ett passande epitet på
både larer, tomtar och heroer.
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Stora	
  Björn	
  
Stora Björn eller Karlavagnen är den största och kanske mest
iögonfallande av alla stjärnbilderna. Den sträcker sig över ett stort
område på norra stjärnhimlen och motsvarar en längd över Kräftan och
Lejonet. Den är nära förbunden med stjärnbilden Björnvaktaren och på
så sätt bildar dessa båda stjärnbilder en enhet som går in i Vågen och
ungefär fram till nyår i tid.
Många julseder är därför knutna till dessa stjärnbilder och ovan har
talats om Björnvaktaren och hur den återspeglar sig i folkseder och
sägen.
I vissa avseenden verkar det dock som om julen markerar slutet för
dessa stjärnors inflytande och snarast giver märke om, att nya och andra
stjärnbilder tar vid.
Vagnen, Karlavagnen, har gett nerslag i julbaket såsom i följande
uppteckningar.
- I jul-högen fanns bl. a. en kors-vagn [Karlavagnen], kringlor och
en dövels-katt (V jul 604).
- jul-högen; fyrahjulsvagn, döver-katt, bro, mindre vagn och häst
(V jul 613).
- I jul-högen var en Karsvagn (=Karlavagnen) ; (V jul 619).
- En ‘jul-björn’ på jul-högen. Det var en kors-vagn ovanpå (V jul
626).
Från Norge säges:
- Vagnstjärnans ställning på himlen juldagsmorgon varslar om året
skall bliva gott eller medelmåttigt444.
Vagnstjärnan är Arktouros som har en längd motsvarande Jungfrun
27° [=18 december].
Som Kallisto var Stora Björn hos grekerna nymfen som hotades att
bliva skjuten av Arkas, jägaren (=Bootes). Kallisto som nymf bör
jämföras med skogssnuvan och vi anför här några uppteckningar:
- En lucia-natt blev skogssnuvan skjuten av Odens jakt (V Lucia
105, 250).
- Den helige Tomas eller Oden. Den vilde jägaren rider den natten
(21 dec.) omkring på jorden och rensar den från skogssnuvor och troll.

444

NFL II:541.

160

Goen (Oden) rider ut på jakt ‘lilla julafton’ och kommer hem om
‘heliga tre kungar’.445
I en sägen ‘Odens jakt’ skjuter jägaren havsfrun.446
Stora Björn såsom ‘Plogen’ har också givit återsken i folktron.
Bootes kallas i antika källor ‘Ox-plöjare, ox-hövdad plöjare’ och likn.
och hans instrument, ‘plogen’ är då Stora Björn.447
Björnvaktaren, Bootes, har också i Norden kallats Jerusalems
skomakare448 och denne skulle få vila sig från sin eviga vandring, därest
han om julafton påträffade en plog ute på marken449. Några
uppteckningar visar detta:
- Plogen fick ej stå ute julnatten; då kom Jerusalems skomakare
och satte sig på den (V jul 150).
- Plog och harv fick ej stå ute julnatten, det gav dålig skörd (V jul
174).
Vidare heter det:
- Husets pojkar skulle äta först av julgröten, direkt ur grytan, så
blev de säkra att styra plogen (V jul 1586).
- att ha plogjärn under julbordet julnatten gav märke om god skörd
(V jul 1645).
- Det sägs (Danmark). Om Jerusalems skomakare eller Sankte Per
julnatten finner en plog stående ute på marken, så har han rätt att vila
en stund på den.450
Stora Björn som sträcker sig över en längd motsvarande hösten har
hos några helgon givit nedslag i deras attribut eller levnadssaga eller så,
att deras namn är en ordlek på stjärnbilderna:
9 oktober Gislenus, - 10 oktober Cerbonius, -14 oktober, Callistus
eller Calixtus (påve). -16 oktober, Gallus, - 20 oktober; Edmundus, - 21
oktober Ursula, Stora Björn heter lat. Ursa Major, - 7 november,
Florentius, - 20 november, Bernwardus.
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Yttersta	
  domen.	
  
Stora Björn förekommer också som G a l t och har jämförts med
erymantiska vildsvinet451. På äldre stjärnkartor kunde Stora Björn
avmålas som galt med betar och lång svans. Svansen motsvarade
närmast tistelstången och Karlavagnens fyrhörning som ibland är själva
vagnen blev ryggen och borsten på galten.452
Då Stora Björn bildar ett sammanhängande helt med Björnvaktaren
som går en liten bit in över Vågen, så att man kan säga att deras längd
skulle gå fram till 10° i Vågen, motsvarande ungefär vårt nuvarande
romerska nyår den 1 januari, kan man vänta sig att finna seder om
galten under hösten och julen.
Först dock några för-begrepp om yttersta domen m.m.
Ovan nämndes att Jungfruns stjärnbild som Astraia, Dike eller
Justitia dömde människorna p.g.a. deras laster. Astraia var dotter till
Themis, vars namn ansluter till det germanska, nordiska ordet dom.
Themis har också någon gång sammanblandats med Jungfruns
stjärnbild453 som r ä t t v i s e g u d i n n a n grek. Dike - lat. Justitia.
Framför allt moirerna och deras germanska motsvarighet,
nornorna, är de som avkunnar d o m a r . Den enskilda människans
moira ‘andel’ är på förhand bestämd av ödesgudinnorna och nornorna
kunde giva egendom och gott namn liksom att de kunde giva långt eller
kort liv.454 De spinner och snor varje nyfött barns öde och kan t o m
spänna stora människors ödestrådar över hela jorden och fästa dem vid
Polstjärnan455. Detta synes i språket så, att ord på -dom ofta gälla just de
områden varöver nornor och moirer förmenats råda. Man säger
rikedom, fattigdom och ynkedom. Levnadstid uttrycks med ord på dom. Det heter ungdom, ålderdom och barndom. Hälsa uttrycks med
ord som sjukdom och läkedom.
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Astologer säger än i dag att 1:a huset är livet, 2:a rikedom, 6:e
hälsa. Detta är ett arv från antiken.456
I latinet kom samma rot som i Themis och dom *dhem457 till
uttryck i ordet familia ‘familj’. Den indoeuropeiske mannens rätt över
sitt d o m s o m r å d e , f a m i l j e n , gav honom oinskränkt rätt, att
tukta de andra familjemedlemmarna458. Det är därför inte ägnat att
förvåna, att man finner folklivsuppteckningar om husaga i tiden kring
Lucia och jul. Det heter:
- Lucia, husbonden piskade sitt husfolk i ottan (V Lucia 64)
- Mor kom in med björkris. Barnen skulle piskas (V Lucia 97).
- Far och mor kom in med björkris; barnen skulle piskas (V Lucia
248).
- Man gav varandra ris om jul (V jul 8).
Då tomten om julafton inträder och frågar:
‘Finns det några snälla barn?’ så ligger häri underförstått, att han
också är beredd att straffa. Detta är snarast att jämföra med den i tysk
folktro förekommande Klaubauf eller Klapperbock som uppträder med
käpp liksom Nicolaus, som kom med käpp i ena handen och belöning i
andra459.
Motivet ‘dom’ har gått in i kyrkoåret 3 söndagen i advent; Epistel 1
Kor. 4:1-5. Paulus skriver:
- För mig betyder det likväl föga, att I eller överhuvudtaget någon
mänsklig domstol sätter Eder till doms över mig. Ja, jag vill icke ens
sätta mig till doms över mig själv. Ty väl vet jag intet med mig, men
därigenom är jag icke rättfärdigad: det är Herren som sitter till doms
över mig. Dömen därför icke förrän tid är o.s.v.’
De grekiska moirerna rådde också över politiska öden och var
härutinnan så mäktiga, att inte ens gudarna förmådde upphäva deras
domar. Detta återspeglar sig i kyrkoåret framför allt så, att söndagen
före advent heter ‘domsöndagen’. Dagens predikotext har
underrubriken ‘Den yttersta domen’ och här finns perikop såsom
Johannes 5:22-29...
-’Ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans
(=människosonens) röst och gå ut ur dem; de som ha gjort vad gott är
456
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skall uppstå till liv, och de som ha gjort vad ont är skall uppstå till
dom.’
Det finns anledning att begrunda följande sägen (ovan nämnd)460:

