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Vintergatan i folktro
(Stjärnbilder med stor bokstav)
I svenska folklivsarkiv ligger stora mängder uppteckningar för
bestämda dagar. De är oftast avfattade i kort form, - i en eller
två meningar.
Många av dessa handlar om julen och påsken. Vanligt är också
uppteckningar om väder och vind. Det är kanske tvärsäkra
påståenden eller spådomar.
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Väderspådomarna visar också, att man kopplat upp sig till
himlen för att spå framtidens väder.
De övriga uppteckningar som inte handlar om vädret följer
alltid en viss dag eller tid och visar att också dessa bör ges en
förklaring med hänsyn till himlen.
Särskilt utmärkande är solstånds- och dagjämningstider; jul,
påsk, midsommar och Mikael (29 sept.). Här finns det fler
uppteckningar än på andra dagar. Dessa fyra tider visar stor
inbördes likhet, vilket förklaras av att begreppet himmel var
detsamma som vintergatan.
Denna stjärnbild, vintergatan, tänktes förena sig med jorden vid
sitt slut. Man menade också att vintergatan vid dessa tider kom
ner till jorden och att själarna i himlen liksom vintergatans
mjölk, halm m.m. fyra gånger om året sammansmälte med
denna världen. Man anpassade då allt här i världen till
vintergatan; man låg på halm, åt vit mat, tog emot de döda, som
annars bodde i himlen.
Gudarna, som menades bo i vintergatan, kom nu, vid t ex jul,
ner på jorden och vistades här.
Bakgrunden var, att gudarna från början, i mänsklighetens
barndom, under guldåldern, bott på jorden. På grund av
människornas synder hade de dock flytt till himlen, där de nu
levde i vintergatan.
Julens religiösa kärna, liksom romarnas jul, saturnalia, var att
man firade minnet av guldåldern.
I norden hade asarna träffats på Idavall och roat sig med att
tävla, rida i kapp och idka nöjen, - allt var av guld. Så
småningom kom kvinnorna, de kom från Jotunheim.
Hos grekerna var guldåldern som ovan, en gyllene tid för
gudarna. Dock styrde jättarna världen. Titanen Kronos slukade
sina barn, då han önskade bli ensam om herraväldet i världen.
Men hans son, Zeus överlevde i en grotta, växte till sig och
vräkte Kronos ner i Tartaren. Zeus grep makten i världen och
införde skyldighet för alla att arbeta för mat, bostad och kläder.
Under guldåldern hade allt sådant varit fritt.
I norden gestaltades detta så, att Tor kom till välde efter julen,
vid trettonde dag och tjugonde dag. Han återfick sin hammare,
Mjölner, och dräpte jätten, Trym.
Man måste nu arbeta, efter trettonde dag, - julen var slut och
runstavarna hade förr en tingspall på tjugondedag; julfriden var
slut och alla brott straffades. Sagan om hur Tor åkte till
Jotunheim i kvinnokläder, utklädd till Freja, för att hämta sin
hammare, lyser igenom i uppteckningarna från 13:de dag och
20:de dag. Jätten är misstänksam mot bruden, den förklädde
Tor. Tor och hans trälinna, Loke förställer rösten och försöker
avleda jättens misstänksamhet.
Då guldåldern var slut och gudarna lämnade världen för att fara
till himlen, beslutade de, att vissa av de första människorna
skulle få kvarstanna på jorden som s.k. genier. Dessa var
tomten med sin luva, häxorna m.fl.
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Häxorna, som visade sig vid de fyra årstiderna ovan nämnda,
kunde fara till en himmelsk boning vid jul, påsk och
midsommar.
Folktrons häxa motsvaras i fornnordisk mytologi av tre slags
gudaväsen:
1) Nornor, då häxorna bor i ett klockhus och gör rep som går
upp i klockhuset, ty nornorna spände tråder, ödestrådar och
fäste i skyn.
I Tyskland har nornorna blivit ”Marior” som bor i ett bagarhus,
klockhus eller släpper ut solen.
2) Kvinnliga gudinnor som Freja. Freja, (Gullveig) spetsades
på spjut i Valhall, brändes, men stod likväl åter upp. Hon kallas
också isl. Ásta och har med det namnet gett namn åt eng.
easter, tyska Oster ”påsk”. Häxorna kunde på samma sätt i
folktron avlivas utan att dö.
3) Valkyrjor, som var Odens tjänstefolk i Valhall. Oden
träffade med dem ett avtal om viss tjänstgöringstid. De red ut i
världen och förde stupade krigare till bordet i Valhall. Här var
valkyrjorna sedan behjälpliga med att duka fram bordbonader,
krus och betjäna de fallna.
Häxorna slöt på motsvarande sätt avtal med gammel-Erik,
Satan, den onde o.s.v.
Häxorna hade bordbonader på sin kvast: en kaffekittel och ett
smörjhorn. Det sist nämnda innehöll den magiska salva, de
behövde för att kunna flyga. Liksom valkyrjorna var häxorna
militärt indelade och den kändaste häxan i Sverige hette
”kapten” Elin.
Man kunde se om en kvinna var häxa, ty då kunde hon i vissa
lägen ses med en gryta på huvudet, vilket man jämför med en
hjälm.
För att komma till Blåkulla tog häxorna alltid vägen genom
skorstenen. Detta var för att vintergatan var en väg av aska och
rök. Då vid påsken vintergatan kom ner till jorden, förenade
den sig med askan i spisen och skorstenens rök. Här var
förbindelsen med himlen.
Vintergatan som en väg av mjölk och dess floder gav jordiska
vatten, särskilt de som rann åt norr, en hälsobringande verkan.
Vintergatans vatten var ”livets vatten”. I folktron blev det att
vattnet vid vissa tider, som ingen riktigt kände till, var
förvandlat till vin. Så var även dagg hälsosam vid midsommar
och kunde jämföras med söt grädde, lämplig att inge de sjuka.
Under guldåldern rann det mjölk i åarna. Man kunde därför vid
påsk och midsommar se häxor som kärnade smör i bäckar, ty
häxorna härstammade som genier från guldåldern.
I Valhall, hos Oden, satt de i alla tider fallna kämparna och
drack öl och mjöd, som rann ur taket ner i ett kar. Kämparna
livnärde sig av en gris, Särimner, som slaktades varje dag och
nästa dag stektes på nytt. De gick sedan ut på gården och slogs
och fällde varandra, men stod strax åter helbrägda upp.
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Man finner därför vid påsk uppteckningar (långfredag) som
erinrar om detta. Häxor slåss men blir helade på ett magiskt
sätt.
Många uppteckningar handlar om vad man får dricka / inte
dricka långfredag. Snorre säger om kämparna i Valhall, att de
inte får dricka vatten, de måste ha mjöd.
Vanliga är också uppteckningar att man åt stek, fläsk eller gris
på långfredag. Det var förbjudet att dricka mjölk av samma skäl
som Snorre angav. Man försökte efterlikna Valhall här på
jorden.
Påskveckans dagar har namn efter nornorna. Vita tisdag; för att
allt som kom i Urds brunn blev vitt. Många uppteckningar
säger att man skulle bleka och laka i dymmelveckan, det blev
vitt.
Askonsdag är för att vintergatan som ovan nämnts var en väg
av aska. Askan i påskveckan var därför hälsosam.
Skärtorsdag; för att nornorna skär människors öden i trä. Vare
sig det var spånor eller inskurna runtecken, så har det i folktron
lämnat minnesmärken. Man skulle inte skära på skärtorsdag.
Långfredags namn hänger samman med att nornorna dömde
folk till ett kort eller långt liv.
Slutligen; annandag påsk var det bal. Man dansade liksom vid
annandag jul. Då himlen var nedkommen till jorden, dansade
man, ty de döda i vintergatan dansar. I det gamla Sverige
dansades det endast fyra gånger om året.

Stjärnbilder
Väduren (20 juni -24 juli) är den västliga stjärnbilden. Längst
ut i väster, vid Okeanos strand, i en grotta, bor Hypnos och
Oneiron, drömguden. Midsommar motsvarar Väduren i året.
Väduren kunde vara ett lamm och runstavar har
midsommardagen ”ett lamm”. Nu skulle man drömma och tyda
sina drömmar, ty de gick i uppfyllelse.
Längst ut i väster där solen går ner ligger hesperidernas ö. På
denna paradisplats växer livets träd med dess gyllene äpplen.
Någon gång sammanblandas denna ö med hyperboreernas rike,
som felaktigt har förlagts till väster. Därför skall man finna, i
folktron, att man vid midsommar bekransad dansade kring en
majstång och byggde lövsalar eller lövade hus och kyrkor. Det
mesta av all denna folktro härstammade dock från hur man
firade Hebe, ungdomens gudinna (Vattumannen) i maj.
Majstång med dans och bekransade flickebarn tillhör denna
månad och i synnerhet pingstens folktro.
Hades
Hades är stundom en egen stjärnbild, men oftast införd under
vintergatan, där de döda framgår. Hades rike var beläget under
jorden och guden var rikedomens gud. Därför förlade man
skattletande till midsommar.
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Väduren (24 juni -), det gyllene skinnet var också en skatt som
rövades av Jason.
Vid midsommar skulle man under tystnad kunskapa om
framtiden. Detta erinrar om att vintergatan och Hades var de
dödas boning och ett tystnadens rike. De döda tänktes vara
synska och känna till framtiden. Man sökte därför kontakt med
medier vid midsommar; skulle man dö? - med vem blev man
gift?
Plejaderna (28 juli)
Plejaderna var sju jungfrur (eller sju söner). De uppgick i Oxen
1°-3° ( = fruntimmersveckan i slutet av juli.) I hedniska
religioner var Plejaderna och polstjärnan (24 augusti)
uppgångar till himlen och efter att bibelns Jakob sett änglar gå
upp i himlen på en stege, förkristligades komplexet och sagans
hjälte som steg upp i himlen på en bönstängel blev ”Jack” efter
Jakob. Den plats på jorden där man menade att uppgången till
himlen var belägen, kallades därför Santiago (Spanien) vilket
betyder st. Jakob.
Jakobsdagen, den 25 juli, hade därför en stege i runstaven men
också en humleranka. Humlen är liksom bönan en klängväxt.
Humle, lat Humulus lupulus gav då en folketymologi och
dagen kallades efter lupulus ”loppjakob”, troligen också för att
loppor hoppar upp i luften. En av Plejaderna var ”nöten” och
nu, i fruntimmersveckan handlar uppteckningarna om nötter
och nöt-skörden. Det heter:
”Om det regnar Margareta (20 juli) blir det dåligt med nötter”.
Plejaderna var i folktron, redan under antiken, regnstjärnor,
som bebådade regn, kalla vindar och storm. Det heter:
”Fruntimmersveckan, pissveckan, är oftast regnig”.
Plejaderna har också liksom Karlavagnen kallats ”sju sovare”
och lever vidare i den kristna legenden. Deras dag blev den 27
juli; ”sjusovardagen.
Orion (augusti)
Himlens kanske väldigaste gestalt, Orion, är mest berömd för
sitt bälte; Orions bälte (19-22 aug.) och har kallats ”tre
slåtterkarlar, tre tröskare” och ”tre vedhuggare”.
I folktron heter det:
Olof (29 juli), Lars (10 aug) och Brynolf (16 aug) var tre
slåtterkarlar.
Orions bälte var ”lien” och nu handlar en del uppteckningar om
lien och det heter den 1 aug. ”Petri fängelse”:
”Efter den dagen bet inte lien på gräset”.
I samma uppteckning heter det:
”Petri fäng kastar sten i äng”. Detta, för att sagan om jätten på
ön (Orion-sagan) låter jätten i vredesmod kasta sten efter
kyrkorna, då han inte tål klangen av deras klockor.
Himlens Orion håller i handen en klubba som ligger i
vintergatan som skär ekliptikan mellan Oxen och Tvillingarna
(24 aug.).
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Vintergatan som en väg av korn och Orions klubba som ett
verktyg för att tröska ger namn på Bartolomeus (24 aug.),
såsom: ”Bertil kornböstare, korntröskare, bankare” m.m.
Dagens namn, folkligt; ”Bertil blåsare” var för att vintergatan
var en vind-väg.
Orions bälte som ”vedhuggare” lyser igenom Johannes den 29
aug. Det heter:
”Då höggs rotskott på träd”. ”Man skulle hugga ned träd och
buskar”.
Polstjärnan (24 aug).
Stjärnan ligger i Lilla björn och ansågs uppgå i Tvillingarna 1°
(24 aug.). Eftersom stjärnan troddes vara uppgång till himlen
har denna dag i runstaven en humleranka. I folktron rör sig
föreställningarna kring klängväxter, som växer uppåt. Det
heter: (12)
”Bartel, då skall ärterna intas.” (18) ”Bartel sätts bönor”, (55)
”Nu skall man plocka av humlen”.
Geten
I Kusken uppgår Geten (19 aug.) och Killingarna. (Capella
uppgår i Oxen 25° = 19 aug.)
Man finner den 24 aug. Bartolomeus, uppteckningar som (32):
”Bertil bockars död” och (8) ”Då slaktades bockarna”.
Åsnorna, Krubban
Åsnorna, (1 oktober) uppgår i Kräftans 10°. Mellan Åsnorna
uppgår Krubban, också kallad ”båset, brunnen, spannen och
molnet”.
Om ”Båset” erinrar flera uppteckningar vid Mikael (29 sept.).
Hästarna och korna skulle inte vara ute denna dag (Mikael
43,84).
”Denna dag sattes kreaturen på bås” (125).
Vintergatan
Vintergatan vilken tänktes som ett kors, sänkte sig ned i
världen vid jul, påsk, midsommar och Mikael. Om denna
stjärnbild erinrar att man vid Mikael (liksom jul), gav djuren
särskilt förplägnad, erinrande om guldålderns obegränsade
tillgångar.
Man gav akt på den dagg som nu föll(72). Folket åt
risgrynsgröt liksom vid jul, ty vintergatan var en väg av korn
och mjölk (100, 112)
Troll och tomtar var nu å färde (80). Trollen var ett annat ord
för de döda i vintergatan, som nu vände åter hem och tomten
som gårdens äldste en av kvarvarande genier som härstammade
från guldåldern.
Vidare hette det, att flyttfåglarna nu drar bort, ty vintergatan
var en fågelväg, dit flyttfåglarna flög. De kommer tillbaka,
samma väg vid påsk.
Vid Mikael dansade man (97), liksom vid jul, påsk och
midsommar. Detta var en erinran om att de döda i vintergatan
dansade.
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Liksom i tidernas begynnelse kunde djuren tala denna dag,
Mikael (111).
Då vintergatan tänktes som ett kors, satte man nu, denna dag,
kors på dörrarna (145).
Tre chariter (21 sept-20 okt)
Chariter var ett slags kvinnliga gudaväsen, som uppträdde i
tretal. De påminner om grekiska moirer och nornor. De
nordiska nornorna beredde tråd, ull eller lin, av vilket de gjorde
människornas ödestrådar. Runstaven har den 7 oktober ”en
ullkarda” och ”ett hus”, det är nornornas hus. Det heter i
folktron den 7 oktober, Birgitta:
”Vid Birgitta började man karda ull”.
Karlavagnen, Stora Björn (oktober – november)
Denna stjärnbild var jämte Lilla Björn hos grekerna två nymfer;
Helike och Kynosura. Lilla Björn, Kynosura betyder
”hundsvans”. Liksom skogssnuvan hade hon svans. Som nymf
eller som skogssnuvan uppträder Stora Björn i folktron i sägnen
”Odens jakt”. Jägaren skjuter nymfen med de stora brösten.
Detta erinrar om den grekiska sagan, där Stora Björn blev
skjuten av jägaren Arkas. Zeus satte dem båda på stjärnhimlen;
björnen som Stora Björn eller nymfen Helike och jägaren,
Arkas, som Bootes, Björnvaktaren (22 nov. - 29 dec.) I svensk
folktro heter det om Lucia (105) :
”En lucianatt blev skogssnuvan skjuten av Odens jakt.”
”Skogsrån, sjörån och tomten var ute” (225).
Stora Björn kunde också vara tillhåll för dödas, upplysta själar.
Det heter jämförelsevis på Alla helgons dag (18):
”Alla helgon-natten firade de dödas andar midnattsmässa i
templet”.
Vintergatan, Lucia
Emedan Lucia under medeltiden och fram till mitten av 1700talet var årets mörkaste natt. (Man höll i Sverige fast vid den
julianska kalendern, medan övriga Europa gick över till den
gregorianska); - så kom mycket av det som hör till julen att
också uppträda vid Lucia, den 13 december.
Vintergatan som kvarn-väg lyser igenom i flera uppteckningar:
”Kvarnen stannar” (114).
Vintergatan som ett kors syns i uppteckningar som (7):
”Tjär-kors ritades på lagårdsdörrarna”.
”Djuren kunde tala, Lucia” (23).
Man strödde aska, (76) ty vintergatan var en väg av aska.
Vintergatan som i stjärnbildsförteckningen också kunde kallas
Hades, syns i uppteckningar:
”Underjordens andeväsen var uppe på jorden” (172).
Vidare kunde man söka skatter denna dag. Hades var
rikedomens gud och kallades i Rom; Pluto.
Hades var svart och om Lucia kunde man se svärtade luciagubbar.
Vintergatan som en väg av halm syns i en uppteckning:
”Det var halm på golvet, Lucia.”

8
Vidare dansade man, Lucia (241). (Rituell dans).
Genierna från guldåldern, tomtar och häxor, särskilt de senare
syns vid Lucia. Häxor var omöjliga att avliva och var fruktade
för sitt skadetrolleri. Det heter:
(265) ”Lucia var en martyr som var svår att avliva”, ”Lucia var
en skön jungfru som inte kunde dö”. ”Ett troll eller häxa var ute
lucia morgon, så långt hon såg, blev marken förbränd, därför
skulle de ta henne av daga”. ”Lucia var en mörderska” (201).
”Lucia blev bränd för sin tros skull” (274). ”Lucia var en
drottning som kokades i en kopparkittel”.
Vintergatan jul
Detta var den största festen i året för vintergatan som himmel.
Det mesta är redan sagt:
”jul-käringarna for till Blåkulla julnatten” (1).
”Jesus kom på besök” (18).
”En stuga sjönk i jorden” (29).
”Vid jul-badet togs orakel om liv och död” (45). Vintergatans
vatten eller underjordens flod, Styx, var hälsobringande och
förenade sig nu med jordiskt vatten.
”De döda gick igen, julkvällen” (56).
”Det var spöken vid en korsväg”. Vintergatan var ett kors.
”De döda vilar i julhalmen”. Vintergatan var en väg av halm.
”De döda kommer till julbordet” (75).
”De döda kommer via skorstenen” (58). Vintergatan var en väg
av rök och aska.
”Djuren kunde tala”.
”Tjänare och drängar låg på halm”.
”Kristus låg på halm”.
”Jungfrun Maria bäddade med halm i krubban”.
”Vid julottan marscherade soldater in i uniform”. Kyrkan var
en Valhallsplats för fallna kämpar. Vintergatan som helhet var
en härväg.
”Det var dans annandagen”, de döda dansar.
Då jord och himmel förenas, kom de underjordiska att bo rätt
under stallet. Bonden flyttar på uppmaning stallet eller mockar
undan gödseln så att det inte rinner urin ner på underbyggarnas
bord.
”Det var spår i askan efter de döda”, (1206). Vintergatan var
en ask-väg. De döda kom hem via skorstenen och lämnade spår
i spisen och askan.
”Man hade jul-fågel i taket”. Vintergatan var en fågelväg. ( I
Finland; vintergatan = fågelvägen).
Under bordet var de dödas andar; man satte dit mat och dryck.
Vatten blev vin. Vintergatans vatten var ”livets vatten”.
De dödas julotta. De döda träffas om julnatten i kyrkan. Kyrkan
var en Valhalls-plats. Prästen var enögd (Oden i Valhall). De
döda satt i bänkarna.
Guldåldern
Nära sammanhängande med vintergatan är myten om
guldåldern. Då gudarna vredgades på människorna, lämnade de
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jorden, där de bott under guldåldern. De tog sin tillflykt till
vintergatan. Julen firades som ett minne av guldåldern, då
gudarna bodde här. ”. Under denna ålder fanns inte slaveri,
krig, arbete och möda. Träd var inte nerhuggna, djur var inte
förslavade. Allt fanns i överflöd. När guldåldern tog slut, beslöt
gudarna att de första människorna skulle få kvarstanna som
genier. Ett minne av de första människorna, är att julen i
folktron ansågs vara för Adam och Evas förening. Det var den
förkristligade bilden av de första människorna. I almanackan
står mot den 24 december; ”Adam, Eva”. På samma sätt var
Stefanus d. 26 december den förkristligade bilden av den första
människan, ty Stefanus var den förste martyren.
Tomten med sin luva är ett minne av dessa äldsta förfäder.
Många uppteckningar erinrar om denna tid:
”Man fick inte slå kreaturen” (Lucia 125).
Vidare. Under guldåldern fanns inte kontrakt, avtal och tjänster.
”Kontrakten skulle vara uppsagda” (Tomas d. 21 dec. nr 8).
”Det var uppsägning av tjänstefolk” (Tomas 17).
”Torpare och arrendatorer uppsägas” (Tomas 21).
”Ingen fick nekas härbärge”.
”De fattiga får julgåva” (Tomas 74).
”Det var nödvändigt att ge tiggare” (Tomas 80).
”Alla främlingar undfägnas”.
”Man skulle stjäla en julgran” (jul 22), ty ingen handel med
pengar hade förekommit under guldåldern; allt var gratis.
”Tomten fick gröt och nya kläder och ny mössa”.
”Man fick inte döda djur”.
”Man matade vargarna”.
”Fångstredskap fick inte vara gillrade”.
”Hunden och katten fick mjölk och gröt”.
”Katten fick inte köras ut”.
”Hönsen fick gröt”.
”Bandhunden släpptes lös”.
”Katt och hund åt med vid julbordet”.
Guldåldern beskrivs i Eddan, voluspa:
”Gudarna tävlade på tunet, glada var de. Det saknades inte
guld”.
I folktron åskådliggjordes guldet i det, att man satte fram alla
prydnadssaken av silver och mässing.
Hur gudarna tävlade, levde kvar i form av jullekar och
hästkapplöpning på annandagen. Sedan kom kvinnorna och
gudarna får förmodas ha gift sig. Det var vanligt i Sverige att
man gifte sig vid jul, särskilt annandagen (jul 48).
Man arbetade inte i jul-tolften. Ved och vatten skulle räcka så
länge helgen varade. Man fick inte hugga ved under julen.
(Under guldåldern fälldes inga träd).
Övriga stjärnbilder
Kentauren (23 dec -).
Kentaurer var varelser med mänskligt ansikte och armar, men i
övrigt baktill skapade som hästar. Ursprungligen var de
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vattenvarelser. Den kändaste kentauren i Grekland var Cheiron
som avbildades med tyrsos och lyra. Cheiron var också lärare
för de flesta av Greklands gamla hjältar.
I norden motsvarade detta näcken, som hade människoansikte
och armar men i övrigt hade hästkropp. Han kallades också, (i
Skåne) ”Bäckahästen”, spelade fiol, som är utvecklad ur lyran,
och undervisade i fiolspel. Det heter (Lucia 205):
”Man skulle lära spel av näcken då”, (13 dec.).
Kentaurens stjärnbild ligger på södra stjärnhimlen emot
sydpolen och i vintergatan. Vintergatan som kvarn-väg
förklarar alla uppteckningar om att näcken vid Lucia for i
kvarnrännan.
Då näcken eller en vitskäggig gubbe (Lucia 143) håller
kvarnhjulet skall det jämföras med kentaurernas fader, Ixion,
som satt fast vid ett hjul. Detta var ett straff för att han hade
utmanat gudarna. Det heter (Tomas 37):
”Näcken höll kvarnhjulet”, ”Näcken spelar Lucia-natten i
kvarnen” (Lucia 91). ”Näcken stämde kvarnen Lucia-natten”
(Lucia 90).
Jungfrun (21 nov. -20 dec.).
Jungfrun var Erigone, dotter till Ikarius. Tillsamman for de runt
i världen och bjöd folk på det då nyuppfunna vinet. Några
herdar trodde sig ha blivit förgiftade och dödade Ikarius.
I folktron skulle man avsmaka julölet före jul och man for runt
för att bjuda på drycken (Lucia 61):
”Man gick med glögg till andras hus”.
”Vitklädda flickor med krans på huvudet bjöd på ost, bröd och
brännvin” (135).
”En Lucia bjöd på brännvin” (136). Det heter (284):
”Lucia delade ut mat, hon kom på en båt”. Man jämför
stjärnbilden, ”Kvinnan i skeppet med ett vete-ax i handen”.
Spica (17 dec.)
Jungfrun håller ett ax i handen. Det är den berömda stjärnan,
spica. Denna stjärna hade betydelse för allt brödbak, vilket ses
av Manilius (kejsare Augustus tid) bok, astronomica (bok 5:270
-) och får förklara julbaket.
Idegranskransen, kärven
Detta var ett namn på Berenices hår (Allen 171). Stjärnbilden
har också kallats vetekärve (Allen 170) och kan jämföras med
julkärven, neken, som sattes ut till fåglarna.
Idegranskransen jämför man med bruket att ställa enar och
granar vid dörrarna (jul 120).
Man hängde idegranskransar på dörrarna vid jul.
Guldålderns slut
Den grekiska sagan berättar, att titanen Kronos slukade sina
egna barn för att i evig tid själv få behålla makten i världen.
Hans hustru, Rhea, födde Zeus och för att undgå att barnet
slukades av fadern, gömdes Zeus i en grotta. Han närdes där av
geten, Amalthea, och en antik bild visar hur Zeus matas ur ett
ymnighetshorn.
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Detta blev i norden att julbocken gick runt och gav barnen en
strut ( = ymnighetshornet!) karameller, senare, att barnen fick
julklappar, - först av bocken, sedan av tomten.
Då gossen, Zeus, vuxit sig stark, tvingade han fadern, Kronos
att spy upp de nersvalda barnen, vräkte därefter ner Kronos i
Tartaren och grep makten i världen. Guldåldern var därmed slut
och Zeus blev en rättvisans gud i en värld, där man måste
arbeta för mat, husrum och kläder.
Detta förkristligades så, att stjärnbilderna Jungfrun (Isis) och
barnet (Horos) under medeltiden blev Maria och Jesus.
Kronos latinska namn var Saturnus och romarnas fest i
december, Saturnalia, var ungefär detsamma som den nordiska
julen, - ett minne av guldåldern.
Den förkristligade sagan var att Herodes sökte döda alla
gossebarn för att vara säker på att bli av med Jesus som var
spådd att bli judarnas kung. Jesus undkom, men Herodes,
liksom Kronos dödade sina egna söner enligt legedariet
(Legenda aurea, Johannes evangelisten, 27 dec.). Detta mindes
man i kyrkan den 27 dec. som kallats ”menlösa barns dag”.
Folkligt kallades dagen också i Tyskland och Holland ”peppardag” och pekar på hur sagan om Hans och Greta undkom
häxans blodtörst, där hon bodde i ett pepparkakshus.
Den nordiska zeussagan handlar om hur Tor som ung dräng
tjänar hos jättarna. Sagan om Tors fiskeri står i Eddan och i
folksagan blir det ”Jättestugan med korvtaket” – en saga om
hur jätten försöker dräpa sin dräng.
Då Tor vuxit sig stark åker han till Jotunheim och jätten Trym
för att få tillbaka sin stulna hammare. Jätten vill gifta sig med
Freja. Tor är utklädd till Freja, har alltså kvinnokläder och har
med sig Loke, hel-rikets härskare, som trälinna. Det utklädda
sällskapet förställer rösten, ljuger och försöker freda sig mot
jättens frågor och trakasserier, ty Trym är misstänksam, men
Loke finner hela tiden på listiga svar som avleder frågorna.
I folktron är det särskilt trettonde dag som pekar på hur
sällskapet med bocken, kvinnan och trälinnan är ute och kör.
Jätten Trym blir i folktron ”Knut” som är dagens namn i
almanackan. Det heter 13.de dag:
”Knut-gubbar ofredar flickorna”.
Hur Tor växer till sig syns i stjärngossevisan:
”Jag är en liten gosse fast jag tänker bli stor”.
Tors sällskap bestod av Tor och Loke som satt i Tors vagn,
dragen av bockar.
”Stjärngossar kom, de hade julbock med sig”.
I trettondagsspel som närmast kom från kontinenten fanns:
kungen, svarte Judas, Maria och Herodes. Dessa figuren svarar
mot: kungen = Tor, Judas = Loke, Maria = Tor i kvinnokläder,
Herodes = Kronos, i norden jätten Trym, i folktron Knut.
Bocken = Tors bock.
Slutet på julen och guldålderns slut, då man måste börja arbeta
ses i flera uppteckningar:
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”Man jagade ut julen, spinnrocken togs fram”.
”Pojkar, utklädda till Herodes och tre vise män gick omkring
13:de dags afton”.
”En pojke och en flicka som bytt kläder med varandra gick med
stjärna”.
”En man utklädd i lakan kom och sopade ut julen”.
”Tjugonde dag var käring-gille”.
”Man gick omkring med Knut, han frågade obehagliga frågor”.
”Knut brändes och dränktes, då kom hans gumma och frågade
efter”.
Innan jätten Trym dräps i sagan kom jättens syster och bad om
brudgåvor, (vers 29 i Trymskvädet).
”Det var utklädsel och man samlade brännvin i en flaska, man
skulle förvränga målet”
”En del går omkring med stjärnan i huvudet”. Jämför Trymskvädet 18; Tor bär brisinga-smycket på bröstet).
”Käringarna gick överallt och körde ut julen, de sopade”.
”Man skulle gå med Knut; pass och friar-brev”.
”Man klädde ut sig till ett brudfölje”. (Felix dag den 14 jan.)
”Felix klädde pojkar ut sig till flickor och tvärtom”.
”Pojkarna hade långa kjolar”.
Julens och guldålderns slut markerades sålunda och därefter
togs kardor och spinnrockar fram. Trettondagsspelen är i denna
jämförelse den förkristligade varianten av Trymskvädet. Judas
är svart och har tagit över Lokes roll. Maria är den
förkristligade Tor utklädd till Freja. Bocken är Tors bock. Om
stjärngossar kommer till, kan det jämföras med asarna på
Idavall under guldåldern, som tävlar, dricker och gläds.
Hygieia (februari)
Hygieia var ormbäraren, läkaren Aesculapius. Vid
kyndelsmässa den 2 februari, troddes det vara såpa i vattnet.
Det heter:
”Jungfru Maria tvättade. Till denna tid skulle alla kläder vara
rena.”.
Februari var i den gamla världen en månad som ägnades åt
hälsa och sjukdomar. Man botade med fasta, hälsosamma bad
och förbön för de sjuka.
Herakles (12 jan. – 25 feb.)
Stjärnbilden avbildade Herakles på knä, kastande sten i strid
med ligurerna. Herakles namn grek. Engonsin betyder ”den på
knä stående”. Den 22 feb., Peter Katt, heter det i folktron:
”Peter Katt kastar varma stenar i havet”.
”Peter Katt kastar en stor glödhet sten i vattnet”.
Sagan om Herakles var att han kom ner i Hades som ligger vid
altaret (10 feb. – 23 feb.) och hotade underjordens gud med att
kasta sten. Denne förskräcktes och sökte skydd hos Zeus.
I norden motsvarade det, hur Tor kastade en glödande
järnklump på jätten Geirröd. Det heter i folktron:
”Peter Katt sätter sitt varma järn i isen”.
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Herakles som ”den knästående” jämförs med runstavsbilden
den 7 mars; ”ett knä”.
Hades
Guden Hades och hans rike ligger utanför altaret (10-23 feb.).
Nergången till Hades är mellan Skorpionen och Skytten där
vintergatan går ner på södra stjärnhimlen. Detta motsvarar den
22 feb., då runstavarna har ”en stol, ett ägg och en nyckel”.
Den förkristligade bilden av Petrus (22 feb.) som dödsrikets
härskare förklarar nyckeln, men inte ägget och inte stolen.
Den nordiske döds-guden är Loke, som styr Helriket med sin
dotter, Hel. Loke betyder ”stängaren”, jämför engelska lock
”stänga” och den antike Hades avbildades i sin stol med nyckel
och ägg.
Myten om Hades är annars att han är en kvinnorövare, liksom
Loke.
I folktron möter man den 24 februari och 1 mars uppteckningar
såsom:
”Matts (eller Mars) med sitt långa skägg lockar barnen utom
vägg”.
”Mars med sitt blåa, röda skägg, lockar barnen utom vägg”.
Detta ansluter till sagan ”Blåskägg”; hur dödsguden lockar
kvinnor till sig och sedan dödar dem. Till förvecklingarna hör
att de dödsdömda kvinnorna av Blåskägg får ett ägg, ibland en
nyckel, vilket förklarar attributen ovan.
Lyran (8 - 23 mars).
Lyran (Örnen) har kallats ”vävande systrar” (Kina!) man
jämför i uppteckningarna den 7 mars ”väv-tiden”, i runstaven
”en väv-spole”.
Himlens delning (14 april – 14 oktober).
Stjärnhimlen delas i två hälfter enligt Ptolemaios (tetrabiblos
bok 1:17). Snittet går från Stenbocken - Vattumannen (14
april) till Lejonet – Kräftan (14 oktober). Halvan från Lejonet
(14 okt.) t.o.m. Stenbocken (14 april) tänktes ligga under solen
och halvan från Kräftan till Vattumannen (14 april) under
månen.
Denna indelning är elementär för att förstå husen i astrologi.
Saturnus tar de båda husen, Stenbocken och Vattenmannen.
Under Saturnus går Jupiter, som nu intar de följande husen;
Skytten och Fiskarna. Under Jupiter går Mars som tar de två
följande husen; Skorpionen och Väduren. Under Mars går
Venus som tar Vågen och Oxen och sist planeten Merkurius
som tilldelas Jungfrun och Tvillingarna. De kvarvarande
stjärnbilderna gav karaktär åt var sin halva. Lejonet för solen
och Kräftan för månen.
Denna indelning ligger till grund för runstavens tvådelning från
14 april, mellan Stenbocken och Vattenmannen och 14 oktober
(mellan Kräftan och Lejonet).
14 april kallades första sommardag i folktron och 14 oktober,
första vinterdag. Man sade att året hade en sommar- och en
vintersida.
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Vintergatan, påsk
Det mesta om detta är redan sagt ovan. Vintergatan som en väg
av mjölk, aska, - eller som ett träd; Yggdrasil, ger
föreställningarna.
Påskveckans dagar var uppkallade efter nornorna som bor vid
Yggdrasil.
Vita tisdag; för att allt som kommer i nornornas brunn blir vitt.
Askonsdag; för vintergatan som en ask-väg.
Skärtorsdag för att nornorna skär in människors öden i trä.
Många uppteckningar handlar om vilka konsekvenser det får,
att man skär och täljer denna dag.
Spinnandet, eller spinnförbudet i påskveckan hänger samman
med sagan ”en spinnsaga”.
En flicka säger sig kunna spinna guldtråd och blir gift med
kungen. För att kunna spinna guld, får hon hjälp av nornor. Då
kungen ser hur stora fötter nornan har, för att hon trampat på
spinnrocken, eller hur stor tumme hon har för att hon väter
tummen varje gång hon skall ta i garnet,
– förbjuder han sin drottning att spinna mer. Uppteckningarna
säger med tydlig hänvisning till denna saga:
”Om man spinner i påskveckan, blir karlarna vresiga (347).
Långfredagens uppteckningar ansluter till vad som står i Eddan
om de fallna krigarna i Valhall. De beväpnar sig, stiger upp
och kämpar och fäller varandra, men blir sedan helbrägda och
sätter sig till bords och dricker av mjödet i hallen och äter av
grisen, Särimner.
Uppteckningarna långfredag handlar om hur man får stiga upp,
man får inte gå barfota över golvet, det kan ge sårnad.
Vintergatan kunde vara besatt med knivar, så denna dag kunde
man skära sig. Man fick inte dricka vatten (eller mjölk), det
var, säger Snorre, inget för kämpar som hade fått utstå hugg
och slag. Man åt långfredag fläsk och ärter, liksom kämparna i
Valhall, som åt gris.
Om häxorna har redan ordats. De flyger som genier rök- eller
ask-vägen genom spisen och upp i skorstenen till Oden, senare
kallad ”de onde” o. likn. Som Freja sysslar häxorna med sejd,
senare kallat skadetrolleri och avlivas, men står åter upp.
Häxorna kärnar kanske smör i en bäck som ett minne av att de
härstammade från guldåldern, då det flöt mjölk i bäckarna.
Valkyrjor deltog i fältslag och skötte betjäningen i Valhall.
Liksom valkyrjor var häxorna militärt indelade och hade
bordbonader och krus på sin kvast; kaffekittel och smörjhorn.
Häxorna träffas på platser som har anknytning till vintergatan;
kvarnar och korsvägar.
Stenbocken (21 mars)
Att Stenbocken ovan förlades till den 14 mars beror på att
runstavar och folktro har två indelningar, som man förstår om
man ser på påsken. Påsken kunde tidigast falla den 21 mars
men i Sverige p.g.a. kalendariska försumligheter (före 1750) så
tidigt som den 14 mars. Alltnog; Stenbockens stjärnbild var
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Ägipan, Pans son och stridstrumpetens uppfinnare. Under
påskveckan skulle människor såväl som häxor blåsa i lurar. Det
heter:
”Man blåser i lurar och skjuter för att skrämma påskkäringar
(påsk 1917).
Vattenmannen (20 april – 19 maj).
Denna stjärnbilds jämförelser får innefatta Valborg, 1 maj,
korsmässa och Kristi himmelfärdsdag. Vattenmannen kunde
vara Kekrops, Atens förste kung, som hade orm-fötter och
troligen ursprungligen haft släktskap med tritoner. Tritonernas
viktigaste attribut var mussel-trumpeten.
I folktron blåstes det den 1 maj i horn och byfogden blåste i en
trälur.
Kekrops grundade städer och man jämför med detta de
uppteckningar där man den 1 maj gjorde hägnads- och hagars
syn vid en s.k. bystämma. Åldermannen blåste då i sin lur. Det
heter Valborg:
”Gubbarna går hagars-syn” (30).
”Det var bystämma eller sockenstämma med hägnads-syn och
gärdsgårds-syn” (47).
Kekrops införde också folkräkning. Folkräkning den 1 maj
hade gamla anor. Redan frankerna hade mönstring av trupperna
denna dag, 1 maj. I städerna fanns skrå som skrev upp sina
medlemmar denna dag.
Kekrops var ofärdig, hade orm-fötter, varför det nu, i folktron
hette, att man skulle dricka märg i benen (maj73). Det sades:
”1 maj skulle man få kraft i benen, - man åt sovel m.m. på
sängen”, (maj 104).
Kekrops införde också äktenskapsseder. Före honom hade
folket levat i ett upplöst, sedeslöst tillstånd och Kekrops
ordnade familjen och införde begravningsseder.
Till detta ansluter i norden en skämtsaga om hur bondens
hustru håller till med grannen och är otrogen. Sagan är daterad
till 1 maj (Svenska sagor, Gust. Ad. Ak. Del 3, Småland nr. 3
sid.8). Alla uppteckningar om att man nu skulle ”köra middag”
liksom att man skulle ”köra i vall och kläda korna i kulört
papper” kan härledas till denna saga.
Kekrops stod för det som av grekerna ansågs gammalt och fint.
Åldermansstämman och maj såsom ”de gamlas månad”
(Ovidius säger att maj kommer av maiores ”de gamla”) kan
också jämföras med Nereus som uppgår vid Södra Fisken (26
mars – 27 april. Nereus kallades ”den gamle”. Man sade i
norden:
”1 maj var gubbarnas dag” (maj 101).
Vattenmannen var också Hebe eller lat. Juvenis, det är
ungdomens gudinna, vilket förklarar att Valborg och första maj
också var en fest för ungdomarna:
”Ungdomarna reste majstång, det var lekar vid majstången”
(maj 74).
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Vattenmannen som Ganymedes är väl känd. Ganymedes var
gossen som av Örnen blev upptagen till Zeus för att i Olympen
tjäna som dennes munskänk. Ganymedes är den ende tjänaren
på stjärnhimlen och detta förklarar varför 1 maj i mångt och
mycket var en dag för arbetare, vallpojkar och tjänare. Det
sägs:
”Arbetarna firade första maj” (Valborg 58).
”1 maj bjöds bättre mat åt tjänstefolket” (maj 19).
Sagan om hur gossen Ganymedes blev upptagen till Zeus
motsvaras i norden av berättelsen om hur barnen Tjalve och
Röskva blev upptagna till Tor för att följa honom på färden.
Bakgrunden var att Loke hade sprättat märg ur benet på Tors
bock, och då Tor vigde bocken för att stå upp, var bocken
trebent. Tor blev så vred, att bonden för att avvärja gudens
vrede, i förlikning, gav honom sina barn, Tjalve och Röskva.
Den förkristligade bilden är, att Jesus vid denna tid, Kristi
himmelfärdsdag, i norden ”Helge torsdag”, blev upptagen till
Fadern.
Vattenmannen var också Deukalion, vadande i vatten. I
folktron blev det, att man nu, vid denna tid för första gången i
året badade ute:
”Första maj togs första badet” (maj 126).
Hästtämjaren
Denna stjärnbild slog igenom således, att man nu skulle svänga,
d.v.s. bada hästarna.
Svanen (25 mars – 4 maj).
Svanen har kallats ”Kristi kors”. Man jämför detta med
runstaven den 3 maj; ”ett kors” = korsmässa.
Staden (april-maj).
En stjärnbild ”Staden” finns inte belagd, men ansluter till vad
som sagts om Kekrops, staden Atens grundare. Roms
grundläggande firades den 21 april och i Eddan är byggandet
av Asgård tidfäst till ”första sommardag”, som ju inföll vid
denna tid.
Den nordiska sagan låter gudarna göra upp med en jätte som
bygger Asgård, men Tor bryter alla eder och avtal och dräper
jätten. Sista veckan i april kallades folkligt ”trolösa veckan”
och kanske hör seden dit, att man då skulle narra april.
Vexillen
Vexillen var en stjärnbild som gick upp i Stenbocken (april).
Man skulle i folktron bära fanor, vexiller till kyrkan, Kristi
himmelfärdsdag.
Aristaios, som genom offer till Poseidon avvärjde
hunddagarnas brännande hetta
Denna stjärnbild uppgår i Vattumannen 20 april – 19 maj.
Ovidius skriver i Fasti ang. 25 april om en präst som lät offra
och bränna en hund för att avvärja stjärnbilden Stora Hunds
fördärvliga inverkan. Hundstjärnan skapade rost på säden
genom sin röda färg.
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I folktron skulle man, i maj ”röka rävungar”, ”skrämma varg”
o. dyl.
”1 maj skall man leta rävungar”, (maj 132).
”Man eldade räv-vaka” (Kristi him. 41).
”Det kallas röka rävungar, man fångade rävungar” (43)
”Peregrinus (16 maj) skulle man skrämma vargar; man eldade
och blåste i horn”.
Vattenmannen (20 april – 19 maj) som Hebe, ungdomens
gudinna.
Hebe var ungdomens gudinna, dotter till Zeus och Hera,
tidigare munskänk åt Zeus och gudarna. Hon dansade i
Olympen med horer och chariter till spel av Apollon och
muserna. Hon avbildades mest, då hon gifter sig med Herakles.
Hon avbildas också bekransad som ung flicka.
Vid pingsten som var ungdomens dag, (pingst 65) var det sed,
att man klädde en liten flicka i 10-årsåldern (pingst 87) till
brud, pingstbrud, och vigde henne med en gosse i ett låtsat
bröllop. Flickorna var bekransade och klädda i vita kläder. De
gick sedan från dörr till dörr, dansade och tiggde ägg.
Jämförelserna ger sig. Dock var Hebe munskänk åt Zeus och
gudarna medan pingstbruden gick och tiggde.
Antagligen har det varit liksom vid Lucia, att pingstbruden –
munskänken från början gått runt och bjudit förtäring och
dryck, vilket först senare urartat till tiggeri. Samma utveckling
kan man nämligen iaktta vid Lucia.
Pingstbruden är säkerligen grunden i midsommarens
kransflickor och deras lekar och ringdans.
Fiskarna (20 maj – 20 juni)
Ett band, Fiskarnas Band går mellan de båda fiskarna, som är
breda karpfiskar. Det ser ut som om de skulle dras upp i ett
förment fiskeri.
Flera dagar i maj- juni beskrivs som dag för att meta: Kristi
himmel-färds dag, Erik, den 18 maj, Trefaldighetssöndag och
Urbanus (25 maj). ”Dessa dagar skall man fiska braxen”.
Medardus, den 8 juni, heter det i runstaven: ”Fisken nappar
bra” och bilden är en metrev med krok. Metreven jämförs med
stjärnbilden ”Fiskarnas band”.
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Arkiv
Året i västsvensk folktro
Ett utsnitt ur västsvenska folklivsarkivet innefattande de
uppteckningar som har ett datum.
Midsommar