195.	
  Tomtar	
  	
  
Ljunggrens-Anna brukade tala om, att det en gång kom fyra små
tomtar i röda pickel-hättor och dansade omkring julbordet i en ring och
sjöngo: ” I vet inte, när domen ska bli, men de vet vi, men de vet vi.”
✬
Flera av julens sägenfigurer beskrivs såsom fördömda; förutom
Näcken också Jerusalems skomakare461 och Oden, den vilde jägaren462.
Dessa gestalter jämfördes ovan med Bootes, som också är en
‘domargud’.
Äldre tiders perikop kretsar också vid denna tid ofta kring
d o m e n , yttersta domen, världens undergång, förödelsens styggelse
o. likn. Det kan vara så, att städer och folk sjunka ner i jorden eller i
havet. I en syrisk perikopordning från 500-talet upptages för den 26
december Mt. 12:38 f.463:
- Då svarade några utav de skriftlärde och de phariseer och sade:
Mästare, vi vill se tecken av dig. Svarade han och sade till dem: Detta
vrånga och horiska släkte söker efter tecken; och ty skall intet tecken
givas annat än Jonas Profetens tecken.
Ty såsom Jonas var i tre dagar och tre nätter i valfiskens buk; så skall
människosonen vara i tre dagar och tre nätter i jorden. De ninivitiske
män skola stå upp på domen med detta släkte, och fördöma det; ty de
bättrade sig efter Jonas predikan; och si, här är mer än Jonas.
Drottningen av Söderlandet skall stå upp på domen med detta släkte,
och fördöma det; ty hon kom ifrån jordens ända, till att höra Salomons
visdom; och si, här är mer än Salomon...
--------------
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Samma dag, den 26 december, finner man i detta perikop Lukas
11:27 f.464 vilket slutar på samma sätt:
-...De ninevitiske män skall uppstå på domen med detta släktet och
skall fördöma det; ty de gjorde bättring efter Jonas predikan; och si, här
är mer än Jonas.
Av dessa ställen framgår, att Jesus skall v a r a t r e d a g a r i
j o r d e n s i n r e : det anförda stället i Lukas: ‘Salig är den kveden
[skötet] som dig burit haver..’ visar sammantaget att man bör jämföra
detta med de hedniska myterna om Zeus/Tor, ty dessa gudar var
f ö d d a a v j o r d e n eller jordgudinnan.
Drottningen av Söderlandet som domare bör också jämföras med
att stjärnmyterna har en k v i n n l i g d o m a r e , nämligen Jungfrun
som Dike, Astraia465, Justitia eller Themis.
Rudbeck skriver i sin runstavsbeskrivning466:
- De två ögon [den 20 december] betyda Jordens eller Årets ögon,
solen och månen, men munnen Jorden som uppslukar och förtär alla
människor, djur, fiskar, fåglar och alla örter, och åter giver dem
tillbaka.
I Eddans beskrivning över yttersta d o m e n ( ragnarök) står467:
- Sol svartnar - jorden segnar i hav; strålande stjärnor störtar från
himlen, lågor fräser mot livets värn, högt flammar hettan mot himlen
själv.
- Upp ser hon komma för andra gången jorden ur havet, ljuvligt
grönskande; forsar falla, där flyger örnen, som far och fångar fisk i
fjället.”
--------------I ett gallikanskt perikop från 600-talet och ett perikop från nordItalien och syd-Tyskland [600-talet] finner man för 1:e och 2:e advent
(de olika dagarna visa att det troligen inte finns något samband mellan
perikopen, utan att de i båda fallen avspeglar en underliggande struktur
(ett substrat); bibelstället Mt. 24:15 f.:
- När I nu får se förödelsens styggelse av vilket sagt är genom
Daniel, profeten, ståndande i det helga rummet; den som läser det, han
må giva akt däruppå.
De som då i Judiska landet är, flyr upp å bergen.
464

Beißel s. 35.
Om Jungfrun som Astraia som fördömer människosläktet står närmare hos Aratos.
466
Atlantica Cap. IX sid. 635.
467
Vøluspá 57-59.
465

165

Och den som är uppå taket, han stige icke ned, till att taga något utav
sitt hus.
Och den som är ute på marken må icke gå tillbaka efter sina kläder.
29: Men strax efter den tidens vedermöda skall s o l e n b l i v a
m ö r k , och månen skall icke giva sitt sken, och s t j ä r n o r n a
s k a l l f a l l a a v h i m l e n , och himlarnas krafter skall bäva.
Och då skall synas människosonens tecken i himlen och då skall all
släkte på jorden jämra sig och skall se människosonen komma i
himlens sky, med stora kraft och härlighet.
35. H i m m e l o c h j o r d s k a l l f ö r g å s ; men mina ord
skall icke förgås.
Men om den dagen och om den stunden vet ingen, icke änglarna i
himlen, utan min fader allena.
Men lika som det var i Noas tid, så skall och människosonens
tillkommelse vara.
Ty såsom det var i de dagar för floden; de åt och drack, tog hustrur
som gavs åt män, intill den dagen, då Noa gick i arken.
Och de visste intet av, förrän f l o d e n k o m och tog allesamman
bort; så skall ock människosonens tillkommelse vara.
I en spansk evangelieförteckning468 från 600-talet upptar man för
den 4:e advent Mk 12:38 - 13:33. Man läser 13:8.
- Ja folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike och det skall
bliva j o r d b ä v n i n g a r på den ena orten efter den andra....detta är
begynnelsen till födslovåndorna.
14. Men när I får se f ö r ö d e l s e n s styggelse stå där han icke
borde stå - då må de som är i Judéen fly bort till bergen.
Och den som är på taket må icke stiga ned och gå in för att hämta
något ur sitt hus.
Och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta
sin mantel.
Och ve dem som är havande eller som ger di på den tiden.
Men be att det icke må ske om vintern. Ty den tiden skall bli en tid av
vedermöda, så svår, att dess like icke har förekommit allt ifrån världens
begynnelse från den tid då Gud skapade världen intill nu; ej heller
någonsin skall förekomma.
24. Men på den tiden, efter den vedermödan, skall s o l e n
f ö r m ö r k a s och m å n e n upphöra att giva sitt sken.
468
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Och s t j ä r n o r n a s k a l l f a l l a ifrån himlen och makterna i
himlen skola bäva.
31. H i m m e l o c h j o r d s k a l l f ö r g å s , men mina ord
skola icke förgås.
-----------------I en gammal evangelieförteckning från Milano469 ses att man i
advent läste Mt. 24, 1 f. som bl. a. handlar om jordbävningar:
- Mt. 24:7, Ja folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike och
det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den
andra.
Samma perikop återkommer i ett dokument från Norditalien och
Sydtyskland den 2:e advent.470
Från Karl den stores tid finner man hos Alkuin att man den 1
advent läste om världens undergång i 24:36 f.471
- 36. Men om den dagen, och den stunden vet ingen något, icke ens
änglarna i himlen; ingen utom fadern allena.
Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid människosonens
tillkommelse.
Såsom människorna levde på den tiden före floden, de åt och drack,
män tog sig hustrur och hustrur gavs åt män ända till den dag, då Noa
gick in i arken.
Och de visste av intet förrän f l o d e n k o m o c h t o g d e m
a l l e s a m m a n b o r t , så skall det ske vid människosonens
tillkommelse.
--------------I andra jämngamla perikop472 läser man i advent om tecken i solen
och Kristi ankomst till yttersta d o m e n , Lukas 21:25 f.:
- Och tecken skall ske i solen och i månen och i stjärnorna och på
jorden skall ångest komma över folken, och de skall stå rådlösa v i d
havets och vågornas dån.
Då nu människor uppger andan av förskräckelse och ängslan för det
som skall övergå världen, ty himlens makter skola bäva.
Och då skall man få se människosonen komma i en sky med stor
makt och härlighet.
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33. H i m m e l o c h
skola aldrig förgås.

jord

skall

f ö r g å s , men min ord

---------------------I nordisk folktro finns uppfattningen om s j u n k n a k y r k o r
o c h s t ä d e r v i d j u l . Det heter:
- St. Klemens kyrka på Bornholm skall störta samman en juldag,
när den är full av folk.
- Om herrgården Bidstrup är det spått, att den skall sjunka en
julafton (Danmark III s. 144).
- Gårdar och byar skall sjunka julafton (Danmark III s. 294).
Om s o l e n sägs det (Norge):473
- 4 december, St. Barbara, ‘Barbrodagen’ går solen bort,
Lussenatten kommer den åter’.
Detta uttyder man så, att då solen ej mera sågs, är den dagen
betecknad med en sol i runstaven. Lusse-natten tänktes vara den
kortaste natten. Fr.o.m. Denna dag kunde man vänta, att solen skulle
vända åter.
I Sverige är föreställningar om yttersta domen ofta knutna till nyår.
Då det gamla året, närmast motsvarande k y r k o å r e t , inföll den 6
december eller första advent, är det möjligt, att domsföreställningarna
följt med o r d e t ‘år’ från den 6 december till 1 januari. Det heter i
Sverige:
- Man kan vänta yttersta domen vid solförmörkelse.
Detta stämmer allmänt sett med Ptolemaii läror i Tetrabiblos om
betydelsen av sol- och månförmörkelse.
Tid för d o m e n framgår av några uppteckningar som här:
- Domen skall komma en nyårsnatt (V nyår 230).
- Nyår, risk att domen kunde komma före klockan 12 (V nyår 288).
- Man kunde se tecken på himlen om domen var nära (V nyår 311).
- Domen skall komma nyårsnatten (V nyår 364).
Man beaktar också föreställningar om tomten och de underjordiska,
såsom här:
- Lucia var Adams första hustru, som frestade honom med äpplet;
hon blev fördriven från Paradiset och hennes avkomma, de
underjordiska lever osynliga i bergsskrevor och jordhålor till
domedag.474
Lucia var liksom den vandrande Juden, Oden m.fl. d ö m d .
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- Lucia var en lättfärdig kvinna som hade många oäkta barn.
- Hon är d ö m d att vistas på jorden i osynlig måtto intill tidens
slut.475
- Man hade en tro på tomtens ständiga flit och pysslande. Man tror
att tomtar till d o m e d a g fortsätta sin befattning. Tomten är ganska
vänlig, men kan vredgas och straffar då med örfil, mordbrand m.m. För
att försäkra sig om hans fortsatta flit och välvilja utsätts på loggolvet
både mat och dryck, särskilt julgröt, ävensom litet tobak samt ett eller
flera mycket små klädesplagg. Till skapnaden är tomten ett litet barn,
men dock till utseendet en gammal man. Han är klädd i grå tröja av
hemvävt ylletyg, knäbyxor och grova skor, samt har på huvudet en röd
nattmössa.476
-----------------I en jul-sägen om en sjunken gård eller herrgård477 blir en g a l t
orsak till undergången. Detta låter en ana Stora Björn såsom j u l g a l t och dess kosmiska betydelse. En herreman klär ut en sovande,
berusad gris i människokläder och narrar en präst att ge svinet sista
smörjelsen under föregivande av, att grisen är en döende människa.
Prästen känner med handen478 och blir varse bedrägeriet, varefter han i
all hast avlägsnar sig. Detta blir orsak till att hela herrgården sjunker i
jorden och översköljs av vatten. Flera, nästan bibliska scener och
förvecklingar framgår av denna uppteckning.
Stora Björn beskrevs av de gamle så, att den aldrig sjunker ner i
havet. Så säger Aratos479:
- På ömse sidor om ormar framburna björnar må du skåda,
Dem som evinnerligt tas tillvara för blåa havsdjupen.’
Så här säger Vergilius:480
‘Björnarnas par, som skyr att badas i svallet av vågen.’
-----------Såsom nymf eller skogsrå skjuts Stora Björn av jägaren, vilket ses
av stjärnsagan om jägaren Arkas och jul-sägnen ‘Odens jakt’.
Som g a l t slaktas grisen mellan Mårten, den 11 november och jul.
Särskilt Luciadagen anges såsom dag för att slakta grisen. Rituellt
verkar att svinhuvudet skulle ligga framme på julbordet under julen och
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inte minst föreställningarna kring själva slakten; man tog varsel av
svinets lever m.m.481:
- Klövar, spenar och svans lades tillbaka i svinstian. Man satte kors
på svinlevern och tog varsel av offerdjurets inälvor, lever och mjälte.
Prästen i jul-sägnen ‘Den sjunkna Herrgården’ som just lägger
handen på svinet för att ge det oblaten och sista smörjelsen, har sin
fornnordiska motsvarighet i den gamla julseden kring sonargølten.
Under slagordet sonardreyri ‘grisens offerblod’ står (om Heimdal) i
ordboken482:
- Han vart ökad med jordens kraft, svalkalla sjön och galtens blod.’
Under ordet sonargøltr ‘ledande och största galt i svinhjorden’ står:
- Var framledd sonar-galten och lade männen därå sina händer och
avlade löftet vid Bragebägaren (=jul).
- Julafton skulle man leda sonar-galten in i hallen framför kungen,
och så lade männen händerna över hans borst och avlade löfte.
-------------Seden att doppa i grytan hör troligen hit och är symbolisk för
världens undergång och återkomst. Brödet motsvarar jorden, ty all mat
kom, så var åtminstone den antika föreställningen, f r å n
u n d e r j o r d e n , och då man doppar brödet i just grisens spad, anar
man en bakomliggande kosmisk parallell. Att man doppar i grisens
spad förklaras av att Stora Björn som galt vid ragnarök går ner under
vattnet för ett ögonblick.
Följande uppteckning från Norge förtjänar beaktande483, då den
visar sambandet mellan grisslakten och havet.
- I Norge har primstaven d. 11 nov. - gris för slakten. Grisen
slaktades vid sista nymånen före jul eller vid ”flo sjö”.
Stora Björn ansågs också vara den stjärnbild som kunde utlösa
v ä r l d e n s u n d e r g å n g och Gundel skriver:484
- Lyckas det kusken som kör Karlavagnen att få ordning på
spannet, eller sliter sig något av de onda dragdjuren någonsin ur sina
fjättrar, så är den inre harmonien i världsalltet sprängd och världens
undergång utlöses automatiskt.
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Man kan här andraga Vøluspá-versen om Ragnarøk, som är
inskjuten mellan att ‘Jord segnar i hav’ och ‘Upp ser hon komma för
andra gången, jorden ur havet’ - nämligen:
- Högt gnyr nu Garm framför Gnipahålan; fjättrarna brista, fenresulven ränner! Mångahanda vet jag, vidare ser jag till krafternas
undergång, kampgudars öde.’
Dragdjuren före Karlavagnen är bl. a. en varg eller hund.485
Stora Björns kosmiska betydelse och reflex på julseden ‘dopp i
grytan’ som symbol för hur jorden på domen sjunker ner i hav, visas av
att man doppade i grisens spad och att Stora Björn förutom ‘galt’
kallades ‘Dopparen’.486
Stjärnbilden har också kallats ‘slev, skäppa, skopa’ o. likn.487
‘Dopp i grytan’ var i folktron en startpunkt för det nya året och det
heter:
- Under julaftons frukost tillfrågas drängar och pigor om de vill
stanna i gården under kommande år. Under doppet i grytan (S
168:577).
- På de stora herrgårdarna kommer alla torparna fram och doppar i
grytan julafton (S 168:578).
Stora Björn som ‘slev’ ser man indirekt av vissa uppteckningar:
- Sigmund anses i Norge vara ‘den överste’ i Oskoreien. Som
skydd mot rovdjur göres följande . När julgröten är kokad går bonden
ut på gödselstaden och svänger grötkräklan och säger: ‘Basse, Basse,
du skall inte få mer av mina djur än av denna grötkräkla’, så rör inte
björnen boskapen.488
- Nyårsdagen. Till skydd mot björnen lagade de ‘bassegröten’ och
ropade: ‘Bassen!’ därför, att då vände björnen sig i idet och såg sig
omkring. Då gröten var lagad gick barnen till fähuset med grötkräklan
och ropade: ‘Du får inte mer av skällkon än du får av grötkräklan
sjunde dagen i julen!’ Då var det en som hade gömt sig bakom fähuset
och tog grötkräklan av dem. Han hade virat en skinnfäll om sig och var
björn. Gröten ställs också annars i norska folkminnen i liknande
förbindelse med björnen.
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Vedlasset	
  