Stål bör sättas i pioner m.fl. växter, som annars bereder tillträde
för sjukdomars spridning. 2. Vid midsommar friades ofta. III 3.
Den som föddes midsommarnatten, skulle få lida mycket. 4.
Det var bra att midsommardagen (eller -morgonen), tvätta sig i
nordrinnande vatten. 5. Man kunde lära spel av näcken. 6. Det
var bra för sjuka, att bada midsommarnatten - men friska kunde
få sjukdomar. 7. Nordrinnande vatten var mycket kraftigt vid
midsommar. Det var farligt att dricka av det. Vatten, särskilt
nordrinnande, förvandlades till vin midsommarnatt - vid
midnatt eller vid solens uppgång. 8. En man skulle pröva om
vattnet blir vin midsommarnatten. En vålnad visar sig för
honom och visar, att vattnet endast ett ögonblick är vin. 9.
Vattnet ”blommar”. 10. Ända till midsommar går kräftan i
vattnet och förorsakar sjukdomar. 11. Midsommar var första
vinternatten. 12. Visa: ”Näcken han spelar på böljan blå, ljuvt
är att höra därpå!” 13. Det var midsommargille s.k. bond-kalas.
14. Till midsommar få vallhjonen bättre kost. 15.
Midsommarnatten fick ofta ”följder” för flickorna. 16. Det var
storrengöring till midsommar. 17. Dagen firades på fäboden
”stormidsommar”. 18. Man skulle inte låta en lin-väv ligga ute
en midsommarnatt, ty man fick ”klår” av de kläder som
tillverkats av den. 19. Förr i världen skötte en midsommargreve
eller - grevinna trakteringen denna dag. 20. Man gömde bröd
från jul som åts vid midsommar. 21. Denna dag skulle man
hämta vatten från tre kyrksocknar. 22. Midsommarkaka skulle
gömmas. 23. Vid gamla midsommar slutade göken gala. 24.
Inga redskap fick stå ute på natten. 25. Midsommarnatten
kärnade en gumma smör i en bäck. 26. ”Midsommarnatten var
inte lång!” (Hercules visa!) 27. Råttorna drevs bort
midsommarnatt. 28. Denna natt borde man plantera kål. 29.
Fostbrödralag ingicks på en kyrkbacke en midsommarnatt. 30.
Om morgonen kunde man få bot för ”skiver”. 31. Man skulle ta
vatten ur andras brunnar - ta kraften från andras kreatur. 32.
Skorstenarna vitades (kalkades) nu. 33. Det var storstädning.
34. En blåsorkester spelade.
35. Dagg
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36. Man skulle dra dagg; midsommar-daggen var hälsosam. 37.
Denna dagg var ett skönhetsmedel. 38. Daggen uppsamlades i
ett lakan av nakna kvinnor. 39. Det var hälsosamt att ta sig ett
dagg-bad. 40. Man skulle rulla sig i daggen såsom ett skydd
mot sjukdom. 41. Man drog dagg - daggen botar blindhet, men
också klåda och skabb. 42. Man skulle tumla sig naken i
daggen mot värk. 43. Daggen samlades och blev medicin. 44.
Daggen användes som jäst. 45. Midsommarnatt kl. 12 är det
jäst i vattnet. 46. Midsommar-daggen ger korna kraft. 47.
Denna dagg var god till att baka med. 48. Daggen ger hälsa. 49.
Den botar reumatism. 50. Midsommar-dagg uppsamlas på en
duk som läggs i smörkärnan - det ger smör-tur. 51. Daggen
samlas och ges korna. 52. Smörkärnan skulle dras över andras
mark midsommarafton. 53. Daggen var bra för ömma fötter.
54. Man tog växtkraften från annans åker genom att dra dagg.
55. Man skulle kulta (springa med) småbarnen nakna i gräset
före soluppgången. 56. Käringen drog kläder på andras åkrar.
57. Man tog dagg på kyrkogården midsommarnatten - det botar
sjukdom. 58. Jäst tas ur rinnande vatten emot kl. 1 på natten.
59. Midsommar-daggen var honungsdagg. 60. Den innehåller
jäst-kraft som var bra att bestryka mjölkbyttan med. 61. Man
drog dagg på andras ägor. 62. Man skulle stjäla midsommardaggen och därmed musten ur andras åkrar. 63. Dagg från
grannens mark, given åt egna hästar och kor, tar kraften från
grannens foder och överför den till ens eget. 64. Man skulle dra
en brudslöja i daggen på annans mark. 65. Man gick barfota i
midsommar-daggen. 66. Släpa dagg - man gick runt ladugården
9 ggr - och tog kraften från djuren. 67. Man skulle rulla sig i
gräset med särken på. Därefter urvreds daggen som användes
som botemedel. 68. Man tog dagg från gravarna, det var ett
botemedel mot ”skerven”. 69. Av vatten hämtat
midsommarnatten före soluppgången och mjöl bereds
jästkakor. 70. Var det mycket dagg midsommar - blev det ett
gott år. 71. Korna fick dricka daggen. 72. Kreatur få blommor
och löv med dagg på. 73. Man samlade dagg - den förvarades i
en glasskål som läkemedel. 74. Midsommar-dagg tar bort
fräknar och leverfläckar. 75. Var det ymnigt med dagg, blev det
ett gott år. 76. Man drog dagg; det sades, att man drog mjölk
med lakanet. 77. Man skulle rulla sig i daggen för utslag. 78.
En viss dag efter midsommar drog gummor dagg med sitt linne
- detta för att korna skulle mjölka bra. 79. Man drog dagg
genom att vada i gräset med en handduk (lakan) om blevdera
benet. Av daggen gjordes jäst. Gav man bort därav, miste den
sin kraft. 80. Man skulle stjäla midsommar-dagg. Daggen vreds
ut över kreaturens foder. 81. Man drog dagg - lakanet
upphängdes till torkning. Vid bak blöttes sedan en flik därav i
vatten, som utrördes med mjöl och gav en god surdeg. 82. Att
dra lakan - man mjölkade saften av björkkvistar - den som
utförde detta skulle vara naken och fick inte ses av någon.
Daggen gavs åt djuren. Detta kallades att gå års-gång. Man tog
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nyttan av grannens åker. Daggen spreds sedan på de egna
åkrarna. 83. Av vatten; helst rinnande, hämtat före
soluppgången
midsommardagen,
bereddes
jäst.
84.
Midsommar-dagg och 9 sorters blommor gavs åt korna, så
mjölkade de bra. 85. Vatten har jäskraft midsommarnatten. 86.
Midsommar-dagg användes till smörjelse och jästberedning.
87. Dans.
88. Det var dans kring majstången och lekar. 89. Dans var
syndigt. 90. Det var dans - först kring majstången och sedan på
logen. 91. Dans vid Götriks källa. 92. Det var dans och
tävlingslekar. 93. Midsommarnatt samlades ungdomar på
Rönneberget för att leka och dansa. 94. Det var dans efter
klaver, fiol och klarinett. 95. Det var dans på en backe. 96. Man
gjorde utflykter i lövade skrindor till Axvall från Silboholm.
97. Midsommardansen fördömdes av en präst år 1915.
98. Drömpannkaka.
99. Man skulle koka drömgröt. 100. Man drömde efter att ha
ätit salt pannkaka. 101. Tre flickor kokar sju-skinns-gröt.
102. Eldar.
103. Det var midsommareldar. 104. Eldar tänds ute på skären.
105. Eldar vid källan. 106. Midsommarelden var en eld från
helvetet ansåg prästen Rhedin. Bra präster gillade inte
majstång. 107. Det var midsommareldar och skjutning.
108. Kransar och kvastar.
109. Midsommarkvasten, en bukett var ett skydd för gården.
110. Stugan smyckades med kransar och löv. Kransen gömdes
och användes till botande av tandvärk, utslag och svullnader.
111. Midsommardagen plockades 7-9 sorters blommor engelska sjukan botades med en dekokt på dessa. 112.
Midsommarkvast var ett läkemedel. 113. Kransen torkades man rökte med den för älvablåsten. 114. Blommorna gömdes
till jul, då de lades i badvattnet. 115. De hade en
midsommarkrona av halm och gula och blå blommor. 116.
Kvasten torkades - botade sjuka djur. 117. Man skulle sova på
midsommarkransen. 118. Kransen gömdes - den var bra mot
tandvärk. 119. Man skulle sova på en krans av 9 slags löv, 9
slags blommor, varpå man blev sanndrömd. 120. Johannesgräs,
plockat midsommarnatten, var ett verksamt medel mot olika
sjukdomar - stjälkarna lades på utslag. 121. Man skulle
drömma på midsommarkvasten - den bestod av 9 sorters
blommor - 9 av var sort. 122. Kransen på majstången gömdes
till julafton, då den togs in. 123. Denna krans gavs åt
nyförlovade. 124. Man hade midsommarkrans och fågelbilder i
taket. 125. Det var kransar i fähuset. 126. Ungdomen band
kransar och hängde upp över den utvaldes eller utvaldas dörr.
127. Midsommarkvasten - med den rökte man sjuka djur. 128.
Midsommarafton fästs en krans med ett pojk- eller flicknamn
på i masten på en båt. Midsommardagen klättrade någon upp
efter kransen och ropade ut namnen. De som bar dessa namn
skulle traktera. 129. En krans bands för var och en i huset.
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Blommor träddes på tråden och hängdes upp efter gardinen.
Dekokt användes mot tandvärk. 130. Midsommarkvast - man
skulle drömma om sin tillkommande. 131. Man plockade
blommor i andras åkrar och gav åt sina egna kor. 132. Kvasten
var ett avkok på blommor - det var en kraftig kärleksdryck som
användes mot fallandesjukan. 133. Midsommarkvasten - man
röker sig med den, då man blivit kramad av spöken. 134.
Kvasten skyddar och botar för mycket ont 135. Kvasten och
kransen var kärleksmedel. 136. Kvasten - man skulle sova och
drömma om sin tillkommande. 137. En gumma plockar
blommor och gräs på en annans mark midsommarnatten. Hon
tog kraften. 138. Kransen läggs under huvudkudden - man
skulle drömma. 139. Kransen hängdes vid de hus, där
ungdomar bodde som antogs ämna förlova sig snart. Poesi
bifogades. 140. Kransen var som läkemedel - medicin.
141. Källor
142. Man vallfärdade till Gudhems hälsobringande källa i
Högsäter. 143. Midsommarnatten göras besök vid hälsokällor.
144. Det var besök vid hälsokällan i Rud Södragård
midsommarafton. 145. Midsommarafton besöks offerkällor.
146. Källorna lövades och man drack av vattnet. 147. Det var
besök vid en hälsobrunn. 148. Besök vid olika
midsommarkällor. 149. Man besökte jungfru Marias källa. 150.
Man skulle dricka i Regnakällan och offra i källan. 151. Den
som tog första vattenbyttan ur källan midsommardagsmorgon,
tog grädden på mjölken. 152. Det var nu brunnsdrickning. 153.
Källans vatten blev vin kl. 12 på natten. 154. Offerkällan
Vallhall i Trästena besöktes. 155. Man skulle tvätta sig och
dricka i nordrinnande bäck. Det var besök vid källa eller sjö,
offer i källor - Marie källor. Besök vid källor och offer i dem
var för att avvända krig och olyckor. Källan lövades. 156. Man
brukade kasta slantar i midsommarkällan i Björneslätta. Man
öste ur källan och reste en björk i blev hörn, band ihop topparna
och satte en brudkrona där. Man drack ur källan. 157. Vissa
sekunder mellan kl. 12 och 1 på natten är vattnet i källan
förvandlat till vin. 158. Det var offer åt hälsogubben. 159. Det
var besök vid källor t ex St. Lars källa och offerkällan i R. 160.
Midsommarafton gick man till St. Annas källa för att dricka
märg i benen. 161. Man dansade vid Götriks källa även kallad
”messomerskälla” och drack av vattnet.
162. Lövmarknad.
163. Marknaden vid Porla brunn besöktes. 164. Det var lövmarknad midsommarafton IIII.
165. Majning.
166. Varje midsommarafton blomstersmyckade vallflickorna
en sten kallad ”Malins kyrka”, vid vilken folket samlades till
gudstjänst under farsot. 167. Man prydde stugan med olika
slags blommor och löv. 168. Till midsommar uppsattes i taket
fåglar, gjorda av äggskal och klippt papper. 169. Al-kvistar
sattes i åkrarnas mitt midsommarafton. 170. Man lövade
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stugan. 171. Stugan skurades från golv till tak och lövades golvet beströddes med asplöv. 172. Man skulle pryda inomhus
med löv och enris. Av löv och blommor gjordes en äreport över
grinden. 173. En pojke, klädd i ormbunkar med ett ”pärlband”
av pioner om halsen, gick ”löv-gubbe”. 174. Han leddes runt de fick pengar. 175. Det var björkar utanför förstugan och
blomsterkransar på väggarna. 176. Äreportar. 177. Två fattiga
barn kläddes helt i grönt till midsommarpojke och
midsommartös. De skulle vara som ett brudpar. De gick för
pengar.178. Lövgubben leddes omkring av en fiolspelare - man
gick för pengar. 179. Man byggde lövhyddor. 180. En
midsommargubbe, helt klädd i löv och med blommor på
huvudet gick omkring i husen. 181. En pojke utkläddes till lövgubbe. 182. Vid midsommar brukade man löva med björkar vid
grindar och dörrar. 183. Man skulle löva vid husen, pryda
dragarna med löv, när man åkte ut. 184. Man lövade inomhus
och byggde lövhyddor. 185. Grindar och åkrar lövades. 186.
Man satte björkkvistar i hörnen på alla åkrar för att få god
äring. 187. Flickorna bar kransar på huvudet vid midsommar.
188. Björkar sattes upp vid dörrarna. 189. Kyrkan lövades. 190.
Man lövade rummen. 191. Det var lövsalar och lövhyddor. 192.
Man högg ner björkar och byggde lövsalar. 193. Stugorna
lövas, skorsten och stenfot kritas. 194. Lövhyddohögtid. 195.
Åkern lövas för god äring. 196. Det var asplöv på golvet. 197.
Midsommardagen kläddes kyrkbåtarna med löv. 198.
Kvinnorna bar blomsterkransar kring halsen. 199. Man skulle
ta blommor på alla sina gärden och placera i stugan. 200. Man
åkte löv-vagn från Axvall. 201. Bönder kom med hela lass
småbjörkar. 202. Det var lövsalar på gårdarna. 203. Verandor
lövades. 204. Lövkojor byggdes liksom lövgrottor. 205. Hästar
och kärror lövades. 206. Man lövade lägenheten med hackat
granris. 207. Om man gick omkring sädesfälten på
midsommarafton, inverkade det fördelaktigt på växtligheten.
208. Skorstenen vit-limmas. 209. Man lövade stugor och hus.
Majstång.
210. Det var dans kring majstången. 211. Majstången var av
alla slags löv och blommor, mest blåklint och prästkragar. 212.
Man hade majträ, midsommarstång. 213. Majstången tjärades
till hälften nedifrån; sedan drog man klädseln av stången och
tävlade om att klättra upp efter en peng i toppen på stången.
214. Ägg-skals-girlanger. 215. Bröllopsträd. 216. Det var ett
kors i toppen på majstången. 217. Det var skepp på korset,
försedda med segel. 218. Majstång med ett kvinnohuvud i
toppen. 219. Majstången var en stor barkad gran, likt en karl,
som sträckte armarna ut eller höll dem i sidorna. 220.
Majstången såg ut som en tös. 221. I toppen var en gubbe och
en gumma. 222. Majstång med skråpuksansikte. 223. Majstång
målades men kläddes inte. Kransar, äggskal och flagga i
toppen. 224. Majstång kallades Maja och hade ansikte och
armar. 225. Majstång i kyrkan. 226. Majstång med tupp. 227.
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Att ”maja” var att pryda med gröna löv. 228. Förr restes
majstängerna på Valborgsmässoafton. 229. Man sjöng en
majstångsvisa. 230. Maj-trä. 231. Pinsta-stång fick stå till
midsommar, då den kläddes om. 232. Majstången stod tills den
ruttnade. 232a. Majstång - en rad pojkar med liar och flickor
med räfsor. 233. Man band en konjaksflaska i toppen - den fick
sitta kvar till nästa midsommar, då den dricks och ersätts med
en ny. 234. Majstången restes för att ”frukten på jorden skulle
bli bättre”. 235. ”Brudmajan”. 236. Majstången hade en trätupp i toppen. 237. Hur Maja var klädd. 238. Maja var klädd
som en kvinna. 239. Majstång - överst var midsommarjungfrun,
klädd som en kvinna. 240. Det var Majstång och
midsommarvaka.
Mete.
241. Man fiskade midsommarafton. 242. Denna dag gick man
till en sjö och fiskade. 243. Fisken åts till middagen
midsommardagen. 244. Man skulle börja meta mört och
abborre. 245. Midsommardagen var stora metar-dagen. 246.
Abborre metas midsommarnatten.
Midsommarbrud
247. Det var ett låtsasbrudpar eller en midsommarbrud. 248.
Midsommarbruden avskaffades genom beslut på en
sockenstämma.
Midsommarvaka.
249. Man skulle sova på en midsommarkvast och drömma om
den tillkommande. 250. Det var midsommarvaka på Baldersnäs
(Dalsland) IFGH 1062 22-29. 251. Det var bra att vaka
midsommarnatt - man blev inte tungsövd det året.
252. Skatter.
253. Gömda skatter kan tas upp denna natt. 254. En
midsommarnatt kunde man få upp en nedgrävd skatt. 255. Man
letade efter ”kråkegull”. 256. Trollen har sina skatter uppe. 257.
Man letade efter gömda skatter midsommarnatten. 258. En
guldkista togs upp midsommarnatt. 259. Gömda skatter
uppenbaras. 260. Skatter i jorden befinner sig nära markytan på
nytändning i midsommars-tid. 261. Lyktgubbar vädrar sina
skatter den natten. 262. En skatt visar sig midsommarnatten.
263. Denna natt kunde man finna skatter i jorden. 264.
Midsommar natt kan man ta trollens skatter.
Tydor.
265. Midsommarnatt skall man ”vaka tyste”. En kvinna ser vad
som skall hända under året. 266. Kärleksorakel midsommarnatt
(afton). 267. En flicka har suttit på taket en midsommarnatt och
sett sin tillkommande. 268. Man skulle spå i äggvita om
midsommarafton inföll på en torsdag. 269. Man sov på en
midsommarbukett - blommorna var plockade vid en korsväg.
Man skulle binda en krans; den kastades upp i luften under ett
träd. Blev den hängande, skulle man bli gift under året, annars
dröjde det lika många år som antalet ggr som kransen föll ner.
270. Om man hade haft nio sorters blommor under kudden,
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skulle man midsommardagens morgon möta sin tillkommande
vid en korsväg. 271. Äktenskapsorakel. Man skulle gå tre ggr
avigt kring kyrkan och sedan sätta sig vid en väg till kyrkan.
Man skulle plocka nio slags blommor och ha under kudden,
sitta på en jordfast sten eller sitta vid en korsväg. 272. Man
skulle dra upp 12 spänner vatten kl. 12 på natten. När man
slagit upp den 12:e spannen, får man se sin tillkommande. 273.
Man skulle sova på midsommarbuketten och gå nio ggr motsols
runt brunnen och se ned i ett ämbar. 274. Det var vattenorakel
om den tillkommande. 275. Man sov på en midsommarbukett,
hoppade över sju gärdsgårdar, tillhörande sju olika ägare och
mötte den tillkommande vid den 7:e. 276. Det var orakel om
den tillkommande. Man skulle springa i bara linnet genom en
rågåker. 277. Midsommardagen kunde Maria nyckelpiga
användas som kärleksbärare. 278. Man lärde spela av näcken
midsommarnatten. 279. Badade man midsommarafton, måste
näcken bindas. 280. Man sov på en midsommarbukett drömmarna fick betydelse. 281. Flickor skulle gå till rinnande
vatten och tvätta sig, så fick de se sin tillkommande. 282. En
tjänsteflicka fick se sin husbonde och blev sedan gift med
honom. 283. En flicka går års-gång till en bäck och får se sin
blinde man, vilken är hennes gifte husbonde. 284. Tunnbröd,
bakat med mycket salt och vissa slags ärter ätas
midsommarnatt. 285. Hur flickor fick friare: 1) att gå genom en
rågåker, 2) att duka ett bord midsommarnatten. 286.
Kärleksorakel; sju sorters blommor hade man under
huvudkudden. 287. Det var orakel med hjälp av rågstrå. 288.
Äggvita i vatten mellan kl. 12-1 midsommarnatten ställs under
sängen - på morgonen läses fästmannens yrke i figurerna. 289.
Midsommarafton kl. 12 skall man 1) titta i vatten, så får man se
sin tillkommande. 2) titta i en spegel. 290. Den tillkommande
kan beses i en källa. 291. Man går till en korsväg
midsommarnatten och sätter ett fat med vatten där. Den som
kommer och tvättar sig i fatet, blir man gift med. 292. Orakel
genom att äta löv av majstången. 293. Det var orakel för den
tillkommande - man skulle springa runt byggningen tre ggr.
294. Det var besök vid en källa med avlopp åt söder för att se
sin tillkommande. 295. Orakel av möten; man sökte fyrklöver
och tog tydor av två korn-strå. 296. Ormbunkar tros blomma kl.
12 midsommarnatten. Den som bryter blomman får tur. 297.
Kl. halv 12 skall man klättra upp i en oxel eller rönn, växande
på ett visst avstånd från boningshuset. Man får inte sitta i trädet
längre än till kl. 12, annars kan man få se sin egen begravning.
298. Man kan se sin tillkommandes bild i en källa. 299. Det var
orakel - man kokade drömgröt. Om man tvättar sig kl. 12 på
midsommarnatten, kommer den tillkommande med en
handduk. 300. Tvättning i en källa kl. 12 midsommarnatten
eller att endast se däri, var ett verksamt orakel. 301. Den flicka,
man möter vid första korsväg midsommarnatten, blir ens
hustru. 302. Midsommarnatten var det mete - ett offer. 303.
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Man trodde, att vid Rydbofalls grotta avlidna människor
uppenbarade sig midsommarnatten och där uppenbarade för
sina efterkommande vad framtiden bär i sitt sköte. 304. Sju
sorters blommor plockas - dekokt på dem botar värk och
hudsjukdomar. 305. Orakel om tillkommande. Man sov på en
midsommarbukett under ett fruktbärande träd. 306. Orakel om
tillkommande; man skulle äta en salt sill. 307.
Midsommargång. En man vars hustru dött, går ut för att se sin
tillkommande. Han har en bukett blommor i handen. Först
möter han sin döda hustrus benrangel, därefter sin
tillkommande. 308. Det var orakel genom att se i en källa efter
den tillkommande. Samma sed på andra ställen. Källan skall
helst rinna åt norr. 309. Man skulle lägga två blommor under
takbjälke. 310. Giftermålsorakel: ”Jag ställer mina skor till ett
T, den jag älskar, önskar jag i drömmen få se.” 311. Fader vår
läses vid en korsväg; orakel. 312. ”Midsommarregn” är
gyllene. 313. Åska och regn midsommar bådar ett gott år. 314.
En karl sprang naken tre ggr kring en källa och fick se sin
tillkommande. 315. En flicka sover på nio slags blommor - fick
i drömmen se Hin Onde - blev sinnessjuk. 316. Drömblomster
var 9 ggr 8 blomster - man skulle iaktta tystnad. 317. Flickor
äter salt sill och ligger sedan under ett träd i trädgården
midsommarnatten. 318. Man kärnade smör i en korsväg. 319.
Orakel om tillkommande - man skulle bära handfat med vatten
runt huset. 320. Man skulle gå naken i en rågåker, så möter
man sin tillkommande. 321. En broms ger orakel om den
tillkommande. 322. Det var orakel av två kärleksörter. 323.
Man skulle ligga och sova på gödselstaden - drömmen blir då
verklighet. 324. Då man sov på 9 olika örter - plockade på
klostrets kyrkogård - skulle man få drömma om sin
tillkommande. 325. Om man sitter och lyssnar på en stubbe,
skall man få besked om, varifrån ens tillkommande kan väntas.
326. Flickor gå med sopor till en korsväg - de får där se sin
tillkommande. 327. För giftermål - man gick 7 ggr runt ett
rågfält. 328. Man kunde se sin tillkommande vid en korsväg
midsommarnatt eller tredje torsdagen. 329. Sju fyrklöver äts av
en flicka midsommarkväll. Hon får se sin tillkommande.
Flickan gick kl. 12 på natten 7 ggr runt en kornåker. Hon ropar:
”jag vill mannas!” och räknar sedan till 9 ggr 9 - får höra
manfolkssteg. 330. En som satt och sydde på en skjorta
midsommarnatten, fick se sin tillkommande. 331. Flickor går
nakna. Tigande besöker de sju källor. 332. Man skulle bränna 9
slags ved i en korsväg. 333. Äktenskapsorakel - äta salt sill.
334. Tre midsommarnätter skulle en trollkniv smidas.
Utflykt.
335. Om midsommar for man till en främmande kyrka. 336.
Det var utflykt i en löv-vagn.
Väderleksmärken.
337. Midsommarregn blir långvarigt. Det blir inga hasselnötter
efter ett sådant regn. 338. Mycket regn efter midsommar, då
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blir ringa nötter och dåligt korn. 339. Regn midsommar - regn i
40 dagar. 340. Grön jul - svart midsommar. 341. Mycket regn
nu - god skörd. 342. Mycket regn vid midsommar - kallt och
dålig skörd. 343. Midsommarregnet tillvaratogs - det var bra att
dricka. Blommor som vattnats därmed stod bättre mot torka.
Kläder tvättade i detta vatten blev aldrig så smutsiga.
Växter, örter.
344. Midsommardagen fick man inte ta någon blomma eller
växt. 345. Midsommarblommor. 346. Om man bryter blommor
midsommardagen, skall man under året få lika många sår och
bölder som man brutit blommor. 347. Man samlade läkeörter
före midsommar. 348. Om man plockar något från marken
midsommardagen, blir man tjuvaktig. 349. Man skulle rensa
linet midsommarafton och då skulle man ta långa steg. 350.
Man rensar linfrö midsommarafton. 351. Det var farligt att
plocka blommor midsommardagen, ty allt ettret låg då kvar på
marken1. 352. Man skulle inte ta varken blommor eller blad
midsommardagen. 353. Man får inte lukta på pioner denna dag,
ty då får man kräfta i näsan. 354. Blommor är giftiga vid
midsommartiden. 355. Medicinalväxter plockades då.
356. Års-gång.
357. Man kunde gå års-gång. 358. Flickorna gå
midsommargången under tystnad - den ene hör
regementsmusik med trummor - hon blev gift med en militär
osv. 359. Midsommarnatten står bergen öppna. 360.
Midsommarnatten går man två och två till tysta gruvan. 361.
Man gick års-gång till Medskog för att få se malmen. 362.
Ungdomen går ”messumergången” ut i markerna för att se, om
hasseln blommar.

Petrus, 29 juni.

Petrus sägs omvänt att motsvara juldagen. 2. Värme på Petrus köld juldagen. 3. Var det solsken Petrusdagen blev det frost
juldagen. 4. Persmässe marknad. 5. Kom det på Per regn, blev
det regn hela hösten. 6. På persmäss skulle man till ”marken”
och sälja killingar. 7. Nu var det bröd-nöd. 8. Persmässan var
ett märke för juldagen. 9. Denna dag skulle man byta kläder, så
trivs inte lössen.
Fruntimmersveckan
Gråter Sara, gråter Margareta, Johanna etc. 2.
Fruntimmersveckan ”pisseveckan” är oftast regnig. 3.
Fruntimmersveckan - då regnar det. 4. Pisseveckan. 5.

1

Jfr sagan om Proserpina.
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Kvinnfolksveckan fruntimmersveckan.

våt.

6.

19

-24

juli

kallas

Sara, 19 juli.

Regnade det Saradagen blev det dåliga nötter. 2. ”Upp och
dansa med Sara.” 3. Sara - då börjar fruntimmersveckan.
Margaretha, 20 juli.

Var det Margareta regn, blev det dålig nötskörd och svår
bärgning, men var det klart väder, blev det ett gott år. 2.
Margareta med rivan. 3. Gråter Margareta i nötterna, blir det
inga. 4. Om det regnar Margareta, blir det dåligt med nötter. 5.
Margareta; väter hon i nöten, blir det mask däri. 6. Margareta
pinkar i humlen; det blir ingen skörd. 7. Regn Margareta - det
blir ingen kärna i nötterna. 8. Margareta väter i nöten. 9.
Margareta våt - det kommer mask i nötterna. 10. Margareta
”pessar” i nötterna. 11. Regn denna dag bådar en våt höst. 12.
Regnar det nu bli det inga hasselnötter.
Jakob 25 juli
Om Jakob får blött i hatten blir det ett gott år. 2. Jakobsdagen
var skön och varm. 3. Dagen kallades Lopp-Jakob. 4. Klart
väder denna dag ger en kall jul. 5. Jakob kastade en varm sten i
vattnet. 6. Det hette: ”Nu hoppar allt alla lopporna ut för
Jakob”. 7. Regnade det denna dag, blev det ingen humle. 8.
Man fick inte köra in hö denna dag, ty då få djuren lus på
vintern 9. Efter den 27 juli fick man inte hålla på med slåttern.
10. Om Jakob var kall, så blev det en kall jul. 11. Solsken
denna dag, ger en sträng vinter. 12. Om Jakob var vacker, blev
det vackert väder till jul. 13. Var Jakob kall och blåsig, blev
vintern likadan. 14. Loppejakob hade sällskap med sju
fruntimmer. 15. Regnade det denna dag, blev det en regnig
eftersommar.
Martha, 26 juli.
Om Marta fick man inte köra in hö; djuren fick ohyra. 2. Var
det regn denna dag sades att: ”Marta pinkar i nötterna”. 3. Föll
det regn nu, tog hasselnötterna skada. 4. Regnade det denna
dag, blev det ingen kärna i nötterna. 5. Det sades då bli mask i
nötterna eller inga nötter alls. 6. Regn Marta - då blev det ingen
humle. 7. Var Marta regnig, blev det långvarigt regn. 8. ”Marta
pinkar i humlen.”
Sju sovare, 27 juli.
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Sådant vädret var denna dag, skulle det bli i 7 veckor. 2.
Sjusovardagen skulle man inte sova; då kunde man få sova i sju
dagar (sju veckor, år eller för alltid). 3. Regnade det 7 Sovare
och Petri fäng, blev det regn i 7 veckor. 4. Sju sovare: det var
sju som låg och sov på Kungälv gärde. De hade sovit i så
många år, så när de skulle begiva sig in till Kungälv, kände inte
kungälvsborna igen mynten. 5. Regnade det nu, blev det regn
hela hösten. 6. Man skulle inte sova på denna dag. 7. Dagens
namn var efter legenden om sju sovare. 8. På denna dag var det
somliga som inte vågade lägga sig av fruktan att inte vakna
igen. 9. Sju sovare: man skulle inte sova den dagen, då blir man
sömnig av sig. 10. Var det så långt uppehåll i regnandet denna
dag, att en ryttare hann sadla sin häst, var det ett gott tecken.
11. Sjusovardagen skulle man inte sova middag; det var farligt
att sova. 12. Det var också farligt att ligga länge på morgonen.
13. Sjusovaredagen skulle man gå tidigt ur säng. 14. Sju man
sov i 700 år. 15. Denna dag skulle man inte sova längre än till
7. 16. De som var födda denna dag var sömniga. 17. Sju
sovare; sju lata gubbar sov i 7 veckor. 18. Sju sovare - legenden
om dem. Det var sju jungfrur. 19. Sjusovardagen - uppehåll så
länge att man hinner oka ett par stutar osv. 20. Regn
sjusovardagen - regn i sju veckor. En del säga att det var sju
jungfrur som somnade, medan en del säga, att det var sju söner.
”Mamma sade, att det var sju jungfrur och att de sov i 700 år
och när de vaknade upp, så var allt helt annorlunda än, när de
somnade. Så skulle de gå ut och köpa, men då föllo de ner och
det var bara stoft kvar av dem.”

Olof, 29 juli

Korpar, skator, kråkor må man intet skjuta eller göra skada, ty
de är Odins fåglar, som därav sägas, att han Olofsmässtiden har
dem borta i 8 dagar, samt plågar dem, plockar dem och tar en
del av dem (Törner 60). 2. Nu skiter Ola i gräset. 3.
Olsmässeväta var svår för grödan, men olsmässesken var
farligare, ty ingenting kunde bärgas under solhettan. 4. Olof gräset skall slås innan Ola skiter i det. 5. Olsmässekroken - då
var de gamla förråden slut och man kunde få ta till den omogna
rågen. 6. Olsmässekrok var tiden mellan midsommar och
skörden. 7. Olsmässekrok - det var storvulet att ställa till med
kalas då. 8. Olle kommer med potatis. 9. Olof sopar bingarna.
Det var slut på allting. 10. Olof - då vägdes skatorna av HornPer. 11. Vid Olof var det ont om mat och ont om bröd. 12. Nu
kunde man spå vintern genom att iakttaga molnen över havet.
13. Det var skamligt att ta till den nya säden vid Olsmäss - att
låta hungerklockorna gå. ”Ola skrek, då han gav sig iväg”. 14.
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Vid Olof fäller skatan stjärten. 15. Senare bet inte lien. 16. Vid
Olof brukade den gamla säden vara slut. Olof - brödnöd. 17.
Var det varmt och soligt Olof, skulle säden mogna för fort. 18.
Regnade det denna dag, försenades höet. 19. Olsmässesken var
inte bra för rågen. 20. Olsmässekroken - fattigmässa. 21.
Olsmässan är i gränsen mellan de båda skördarna, men så
kommer Lars efter med kakan. 22. Om Erik ger ax, ger Olof
kaka. 23. Olsmässesken, olsmässeskata, olsmässegädda - man
måste ha uppslagit för då hade Olle sketet i gräset. En fick inte
ätit blåbär sedan Olle hade varit. 24. ”Nu gå hungerklockorna”
sades, om någon började tröska då. 25. Olsmässe hätta och
Larsmässe hatt. 26. Gud bevare oss för olsmässe-sken. 27. Olof
- då gick allt i sko dvs var slut. 28. Om inte höet var inbärgat
vid Ola, orenade han i höet. 29. Tröska Olof - ”han ringer för
Ola”. 30. Ola har skitit i gräset. 31. Olsmäss - svältekrok. 32.
En tiggare sade sig vara ”Olsmässekroken”. 33. Om Olof skulle
alla skator till Blåkulla, ty ungarna bli märkta då. 34. Skörden
skulle vara klar till olsmässa. 35. Ola sket i blåbären. 36.
Olsmässe blek. 37. Tjänare sade upp sig om olsmäss. 38. Efter
Ola biter inte lien. 39. Efter Ola skulle man se efter torken i
norr. 40. Olof slår ner vad sju sovare sått. 41. I olsmässekroken
få vi äta bröd med en tand. 42. Olsmässe sken - då tar det på
säden lika bra på nätterna som på dagen. 43. Före olsmäss går
kvällsrodnaden i norr. 44. Man fick inte slå ihjäl bromsar före
olsmäss. 45. Vid olsmäss bör gräset, (havren) skyla kråkan. 46.
Nu skulle man börja ta upp potatis. 47. Tre slåtterkarlar var
Olof, Lars och Brynolf. 48. Olof - man skulle inte bada senare.
49. Olsmässehavren får röda byxor. 50. På Olle såddes sand i
gräset - slåttern slutar. 51. ”I olsmässe ti ska en slakta bockar
och bi.” 52. Olof - brödlösa. 53. Olsmässe sken - gör stort men.
54. Regnade det Olof blev blåbären fördärvade. 55. Olof - då
skulle man äta kaka av årets skörd. 56. Olof - nu var allt slut i
bingar och kar.
Augusti
Hunddagarna sluta den 20 augusti.
Rötmånaden

Var första dagen i rötmånaden regnig, blev det regn hela
månaden. 2. Rötmånaden började den 21 juli. 3. I rötmånaden
skall man plöja trädan. 4. Efter rötmånadens slut kunna äggen
gömmas till jul. 5. Om man har diarré och blir biten av en hund
då, blir man aldrig bra. 6. Kor som kalvade i rötmånaden, blev
inte rena. 7. Rötmånadskalvar var inte bra som livkalvar. 8.
Gick rötmånaden in torr, skulle den gå ut våt och omvänt. 9.
Det var farligt att skära sig eller bli opererad i mars och augusti
- rötmånaden. 10. Rötmånaden 23/7 - 23/8. Då hade folk
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matleda; det var bäst att andas genom munnen. 11. Den
månaden skulle man röta lin. 12. Man slutade plocka blåbär
den 23/8 då rötmånaden gick ut. 13. Man fick inte hugga
gagnvirke i rötmånaden.
Petri fäng, 1 augusti.

Blev det Petri fäng regn, blev det regnigt hela augusti. 2. Regn
Petri fäng gav en våt eftersommar. 3. Regn sju sovare och Petri
fäng - regn i sju veckor, 4. Petri fäng kastar sten i äng. Efter
denna dag bet inte lien på gräset. 5. Var det regn Petri fäng,
blev det regn i 6 veckor. 6. När Petri fäng fått sållat sin sand i
ängen, så blir gräset så hårt, att liarna inte kunna få av det. 7.
Såsom vädret är den 1 augusti, skall det bli hela månaden. 8.
Petri fäng skulle den första potatisen kokas. 9. ”Petri befäng”
bryter sjusovarmärket. 10. Petri fäng - då går ålen. 11. 1 augusti
kan man se på vintergatan, hurudan vintern blir. 12. Vid Petri
fäng skall en köra rågen i täng och koka potatis i fläng. 13.
Petri fäng kokar potatisen i täng. 14. Regn Petri fäng - då blev
det mycket fisk det året. 15. Var det denna dag vackert så
länge, att man hann sadla en häst, skulle det bli vackert i
fortsättningen, även om det regnat på sjusovardagen. 16. Om
det regnar Petri fäng, gror rågen uppå äng. 17. Petri fäng gick
bonden i sädesåkern med uppåtsträckta armar. 18. Petri fäng
”pessar” i bondens säng. 19. Var det regn 1 augusti, blev det
långvarig nederbörd.
Lars 10 augusti.

Lasse med nypotatis.” 2. ”Med Lars, Susanna och Klara plär
bondens förhoppningar fara.” 3. Rågen var färdig Larsmäss. 4.
Lars kommer med kaka. 5. Larsmässepäron. 6. Veckan efter
Lars kallas råglösveckan. 7. I Larsmässnedan såddes rågen
bäst. 8. Nu skulle slåttern vara färdig. 9. Så som vädret var nu,
skulle det bli under hela hösten. 10. På Lars skulle det bli torka,
ty då skulle björnen ha torkat mossan till idet. 11. Nu kommer
trisling (lingon) och päron. 12. Man fick inte plocka blåbär
efter Lars, ty då hade han ”pissat” på bären. 13. Alla tjänare
hade nu fritt och for till staden för att ta tjänst. 14. Man
skördade nu lingon och päron. 15. Tjänarna sade upp sig till
Larsmäss. 16. Nu var rågen såväl som frukten färdig. 17.
Larsmässekölden bådade duktig skörd. 18. Det var marknad i
Göteborg, Nordmark m fl. 19. Lars har orenat på blåbären. 20.
På Lars skulle man ha bärgat in; nu sås höstråg. 21. Efter Lars
skulle man inte äta blåbär, ty Lasse har ”pissat” på dem. 22. Nu
var vävnaden färdig. 23. Var vintergatan klumpig denna dag,
blev det en sträng vinter. 24. Denna dag skulle man inte äta
aftonvard och inte blåbär. 25. ”Lasse” hade skitit i gräset. 26.
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Lars var en dålig slåtterkarl; slåttern måste vara färdig. 27. På
Lars var det vissa väderleksmärken. 28. Man skulle säga upp
råttor. 29. Åtta dagar före Lars komma järnnätter. 30. Höet
skall vara inbärgat till Lars. 31. Nu åt man potatissoppa. 32.
Efter denna dag skulle man se i öster efter torken. 33. Vägglöss
uppsägas denna dag. 34. blev det regn på Lars, blev det en
regnig höst. 35. Efter Lars vågar man inte äta blåbär, för då har
ormen bitit över dem. 36. Lars var första höstdagen - vid denna
tid får man börja använda lyse. 37. Efter Lars skulle
”slotteharen” jagas. 38. Man skulle inte äta blåbär; ”Lasse hade
pissat på dem”. 39. Den 10 augusti spådde man väderleken ur
vintergatan. 40. Efter Lars ”spottar Skam på bären” och ”kastar
sand och grus i gräset”. 41. Rågskörden börjar. 42. Var det regn
på Lars skulle det regna i 7 veckor. 43. Lars gav tydor om nästa
års höskörd. 44. Då gräset får Olsmässe hätta och Larsmässe
hatt - då tål det både ett slag och en datt. 45.
Larsmässemarknad för garn och väv i Göteborg. 46.
Larsmässekrok. 47. Larsmässetork. 48. Var Lars klar och solig,
blev det stark vinter. 49. Bartolomeus bryter av ”Larsmässefloa”. 50. Då gräset fått Larsmässejacka är den svår att få av.
51. På Larsmäss skulle man äta färsk potatis och färsk
krösamos (lingonmos). 52. Såg man skålhammarna vid
Larsmäss, blev det dålig höstskörd nästa år. 53. Blåbären bli
giftiga, om det regnar. 54. Om Lars får sin nek torr, så får
Bartel sin hud torr. 55. Om det vid Lars är stjärntätt i
vintergatan, skall det komma mycket snö. 56. På Lars var det
linnemarknad. 57. Lars - torparetorken. 58. Efter Lars blev det
mask i blåbären. 59. Efter Lars sprutade ormen etter på
blåbären. 60. Vid Lars skulle man inte spinna. 61. Man talade
om Olsmässe-mössa och Larsmässe-hatt. 62. På Lars blir det
ofta frost. 63. Man skulle inte plocka blåbär efter Lars - ormen
har sprutat på dem. 64. Man slog med lie till Lars, men det var
fåfängt att slå, sedan Brynolf kommit. 65. Larsmässerågen
skulle ha hatt (vara mogen). 66. Nu torkar björnen sin mossa,
Larsmässetorken. 67. Efter Lars hade ormen huggit gadden i
blåbären. 68. Man hade rädsla för Larsmässe flod. 69. Efter
”pisseveckan” kom ”Larsmässe-torken”.70. Det skulle vara
färdigtröskat till Larsmässsa. 71. Man fick inte tröska före Lars,
‘hungerklockorna’. 72. Vid Lars var det fest för vallgossarne.
73. Tjänarna började nu ”arbeta kvälle”. 74. Lars i Göteborg;
tjänarna staddes vid gamla Hisingsbron: ”jag skall till
bryggan!” Hisingsbron, 75. "På Larsmäss lejdes tjänare till den
24 oktober. 76. Larsmässestorm. 77. Om Larsmässehundar
”pessa” i gräset, blir det dåligt. 78. Vid Lars skulle man se efter
uppehållsväder i norr. 79. Tre dåliga slåtterkarlar; Ola, Lars och
Bertel. 80. Vid Lars hade ormen gapat över blåbären - bären
var förgiftade. 81. Tre slåtterkarlar var Lars, Olof och Brynolf.
82. Larsmässe hynda. 83. Lars sätter stål i gräset. 84. Nu
började man meja Larsmässerågen. 85. Lars, Susanna och
Klara var frostnätter. 86. Det var Larsmässemarknad i
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Uddevalla, Vänersborg och Göteborg - fästfolkspresenter
köptes. 87. Man skulle slå färdigt innan Lars sket i höet. 88.
Minneskalas för dem som var födda på Lars eller Brynolf. 89.
Lars strödde sand i ängen. Slåttern bör vara gjord innan dess.
90. Lars - räven ”pessar” på blåbären.
Vintergatan
Vid Larsmässa skulle man se i vintergatan, om det till vintern
skulle bli mycket snö eller ej. 2. På vintergatan spådde man
vädret för vintern. 3. Var det tätt med stjärnor i vintergatan,
skulle det bli kallt; var det mörkt, så att man inte såg några
stjärnor - tö. 4. Var vintergatan vit och ljus före jul, blev det
mest snö på förvintern. 5. Var vintergatan vit på södra halvan
skulle det bli snö första halvan av vintern. Var norra och östra
halvan vit - tvärtom. 6. Man spådde i vintergatan till Larsmäss.
7. ”Värgatan” lyser klarast om Mickelsmäss. 8. Om de ljusa
fläckarna i vintergatan är klara, blir det en kall vinter. 9.
Vintergatan bådar en sträng vinter, om den är bred. 10. I
augusti skall man spå väder i vintergatan. 11. Man spådde
väder i vintergatan. Om hösten kan man se, hur många snöyror
det skall bli under vintern. 12. Vinterbrôdan; Vid den fanns en
”pärepåse” i äringsgrenen. 13. Vinterbrôdan gav man akt på i
augusti; de studerade korset. 14. Man läste i vintergatan; läste
man i äringsgrenen, så fick man reda på grödan. Äringsgrenen
gick ifrån vintergatan om jul, sade man. Vintergatan klyver sig
då. Man såg fläckar - ljusa och mörka. (IFGH 3997). 15. Under
klara kvällar efter Larsmässe kunde man spå i vintergatan. Om
den var ljus, blev det klart; mörka fläckar betydda moln och
regn. Där vintergatan klyver sig, är det jul och där kan man se,
om det blir klart och kallt eller nederbörd vid jul. Den södra
grenen kallas sommargrenen - den norra vintergrenen. Var
sommargrenen ljus, blev det en solig sommar - var den mörk,
blev det en våt sommar (IFGH 3649). 16. Stjärntätt i
vintergatan om larsmäss bådade mycket snö. 17. Vintergatan mitt i tjuvan på den gick Torre in, - mörka fläckar - töväder. 18.
Vintergatans äringsarmar; hur man läste nästa års gröda på
dem; hur man får veta hurudan vintern skall bli. 19. Antalet
fläckar i vintergatan - vintrar före jul. 20. Man spådde efter
vintergatan. Sommargrenen och vintergrenen. 21. Vintergatan
uppenbarar väderleken. 22. Man spådde i vintergatan före
Mikaeli. 23. Vintergatans vita fläckar motsvarade snöhögar. 24.
Vintergatan kallas broa. 25. Vintergatans södra gren är en
regngata - dess norra en snögata. Man skulle spå före
messmässhelgen. 26. Om vintergatan grenar sig som ett par
byxor, blir det en sträng vinter. 27. Vinterbrôtan. 28.
Vintergatan studeras den 17 augusti. 29. Man skulle se i
äringsgrenen. 30. Vintergatan; den klyver sig. Den ena grenen
är äringsgrenen och den andra är vintergatan. Man kan se på
äringsarmen, den till höger, om det blir god eller dålig skörd -

33
är det mörka fläckar i den, blir det bra. Om det skall bli snö
innan jul, är vintergatan mörkare, innan den klyver sig. ”Jag
såg i höstas, att det blev dålig vinter och inte mycket snö före
jul!” (IFGH 3567). 31. Vintergatan - mjölnare spå efter den. I
vintergatan kunde man se, vilken vind man skulle få. 32. Var
vintergatan stor nyårskvällen, blev det ett tork-år. 33.
Vinterbrôdan - äringsgrenen. 34. Vinterbrôdan - korset och
klyngan. 35. Vintergatan spådde sjömännen efter. 36. Man
spådde efter vintergatan åtta dagar efter Lars. 37. Om
vintergatan hade stora vita fläckar i augusti, blev det en sträng
vinter. 38. Knutar i grenen - kyndelsmässoknutar. 39.
”Vintergatan går emellan öster och väster och så går
näringsgrenen ut rakt åt väster. Är den av - och det är mörkt,
där den går ut, då hade de för sig, att det blev ett missväxtår; då
blev det torka.Var det fläckar på den undan för undan - ljusa
fläckar - då blev det en omskiftande sommar med nederbörd.
Men var den slät och grå och där inte syntes till några fläckar,
då blev det torka hela sommaren. Vid korset, där grenen går ut,
det är juletid. Blir det vitt där, då blir det snö vid juletid; då
blev det förejulsvinter. Var det ända i början åt öster en stor vit
fläck, då kunde man antaga, att snön kom i oktober. Sedan den
andra delen som gick åt väster; var där stora vita fläckar, så
blev det mycken snö på eftervintern. Var det grått, så blev det
töväder, men var fläckarna nästan, så att de gick ihop, så blev
det ihållande vinter. Så många mörka fläckar som det är, då blir
det mildväder. Är det vitt, då blir det snö och frost. Man skall
se i vintergatan, hurudant det blir. Den skall vara vid
Larsmässetid; sådan den är då, sådan väderlek blir det på året.
Det blev i tvårsen, då jag såg efter, då var där vita fläckar ända
i början och då kom snön i oktober med. Den visar ända fram
till midsommar. Är där vita fläckar, blir det kallt och frost ända
fram till midsommar, men är det långt emellan de vita
fläckarna, blir det en blid vinter”.
Orion.
De tre stjärnorna; fiskesvennerna. 2. De tre vise män (Orions
bälte). 3. Tryggerocken, Friggerocken, spinnrocken, pigrocken,
trerocken, spunarocken, Mariarocken.
Hundstjärnen.
Lyser hundstjärnan klar och blå i början blir det ett gott år - är
den mörk och mulen; dåligt år med många sjukdomar. 2.
Davids stav. 3. Man spådde i Noaks skepp.
Clara 12 augusti.
Rågen sås denna dag. Klara - då skulle höet vara inbärgat.
Klara kom med ny kaka.
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Brynolf 16 augusti.
D
en 16 augusti skulle man ha tröskat av, annars sade gräset:
”bryn-Ola!” 2. Efter Brynolf kan man inte slipa lien och gräset
kan lika gärna stå. 3. Brynolf, Werner och Stella var
vinternätter. 4. Man skall inte slå efter Brynolf, ty därefter biter
inte lien. 5. Nu skulle det vara avhöstat. 6. Brynolf var en dag
för slåttern. 7. Slåttern måste vara färdig till Brynolf. 8. På
Brynolf var liarna slöa. IIII 9. Efter Brynolf biter inte lien. IIIII
10. När gräset får Brynolfs skinnpäls på sig, så är det inte gott
att få av det. 11. Vid Brynolf skulle höet vara slaget. 12. Efter
Brynolf kunde man inte bryna lien. 13. Det var fåfängt att slå
sedan Brynolf kommit. 14. Brynolf sket i gräset. 15. Nu blev
lien förtrollad och tålte inte att brynas. 16. Brynolf ”pessa” i
byttan och lien bet inte sedan. 17. Brynolf spottar i gräset. 18.
var bäckarna grumlige då, blev det en skarp vinter. 19. Brynolf
blev det gärna frost. 20. Brynolf, Olof och Lars var tre
slåtterkarlar. 21. Efter Brynolf var gräset giftigt. 22. Slåttern
börjar den 15 juli och slutan Brynolf.
Bartolomeus d. 24 augusti.
Kom det regn närmast före Bartel, blev det långvarigt. 2. Bartel
korntröskare. 3. Bertil kornböstare. 4. Bartel, då skulle man ta
enbär till brännvin och olja. 5. Nu var tid att slakta bin. 6. Vid
Bartel skulle allt vara inburet. 7. Får Bertil sin hud torr, så får
bonden sin nek torr. 8. Bartel bockadö; då slaktades bockarna.
9. Bartemejes stavrabrytare. 10. Bartolomeus har kastat stenen i
vattnet, man fick inte meta. 11. På Bartel slaktades bockar och
bi. 12. Bartel, då skall ärterna intagas. 13. Efter denna dag
mista flugorna sin röst. 14. Bartelmässestorm. IIIIIII 15.
Regnade det Bartel, blev det svårt bärgningsväder. 16. Vid regn
sades: Får inte Bartel torkat sitt skinn, så får inte bonden torkat
sin nek. 17. Bartel kör bonden in ärter. Det börjar blåsa, varvid
sades:”Bartla bäst det bartla vill, jag skall köra mina ärter in!” Bonden förvandlades till en sten. 18. Bartel sättas bönor. 19.
Buttersmässa - marknad då. 20. Bertil var första tröskedag. 21.
Bartelsmässetork. 22. Buttersmäss - det var tre dagars tork före
eller efter, så att Bertil får torkat sina bockskinn. 23.
Bartolomeus - bockadö. 24. ”Får Lars sin nek torr så får Bartel
sin hud torr”. 25. Den dagen huggas hasselbuskar. 26. När
Bertil är våter, är det många män som gråter. 27. Bertil torkar
sina skinn - man torkar lädret. 28. Bertil bankare - man skulle
tröska råg. 29. Bertil skulle de ha tagit av rågen, annars kom
Bertil och bankade. 30. Bertil blåsare. 31. Säden blåser bort
Bartolomeus. 32. Bertil blåsare - bankare - bockadö. 33. Bertil
kornböstare, bjuggböstare. 34. Var Bartel regnig, blev det en
regnig höst. 35. Bertil korntröskare - kornböstare. 36. Bertel
agnabankare. 37. Regn Bertil - säden bärgas våt. 38. Säden
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skall vara inne, innan stormen kommer. 39. Bartel - sedan
kommer torken från norr. 40. Sådant vädret är denna dag, blir
det hela hösten. 41. Efter ”Bärtelmäss” biter inte lien. 42. Efter
Batolomeus - se efter torken i norr. 43. Tre dåliga slåtterkarlar Ola, Lars och Bertel. 44. Bertel; då bör gräset vara slaget. 45.
Bertil skiter i gräset. 46. Bertel - torparetorkan då. 47. När
Bertil får sin bockahud torr. 48. Bartolomeus, ”Johan Storpej”
gav blåst. 49. Bärtelsmässe krycka. 50. Bartel - marknad i
Ulricehamn. 51. På Bartel skulle man så lin. 52. Bartel klar vacker höst. 53. Efter Bertil kommer vädret från norr. 54. Vid
Bartel var ”vildhöstnaden” slut. 55. Nu skulle man plocka av
humlen som var mogen. 56. Vid Bartel börjar höstslakten. 57.
Vid Bartel dra bina inte längre honung. 58. Slåttern bör nu vara
avslutad, ty Bertil sket i gräset.
Solen.
Solen viker hän på Bartolomeus; St Luciæ afton kommer den
igen. 2. Solulvar båda gott väder. 3. Vintersolståndet, just då
solen vänder i sin bana, står vattnet stilla några sekunder. 4.
Gick solen ned i en molnsamling eller, om solulvar syntes
omkring henne, väntade man regn eller oväder. 5. Vid en
solförmörkelse bli en del människor krymplingar - en del dö. 6.
När solen står still, skall man ta ned vävarna. 7. Bisolar visa sig
på båda sidor om solen; ibland endast på en sida; de kallas
solulvar. 8. Man kan vänta yttersta domen vid solförmörkelse.
9. Om man tvättar vid solstånden, blir det fläckar på kläderna.
10. Solgård bådar regn nästa dag. 11. Var en solring öppen åt
norr, blev det vackert väder.
Rufus, 27 augusti.
P
å Rufus sade man upp råttor och möss. 2. Nu uppsäges
mullvaden. 3. Rufus sås rågen. 4. Denna dag läste man bort
råttor och möss.
Johannes 29 augusti.
Den 29 augusti, Johannes döparens halshuggning. Då höggs
rotskott på träd; de kunde sedan inte slå upp på nytt. 2.
Regnade det nu, så blev det regn hela hösten. 3. På denna dag
skulle man hugga ned träd och buskar som man ville bli av
med. 4. Johannes; man skulle inte så råg före den dagen. 5.
Johannes; då skulle man ta bort rotskott. 6. Nu beskäras buskar.
7. Man skulle hugga buskar (hugga bort videbuskar). 8.
Johannes skulle man hugga rotskott. 9. Allt aspe hugges. 10.
Nu skulle man skära upp malörten. 11. Man skulle inte fälla
träd på Johannes. 12. Det var tid att hugga törne. 13. På
Johannes kvistade man träd.
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September
Om höstdagjämningen stormade det vanligen. 2. 1 september
bestämmer hela månades väder. 3. Septembernymånen kallas
väreny. 4. 14 september tas korna hem från betet. 5. Andra
onsdagen i september kallas ”oxhelga” - marknad i Filipstad. 6.
16 september lämna svalorna Sverige. 7. September torparetorkan. 8. 9 september såddes höstrågen. 9. 15
september; svalorna gå till sjöbotten. 10. 18 - 19 september himmeldagarne. 11. 5 september slaktades bin. 12. Det var 8
vackra dagar sist i september - då reder björnen sitt ide.

Mormässa, 8 september.
Nu slaktas bina. 2. Efter morsmässe ti´ se´n ta´ sig varken bock
eller bi. 3. Vid morsmässa slaktades höstkalven. 4. Nu far
svalan bort. 5. Denna dag var jungfru Marias födelsedag. 6. Nu
skördas lök mm.
Korsmässa om hösten, 14 september
Då var det fodernöd. 2. Denna dag fick man inte spinna. 3.
Korsmässan - då kom vintern. 4. Dagen inföll i Norsveckan. 5.
Den dagen korsade man kreaturen. 6. Nu kom virvelvindar och
snö-kulor. 7. Allmänt säges, att nu flytta svalorna. 8. Vid
korsmässetiden öppnades alla grindar och dammar. 9. Blåste
det då sunnanvind, blev fodret odrygt. 10. Nu såddes höstrågen.
11. Vid denna tid var det slut på skogsbetet. 12. Potatisen togs
upp. 13. Kon skall ta med sig sin kalv. 14. Betet blev nu sämre.
15. Denna dag kunde hästarna få korsslag.
Mikael, 29 september
Blåste det denna dag, blev det foderbrist. 2. Denna dag var
flyttedag. 3. Mikaelsmässe knektar var drängar som gick till
staden. 4. Blåste det denna dag sunnanvind, kom sjöfäet upp på
land och fodret blev odrygt. 5. Efter ”megats mäss” skall man
se efter torken i norr. 6. Megalsmässe var gamla flyttedagen. 7.
Då var det marknad i Viskabro. 8. Mikaels mässa tändes ljus. 9.
Nu skulle man spå vintern. 10. Denna dag fick man inte klippa
fåren, då annars ullen växer dåligt igen. 11. Var det blåst
Mikael, så blåste fodret bort. 12. Mikael, då var det skonöd. 13.
Nu skulle man flytta bin. 14. Denna dag skulle man lägga sig
vid ljus, då började hösträppen. 15. Var det mycket ekollon,
blev det en snöig vinter. 16. Mikael; det var bra, om korna
kalvade då. 17. Man slaktade Mikaelsmäss-vären. 18. Det var
marknad. 19. Man skulle inte låta kreaturen gå ute nattetid
senare. 20. Var det denna dag nordlig eller ostlig vind, så blev
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vintern sträng. 21. Nu skulle skörden vara avslutad. 22. Nu
slutar kreaturens vallgång. 23. Skörden skulle vara inbärgad.
24. Om Mikaeli slutar betesgången. 25. ”Om jag inte kommer
te Meckelsmässa riane..” 26. Mickels-mäss slutade
tröskningen. 27. Nu skulle potatisen vara uppe. 28. Man sådde
vete. 29. I Mikaelsmässo nä (nedan) ska de plantera trä. 30.
Blåste det denna dag, blev det klar-is. 31. Fåren få gå ute till
Mattesmäss (21 september). 32. ”Kommer jag inte
Mickelsmässe skridande, så kommer jag heljmässa ridande...”
sade Vintern. 33. Nu skulle allt utearbete vara färdigt. 34.
Mickelsmässeknäpp är helgemässeknäpp. 35. Korna borde
kalva vid Mikael. 36. Lät man kreaturen gå ute nattetid efter
Mikaeli, blev de sjuka. 37. Nu skulle man flytta sina träd och så
vintersäd. 38. Om Mikaeli natt kom en viss fru. 39. Till henne
hade man lämnat hö och nek ute på marken. 40. Man åt
kålsoppa. 41. Mickelmässmorgon repar man gräs vid andras
lagårdar och ger sina kreatur. 42. Tjänarna flytta. De fick
väldiga brödkakor. 43. Gick hästen ute Mikaeli, fick han
droppränder. 44. Nu började kvällsetorna. 45. Var Mikael klar,
blev det mycken halka den vintern. 46. Nu var det
sockenstämma. 47. Barnen ställdes in. De skulle då ha ett kok
stryk. 48. Barfotagången upphörde. 49. Var det nu gott om
ekollon skulle det bli en snörik jul. 50. Korna sluta mjölka om
de gå ute senare. 51. Kreaturen få ohyra om de gå ute efter
Mikael. 52. Man tog väderleksmärken denna dag. 53. I
Meckelsmässe nedan torkar björnen sitt gräs. 54. Efter Mikaeli
kör havsfrun sitt fä iland. 55. Kors ritas över dörrarna kvällen
före Mickelsmäss till skydd mot havsfruns kreatur. 56. Det var
skördemässa om Mikael. Man åt gröt. 57. Säterfolket kom hem
med ”budrätta”. 58. Det var en särskild högtid. Man höll kalas.
59. Mikaelifrosten var farlig för kreaturens magar. 60. Man
tröskade med handslagor runt alla uthusen för att fördriva
”åter”, råttor, sorkar m m. 61. Alla barnen skulle följa med till
kyrkan. 62. Vid Mikael började kvällsitterna. 63. Om Mikael
skulle man klippa svinen (skämt). 64. Vid Mickelsmäss åderlät
man kreatur. 65. Man räknade händelser från Mikael till
Mikael. 66. Vid Mikael gå nattvardsbarnen första gången till
skrift. 67. Mikaelsmässetorkan - herretorkan. 68. Djuren fick
särskild förplägnad. 69. All utegärning skall nu vara färdig. 70.
Den som först får in kreaturen, skall först bli färdig med
grödan. 71. Nu skulle man äta kött av ”värungar” (unga
baggar). 72. Den dagg som faller i det nedan som infaller
omkring Mickelsmäss, medför sjukdomar för kreaturen. 73.
Mikael kallas ”väreny”. 74. Man skall inte ta ut lysning under
”Väreny”. 75. Sådant vädret är Mikael, så blir det i 5 veckor.
76. Det talades om Mickelsmässe-vären (vädur). 77. Om
kvällen åts risgrynsgröt. 78. Om ekollonen är tomma och våta,
blir vintern mild. 79. Man kan nu fördriva vägglus genom att
stänka vatten på väggarna. 80. Denna afton sattes en lie i en
sädesbinge i ladorna för att troll och tomtar inte skulle ha makt
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att ta av den otröskade säden. 81. Kända auktionsropare får
anstånd till Mikael. 82. Om flyttfåglarna nu är kvar, blir det en
god vinter. 83. Man slaktade bockar och bin. 84. Man skulle
inte ha hästarna ute om natten. 85. Mikael; då skall man inte
lita på vädret. 86. Denna vecka tas potatisen upp; i nästa veckaandra rotfrukter. 87. Mikael kallas Hällemässa. 88. Mikaeli
kväll får korna av en kärve som bundits på åkern. 89. Mikaelinatten skulle korna hållas inne. Man fick inte röra något i
ladugården, inte slå något djur, ty tomtarna är särskilt retliga
denna natt. 90. Denna dag skall man ”taga upp galle” på korna,
d v s slå åder på kons tunga. 91. Vid Mikael drar flyttfåglarna
bort. 92. Hästarna skall inte gå ute efter denna dag. 93. En präst
konfirmerade barnen Mikael-söndagen och hade nattvardsgång
följande söndag. 94. Mikaeli-söndagen skulle man plocka
nötterna av hasselbusken. 95. Kom vintern vid denna tid, blev
det svårt för de fattiga. 96. Mikael är första vinterdag. 97.
Mickels-mässo-afton; då var det dans. 98. Hästarna skulle nu
ha en halvkappe råg på nedan, så blev de inte trötta och slapp
”kvarta”. 99. Från vårfrudag till Mikael fick ljus inte tändas
inne. 100. Man åt skördegröt. 101. Blåste det nu nordanvind, så
blev vintern mild. 102. Man skulle klippa fåren i nedan. 103.
Man skulle ta trä-slagan och slå tre ggr på varje åkerteg. 104.
Man skulle ”klippa” grisarna. 105. Efter Mikael har man intet
gott att vänta av vädret. 106. Mickels-mässo-natt betäckte
havsfruns tjur böndernas kor. 107. Om det blåste västan
Mickels-mässo-natt, drev böljorna ”havs-fäet” mot land och då
blev det foderbrist under vintern. 108. Om man slaktade en
lammunge vid Mikael så skulle det ske i nymåne. 109. Fårslakten på Mikael ägde rum i ny. 110. Man klippte fåren på
nymåne före Mikaeli. 111. Djuren kunde tala nu på natten. 112.
Skörden avslutades; man åt skördegröt. 113. Det blåste
sunnanvind på Mikael; sjö-fäet gick upp på land och fodret
blev odrygt. 114. Kreaturen skulle tas in Mikaeli afton så att
inte kvist-dropparna skulle falla på dem. 115. Havsfruns
kreatur kom på västanvind. 116. En täljkniv sattes i väggen.
Den skyddar mot, att inte havsfruns fä kommer in i fähuset.
117. Blåste det nordanvind på Mikael, blev fodret drygt. 118.
Blåste det Mikaels-mässa, så blåste fodret bort. 119. Kvällssittning börja nu och slutar vid vårfrudagen. 120. Sunnanvind
Mikaeli dag, då drev havsfrun sina kreatur i land. 121. Man
lade ut en halmsudd; blåste den bort, blev det foderbrist. 122.
Mikaeli-dagen; havsfrun driver sina kreatur i land. 123. I
Mikaeli nä (nedan) sitter tjädern säkrast i trä. 124. Mikaeli klar;
då får man leva i frid med sina tjänare. 125. Vid Mickels-mässa
sattes kreaturen på bås (IFGH 4336). 126. En bonde är nyfiken
på att få höra, vad djuren säger Mikaeli-natten, då de kunde
tala. Han hör en oxe säga, att de snart skall dra sin husbonde till
jorden. Bonden skall stöta en grep i oxen, men halkar och får
in den i bröstet, så att han dör med detsamma. 128. Nu är det
in-skördat, man skulle äta skörde-gröt. 129. Mikael var en fritid
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för tjänarna som kallades Mickaels-mässo knektar. 130.
Västanvind; havsfrun drev sin smala hjord i land - råttor och
möss. 131. Till Mikael skulle kreaturen för första gången den
hösten ha aftonmål inne. 132. Mikaeli knutar - då var det gamla
sovlet slut. 133. Om Mikaels-mässo sol sken på bokens rot,
skulle det bli mycket bokollon.. 134. Vid Mikaeli spelade
barnen ”tröll” med runda och torra ko-skitar. 135. Man skulle
inte skörda efter Mikael. Vinterkungen kan komma när som
helst. 136. Sommarsolståndets väder varar till Mikaeli. 137. Nu
var linet rötat, potatisen riven o.s.v. 138. På Mikaeli nedan
skulle innanfönstren insättas. 139. På ek-äpplena ser man huru
vintern skall ställa sig. 140. 14 oktober var annars första
vinterdag (Småland, IFGH 4894). 141. Om inte åskan har slutat
att gå till Mikael, går den hela vintern. 142. Djur som äta
”mickelsmässe-rim” d v s betar ute vid Mikaeli får dålig mage
hela
vintern.
143.
Mickelmässe-dansen
var
en
hopläggningsdans. 144. Boskapen tas in; bjällrorna får inte
höras efter den dagen. 145. Man ritade tjär-kors på dörrarna.
146. Man slog med slagor runt om alla uthus, för att skydda
djuren mot ont och för att fördriva råttor och möss. 147. En
liten bit av julgrisen från förra året åts nu upp. 148. Korna fick
ett tjärat ägg vardera. 149. Mickelsmässe nedan (fullmåne)
insattes fåren; ett får slaktades. 150. Det var sockenstämma,
fåren slaktades. 151. I mickels-mässe nedan högg man
byggnadsvirke. 152. I mickels-mässe nedan (fullmåne) spelar
ung-tjädern. 153. Man sade upp skäktorna. 154. Efter Mikael
får man gå över åkrarna. 155. Kreaturen skulle vara inne före
solnedgången. 156. Man satte eggjärn över dörren, annars kom
havsfruns boskap. 157. Efter Mikael fick man inte röra jorden.
158. Nu skulle äpplena skördas. 159. Måndag efter Mikaeli var
det marknadsdag. 160. ”Mickelmässedag skall du ett ek-äpple
ta...” etc. 161. Mikaelsmässa – sko-nöd. 162. Korna skall hållas
inne Mickelsnatten. 163. Vallgången var nu slut. 164. Till
Mikael fick korna arsenik som skyddar mot ont. 165. Korna
fick ett tjärat ägg vardera. 166. Nu skulle man slakta. Man
hängde speke-kött på krokar. 167. Inga hästar får vara ute nu.
Oktober

Den 24 oktober - 1 november hade tjänstefolket frivecka –
russle-veckan, ledighets-veckan eller flyttaredagen. 2. Man
skulle inte slakta i oktober. 3.Oktober var slaktmånad. 4. I
oktober samlar björnen mossa till idet; under tork-veckan i
oktober samlar han vinterförråd. 5. Var vintergatan stor i
oktober, blev det en sträng vinter. 6. Veckan efter den 24
oktober kallades minsknings-veckan. 7. 24 oktober var det
flyttning - friveckan började. 8. Var det den 16 oktober gott
väder, så blev det gott väder till jul. 9. Den 24 oktober började
kvälls-sittningarna. 10. 13/10 var sista sommardagen. 11.
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Rovorna skulle vara ur jorden till pigmarknaden den 18 - 19
oktober. 12. Björntorkan i oktober. 13. 14 oktober var första
vinterdagen.
Birgitta 7 oktober

Dagen kallas Brittmäss 2. Nu var det torkperiod. 3. Birgittmäss-sommar ha vi fått för en from nunnas skull. 4. Birgitta
skulle se blod på hästarna. 5. Birgitta - nu skulle man åderlåta
hästar. 6. Vid Birgitta började man karda ull. 7. Till
brittsommar, då torkar björnen mossa.
Gallus 16 oktober

Inga äpplen får nu sitta kvar på träden, äppleskörden var
avslutad. 2. Alla kreatur skall vara inne efter Gallus. 3. Då
skulle hästarna inte få vara ute. 4. är fåren ute då, får de ont i
gallan. 5. Man får inte släppa ut djuren fastande. 6. Djuren
skulle ha torrt hö, annars fick de gallsjuka. 7. Denna dag gav
man korna salt mot ”gallet”. 8. Det var nu farligt för kor att
beta. 9. Gallus; betade kreaturen så sent, så fick de ohyra. 10.
Vallgången bör nu sluta. 11. Gallus vacker - sommaren vacker.
12. Var det regn Gallus, blev det gott år. 13. Sådan som Gallus
är, sådan blir nästa sommar. 14. Regnar det Gallus, kommer det
mycket regn nästa år. 15. Gallus grann - hela vintern grann. 16.
Hälften av Gallus är sommar och hälften vinter. 17. Gallus torr
- nästa år detsamma. 18. Kommer det regn denna dag - stark
vinter. 19. På Gallus var det oftast dåligt väder. 20. Regn på
Galle - säd på knalle. 21. Regn på Galle - håla i skalle. 22.
Regn på Galle - gräs i hålor och på skalle. 23. Var det frost på
Gallus, kan man så vintersäd var som helst. 24. Dryper det
Galle - får man så råg på knalle, hö på knalle, säd på skalle
eller korn på halle. 25. Gallus ger rovan mognad. 26. Gallus var
det rågsådd. 27. Man skulle ta in äpplena före Gallus, annars
blir de giftiga.
November

Förste november; allt löv skulle rakas ur trädgården dess-förrinnan, annars blev det dödsfall i familjen. 2. Om man ser en
orm i lövet skall man gå därifrån, annars blir man sjuk. 3. En
dag i november får korna en blandning av kli, kummin och
vatten ur koskällan för att mjölka bra. 4. 13 november var årets
olyckligaste dag. 5. 21 november var Marie offerdag. 6. 1
november kom första vinterknäppen. 7. 6 november tågade
skolbarnen genom staden med flaggor.
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Alla helgons dag, 1 november

Helgonmässvinter kommer skridande - Anders kommer med
möda ridande. 2. Kommer inte vintern på Helgemässa
skridande, så kommer den Andermässa ridande. 3. Helgemässa
skulle kålgårdarna vara rena. 4. Helgemäss vinter - Andersmäss
tö. 5. ”Kommer jag inte Meckelsmässa så kommer jag
helgonmässa”...o s v 6. Kommer jag inte Mickelsmässa
skridande, så kommer jag helgonmässa ridande. 7. Vid
Hällemäss - björnen går i ide. 8. Helgemässa var lilla jul. 9.
Alla-helgons vinter. 10. Helje-mäss-vintern kom 8 veckor före
jul. 11. Hälje-mässa var första vinterdagen. 12. Till helge-mäss
kunde kreaturen få beta. Kom det helgemäss vackert väder,
blev det skriande oväder om Mårtensmäss. 13. Kvinnorna var
svartklädda i kyrkan denna dag. 14. Vinterfloen
(översvämning) kom inte före Helgon-dag. 15. Man kunde spå
vinterns väderlek av ett spån, hugget av en växande bok
Allhelgonadagen. 16. Kommer han inte till Helje-mäss
ridandes, så kommer han Mårtensmässa skidandes. 17. Heljemässa skulle man klippa svinen. 18. Allhelgona-natten firade
de dödas andar midnattsmässa i templet.
Mårten, 11 november.

Vid Mårten skulle man äta gås. Var det klart väder, blev det
stark vinter. 2. När gåsen går i dy om Mårten, så kommer
julbocken om jul på isen. 3. Mårtens-mässe-natt får stubben
hatt. 4. Vid Mårten var det gås och brännvin. 5. Ungdomen
samlades nu för att plocka gässen; det var kalas. 6. När Mårtens
gås dansar på isen, skall julbocken gå i skiten. 7. Om gåsen
dansar på isen, så, dansar julen i fisen. ”När Mårten gås går på
isen, går julbocken i fisen.” 8. Nu skulle man klippa svinen.
Det var gåsslakt på större ställen. 9. Man slaktade gässen. 10.
Mårten var första vinterdag. 11. Vädret under Mårtens-nätterna
bestämmer vinterns väderlek. 12. Sådant vädret är vid Mårten,
så blir det julafton. 13. När Mårtens gås dansar på isen, dansar
julgubben i skiten. 14. När Mårtens gås går på isen, trampar
jultuppen i fisen. 15. Mårten - då åts höns eller anka. 16. Kom
Mårten på en fredag, så blir det foderbrist. 17. Om Mårten går
frusen, så går julbocken i skiten. 18. Vid Mårten får kreaturen
granris, så får de trivsel för vintern. 19. Man får inte skrapa
hästen före Martin. 20. Var det mildväder Mårten gås, så blev
det kallt till jul. 21. Klart väder om Mårten biskop - sträng
vinter. 22. Om Mårten slaktade man julgrisen. 23. Om Mårten
skulle man äta stekt gås. Drängar och pigor lade ihop pengar
och köpte en gås. 24. Mårten - det var stekt gås och
risgrynsgröt till kvällsmat. Det var åldermanskalas då. 25. Frost
Mårten bådade frost julafton. 26. Frost Mårten bådade
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mildväder till jul. 27. Denna dag gick läroverkspojkarna i
gåsmarsch genom gatorna.
Catharina 25 november.

Om Katarina och Anders fryser ihop, blir det frost på våren. 2.
Katarina och Clemens (23 nov.) bestämmer vintern 3. Katarina
tas syrenkvistar in som sätts i vatten; de spricker ut till jul. 4.
Man skall aldrig lita på Karin. 5. Vinter på Katarina-dagen
varar inte länge.
Sten, 28 november.

Var Sten torr, kunde det bli en vinterknäpp julmorgonen. 2. Om
Sten hade mössa och stubben hatt, blev det snövinter med goda
skogsförtjänster.

Anders, 30 november

Om stubben bär hatt Andersmäss natt, så skall den vara till
Vårfrunatt (25 mars). 2. Om stubben ... så skall den ligga till
Peter katt (22 februari). 3. Om stubben bär hatt, blir det ett gott
år. 4. Anders - då var orakel angående sommarens väderlek. 5.
Om Anders braskar, skall julen slaska. 6. Om Anders gråter,
blir julen inte våt(er). 7. Bär stubben hatt Andermässnatt, skall
det vara till Lusse natt. 8. Andersmässa var det sko-nöd. 9. Om
stubben bär hatt Andersmäss natt, så öppnas alla bäckar julnatt. 10. Om Anders braskar, så knarrar juleskon. 11. Ha inte
gardiner för fönstren Andersmäss natt; natten skall komma in
genom fönstret. 12. Anders-mässe-natt: stanna kvarnen! 13.
När Anders går på isen... 14. Annersa natt tar vintern fatt.
December
Anna 9 december.