Det finns en sägen om Karlavagnen489;
En ond man plågade djur och for om helgdagar till skogs och högg ved.
Han sitter nu på tistelstången till den tungt lastade vedlassvagnen på
himlen såsom en varning för djurplågare och helgdagsbrytare.
✬
Man fick inte hugga ved under julen, den skulle huggas före helgen.
Här följer några uppteckningar:
- Emellan Tomasmässan och Trettondagen kör ingen till skogs och
hugger något träd av stubben (S 96:4)
- Under julen fick man inte hugga i skogen någon ved eller fälla på
rot, ty då kommer tomten i veden (S 168:752).
- Man fick ej fälla något trä i skogen från julafton till 30 dygn
därefter - gammal sed - okänt varför (S 168:753.490
- Man fick aldrig köra i skogen eller ägna sig åt annat skogsarbete
förrän efter 20:e dag Knut. Gjorde man det, så råkade man ut för Bysen,
som då villade bort en och välte timmerlasset (Gotland)491.
jul-veden skulle hämtas om julafton:
- Man körde till skogs efter ved (V jul 1664).
- Karlarna körde alltid i skogen på julaftons morgon; mycket ved
bars in i stugan (V jul 1667).
Stora Björn har också kallats ‘sju sovare’492 och det finns en sägen
som ansluter både till sägnen ovan och myten om ‘sju sovare’. Det
sägs:
Sju sovare’ den 27 juli; regnar det den dagen blir det regn i sju veckor.
Man bör ej sova för länge den dagen, ty då blir man sömnig hela året.
Namnet har dagen efter tre män som en böndag gått till skogs för att
stjäla näver, somnat i skogen och sovit i 700 år. När de vaknat har
ingen känt igen dem, och deras mynt ej gällt och de ha mött olycka och
död som straff för sin synd (S 75:10).
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✬
Dagen här stämmer med Orions bälte som kallats ‘tre vedhuggare’.
Orions bälte har enligt Ptolemaios längden 	  Ñ	  25° - 28° [19 - 22
augusti). Sägnen är en sammanblandning av sju sovare = Sjustjärnan i
Ñ	 3° [28 juli] och Orions bälte som ‘tre vedhuggare’.493

	
  	
  Klorna	
  
Enligt grekerna var Vågens stjärnbild cylaì chälai ‘klorna’och
bildade en fortsättning på Skorpionen som dess klor. Därigenom var
Skorpionen den största stjärnbilden och omfattade två hela stjärnbilder,
motsvarande 60° på himlen.
Om dessa klor och deras nerslag i skriften har tidigare nämnts.
Runan ags. eol(h)x Z som i runraden kommer efter Peor∂ P
tillskrevs en dag i slutet av januari, början av februari. Dels är
runnamnet ags. eolh ljudlagsenligt jämförbart med ordet jul. Att julen
skulle ha legat i slutet av januari skrev Rudbeck. Den 2:e februari,
kyndelsmässodag, kallas ännu för ‘lilla jul’. Så långt runnamnet.
Runans utseende är jämförbart med den semitiska bokstaven kaph
‘handflata’ som ser ut som runan, eller tvärtom (sem. kaph K ). Runan
och den semitiska bokstaven avbildar båda en S k o r p i o n och den
semitiska bokstaven har det, för Skorpionen typiska, med den böjda
Skorpion-stjärten. En dylik böjning skulle strida mot runskriftens
egenhet, att alltid ha raka stavar. Det semitiska bokstavsnamnet kaph
‘handflata’ visar att man tänkt på stjärnbilden ‘handen’ eller på
Kentauren som uppgår i Vågen ty kentaur som härstammar från en
indoeuropeisk rot *kent- går att jämföra med det germanska ordet
hand, också från en rot *kent-. Kentaurens namn grek. Cheiron,
Ceírwn, är jämförbart med det grekiska ordet för ‘hand’; cheir Ceír.
Här bör man andraga runstavsbilden den 21 december ‘en hand’.
Skorpionen, däremot, har givit nerslag i runans och bokstavens
utseende, men också på de vid flera tillfällen under julen, särskilt de om
trettondedagen brukbara t r e a r m a d e
ljusstakarna,
‘trekungaljus’ som alldeles liknar runan - Z .
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I en variant av sagan om tjuven som bestal prästen, sägs
uttryckligen att prästen tände upp julafton i krabbklor, så att ljusen
stagades upp i en liggande krabbas klor, där de klämdes fast.
Spridd i Norden är också föreställningen om klo-djurens betydelse
vid jul och nyår. Det kan vara hund eller varg, katt, ekorre eller räv;
gemensamt är för dem alla, att de ha k l o r . Astrologerna indelade i
forntiden världen efter himlens stjärnbilder och i n d e l n i n g e n i
klo-djur påminner om att Jungfruns stjärnbild fick inflytande på alla
djur med v i n g a r . Bin och fåglar fördes av astrologerna ihop. De låg
alla under Jungfrun, endast för den sakens skull, att de har vingar
liksom hon. Detta för att belysa hur man tänkte.
Klo-djurens betydelse vid jul och nyår framgår av några
uppteckningar:
- Det första vilda djur man får se på nyår kallas ‘klodjur’ - är det en
räv kommer man i lag med listigt folk; en hare - med enfaldiga o.s.v.
(V nyår 189).
- På nyårsdagen var det bäst, att möta ett klo-djur, helst en ekorre
först, - det var skadligt att möta en kvinna (V nyår 259).
- Trettondagshelgen var en farlig vätte ute som hade tretton klor.494
Från Norge sägs:
- Julafton må inga klo-djur vara inne i stugan (NFL II:408).
- Fönsterna blev väl tätade julafton, så att strålarna av jul-ljuset inte
få skina ut i mörkret. Julljuset får inte bestråla något klo-djur (NFL
II:432).