Var det inte slädföre Anna-dagen, blev det ingen varaktig
vinter. 2. Fläsk-Anna; julgrisen slaktades. 3. Anna-dagen börjar
jul-brygden; ”Anna med kanna”. 4. Anna; då läggs lutfisken i
blöt. 5. ”Åker Anna, så åker alla släde till julottan.” 6. Anna
med kanna; ölet skulle vara färdigt då.
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Lucia

Det var ett tryne under skomakarens bord lucia-natten.
Skomakaren högg till det flera gånger. 2. Det var en hop
spökerier lusse-natten; bl. a. om en sugga. 3. Mjöl kastades i
bäcken till lusse (=Lucia). 4. Kvarnen stannade lusse-natten, då
mjöl kastas i vattenhjulet. 5. Ett barn blev bortbytt en lussenatt. 6. Man fick inte mala. 7. Tjär-kors ritades på
lagårdsdörrarna strax före lusse. 8. Man skulle ha en riklig
lusse-frukost med tupp eller annan fågel, det kallades
”lussebeten”. Sedan skulle man sova och dricka lusse-glögg. 9.
Den stygga lusse-käringen tar barn. 10. Lucia var en hednisk
käring - hon tar barn. 11. Lucia var det slakt och bak. 12. ... åka
med loppe-lasset. 13. Lussefärs-släkten är ute julnatten. 14.
Man for gärna till kvarnen lusse-morgonen. 15. Lusse-gubben
for genom kvarnrännan mellan kl. 12 och 1. 16. Näcken ville
vara ensam om att mala lusse-natten. 17. Det var Lucifers verk
att kuggarna i kvarnhjulet spolierades lusse-natten. 18. Näcken
mal lusse-natten; det var inte värt att man mal slö-säd den
natten. 19. Bönderna kom och tackade mjölnaren för god mäld
under året. Då sups det. 20. Lusse-natt stannade kvarnen. 21.
En lusse-natt fick en knalle rida med en ryttare från Stockholm
till kind, där han var hemma. 22. Lusse var det tomtar i
ladugården vid midnatt. 23. Djuren kunde tala kl. 12 på natten.
24. Tomtarna hade sin julotta om Lusse. 25. Lusse-Per kom lös
kl. 12-1. Det var farligt att göra kringgärning då. 26. Man
skulle stöpa ljus lusse-morgonen, de brinner bra. 27. Lucia - en
legend om hur hon slets itu. 28. Om man låg länge lussemorgonen, blev man lusig. 29. Om man tröskade, så blev
mjölet drygt och bra. 30. En stygg käring kunde komma den
dagen. 31. Jungfru Maria fick besked om sin nedkomst-dag då.
32. En kvarn brann en lusse-natt - det fick lusse-gubben skuld
för. 33. En timme på natten borde kvarnen få stå still. 34.
Lusse-biten åts kl. 3. Det var smörgås med ost och dricka. 35.
Lucifer for genom åarna lusse-natten. Han slog sönder allt som
var i rörelse. 36. Lucifer far genom ån, kvarnen måste stå still.
37. Kreaturen talade lusse-natt:”Lusse-natt är lång!” 38. Det
var svin i kvarnen:”Lusse-natt i natt, klabbedask!” 39.
Mjölnaren kastar litet mäld i ån, Lusse fick en skopa mjöl. 40.
Lusse var slaktdag för svin och ko. 41. Man gjorde en krona av
en brödkaka med ljus i. 42. Lusse malde åt sig. Det var bäst att
stänga kvarnen en timme. 43. En svart hund hindrar kvarnen att
gå. 44. Fick korna särskilt foder på ”ljusotta”, så gav de mera
mjölk. 45. Lusse-morgon skall man tröska eller näta säd på
logen. 46. Lusse-käringen kom. Det var inte bra att ligga länge
den morgonen. 47. En stygg käring kom och välte ett lass
loppor i ens säng. 48. Alla skulle upp kl. 3 och äta sig väl
mätta; sedan skulle man sova. Man åt stekt fläsk. 49. Nu var en
stygg käring ute på vägarna. 50. Mjölnaren lät kvarnen gå
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lusse-natten; hjulet gick sönder. 51. Kreaturen fick var sin
havre-nek (kärve). 52. Kvarnen stannade lusse-natten.
Mjölnaren kastade en skopa glöd i vattnet. 53. Lusse-natten
kunde man finna skatter. 54. En lyktgubbe lyste lusse-brud. 55.
Lusse-gubben hade vargskinnspäls och var svärtad i ansiktet.
56. Lusse-gumman var ute; hon var ett fylle-svin. 57. Lusse;
man fick bröd, smör, ost, kött och brännvin. 58. Man fick inte
spinna lusse. Kreaturen få kringgången. 59. Näcken malde i
kvarnen lusse. 60. Man stöpte ljus. 61. Man gick med glögg till
andras hus. 62. Lucia var hednisk. Hon kom från finnarna. 63.
Kreaturen fick extra foder. Vattnet blev vin. 64. Trösk-karlarna
fägnades på logen med fläsk och brännvin. Husbonden piskade
sitt husfolk i ottan. 65. Man hade en offer-kista eller offerbössa med bild av Lucia. I denna offrades. 66. Lusse eller
gamle-far var i kvarnen. 67. Eld kastades i kvarnhjulet, då
Lusse höll kvarnen. 68. Det fanns risk, att man mötte glo-son.
69. Ljus, stöpta om lusse, brann ljust och stadigt. 70. Lussegubbar... var iklädda vita skjortor med halmbälte, somliga hade
halm om benen. 71. Bröllopsorakel lät ungefär: ”Lucia den
blida skall låta mig veta, vars säng jag skall breda, vars barn jag
skall bära, vars käraste jag skall vara och vars famn jag skall
sova uti!” 72. Lusse-morgon sågs en svart katt krypa ur en
kvarn, över vägen och in i skogen. Bakdelen var hela tiden kvar
i kvarnen. 73. Lucia-bruden var en flicka som fått oäkta barn.
74. Hon skulle ha en krona av svin-borst med skat-fjäder i.
Hennes följeslagerskor strödde aska i hennes spår för att inte
själva få oäkta barn. 75. En flicka som fått barn, kläddes i trasor
och krans av ljung eller enris. 76. Hon leddes? av två flickor
från hus till hus. Vid varje ställe sjöng de en lusse-visa som
slutade med tre spottningar; då ströddes aska efter dem. 77.
Klockan 12 lusse-natten får man se sin tillkommande i en
spegel. 78. Ladugårdsdörren bands fast med en vidja, så att inte
Lucia välte lasset på logen, annars åt lusen ihjäl folket under
året. 79. Det var tröskning och vedhuggning Lucia. 80. Lucia
firades; uppstigning kl.1. Kaffe med dopp, frukost; ibland dans.
81. En mjölnare stämmer kvarnen kl. 12 på natten en halv
timma. Han skyfflade ut en skyffel mjöl i kvarnfallet. 82. Alla
kvarnar, även väderkvarnar skall stå en stund på lusse-natt,
annars går det galet. 83. Vid vattenkvarnar kastades en skyffel
mjöl i vattnet som offer då kvarnen stämts. 84. Lusse-gubben
slår till en bonde med en tvätt-trasa och säger: ”Lusse, Lusse
långe-natt, klabbadask, fader Anders!” 85. Husdjuren skall ha
havre om lusseotta för att inte bli maktlösa. 86. Talesätt:
”Lusselin (tö) slår alltid in, om så inte längre än medan
käringen tvättar särken sin!” 87. Lusse-gubbar gå omkring i
stugorna. 88. Gödselstaden beströs med hackat granris. 89.
Mjölnaren i Tvååker offrade en skyffel mjöl till näcken, då
kvarnen stannade lusse-natt.90. Näcken stämde kvarnen lussenatten. 91. Näcken spelar lusse-natten. 92. Ingen kvarn och
inga andra maskiner fick vara igång lusse-natt. 93. Att tröska
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lusse-natt vore att reta tomte-gubbar; de skulle fördärva
tröskverk och hjul. 94. I en kvarn huserar varje lusse-natt onda
makter. blev år dödades mjölnaren. Till sist kom där en som
hade bössa med sig och sköt själva storkatten. 95. Den som
kommer sist upp blir lussegris 96. Lucia afton skall korna ha
ärt-kaka, annars låg de och sög på tårna under natten och sög
”mallen” ur benen. 97. Mor kom in med björk-ris. Barnen
skulle piskas. 98. Nu skulle man äta märg i benen och sova på
maten.. 99. Klen-gås serverades på sängen. 100. Det var
tröskning kl. 2 på morgonen. Sedan var det frukost kl. 5,
varefter man sov på maten. 101. På somliga ställen tog man in
stabben och dansade kring den. 102. En dräng hade varit i
kvarnen lusse-natten. 103. En gubbe går jämte lasset och säger:
”Lusse-natt i natt, du Lussilander!” Detta upprepades i ett hela
vägen hem. Drängen ropar, då han går in i stugan: ”Nu kan du
stå där!” Drängen blev sjuk. 104. ”Jag får ta mig en lusse-natt i
natt!” säges om ett svårt arbete. 105. En lusse-natt blev
skogsnuvan skjuten av Odens jakt. 106. Lucia var en änkefru
som förskrivit sig åt Satan. En präst friade till henne, varvid
Satan kom. 107. Skorna var fulla med lus, om man gick upp
sent. 108. Lucia firas till minnet av en elak käring. 109. En
utklädd lusse-gubbe tigger brännvin. Dansar med en docka av
halm. 110. Kvinnorna spinna blånor. 111. Man skulle ha vridna
vidjor utanför dörren, så att ”loppe-man” kunde laga sin vagn
om den gick sönder. 112. Man dansade om lusse-morgonen.
113. En råghalmskärve ställdes mitt på golvet och påkläddes
kläder (kjol, tröja, hatt); sedan dansade man runt figuren. Man
fick lusse-sup och lusse-fägnad bestods. 114. Kvarnen stannade
kl. 12. Det var en liten gubbe som höll den. 115. Det var svin i
kvarnen:”Lusse-natt i natt!” 116. Om solen den dag skiner
såpass som åtgår för att sadla en häst, så skall året bli gott. 117.
Lucia firades endast om dagen inföll på en söndag. 118. Det var
årets längsta natt. Tomtarna höll till i en bod och dansade. 119.
Väven borde alltid vara uppe om lusse. 120. Lutfisken lägges i
blöt. 121. Lusse-natten fick man inte spinna, baka, mala... 122.
En man som mal en lusse-natt, får se en stor svart hund hålla
kvarnhjulet. 123. Ljus brinner i fähuset lusse-natten. 124. Man
fick inte fria ko till tjur lusse-natten. 125. Man fick inte slå
kreaturen om lusse, de ha mer känsel då. 126. Något skall
läggas ut till tomten. 127. En stor lus sprack, lusse-morgon.
Luse firas som en sorts begravning efter lusen. Om lusse
kommer i slutet på veckan, firas den i stället på söndagen. 128.
Kvinnorna skall ha spunnit upp två rullar garn före frukost och
männen tröskat vissa sneser (visst antal, tjog). 129. Tomtarna
maler lusse-natten. 130. Lucia åt sju frukostar innan hon
avrättades. 131. Lussebete var ål, sylta, fläskkorv, kokt fläsk
och brännvin. 132. Mellan 11-1 på natten skulle kvarnen stå, ty
då gick sjörån genom forsen. 133. Såsom Lusse var, så blev
julen. 134. Kreaturen och tomten skulle ha ”lusse”.
135.Vitklädda flickor med krans på huvudet bjöd på ost, bröd
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och brännvin; somliga hade masker för ansiktet. 136. En lucia
bjöd på lusse-biten, som bestod av ost, bröd och brännvin samt
lusse-ringar vilka kunde trädas på armen. 137. Lusse-Per
fördärvade alla kvarnar lusse-natt. 138. Man skulle ha tre
svavelstickor på sig om man gick ut på kvällen vid lusse-tid.
Man kunde råka ut för jul-suggor (Glo-son) och Odens jakt.
139. Man fick inte väva lusse-dag. Det var riskabelt att mala;
kvarnen stannade; man åt sovel och fjäderfä. 140. Vättarna
härstamma från Lucia. 141. Lussefärs-släkten skulle ha sista
neken och sista kärven. 142. Lucia var en hednisk drottning.
143. Kvarnen stannade kl. 11. En liten vitskäggig gubbe höll
hjulet. 144. Lucia var en vacker kvinna. Hennes hår löstes upp
och tjärades. Så sattes hon i en vak och frös fast. Först dansade
man runt henne och sedan antändes tjäran. 145. En rad
lyktgubbar sjunger: ”Lusse långa natt, klabbedask!” 146. En
man mal lusse-natten. Ett stort svin sticker in trynet med orden:
”Har du sett större tryne.” Mannen slår till trynet med en
eldbrand med orden: ”Har du känt likare bryne!” 147. Det var
halm på golvet. Man hade lekar. 148. Man klädde ut en kärve i
gamla kläder. 149. Tomte förföljer en åkande: ”Det är lussenatt i natt, Petter!” 150. Man måste ovillkorligen ha halm inne
om lusse. 151. ”Lusse-natt i natt!” sade lyktgubben. Lussedans
efter. 152. En ekorre håller kvarnhjulet lusse-natten. 153.
Lusse-osten. 154. Man åt pannkaka och sylt lusse-morgon. 155.
Lusse-käringen ville ta barn. 156. Tomten och lyktgubben är
ute lusse-natten. 157. Man skulle låta kvarnen stå lusse-natten,
annars blåsa trollen omkull den. 159. Man kastade en eldbrand
i kvarnhjulet. 160. De som ligga för länge piskas med vidja.
161. Man skulle inte mala; lusse-gubben förstörde kvarnen.
Inte mala lusse-natten - vit katt visar sig. 162. En eldbrand
stacks i vattnet. 163. Lucifer och Lucifers änglar hindrar
vattenverken att gå. 164. På Lucie morgon gjordes jul-tuppen.
165. Liten tomte på drev-hjulet hindrade kvarnen från att gå på
lusse-natten. 166. jul-typpa på bordet lusse-morgon. 167. Ett
bröd, kallat lusse-grisen ätes i ottan. 168. jul-mälden måste
malas lusse-natten. 169. Lussekatt - skyddar mot Lucifers
anhang. 170. En upptecknare tror att man kallat dem ”lusseskatt”. Man skulle ligga i halmen lusse-natten. 171. Lucia var
sista trösknings-dagen; sista neken skulle tröskas då, annars
fick man inget lusse-brännvin. 172. Lusse-halm; kvinnorna
skall ligga i den - då bli tvätt-kläderna renare. 173.
Underjordens andar var fria lusse-natten. 174. Mal man lussenatten, fördärvar näcken kvarnen. 175. Lucia; den dagen blev
djävulen utkastad ur himmelen. 176. Man fick inte mala lussenatten; en sugga kommer. 177. Man skulle vattna hästarna i
nordrinnande bäck lusse-morgonen. 178. Den som varit i
kvarnen kunde få se lusse-gubben; då välte lasset. 179.
Julgrisen slaktades i början av november, men smakades första
gången lusse-morgon. 180. Nu skulle man hugga jul-veden.
181. Kreaturen fick en havre-nek. 182. Man åt tre frukostar och
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gick upp kl. 2. 183. Tredje frukosten var dopp i grytan. 184.
Underjordens andeväsen var uppe på jorden då. 185. Genom
ljus och eld förlorar andarna sin makt. 186. Det var halm på
golvet lusse. Denna halm har sedan läkekraft. 187. Lussegubbar kom i vrängda pälsar med sotade anleten. 188. Man fick
inte mala, näcken skulle komma. 189. Man åt pannkaka, ost,
bröd och drack brännvin. 190. En svart katt kom efter en
gumma som var ute lusse-natten och sade:”Lusse-natt,
klabbedask!” 191. Spinning, malning och all kringgående
rörelse skulle upphöra lusse-natten; spann man då, fick svinen
”kringloppet”. 192. Lucia var en avgud. Därför ville en del inte
fira henne. Det var något hedniskt. 193. Lusse-gubben kom
som en stor svart tupp. 194. Om man inte slog löktneken (sista
kärven) åt Lucia, fick man inte lussebrännvin. 195. Kvarnen
stannade och en fölunge låg under kvarnhjulet. 196. Kvarnen
stannar av att en mus sätter sig på hjul-stocken. 197. Solen
vände sig lusse-natten. 198. Lusse-hare var ett bröd. 199. En
myling dansar och sjunger:”I natt, i natt är lusse-natt!” 200.
Man dränkte katter lucia-dagen. 201. Lucia var en mörderska rättskaffens människor firade inte Lucia. 202. Man skulle
tröska 14 blötor (travar) säd och äta sju frukostar. 203.
Boanissen eller tomten visar sig och antastar en gubbe med ett
kvarnlass. 204. Orakel vid korsväg. 205. Man skulle lära spel
av näcken då. Man fick inte mala. 206. Man bakade
drömpannkaka lusse-natten. 207. Särskilt bröd bakades till
lusse. 208. Tomtar visade sig om lusse för en kolare. De
dansade och sjöng, att nu var det elva nätter till jul. 209. LussePer; en ryttare som strider mot det onda. 210. Man skulle ge
offer av en nek till Lusse-Pers häst. 211. Log-tomten förtörnas
av att husbonden försummar att tröska i ottan lusse-morgonen
och hämnas. 212. Det var tomtegubbar i kvarnen, lusse-natten.
En bonde var, som fick en örfil. 213. En ko med ljuskrona
mellan hornen leddes omkring. 214. Lucia kunde komma och
hjälpa folk laga kläder. 215. En trollkäring med brösten över
axlarna satt på dörren lusse-natten. 216. Klockan stannade
lusse-natten. 217. Man fick inte väva; Lucia kom kl. 12 och
klippte av väven. 218. Det satt en liten gubbe på kvarnhjulet.
219. En lusse-morgon kom den onde och ville spela kort med
smederna. 220. Näcken spelade i kvarnen lusse-natten. 221.
Troll brände kvarnen varje lusse-natt. 222. ”Har du sett så
vackert tryne?” 223. Man skulle ha kaffe och en vidja färdigt åt
Lusse så att hon inte stjälpte lus-lasset. 224. ”Lusa” - den som
kom upp sist. 225. Skogsrån, sjörån och tomten var ute lussenatten. 226. Rida lusse-natten; ”jag vattnar mina fålar fem”.
Lusse-gubbe av halm och gamla kläder sattes på kälke, drogs ut
på isen och dränktes i sjön. 227. Lusse-supen skyddade för löss
under året. 228. Ett troll eller häxa var ute lusse-morgonen; så
långt hon såg, blev marken förbränd; därför skulle de ta henne
av daga. 229. Kvarnen stannade - grisasugga i hjulet. 230.
Skam mal sin jul-mäld lusse-natten. 231. Kon vände sig tre ggr
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i båset. 232. kl. 12 lusse-natten kom en gammal gumma till
kvarnen och malde två bönders säd. Följande dag hittades en
död kvinna i kvarndammen. 233. Katten skall ha av allt på
bordet. 234. Sist ur säng kallas lusse-grisen. 235. Kreaturen
skulle äta lusse; de åt löktneken (sista kärven). 236. Det kom
stjärngossar. 237. Två nakna barn åkte på lång-järnet. 238.
Lusse-gubbe - gumma; ibland skulle man dansa med dem. 239.
Man skurar golvet till lusse. Halm breddes på golvet lusse-dag
och fick ligga till juldags morgon, då den ströddes under
kreaturen. 240. Man låg i lusse-halmen för det skulle vara bra
för äringen. 241. Man strödde halm över golvet kvällen före
lusse-ottan, dansade i halmen och låg i den under natten,
troligen för att få god skörd nästa år. 242. Kreaturen fägnades
kl. 3 med tunnbröd eller en havre-nek. ”Ät väl och trivs väl”
sades till korna. 243. En skörde-nek tages vid lusse, ty den
troddes varsla om kommande års skörd. 244. Lussebrud - de
körde långa vägar med henne och sjöng: ”Ljusa, ljusa
morgonstjärna!” 245. De gick med ljusa stjärnan. 246.
Vävstolarna gick av sig själva. 247. Ungdomen samlar ägg.
248. Far och mor kom in med björkris; barnen skulle piskas.
249. Man åt märg i benen och sov på maten. 250. En lusse-natt
blev skogsnuvan skjuten av Odens jakt. 251. Lucia var en
drottning som kokades i en kopparkittel. 252. Kreaturen kunde
tala. 253. Man bakade drömpannkaka. 254. Havrekärve sattes
ut till fåglarna. 255. Lusse-gubben lyste på en mosse var lussenatt. 256. 20 slags bröd bakas till lusse. 257. Lussekaffe bjöds
kl. 4 med dövelkatt. 258. Om inte tröskningen var klar på
Lusse, blev det ingen jäsning i brödet och ingen drygsel i
mjölet. 259. Man skulle äta märg i benen. Man hade bakat
särskilt bröd för denna dag. 260. Det var slakt, bryggd, bak och
vedhuggning. 261. Luciadag tog man in en kärve och dansade
kring den. 262. Lussedag gick barnen omkring och sjöng,
iklädda vita masker och röda mössor. 263. Barnen klädde ut sig
till tomtebissar och drog omkring. 264. Lyktegubben sade till
en man som stal ved i skogen lusse-natten: ”lusse-natt i natt!”
265. Lucia var en martyr som var svår att avliva. 266. LussePer var ute och red lusse-natten. En smed skor Lusse-Pers häst
och belönas. 267. Det förekom utklädsel i halm från topp till tå.
268. Lucia var en skön jungfru som inte kunde dö. 269. Hon
går tidigt på tungel-natt (månskens-natt) omkring i vit dräkt och
delar ut rika gåvor. Då börjar den lille gode räppen
(veckoräkning, termin). 270. Lusse-gubben var ett ont
andeväsen som var ute och gick. 271. Utklädsel; pojkarna var
klädda som havande kvinnor, sotade i ansiktet. 272. Det var
inte farligt att mala lusse-natten. 273. Lucia kom seglande med
mat i hungers-tid. 274. Lucia blev bränd för sin tros skull. 275.
Lucia var ett helgon som bländades och brändes. 276. Det var
grisslakt lusse-morgon. 277. Man gav mat till tomtarna. 278.
Lucia var en hedning och borde firas med brännvin. 279. Det
var farligt att vara ute; man mötte dödingar. 280. Lucia delade
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ut mat och kläder. 281. Lucia kom på ett skepp och delade ut
gåvor till de fattiga. 282. Alla spöken är ute lusse-natt. 283.
Lussebrudar var vitklädda, men en var svartklädd med en
kortlek fastsydd och en kortlek i handen. Hon spådde folk och
var en häxa. 284. Lucia delade ut mat - hon kom på en båt. 285.
Lusse-ostar till barnen. 286. Mörkrets makter är ute nu. 287.
Korna fick extra förplägnad.
Tomas, 21 december

Spånaden skulle vara slut till Tomas. 2. Man höll Tomasgille
med kalas och dans. 3. Man fick inte spinna; garnet blev
odrygt. 4. Man visade bort råttorna. 5. Kvarnen stannade kl. 12.
6. ”Ej bröd bränna, inte rese (bryggrost) ränna!” 7. Tomas
braskar om Anders slaskar och omvänt. 8. Tummesmässa; då
skall alla kontrakt vara uppsagda, annars gäller de ett år till. 9.
Snöar det Tomas blir det en god skörd. 10. På Tomas skulle
gubbarna ha sin ranson. 11. Tomas var längsta natten, då var
det vintersolståndet. 12. Tomme-mässe natt var tomtar och troll
ute. Folk skulle hålla sig stilla då. 13. En mjölnare som
arbetade då fick sitt straff - hjärtstocken gick sönder. 14. Det
var Tomas-marknad. 15. Man sopade logen och runt huset. 16.
Man fick inte spinna om Tomas, då fick man ont av råttorna.
17. Då var uppsägning av löst tjänstefolk. 18. Inte mala Tomas.
19. Om Tommes-mässa var näcken i vattenkvarnarna. 20. Man
får inte brygga på Tomas, ty då tar trollen drickan. 21. Torpare
och arrendatorer skall uppsägas före Tomasmäss. 22. Om
Tomasnatten skulle kvarnen stå en stund, annars blir den
fördärvad av ”näcken” eller Tomas-mäss-gubben. 23. Nu skulle
man fara till staden. 24. Tjänarna står på Tomasmässe-brygga i
staden; där kan man leja tjänare. 25. Tomas natt får intet hjul gå
runt. 26. En man stöper tenn-söljor i en kvarn. Ett stort
grishuvud sticker fram genom väggen. Det frågar, om han sett
så stort huvud; han svarar :”Har du känt så varm välling?” och
häller tennet i ”gläfsen”(munnen) på huvudet. 27. Mull-sorken
sades upp. Man slog på jorden med en påk. 28. Man skulle
klippa man och rumpa på hästarna. 29. Kvarnen stämdes. 30.
Allt rinnande vatten blev blod, kvarnen stannas. 31. Den som
kom sist upp Tomasdagen kallas Tummeliten. 32.
Skvaltkvarnen stannas. 33. Rågen borde vara tröskad före
Tomas. 34. Mjölnaren kastar en eldbrand i vattnet. 35. Det var
spinnförbud. 36. Tomasmässe dag - marknad i var stad. 37.
Näcken höll vattenhjulet. 38. Julölet skulle bryggas före
Tomas. 39. Man fick inte vara ute Tomas-natten; man blev
antastad av gastar och troll. 40. inte baka; då blev det ingen
”lätting” (jäsning) i brödet. 41. inte brygga; då jäste inte
vörtbrödet. 42. Man sade upp råttor och bad dem gå dit, ”där
man bakar och brygger idag!” 43. Trollen suger musten ur juldrickat. 44. Det var marknad i var stad. 45. inte spinna, väva,
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baka, laka, brygga. 46. Inte mala, slipa, nysta, spinna, brygga.
47. Man signade över alla redskap och satte in dem; sedan drog
man med en yxa i alla fyra hörnen i huset. 48. Det borde regna
på Tomas; han skulle komma med brygge-lagen. 49. Dagen
kallades ”sjulsmässdag”. 50. Snö på marken då - god skörd. 51.
Man bör städa Tomas-dagen. 52. Snö och frost ger ett gott år;
slask ett dåligt. 53. En mängd vidjor lades under sängen, så
blev man av med loppor, löss och råttor. 54. Tomedagen gjorde
man upp affärer genom att ”tumma” på dem. 55. Den som först
satte upp höger tumme och sade ”tummedag!”, blev först gift;
den som först svarade honom blev sjuk. 56. Den som
Tomasdagen inte fått nya kläder, skulle Tomasbocken pissa på.
57. Nu skulle man avsmaka julmat och jul-brännvin. 58. Man
fick inte mala mellan 12 och 1 Tomas-mäss-natt. 59. Om
granen bär krage och stubben bär hatt Tomas-mäss-natt - blir
det ett gott år. 60. Mjölnaren offrade en sup i fallet till
strömgubben, då kvarnen stannade Tomasnatt. 61. Man skulle
inte brygga, då drack Tomas ur drickan. 62. Man skulle inte gå
barfota på golvet. 63. Nu var marknad i var stad. 64. Varje
kvarn skall stå still ett par timmar, så att Tomas kan få malt sin
mäld. 65. Skatter kan upptäckas på Tomas. 66. En stor sugga
kom in i kvarnen. 67. En tomte stannade kvarnen. 68. Inte köra
med vagn Tomas; lasset välter. 69. Tomtegubbar i hjulet. 70.
Inga hjul fick gå runt. 71. Tomas jagade Tomasnatten efter
skogsrå. 72. Sugga frågar mjölnaren om han har sett större so?
Han svarar: ”Har du känt hetare flott?” 73. Näcken som gris
sticker in sitt tryne i kvarndörren 74. De fattiga får julgåva. 75.
Tomaslen (lenväder), så att kvinnorna skulle få tvätta särken på
tröskeln. 76. Råttorna trollas bort. Mannen gör narr av en halt
råtta - då vände alltihop tillbaka. 77. På Tomas var det blåst och
rusk. Vinden kallades ”kvarnvind” eller ”Tomasvind”. 78. Man
skulle börja städa tidigt. En brudgum tigger säd. 79. Den dagen
skulle man bada. 80. Det var nödvändigt att ge tiggare vad de
bad om den dagen, annars kommer svälten till huset. 81. Det
skulle vara tyst och stilla den natten, annars blir kreaturen sjuka
till sommaren. 82. En trumslagare skrämde bort råttorna. 83.
Man visade bort råttorna med en vidje-buske. 84. En knekt
kunde säga upp råttorna. 85. Tomas-mäss-natten visades
råttorna från gården till ett ställe, där de hade gott om mat - en
gryta sprack. 86. Tomas-mäss-gubben stängde kvarnen. 87.
Tommas-gubben slog ut drickat om man bryggde den dagen.
88. Skar man sig den dagen, skulle såret se likadant ut
trettondagskvällen. 89. En edsvuren skulle säga upp råttorna.
90. Tomas skall man tionde ge och tionde taga; då var marknad
i var by. 91. Bryggde man Tomas-mäss-natten, tog trollen ölet.
92. Tomas-natten är Odens jakt ute. 93. Tre dagar före jul
slaktar Tomas sin tjur. 94. Det gavs jul-kost åt socknens fattiga.
95. Man skulle säga upp råttorna. De kom igen, då man slagit
ihjäl den halta råttan. 96. Man fick inte röra handkvarnen. 97.
Tomas mäss natt, skall stubben ha hatt; inte bröd bränna; inte
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röste ränna; inte kvarn gå; tolv skall klockan stå. 98. Man
skulle inte lägga jäst i drickan Tomasdagen; tomtarna dricka ur
den. 99. inte brygga Tomasmäss. Tomas stack tummen i
tappen. 100. Man skulle inte brygga eller baka, då kom Tomas
och satte tummen i deg och dricka. 101. Trollen bränna
kvarnen varje Tomas-mäss-natt. 102. Mellan 11 och 1 på
Tomas-mäss-natt har Oden sina jagartimmar. 103. Man skulle
inte mala i kvarnen Tomas. Det var en synvilla att kvarnen
brann. Det kom inget mjöl i mjölkasten (=låda).
Jul

Jul-käringarna for till Blåkulla julnatten. De smörjde sig med
smörja och flög över alla skogstoppar och kyrktorn. 2. På
gamla trä-stavs-almanackor fanns ett hjul som tecken för
juldagen. På så vis har namnet kommit till. 3. Den som blivit
”hindrad” av tomtar och troll, skulle stå i spisen och få eld-kol
mellan kroppen och linnet. 4. En bädd av husets finaste kläder
gjordes i ordning åt Jesus-barnet i ett ensamt rum. 5. En sjöman
gjorde en ”ande-resa” hem julnatten och åt av julmaten. Han
tog det minsta barnets sko med sig, men det skulle han inte ha
gjort, ty han fick mycket svårare att komma tillbaka. 6. Barn
skulle börja läsa juldagen, så fick de lätt för det. 7.
Tjänstefolket hade ledigt. 8. Man gav varandra ris om jul. 9.
Julnatten skulle den vandrande juden vila sig, men endast på
föremål som glömts kvar ute på fälten 10. Man kunde läsa
bokstäver i sotet under kärlen. 11. En eller två gråstenar lades i
kakelugnen. 12. Den som är född juldagen, är synsk. 13. Om
julen begagnades ölbägarear ”dryckeskärl”. De var i granna
färger. De var i vissa familjer i flera århundraden. 14. På
julafton dödar vilddjuren ingen. 15. Man gjorde besök vid
offerkällor. 16. Husmodern lade sin guldring i dryckes-bägaren,
som var full med dricka. Juldagsmorgonen fick märren drickan.
17. Allt vatten förvandlades till blod. 18. Jesus kom på besök
julnatten. 19. Kvistar sattes i åkrarnas alla hörn. 20.
Fiskeredskapen skulle belysas av julljuset. 21. Bina är vakna
julnatten och surra i kuporna kl. 12. 22. Man skulle stjäla
julgranen. 23. Kyrkklockorna i Krokasjön hördes julnatten. 24.
Man slog juldricka i humlegården. 25. Man klubbar i åkern mot
sorkar. 26. Lön till de övernaturliga makterna utbetalades
julnatten i stallet och nya avtal ingicks. 27. Skogsrån stod vid
fönstret och såg på när folket åt. 28. Huvudlösa gubbar och
stygga käringar var ute julnatten. 29. Gumman som bakade
julnatten blev straffad, hennes stuga sjönk i jorden. 30. Man såg
spöken vid en korsväg. 31. Man kastade ut mat åt vargar. 32.
Äpplen lämnades kvar på träden åt jultomten. 33. Julafton
sotade ungdomar sig i ansiktet och sjöng visor. 34. Det var
gravsmyckning med idegranskransar. 35. Till julen lade man
kransar på gravar. Det var kransar av tallris eller oftare
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barrlind-kransar (idegran). 36. Till julen skulle man alltid lägga
en krans av granris på gravarna.
37. Alkohol.
38. Soldaten fick en sup, när fågel-neken var uppsatt. 39. Alla
åskådare fick en sup när neken var uppsatt; den kallades sparvsupen eller nek-supen. 40. Jungfru Maria skulle ha första
supen. 41. Man drack kyrk-supen vid julotte-färden.
42. jul-badet.
43. Midsommarkvastar lades i badvattnet. Efteråt fick djuren
dessa kvastar, på sina håll också vattnet. 44. Vid jul-badet
skulle man lägga stål eller silver i vattnet. 45. Vid jul-badet
togs orakel om liv och död. 46. Den som kom på besök
juldagen, fick fiskspad över sig.
47. Bröllop.
48. Det var lyckligt att gifta sig om julen. 49. Det fanns en
särskild julkrona för brudpar, som gifte sig vid jul. Den fick
brinna endast under vigseln. 50. Annandag jul var en vanlig
bröllopsdag.
51. Bära ut julen.
52. Man fick inte bära ut julen, d.v.s. lämna stugan utan att ha
förtärt något. 53. Alla främlingar undfägnades under julen.
54. De döda.
55. Den som avlidit sedan föregående jul, troddes alldeles
säkert komma hem. 56. De döda gick igen julkvällen. 57. Ville
man se de döda julnatten, skulle man avvakta 12-slaget i ett
mörkt rum. Var de vitklädda, hade de det bra; svartklädda beklagansvärt. 58. Man skulle inte skjuta spjället, ty de döda
kom den vägen. 59. De döda talade om för sina anhöriga vad
som skulle hända under året. 60. En bergtagen flicka visar sig
på berget var julnatt. 61. Alla döda som bott i huset kommer på
visit, julnatten. 62. Sängarna utrymdes för de döda; man låste
inte dörren. 63. avlidna förfäder kom. 64. Den avlidne mannen
kom till sin hustru och lade sig hos henne julnatten. 65. De
döda kom för att se, om julljusen brann i stugorna. 66. Man kan
bli gastkramad av de döda. 67. De döda kom hem; man fick
inte ta ifrån dem maten. 68. De döda kom och tittade in genom
fönstret. 69. De döda kunde släcka ljusen. 70. En död tände ett
ljus i båda ändar. 71. De döda kom hem - det låg mull eller
sand efter dem. 72. De döda vilar i julhalmen. 73. Tvättvattnet
lämnades kvar åt de döda.
74. Julbordet.
75. De döda kom till bordet julnatten. 76. Julbordet stod dukat
åt de avlidnas andar. 77. Man lämnade plats åt de döda vid
bordet. 78. Det stod en brödkorg på julbordet för andarnas
räkning. 79. Man satte fram mat åt de döda men tog bort alla
stålknivar. 80. Man hade svarta ljus för de döda. 81. De under
året avlidna kom, men också gamla döda. 82. Ljus brann för att
de döda skulle se att äta. 83. Ost, smör, bröd och sup stod
framme åt de döda. 84. Gröt, bröd och smör stod framme åt
dem. 85. Ljus och mat åt de döda. 86. Det stod mat och dryck
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åt änglarna. 87. Man satte gröt vid ett träd; de döda tros komma
ner i trädet under julnatten. 88. Man satte fram en skål med
kött, fläsk och vit gröt åt de döda. 89. Mat, brännvin och ljus
stod för deras räkning. 90. Mat åt de döda – jul-altaret. 91. Det
var mat åt de osynliga. 92. En hel hoper med döda kom in; 12
stycken. De stod och såg på maten. 93. Det stod tallrikar åt de
döda, man dukade åt dem. 94. Ljus brinner julnatten - för de
döda. 95. Man satte en sked i grötfatet; åt de döda. 96. Det var
mat och bäddad säng åt dem. 97. Man dukade under bordet åt
den döde fadern. 98. De döda tog tappen ur drickstunnan.
99. Djuren kan tala.
100. kl. 12 på natten talade djuren med varandra. 101. Oxen
sade att det fanns tre tunnor havre i halmen. Bonden tröskade
om halmen, men på våren dog djuren av svält. 102. Djuren
klagade över fodret inför tomtarna. 103. Djuren talades vid kl.
12. Det var farligt att tala om vad de sade. 104. Kon sade julafton: ”Hellre en orm om halsen än en gammal klave!” 105. En
bonde som hört, att djuren kan tala julnatten gömmer sig i
stallet och hör då, hur hästarna omtalar, att de åtta dagar
därefter skall köra honom till kyrkogården; så sker även. 106.
Djuren talar och säger hurudant året skall bli. De visste hur
skörden skulle bli. 107. Julnatten kl. 12 ligger alla djuren på
knä.
108. Dockor av halm.
109. Man tog in jul-gubbe; en halm-docka som fick brännvin
och öl. 110. En julgubbe av halm stod i stugan hela julen vid
dörren; folk hälsade på honom. 111. De gjorde en jultomte av
halm med tre ben. 112. Man tog in en figur av halm med gamla
kläder som placerades under bordet.
113. Dopp i grytan.
114. Man doppade bröd i grisens köttspad, julafton.
115. Dräkt.
116. Fars och mors bröllopskläder hängde inne för att julljusen
skulle få skina på dem. 117. Husfadern tog på sig särskilda
kläder när han skötte om djuren. 118. Alla skulle ha nya kläder
till jul. 119. Den som inte fått något nytt på sig, skulle sitta på
höns-vageln.
120. Enebuske.
121. Enar ställdes utanför dörren. 122. Man hade enar och
granar vid dörrarna. 123. Det stod en julabuske vid stugans
dörr. 124. En enebuske kläddes med pappersstjärnor. 125. Det
var enar i varje hörn av stugan. 126. De hade en enebuske i
stället för julgran.
127. Förberedelser.
128. Slakt, brygd, bak, malning, vedhuggning, tvätt, städning,
ljusstöpning, sömnad, smör-kärning, gryn-malning, bak,
skurning, polering. Skomakare och skräddare hade säsong. 129.
Det var kardning, spånad, vävning och kläd-sömnad.
130. Förbud.
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131. Man fick inte tala om djuren under julen. 132. Inte sopa
juldagen. 133. Man fick inte ta upp det som man tappat under
bordet, såsom bröd, mat, kniv, gaffel eller sked. 134. Inte
avlägga besök juldagen. 135. Inte mocka stallet juldagen. 136.
Vissa djurs namn fick inte nämnas. 137. Alla redskap måste tas
in, annars blir det dålig skörd. 138. Om man tappar mat under
julbordet får man inte lysa efter med ljus. 139. Den som tittade
under bordet skulle dö. 140. Bordet fick inte dukas av; tomten
skall ha. 141. Man fick inte göra upp eld, då dansade änglarna.
142. Man skulle inte gå från gården; det bodde jord-folk i ett
berg intill. 143. Man fick inte laga mat eller kasta ut gödsel
juldagen. 144. Heller inte spinna eller kasta ut gödsel eller
mjölka ladugården. 145. Inte frakta ved under julhelgen. 146.
Och inte sopa under bordet. 147. Inga ljus fick släckas om
julnatten. 148. Om man kardade, spann eller vävde ”spann man
in fattigdom i huset”. 149. Man fick inte ens tvätta eller kamma
sig juldagen. 150. Plogen fick inte stå ute julnatten; då kom
Jerusalems skomakare och satte sig på den. 151. Inget fick tryta
julafton ty då blev det ett dåligt år. 152. Inte göra upp eld i
spisen juldagen. 153. Juldagen skall man inte gå till
visthusboden – ingen drygsel. 154. Man får inte sitta tretton till
bordet på julafton. 155. Och inte slå ut badvattnet mot vinden.
156. Det förekom ingen städning eller bäddning juldagen. 157.
Om juldagen fick man inte gå bort. En objuden gäst slog man
långkålsspad på. 158. Man fick inte hugga med yxa om jul,
kreaturen blev halta. 159. Man fick inte titta ut på kvällen. 160.
Man fick inte klippa naglar eller bädda sängen juldagen. 161.
inte spinna i julveckan - Skam red grensle i hjulet. 162. Man
fick heller inte sticka strumpor i julveckan. Skam stod i andra
ändan och repade upp. 163. De fick inte sparka under bordet;
där höll de döda till så länge det var ljust i stugan. 164. De som
inte hade spunnit färdigt före jul, ”bär ull-knytet på ryggen”.
165. På julafton fick man inte gå från julbordet innan måltiden
var slut, då skulle man dö. 166. Man fick inte döda djur om jul
- inte ens en råtta - det medförde olycka. 167. Den som tappade
skeden under bordet skulle dö före nästa jul. 168. Man fick inte
ha lagårdsdörren öppen sedan sol gått ned. 169. Och inte stänga
dörren - ty då stängde man ute andarna. 170. Fångstredskapen
fick inte vara gillrade på julnatten. 171. Det skulle vara fred på
jorden den natten. 172. Tog man upp det som tappats under
bordet, blev det träta i huset och man får onda ögon på sig. 173.
Under bordet låg tomten, ”de osynliga”, ”de små”, satan, en
gubbe osv. 174. Plog och harv fick inte stå ute julnatten; det
gav dålig skörd. 175. Man fick inte ta in eller slå ut vatten
julafton. 176. En ”juleklubba” skulle falla ner på den som gick
ut julaftons kväll. 177. inte dricka vatten julafton. 178. Man
fick inte bränna sopor under julen; det medförde olycka. 179.
Inga lås för något julafton. 180. Man fick inte krossa djurben
annandagen, ty då blev det mycket benskador. 181. Man skulle
inte döda jul-flugan. 182. inte sopa ut julen, d.v.s. välsignelsen
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för året. 183. Man skulle inte dra för fönstren julafton. 184.
Ingen fick nekas härbärge julnatten.
185. Julgran.
186. Bruket att ha en smyckad gran inomhus kom efter 1850.
187. De ställde granar med nekar i ute på gården. 188. Granar
ställdes vid dörren. 189. Enar och granar stod utanför dörren;
detta var gammal sed. 190. Julgranar stod vid dörrar och
grindar men inte inomhus. 191. Två granar stod vid farstudörren. 192. En gran vid var sida om dörren. 193. Julgranen
hade ett tregrenat ljus i toppen. 194. De ställde en liten gran på
bordet. 195. Små granar kläddes på med mans- och
kvinnokläder. 196. Man dansade kring dem på kvällen - de
kallades julgubbar. 197. Julgranen pryddes med ljus, äpplen
och hembakade ringar. 198. Eld i granen - bröllop i huset. 199.
Granen skulle lysa vid avfärden till julottan. 200. Julgranen på
1840-talet var en liten buske. 201. Det fanns julträd. 202. Två
granar eller enar stod vid dörren. 203. De hade julgran och
ljuskrona. 204. Man såg små granar som hängde i snören i taket
före 1850. 205. De hade en tupp av trä i julgranens topp. 206.
Julgranen stod på en stol. 207. Julgranen - först en skalad
”fura”. 208. En avskalad julgran återkom varje år. 209. ”Granar
vid dörrarna har folk haft sedan hedenhös.”
210. Granris.
211. Granris lades i badvattnet. 212. Granris lades i badet, på
golvet, på dyngstaden, under halmen, på väg till ladugården.
213. Man strödde granbarr eller enris.
214. Julhalm.
215. Alla sov i julhalmen; den bars ut och brändes upp. 216.
Julhalmen bars ut Knutsdagen. 217. Halm lades på golvet,
därför att Kristus låg på halm. 218. Man slog brännvin och öl
på julhalmen för grödans skull. 219. Man gjorde kors av
julhalm som lades under bordet. 220. På dagen samlades
halmen upp i kärvar, men breddes ut på kvällen. 221. Man sov i
julhalmen; andarna troddes ligga i sängarna. 222. De gjorde
figurer och prydnader av halm. 223. Julhalmen togs bort
juldagen; på andra ställen trettondagen eller nyår. 224. Julhalm,
ty jungfru Maria bäddade med halm i krubban. 225. Det var
julhalm i kyrkan. 226. Husfadern bar in halmen; den som bar in
halmen bjöds på sup och smörgås. 227. Julhalmen uppbrändes
vid Knut eller Kyndel. 228. Halmen bars ut 3:e dag jul, varvid
man gick baklänges. 229. Julhalmen lindades kring fruktträden;
då blev det mycket frukt. 230. Julhalm ströddes sedan på åkern.
231. Man gjorde gubbar av halmen. 232. Halmen skyddar mot
trolldom. 233. Sist skördade kärven bärs hel in i stugan och
hälsas som en levande personlighet. 234. Halmen användes
som rede åt höns och gäss. 235. Man hade halm eller enris på
golvet. 236. Julhalmen breddes ut av fadern under allmän
tystnad. 237. Halmen användes sedan som strö i ladugården.
238. Man skulle ligga naken i halmen. 239. Julhalmen kastades
på kålsängen, så gick det inte mask i kålen. 240. Det var
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julhalm i kyrkor och stugor. 241. Julhalmen - en kärve skall stå
orörd i spishörnet. 242. Halmen kastades på gödselstaden. 243.
Julhalm till kärvar som sattes mitt på golvet. Far frågar mor,
om han får stanna. Barnen dansar kring kärven.244. Julkärven.
Far kom in med den: ”Kan jag få bli här?” 245. Far och dräng
kom med varsin halmkärve. ”Får vi låna hus här i 14 dagar?”
De satte kärvarna mitt på golvet och fick varsin sup. Kärvarna
stöttes i golvet tre ggr. Låg det korn under dem, blev grödan
riklig nästa år. 246. Far kom in med julhalmen; det blev ett
växelsamtal. 247. När far kom in med kärvarna - barnen
dansade kring kärven. 248. Julhalmen gavs åt korna - det var
välsignelse med den. 249. Julhalmen breds ut före
soluppgången. Far och mor skulle sova ihop på julhalmen. 250.
Julhalm; tjänare och drängar låg i den hela julen. 251. En pojke
fick rida på julkärven, då far bar in den -”rida in julen”. 252.
Julhalmen minner om Jesusbarnet. 253. Julhalmen. Far kom
iklädd halmhatt och vrängd päls med halmband, krypande in
med en halmkärve på ryggen. Han agerade björn. Julhalmen
förnyas nyårsafton och trettondagsafton. 254. Far bar in tre
kärvar långhalm. 255. Julhalmen förvarades för att bota sjuka
kreatur med. 256. Julhalmen; Jesus kunde komma in i stugan
och vilja vila sig. 257. Julhalmen fördes in av husfadern som
klätt sig i päls, sotat sig och låtsas vara en främling; han bar tre
kärvar. 258. Knekt och hans hustru låg i halm julnatten för att
rotebönder skulle få bra årsväxt. 259. Man bäddade syskonbädd i julhalmen. 260. Julhalm. De yngre sov i den om natten.
Utklädd kom far in med lång-halms-kärve och bad att få stanna
över julen.
261. Husdjuren.
262. Husdjuren fick jul-kost:”Ät väl, drick väl, trivs väl, i kväll
är det julkväll!” 263. Man gav bättre foder åt djuren. De fick
bröd och julöl. 264. På julafton leddes hästen in i stugan och
fick sup och bröd. 265. Korna fick en bit av varje bröd-sort.
266. Man gav extra gott åt djuren och kelade med dem. 267.
Första muggen öl som tappades av jul-tunnan slogs över kornas
hö. 268. Med jul-drickat polerades oxarnas horn. 269. Hästarna
fick var sitt bröd; det s k hästkorset. 270. Korna skulle ha stulet
foder: ”Ät väl” etc. Man satte ett krit-kors över varje klavbundet kreatur. 271. Sparvneken (fågelkärven) gömdes åt djur
som inte blev brunstiga. 272. Varje djur fick några strån av
sista neken, eller också bakades därav en kaka. 273. Djuren fick
otröskad säd. 274. Man tvättade oxarnas nackar med julöl. 275.
Hästen skulle skos till jul. 276. På julmorgonen skulle djuren
ha något rent. Hästen fick ren havre. Änglarna troddes komma
och se på djurens mat. 277. Djuren fick smaka på jul-drickan.
Man beströk deras ryggar därmed; skydd mot modstulenhet.
278. Senare på dagen vattnades djuren ute i en vattenho. De
skulle dricka över silver. 279. Det var bra att vattna djuren i
andras brunnar. 280. Djuren fick gott hö och
midsommarblommor. 281. Djuren skulle utfodras innan
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stjärnorna syntes. 282. Julafton slaktades ett lamm, vars blod
blandades i fårens dricka såsom skydd mot stöld och vilda djur.
283. Kornas tänder gneds med salt och soda före utfodringen.
Hästen fick havre och brännvin. 284. Man gav en havrekärve åt
blev djur. ”Ät väl!” Kreaturen skulle ha julgröt annandags
morgon. 285. De fick av julbordet; litet av var rätt. 286.
Julafton hängdes liar över djuren. 286a. Dricka som stått över
natten hälldes över djurens foder. 287. På julafton gjordes tjärkors på stall och lagård. 288. Korna fick en näve hö, på slaget
kl. 12 midsommarnatten. 289. Korna fick en ny klave, för när
de kunde tala, sade de: ”Hellre än orm om halsen än en gammal
klave!” 290. ”Ät väl och trivs väl, rund som ett ägg, fet som
fläsk, gök skall du höra och svala skall du se!” 291. Husdjuren
fick bättre foder, annars klagade de hos tomten. 292. Varje ko
fick en brödbit med så mycket spindelväv som möjligt på. 293.
Katten fick inte köras ut julafton. 294. Katten fick smaka på
julgröten. 295. Djuren fick öl av en silverbägare. 296.
Annandag; korna fick vetehalm och kall-källevatten. 297.
Hästarna fick varsin havrenek. 298. Korna fick ost och bröd;
man skulle slå stål över dem. 299. Julaftons morgon skulle man
vattna sina kor ute vid källan, 300. Julafton - katten bars ut.
301. Under julnatten säges djuren falla på knä för frälsaren.
302. Tidigt i ottan hälles askan från jul-brasan över kreaturen.
303. Hästen får vatten att dricka, vari den avskörade veken av
julljuset lagts. 304. Kreaturen nattfodras. 305. Hästen får
brännvin på havren juldagen. 306. Man gav gott foder åt
hästarna annandagsmorgon. 307. Det bakades ett särskilt bröd
åt kreaturen. 308. Husdjuren få en blandning av havre, bröd och
brännvin som stått under julbordet över natten. 309. Man
bakade ”skrapekakor” åt hästarna. 310. Djuren skall skötas om
innan kyrkfolket kommer hem. 311. Korna få bröd, malt och
korn julafton. 312. Kreaturen skulle ha havrenek, hö och
juldricka. Då skulle de gå hem ordentligt till sommaren. 313.
Korna få Staffans-bete. 314. Julakalvar är bra - dem lägger man
på. 315. Alla djuren skall se julljuset. De få bröd från julbordet.
316. Korna fick den första kannan juldricka. 317. Husfadern
tvättar kreaturens spenar med julöl. 318. En kanna med julöl
står på julbordet julnatten. Då husfadern kom hem från julottan,
skulle en av de hemmavarande möta honom med kannan, varpå
han gick ut i ladugården och tvättade kornas juver. Då blev
dessa inte såriga under sommaren. 319. Kreaturen fick
löktneken. 320. Julhalmen gavs som hackelse till kreaturen.
321. Havren som hästarna skulle ha juldagens morgon stod
under köksbordet över julnatten. 322. Sjukt kreatur skulle ligga
på julhalm. 323. En oxe kläddes ut med trasor och bjällror och
togs in i stugan. 324. Korna dänkas med juldricka över ryggen
annandags morgon. 325. Kreaturen fick inte äta av spekeneken.
Om en ”blospecke” (en slags fågel) suttit i neken, skulle
husdjuren få rösjukan. En sådan nek uppbrändes. 326.
Fågelneken delades mellan kreaturen. 327. Kreturen få inte äta
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av julkärven, ty de komma då inte hem om kvällarna under
nästa sommars betesgång. Hästar skulle äta julkärven under
vårarbetet, få kraft och gott humör. 328. Pengar lades i det
vatten som husdjuren skulle dricka. 329. kl. 2 på julnatten
berätta korna för tomten, hur de haft det under året. 330.
Kreaturen skulle ha mer foder än de kunde äta upp - då blev det
inte brist under året. 331. Kreaturen få något av
midsommarkransen. 332. Alla kreaturen får mjöl: ”Första
kvällen i kväll..!” 333. Husdjuren fick löktnek (kärve); man
sade: ”första kväll av jul är vår Herres kväll!” 334. Man skulle
ge korna jul-nekarna, så bli de med kalv under året. 335.
Kreaturen skulle smaka julljuset och ha julhalm. 336.
Kreaturen fick två ”kvällane” = mål mat och sleke; man sade
”ät väl, trivs väl!” 337. Bröd av mjöl som malts på handkvarn
ges hästar och nötkreatur julkvällen - inget ont skulle bita dem
sedan. 338. Kreaturen fick ”jäst-bröd” julkvällen. 339.
Kreaturen fick gräs och blommor som plockats om
midsommar. 340. Man skulle visa kreaturen det tända jul-ljuset.
341. Kreaturen skulle ha av all slags skörd tidigt på morgonen.
342. Korna skulle dricka badvattnet. 343. Varje ko får inte
havre-nek: ”ät väl, trivs väl, tag märgen i benen och lägg hullet
på reven, det är julmorgon!” 344. Hästar fick en skäppa havre
som julnatten stått under bordet. 345. Korna fick löv som legat
under bordet midsommar. 346. Kreaturen fick sleke + läsning.
347. kl. 12 julnatten lägger sig allt fä ner på knä. 348. En kaka
julbröd delades mellan korna - havrekorn strös i gödseln efter
korna - brännvin hälls på fodret, så blir de inte modstulna. 349.
Oxarnas horn smordes med juldricka för att de skulle få granna
horn. 350. Kreaturen skulle dricka på silver. 351. Bröd som
varit i kyrkan under julottan botar sjuka kreatur; ”tack för
mässa..!” 352. Kreaturen bestänktes vid vall-släppningen med
jul-dricka, så förekommer man ”bremsakulor”. 353. Man gav
bröd och soppa åt korna julafton. 354. Aska ströddes över
kreaturen. 355. En man ”stupar” över varje fång hö, han ger
sina kreatur julaftons kväll. 356. ”Ät och drick och trivs väl,
stark som björnen i skogen, fet som sälen i havet!” 357. julkusar (bröd) - gömdes till kornas vall-släppning. 358. Soporna
från stuggolvet skulle strös på halmen åt kreaturen. 359.
Hästarna fick dricka över stål (vanl. silver) julafton. 360. Man
gav vitlök åt kreaturen om jul så, att de inte skulle ”märgstjälas”. 361. En gren av en fur delades mellan kreaturen. 362.
jul-levar (bullar) och tuppar gavs alla kreaturen. Alla kreaturen
fick malt; det sista av dricktunnan hälldes över hästen. Tre
bägarear av tjära och mjöl gavs varje ko. 363. Man skulle ta ut
sina oxar och getter och vända dem på gården julafton. 364.
Katten fick inte vara inne i stugan julafton. 365. Man gav bröd
och ost till kreaturen. 366. Maran är värst om julen. 367. Dricka
som stått på bordet under julnatten hälldes på hästarnas
hackelse. 368. Korna fick hö och mjöl. 369. Julafton satte man
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för fönstren. Räven skulle inte komma åt att se köttet på bordet,
ty då blev husdjuren rivna under året.
370. Hund, katt och höns.
371. Katten fick inte vara inne julnatten. 372. Katten fick sin
mat under bordet på julkvällen. 373. Om katten hoppade ner
från ugnen och ”räckte sig”, så dog någon i huset under året.
374. Katten fick inte släppas ut - osämja mellan makarna. 375.
Katten skulle ligga inne. 376. Katten fick inte släppas ut. 377.
Katten fick smaka på allt som fanns på julbordet. 378. Det
skulle vara tänt för hönsen åtminstone de tre aftnarna (julnyårs- och trettondagsafton). 379. Hund och katt fick mjölk,
gröt och smörgås julafton. 380. Katten fick gröt - han fick inte
köras ut. 381. kl. 4 utfodrades hönsen. Varje höna fick en klick
med orden: ”ät och trivs...!” 382. Hönsen fick jul-neken till
kyndelsmässa (2 feb.). 383. Hönsen fick gröt vid jul. 384.
Grisar och kattor fick av julgröten. 385. Man skulle sveda
hönsens fjädrar som ett skydd mot höken. 386. Tuppen
användes som väckarklocka. 387. Julafton skulle bandhunden
släppas lös. 388. Hönsen skall på juldagen äta korn från
ugnsgrisslan - det skyddar mot höken. 389. En näve havre lades
på mitt på golvet. Man tog tydor av årsväxten av hur hönsen
betedde sig, då de började äta av havren. 390. Katt och hund
var med vid julbordet. 391. Hönsen skulle äta havre genom en
hästgrimma, sedan tedde de sig för höken så stora, att han inte
tordes anfalla dem. 392. Husfadern gick ut till logen med ett fat
gröt till ladukatten. Gården brann, då ladukatten lurats på
gröten.
393. Man fick inte köra ut katten. 394. Tuppen ger orakel om
nästa års skörd. 395. Bandhunden fick komma in i stugan.
396. Huvudlös vid bordet.
397. Om man gick motsols runt stugan när familjen spisar
julkväll och såg genom rutan, kunde man få se, om någon snart
skulle dö, ty den personen syntes då huvudlös. 398. Om man åt
upp en salt sill hel och därefter sakta vred sig från vänster till
höger, skulle man få se den som skulle dö under året, ty
vederbörande var då huvudlös. 399. Den som sett en sådan syn
fick inte säga det till någon annan, ty då skulle ”lien” vändas
mot honom själv och han fick byta plats med den dödsdömde.
400. Man skulle hänga för fönstren och se om någon satt
huvudlös... 401. Man skulle inte ha rullat ner för fönstren; den
vars skugga inte syntes i fönstret skulle dö under året. 402. Den
som sågs huvudlös, när gröten åts, skulle dö. 403. Man skulle
se in genom gavelfönstret, så fick man se den som skulle dö
sitta med huvudet i knäet. 404. Man skulle se in genom fönstret
på fastande mage; den som man inte såg, skulle dö. 405. Den
som sågs sitta utan skugga skulle dö. 406. Var någons skugga
huvudlös, skulle dess ägare dö. 407. Man skulle mala 3 ggr
baklänges på handkvarnen, titta in genom fönstret på de ätande
vid bordet - man fick då alltid en örfil. 408. Det gick att se in
genom fönstret genom en sil-duk, vem som satt huvudlös. 409.
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En kvinna som inte ville ha barn, såg en julkväll genom
fönstret. Runt bordet satt 7 barn med avhuggna huvud. 410.
Man kunde se in på dem vid julbordet. Den som sitter med
mössa på sig, dör inom året.
411. Julbock.
412. Man ställde upp julbocken för att skrämma folk. 413. En
figur - bock - lades i halmen. 414. Julbocken skulle ha med
årsväxten att göra. 415. Halmbockarna skulle föreställa djuren i
stallet, där frälsaren föddes. 416. En julbock av halm stod i en
vrå. 417. Julbocken - en käpp med ett fårskinn över - ställdes
utanför dörren; barnen skrämdes av den. 418. Julbocken var
vanligen en trebent halmbock. 419. En julbock, utklädd i skinn,
delade ut julklappar. 420. Julbocken var av halm, trebent och
utan huvud. 421. Julbocken - alla i familjen skulle hoppa över
den innan de satte sig till bords. Julbocken kastades över
huvudet. 422. Julbocken skall stå under bordet. 423. Julbocken
tros vara den onde; barnen skräms av honom. 424. En julbock
av halm skjuts i hemlighet in genom dörren julafton. 425.
Julbocken sätts under bordet julkvällen. Om den ligger i annans
åker, tas kraften ur åkern. 426. Julbocken kläddes med klutar
och bjällra. 427. Julbocken ”klipptes” och bars ut Knutsdagen.
428. En julbock av halm; den får inte kastas mot unga kvinnor.
429. En julbock leddes från hus till hus. 430. Julbocken hade
horn och tre fötter. 431. Den kastades in i grannens stuga. 432.
Julbocken stod i en låda; man offrade slantar till den. 433.
Julbocken dansar med ”trettondags-geten”. 434. 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. 435. Mjölkpallen kläddes så att den
liknade en bock. 436. Julbocken var en liten kärve. 437.
Julbocken stod under bordet; säd kastades till honom. 438.
Barnen gjorde ”jul-getter” av halm. 439. En levande bock
föstes in i stugan. 440. De var rädda för julbocken.
441. Gå julbock; gå julgubbe.
442. Julbockar gick omkring i stugorna, utklädda. 443.
Julbockar; de var utklädda till karlar eller fruntimmer. 444.
Man klädde ut sig till ”jul-käring”. 445. Julbocken dansade in
julen i varje hus. 446. Julbocken och jul-käringen gick utklädda
annandag jul. 447. Julbocken var med, när man gick med den
ljusa stjärnan. 448. ”Julbock” kallades man också, om man före
julen gick i en mycket trasig rock. 449. På kvällen ”reds
julbocken i by”. 450. På kvällen kom julbocken med mask för
ansiktet och klädd i djurhud. 451. Folk klädde sig till julbockar.
De virade in sig i halm. De var inte ”några ansedda”. 452.
Julbocken gick med vit stjärna och mask för ansiktet. 453.
Julbockar gick omkring. De hade horn på huvud och knä och
bälten med bjällror. 454. Mellan annandagen och Knut (13 jan.)
gick julbockarna. 455. Julbockarna gick mellan jul och nyår.
456. Man ”gick julbock”. Pengar upptogs åt bocken. 457.
Julbocken hade huvud som den värste oxe med långa öron, en
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lång tunga och gula ringar runt ögonen. 458. Strax före
stängningsdags gick en gubbe omkring, iklädd ett bockhuvud
med stort gap. Folk lade pengar i gapet som trillade ner i en
påse på ryggen. 459. Gå med julbocken; han bräkte efter
pengar. 460. Man sjöng en visa: ” I dag kommer vi alla tre och
bockar i den fjärde...” 461. Man började gå julbock; skjutning
samtidigt. 462. Gå jul-gubbar. Fruntimmer klädde ut sig till
karlar och tvärtom. 463. Julbocken sade: ”pengar i mitt skägg!”
och sjöng och tiggde pengar till balerna efter jul. 464. En
julbock i skinnfäll – fårskinn skrämmer barnen. 465. Bocken
tiggde brännvin. 466. Julbocken kommer krypande - han skall
fägnas. 467. Man gick julbock; Judas med pungen var med.
468. En karl kläddes helt i halm och leddes till en bröllopsgård.
469. Julgubbar var virade i halm med bjällra där bak. 470. Det
var kringgång med halmbock i Hova: ”godmorgon, både herre
och fru!” 471. Julbocken; en karl ombunden med halm drogs
omkring i en kärra.
472. Julbordet.
473. Ett helt grishuvud stod på bordet - med äpple i munnen.
474. Maten dukades inte av utan, det stod dukat till Knut. 475.
Julbordet stod dukat över natten. 476. Äpplena var som
prydnad. 477. Något av varje rätt kvarlämnades till
julmorgonen. 478. Ett fat bondbönor stod ständigt på bordet.
479. Svinhuvudet var Frejas galt. 480. På julbordet stod två
stora talgljus, prydda med kulört papper. 481. På bordet
framsattes jul-korset. 482. Julbordet stod dukat åt tomten. 483.
Julmaten lämnades kvar på bordet åt andarna. 484. Ost, bröd
och brännvin stod framme. 485. När första grötfatet lyftes upp
på bordet, avlossades ett skott. 486. En plats vid bordet var
obesatt - den var reserverad för Frälsaren eller för avliden
anhörig. 487. Ett bröd, föreställande en gris ligger på bordet
intill 20:de dag. 488. Ett julbröd och en ost låg framme under
julen. 489. Det var tre ljus och en ljuskrona på bordet. 490. Det
var öl i ett krus som alla vid bordet i tur och ordning drack av.
491. Bordet dukas inte av - ljus får brinna - husfadern lägger
sin penningpung på bordet. 492. jul-osten skall ligga på
julbordet till Knut. 493. På julbordet låg ett jul-kors av vetedeg.
494. Den överblivna maten får stå kvar på julbordet åt tomten.
495. Julbordet avdukades Knutsdagen. 496. Julbordet med femgrens-ljus. 497. Det låg ost och vörtlimpor på bordet hela julen.
498. Maten stod framme hela julnatten - en kofot, en grisfot
samt sovel och bröd. 499. En stor jul-ost stod på bordet, den
fick inte skäras om jul, utan skulle gömmas och ligga i havren
till sommaren. 500. Bordet avdukas inte - det står för
pysslingarna. 501. Man hade ax och tallris i en vas på julbordet.
502. Vår-kakan låg på julbordet under tallriset och sädes-axen.
503. Annandag jul fanns det stekt höns på julbordet. 504. Tuppstek åts även på stor-balen. 505. Penningpungen låg under
duken medan aftonmåltiden åts. 506. Brännvinet blir drygt,
genom att en flaska brännvin står på julbordet. 507. Bordet
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dukas inte av, det står för de osynliga. 508. Vid julbordet skulle
kvinnorna ha huvudet betäckt med en grann duk - annars kunde
ont hända dem under det nya året. 509. Julbordet står för de
döda. 510. Julbordet kläddes runtom med julhalmsbanden. 511.
Dukade man av julbordet, fick man inte fred på julnatten. 512.
En kanna säd skulle vara med på julbordet. 513. Mycket julmat
på bordet - gott om mat under året. 514. Julbordet stod dukat
för de döda eller nissen. 515. Julbordet fick man inte röra.
516. jul-brasan.
517. jul-brasan utgjordes av bokved, björk- eller ek-ved. 518.
Veden i brasan lades i ett kors, så att inga objudna vättar kom
genom spiseln. 519. Om en brand föll ur brasan, skulle någon i
släkten dö. 520. Låg det bränder kvar i brasan - objudna gäster
till jul. 521. Brasan var av kvistfri löv-ved. 522. Julahönan var
en stor stock som skulle underhålla elden hela helgen. 523. Om
jul-brasan sprakade innebar det lycka för hemmet och många
gäster. 524. Det var lyckligt om jul-brasan brann lugnt. 525.
Det var bra om eldskenet från brasan fladdrade över alla
föremålen i rummet. 526. jul-brasan skulle brinna kraftigt. 527.
Om jul-brasan lyste bra, var tomten med - man gömde askan
och jämförde från år till år. 528. Brasans trän lades i fyrkant,
alla samlades omkring och fick ostsmörgås och brännvin. 529.
Jul-brasan – jul-osten skars när den tändes. 530. Jul-brasan fick
brinna ned utan att de rörde den alls. 531. Om kolen svartnade
hastigt i jul-brasan, så skulle någon i huset dö. 532. Jul-brasan
kallas ”Setterbolsbrasan” efter en gård, Setterbol i
Västergötland, där jul-brasan inte ville brinna ned. Man hörde
konstiga ljud från bakugnen och fann där ett skelett. 533. Julbrasans ved skulle vara torr och lång. 534. Jul-brasan - föll den
utför, skulle någon dö. 535. jul-elden var en korseld. Stupade
den inåt skulle någon in i huset. 536. Jul-brasans aska
tillvaratogs till att koka lut på. 537. Jul-brasan får inte vidröras.
Man spådde och tog tydor av den. 538. Ett vagnshjul skulle
eldas i spisen. 539. Man hällde ett dryckesoffer i jul-brasan.
540. Jul-brasan; förr eldade de en stor stock. 541. Askan
ströddes på åkern. Det var farligt att spotta i jul-brasan. 542.
Jul-brasan skulle en av de äldre tända. 543. Jul-brasan bör
skötas väl; kvarliggande bränder kallas stamgäster. 544.
Julaftons eftermiddag skulle alla sitta på var sin stol runt julbrasan.
545. Jul-båge.
546. De hade jul-båge i stället för gran. 547. Det var en
ljusbåge av trä, klädd med papper på julbordet; den kläddes
med lingonris och sattes i fönstren. 548. En båge av trä kläddes
och försågs med ljus. 549. Talgdanks-bågen i fönstren. 550.
Man hade en jul-båge av granris som kläddes. 551. Ljusbåge
med ängel i toppen. 552. Jul-båge med 4 ljus i. 553. En träbåge med 7 (5,8,9) ljus på bordet. 554. Jul-båge med ljus som
brinner hela natten.
555. Juldekorationer.
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556. De hade jul-kors av långhalm med vippor. 557. Det var
fåglar, kronor och kors av halm. 558. Halmfåglar. 559.
Halmkrans i taket. 560. En fågel i taket av äggskal. 561.
Nypon, äggskal och dylikt träddes på band och hängdes för
fönstren. 562. Julfågeln var av trä eller bark. 563. De hade
julbonader. 564. Det var en krans av svinborst. 565. Halmlyktor
prydda med papper. 566. Julapel var en med papper klädd liten
stång med pinnar runt om - äpplen i spetsarna. 567. Krona och
takfåglar. 568. Takfågeln - en liten fågel av halm. 569. Takduk
med krona av halm. 570. Kronan var av vidjor och färgat
papper. 571. Julrosor förekommo. 572. De hade en halmkrona
med blommor uti; med röda band och förgyllda julgranskulor.
573. Juldryck.
574. Julölet bryggdes av malt. 575. Julölet gömdes till påsk, då
slogs en del ut. 576. Ölet måste stå över julnatten. 577. Julölet
skulle räcka till Knut. 578. Ett stop svagdricka skall stå på
bordet hela juldagen - det gavs åt djuren följande morgon. 579.
Julölet skulle vara slut Stefansdagen, annars ansågs ägaren
snål. 580. Det var inte bra att spilla ut av juldrickan vid
traktering. 581. Husmodern låter husets folk smaka av julölet.
582. Man skulle dricka vatten från hälsokällor på julkvällen.
583. Jäst av julölet hälles på åkern, juldricka på havreåkern.
584. ”Julkannan” tömdes av husmodern på en åker. 585. Man
gick ur hus i hus och ”smakade på brygget”. 586. Juldricka
dracks ur silverbägare.
587. Julgoppa.
588. Julgoppan var en kvinnofigur. 589. Julgoppa av halm eller
kläder. 590. De klädde ut sig till julgopper. 591. Julegoppan
anses farlig - den uppställdes i ett hörn av stugan. 592.
Julgoppan var klädd i vita och svarta skinn och en stor schal
samt ett rockelag för ansiktet; den går och hackar på golvet
eller efter barnen. 593. En utklädd eller uppstoppad käring
lades under bordet. Den kallades julekoppa och skulle föreställa
ett helgon. 594. ”Juleguppa” kom in - hon hade skinn över sig
och hoppade.
595. Julhögar.
596. Julhögarne, julbroen, gömdes till våren. Överst var en gås
eller tupp. Kallades också ”julhedern”. 597. Tjänarna fick av
alla sorters bröd. 598. Tjänstefolkets och barnens julhögar. 599.
Julhögen skulle stå till trettondagen. 600. En sticka sattes
genom julhögen med ett äpple överst. 601. Julhögen; en fin
kaka, limpa, hjulvagn och gås. 602. Julhögen med bröd, ost och
ljus låg till Knut. 603. Överst på julhögen låg en höna av deg.
604. I julhögen fanns bl a en korsvagn (Karlavagnen), kringlor
och en dövelskatt. 605. Man fick en julhög av sin
”bäragumma”; överst på högen var en tupp eller ”pytta”. 606.
Julhögen; julkusen låg överst. 607. Julhög och julklapp på vars
och ens plats. 608. ”Julruvan” innehöll bl a en tuppkaka. Högen
fick inte röras före trettonde. 609. Julhögen; snibbkakor,
(julboner) limpa, jul-ost, julanka mm. 610. Julhögen låg
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framme till trettondag. Den gömdes till askonsdag, då den
uppåts. 611. Barnen bytte kakor med varandra; ett grenljus
prydde deras julhög. 612. Julhögen lades runt julgranen. 613.
Julhögen; fyrahjulsvagn, dövelkatt, bro, mindre vagn och häst.
614. Brödet stod på julbordet hela julen. 615. Julhögar gavs till
tiggare och barn. 616. Julhögen eller julherden består bl a av en
kaka formad som en kyrktrapp, en äreport, limpor, ost mm.
617. Tjänare skulle ha ”julerå” med sig hem. 618. ”Bolhern”;
julhögen. 619. I julhögen var en karsvagn (Karlavagnen). 620.
Julhögen, det var en julvagn, tupp, gås överst. 621. Julhögen
gömdes till ”barnajula” - kyndelsmässan. 622. Julhögar - man
lade en höna på ägg överst. 623. Julhögen gav välsignelse och
ett rikt år. 624. Julhögen; en oxe överst, pepparkorn till ögon.
625. Det var fem bröd i julh. 626. En ”julebjörn” på julhögen.
627. Det var en korsvagn ovanpå. 628. Och julharar i den. 629.
Julhögar gavs åt fattiga barn.
630. Julklappar.
631. Julklappar kastades in genom dörren. 632. Julklappar
inlindades i halm och kastades in. 633. Man gav skämtgåvor grisfot, råtta o dyl. 634. Man gav gåvor till tiggarna om jul.
635. Julklapparna inburos i ett såll. 636. Barnen fick kakor bl a
av gudmodern. 637. Julklappar kastades in ; det var skamligt att
bli igenkänd. 638. De kastades in i smyg. 639. Fruntimmer
skulle inte ha kängor i julklapp. 640. Julklappar bestodo mest
av kläder. 641. En utklädd tomte i vit skjorta och röd mössa
kommer med gåvor. 642. Julklappar - barnen fick vanligtvis en
strut karameller. 643. Vattnet från tre hälsokällor gavs bort som
julklapp. 644. ”Julaknudor” kastades in. 645. En strumpa med
gotter - en gåva av tomten. 645a. Julafton; Adams och Evas
föreningsdag; därför skall man den dagen skänka, ge och taga.
Dessa kallas numera julklappar. 646. Tyg och vetebulle fick
arbetarna i julklapp av patron Wendel. Barnen fick leksaker.
647. Julklappskorgen hängdes om halmbockens hals. 648.
Julklapp - en pepparkakshäst.
649. Julklappsutdelare.
650. Julbocken, jul-käringen kastade in julklappar. 651.
Julbocken kom hem med presenter. 652. Jultomten kom med
julklappar. 653. Tomten kastade in julgåvor. 654. Två utklädda
jungfrur delade ut julklappar. 655. Utklädda personer kunde
komma med gåvor på julafton. 656. Julbocken ”Kinkenjäs”
utdelade julklappar. 657. Husbonden, utklädd med halm, horn i
pannan delade ut julklappar. 658. Ibland red tomten med
julklapparna in på en häst. 659. Tomten var en dräng, utklädd
med bockskägg - kom med paketen. 660. Julklappana kastas in
- gärningsmannen flyr. 661. En flicka med skråpuksansikte var
jultomte - kom in med klappar.
662. Julkost.
663. Soldaten gick och bad om ”julefon” hos sina rotehållare.
664. Det gavs julkost åt fattiga. 665. De som nekade de fattiga
julbröd, fick dålig skörd nästa år. 666. Båtsman och
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kyrkväktaren fick julkost. 667. Knekten och stöten fick lön och
julkost. 668. Soldaten fick julkost. Klockaren fick bröd och
kött. 669. Båtsman, herden, kyrkväktaren och de fattiga fick
julkost. 670. Knekten fick julkost - fin kaka, ost, fläsk, bröd
och sovel. 671. Tiggare, kyrkstöten, knekten, prästen och
klockaren skulle ha julkost. 672. Det gavs bröd åt
orgeltramparen, dödgrävaren och soldaten. 673. Den indelte
soldaten fick julränta. Han fick lön och ett ljus. 674. Arbetare,
kyrkvaktare och ringare gick omkring och tog upp bröd, korv
etc. före jul. 675. Rotesoldaten och sotaren skulle ha julkost.
676. Julkosten till kyrkstöten bestod av korv, kaka och en sup.
677. Halmkrona.
678. De hade takkrona av halm, ofta i form av ett fartyg. 679.
Det hängde en halmkrona över bordet. 680. Ljuskrona med 16
ljus. 681. Det fanns takkronor av plåt, av trä, av halm eller fina
rör. 682. Ljuskronor med äpplen i. 683. Julkrona av halm,
behängd med karameller, stjärna och korta ljusstumpar. 684.
Det var en malmkrona med ljus över bordet. 685. De hade
kronor av halm eller svinborst. 686. Julkronor med smycken av
kluven halm. 687. Julkronor av järn, av halm och äggskal. 688.
Julkronor med äpplen och pepparkakor. 689. Ljuskronor virade
med granbarr. 690. Julkronor av ståltråd. 691. Julkrona; en
särskild sådan för brudpar som gifta sig vid jul - får brinna
endast vid vigseln. 692. En julkrona kläddes med kulört papper
och upphängdes med fyra hemstöpta ljus. 693. Julkronan var av
rotting eller svinborst. 694. Halmkrona med en tupp i spetsen.
695. En halmkrona med ullgarnstofsar. 696. En halmkrona med
löv av halmstrån i st.f. julgran. 697. Julkronor av träpinnar.
698. Julkronor av halm eller vass/säv eller borst. 699. Julkrona
av träkulor - av trä med 14 ljus. 700. Krona fanns av bleck, av
järn av trä liknande kors i taket. 701. Kronan hängde framme
till Vårfrudagen; då blev det god skörd. 702. Julkrona av
skogsgrönt - av röd eller gul halm. 703. En julkrona av halm i
väggfasta sängen - av björk eller vide. 704. Ljuskrona av halm,
kledankar eller pener i den. 705. Ljuskronor av halmpipor och
svinborst. 706. Ljuskronor av tallris med ljus i. 707. Krona med
ljus och karameller i - av bleck. 708. Julkrona av kornhalm.
709. De kläddes med färgat papper. 710. Den hängdes upp efter
kvällsmålet. 711. Julkrona med tregrenat ljus i. 712. Halmkrona
i duk i taket. 713. En halmkrona med små sidenband och vita
svinborst.
714. Julkärve, nek.
715. Fågelneken sattes upp julafton. En kaka soppas sönder och
smulorna strös i neken. 716. Fågelneken sattes i granen och
gavs på våren åt kreaturen för att de skulle få bra matlust. 718.
jul-neken låg under ett bord på natten, innan den sattes upp.
719. Fanns det något korn kvar i jul-neken, kastades det i
sädesbingen. 720. Fågelnek gavs åt kreaturen; det skulle bli
tjock grädde på mjölken. 721. Fågelneken satt uppe till
påsklördag. Man begick en ottemåltid, då jul-nekarna sattes
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upp. 722. Man slog brännvin i neken. Fader vår lästes över den.
723. jul-neken sattes upp kl. 2-3 em julafton. 724. jul-nek sattes
upp i dagningen - det blev då bättre gröda. 725. kom många
fåglar i neken, blev det kall vinter och god skörd. 726.
Fågelneken; det var välsignat om det kom många ”gulspeckar”.
727. Sista neken blev julkärve. 728. jul-neken satt uppe till
påska och kastades då på gödselstaden. 729. Man hade kärvar
inne i stugan. 730. Julkärven botar kreaturens sjukdomar. 731.
jul-neken kastas på dyngan Kyndelsmäss. 732. Den som först
fick upp sin fågelnek fick först bärgat skörden. 733.
Fågelneken; det var bröd och ost i den. 734. jul-neken skulle
upp tidigt; korna fick denna. 735. Då jul-neken var uräten
kastades den för en ko. 736. Fågelneken blev strö under svinen.
737. Fågelkärven; det var bra om gulsparvarna kom först. 738.
Fågelneken sattes på en stör eller en gärdsgård; det var jul-ost i;
det var för att fägna fåglarna och få tur med skörden. 739. julneken sattes upp kl. 12. Man tävlade om att bli först. Halmen
grävdes ned i gödselstaden. 740. jul-neken gjorde korna
brunstiga; en kvinna skulle inte ta ned neken eller bära den hon blev då otrogen. 741. - den kallades äringsnek. Tjuren
skulle ha en ring av jul-nekshalm om hornen, då han betäckte
kon. 742. kom andra fåglar än gulsparv till neken, blev det oår.
743. Julhalmskärven var sista sädeskärven. Husmodern lade en
kaka i dess axända. 744. jul-neken sattes upp på en stång i
gödselstaden. 745. Fågelneken var bunden med tre band. 746.
Då jul-neken sattes upp, sköt man med pistol. 747. Havreneken
sattes på en kvistad gran i gödselstaden. 748. Fågelkärven; det
var farligt att vara snål mot fåglarna. 749. jul-neken togs ner
den 25 mars. 750. Fågelnek sattes på en gran vid fönstret. 751.
jul-nekar förnyas om nyår och trettonde. 752. jul-neken gavs åt
korna om våren; den var nyttig för korna att äta. 753. Man
måste sätta ut jul-nek åt fåglarna, annars blev det hungerår.
754. Fågelneken sattes i granar vid porten. 755. Speckeneka den som satte upp denna fick bröd, kött och sup. 756. Neken
sattes upp på taket - i granen, i ett träd. 757. Den som satte upp
julkärven fick första biten av jul-osten, limpa och en sup. 758.
Om inte sparvarna fick en nek, åt de upp säden på fältet. 759.
Ang. fågelneken; man kunde även kasta havre utefter vägen.
760. Till jul-nek tog man den vackraste kärve man hade. 761.
Julkärven sattes upp när man hörde kyrkklockorna. 762.
Fågelneken sattes upp i nästan helt eller hållet avkvistade
granar vid grinden eller förstukvisten. 763. jul-neken var
skördens sista kärve. 764. jul-nek sattes upp i en avkvistad
gran, på vilken en hästsko sattes, så att trollen inte tog stången.
765. jul-neken tages mitt på åkern. 766. jul-neken sattes på en
liten, upptill avkvistad gran som var fäst på en stång. 767. julneken sattes upp i ett träd eller i en gran som avkvistats så när
som på en krans av kvistar. 768. Fågelneken sattes på en stake
med ett kors upptill och gömdes till påsk. 769. ”Spärveneg”;
man skulle skjuta när den sattes upp. 770. Flera fågelnekar
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uppsattos kl. 4 - en sattes i en gran, helst med trollknutar i,
annars satte man dit marruskor. 771. kl. 12 uppsattes kärven på
skorstenen, i en kvistad gran på en stång eller på en stång med
ett träkors. 772. Fågelkärven sattes upp vid förstudörren. 773.
jul-neken skulle helst sitta uppe till nästa jul. 774. jul-neken
gavs åt kon som inte tog sig med kalv. 775. jul-neken borde
inte ges åt en ko, den medförde sjukdom; den borde användas
som strö under svinen. 776. Den som inte hängde upp jul-nek,
blev fattig. 777. jul-neken; jul-osten skars när den sattes upp.
Man fick därvid en kaffehalva. Neken gavs sedan åt en ko som
inte tog sig med kalv. 778. Löktneken bands av de sista stråna.
779. ”Spärvelocka” uppsättes. 780. Medan fågelneken
uppsättes dukas julbordet. 781. Fågelneken uppsättes av en
soldat som får en sup efter förrättat arbete. 782. Julkärven
skulle inte sitta kvar över skärtorsdagen; den skars till hackelse
vilken gavs åt hästarna, då vårarbetet började. 783. Fågelneken
sattes i en gran på var sin sida om dörren. 784. Man tog tydor
av, om det var fåglar i neken; många fåglar - god skörd nästa
år. 785. Löktneken låg under bordet julnatten. 786. jul-neken
skulle upp före kl. 12; den togs ner vid påsk. Då stoppade man
vaggbolster med den - det var helig halm.
787. Jul-ost.
788. Jul-osten åts till ”merafton”. 789. Ystning av jul-osten
började långt före jul. 790. En liten ost ställdes ovanpå den
stora som var avsedd för släkt och vänner; den lilla kallades för
”Frälsaren”. 791. Julystet pågick 1-20 oktober. Prästens ost
skulle väga minst 17 kg. Innan man for iväg med osten läste
man i bibeln, Fader vår och sjöng psalmer. 792. På
annandagsmorgon skulle jul-osten avsmakas. Ystningen ägde
rum i början på oktober. Före ystningen lades en peng mitt i
osten: Det var en lyckopeng för den som vid julkalaset fick
den. 793. Jul-osten skars när brasan tändes. 794. Jul-osten
gömmes. 795. Jul-osten skulle inte skäras medan jul var. 796.
Jul-osten grävdes ner i sädesbingen. 797. Jul-osten ystas i juli.
798. Jul-ost var en stor fyrkantig bjässe.- 799. En ost fick inte
röras; den kallades ”afguden”. 800. Annadag jul skulle julosten skäras och avsmakas första ggn. Äta ”ostestomp”.
801. Julottan.
802. Julbloss gjordes av hasselkäppar. 803. Man hade bloss i
händerna på väg till julottan; man kastade blossen i en hög
utanför kyrkan. 804. Man hade vitlök i örat på väg till julottan;
det skyddade mot troll. 805. Alla hade bloss, ljus och brännvin
med till kyrkan. 806. Alla socknens soldater marscherade
samtidigt in i kyrkan i paraduniform. 807. Kyrkobesökarna
föregicks av en som bar ett bloss och en spelman. Två spelmän
stod i koret och spelade psalmerna. 808. Under uppehållet
mellan ottan och mässan var man hos klockaren och fick
kyrksupen. 809. Till julottan for alla utom mor som är hemma
och kokar kål. 810. Man hade julbloss och lykta. 811. Man tog
med en brödbit till julottan; den gömdes som läkemedel. 812.
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Det var stor synd att åka med hjuldon till kyrkan. 813. De lysto
sig för med stickljus på väg till ottan. 814. Tjärblossen kastades
i en hög utanför kyrkan. 815. Under julottan drack man
brännvin inne i och utanför kyrkan. 816. Efter högmässan
juldagen bragtes offer åt prästen. 817. Blossen samlades i ett
bål. 818. Man kunde se likfärder vid vandringen till julottan
(årsgång). 819. Julfacklan göres av fura som huggits på ny i
augusti månad och som vuxit på en sluttning åt öster. 820. Den
viras motsols med sommarvidjor. Innan facklan tänds skall den
svängas runt 5 ggr. 821. De som varit i kyrkan, hälsa de
hemmavarande med ordet ”mässa!” 822. Man hade tjärbloss på
väg till julottan för att skrämma odjuren. 823. En person gick
på vakt i byn medan folket var i julottan. 824. Julottefärden; det
var bäst att kasta aska bakom sig för att hindra onda makter.
825. Tjärbloss lades i en hög på kyrkogårdsmuren, för att
förhindra onda makter att komma in på kyrkogården.
826. Julstänger.
827. Julstänger låstos in natten mellan jul och annandag för att
inte bli stulna. 828. Julstänger restos vid somliga gårdar. 829.
Julstänger; två granar eller enar. 830. Granar kallas julstänger.
831. Man satte två granar eller stänger med kärve i toppen.
832. Julträd, jul-kors.
833. Tall-toppen kläddes med kulört papper och sattes i fönstret
eller på bordet. 834. Ett julträd med ljus eller äpplen. 835. Ett
trearmat jul-kors ersatte förr julgranen. 836. Julgranen var en
fura som avbarrades och vars grenar lindades med färgat
papper. 837. De hade jul-kors med ljus i (i st.f. julgran). 838.
En julgran hängdes i taket. 839. De hade jul-kors av halm i
taket, klädda med grant papper. 840. En träställning med fem
ljus var granens föregångare. 841. En helt och hållet avskalad
furutopp klädes med klippt papper och gömmes från år till år.
842. De hade jul-kors på bordet av trä och med tre ljus i. 843.
En julgran av trä - blåmålad. 844. Julträdet - pinnar i en
svarvad pelare. 845. Det fanns jul-trä med 7 armar att sätta ljus
i. 846. Det var jul-kors av ståltråd, klädd med grönt papper;
ljus, äpplen och kakor i. 847. Julträdet tillverkades av ribbor
och kläddes med papper.
848. Jul-typpa.
849. Jul-typpan var av halm; man dansade kring den. 850. Man
klädde ut sig till jul-typpa. 851. En jul-typpa gjordes av halm.
852. Jul-typpan - trebent, med hals. 853. Jul-typpa; en
människa utklädd med ett långt näbb och en käpp. 854. Man
gick jul-typpa. jul-tupp förfärdigades lusse-morgon och får
ligga i gången till julafton, då den inbärs och lägges under
bordet. 855. jul-typpa; en person, utklädd med lakan över sig
låtsas hacka.
856. Kalas.
857. Annandagen började julkalasen, ungdomsgillen med
brännvin; staffans-balen o. jul-dansen. 858. Julkalasen började;
rätten var ”drickebägare” som var en blandning av svagdricka
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och brännvin med kaka i. Det var ofint att ta mer än två
brödskivor. 859. Till julkalasen bjöds släktingar. 860. Vid
julkalasen; kortspel och dans. 861. De kallades ost-bröds-kalas
eller ost-gille. 862. Till julkalasen bjöds hela byalaget; unga
och gamla, rika och fattiga (det var ingen rangskillnad). 863.
Det var dans kring julgranen mm julafton. 864. Mellan jul och
Knut var många baler. 865. Vid julkalasen anställas stundom
kapplöpning. 866. Det var utklädsel vid jul-gillen och långdans
under julstöket.
867. Kappkörning.
868. Det var kappkörning hem från julottan. 869. Ju snabbare
man kom från julottan, ju snabbare fick man skörden inbärgad.
870. Den som kom först hem juldagen, blev först färdig med
plog-anden (plöjningen). 871. En gubbe stjäl en julmorgon alla
selpinnar för att hinna fort hem. 872. Man skulle springa fort
hem från julottan. 873. Det var kapplöpning hem från julottan.
Hemkommen skulle man först vattna hästarna och dricka
glögg. 874. Det var tävlan hem från ottan. 875. Man tävlade om
att komma först hem och röra om i sädesbingen. 876. Man
skulle genast ta en sup efter kappkörningen; man fick inte ta av
sig så mycket som mössan först; och man måste genast vattna
och fodra korna. Det skulle gå undan då hela året, om man blev
först. 877. Den som först kom hem skulle släcka julljuset. 878.
Först hem från julottan - först gift osv. 879. Det kallades
”springa skede” hem från julottan.(Skede ”kapplöpning”)
880. Krubba.
881. Julbord med en hel liten stad. 882. Det var julbord med
mossa, stenar mm. 883. De hade julkrubba. 884. Julbord var ett
landskap med kyrka, sjö mm. 885. Julbord med slott, kyrka
osv.
886. Jullekar.
887. Ta jul-typpa, Maskus och Daskus, ro till Tyskland, plocka
stek, sitta på ”understol”, be till kattens bröllop, ta jul-pytta, stå
på huvud, gömma ringen, dra rot eller kävle, leda upp dockor,
låna eld, väga salt skifta makar, dra handskar, sälja väv, hoppa
kråka, baka kaka, hålla räv och gås-lek, sätta rovor, göra grisar,
sälja fisk, sy sko till kungen, leda bockar, ta stuvern, ta
julbocken, kasta rävkrok, nöt-lekar, dra hank, gissa räven, ro
till Ryssland, dra rot, hugga rump-krok, tämja stutar, kasta
krokben, spänna räv-klo, lyfta den döde, blåsa ut ljuset, spänna
kyrka, dra tattstrupe, Göta Lejon m.fl. kasta has-krok, Junta,
sko blacka, trä på nåla, ro åt Skåne, hugga häl-krok, gå upp på
tre stolar, sticka upp hö, mala senap, smussla sko, ringlekar byta makar, kasta rävkrok, smida söm, hugga fläsk, spänna
spark, nappa sparven, trä måla, lyfta tjär-knutar, lura mus, ta
peng i vattnet, tämja stutar, dricka ur en dryckes-bägare på
golvet stående på en fot, Udda nötter, pöta grisen, Markus och
Lukas, näcka spänna, resa mast, kossa yxa, stjäla fläsk, stå i