Julens	
  slut	
  
Den romerska Saturnaliafesten (17 december) anslöt till den tid, då
Saturnus var herre i världen.495Hans grekiska motsvarighet, Kronos,
slukade sina barn ett och ett. Då hustrun, Rhea, födde Zeus, lyckades
hon rädda denne undan fadern, genom att gömma honom i en grotta. Då
Zeus vuxit sig stark, vräkte han fadern ned i Tartaren och tvang honom
att utspy de barn, vilka han tidigare slukat. Efter det upprättade Zeus
med sina bröder herravälde över världen. Människorna måste nu arbeta,
skaffa kläder och bostäder. Guldålderns frids-tid var slut och under
494
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Zeus herravälde infördes domstolar, så att människor som begått brott
straffades. Saturnalia firades till minne av en frids-tid i människans
förhistoria. Enligt Hesiodos kvarlevde dessa människor i världen som
andar, vilka hjälpte eller straffade de nu levande. De var génier och
betraktades som förfäder, ännu verksamma, om än i osynlig måtto.
I tidiga grekiska och syriska perikop kallas söndagen före jul för
‘förfädernas söndag’ och man läste ur Mt. 1:1-25; ‘Jesu släkttavla’496.
Samma läsning finns i spanska evangelieförteckningar497.
I legendariet möter man som ett minne av de första människorna,
att man helgade julafton åt Adam och Eva.498
Jungfruns stjärnbild har uttolkats som ‘Eva med äpplet’499.
Stjärnbilden Bootes, vars längd ungefär motsvarar Jungfrun
kallades också phrygiern och phrygierna gällde för att ha varit de
f ö r s t a m ä n n i s k o r n a .500
Mycket pekar på, att jultidens hemvändande andar varit avdöda
förfäder från de mest skilda epoker. Det går inte att urskilja, om de till
julen hemvändande döda är gamla gudar eller andar från guld- och
silveråldern. Många halvgudar, såsom Näcken och Skogsrån tåler inte
j ä r n och s t å l vilket snarast pekar på, att de är en kvarleva från
guld- eller silveråldern, före järnets ankomst. Därefter kommer enligt
antika författare den heroiska tiden. Detta giver nerslag i nordisk
folktro så, att vid jul kommer Oskoreien med de gamla heroerna
Sigurd, Oden, Didrik av Bern, Karl den store m.fl.
I folktron kan det också vara så, vilket är vanligt, att helt nyligen
avlidna släktingar bänka sig kring julbordet eller tar plats i sängen eller
ligger i julhalmen.
I Eddan möter den uppfattningen, att jättarna levde före gudarna,
så att, sett ur gudasagans perspektiv, förfäderna var rimtursar och
bergtroll. Det liknar den antika sagan i så måtto som att Kronos och
Saturnus astrologiskt har samröre med jättar och då Zeus motsvarighet i
Norden Thor, skall vräka undan jättarna, för att sätta sig själv i säte och
komma till herravälde, man bör särskilt beakta Trymskvädet.
Detta är en berättelse om hur Thors hammare vart stulen av jätten
Trym och huru Thor fick den tillbaka.
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Julens hedniska kärna blir ur denna synpunkt en trilogi som
gestaltar Thors födelse av jordgudinnan, och huru han som yngling
tjänar hos jätten Hyme, där man möter historien om hur han slaktade sin
bock, vilken strax stod upp igen, och slutligen, för det tredje, hur Thor
återtog sin stulna hammare, dödade jätten Trym och alla trollen och
kom till herravälde.
Vad innebär det att Saturnalia och Guldåldern är slut? För
julfirande får det den betydelse, att förfäderna, andarna, jättarna och
trollen slås på flykten; ‘man kör ut julen’; man måste åter börja arbeta,
frids-tiden är slut och ting får hållas, ty människor skall åter dömas.
Under guldåldern, sade man, hade det inte funnits några brott och
därför heller inga domstolar501. Guldålderns tänkande hade genomsyrat
hela julen för såväl människor som djur. D j u r e n hade sin frids-tid,
de fick extra förplägnad, fick komma in i stuga och äta. Man satte inte
ut fällor eller gick i jakt. När så julen om Knut- och Felixdagen var slut,
bars också julhalmen ut. Ordet jul betyder enligt den engelska rundikten ‘halm’ och isl. jóln och jólnir betyder ‘gudar’502. Jultiden fick en
drastisk avslutning, i det att den, julen, bars eller sopades u t . Nu
gjorde man också slut på julmaten, ty den hade i högsta grad varit
avsedd för just dessa andar och förfäder som gästade stugan.503
Att Jólnir betyder ‘Odin’504 och jóln ‘gudar’ bör jämföras med
förloppet i Vøluspá. Efter ragnarök och världens undergång, stiger
jorden åter upp ur havet och asarna möts på Idavall. De kommer åter
och mäler där om allt det som varit. Odins återkomst bör jämföras med,
att gudarna såsom avdöda återkommer till jul.
Trymskvädet handlar om huru Thor mist sin hammare och huru
Loke i fågel-hamn flyger till Jøtunheim för att efterforska dyrgripen.
Han möter jätten Trym, som säger sig ha Mjölner och därvid framför
sitt frieri till Freja. Om han får Freja till brud, säger han, skall han
lämna tillbaka hammaren. Freja nekar att bli Tryms brud och man låter
istället klä ut Thor i k v i n n o k l ä d e r , ger honom Loke, också i
kvinnokläder, till trälinna och de åker, så dragna av Thors bockar, till
501
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Jøtunheim. Jätten Trym blir övermåttan glad, strör halm på bänken och
reder till bröllop.
Thor äter och dricker väldiga mängder av kvinnfolksmaten och
Trym häpnar och ställer undrande frågor, men trälkvinnan, Loke, giver
hela tiden listiga svar som avleder jättens alla misstankar.
Trym vill kyssa sin brud och lyfter på doket, men möts av Thors
röda, vredgade ögon och kastas tillbaka.
Sedan skall man växla brudgåvor och hammaren kommer in och
läggs på brud-bord. Men så snart Thor fått hammaren i hand, börjar han
dräpa trollen; först jätten Trym och hans syster och därefter alla de
andra gästerna. Så fick Thor sin hammare åter och det avspeglar sig i
folktron kring Knutsdagen; ‘Knut kör julen ut’.
Tryms frieri till Freja kommer fram i följande uppteckning:
- Man skulle gå med Knut; pass och friarebrev (V trettondag 259).
Sedan Freja vägrat att fara till Jøtunheim för att bli jättens brud,
klär man på Thor kvinnokläder (Trymskvädet 18). Här följa några
uppteckningar:
- Knutarna var utklädda pojkar och flickor som gick omkring och
tiggde pengar (V trettondag 6).
- Trettonde dag skulle man gå med stjärna. En pojke och en flicka
som bytt kläder med varandra gick med stjärnan (V trettondag 107).
- Knut; flickorna klädde sig till pojkar och tvärtom (V trettondag
124).
- Utklädda pojkar drog en dragkärra, på vilken de lagt en julgran
genom staden (V trettondag 125).
- Ungdomen klädde ut sig och sopade ut julen med ene-kasar (V
trettondag 134).
- Trettondag. En del gå omkring med stjärnan i huvudet. En del kör
omkring med häst och släde eller kärra, i vilken de satt fast gamla aspstubbar, som kan lysa med grönt sken (V trettondag 176).
- En utklädd flicka kommer med en kvast och sopar ut julen (V
trettondag 192).
- Männen var klädda i kvinnokläder och kvinnorna i manskläder.
De tiggde brännvin och bröd (V trettondag 217).
- Förklädda ungdomar gick omkring och rev ner bonader o. dyl. (V
trettondag 219).
- Man skulle äta tretton rätter, köra ut julen, Knutdagen. Ett
låtsasbrudpar kläddes om Knut (V trettondag 221).
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- de skulle gå skrå-puker kvällen före tjugondags afton. De var
klädda som tanter (V trett. 238)
- Felix klädde pojkar ut sig till flickor och tvärtom. De gick för
traktering (V Felix 7).
- Denna dag (Felix 14 jan.) kläda flickorna ofta ut sig till brudfölje.
De vandra omkring för traktering (V Felix 8).
- Felix vandrade ungdomen omkring i bättre kläder; pojkarna hade
långa kjolar (V Felix 9).
Thor utklädd till brud och Loke, hans trälinna åka till Jøtunheim i
vagn, dragen av bockar; några ytterligare uppteckningar:
- Man klädde ut sig till brudfölje (V Felix 6).
- Det var långdans genom byn; man skulle gå med ljusa stjärnan,
kläda ut sig till bockar och köra ut julen (V trett. 145).
- Man gick julbock och sjöng: Det bodde en änka i Amoria land,
hon hade en bock som aldrig drack vatten! (V trett. 224).
- Knut smugglades i åkandes vagn (V trett. 235).
Den till bröllop redobogne jätten Trym bredde halm på bänken,
vilket i folktron fick den avspeglingen att då julen, d.v.s. trollen kördes
ut, även julhalmen sopades ut (V trett. 283).
Under bröllopet hävde Thor som kvinna i sig mängder av
kvinnfolksmaten; - en oxe, åtta laxar och en tunna mjöd505. Man jämför
några uppteckningar:
- Om tjugondedag skulle käringarna dricka, så att de glömde att
vattna kreaturen ( V trett. 22).
- Knut, slut på julen. Man höll ett litet kalas, varvid jul-brännvinet
dracks upp (V trett. 95).
- 20:e dag samlas alla gummor i byn till s.k. käring-gille (V trett.
142).
- Man kör ut julen med att supa sig full (V trett. 178).
- 13:e dagen ‘då skulle de ha tretton rätter och sedan skulle de ha
ris efter’ (V trett. 179).
- Knut hade en flaska om halsen; det var brännvinstiggeri (V trett.
185).
- Knutgubbar fördes omkring för att tigga brännvin; Var karl skulle
ha en sup och Knuten två; Knutgubben var av halm med en flaska på
ryggen (V trett. 213).
- Gubbarne gick ur hus i hus och söp ur allt brännvin eller slog det
på Knutens flaska. Det kallades ralle-bötta (V trett 214).
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Enligt Eddan, Harbardshljó∂, spisar Thor h a v r e g r ö t och s i l l .
Dessa rätter återkomma också i 13:e-dagens uppteckningar.
- På kvällen skall man äta näve-gröt och stekt fläsk (V trett. 207).
- De hade en Knutdocka med pass och en salt sill som bars runt
som väg-mat (V trett. 296).
- Efter Knut åts åter havrebröd och vatten-gröt (V trett. 303).
- 20:e dag kväll åts gröt och lutfisk (V trett. 297).
Jätten börjar ställa o b e h a g l i g a f r å g o r till Thor och Loke
och undrar varför bruden äter så mycket, och Loke måste finna svar och
f ö r s t ä l l a s i n r ö s t , då han ger sig ut för att vara brudens
trälinna. Jätten vill kyssa bruden och gläntar på doket, ungefär som en
passkontrollant. Några uppteckningar:
- Man gick omkring med Knut. Han frågade obehagliga frågor (V
trett. 146).
- Knutarna ha masker för ansiktet, opassliga kläder och knölpåkar;
de förställer rösten (V trett. 23).
- Knut - en docka i naturlig storlek försedd med pass - föres
omkring (V trett. 27).
- En utklädd Knut, försedd med pass, skickades runt i bygden.
- Utklädda knut-gubbar gå omkring i tjogtals och ofredar flickorna
(V trett. 52).
- Knutgubbens pass var skämtsamt och vilseledande. Det anspelade
på skandaler och kända händelser i byn (V trett 70).
- Knut bars omkring, alltid med ett oförskämt pass (V trett. 188).
- Knutdocka kringsändes, den hade pass (V trett. 234).
Då brudgåvor växlades, får Thor hammaren, och nu slår han ihjäl
alla trollen. Här är några uppteckningar:
- Förr sköts julen ut, numera går man Knut (V trett. 7).
I många sägner kallas åskan ‘trumslagaren’, varför man jämför
följande uppteckning:
- Julknutarna, utklädd ungdom - kör ut julen med spel och trummor
(V trett. 8).
- Utklädda bär ut julen, stundom var det skjutning (V trett. 9).
- Man slog i väggarna med långa spakar (V trett. 12).
- På 20-dag Knut kör man julen ut!’; man slog runt om i stugan
med en kvast. Dörren stod öppen - halmkronan nedtogs och karameller
delades ut (V trett. 40 ).
- Man gick ‘skråpuk’ och körde ut julen (V trett. 47).

179

- Utklädda ungdomar gick omkring i husen och sopade ut julen (V
trett. 65).
- Dörrarna öppnades och man gick runt i huset och jagade ut julen
(V trett. 69).
- Man körde ut julen genom att slå i väggarna med påkar och
dylikt: ‘ut, ut med dig Jul! - slut på jula och slut på ljusa och slut på
brännvinet i alla husa! (V trett. 75).
- Man slog på väggarna med stora björkvidjor: ‘Nu är det Knut, nu
skall julen ut!’ (V trett. 77).
- Man sköt, dansade och sopade ut julen - julbordet sopades noga
(V trett. 113).
- Knut är jul-gubben som kör ut julen. Han ber om pengar och
‘agerar tattare’ (V trett. 127).
- Ungdomen klädde ut sig och sopade ut julen med ene-kasar (V
trett. 134).
- Kalas, - man slog i väggar och tak och bord med käppar (V trett.
136).
- Trettondag. Sällskapet bestod av sju utklädda pojkar. En av dem
var Morialands konung och en annan var Judas med pungen. Den
senare skulle sticka ner Morjalands konung och denne skulle låtsas falla
av stolen (V trett. 138).
- Man gick Knut och klädde ut sig i skråpuksansikten, hade långa
käppar som man slog med i väggarna, då man trädde in (V trett. 139).
- Tjugondag Knut klädde de ut sig i halm och sprang mellan
gårdarna och körde ut julen (V trett. 140).
- Två utklädda, en karl och en kvinna sopar ut julen i gårdarna. De
har ‘filler’ på sig (V trett. 186).
- Trettondags afton skulle de ha tretton rätter och stryk efter (V
trett. 230 och 257).
- Käringarna gick överallt och körde ut julen; de sopade .(V trett.
236).
- Barnen gjorde en Knut av trasor och pryglade den med käppar (V
trett. 256).
Trettondagen heter hos Snorre: Affaradagr jólar ‘dagen för julens
avfärd’; i Småland Farängladagen.506
Rudbeck omtalar en sed; det berömda gästabudskriget. Husbonden
går in i stugan där julbordet hela helgen stått dukat. Han hugger sin yxa
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fast i golvet. En av pigorna följer honom med en kvast, köksan med en
kniv och en sked, källardrängen med tappen till den tomma öltunnan.
Så drivs jul-gästerna ut.507
Uppteckningarna använda i många fall ordet ungdomar i samband
med dessa seder. Detta är för att Tor och Zeus då de kör jättarna bort ur
världen, ännu är unga.

Kronos	
  ansikte508	
  
Det mesta som kan sägas om Kronos och romarnas Saturnus har
framgått av det ovan sagda. Guden var herre över en svunnen forntid
innan järn och stål fanns i världen. Människorna levde lyckliga utan
brist, arbete och hunger. Tiden kallades g u l d å l d e r n . Över-guden
Kronos hade det felet, att han dödade sina egna barn. Om detta handlar
myten om Zeus födelse och hur han överlevde faderns barbari och
senare tog makten ifrån honom.
Den nordiska sagan om Thor motsvarar i så måtto som att Thor,
född av jordgudinnan, växte till sig och sedan störtade jättarna, då han
återtog sin stulna hammare. Saturnus och Kronos räknas inom
astrologin såsom jättar och den grekiska gudasagan räknar Kronos
bland titanerna.509
Julen såsom en frids-tid var ett minne av dessa sagor. Detta gav
nerslag i den nya religionen, kristendomen, så att Herodes liksom
Kronos och sagornas j ä t t a r traktade efter barnets liv. Enligt bibeln
lät Herodes förgöra alla gossebarn i Betlehem med omnejd, för att vara
säker på att han också blev Jesus kvitt, då Jesus var spådd att bliva
judakonung. Historien om Herodes barnamord firades i kyrkan i
anslutning till Jesu födelse och den 28 december var i legendariet och
almanackan ‘menlösa barns dag’, oskyldiga barns dag’ eller bara
‘barnadag’.
I folktron finns flera spår av, att Herodes bör jämföras med
Kronos/Saturnus och folktrons jättar.
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Saturnus påminner om jättarna på följande sätt; I folktron antog
man att jättarna levde före människorna och var medvetna om, att
människorna skulle komma efter dem i världen, vilket framgår av
denna sägen;

Jätteleksaken	
  	
  
Jo, jättar, det talade de väl om, mycket. Ja, det var människor, stora
människor.
Dom var ute och gick ett tag, jätten och hans gumma, och de fick se
en karl, som gick och plöjde en åker, och jätten gick en smula före och
gumman kom efter.
Och då tog hon och karade det där i förklädet, både bonde och häst
och plog och alltihop, och så ropade hon åt gubben sin, att ‘si du, vilka
granna maskar jag har hittat’, sa hon.
‘Ja, släpp ut de där’, sa han åt henne, ‘för det är de där som ska träda
te i världen efter oss.’
✬
Då jättarna hörde hemma i världen under guldåldern, kunde de som
en följd av detta inte tåla järn vilket framgår av dessa jul-sägner:

208.	
  Jättar510	
  	
  	
  