tjälen, krypa till månen, ta pengen med munnen, bryna näsan,
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blindbocken, ropa nummer, klaga make, pantlekar, ta julgubben, barnen dansade kring bocken, fri tyge.
888. Ljus.
889. Ett ljus skulle brinna över natten; när Jesus föddes
hoppade det upp 3 ggr. 890. Man skulle se ljuslågan dansa kl.
12, ”jul-lågan”. 891. Man tog orakel av julljusen. 892. Ett ljus
sattes på natten mellan köket och kammaren för att Frälsaren
skulle komma in även i kammaren. 893. Om mycket talg flöt av
julljuset under natten, så att ljuset ändrade ställning, skulle
någon dö. 894. Ett stort ljus med fyra grenar brann på
julkvällen. 895. Om julljusen rinner; sjukdom bland folk och
djur. 896. Man bar ljus till julottan för god skörd. 897. Man
bragte offer av ljus för god gröda. 898. Om julljuset slocknade
av sig självt eller rann neråt ena sidan, betydde det dödsfall i
familjen. 899. Stumpen av julljuset var ett gott medel mot
sjukdomar. 900. Tre-grens-ljus. 901. Det betydde olycka om ett
ljus brände dåligt. 902. Den vars julljus först brann ner skulle
dö först. 903. Man hade lika många grenar på julljuset som man
hade antal barn. 904. Ett ljus tändes även för de döda men fick
endast brinna en stund. 905. Den vars ljus brann med minsta
lågan, skulle avlida först. 906. Det var ljus i alla fönster. 907.
Slocknade ett ljus i kyrkan, skulle den dö, som satt närmast
ljuset. 908. Om ljuset slocknade under natten - sorg - dödsfall.
909. Julljuset blåstes ut på morgonen; man fick inte tända
värme därmed. 910. Ljus sattes i en lång stång med klykor för
ljus. 911. Ljus brann under julnatten - motverkade onda andar.
912. Ett ljus tändes före kvällsmåltiden; det betydde dödsfall
om det slocknade av sig självt. 913. Om ljuset slocknade under
julnatten skulle någon dö. 914. Inget ljus får släckas annat än
av mor eller far. 915. Ett ljus brann hela natten; det troddes
dansa samma timme som Jesus föddes; man lade pengar kring
ljuset; det var Jesu faddergåva. 916. Den vars ljus först brann
ner skulle dö först. 917. Två stora talgljus, prydda med kulört
papper stod på julbordet, de skulle räcka över julen. 918. Ett
ljus skulle brinna över natten - när Frälsaren kom skulle han
inte behöva famla i mörkret. 919. Två ljus skulle brinna på
kvällen. 920. Man satte ett tre-grens-ljus i toppen på granen.
921. I ottan tändes ljus i förstugan. 922. Sängkläderna
”belysas” av jul-brasan. 923. Man hade ett stort ljus; ljuslågan
klövs vid midnatt. 924. Om ljusveken lutade mot någon skulle
denne inte vara i familjen nästa år. 925. Ett tjockt ljus till jul,
ett tvåarmat till nyår, ett trearmat till trettonde. 926. Ljus skulle
brinna hela julnatten; fönstren fick inte hängas för. 927. Det
som runnit ner från julljusen användes som bot mot riset
(engelska sjukan). 928. Svarta ljus för de döda. 929.
Ljusstumpen används för att smörja sår med. 930. En död har
åstadkommit, att ljusen brinner i båda ändar, när folket vaknar
på julmorgonen. 931. Det är en döds-tyda, om ett ljus i granen
faller omkull. 932. Om ljusets veke pekade åt en sängplats dog innehavaren. 933. Blev det stora ”hattar” på ljusen, kom
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det mycket främmande. 934. Man satte ett ljus för var och en
vid måltiden. 935. Julljusen få inte tas av bordet julnatten. 936.
Ett ljus brann hela natten, det stod på en kaka. 937. Talgen
tillvaratogs. 938. Ljusen fick brinna så länge som möjligt. 939.
Det var ljus i fönstren. 940. Man hade två ljus i varje fönster på
juldagsmorgonen. 941. Julljus var bra att lysa över sjuka med.
942. Träplogen beströks om våren med julljus-talg. 943. Ett
stort julljus skall brinna hela julnatten under bordet åt tomten.
944. Om någon dött i huset, har man inte ljus i fönstren
juldagsmorgon. 945. På ljusen kan man se, från vilket håll
annandagens ”lagårds-måkare” skulle komma. 946. Om ett ljus
”bränner nerpå” - bröllop. 947. Man hade två ljus - fars och
mors. 948. Ett tregrenat ljus brinner tre aftnar. 949. Det var ljus
i alla fönster vid julotte-färd. 950. Livsljuset (IFGH 3064). 951.
Ett stort tjockt julljus brann hela natten. 952. Julljuset flyttade
sig till tröskeln en julnatt - någon dog. 953. Två stora ljus brann
hela julnatten; fars och mors ljus; man tog tydor av hur de
brann. 954. Julljuset blåstes ut kl. 12 på julnatten av någon
osynlig. 955. Man fick inte röra julljusen med eggjärn, ty de
förebildar Frälsaren. 956. Slocknar julljuset, förebådar det
dödsfall. 957. Ett ljus brann hela natten; fanns det en ogift
flicka i huset, skulle hennes tillkommande visa sig däri. 958.
Julljusen; dem skulle man springa runt stugan med. 959. Ljus
brinner så, att de döda må se att äta. 960. Lågan dansar kl. 12.
961. Ljus skulle brinna hela natten ”för att inte spöken skulle få
makt”. 962. Tregrenat ljus; ett ljus för varannan ätare.
Husbonden skulle släcka det tre-grenade ljuset. 963. Vävarna
belysas av julljuset och blir därav starka; en mängd redskap
skulle belysas av julljuset. 964. Resten av det nerbrunna
julljuset användes som läkemedel. 965. Ljusen skyddar mot de
döda. 966. Julljuset brann hela natten - det skulle lysa Vår
Frälsare, om han kom och visa bort allt ont. 967. Julljusets sken
ger styrka. 968. Ett livsljus gavs åt varje familjemedlem. Den
vars ljus var först nerbränt skulle dö först. 969. Ljus till julen
fick fattig-hjonen av socknen. 970. Far och mor hade sina ljus
med till kyrkan, julmorgonen.
971. Ljusstakar.
972. Ljusstakar användes - en, tre eller fem-armade.973. De
hade dockor av trä med två armar, vari ljus sattes. 974. De satte
”spiror” på julbordet. 975. En ”lys-käring” på bordet - 2 ljus.
976. Stakar var av trä.
977. Mandeln i gröten.
978. Att få mandeln betydde för ogifta giftermål och för gifta död. 979. Man hade gröt till kvälls-måltid; mandeln. 980. När
det åts julafton, skulle det alltid vara en mandel gömd i gröten.
981. Att få mandeln (bönan) betydde tur och lycka. 982. Om en
gammal fick mandeln, fick han ett långt liv.
983. Julmat.
984. Husfadern skrapade grytan och gav barnen. 985.
Grynkorven kokades i ottan och avsmakades på morgonen.
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986. Grishuvudet stod på bordet. 987. Som kvällsmåltid åt man
kallskål ur ett gemensamt fat. 988. Julkorven- hur den
tillagades. 989. På julaftonens middag åts ”möja” (tunnbröd
med flott). 990. Julaftonens kvällsmåltid - oxkött, fläsk, korv
mm. Därefter blodkorv, grynkorv, sylta, lutfisk samt sist
risgrynsgröt. 991. Man skulle äta svinfötter och ha en sup för
varje ben man fann. 992. Grynkorv kokades tidigt på julaftons
morgon. 993. Det betydde olycka att nysa i julgröten. 994. Man
kokade ärter och kål som skulle räcka hela julen. 995. Julmat;
sik, ål, gädda. Gäddan torkades och användes som lutfisk. 996.
När gröten kokades, skulle en död skata hänga i köket, för att
skydda gröten. 997. Man gjorde julgröt av havregryn med
smörhåla. 998. Trollen satt vid vägkanten och åt gröt
julkvällen. 999. Före jul knappades det in på maten. 1000. Om
gröten blev vidbränd, hade köksan haft med manfolk att göra
natten innan. 1001. En gubbe hade en viss ritual vid grötätandet
- han, gumman och pojken tog i tur och ordning en sked gröt
med orden: ”jag mejar - tar upp - och binder i tjock åker”.
1002. De hade ett fat med kött från alla djur som slaktats under
julen - det fick inte röras förrän efter jul. 1003. Julafton
kokades kål; kål är julaftons-mat. 1004. Gryn-korven kokades
dagen före julafton. 1005. Man tillagade risgrynsgröt julafton.
1006. Julgröt kokades på mjölk, vatten och mjöl. 1007. kl. 4 på
julaftons morgon började man koka julkorv. 1008. Juldagen åts
kålsoppa, fläsk och kött med pepparrot. 1009. Julkvällens mat;
gröt och fisk, helst stor torsk. 1010. Man åt ost, bröd och drack
brännvin framför jul-brasan julafton. 1011. Julkorven kokades
så tidigt som kl. 3 på julafton, annars kom den Själve med en
krok och drog den genom skorstenen. 1012. Alla skulle skrapa
grötgrytan och den som inte gör det, dör snart. 1013. Julkvällen
åts julgrisen; grismagen var fylld med hackat kött. 1014. juloxen var en del av grisen som stektes hel. 1015. Man hade
vitkål som middagsrätt juldagen. 1016. Det var olika sorters
pölsa. 1017. Svinhuvudet skulle stå på bordet hela helgen.
1018. Öronen skulle sitta kvar så länge som möjligt. 1019.
Kålsoppa brukade de ha julaftons middag. 1020. Svin-hösen
(hös=huvud”) sätts fram på ett trä-fat. 1021. De hade lång-kål
till middag, juldagen. 1022. Röd gröt åts juldagen. 1023. Man
skrapade grötgrytan sittande i julhalmen. 1024. De var alltid
samma; salt kött, korv och pepparrot. 1025. Köttgrytan
placerades i julhalmen. 1026. Svinhuvudet fick inte röras före
trettondedags-afton. 1027. Det var rökt lax julaftons kväll.
1028. Man rodde ut julaftons morgon och drog upp (IFGH
6199 s.9) färsk fisk till julmiddagen. Lutfisk förekom ej.
1029. Mat i ottan.
1030. Husets folk väcktes i ottan med ”stomp” och ost på
sängen. 1031. Husmodern bjöd de andra på vårt-kakor, jul-ost
och brännvin. 1032. Man fick ost och bröd på sängen
annandagen. 1033. I juldagens otta förplägades alla med vad
huset förmådde. 1034. Man åt ett äpple tidigt på juldagens
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morgon. 1035. Husmodern bjöd på smörgås och brännvin; ”ät
väl, drick väl!” 1036. Juldagen kl. 4 på morgonen bjöds på ostbröd och sup. 1037. Juldagen kl. 3 på morgonen bjöds man av
julmaten på sängen. 1038. På julaftons morgon avsmakades julosten. 1039. Juldagen. Husmodern bjöd på ost och bröd - ”äta
otta”. 1040. Tidigt julaftons morgon åts julotte-biten. 1041.
Juldagen fick man ost och bröd innan folket steg upp. 1042.
Natten till annandagen gick någon upp och bjöd de andra på
jul-ost och bröd, sedan gick man och lade sig igen. 1043. Man
”åt otta” kl. 3 juldagens morgon. 1044. På morgonen åt man av
alla sorters bröd till kaffet före julottan; ”dopp-kopp”. Vid
hemkomsten från ottan åts klening. 1045. Julafton serverades
man brännvin och smörgås på sängen. 1046. I ottan fick man
sup och smörgås, därefter andaktsstund i hemmet (ingen
julotta). 1047. Man åt av maten som stod på julbordet innan
man åkte till julottan. 1048. På annandagens morgon skall man
ha glögg och smörgås med ost. 1049. På juldags morgon skall
man ha någon blodmat, annars får man inte blodgång under
året.1050. Före avfärden till julottan dricks smonke-bägare; Det
är uppvärmd dricka med alla sorters bröd i; ost och honung.
1051. Den tillagas av husfadern. Man dricker direkt ur bägaren
(=bägaren). 1052. Man skulle få mocke-gås (smörgås efter att
stallet har mockats), annandagen. Staffansbete kl. 2; kaffe med
dopp och gökar (=supar). 1053. mocke-bägare var en sup och
en brödskiva som tack för att man hade varit uppe i ottan
annandagen och mockat i (grannens) stall och fähus.
1054. Mockning.
1055. Annandagen var det mockning. 1056. Först gjorde man
rent i ladugården och fick därefter traktering. På ett ställe fick
man en gång dålig korv och till hämnd, började man i stallet
kasta in gödsel och göra annat ofog. 1057. Om man hade
mockat för dagen fick man en kaffegök. 1058. Man skulle städa
för kreaturen annandags morgon. 1059. Det var mockning och
man skulle äta mock-gås. 1060. Man skulle mocka själv, annars
kom främmande och gjorde det. 1061. Ett annandags skämt;
man skulle stjäla en tupp och släppa på ett annat ställe. 1062.
Ungdomen brukade gå omkring och mocka i ladugårdar
annandags morgon: För mindre omtyckta personer gjordes
ofog. 1063. Det var mockning hos ovänner - hos vänner gav
man alla husdjuren mat. 1064. Mockning - den som blev först
färdig sköt ett skott och troddes sedan få tur med allting. 1065.
Vid mockningen sattes en långhalmskärve för varje bås. 1066.
Då de hade varit och mockat annandagen, brukade de släpa
fram ris-hackaren till dörren och staplade upp bråte på den.
1067. Vid mockningen förekom spektakel och elakhet; man
satte vakt mot fridstörare; hade laddad bössa och använde
dynggrepen som vapen. 1068. Vid mockning gödslade de
ömsom in och ömsom ut i gårdarna. Man förbytte hästar för
folk, drog fram bråte till stugdörren. Man mockade i andras
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fähus. 1069. Den dagen skulle man ”lussa”. Mockare fodrade
hönsen med hö och halm, drog fram åkdon och lassade.
1070. Nysa.
1071. Den äldste nös ut den yngste. 1072. Om man nös vid
julbordet, skulle någon vid bordet dö under året. 1073. Den
yngste hickar ut den äldste och omvänt - de andra nös ut sig
själva.
1074. Rimma till julgröten.
1075. Man rimmade till gröten. 1076. Det var grötrim och nötrim. 1077. Rim till doppet i grytan. 1078. Alla skulle rimma på
julgröten. 1079. Man rimmade till fisken och gröten.
1080. Skydd.
1081. Man korsade över dörrarna för att skydda sig mot julkäringarna. 1082. Man kritade ett kors över blev djur, så att inte
jul-käringarna kunde ta dem. 1083. Fönstren hängdes för, ty om
vargar fick se ljusen skulle de bli svåra mot boskapen. 1084.
Alla redskap och åkdon togs in - annars blev det mindre skörd
härnäst. 1085. Av julhalm gjordes små kors - ett lades under
bordet, ett vid spisen och ett vid dörren. 1086. En kvast som
stått inne julnatten skyddade hönsen för höken. 1087. Det var
bra att sätta upp en uggla eller hök över stalldörren. 1088.
Veden i brasan skulle läggas i kors, så att inga objudna ”vättar”
kom genom spiseln. 1089. Alla dörrar stängdes väl; de t o m
spikades i ladugården. 1090. Den som inte var i kyrkan skulle
inte tvätta sig, annars fick han ont av myggor och knott. 1091.
Ett lamm skulle slaktas och dess blod blandas i fårens dricka;
det var skydd för ”stöld, för varg och lo, för räv och björn-klo”.
1092. Man gjorde tjär-kors på fähusdörrarna. 1093. ”Gråben”
fick inte se julljuset. 1094. Kläder och pengar skyddades mot
mal och långa fingrar om julljusen fick lysa på dem. 1095.
Fönstren förhängdes innan ljusen tändes - intet ljus fick
vilseleda herdarna, då de sökte efter Jesusbarnet. 1096. Man
gjorde tjär-kors på fähuset och kors på huggkubben. 1097.
Mock-skoveln tjäras så att inte troll må ta den. 1098. Man
hängde skynken för fönstren som skyddade mot övernaturliga
”blickar”. 1099. Det lades eldkol i vattnet som skydd mot
förtrollning. 1100. Det var kors på dörren och kors utanför
dörren av granris - kors av halm innanför dörren. 1101. Det
hängde tjocka lakan för fönstren julkvällen. 1102. Om det låg
strån i kors i julhalmen - dödsfall. 1103. Man fick inte gå ut
julkvällen - trollen var framme. 1104. Man korsade alla dörrar,
ty allt ont skulle utestängas. 1105. Alla onda gastar och troll var
ute julnatten. 1106. Fönstren drogs väl för, ty det var farligt, om
trollkäringarna fick se julljusen. 1107. Redskapen skulle ligga i
ordning, annars slog skörden fel. 1108. Verktygen läggs ”kors
och tvärs” på loggolvet. 1109. Det var viktigt att spotta genom
betslet innan man for till julottan. 1110. Korstecken sattes som
skydd mot onda makter på dörrar och sovplatser. 1111. Dagen
före julafton förfärdigades den björk-kvast, varmed matmodern
sopade golvet tre julkvällar. 1112. Den kvast som man sopat
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stugan med juldagen sätts på en stång för att skrämma höken
med. 1113. Trollen bortjagas genom bibel och psalmbok lagda
utanför dörrarna. Kors sattes i skorstenen. 1114.
Tröskredskapen låg i kors på loggolvet. 1115. Man fick inte
börja elda förrän det rök ur grannarnas skorsten - kreaturen
kunde bli vrång-vanda. 1116. Två halmstrån i kors ge varsel
om död. 1117. Kol som sprakat ur jul-brasan, hade skyddande
kraft mot trolldom. 1118. Hemkomna från kyrkan fick de inte
lägga något ifrån sig, innan de ätit något. 1119. Efter
vedhuggningen skulle man lägga två okluvna kubbar på
kubben, för att inte veden skulle bli skämd. 1120. Man hängde
för fönstren för att inte de döda (spökena) skulle komma och
titta in. 1121. Julnatten skulle alla ligga åt ett håll, så blev det
inte osämja i huset under året. 1122. Man lade kors av strån
innanför dörren, innan halmen breddes ut - det skulle hindra
demoner från att komma in. 1123. Bod-nyckeln skulle ligga på
svinhuset julnatten. 1123a. Säd och potatis var inne över
julnatten - det gav välsignelse. 1124. Kärvarnas band lades i
kors vid dörren. 1125. En skära över dörren skyddar kreaturen.
1126. Man skulle sopa med en kvast som sedan inte användes
mera - råttorna fly. 1127. Man skulle korsa över dricksvattnet.
1128. Korstecken ritas med lie, så att ingen må kunna stjäla
mjölken. 1129. Kors skars med en slaktkniv i badvattnet. 1130.
Det var kors av två otröskade ax över ladugårdsdörren. 1131.
Man försökte hindra vargar och dödingar från att se in genom
fönstret.1132. Varulven kom fram till stugan och tittade in.
1133. Man lade kvastpinnar i kors vid tröskeln såsom skydd
mot de döda.
1134. Skjutning.
1135. Man sköt in julen julafton - det höll olyckorna borta.
1136. Julen sköts in. 1137. Skyttarna skulle trakteras. 1138.
Annandagen var det skjutning. 1139. Det var skjutning vid
andras hus. 1140. Ett skott avlossades när första grötfatet lyftes
upp på bordet julafton. 1141. Husbonden sköt juledags-smäll.
1142. Man sköt jul-skott. 1143. Julen sköts in; de som inte hade
gevär slog i väggarna med påkar. 1144. kl. 12 på natten sattes
ny mat fram åt skyttarna - de som kom och sköt på annandagen.
1145. Man skulle skjuta när fågelneken sattes upp. 1146. Man
hedrade grannar med att skjuta. 1147. Helgen insköts kl. 6 med
klockringning. 1148. Man sköt med pistol då jul-neken sattes
upp. 1149. Det sköts utanför dörrarna vid jul och tjugondag
Knut.
1150. Slakt.
1151. jul-slakt; Nasse slaktades i köket. 1152. Två stora grisar,
en ko eller tjur slaktades till jul. 1153. Varje bonde slaktade en
gris och ko eller oxe till julen. 1154. 14 dagar före julen
började slakten.
1155. Släde.
1156. Kallades att köra ”glas-katt”. 1157. Det var slädpartier.
1158. Slädparti med dans efteråt under julens mellandagar.
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1159. Sova.
1160. Man skulle sova i skymningen juldagen. 1161. Man sov
middag juldagen, annars fick man inte säd som låg på åkern.
1162. Det blev sömn efter hemkomsten från kyrkan. 1163. Det
kallades ”sova vacker gröda” juldagen. 1164. Ju mer man sov
juldagen - ju bättre gröda. 1165. Man skulle ”sova i sko”
juldagen. 1166. Det gällde att sova så mycket som möjligt - för
att få lång säd. 1167. Det hette att ”sova kvälls-krok” juldagen.
1168. ”Sova lejde-havre”. 1169. Sover man bra juldagen, får
man långt lin och stora rovor. 1170. Man skulle ”sova i sko”
för att bli kry under året. 1171. Det kallades ”sova liggsäd” och
”sova lång säd”.
1172. Spådom.
1173. Man ställde skorna i rad; den vars skor vände sig skulle
dö under året. 1174. Skodonen ställdes under bordet med tårna
vända utåt rummet. 1175. Den yngste i familjen kastade sko orakel om dödsfall. 1176. Alla i hemmet kastade sko. 1177.
Man kunde se sin tillkommande vid en korsväg kl. 12 på
natten. 1178. Husfadern gick ut för att höra och se hurudan
grödan skulle bli - det var bra om det hördes rassel av liar.
1179. Om man gick ut på logen julkvällen, fick man se sitt
kommande öde. 1180. Orakel om den tillkommande kl. 12 på
julnatten; man neg för månen hållande en psalmbok i höger
hand, en visp i vänster och en slant i munnen - man slog upp en
psalm. 1181. Smulor från julbordet ströddes runt fruktträden det gav rik skörd. 1182. Benen efter middagen samlas ihop av
flickorna och ges namn - de läggs på tröskeln. Den blev först
gift vars köttben först blev taget av en hund eller katt. 1183.
Julkvällen, när alla satt vid brasan, skulle man sparka av sig
skon över huvudet. Vände den ut mot dörren, skulle
vederbörande komma att dö under året. Man såg efter åt vilket
håll skon pekade. Inåt - födelse; utåt - dödsfall. 1184. För att få
se sin man skulle man vaka julnatten och ha ett glas vatten och
ett glas brännvin framför sig. Ens tillkommande kom och drack
ur ett glas. Tog han vattnet - blev det en nykter man; tog han
brännvinet - en drinkare. 1185. Om man går runt huset tre ggr
på julafton, får man se sin tillkommande. 1186. Om man tittar i
brunnen sent på julafton, kan brunnsgubben visa den
tillkommande. 1187. Man skulle se ner i brunnen efter sin
tillkommande på julafton. 1188. Man slog äggvita i ett glas
vatten och gav akt på figurerna som bildades. 1189. Man tog
orakel om ens tillkommande julnatten genom att se in i
bakugnen mellan kl. 12-1. 1190. En flicka fastade hela julafton,
satte ett ljus och ett glas med brännvin på bordet, gick runt
huset, tittade in genom fönstret och såg sin tillkommande sitta
vid bordet. 1191. Man tog tydor om sin tillkommande genom
att löpa runt gården med en gryta. 1192. Orakel om ens
tillkommande genom att byta lin-tyg kl. 12 på julnatten i
farstun och gå till en korsväg. 1193. Man tog tydor om sin
tillkommande genom att se in i spegeln kl. 12 julnatten. 1194.
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Julnatten kl. 12 kan man få se sin tillkommande i
gödselbrunnen. 1195. Om man tittade ut genom fönstret
julnatten, kunde man få se sin tillkommande. 1196. Man hade
en skål med vatten under sängen julaftons kväll; det togs orakel
av vad som visade sig i den. 1197. Man tog tydor av trä-skon.
1198. Pigan fick orakel om giftermål kl. 12 julnatten. Hon
tvättade sig och prästen kom med handdukar. 1199. Vid jul
skulle man smälta bly, för att få se in i framtiden. 1200. Man
tog två supar julnatten för att få se sin tillkommande. 1201.
Orakel om äktenskap; man satte rågkorn över dörren. 1202.
Blindbocken skulle kasta barnens skor till dörren för att se vem
som först skulle dö. 1203. Juldagsmorgonens orakel; flickorna
sopa golvet osv. 1204. Orakel av högra skon som kastas över
vänstra axeln. 1205. Mistelkvistar över dörren gav orakelsvar.
1206. Spår i askan.
1207. Juldagsmorgon synas de avlidnas andar i spiselaskan.
1208. Det var spår i askan efter de döda. 1209. Såg man spår i
askan, betydde det dödsfall. 1210. Spår i askan - djuren fick ont
av villdjuren. 1211. Spår i askan - gick de utåt, blev det
dödsfall. 1212. Var det märken i askan som efter korn - god
skörd. 1213. Stora fotspår - den äldste dog; små - den minste
dog. 1214. Var det spår i askan inåt - en sonhustru flyttar in;
utåt - en dotter gifter sig. 1215. En ”grav” i askan bådade
dödsfall. 1216. Tidigt på morgonen skulle man se i den aska
som strötts ut på julafton och ge akt på spåren. 1217. Askan
sopades i en hög; det var märken efter två små fötter Jesusbarnet hade varit på besök. 1218. Man kastade ut askan på
tunet under julhelgen; var det spår i den, skulle någon födas.
1219. Man gjorde kors i askan julnatten. Var korset rubbat på
morgonen hade någon varit där. 1220. Ang. askan; om man ser
en människofot som vetter inåt och en hönsfot som vetter utåt
betyder det; man får en pojke och mister en höna under året.
1221. Man skulle se i askan efter jul-brasan juldags morgon;
efter spår som visade om någon skulle födas, dö, flytta ut eller
in i huset under året. 1222. Man tar tyder av falaskan efter julbrasan. 1223. Var det märke såsom en likkista i askan efter julbrasan - dödsfall. 1224. Var det spår i askan, skulle någon dö
eller födas; fjät - Frälsaren är född. 1225. Var det spår i askan,
var det tecken på att de döda hade hälsat på. 1226. Spår i askan
- vargen kommer och tar fåren. 1227. Var det spår av en hand i
askan - dödsfall; av en fot - födelse. 1228. Man ser i askan om
det finns spår av Frälsarens fötter. 1229. Spår i askan var efter
tomten. 1230. Askan slätas - sedan ses spår i den av tomtar osv.
1231. Ser man spår av en barnfot - dödsfall. 1232. Mors fot var
i askan - hon dog det året. 1233. Man såg fjät efter tomten eller
högre väsen i askan. 1234. Man såg fårspår i askan - många
lamm. 1235. Sågs spår i askan efter fötter - dö; efter fingrar leva. 1236. I askan efter jul-brasan, det var spår i den - de döda
skulle komma ner genom skorstenen. 1237. En grop i askan dödsfall. 1238. Det var spår i askan. Man kunde se t ex en
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brudkrona eller fotspår. 1239. Mor spottade 3 ggr i askan och
såg sedan efter de döda. 1240. Var det djurspår i askan, skulle
det födas sådana djur som spåren visade. 1241. Spjället skulle
stå öppet, glöden jämnas till och man kunde se spår i askan
efter den döde. 1242. Man kunde se i askan, om de osynliga döda, folk, tomtar - varit inne. 1243. Askan av julelden
ströddes på åkern juldagen. 1244. Det var spår i askan av en
häst. 1245. Spår i askan var exempel på att en höna dog. 1246.
Kospår i askan - otur i lagården. 1247. Man skulle se i askan
efter spår - nissarna. 1248. Det var fjät i askan - Jesus hade
varit inne. 1249. Att se händer och fötter i askan betydde
dödsfall. 1250. Man såg efter spår i askan. Först ritades en ring
eller ett kors i skorstenspipan. 1251. Det var en mängd
fölungefötter i askan efter jul-brasan - en fölunge dog.
1252. Gå Staffan.
1253. Staffanssjungning. 1254. De gick och sjöng för dörr med
stjärnan. 1255. Man skulle sjunga ”annandag jul” för fönstren.
1256. Annandagen var det kringvandring med en åsna - en
skräck för barnen - ”är det Gud eller faen?” 1257. Annandagen
skulle man vattna hästarna i en å som ran från öster till väster.
1258. Man sjöng julkväde under annandagen. 1259. Ungdomen
bar jultyppen. Tidigare brukade man ”gå åsna”. 1260. Man red
Staffan. Hästarna hade vackra täcken; det ansågs bringa lycka
att få besök av Staffansryttare. 1261. Man brukade klä ut sig
och gå omkring i stugorna förr - man sjöng visor. 1262.
Annandagen sjöng man för dörr; Staffansvisan och ”Goder
morgon!” 1263. Det sjöngs i annandagens otta. 1264. Utklädda
gå och tigga till ungdomens bal. 1265. Karlar redo omkring och
sjöng Staffansvisa + brännvinstiggeri. 1266. De sjöng och
spelade för dörr; en visa om de tre konungar, kung Herodes,
Jesu 12 apostlar, Judas m fl. 1267. En pajas tiggde öl och
brännvin. 1268. Man sjöng i stugorna: ”Staffan var en
stalledräng” och fick traktering. 1269. En man kom och sjöng:
”En jungfru födde ett barn!” och ”Hosianna!” Han fick
traktering. 1270. Annandag jul sotade ungdomarna sig i
ansiktet och sjöng visor. 1271. Annandag jul gjorde
ungdomarna upptåg - de gick och släppte ut kreaturen.
1272. Staffansritt.
1273. Man skulle rida Staffan och vattna hästarna i
nordrinnande vatten. 1274. Man vattnade hästarna i vattendrag
som rann åt söder. 1275. Den som först vattnade sina hästar
fick de bästa hästarna under året. 1276. Staffansritten gick till
rinnande vatten före soluppgången. 1277. Ryttare och hästar
var utklädda. 1278. Hästarna skulle vattnas; den ryttare som
red, så att hästen tappade skorna var bäst. 1279. ”Staffans ridd”
- riddarna medförde stjärna. 1280. Staffansritten var på
trettondagen. 1281. Den som kom först till källan med sin häst
hojtade: ”Goda du, friska källa - goda du, starka hälsobrunn!”
Hästen drack märg i benen. 1282. De redo ”Staffans ske” över
tre rinnande vatten. 1283. Man vattnade hästarna i en annan
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socken. När man red hem, kom hästar springande efter, så att
elden glänste i näsborrarna. De kunde inte komma över en bro.
1284. Hästarna vattnades i rinnande vatten, men först kastade
man stål i vattnet. 1285. Sångare kom annandagen; en av dem
var Judas med pungen. 1286. De redo Staffans skede; blev de
inte inbjudna, redo de in i stugan. 1287. Ungdomen sjöng vid
husen; psalmer eller Staffansvisan. 1288. Hästarna vattnades i
nordrinnande vatten. De fick grädden av vattnet. 1289. Den
som fick först vattnat, fick sedan de fetaste djuren. 1290. De
redo Staffan, utklädda; hästarna var prydda av en sorts
blommor eller papper. 1291. Hästarna skulle dricka över en
silverring för att inte bli modstulna. 1292. De sjöng: ”Ingen
dager synes än” och ”Vilja inte flickorna tända ljus?” och en
häst leddes in i stugan. 1293. Annandagen gick de upp tidigt
för att ta ”rammen” av vattnet vid källan. 1294. Man vattnade
sina hästar i en grannes brunn; det var hälsobringande för
hästarna. 1295. Man skulle rida till nordrinnande källor - där
var vattnet fett; den som kom först tog själva kraften ur källan.
1296. Pojkarna redo kring stugan; man tävlade i att göra
konster med hästarna. 1297. Vid Staffansritten red man på tre
broar över tre bäckar och vattnade i sista bäcken. 1298. Man
skulle rida över sju rinnande vatten och vattna hästar före
soluppgången. 1299. Man skulle vattna sina hästar - det var en
tävlan om att komma först. 1300. Man vattnade sina hästar i
andras gårdar. 1301. Annandag jul vattnade man hästarna i
andras källor; den som kom först fick lycka med djuren
(hästarna blev inte modstulne). 1302. På Staffan skulle man
vattna hästarna, (den som kom först sades få av julefradgan).
1303. Man red staffan till Löve källa annandag jul. 1304. Man
gick omkring i stugorna och sjöng gudeliga sånger. 1305.
Steffani dag var till minne av en som hade varit stallmästare.
1306. Den som först vattnar sina djur i den gemensamma
dammen får de feta stjärnorna på vattnet. 1307. Vid
staffansritten hoplägges brännvin och pengar till en bal nästa
dag. 1308. Hästarna skulle ha av vattnet; det blev kappritt till
ån. 1309. Man skulle vattna sina hästar vid sju källor. 1310. En
av dem som sjöng staffan kallades ”Svarten”. 1311. Man red
staffan. Många gjordo ofog. 1312. Rida Staffan. De blåsto i
jägarhorn. 1313. Man skulle vattna hästarna i nordrinnande
vatten. Syftet härmed; den som vattnade dem fick inte tala från
det han lämnat stallet till dess han återkommit dit. 1314.
Annandag kappas man om att få vattnat hästarna -”få musten
med sig hem, det feta”. Det gällde att hämta kraft ur en bytta i
brunnen. Man tog vatten ur flera grannars brunnar. Sedan red
man in i stugan. Det var feta stjärnor på vattnet. 1315. De gick
omkring i gårdarna med en julabuske eller julgran. De sjöng för
dörr. Det var 10 vaxljus i busken. De kallades
andasottesångare. 1316. Den som först vattnat sin häst fick
först inbärgat. 1317. Man red staffan. Hästarna skulle först ha
staffanshavre. 1318. Ingen fick hämta vatten ur brunnen innan
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hästarna druckit. 1319. Karlarna sjöng staffansvisan,
medförande en lykta. 1320. Pojkar och vitklädda flickor sjöng
vid stugorna. 1321. Kom man först, då man vattnade hästen,
fick man god tur med honom i slåtter och skörd. 1322. Man
gick staffan och sjöng: ”vi ha dock en Judas som bär våran
pung!” 1323. Man vattnade i rinnande vatten och lade en
silverstyver i bäcken; man skulle vattna hästarna på silver.
1324. Hästen fick dricka över silver - en silverbägare i hon.
1325. Staffansritt; det var 10 pojkar i vita skjortor och höga
hattar. Man vattnade i nordrinnande vatten. Sedan skulle man
ha supar, annars körde man in gödsel. 1326. Staffansgång; var
gödseln väl lagd, gjordo de fint i ladugården. 1327. Staffansritt;
ungdom av båda könen rida omkring utklädda. 1328.
Staffansskee, tredjedag jul; hästarna var majade i man och
svans. 1329. Staffansritt - utklädsel till staffansked - de skulle
vara klädda som tomtar. 1330. Staffansritt; man hade tur med
hästarna om de brukats därvid. 1331. Den häst som först
vattnades blev frisk och stark. 1332. Staffansritt - de redo in i
rummen. 1333. Staffan ridare: ”den grymme gubben kastade
salt i spisen - brände lössen”.
1334. Staffansvisor.
1335. Staffan var en stalledräng. 1336. ”Finns det pigor i detta
hus? håll dig väl fålan min!” 1337. ”I da´ e´ de´ anndan jul; vi
tackom nu så gärna!” 1338. ”Staffan han hälsar godmorgon! så vänder han om med sorgom!” 1339. Nidvisa; ”det känns på
röken, att hon är snål!”
1340. Stjärngossar, annandagen.
1341. Man gick med stjärnan. Julbocken var med och tiggde
pengar, mat och brännvin till stjärnbalen som gick av stapeln
Knutdagen. 1342. Stjärngossespel. Stjärngossar gick med ljusa
stjärnan. 1343. Man gick med stjärnan - sedan blev det kalas
som varade till 3:e dag jul. 1344. Apostlarna och Judas med
pungen kommo. 1345. De tre vise män med sina stjärngossar
och Staffan kom på besök. 1346. Stjärngossespel förekom,
dialoger, dans, traktering. 1347. Man gick med stjärna. En av
stjärngossarna var helt inklädd i en halmkärve. 1348. Man gick
med ljusa stjärnan. Utklädda var Judas med puckel, tre krigare,
Herodes, en morian och tre vitklädda pojkar med stjärna. 1349.
Judas spelade pajas, man sjöng julpsalmer och en avskedssång.
De var föga välkomna. 1350. Stjärngossar kallades även
”tomtar” p g a sin klädsel. 1360. Gå staffan. Herodes och
kungen från Saba, tre vise män, Josef, en pajas. De medförde
en bagge. En bar ljusa stjärnan. De tiggde bröd och ljus och
sjöng:” svart är jag men inte av solen bränd, en fattig
timmerman från det judiska landet!” 1361. Man gick med ljusa
stjärnan; en bock medfördes, som hölls under bordet och hade
en bjällra mellan benen; ”den mörke och den vite konungen” dialogen mellan dessa. 1362. Gå med ljusa stjärnan. Staffan bar
den. Herodes, Mörkolands konung m fl. 1363. Gå med ljusa
stjärnan; Maria med barnet var med och Judas med säcken.
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1364. Stjärngossar; det blev slagsmål mellan två lag. Judas
hade koskälla vid livet. Herodes var med och de tre vise män.
De sjöng: ”I dag, i dag är anndag jul!” Josef: ”Jag är svart, jag
är uti solen förbränd!” 1365. Stjärngossar; jungfru Maria och
barnet var uppritade på stjärnan. 1366. En hade stjärna på
huvudet och sjöng: ”Herodes han åker efter hästar och vagn han åker efter barnet men intet det fann”, ”vak upp, se ljus, se
morgonstjärnan strålar klart!” 1367. ”Julegopper” gå med
stjärnan. 1368. Stjärngossar gick annandagen och trettonde då de hade en sotare med sig. 1369. Stjärngossar - de var 12 st Judas var med; de hade stjärnmössor och stjärnstav. 1370.
Stjärngubbar. Det var en 8-9 stycken. Stjärngossar; Mörjeland
och Pajas. 1371. De gick med julstjärna. Judas var med. De
samlade pengar till stjärnan, kyrkan och de fattiga. 1371a.
Stjärngossar; de samlade matvaror. Svarte Petter ville ha
brännvin i sin dunk. 1372. De gick omkring och sjöng.
Stjärnan var en halmkärve på en stång - den antändes. 1373.
Kungen bar stjärnan - Bocken och Josef; en bar säcken. De
hade en klubba med sig. 1374. Stjärngossar. Herodes sade till
sin dräng, att han skulle till Betlehem gå.
1375. Stugans utklädsel.
1376. De hade vaddukar (vad ”våd”) på stuggolvet. 1377. En
träfågel - duva var upphängd i taket. 1378. Det var julstuga
med väggbonader. 1379. Grankvistar och bonader hängdes upp;
man risade varandra med kvistarna. 1380. Stugan pryddes med
grönt. 1381. Det var en julduva av trä i taket. 1382. Stugan
kläddes med ”boningar” eller lakan. 1383. Stugtaket pryddes
med en duk, väggarna med kläder. 1384. Det var en julkrans
över bordet. 1385. Prydnadssaker av silver och mässing ställdes
fram. 1386. Julstugan kläddes med julark och bonader. 1387.
Man gjorde kors på dörrarna, kors utanför dörren av granris,
kors av halm innanför dörren. 1388. En ”takeduk” spändes över
bordet. 1389. De hade träkrans med ljus och äpple i över
bordet. 1390. Man spände tyg, bonader eller endast lakan på
väggarna till jul. 1391. Det var pynt av enriskvistar och klippta
pappersrosor i stugan. 1392. En vit duk i taket - mitt på den en
silkeduk - därunder julkrona av halm. 1393. Fåglar av papper
hängdes i lingonriskransar som hängdes i taket. 1394. Stugans
klädsel; knypplade dukan m m. 1395. Det var ett lakan med en
Kristusbild över julbordet. 1396. Väggar klädas med bonader.
En julduk med ett äpple i varje hörn av taket; en liten krona av
äpplen. 1397. De hade ett litet äppleträd med äpplen på bordet.
1398. Det var takfåglar och jul-kors. 1399. Stugan kläddes med
bonader och drätter. 1400. Gardiner hade man endast till jul.
1401. En drättaduk hängdes som ett draperi framför stora
bordet. 1402. Ryttare av papp hängdes i taket. Moraklockan
kläddes. 1403. Det var halmflätor om stolsbenen. 1404.
Konterfej (avbildning) med tre vise män. 1405. De hade en
tallriskrans över dörren.
1406. Stål.
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1407. Man lade stål vid gröten för att Nissen inte skulle ta den.
1408. Det spikades en hästsko över dörren julafton. 1409. Om
man gick ut julkvällen, skulle man ringa omkring sig med stål.
1410. En yxa lades utanför ladugårdsdörren julaftons kväll.
1411. Stål skyddar mot kramning julaftons kväll. 1412. Det
hängdes liar i taket i ladugården. 1413. Man gav hö och dricka
åt djuren och lade ett eggjärn över fähusdörren såsom skydd
mot trollen. 1414. Det var stål över ladu- och stugdörren. 1415.
Verktygen läggas i kors och tvärs på loggolvet. 1416. Innan
man går till julottan, skall man slå med flinta och stål över
ladugårdsdörren. 1417. Där var en slipad lie som fick hänga ute
under julafton - den håller sig vass under hela hösten. 1418.
Man lade stål under tröskeln, som skydd mot onda makter
juletid. 1419. Ingen kniv eller gaffel får ligga under bordet över
julnatten. 1420. Man satte en kniv över ladugårdsdörren. 1421.
Då man går in i ladugården, lägger man stål vid tröskeln. 1422.
Stål doppas i dricksvattnet. 1423. De döda komma - glas,
skarpa knivar o dyl hindrar dem från att komma in genom
dörren. 1424. Man lade yxor i kors under julbordet. 1425. Det
var en kittel som tagits från trollen. Var julkväll måste stål
läggas i den. 1426. Stoppnålar skyddar mot den döde, julnatten.
1427. Under julbordet lades knivar, yxor och andra eggverktyg;
det skyddar dem som sitta vid julbordet.
1428. Sysslor julafton.
1429. Alla arbeten skulle vara färdiga kl. 4 på julafton. 1430.
Varje bonde skulle på julaftons fm ha kört tre lass (gödsel etc)
till gården. 1431. Julljus stöpas julaftons fm. 1432. Granar
sättas vid dörrarna. 1433. Alla utomhussysslor skulle vara
färdiga kl. 12. 1434. Man skulle spinna en liten stund på
julaftons morgon. 1435. Man hade bloss vid vedhuggningen
och tröskning julafton. 1436. Man skulle hyfsa gödselhögen
julaftons fm. 1437. Det bakades alltid litet om julaftons fm.
1438. Julaftons fm. skulle man hugga julgranar.
1439. Sysslor på logen, julafton.
1440. Det var tröskning till dagens inbrott. 1441. Den sista
säden rensades julafton, annars blev den odryg. 1442.
Tröskningen skulle vara färdig före jul. 1443. Man tröskade
otte. 1444. Trösk- och kastredskap lades i en hög på loggolvet.
1445. Det som var otröskat över julen, bar grannens tomte bort.
1446. Kastningen av den sista säden företogs julafton. Säden
blev drygare. 1447. Alla skulle ha tröskat färdigt till jul. 1448.
Spannmål fick inte ligga på logen över jul. 1449. Logen skulle
rensas av. Säden skulle ösas i säckar och bäras upp på vinden.
1450. Man skulle ta hem åkerbruksredskapen. 1451. Alla
redskap och verktyg skulle hyfsas. 1452. Man skulle tröska,
kasta och mäta av logen - och bära av logen. 1453. Man
tröskade och högg ved vid bloss julafton. 1454. De tröskado
och kastado säd i ottan. 1455. Man skulle kasta säd, bära av och
sopa logen. 1456. Man skulle kasta säd på julaftons morgon annars åt råttorna upp säden. 1457. Utsädet skall ligga på logen
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över julnatten. 1458. Man skulle mäta, sälja och köpa säd på
julafton. 1459. Det var en halmvåndel på logen - skörde- och
tröskredskap placerades på den. 1460. Julaftons fm. skulle man
bära in sista säden.
1461. Såkaka m m.
1462. Julbröd (höna med 12 runda kakor omkring)
föreställande ägg. Denna kaka förvarades tills bonden sådde sin
första säd. 1463. Kakan gömdes till hästarna på våren. 1464.
Sista brödkakan som bakades till jul skulle gömmas, för att
sedan givas dragarna. 1465. Ett julbröd gömdes till våren.
1466. ”Våroxen” gömdes till våren. 1467. Ett julbröd gömdes
till ploganden (eller vårsådden). 1468. Tre julkusar hängdes i
taket till våren, (eller hängdes på väggen). 1469. Ett julbröd
gömdes i sädesbingen till våren. 1470. Ett vörtbröd gömdes till
våren. 1471. En julkaka gömdes till 1 maj, då man drack märg i
benen. 1472. Julekorset gömdes till vårsådden. 1473. En kaka
och en jul-ost gömdes till ploganden. 1474. Julbocken och julkorset; två bröd användes om våren till såkakor, kallades
plogkakor. 1475. Såkakan gömdes till vårfruhelgen. 1476.
Såkaka av sista neken. 1477. Julhedern - gömmes till våren.
1478. Två kakor och en korv gömdes till ploganden. 1479.
Stompen och jul-korset blev såkaka. 1480. Julkakan, bakad av
sista degen med alla slags mjöl - den var rå och stenhård - den
gavs djuren till våren.
1481. Sädeskorn.
1482. Det slags korn man fann under bordet juldagen skulle ge
bäst skörd under året. 1483. Om man fann korn under bordet
och de var tjocka - blev det gott år; var de smala - dåligt år.
1484. En stor kärnrik jul-nek bebådade god skörd. 1485. Om
man fann ax på kläderna - det betydde sjukdom. 1486. Maten
skulle stå framme åt tomtegubben. Han lade rågkorn under
bordet, om det väntades ett gott år men havrekorn, om det
skulle bli dåligt. 1487. Man skulle se efter sädeskorn på golvet.
1488. Man skulle sopa rent under bordet. Låg där något korn
juldagsmorgon, så blev det god skörd. 1489. Föllo korn ur
julhalmen då den bars bort, blev det god skörd. 1490. Havre
utströddes åt fåglarne. 1491. Allt från julhögen utom osten
lades i sädesbingen och gömdes till vårarbetets början. 1492.
Flottet av det första sovlet som kokats till jul gömdes till våren
och därmed smorde man ärjekroken (ärja ”plöja”) då man
skulle börja plöja. 1493. Jul-osten och juldrickan gömmes till
våren. 1494. Osten gömmes till slåttern. 1495. En handfull korn
lägges på bordet julafton - riklig skörd. 1496. En kanna säd
ställdes på julbordet - julljuset skulle skina på den. Man satte
gröna kvistar i säden.
1497. Tiggare.
1498. Jultiggarne; de fick ett särskilt bakat bröd. 1499. Dagen
för julafton kom jultiggarne. 1500. De bad om spannmål;
männen om en tallrik råg; kvinnorna om en tallrik mjöl; de bad
om kött, ljus och ris att elda med. 1501. Dagen före julafton
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och julafton tiggde ingen. Det skulle vara julefred då. 1502.
Fattiga och tiggare fick bröd, mat och ljus. 1503. Tiggare fick
bröd och sovel, stundom blånor. 1504. 14 dager före jul gick
fattiga barn omkring och tiggde julkakor. 1505. Jultiggeriet
slutade i slutet av advent. 1506. Man skulle inte visa bort
tiggare till jul. 1507. Barnen fick under julen gå omkring i
köken hos de finare familjerna och få mat. 1508. Under
julhelgen gick pojkar omkring och bad om korv. 1509.
Jultiggarna fick ett ljus, en kaka och dricka. 1510. Utklädda
kvinnor tigga mat och brännvin. 1511. Om annandagen tigger
ungdomen till baler. 1512. Tiggare, soldat och kyrkstöt hämta
mat. 1513. Mellan lusse o. jul få tiggarna korv och palt. 1514.
Julgubbe med påse på ryggen kom och tiggde.
1515. Tomtens jul.
1516. På julottan före syndabekännelsen kan man städsla
tomte. 1517. Tomten i gården skall ha julgröt och nya kläder
till jul. 1518. Tomten skall ha mat på bordet under julnatten.
1519. Man satte ett grötfat åt tomten. 1520. Julmaten stod på
bordet åt tomtarna. 1521. Julgröt i ladugården till ”Nisse”.
1522. Tomten tog det som föll under bordet. 1523. Dansade
tomtarna kring björken vid logen julkvällen, bådade det ett gott
år - ”kvällveckere danser”. 1524. Man satte gröt med smörhåla
åt tomtarna. 1525. Tomten fick gröt och sovel. Husmodern lade
lin och bomullsgarn i ”tomtekaret” för att tomten skulle
fördubbla detta. 1526. Mat sattes ut åt tomtarna; man fick inte
säga något eller se sig om. 1527. Husfadern gav tomten mat.
1528. Tomten skulle ha julmat och ett talgljus. 1529. Man satte
mat åt tomten på en huggkubbe i fähuset. 1530. Något fick stå
kvar på bordet åt tomten. 1531. Man skulle inte ta bort
kvällsmaten mellan jul och trettondag; tomten skulle ha sitt.
1532. Man bäddade åt tomten; han jämfördes ibland med
Kristus. 1533. Det var märken i tomtebädden dagen efter. 1534.
Tomten satt på sista vedfånget som bars in. 1535. Mat
lämnades åt goanissen; man lejde goanisse om jul. 1536. Vättar
kom upp om jul. 1537. Julmaten stod kvar och ljus brann för att
tomten skulle se att äta. 1538. Glömde man tomten, blev djuren
magra. 1539. En skål med mat framsattes åt tomten över eller
under bordet. 1540. Tomten fick ett grötfat, vörtbröd och ett
fint kläde. 1541. Man satte fram gröt åt tomten; det var otur,
om han inte åt upp den. 1542. Man hällde mjölk i en träsko åt
tomten. 1543. Tomten skulle ha ny mössa till jul. 1544. Det var
gröt till tomten. Man sydde även byxor som lades på vinden,
där han stått och ”sällat” mjöl. 1545. Man satte ut en skål med
mjölk och bröd till tomten på logen. 1546. Ett bord med gran
på dukades åt nissarna i deras lilla rum i ladugården. 1547.
Tomtarna fick vantar och mjölk. 1548. Man satte en matskål
och ett par stövlar åt nissen; han matade djuren julnatten. 1549.
Grötskål med silversked sattes ut åt tomten. Det var gröt med
honung på åt tomten. 1550. Julbord dukades med bröd och
sovel av alla slag åt tomten, annars drog han från gården. 1551.
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Tomten fick gröt och pannkaka julafton. 1552. Drickamuggar
sättas ut åt tomtarna. 1553. En tunna ärter sattes åt tomten.
1554. Tomten skall ha gröt och jul-ved; eller gröt och fisk.
1555. Den överblivna maten står åt tomtarna. 1556. Man såg
spår i askan av tomtar. 1557. Det var sup och smörgås till
tomten. 1558. Tomtarna skulle ha full kost; Kött, fläsk, bröd,
ost, öl och vitgröt. 1559. Det gavs byxor till tomten. 1560.
Bordet lämnas orört till tomten. Mat till tomten sattes i uthus.
1561. Bod- och ladugårdstomtar få julmat. 1562. Tomtarna
hade kalas jul-kvällen. 1563. ”De som man inte såg” skulle ha
julmat i en skål på vinden. 1564. Julmat gavs åt tomten för att
man skulle få sova i fred på julnatten. 1565. Gröt till tomten
sattes i stallet (eller i ladugården). 1566. För tomtepesarnas
skull brann ljuset. 1567. Tomten fick julmat julafton,
nyårsafton osv. 1568. Man satte mat åt tomten i fårkätten.
1569. Tomten kom in samtidigt med jul-veden.
1570. Tydor o. varsel.
1571. Den som blev först färdig med ätandet vid julbordet dog
först. 1572. Först färdig med arbetet i ladugården - först färdig
med vårarbetet. 1573. Man låg natten till julafton i höet; - vad
man då drömde, slog in. 1574. Den som blev sist med gröten,
skulle först dö. 1575. Föll man under skridskoåkningen, blev
linet kort. 1576. Att tappa skeden - inbjudan till begravning.
1577. Den som åt längst, skulle leva längst. 1578. Grät man
julafton, fick man gråta ett helt år. 1579. Om man inte fick igen
något som utlånats till jul betydde det olycka. 1580. Drickan
som blev kvar i drickeskannan skulle slås på humlegården, så
blev det mycket humle härnäst. 1581. Om någon slog i dörr
eller fönster, hände olycka före påsk. 1582. Man kastade
halmstrån i taket julafton för att se hur mycket säd man får in
följande år. 1583. Välte någon på kyrkbacken, skulle någon i
den familjen dö det året. 1584. Pärlor i brännvinsglaset - gott
sädesår. 1585. Om någon gick ut och inte kom hem till
kvällsmaten - dödsfall. 1586. Husets pojkar skulle äta först av
julgröten, direkt ur grytan, så blev de säkra att styra plogen.
1587. Om katten satt på bordet när lutfisken åts, fick man tur
med fisket. 1588. Den som kom sist upp under julafton skulle
dö under året. 1589. Så många strån som fastnade i taket (då
man kastade upp halm), så många travar fick man skörda. 1590.
Det djur man först såg efter årsskiftet, skulle man bli lik under
året. Ekorre var bäst - räv sämst. 1591. Om klockan stannar
julafton - dödsfall. 1592. Var och en lägger en brödbit i
juldrickan och den vars bröd skilt sig från de andras skall dö
under året. 1593. Om juldagen infaller på en söndag, säges
många gamla komma att dö under året. 1594. Man satte
skedarna runt grötkarotten, för att se vem som först skulle
flytta. Åt det håll hundarna skälla på julafton; ditåt skulle man
flytta. 1595. Det var otur att bränna vid gröten. 1595a. Juldagen
- det var inte bra om den första besökande var en kvinna. 1596.
Julnatten kunde man få uppenbarelse. Om man får känna en
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kall hand på kroppen den natten, skall man dö under året. 1597.
Kommer en lång person på besök - långt lin. 1598. Det gav
varsel om död om man var 1) udda antal personer vid bordet 2)
alla tystna en stund 3) man släppte brödbitar i ett fat med julöl.
1599. En tappad sked varslade om dödsfall; likaså en tappad
kniv eller gaffel. 1600. Om man breder ut skjortan på golvet
julafton och armarna lägga sig i kors under natten, dör man
innan årets slut. 1601. På julafton går man ut och lyssnar; om
en kista pinnas igen - dödsfall. Om någon kommer med en
blank yxa - någon inom familjen halshugges. 1602. Blev
hustrun med barn julnatten, blev det rikligt med säd nästa år.
1603. Om man slog brödsmulor kring fruktträden - blev det ett
fruktbart år. 1604. Då grötgrytan lyftes av elden, är den osynlig
som skall dö under året. 1605. Att tappa gaffel eller sked under
julbordet - död. 1606. Två fåglar kom in och åt av allt på
julbordet - de tog rikedomen. 1607. Hårt buller i stallet
julnatten - någon skulle dö på gården under året. 1608.
Julnatten kan man få veta, om många skall dö - då hör man
gravar grävas på kyrkogården. 1609. Det fick inte tryta på
faten, ty då blev det dålig skörd. 1610. Föll någon omkull
julafton, skulle vederbörande dö under året. 1611. Man tog
tydor av uthängda underkläder. 1612. Skärorna ligga på bordet
julnatten - man tog tydor härav. 1613. Satt en kvinna vid
julbordet med två huvuden, skulle någon födas. 1614. Man tog
in ladugårdskvasten och sopade golvet med den julkvällen; den
förde sedan lycka med sig ut till kreaturen. 1615. Varje
familjemedlem lade ut ett plagg på logen - man tog tydor härav.
1616. Långhalmskärvens band bindes om husmoderns liv - det
gav orakel om barnafödsel. 1617. Julaftonskväll står en kista på
dens tallrik som skall dö. 1618. Den som först fick köttsoppan
färdig fick först skördat. 1619. En person gick tillbaka till
bastun julafton - kom inte åter - troligen tog trollen eller rået
honom. 1620. Gnistor ur skorstenen julafton förebåda krig och
pest. 1621. Reste sig den yngste, skulle den äldste dö. 1622.
Det var farligt att glömma psalmboken - man dog innan nästa
jul. 1623. Den som skulle dö under året sågs sitta baklänges i
kyrkan. 1624. Brödsoppor i juldrickan gav besked om vem
som skulle dö. 1625. Pengar under bordduken betydde att man
får in pengar under året. 1626. Det var otur om någon måste
resa sig ifrån julbordet.
1627. Under bordet.
1628. Man sopade rent under bordet för att se efter om det var
havre eller agnar där nästa morgon. 1629. Fann man korn under
bordet, blev det gott år. 1630. Rågkorn under bordet varslade
om god skörd; havre tydde på ett magert år. 1631. Om det inte
låg ett ax under ens plats vid bordet, skulle man dö. 1632.
Havre-ax under bordet - god skörd. 1633. jul-drickan stod
under bordet julnatten. 1634. Havre ställs under julbordet;
rågax läggs på bordet. 1635. I en bunke under bordet samlas
mat till kon. 1636. En kanna havre som stått under julbordet
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gavs åt hästarna. 1637. Havre-neken som hästen fick på
julmorgonen skulle ligga under bordet. 1638. Banden som var
om kärvarna skulle läggas under bordet. 1639. Hästens ämbar
stod under julbordet. I detta tömdes supar och matbitar. 1640.
En bonde hade mocknings-grep och skyffel liggande under
bordet julaftons kväll - det var för att behålla lyckan. 1641. De
lade ett kors av halm under bordet. 1642. Under bordet kunde
de dödas andar befinna sig. 1643. Man bör sitta still vid bordet,
då man äter om jul. 1644. Under julbordet sattes ett drickastop
för de döda. 1645. Att ha plogjärn under julbordet julnatten gav
märke om god skörd. 1646. Under julbordet skulle julbocken
stå med havre i en skål. 1647. Under julbordet låg järn från alla
slags redskap.
1648. Jul-veden.
1649. Jul-veden hugges på julaftons fm vid brasans sken. 1650.
Dagen före julafton - ”skjursmässotta” skulle kvinnorna skura
och männen hugga ved. 1651. jul-bränslet skulle vara av al
eller björk. 1652. Veden till jul-brasan höggs vid nymåne.
1653. En mängd ved staplades upp, men den fick inte röras
under helgdagarna. 1654. Veden i brasan lades i kors. 1655. kl.
12 skulle jul-veden vara inne. 1656. Jul-veden skulle räcka till
Knut. 1657. Man tävlade om att komma upp och hugga jul-ved;
den skulle räcka över nyårsdagen. 1658. På det sista vedfånget
som bars in julafton skulle tomten sitta. 1659. När jul-veden
huggits, lades två vedträn i kors på hugg-stocken - korset fick
inte röras förrän på nyår. 1660. Jul-veden skulle räcka över
helgen. jul-hönan, en stor stock skulle underhålla elden hela
julen. 1661. Jul-veden fick inte huggas före lusse. 1662. Julveden skulle räcka till ploganden (plöjningen). 1663. Ved och
vatten skulle räcka så länge helgen varade. 1664. Man körde till
skogs efter ved. 1665. Julafton hämtades jul-veden, torrgranar o
dyl. 1666. Julafton satt far på vedstabben och åt. 1667.
Karlarna körde alltid i skogen på julaftons morgon; mycket ved
bars in i stugan.
1668. Väderleksmärken.
1669. Solsken juldagen bådar ett gott skördeår. 1670. Mycket
stjärnor julnatten - mycket hjortron. 1671. Alla juldagar under
samma måne - alla kvinnor havande. 1672. Storm julnatten olycka, krig. Många stora män skall dö. 1673. Juldagen var ett
tuppfjät längre än julafton. 1674. Tjöt räven (vargen) juldagen,
blev det en sträng vinter. 1675. Julens 12 dagar (jul-tolften)
började juldagen och spådde i tur och ordning månadernas
väderlek. 1676. Grön jul - vit påsk; regn juletid - dåligt år.
1677. Sydlig vind - fruktsamt år. 1678. Hård frost juldagen ”stor död och kungars död” 1679. Om solen skiner såpass
juldagen, att man hinner sela en häst, blir det ett gott år. 1680.
Blåser det nordlig vind julnatten blir det ett gott år. 1681. Storm
julnatten - det kommer svår farsot. 1682. Blåst julnatten ger ett
gott fruktår. 1683. Om gamla och nya året fryser samman dålig skörd. 1684. Blåser det inte julkvällen - inga äpplen.
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1685. Juldagen kall och snöig - januari d:o. Annandagens
väderlek motsvarar februari osv ända till 13:de dagen (6 jan.).
1686. jul-sommar – påsk-vinter. 1687. Natten till juldagen är
första sommarnatten. 1688. Åska vid jultid - billig vinter. 1689.
Rimfrost juldagen - regn midsommar. 1690. Om solen skiner
såpass att man hann sadla en häst, skulle det bli ett gott år.
1691. Efter juldagen förlänger sig dagen ett tuppfjät om dagen.
1692. Så många tö-dagar det blir före jul - så många regndagar
kommer det före midsommar. 1693. Solig juldag - gott ärt-år.
1694. Mycket rimfrost på träden - god gröda. 1695. På julafton
går man ut och lyssnar; om det ”svask i kärren” - det ger en våt
sommar. 1696. Juldagen tar skatan första stickan till sitt rede.
1697. Skatan börjar bygga bo juldagen. 1698. Sådan som
onsdagen i julveckan är, sådan blir väderleken fram till vårfrudagen (25 mars). 1699. Dånar det i skorstenen julafton, blir det
åska under det kommande året. 1700. Så djupt som oxen
trampar i dyn om jul - så djupt går torkan vid midsommar.
1701. Grön jul - svart midsommar. 1702. Snöade det juldagen,
blev det en regnig sommar. 1703. Blåste man i kyrknyckeln
juldagens morgon, kom det mycket ont till en. 1704. Julnatten
var första midsommarnatten. 1705. Freja skakade fruktträden.
Nyår.

Man gick års-gång runt huset. 2. Man gick års-gång; det var då
möte med likfärder som skulle komma under året. 3. Det var
orakel vid nyårs ny (första nymåne) med hjälp av psalmboken.
4. Nyårsafton kan gastar och spöken bindas. 5. Önskesaker kan
ses i ett glas med äggvita. 6. Nyår; bönor och ärtor skall då sås.
7. Man slår upp psalmboken ute på första nymåne. En
dödspsalm bådar sorg, en annan psalm glädje. 8. Man skulle
inte gå ut; trollpyssel och andeväsen driva sitt spel. 9. Man tog
orakel om sin tillkommande med hjälp av speglar och ljus och
en äggula i ett mörkt rum. 10. Var man sjuk nyårsdagen, blev
man sjuk hela året. 11. Det var bra att hitta en peng nyårsdagen;
man skulle spotta tre ggr på den och säga: ”drag många
likadana, penning-stycke!” 12. Röd himmel nyårsdagen
bebådade krig och hungersnöd. 13. Den första kvinna som
kommer på besök vid första tröskningen på det nya året blir
husets ”trösk-käring”. Hon får inte ha varit på besök efter
luciadagen. Är hon liten och torr, blir skörden dålig. Motsv.
manligt besök kallades ”kardar-gubbe” - är han liten och
mager, blir ullen kort under året - är han lång, blir ullen lång.
14. Var det spår i askan, kunde man vänta dödsfall. 15. Man
skulle skjuta in det nya året och uppvakta andra med äreskott.
16. Man fick inte ge ut pengar nyårsdagen, men det var bra att
få in pengar denna dag. 17. Man skulle tidigt upp. 18. Det var
äktenskapsorakel med vedträn. 19. Det som händer nyårsdagen,
händer hela året. 20. Nyårsnatt red man staffan över gärden och
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diken. 21. Om man hade något i handen första gången man såg
nyårs-nymånen, fick man sin önskan uppfylld. 22. ”I natt har
det gått en gubbe med 365 ögon över jorden från öster till
väster.” 23. Den husfader som först kom upp och skrev det nya
årtalet på mur-valvet, skulle få bästa skörden. 24. Det var bra
att få mansbesök. 25. Då klockan slog 12, kunde man höra det
gamla året gå ut genom dörren och det nya komma in. 26. Ny
halm lades in. 27. Den äldste nös ut den yngste och omvänt. 28.
Den som ljusveken böjde sig mot, skulle dö. 29. Den som
släckte ljuset när han snoppade det, skulle dö. 30. Man kunde
spå med hjälp av fyra koppar med 1) tändsticka 2) ring 3) peng
4) mull. Sedan lyfte man på en kopp; låg det mull under - död.
Låg det en tändsticka under - fattigdom osv. 31. Den som gick
till ladugården varken naken eller klädd, varken mätt eller
fastande, fick höra djuren tala med människoröst. 32. Barn som
föddes nyårsnatten, hade segerhuva och blev lyckobarn. 33.
Fann man sädeskorn vid sopningen denna dag, bådade det
rikedom och god skörd. 34. Man skulle äta ett friskt äpple för
god hälsa - var äpplet ruttet inuti, blev man sjuk. 35. Man
skulle slå upp en nyårspsalm med ett mynt i munnen. 36.
Skarpt solsken denna dag bådade dyrtid. 37. Man kastade sko.
38. Den som kom först hem från kyrkan nyårsdagen, blev först
färdig med grönskan. 39. Man sköt in det nya året. 40. Den
första fullmånen på nyåret skulle man hälsa ”Nykung” ”Välkommen ny-kung osv!” 41. Det var 12 ljus på bordet; de
fick namn efter årets månader. 42. Man fick inte göra besök
nyårsdagen. 43. De fattiga fick mat nyårsafton. 44. Tjänare och
nygifta besökte sina hem nyårsafton. 45. Man skulle rimma till
gröten. 46. Askan sållades i spiselhällen; allas skor ställdes
framför. Den vars skor gjort märke i askan, skulle dö under
året. 47. Det betydde olycka att få besök av en kvinna. 48.
Nyårsafton var ungdomens största högtidsdag. 49. Man
samlades på en bestämd plats. 50. På nyår började julkalasen.
51. Gårdens drängar skulle tjäna sig ”huggebrud” dvs. den som
först började hugga ved skulle till huggbrud få den första
kvinna som besökte gården. 52. Man skulle vara stilla
nyårsdagen. 53. ”Sop-gubben” - första besöket på det nya året;
hade han långt hår, blev det långt lin. 54. Ljus fick brinna hela
natten - de döda troddes gå igen. 55. Den första kvinna som
kom, när man högg ved på nyåret kallades ”hoggelampe”; hade
hon skaltänder, (dåliga tänder) fick man ”skalete” (slö) yxa. 56.
”Rockeman” var den första karl som kom, när man spann på
nyåret; han fick laga rocken om den gick sönder under året. 57.
Den, vars skugga syntes huvudlös, skulle dö under året. 58.
Hade ens ”rockeman” mycket hår och skägg, blev det riklig
linskörd. 59. Linet blev så långt som det föremål man hade i
handen första gg man såg nyårs-nymånen. 60. Om en kvinna
dog först på nyår, skulle många kvinnor dö under det nya året.
61. ”Frös åren ihop” blev det klen skörd. 62. Man fick inte laga
mat nyårsdagen. 63. ”Nyårsbön” som lästes i stugorna: ”Oh
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Gud, hjälp oss detta år från falska tårar och hjärtesår!” 64. Frost
nyårsnatten gav missväxt. 65. Förr hölls gemensam by-vaka;
man brukade föra med sig dyrbarheter av rädsla för tjuvar. 66.
Om ett barn gick runt en stol nyårskvällen, fick alla gå runt hela
året. 67. Nyårsdagen; alla fick något nytt - många presenter
under året. Om man tvättade hela kroppen tog inte smuts på en
sedan. Man fick inte sopa och inte kasta ut gödsel. Vid
hemkomsten från kyrkan trampade man på stål - det skyddade
mot trollen. Man tog in svavel - det skyddade mot smittsamma
sjukdomar. 68. Man skulle önska sig något, när man ser den
första vita hästen på det nya året. 69. På morgonen åt man först
ett äpple - det gav god hälsa under året. 70. Man slog upp
nyårspsalmen (divination). 71. Julhalmen borttogs nyårsafton;
då såg man efter, om det fanns något sädeskorn på golvet. 72.
Det var inte bra om räven var det första djur, man såg på det
nya året. 73. Det man gör, när man får se nyårs-nymåne, får
man göra hela året. 74. Husfadern slog upp en nyårspsalm för
alla familjemedlemmarna. 75. Spår i askan nyårsnatten,
varslade födsel eller död. 76. Stark storm nyårsnatt - konungars
död. 77. Tjänare som flyttat under året, skulle komma och hälsa
på nyårsafton. 78. Nyårs-nymånen bestämde de tre följande
nymånar. 79. Den sist döde väntades hem; det stod en sup och
smörgås för hans räkning. 80. Den yngste nös ut den äldste. 81.
”Hökotta” var en festlighet vid nyår. 82. De fattiga gå omkring
för att ta upp vid nyår. 83. Var nyårsnymånen mycket öppet det skall födas många barn under året. 84. Man skulle köra hem
hölass från någon lada nyårsafton. 85. De var klädda i
halmmössa i kyrkan nyårsdagarna. 86. Ingen kvinna fick gå på
besök. 87. Orakel vid nyårsny: man skulle ha en psalmbok på
ryggen och slå upp den, under det man betraktade nymånen. 88.
Var nyårsnymånen vass, blev det en sträng vinter 89. Stormar
det nyårsnatten, kommer många unga människor att dö under
året. 90. Nyår firades som jul. 91. Orakel med sko-kastning
nyårskväll, om man skulle dö eller flytta under året. 92. Man
skulle inte nysa nyårsafton. Nyser en gammal person, dör
någon ung och tvärtom. 93. Man brukade nyårskväll stöpa bly
eller tenn i vatten. Av de figurer som bildades av blyet, spådde
man vad som skulle hända under det nya året. 94. Nyårsnatten
kl. 12 fick man se i spegeln den som man skulle gifta sig med.
95. Man hängde för fönstren så att inte nyårsgeten kom in. 96.
Det var nyårsgröt med sup. 97. Om skorna ställdes på trappan
med tårna inåt dörren och om, på morgonen, skorna är vända
utåt - dör denne person. 98. Vid nyårsnymåne - var
aftonstjärnan efter månen - dåligt år; var den före - gott år. 99.
Man skulle se genom rutan - den huvudlöse dör. 100. Man åt
samma mat som på julafton utom svinhuvudet. 101. Det nya
året vakas in. 102. Var den första besökande en karl, blev det
ett gott år; tre karlar i rad bådade ett riktigt lycko-år. 103. Om
man hade rent nyårsdagen, kunde man lätt hålla rent hela året.
104. Det var olyckligt om en olycka inträffade nyårsdagen.
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105. Om det första vilda djuret man möter är en räv, skall man
möta mycket listigt folk under året.; Är det en hare kommer
man att möta rädda människor. 106. Det bådar förargelse att se
nyårsnymånen genom rutan. 107. Bordet dukades inte av. 108.
Hunden och katten skulle ha av all maten. 109. Hängde
nyårsnymånen med bukten nedåt, blev det ett gott år; stod det
upprätt - svår torka. 110. Hängde nymånen med bukten ned,
blev det våt sommar. 111. Vad man tänkte när man fick se
nyårsnymånen, slog in. 112. Man skulle kasta en sko över
axeln, pekade tån mot dörren, dog ägaren. 113. Stående
nymåne – sträng vinter. 114. Man skulle buga sig för
nyårsnymånen med en silverpeng i handen och önska sig något.
115. Flickorna skulle lägga ett äpple under huvudkudden. 116.
Om två makar är osams, skall den ene gå till kyrkogården vid
nyårs-ny och önska, att allt blir bra. Lyser nymånen över en
grav, blir önskan uppfylld. 117. Vid års-gång skulle man gå till
ett skäl, där tre vägar mötas. 118. Det var bra att ta ut lysning
på nyårsnymåne. 119. Om en kvinna dör först på nyår, blir det
många dödsfall. 120. Barn skall vara snälla nyårsdagen. 121. Så
som man uppförde sig denna dag, så blev det hela året. 122.
Man sopade under bordet nyårskväll; låg det spannmål och
ärter där följande dag, kunde man vänta en god skörd. 123. Om
man tog i spinnrocken dagen efter nyårsdagen, fick man spinna
hela året. 124. Man fick inte se nyårsnymånen tomhänt - ty då
blev man tomhänt hela året; man skulle ha pengar i fickan. 125.
Man ”sköt ihop” båda åren nyårsafton. 126. Nyårsmorgon
skulle man ligga på rygg och blåsa en fjäder i taket. Flög den
högt blev man rik. 127. Den som nyser på fastande mage
nyårsdags morgon är feg dvs. skall snart dö. 128. En gumma
brukade ge sin man en slant på nyårsmorgonen för att han
skulle få pengar, innan han gav ut några, ty då skulle han få
mycket pengar under året. 129. Orakel av nyårsnymånen med
en psalmbok och tre tefat; ett med en ring, ett med en svart
tyglapp och ett med en slant under. Man gick ut och slog
bakom ryggen upp en psalm och lyfte sedan på ett fat; det
gjordes om tre ggr. 130. Det nya årtalet skrevs på ugnen. 131.
Man skall inte göra något bakvänt. 132. Man gick tre ggr avigt
kring kyrkogården nyårsnatt. 133. Nyårsgåvor; den förste
besökande blev gåva åt den äldste av husfolket. 134. Man hade
ägg i vattenglas under sängen - man kan då se sin
tillkommandes yrke. 135. Om man syr nyårsnatten - fick man
sy hela året. 136. Att slå sönder kristall om nyår - lycka. 137.
Nyårsafton var en liten julafton. 138. Det var tröskning
nyårsafton. 139. Nyårsbock. 140. Under nyårsnatten blev under
en timme vatten förvandlat till vin. 141. Man fick inte sopa och
damma. 142. Innan nyårsvakan bortsopades julhalmen. 143.
Mellan nyår och trettonde (6 jan.) gick man julbock. 144. Man
skulle lägga ”brödbitar” i jul-drickan på nyårsafton - den vars
bröd sjunkit till botten under natten, skulle dö under året. 145.
Man skulle se efter spår i nyårsbrasan. Spår som gå utåt -
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dödsfall; inåt - födelse. 146. Sylvesterdagen skall man lägga ett
föremål under dynan; man blir sanndrömd. 147. Det var bra att
ha något i handen när man såg nyårsnymånen för att inte bli
tomhänt under året. 148. Gick man då ut med en öppen
penningpung, blev det mycket pengar under året. 149. Om
månskäran ”står” blir det regn; om den ligger blir det torka.
150. Om inte nyårsnymånen visar sig, skall man räkna efter hur
länge det dröjer - lika länge skall säden ligga i marken innan
den gror. 151. På nyår skall man ta ”marevasa” och hänga över
ladugårdsdörren” som skydd emot maran. 152. En peng
nyårsdagen gav tur hela året. 153. Man skulle slå upp en
lyckopsalm. 154. Ny halm utbreds på golvet. 155. Om en
kvinna kommer först denna dag, skyndar man sig in och läser
fadervår baklänges. 156. På nyår skall man se solen dansa för
att viga in det nya året. 157. Vid nyårsvakan skulle man spå i
bly, sump eller kort. 158. De önskade varandra ”gott nytt år!”
159. ta upp nyårspsalmen. 160. Alla besökande skall trakteras.
161. Man fick inte sitta 13 vid nyårsbordet. 162. Om alla 13
läser två böner, är det lyckligt. 163. Dagen efter nyårsdagen
kom spinnrocken. 164. Årets 12 första dagar bestämma de tolv
månadernas väderlek. 165. Alla arbeten skall vara avslutade till
det nya året. 166. Kreaturen få särskilt foder, kallt vatten hälls
över deras bogar + att man läser. 167. Gå års-gång. 168. Man
skulle slå upp en sida i bibeln och sticka en nål genom bladen.
169. Ledsamheter på nyårsdagen - ledsamheter hela året. 170.
Klocka 12 denna natt är spökena i rörelse. 170a. De satte
skorna vid dörren - den vars skor vrider sig skulle dö under
året. 171. Om man såg ”fönstren niga för nyårsnymånen” skulle
man passa på och önska sig något. 172. De dödas julotta. 173.
De som kommer på besök kallas nyårsgåvor. 174. Man tävlade
om att komma upp först nyårsmorgonen och ge de andra ”tôle”
dvs slag med en käpp. 175. Man läste nyårspsalmen vid
nymånen. 176. Om nymånen är nedvänd, tydde det på att det
skulle komma många oäkta barn under året. 177. Mellan nyår
och trettondagen var det utklädsel. 178. Vid nyårs-baket skulle
man sticka ett halmstrå för varje familjemedlem i kakan. Den
vars strå var bränt skulle dö. 179. Annandagen; kvinnorna tävla
om att först få tag i spinnrocken för att tjäna sig ”spinnegubbe”
(= den första besökande). 180. Annandagen: Det var tävlan om
att komma först till vedboden och hugga i fett töre (tyr-ved) för
att tjäna sig ”huggekäring”. Man får då också feta kreatur och
gott om ved under året. 181. Nymånen: om man har psalmbok
och ring i handen blir man gift inom ett år - om man har pengar
på sig, får man in mycket pengar under året. 182. Nyårsnatten
kl. 12 dukar flickan ett bord i en kammare, där ingen ligger.
”Gestalt eller bild” av den tillkommande kommer. 183. Formel
att läsa då nyårsnymånen synes: ”Välkommen nya herre,
välkommen herre med korn och nek, med svin och kräk osv”
184. Klar morgonsol nyårsdagen betydde ofärd. 185. Lika
många dagar som nyårsnymånen doldes i moln, lika många
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dagar skulle säden ligga i jorden efter vårsådden. 186. ta upp
nyårspsalm: ”Göje (feb.)-nymåne, spå i min bok!” 186a. Om
man lus-kammar sig nyårsdagen, blir man aldrig av med lössen.
187. På nyårsdagen skulle man äta palt och titta upp i
skorstenen, så blir man stark. 188. Syntes nyårsnymånen
spetsig, blev det köld. Trubbigt - blidväder. 189. Det första
vilda djur man får se, kallas ”klo-djur” - är det en räv kommer
man i lag med listigt folk; en hare - enfaldiga osv. 190. Fick
man gråta på nyår, kom man till att gråta hela året. 191. Om
nyårsnymånen ”seglade” - milt väder. Om det ”stod på ända” kallt. 192. Nyårsafton var som jul, men huvudrätten var ärter.
193. Ju längre man sover desto kraftigare blir säden. 194. Den
som kommer först till vatten nyårsmorgon, får tjockaste
grädden under året. Man söker få med så mycket av ytan som
möjligt. 195. Var nyårs-nymånen nord-tänd, väntades sträng
vinter och dålig gröda. 196. Nyårsnatten kan man få se,
hurudant det nya året skall bli, om man sätter en granruska
framför en springa i ladan och ser igenom. 197. Flickorna äter
drömpannkaka. 198. Det var lutfisk och gröt. 199. Om man
sjunger och är glad om nyår, kommer man ut för någon olycka
under året. 200. Går man tre ggr naken omkring brunnen, så
möter man sin tillkommande. 201. Om man gick i byn
nyårsdag, fick man gå i byn hela året. 202. Det var bra för
hälsan att äta ett äpple det första som man gör på nyårsdagen.
203. Första besökande bebådade linets växt. 204. Tjänstefolket
kastar en sko mot dörren och ser av dess ställning om de skall
flytta. 205. Man skulle vara snäll nyårsdag, så blev man snäll
hela året. 206. Om man syr en nyårsdag, får man föga tid över
för sömnad under året. Det var samma förhållande med andra
arbeten. 207. Det var farligt att vara ute kl. 12 nyårsafton; de
döda är i rörelse. En kvinna försvann den natten. 208. Arbetade
man nyårsdagen skulle man komma att arbeta mycket under
året. 209. Fick man in pengar denna dag skulle man ha tur med
pengar. 210. Kom det främmande skulle man få många besök
under året. 211. Om någon lämnar huset utan mat, skulle man
lida brist på mat. 212. En ledsam underrättelse denna dag ledsamheter under året. 213. Om husbonden sover mycket blir
havren lång. 214. Nyårshälsningar. 215. För att se sin
tillkommande, skulle man sopa golvet motsols nyårsmorgon.
216. Man skulle äta salt sill; vad man drömde, slog in. 217. Om
det första dödsfallet är en man, skall det bli stor ”kâredö” under
året. 218. Tidigt på nyårsmorgon vattnas hästarna. 219. Det var
bra att komma först till brunnar eller dammar. 220. När ljuset
brinner i två lågor nyårsnatt, smakar vattnet som vin. 221. Man
skulle inte tvätta eller skura nu. 222. Särskilt skadligt var att
tvätta bakbord och baktråg om nyår. 223. Nyårsdagen var en
stillsam dag. 224. Två dagar före det nya årets början, sade de,
att det kommer en karl som har lika många ögon som det är
dagar på året. 225. Kreaturen vattnas i nordrinnande vatten.
Människor dricka också i en nordrinnande bäck. 226. ”sjunga
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för dörr” - psalm. 227. Om man tröskade med slagan just som
det nya året gick in, blev det god äring till hösten. 228. Orakel
med tre koppar - en fick lyftas klockan tolv på natten. 229.
Spökena var mest i farten nyårsnatten. 230. Domen skulle
komma en nyårsnatt. 231. Gästerna i huset lyckönska
husmodern och ge henne var sin tioöring. 232. Det var års-gång
kl. 12 på natten; den som då syntes med en grön grästorva på
huvudet var feg (dödsdömd). 233.- Det nya året tänktes
personifierat. Man gör på flera sätt i ordning åt gästen. 234.
Blev någon sjuk om nyår, kunde man vänta snar bot eller aldrig
bot. 235. På nyår hölls ”korngille”, sammanskottsgille. 236.
Man gick ut med en smörkula på ett fat och visade
nyårsnymånen; det gav tur med smör. 237. Man gick tre ggr
avigt kring huset. Den som skulle dö syntes då sitta huvudlös.
238. Som nyårsnymånen ställer sig, så blir vintern. 239. Det
sattes ett ljus för var tallrik på bordet nyårsafton. Man tog tydor
av ljusen. 240. Nyårets första 6-7 dagar spådde vädret för de
efterföljande 6-7 veckorna. 241. Man fick inte äta mjöl-rätter
nyårsdag. 242. Man neg för nyårsnymånen. 243. Nyårsdagen
skulle man harva och plöja på ett ställe, där man sett ljus, så
skulle man finna en dold skatt. 244. Man skulle önska något tre
ggr. 245. Orakel genom att kasta sko. 246. Den som äter längst,
lever längst. 247. Man skulle se på nyårsnymånen med en kvast
eller ett annat långt föremål i handen - man får då långt lin.
248. Om det första besöket nyår var en kvinna skulle det födas
hondjur; men var det en man - handjur. 249. Det var grädde på
alla vattningsställen. 250. Nyårsnatten skall askan vara jämnad.
En hand i askan - en människa skall dö. En klöv i askan - en ko
skall dö. 251. De döda kom nyårsafton. De skulle räknas upp i
kyrkan - ”de skulle hem till räkningen”. 252. Det var spår i
askan om de döda varit hemma och ätit av gröten. 253. Man
skulle ta om en ost, då man ser nyårsnymånen första gg på året
- då blev osten dryg. 254. Ett glas med vatten för varje
sädesslag ställes på bordet julafton. Bubblor på vattenytan vid
kanterna - det blir bra skörd. 255. Man skulle strö salt över
kreaturen nyårsnatten. 256. De gav hönsen foder i hästens
tornister; då skulle de under året te sig stora som hästar inför
höken. 257. Man sköt nyårsskott kl. 12 för att skrämma bort det
onda; det var skrap från kyrkklockan i skottet. 258. ”Gott nytt
år!” det gamla året sitter i skorstenen. 259. Det var bäst att
möta ett klo-djur, helst ekorre först - skadligt att möta en
kvinna. 260. Man skulle niga tre ggr för nyårsnymånen. 261.
Nyårsbrasan var av nio sorters lövträd. 262. Man skulle hålla
upp en smörslaga eller silverpeng mot nyårsnymånen. 263. Ett
ljus skall brinna över natten för att hindra spöken att komma in.
264. Orakel av brödtärningar i en drickaskål. 265. Man skulle
se genom fönstret utifrån - den som skulle dö, var huvudlös.
266. Man fick inte dansa eller vara glad. 267. Vacker nyårsdag
bådade en vacker skördetid. 268. Orakel vid korsväg. 269. Då
nyårsnymånen blev synlig , skulle man gå ut med fånget fullt
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av bröd och sovel... då skulle det bli drygt och räcka hela året.
270. inte sopa nyårsdag - man sopade ut välsignelsen. 271. inte
heller köpa ngt nyår. 272. Man skulle inte koka sovel nyår. 273.
De tvättade sig noga. 274. De andades på de första pengar som
gavs ut under det nya året. 275. Om man såg nyårsnymånen
tomhänt, fick man gå tomhänt hela året. 276. Vädret nyårsdag
motsvarade slåttervädret. 276a. Var man lätt-klädd, då man såg
nyårsnymånen, fick man lida brist på kläder. 277. Låg
nyårsnymånen på rygg, blev det vackert väder. 278. Första
vardagen på det nya året stiger kvinnorna upp tidigt, kastar ull
och lin i taket och sätter sig att spinna. Därigenom menas de bli
flitiga hela året. 279. Grät man nyårsdagen, skulle det likväl
komma glädje före årets slut. 280. Orakel med tre koppar:
Ring, docka, kol. - En av dem fick lyftas klockan 12 på natten.
281. Buller på vinden bådar dödsfall. 282. Första besökaren är
fars nyårsgåva. 283. Tre nymånar blir som nyårsnymånen. 284.
De tog upp nyårspsalmen. Stod det ”amen” i psalmen, skulle
någon dö. 285. De sköt genom ladugården nyårskvällen - korna
blev inte bergtagna. 286. Tigga nio garn-ändar. 287. Kom en
karl in först, blev tösen gift. 288. Risk att domen kunde komma
före klockan 12. 289. Första manliga besökanden var mors
nyårsgåva - skulle bjudas på något. 290. De döda är uppe och
hemma nyårsnatt. 290a. Man skulle inte önska sig något stort
nyårsdag - det blev tvärtom. 291. Nyår lades rockar med
utbredda ärmar på logen - det gav varsel om död. 292. Ett ljus
skulle brinna hela natten. Då alla sov blev ljuset draget ur
staken; det hade någon död gjort. 293. De gamla som var döda
skulle komma hem kl. 12 nyårsafton. 294. Det var
uppenbarelser vid en korsväg. 295. Pojkar gick omkring och
tiggde trådar. De skulle ha nio för nyår och tretton för
trettonhelgen. 296. Man skulle hålla en mjölkbytta i händerna,
då man såg nyårsnymånen. (Barnen i månen håller en spann).
297. Vasst nyårsny bebådade hungerår. 298. Man skulle känna
efter om tuppen var varm om benen. 299. Husfadern ger husets
folk första målet - salt, bröd och brännvin. 300. De tiggde tråd;
nio lingarnsändar i varje stuga. De tiggde tråd av blån-garn.
301. Det var nio slags trådändar från varje gård - en docka
gjordes av dem. 302. En lång käpp (kvast) visas nyårsnymånen
med önskan om långt lin (barnen i månen har en stång). 303.
Man skulle inte ge i kollekt nyårsdagen. 304. Det var bäst att
stöpa bly över sjuka nyårsnatten. 305. Det var bra att få eller
hitta pengar. 306. Var det snö nyårsdagen, skulle det komma
mycket snö den vintern. 307. Världen skall ta slut vid nyår.
308. Hugga ved var bäst på nyårsnymånen. 309. De döda var
ute och gick jul och nyårsnatten. 310. Lade sig något i kors
nyårsdag - skulle någon i huset snart dö. 311. Man kunde se
tecken på himlen om domen var nära. 312. Storm nyårsdagen medelmåttig skörd. 313. Man fick inte spilla då man tog supen.
314. Nyårsnatt är vattnet vänt uti vin. Då borde man vattna
hästarna i nordrinnande vatten. 315. Nyårsnatten kunde djuren
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tala. I en ladugård talade kreaturen om sin husbondes död och
begravning. 316. Nyårsafton skulle hela huset sopas och skuras,
annars fick man smutsigt hela året. 317. Det var farligt att ha
hål på strumporna nyårsdagen. 318. Arbetade man tungt då,
blev det arbetsamt hela året. 319. Gick nyårsnymånen före och
stjärnan efter - då sökte tjänaren arbete. 320. Fattiga går
omkring och önskar gott nytt år, de undfägnas. 321. Man fick
inte svära nyårsdagen. 322. Fick hönsen vetegröt till nyår,
värpte de bra till sommaren. 323. Östanvind nyår bådade ett
dåligt bete till sommaren. 324. Gol tuppen nyårsnatt kunde man
vänta eldsvåda. 325. Man skulle strö aska över kreaturen
nyårsnatt mot löss. 326. Man stöpte bly nyårskväll och spådde
efter figurerna. 327. Besökande måste undfägnas. 328. Det var
farligt att tappa något på nyår. 329. Då man såg nyårsnymånen,
kunde man önska, vad man helst åstundade. 330. Stall och
ladugård renas med kyrkogårdsjord. 331. Kreaturen får salt och
malt. 332. Västanvind nyårsnatt - havsfrun tar en del av höet.
333. Kreaturen skulle stå i halm till buken. 334. Gick
aftonstjärnan före nymånen, blir det god årsväxt. 335. Bölar
djuren nyår, blir det ett dåligt år. 336. Stor vintergata nyårskväll
bådar tork-år. 337. Det var otur att vara född då. 338. Man fick
inte komma som gäst då. 339. Man skulle strö kyrkogårdsmull
under hästens krubba. 340. Man fick inte träta nyårsdag. 341.
Dopp i grytan. 342. Allt ont var ute nyårsnatt bl a huvudlösa
människor. 343. Åska nyårsdag bådar ett gott skördeår. 344.
Man skulle rysta fruktträden, då blir det bra frukt. 345. Om
stjärnan går före nyårsnymåne så går husbonden efter drängen
(dvs ber honom stanna kvar). 346. De gav varandra
lyckopengar. 347. Det var besök av stjärnpojkarna. 348. Surkål
åts till middag. 349. Man skulle inte gå bort - man kunde få
dopp-spad över sig. 350. De ingick förbund med den onde kl.
12 nyårsnatt. Papperslapp i kyrkdörren. 351. Det som man bar
på, då man fick se nyårsnymånen, skulle man få bära mycket
av. 352. Två knektar klädde ut sig till det gamla och nya året.
De gick omkring i stugorna och trakterades. De sjöng. 353.
Det betydde otur om inte katten var hemma nyårskväll. 354.
Det var tur att hitta en hästsko eller penningar. 355. Orakel av
uppradade skor. 356. Man lade pengar under bordduken. 357.
Den som var född nyårsnatt, var synsk. 358. Det var bra att gå
med knuten hand och t ex bära mjölk då man fick se
nyårsnymånen första ggn. 359. Nyårsnatt klockan 12 tog den
kloke vatten i havet för att använda som medicin. 360. Man
fick inte återfordra pengar nyårsdag. 361. Det var inte bra att
ligga mycket nyår. 362. Nyårsvädret motsvarade slåttern. 363.
Nyårsnatt var Odens jakt ute. 364. Domen skall komma
nyårsnatten. 365. Det betydde tur, att möta en katt. 366. Fick
man stryk nyårsnatt, fick man stryk hela året. 367. Barnen fick
karameller eller pengar i sina strumpor. 368. Nyårets väder
motsvarade höandens (juli). 369. Pölsa, svinmage, blodkorv
åts. 370. Det var fisk och gröt till kvällen. 371. Om man såg
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genom en vargstrupe, trädd över kyrkans nyckelhål, kunde man
se in i framtiden. 372. Det var nyårsbal med slädparti. 373.
Lyse brann nyårsnatt kl. 12-1 över en nergrävd skatt. 374. Då
man såg på nyårsnymånen skulle man ha något långt i handen t
ex en stång.