Det var en gång en tös, som stod och mol gryn en julkväll. Då kom
jätten som bodde i närheten, och tog henne med sig. Hon måste stanna
hos jätten i flera år och arbeta. Så fann någon henne och passade på att
sätta nålar i klänningen på henne, och då kunde inte jätten rå med att
behålla henne längre.
✬

209.	
  Jättar	
  	
  
I Annernäsknatten, som ligger vid sjön Elgsjön, bodde för mycket
länge sedan en bergjätte. En präst vid namn Tranéus mötte denne
bergjätte en gång på Sanusbron, en bro över en älv, som går förbi strax
nedanför Silleruds prästgård. ”Varifrån är du?” sporde prästen. ”Jag är
från Annersnäsknatten och skulle gå till Lövnäsknatten till bror min till
510
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julkväll. Det är så illa att bo i Hassekulle; jag får inte vara ifred för
skreckeli skrackeli skrälle”, sade bergjätten. Det var då Silleruds gamla
kyrka hade byggts. Det var kyrkklockorna han kallade så.
✬
Däremot hade jättarna gott om guld, varav de kunde giva i överflöd:

Jättens	
  hemgift511	
  	
  
En jägare fick se en vacker troll-tös. Han tog fram kniven, och därmed
hade han fått makt med henne. Jätten, far hennes, kom då ur berget och
flamsade och skrattade! Det blev bröllop mellan jägaren och jättetösen.
Jätten frågade, om man brukade ge hemgift och mågen svarade ja. På
bröllopskvällen kom jätten med en börda guldmynt, lyfte på taket i
ryggåsstugan och släppte ner dem till de nygifta. Och rikedomen varade
i flera led.
✬
Att jättar slukar barn är ett vanligt motiv i sägnerna. Sagan om
H a n s o c h G r e t a är allmän.512 En liknande nordisk variant
‘jättestugan med korvtaket’513 hör hit. En liknande saga, om än inte
direkt besläktad är ‘Pojken som åt i kapp med jätten’514:
Pojken går i tjänst hos jätten som försöker döda honom, och då de
skall äta i kapp, låter gossen all gröt slinka ner i sin skinnväska. Jätten
undrar, hur gossen kan orka så mycket, men denne säger att man måste
skära upp magen och tömma ut maten då och då för att orka mer.
Därefter skar gossen upp skinnväskan, så att all gröten rann ut. Jätten
tyckte, att detta var ett bra påhitt och ville göra på samma sätt. Men då
jätten stack sin kniv i magen, började blodet rinna och det slutade inte
bättre än att detta blev hans bane.
I följande sägen har jätten sprängt sina egna ungar genom att tvinga
i dem välling:
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207.	
  Jättar515	
  	
  
På Skursmon bodde en soldat, som hette Petter Engdahl. En julkväll
han var ute på landsvägen hörde han en röst inifrån ett berg: ”Petter
Engdahl, vill du komma in och äta välling med mig?” - Har du mer
välling än du rår med, så göm till i morgon”, svarade Engdahl. ”Det var
mig ett gott råd, hade jag vetat det förr, hade jag inte behövt ha så
många sprängda ungar”, sade jätten.
✬
Detta erinrar om att etymologin på ordet jätte isl. jøtunn, leder ordet
till en ursprunglig betydelse ‘ätare’ av roten *etuna- ‘storätare,
människoätare’516, vilket allt erinrar om att Kronos slukade barn.
Luciadagen har samband med jul såtillvida, att dagen under
medeltiden var å r e t s m ö r k a s t e . Många seder kring denna dag
har därför kommit att likna julseder.
Framför allt finns paralleller till myten om Saturnus på menlösa
barns dag. Enligt legendariet skulle Herodes ha dödat dels alla
gossebarn i Betlehem med omnejd, men också, liksom Kronos, sina
egna söner. Han försökte också ta sitt eget liv genom att stöta en kniv i
bröstet, men blev hindrad därifrån i sista ögonblicket.517 Detta påminner
om jätten som tog livet av sig genom att sprätta upp sin egen mage i
sagan om ‘pojken som åt i kapp med jätten’.
Enligt Legenda Aurea skulle kejsare Augustus, då han hörde, att
Herodes dödade sina söner, ha utropat:
- Jag skulle hellre vilja vara Herodes svin än hans son: svinen får
han enligt judarnas lag inte äta och skonar dem därför, men sina söner
dödar han!
Sagan om Hans och Greta giver det kändaste nedslaget i folktron
om en jätte (= häxa) som äter barn. Under guldåldern fanns mat i
obegränsad omfattning, och sagan låter häxan bo i ett hus av
pepparkakor. I Norden motsvaras det av sagan; Jättestugan med
korvtaket.
Hans och Greta heter på tyska ‘Hänsel und Gretel’ och en ‘Hänsel’
är en yngling, som för att bliva upptagen i en eller annan gemenskap,
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måste genomgå vissa prov av plågsam natur, liksom att Hänsel i sagan
blev inlåst m.m.
Om p e p p a r k a k s h u s e t i sagan ‘Hans och Greta’ erinrar
seden (Tyskland) att ‘peppra’, ty. pfeffern. Barn, tidigare också gamla,
gick omkring i byn om St Johannes d. 27 december och ‘Barnadag’ den
28 december och gav folk ris och sade:
- ‘Peppar, nötter och kakor hit, annars släpper jag in mården i
hönshuset!’
I Nederland gå barnen på ‘menlösa barns dag’ omkring och ropa:
- Far och mor, ha ni ingenting att ge?
Därefter får de pepparkakor.518 Dagen den 28 december kallas
Pfeffertag ‘peppar- dag’. Seden att vid jul sätta fram pepparkakshus är
vanlig i Tyskland och litet varstans.

	
  	
  Torget,	
  Marknaden	
  
Stjärnbildens namn ahgoraú agora ‘torget’519 ersätts hos Kamateros
suneúdrion synedrion ‘församling’. I den arabiska texten står:
- [indierna säga] ‘ I Vågen uppgår en man som har en skål och en
våg i sin hand520. Han sitter på torget i en bod och mäter och väger, han
köper och säljer... I andra dekan uppgår ... en röd låda, sådan som
köpmännen har, däri är siden och brokad, en läderväska, en
apotekarväska, en rad veteförsäljare, ett torg, varpå är folk med
kryddor...’
------------M a r k n a d e r är i folktron vanliga vid de tidpunkter som
motsvara Vintergatan i betydelsen solbanan; således jul, midsommar
(löfmarknad), påsk och Mikael; vidare Lars och Bartolomeus ( 10 o. 24
augusti). Vid jul är Tomas-dagen mest känd som marknadsdag. Det
heter:
- Tomasmässeda’ - marknad i var sta’.’
Följande uppteckningar i västsvenska folklivsarkivet har ett
liknande budskap:
518
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- Det var Tomas-marknad (V Tomas 14).
- Nu var marknad i var stad (V Tomas 63).
- Tomas skall man tionde giva och tionde taga; då var marknad i
var by (V Tomas 90).
Välkända är också de ännu i hög grad förekommande
julmarknaderna.

Kärven	
  	
  
En kärve är satt bland stjärnorna i Berenices Hår521. Denna
stjärnbild har en osäker längd i Jungfrun och sätts ibland lika med
Lejonets svans.
Man har också sett en kärve i Bootes, Björnvaktaren, i ty att han
avbildas som skördeman med kärve.522
Bekant är hurusom man vid jul eller strax före uppsätter den s.k.
f å g e l k ä r v e n . Husfadern kommer med kärven, uppsätter den och
avlossar därpå ett skott. Detta skott erinrar om Bootes som jägaren
Arkas.
Ibland sades, att kärven skulle vara den sist bundna kärven från
skörden. På så vis knyter kärven ihop skörden såsom Vintergatan,523 då
den passerar ekliptikan och djurringen och julen, motsvarande
Vintergatan som ‘solens väg’, där året vänder. Vintergatan som en
ström av mat tänktes sänka sig ner till jorden. De döda kommer ur
Hades (=Vintergatan) d.v.s. närmast från underjorden och bergen och
tar del av maten.
Att just f å g l a r n a kommer fram för att äta av sista kärven
avspeglar en gammal tro, att fåglar var avdöda människor. Exempel på
detta finns i religion och folktro. Enligt en folketymologi är fågeln and
och ande i grund och botten samma ord.524 Följande uppteckning är från
Finland:
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- Änder anses stundom vara förkroppsligade andar av avlidna
människor. Detta gäller i synnerhet om en ensam and, som visar sig
nära människoboningar.
Vidare har man givit akt på fåglarna såsom varande spådoms- och
orakeldjur, vilka ger märke om kommande väderlek. I folktron är de
döda synska, och varsla om framtida händelser. Det sägs:
- Drömmer man om döda, blir det regn (FSF VII, 3, s. 508).
Såväl a v d ö d a som f å g l a r förmenades hålla till i Vintergatan och denna gata eller väg kallades hos vissa folk ‘fågelvägen’.525
I Gilgamesh-eposet sitter de avdöda i underjorden såsom ö r n a r .
Då man vid jul sätter ut sista kärven åt fåglarna, är det att jämföra
med julbordet i stort, där man satte fram mat åt de dödas andar. I denna
mat fanns också samband med skörden och sista kärven - ungefär så, att
sista kärven länkade ihop skörden och julmaten.
Då kärven sättes samman med Bootes526, bör man erinra sig att
denna stjärnbild är ‘plöjare’ eller har samband med sådd och skörd527.
All dylik verksamhet brukar samla till sig fåglar från alla himlens hörn.

Axet	
  
Jungfruns ax uppgår enligt Ptolemaios i Jungfrun 26°, enligt
Hermes i Vågen 1° (=17-20 december).
Manilius skriver:528
Nu, då det borstiga axet uppgår i Jungfruns 10:e grad529 havande om
sig de strå, som omger dess säd, så skapar stjärnan kärlek till åkrar och
jordbruk. Dess barn är intresserade av att plöja ner utsädet i markens
plogfåror, för att få större vinst, då man insamlar en oräknelig skörd, så
att han förgäves ser sig om efter logar och lador att bärga säden. Detta
är det enda som dödliga människor känner till; ty nu skulle det aldrig
bliva hunger eller brist i världen; Verkligt rik var den andel som de
välnärda fick, då fordom lager av silver och gull låg dolda för
människor. Åt den som händelsevis är försvagad genom mödosamt
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arbete, ger säden yrkesskicklighet, utan vilken det ej skulle finnas bröd
eller nytta av säd; läggande säden vid den sten som skall krossa det, han
skall vända den övre kvarnstenen över den, fukta mjölet och baka det
till bröd på härden: Han förbereder folks dagliga mat och formar degen
till en mängd olika figurer. Och eftersom axet fungerar som en
samlingspunkt för skickligt ordnad säd och dess struktur är tecknad
som en byggnad och skapar rum och spannmålsbodar för plantor, så
skall Spica skapa en man som skär till paneler och tak i helgedomar,
skapande en andra himmel i Åskgudens boning. Dylik utsmyckning var
en gång avsedd för gudar, i dag är det en av våra överdådigheter;
matrum, praktfulla tempel och där, under ett gyllene tak, inmundiga vi
gyllene rätter.’
✬
Firmicus skriver om Spicas verkningar:
- Spica, axet skapar dem som odlar och skördar fält, mjölnare och
bagare.
Varáha Mihira [Indien 400-talet) skriver om Jungfruns stjärnbild:
- En Jungfru i en båt med ett ax och ett bloss.
---------------Enligt en nordisk sägen kom också Lucia (den 13 december) i en
båt och medhade mat, och en värmländsk sägen förmäler, att Lucia
under en svår hungersnöd uppenbarat sig med ett skepp, lastat med
födoämnen.530 Denna sägen har också motsvarighet på Sicilien, där
heter det, att efter helgonets martyrdöd i Syracusa uppstod en förfärlig
hungersnöd, som hotade att taga allas liv. Då ankom plötsligt en stor
flotta, lastad med säd, som utdelades.
En viktig jämförelse till Manilius beskrivning av stjärnan ‘Axet’,
såsom skapande bagare, vilka gör bröd av de mest skilda former,
erbjuder j u l b a k e t . Man bakade bröd i olika former, fyrhjuling,
oxe, vagn, stut m.fl.531
Lucias samband med b r ö d b a k e t visar henne jämförbar med
Jungfrun och axet Spica.
- Man gjorde en krona av en brödkaka med ljus i. (V Lucia 41).
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- Vitklädda flickor med krans på huvudet bjöd på ost, bröd och
brännvin (V Lucia 135, 136).
- Särskilt bröd bakades till Lusse (V Lucia 207).
- 20 slags bröd bakas till Lusse (V Lucia 256, 259).
Julbrödet bakades på mycket ålderdomligt sätt utan att säden
tröskats. Den rituella konservatismen härvidlag, som också gällde julslakten och ölbrygden var delvis densamma i Norge. Bl.a. fick man inte
baka på vintersolståndet eller Tomas-dagen, den 21 december532. Detta
bör då jämföras med att stjärnan Spicas längd var à	  26° (17
december), enligt Hermes â	  1°, vilket motsvarar jul eller närmare
bestämt den 21 december.

Ixion	
  	
  	
  	
  
Stjärnbilden Ixion har man velat se i Herakles533 ( â	 21° - 	 ä	 9° =
12 jan. - 25 feb.) och Ixions hjul har man sett i Norra Kronan534 (â	 
14°-21° = 5-12 jan.).
Sagan om Ixion, lyder så, att han, en kung över lapiterna, hade
försökt famna gudarnas drottning, Hera.
Zeus, som åsett detta hade i stället för Hera låtit skapa en molnstod,
som alldeles liknade guda-drottningen, och det var detta moln, som
blev föremål för Ixions brottsliga kärlek. Av denna omfamning föddes
k e n t a u r e r n a s släkte. Men Zeus straffade Ixion genom att sätta
honom i underjorden och binda honom vid ett hjul som svängde runt
med förfärande hastighet.
Eftersom Ixion är fader till k e n t a u r e r n a och dessa ovan ha
jämförts med näcken bör man söka efter folkliga jämförelser i historier
om Näcken vid jul. Särskilt vid L u c i a och T o m a s finns flera
uppteckningar som ensidigt förmäler att Näcken hörde ihop med ett
h j u l , kvarnhjulet.
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Eftersom detta kvarnhjul tidigare jämfördes med Södra Korset, som
ett kvarnhjul, synes det bäst att förlägga Ixions hjul till detta kors som
ligger mellan benen och under buken på Kentauren. Denna förklaring
erbjuder den fördelen att man nu får förlagt Ixions hjul till
u n d e r j o r d e n och Vintergatan, ty Ixion förvisades av Zeus till
underjorden. Ixion som k e n t a u r e r n a s f a d e r och därmed
jämförbar med Näcken, sittande på ett hjul återfinnes i några
uppteckningar:
- Om Tomasnatten skulle kvarnen stå en stund, annars blir den
fördärvad av ‘ånäcke’ (V Tomas 22).
- Näcken höll vattenhjulet (V Tomas 37).
- Mjölnaren offrade en sup i fallet till strömgubben, då kvarnen
stannade Tomasnatt (V Tomas 60).
Stjärnbilden Herakles har satts i samband med Atlas535. Atlas höll
på sina axlar hela himlavalvet. Liksom för Ixion var detta ett gudarnas
straff, ty Atlas hade deltagit i titanernas angrepp på Olympen.
Till Atlas kom Herakles för att hämta Hesperidernas äpplen. Då
fick Herakles för ett ögonblick uppbära himlen, medan Atlas gick för
att hämta frukterna o.s.v.
I julpsalmen 125, som sjöngs Stephanus, den 26 december,
söndagen efter jul och 1 söndagen efter trettondagen heter det:
3) Den all världen ej begripa kan, Maria i sitt sköte fann. Han är ett
barn så liten och klen, S o m
himmel
och
jord
u p p e h å l l e r a l l e n . Kyrie Eleison.
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