Januari

Var januari våt, blev det en torr sommar. 2. Man väntade dåligt
fiske ”på den töre”. (Torre ”januari”) 3. Januari - Torre ,
Torsmånad. 4. Januari kallades Torsmån eller Balsaremånad vargarna börjar då bli farliga. 5. Januari, Baltsaremån; då
parado sig vargarna. 6. ”Då Torre är våt, sitter bonden och
gråter!” 7. Januari tutar i sitt horn - det blev god kornskörd. 8.
Torre våt blev mången mans gråt. 9. ”Torre var värre!” sade
baggen. 10. Så djupt oxen trampar i jorden i Torre; så djupt
skall torken gå i juni. 11. Tor med sitt milda skägg. 12. I Torre
är det så kallt, så att kalv fryser i ko osv. 13. Var januari varm,
så blev skörden arm.
Tretton- tjugondagen.

Utklädda personer ropade ut julen: ”jul ut!” de fick ingen
traktering. 2. ”Julen dansar ut”, utklädda personer ”gick Knut,
de fick traktering”. 3. Det var utklädsel. Knut skulle komma
och stoppa barnen i säcken och ta deras jul-högar. 4. ”julknuten” (Knut=13 jan.) driver ut julen; jul-högen äts upp; förr
sköt man vid stugorna. 5. ”Knutarna” gick Knut. Den som
kunde spela medförde sitt instrument. 6. ”Knutarna” var
utklädda pojkar och flickor som gick omkring och tiggde
pengar. 7. Förr sköts julen ut; numera går man Knut. 8. ”julknutarna” - utklädd ungdom - kör ut julen med spel och
trummor. 9. Utklädda bär ut julen; stundom var det skjutning.
10. Knutgångarna; de kallas julbockar. 11. De gick med
trettondags-stjärna. 12. Man slog i väggarna med långa spakar.
13. ”Nu skall julen ut”, sedan dansades julen ut. 14. Blev det
yrväder nu, skulle det bli 13 yrväder under vintern. 15. Var det
skorpa på snön, så hade hälften av snön redan fallit. 16. Var det
yrväder trettondag, så kunde man vänta 13 yrväder under
vintern. 17. Heliga tre konungar gick med stjärnan. 18. En
utklädd Knut, försedd med pass, skickades runt i bygden. 19.
”Knutarna” var utklädda; barnen skulle gömma ett bröd till
Knut, annars skulle han ta dem i en påse. 20. När Knut var
över, kom Felix med havreläfsa (läfsa ”platt kaka av ojäst deg”)
21. En julvisa sjöngs, när de gick med ljusa stjärnan. 22. Om
tjugondag skulle käringarna dricka, så att de glömde att vattna
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kreaturen. 23. Knutarna ha masker för ansiktet, opassliga kläder
och knölpåkar; de förställa rösten. 24. Man gick ”skråpuk”. 25.
”Bösta Knut” - gubbarna gick omkring och hörde, hur det var
med jul-brännvinet. 26. Den dagen togs julhalmen ut på
gödselhögen. 27. Knut - en docka i naturlig storlek, försedd
med pass - förs omkring. 28. I trettondagsottan red man
Staffansritt. 29. Det vädret som var rådande om trettondagen
skulle stå sig i tretton veckor. 30. Granen plundrades. 31. Då
kom Knut och julade ut. 32. Man red Staffan; det kom
stjärngossar. 33. ”Nu är det slut på jula och det granna brödet,
nu få vi ta till havrekaka å blaggarnsskjorta.” 34. Man skulle
dricka ut julen. 35. Knut-gubbar; de hade en träställning med
kläder på, som bars omkring och utrustades med fiol och stråke
och i det hus, där knut-gubben stannade, skulle knut-dansen
vara. Halmgubbar utkläddes. När man dansat sig trött, tog man
in halm att sova i. 36. Det var ofta slagsmål mellan stjärngossar
från olika trakter. 37. Stjärngossarna frågade vid varje gård om
Staffan var hemma. (Fragment av en tackvisa). 38. Små limpor
som gömts från julbaket och slagits in i papper, delades ut. 39.
Man gick med stjärnan. 13 vitklädda pojkar och en svart Judas
- visan. 40. ”På 20-dag Knut kör jula ut!” man slog runt om i
stugan med en kvast; dörren stod öppen - halmkronan nedtogs
och gotterna delades ut. 41. Dagen efter trettondagen räknades
för Knut; då skulle man ha litet julmat med att ”bota Knut
med”. 42. Bygdens unga män, även norrmän, kom ridande ofta in i stugan. De trakterades. 43. Tre julljus tändes framför
stjärnan - detta påminde om de tre vise männen. 44. ”Den ljusa
stjärnans sång” - Judas bad om: ”ljus i min lykta, brännvin i
min flaska och pengar i min pung”. 45. Dagen efter trettonde
ställdes granen in i fram-kammaren, där den fick stå till
kyndelsmässa (lilla jul = 2 feb.). 46. ”Slut på julen och slut på
ljus och slut på brännvin i alla husen” - Halmen kastades ut. 47.
Man gick ”skråpuk” och körde ut julen. 48. De vise männen
vandrade omkring med brinnande ljus i mössorna. 49. Alla
samlades på ett ställe och drack ut julen. 49a. Pajas, Judas och
Herodes gick omkring, åtföljda av två personer med stjärnan.
50. ”Gå Knut”, det var utklädda män och kvinnor. 51. Den
äldste nös ut den yngste och tvärtom vid kvällsmåltiden. 52.
Utklädda knut-gubbar går omkring i tjogtals och ofredar
flickorna. 53. Trettondagen skulle man elda 13 sorters träslag.
54. Stjärngossevisan: ”Jag är en liten gosse, fast jag tänker bli
stor...” 55. ”Annandag tretton är julen slut.” 56. Trettondag jul
har alltid ett töväder i följe. 57. Var det gott väder Knutsdagen,
blev det mycket barn under året. 58. Tjänstefolk från flera byar
kom tillsammans; julen skulle dansas ut. Klockan 4 på
morgonen upptogs spelmanspengar. 59. Tjänstefolket samlades
för att dansa ut julen; då kläddes julbocken som fick dansa med
alla flickorna. 60. Tre pojkar med halmbälten gick på
Knutsdagen och samlade in pengar till prästen. 61.
Stjärngossevisa: ”God afton, god afton både kvinna och man!”
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62. ”Annandag tretton som gör bordet slätt.” Då lades julehern
(bröd) undan till våren och trettonde-bullarna åts upp. 63.
”Trettonde-geten” = ett bröd. 64. Från juldagen till trettondagen
har solen tagit ett tuppsteg. 65. Utklädda ungdomar gick
omkring i husen och sopade ut julen. 66. En kaka och en limpa
gömdes till jul. 67. Man kokade vattengröt. 68. Stjärngossar
kom (även vid nyår); de hade julbock med sig. 69. Dörrarna
öppnades och man gick runt i huset och jagade ut julen. 70.
Knut-gubbens pass var skämtsamt och vilseledande. Det
anspelade på skandaler och kända händelser i byn. 71.
Ungdomar gick omkring med ett fackeltåg, föreställande de
vise männen och ledstjärnan. 72. Knut var en utklädd
halmgubbe. På de ställen man inte fick brännvin lade man
Knut. 73. Spinnrockarna togs åter fram. 74. ”En stygg, svart
en”, sotad i ansiktet kommer och bär ut granen; ”de kör ut
julen” (Knut). 75. Man körde ut julen genom att slå i väggarna
med påkar och dylikt: ”ut, ut med dig, Jul! - slut på julen och
slut på ljusen och slut på brännvinet i alla husen!” 76. Sången:
”stjärnorna blinka på vår ödsliga stig!” 77. Man slog på
väggarna med stora björkvidjor: ”Nu är det Knut, nu skall julen
ut!” 78. Man skulle köra ut julen genom att röva granen. 79.
Var det frost trettondagen, blev det kallt i 13 veckor. 80.
Pojkar, utklädda till Herodes och de tre vise män, gick
omkring trettondagsafton. 81. Blåsare-Jan blåste ut julen. 82.
Var det snö trettondagen, blev det snö i 13 veckor. 83.
Tjugondag Knut var det ”utklädning”. 84. Stjärngossespel bl.a.
”bocken lade sig på golvet och böstade (bösta ”slå”) med en
träklubba, varvid de andra pojkarna sjunger: ”vår bock är död
etc.”. 85. En av stjärn-bärarna var ”murjan”;( morian ‘afrikan’);
det var tiggeri och traktering. 86. Vatten togs ur en hälsokälla
trettondags afton. 87. Om trettondagen hade dagen längt sig så
mycket som ett tuppfjät. 88. Trettonde-ljus tändes först
trettondagen. 89. Om det var yrväder nu, skulle det bli 13
yrvädersdagar. 90. ”Trettonde-vädur” kom in om man inte
hängde för fönstren. 91. Man skulle lägga ut trasor för Knut.
Han kör omkring med ett lass loppor. 92. Epifania. Orakel man skulle jämna askan. En mans-fot däri varslar om, att en
man dör; en kvinno-fot - en kvinna. 93. Trettondagsnatten
brann ljusen hela natten. 94. ”Annandag tretton är julen slut.”
95. Knut - slut på julen. Julgranen togs ut. Man höll ett litet
kalas, varvid jul-brännvinet dracks upp. 96. På Knutsdagen fick
djuren äta upp jul-högen, som bestod av nio sorters bröd; den
skyddade mot sjukdom. 97. Julen sopades ut av två utklädda
personer; den ene hade en ”soplimme” =kvast, den andre en
lång stör med en halmviska ”jul-typpa”. 98. Spetsen av stören
var utskuren som en fågel. 99. Slut på julen; man öppnade
dörren och sparkade ut i luften. 100. En granne sopade ut julen.
101. Knut kallades ”lilla jul”; då kördes julen ut. 102. Det var
slut på julen; granen dansades ut; den kläddes av; när man
dansat en stund kring den, skulle man ta den på tårna och kasta
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mot taket. 103. Julen kördes ut; halmen bars ut. 104. Man gick
och viftade med en kvast i vart hörn och så öppnades dörren
och så skulle julen ut. 105. Ett sällskap på 12 personer (Joseph,
Pajas, Herodes, Morialands konung, Kasper) gick omkring och
bad om ljus till sin stjärna eller om pengar till ljus. 106. En
utklädd pojke gick julbock; då var det slut på julen. 107.
Trettondagen skulle man gå med stjärna. En pojke och en flicka
som bytt kläder med varandra gick med stjärnan. 108. julhögarna åts upp om Knut. 109. Blev man tidigt färdig
trettondagsafton, blev skörden tidigt inbärgad. 110. En man
utklädd i ett lakan, kom och sopade ut julen. 111. Julen (Knut)
sopades ut. Männen fick ta på blaggarns-skjortor igen och det
grova brödet kom fram. 112. Knut; då var det kalas. Det var
utklädsel och man dansade med halmdockor eller kastade in
dem. 113. Man sköt, dansade och sopade ut julen - julbordet
sopades noga. 114. Julen sköts och sopades ut; det var
utklädsel. 115. Man skramlade med säckar, fyllda med
järnskrot. 116. Seden att klä sig till Knut-gubbar var vanligare
förr. 117. Utklädda gick omkring med en ”jul-ko” vid den tiden
(Knut). 118. Knut; besökande var inte välkomna; det var
utklädsel. 119. Knut, lilla jul; då rider julen ut. 120. Dagen
kallades också Kake-knut, ty då skulle man göra slut på
julbrödet. 121. Man jagade ut julen genom att piska väggarna
med ris. 122. Man firade de tre kungars fest; i spetsen för tåget
bars en stång med tre ljus på. Man brände trearmade ljus i
hemmen, 123. Det var skjutning: ”Tjugondag Knut skjuter
julen ut”. 124. Knut. Flickorna klädde sig till pojkar och
tvärtom. 125. Utklädda pojkar drog en dragkärra, på vilken de
lagt en julgran, genom staden. 126. ”Slut på julen och slut på
ljusen och slut på brännvinet i alla husen”. 127. Knut är
julgubben som kör ut julen. Han ber om pengar och ”agerar
tattare”. 128. Ett särskilt ”trettonde-ljus stöptes”. 129.
Trettondedagen var det mockning. 130. Knut; julen gick ut.
Man gick samman på kalas från det ena stället till det andra.
131. 20:de-dag, Knut-gubbar. En halmgubbe utkläddes och fick
en brännvinsflaska i fickan. Den bars sedan från gård till gård
och brändes upp på en åker. 132. ”Lilla jul” - man dansade ut
julen; det var julgransplundring. 133. Knut var det god
förtäring; sedan tog man till ”vardagsmaten och trasiga
byxorna”. 134. Ungdomen klädde ut sig och sopade ut julen
med ene-kaser. 135. Julgranen brändes upp inne. 136. Kalas man slog i väggar och tak och bord med käppar. 137.
Stjärngossar; en var utklädd till bock. 138. 13:e dag. Sällskapet
bestod av sju utklädda pojkar. En av dem var Moria-lands
konung och en annan var Judas med pungen. Den senare skulle
sticka ner Moria-lands konung och denne skulle låtsas falla av
stolen. 139. Man gick Knut och klädde ut sig i
skråpuksansikten, hade långa käppar som man slog med i
väggarna, då man trädde in. 140. Tjugondag Knut klädde de ut
sig i halm och sprang mellan gårdarna och körde ut julen. 141.

101
Den dagen åts den stora jul-högen upp. 142. 20:de-dag samlas
alla gummor i byn till s.k. käring-gille. 143.Ungdomarna gick
från hus till hus och körde ut Knut. De gjorde slut på all julmat.
144. Förr gick stjärngossar omkring. 145. Det var långdans
genom byn. Man skulle gå med ljusa stjärnan, kläda ut sig till
bockar och köra ut julen. 146. Man gick omkring med Knut.
Han frågade obehagliga frågor. Det var en skam att ha Knut
kvar. Han bars ut i skogen och dränktes sedan i sjön. 147. I en
gård skulle man alltid ha 13 rätter trettondags kväll. 148. Man
började skicka Knut luciadagen. Han skickades mellan
gårdarna med en lapp för att visa, vad han ville. Han brändes
och dränktes; då kom hans gumma och frågade efter. Man
slutade skicka honom Knutsdagen. 149. Blåser det mycket
13:dedagen - oro i kungahuset. 150. 13:de-dags eftermiddag
gick man med stjärna av papper. Man sjöng om Morjans kung.
151. En ny fågel-nek (=kärve) sattes upp trettondagen. 152.
13:e dagen bars ”lyckans stjärna”. 152a. Ungdomen vandra
omkring i byn, medförande en knut-gubbe och tiggande
brännvin. 153. Epifania. Man gick med Betlehems stjärna. Man
gick med ljusa stjärnan. 154. Trettonde-geten. 155. Trettondegeten kastas med tårna av en karl till en kvinna. Det var en
formel för att få fet getmjölk. 156. Regn eller tö strax efter
trettondagen bådar en tidig vår. 157. Det var knutsbal. 158.
Trettonde-getter. 159. På trettondagsafton kan man ta reda på
vilka som skall dö under året och vilka som skall flytta. Ett
täcke hänges för fönstret vid matbordet; en person går utanför
och ser in. 160. Julen slut (Knut); julbordet avdukas och man
får sin jul-hög. 161. Den första person som kom in (Knut) på
ett ställe Knutsdagen, var det ställets Knut. Var det en lång
person väntades god skörd; var det en liten person - klen skörd.
162. Man gick knut; det granna brödet var slut; nu borttogs
julhalmen; man tog tydor om linet. 163. Julen sopas ut av
utklädda personer försedda med en kvast. 164. Då julgranen
(Knut) skakats, skall den ut. Någon skall åka på den genom
dörren och nedför trappan och ut på gården. 165.
Tjugondedagen skall blåna-rocken in. 166. Ett tre-grenat ljus
brann för de tre vise männen. 167. En halmkärve klädd till
Knut kör ut julen. 168. Trettondag tas jul-högen från bordet.
169. Så-kakan smulas sönder och blandas i utsädet. Talgen
användes som läkemedel. 170. Julljus skyddar mot förtrollning.
171. Trettondagsafton får korna särskilt foder; kallt vatten
hälles över deras bogar + läsning. 172. Nu var det slut på julen.
Till den dagen skall man gå helgdagsklädd och inte utföra
några grova sysslor. 173. Lill-julen eller kalas-julen tar slut
först den 26 januari. 174. Nu var vintern på sin höjd. 175. Det
var slut på julen. Man skulle springa omkring med ett
varghuvud. Det var utklädsel och man samlade brännvin i en
kanna; man skulle förvränga målet. 176. Trettondagen. En del
gå omkring med stjärnan i huvudet. En del köra omkring med
häst och släde eller kärra, i vilken de satt fast gamla asp-
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stubbar, som kan lysa med grönt sken. 177. Snö trettondagen 13 snöyror till under vintern. 178. Man kör ut julen med att
supa sig full. 179. 13:e dagen ”då skulle de ha tretton rätter, och
sedan skulle de ha ris efter”. 180. 13:e afton; om man släcker
ljuset och ser ut genom fönstret och får se någon passera,
kommer den att dö under året. 181. Orakel om den
tillkommande 13:e afton. 182. Det var slut på julen; den dansas
ut genom dörren och ut på gården. 183. 20:e dag Knut leker
man ut julen. 184. Ungdom gick omkring med Knut som hade
en kutting (flaska) om halsen. Den skall ha en sup. 185. Knut
hade en flaska om halsen; det var brännvins-tiggeri. 186. Två
utklädda, en karl och en kvinna sopar ut julen i gårdarna. De
har ”filler” på sig. 187. Man skulle gå med ljusa stjärnan 13:e
afton. Den som bär stjärnan är klädd i rosigt tyg. Pengar
hoptigges till jul-balen som äger rum mellan 13:e och Knut.
188. ”Knut” bars omkring, alltid med ett oförskämt pass. Den
som fick Knut skulle forsla den vidare. 189. Stort kalas
knutsdagen; tillställningen kallas ”gôbbelôns” (=gubb-baluns,
gubb-bal). 190. Blaggarnsskjortan och havrebrödskakan tas
fram. 191. ”Nu har jag dränkt Knut, så nu behöver ni aldrig
vara rädda för Knut mera”. Knut var lik en människa. Han var
elak. Var allt slut till Knut, då fick man ha honom hela året.
Knut blir skattskriven, där intet fanns kvar. 192. En utklädd
flicka kommer med en kvast och sopar ut julen (IFGH 2293
s.59-60). 193. Man gick med stjärna eller brinnande buske.
194. En vinterknäpp vid Knut kallas också ”tjugondeknäppen”. 195. Orakel angående giftermål. Tre tefat; 1) nyckel
2) krans 3) ”barnunge”. Det var ett lock över dem. Flickorna
går i tur och ordning och lyfter på locken. 196. Det var en
stjärngosse med den vita stjärnan. Den förste som kom in då,
sade de: ”Är du vår Knut nu? - jaså du är Knut nu!” 197.
Knutdagens morgon får kreaturen dricka som stått på julbordet
sedan julafton. 198. Knut-flaska drickes ur och man äter upp
jul-osten därtill. Matrester åts upp. 199. Det var en föreställning
som visade Maria, barnet, Josef och Herodes på 13:e dagen.
200. Folk gick omkring och ”tog upp knutasupar”. 201. Man
skulle inte spinna Knutsdagen. 202. Man sjöng för dörr. Gran
med ljus medfördes. 203. De vise männen från ”Österlanden”
gick omkring och sjöng. 204. Man gick med stjärna: ”Jungfru
from, jungfru from lys på herdens penningpung osv” (IFGH
2639). 205. Knut-gubbar sopade ut julen på ställena. 206. De
var utklädda till oigenkännlighet. Somliga skulle likna ”HornPer” själv. 207. På kvällen skall man äta näve-gröt och stekt
fläsk. 208. Man bar trettondagsstjärnan. Dagen efter kallades
ben-rake-dagen. 209. 13:e; man red tvärbacka - lade stockar
eller träd för andras dörrar, selade ”ris-bocken” i ladugården
osv. 210. 20:e dag Knut gick folk omkring i stugorna med en
knut av två träbitar, buren på ryggen. För varje sup ritades ett
streck på knuten. 211. Stjärngossar gick omkring - ”detta är ett
uselt hus, det är fullt av loppor och lus!” 212. Julen köres ut,
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havrebröd kommer på bordet igen. 213. Knut-gubbar fördes
omkring för att tigga brännvin: Var karl skulle ha en sup och
Knuten två. Knut-gubben var av halm med en flaska på ryggen.
214. Gubbarna gick ur hus i hus och söp ur allt brännvin eller
slog det på knutens flaska. Det kallades rallebötta. 215. Det var
skjutning på kvällen förut. 216. Trettondagsafton kom
”trettonde-geten”. 217. Männen var klädda i kvinnokläder och
kvinnorna i manskläder. De tiggde brännvin och bröd. 218.
Trettonde-geten. Utklädseln bestod i en stör på ryggen och
däröver en fäll. 219. Förklädda ungdomar gick omkring och
rev ner bonader o dyl. 220. Det var en knutdocka med
brännvinsflaska och glas. 221. Man skulle äta tretton rätter;
köra ut julen Knutdagen. Ett låtsasbrudpar kläddes om Knut
(IFGH 2868). 222. jul-högarna gömmas till Knut. 223. Dagen
efter trettonde är ”lilla Knut”. Tjugondag är ”stora Knut”. 224.
Man gick julbock och sjöng: ”det bodde en änka i Amoria land,
hon hade en bock som aldrig drack vann!” 225. Man fick inte
spinna Knutsdagen; det blev bara knutar på spånen hela året.
226. jul-hern (bröd) tages bort knutsdagen; sista lutfisken ätes.
227. Denna dag sås runt gårdens knutar linfrö; detta för att intet
ont skall träffa folk och fä. 228. Man skulle fira Knut; supa ut
julen; man hade en knutdocka. - ”cum ingenti priapo”; det var
ett pass om Knuts hals. ”Knut” avlivas tidigast. Knuts son kom;
Knut blir på ”bålet bränd”. 229. Knut började gå annandag jul.
230. Trettondags afton skulle de ha tretton rätter och stryk
efter. 231. En knutagubbe i naturlig storlek halshöggs bakom
ladugården. 232. Knut började kringbäras strax efter
annandagen. 233. En knut-gubbe, stor som en karl sattes på en
häst. Hästen spändes för en skrinda; de for i bygden och tiggde
brännvin åt Knut. 234. Knutdocka kringsändes; den hade pass.
235. Knut smugglades i en åkandes vagn. 236. Käringarna gick
överallt och körde ut julen; de sopade. 237. Utklädda knutgubbar med både horn och svans, många i sällskap, kom denna
dag. 238. De skulle ”gå skråpuk” kvällen före tjugondags afton.
De var klädda som tanter. 239. Julkakor gömmas till Knut. De
kallas ”julruvan”. 240. De drack julen ut knutsdagen - hela
byns befolkning levde om i en stuga. 241. Det var kapplöpning
hem från kyrkan - först hemma fick skörda sin havre först. 242.
Knut ”drack de ut julen”. Det var dans hela natten. Sedan fick
man ta till havrebrödet igen. 243. Kom det en lång karl först på
Knut - så fick man långt lin det året. Dagen efter 13:e bars
julhalmen ut och brändes på en åker; det var bra för åkern. 244.
13:e dagen gick de tre vise män omkring och tiggde brännvin.
245. En knutdocka med pass bärs till oväns hus - den blev
slutligen överlastad med pass. 246. Stjärnpojkar sjöng; de fick
ägg, bröd och smör; stjärnor av papp bäras. En bar pungen.
247. Allt fest-folk går omkring i samlad trupp och ligger i
julhalmen. Somliga var utklädda. 248. Syntes många stjärnor
på himlen trettondags afton, skulle det bli bra med potatis. 249.
De hade en figur kallad ”Smak-hans” av gamla kläder. 250.
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”Smak-hansar” den ene satt på den andres axlar. 251. Man gick
med ljusa stjärnan. Judas hade yxa och brännvins-butelj. 252.
”Finns det en piga i detta hus osv”. 253. Det var stjärnbärare till
häst förr. 254. Judas stal. 255. Judas liknade en bock; han
hoppade in före de andra; han blev trakterad. 256. Barnen
gjorde en Knut av trasor och pryglade den med käppar. 257.
Denna dag skulle de ha tretton rätter och stryk därefter. 258.
Söndagen efter Knut kallas Benrangel-söndag - endast benen
var kvar av julmaten då. 259. Man skulle gå med Knut; pass
och friarebrev. 260. Stjängosse-spelet beskrives. 261. Det var
Maria med barnet. 262. Knut kan komma och ta barnen. 263.
Det kom stjärngossar; ingen Judas; flickor var med - vitklädda.
264. ”Vi har också en Judas som bär vår pung!” 265. ”Trettonvälling”.266. Jungfru Maria med barnet samt Judas m fl. går
omkring. 267. Julgranen kastades ut Knut och placerades på
gödselstaden. 268. Första besökaren på knutsdagen blir spinnkarl åt någon av kvinnorna i huset. 269. De tiggde tråd - tretton
lin-garnsändar i var stuga. 270. Det var ofred nattetid sedan en
kvinna spunnit tråd: spinnrocken var i full fart. 271. Fadern och
sonen var med bland de tre konungar osv. 272. Bocken skjutes
- får liv, då Judas kastar ett rött skynke över honom. 273.
Knutsdagen kördes med en käpp en familjemedlem ut. 274.
”Tjugondag Knut leker julen ut!” 275. Nu skulle man börja
spinna och äta havrekaka. 276. Björnen vänder sig i idet 20:e
dagen. 277. ”Kung Herodes! - har du lust att förgöra din
frälsare? ”Nu tas kardor och spinnrockar fram. 278. Knutgubbar var utklädda pojkar och flickor. 279. Man kan få se sin
tillkommande i en spegel 13:natten. 280. Man skulle gå med
”ljusa stjärna”: Pajas var med och Herodes hade en stav. 281.
Man gick med ljusa stjärnan. Jungfru Maria var med. 282.
Knutsdagen skulle man supa och mota ut Knut. 283. Julhalmen
sopades ut. 284. Svinhuvud och jul-hög fick man smaka först
trettondag. 285. Det var tretton rätter på bordet. 286. Blåst vid
13:e - det blir krig. 287. Milt väder 13:e - tidig vår och gott år.
288. Att gå med svinfoten. Man skulle smyga in till grannens
och lägga en svinfot på julbordet. 289. Knut; ungdomar
simulera lantmätare; gå överallt och mäta för att få sprit. 290.
Orakel av brinnande ljusstumpar som gömts sedan julafton.
291. Det var julgransskakning. 292. Stjärngossar... en hade en
stor träklubba. 293. Judas skulle ha ljus till stjärnan och
brännvin i kaggen. 294. Knutar körde julen ut. De lossade
skott. 295. Det var utklädsel på Knut och Felix. 296. De hade
en knutdocka med pass och en salt sill som bars runt som vägmat. 297. 20:e dag kväll åts gröt och lutfisk. 298. Är den förste
besökaren på Knutsdagen kort; blir havren kort. 299.
Stjärngossar var Herodes och Belsassa. 300. ”Trettonde-gröt” risgrynsgröt. 301. Stjärngossar; även flickor var med - hur de
var klädda. 302. Kål och bruna bönor åts trettondagen. 303.
Efter Knut åts åter havrebröd och vattengröt och man tog på
blaggarnsskjorta. 304. Knutagubben skulle köras ut. 305. Man
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skulle ha något ”konstigt” på sig, då man sopade ut julen. 306.
Grönkål åts trettondagen.

Felix 14 januari.

Felix kom med ”havreläfsa”. 2. Knut och Felix; de gick
omkring utklädda. 3. Kvällen den 14 januari gå Felixar
omkring; de är helt vitklädda. 4. Utklädde ungdomar gick Knut
och Felix ut och tiggde pengar. 5. På Felix var det utklädsel och
tiggeri. 6. Man klädde ut sig till ett brudfölje. 7. Felix klädde
pojkar ut sig till flickor och tvärtom; de gick för traktering. 8.
Denna dag klä flickorna ofta ut sig till brudfölje. De vandra
omkring för traktering. 9. Felix vandrade ungdomen omkring i
bättre kläder; pojkarna hade långa kjolar. 10. Felixdagen dagen efter Knut gick man omkring med ”Felix spruckenända”
- en halmgubbe med ett stövelskaft till huvud. 11. Felix våt åkermannen gråter. 12. Felix - utklädd till karl. 13. Gå Knut
och Felix.
Paulus 25 januari.

Var det på paulus-dagen soligt och kallt, så blev det ett gott år.
2. Om solen på paulus-dagen skiner såpass, att man hinner
lägga selen på en häst, blir det ett gott år. 3. Var Paulus torr,
blev det en torr vår, men var Paulus mild, blev det god gröda. 4.
Paulus solsken - då blir kornet stritt och bra. 5. ”När Paulus är
lugn och klar, gott år man i förhoppning har.” 6. Om Paulus är
kall, blir det fram-vinter - drag med ena handen i håret och den
andra i höet, annars blir det foderbrist. 7. Klart väder
Paulusdagen bådar ett gott år. 8. Paulus god och blid - gott år i
god tid. 9. ”Pauli dag mulen och sur - stor död på människor
och djur.” 10. Paulus – vinter-ryggen smäller i. 11. Om solen
skiner så länge, att man hinner sadla en häst, blir bönorna stora.
12. Paulus; solsken så länge att man hinner spänna för hästen året blir gott. 13. Paul eller Polycarpus - om han sadlar sin åsna
i solsken, blev det ett gott år. 14. På Paulusdagen är lärkan lika
långt upp som oxen bär oket. 15. Den 25 januari var mitt i
vintern. 16. Om Pål kastar sten i nol (norr), så blir det en kall
sommar. 17. Om solen hinner upp såpass mycket Paulsdagen,
”så Paul hann gå upp på hästen”, ( alt. ”hann hoppa upp på
hästen”), så blev det ett gott år. 18. Var det ruskigt väder på
Paulus, sade man: ”Påvlarna rusta!” 19. Denna dag vänder sig
björnen i idet. 20. Var Paulus kall, blev det en sträng vinter.
”Paul med sina drängar”. 21. Om det denna dag var
uppehållsväder så länge, att man kunde sadla en häst, skulle det
bli uppehållsväder i slåttern. 22. Det väntades långvarig köld,
om det tre Pålarna ”fryser ihop”. 23. Pål hade tre drängar före
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sig och tre drängar efter sig. 24. Paulusmäss-marknad. 25.
Paulus visar sommarens väderlek. 26. Paulus bröt alla märken
från jul och nyår. 27. Pauli väder varar till 40 martyrer. 28.
Paulus, Polycarpus och Crysostymus (drängen och drängens
dräng). 29. Man skulle inte lägga betsel i mun på en häst denna
dag. 30. Paulus hade sex drängar. 31. Paulus och Polycarpus
väntades storm. 32. Paulus och Peter Katt (22 februari) hade
samma väder. 33. Pål - pojken, drängen och drängens dräng.
34. Paulus och käringen m fl. 35. Om inte hönsen fick se Paul,
skulle höken inte se hönsen under sommaren. 36. Paulus blåst
bådade en stormig vår. 37. Var Paulus vacker blev det vacker
gröda. 38. Paulus och Karl (28 jan.) var alltid mycket kalla.
Polycarpus, 26 januari.
Om solen sken såpass, att man hann sadla en häst, skulle det bli
ett gott år. 2. Polycarpus kallades ”Pålsmäss dräng”.
Paulus, Polycarpus, Crysosymos.
Dessa tre dagar kallades ”pålarna”. 2. Var det milt väder då,
blev det ingen vinter. 3. Det Paulus väter, skall Gunnel torka. 4.
Pålarna rystar sina blår - det blev kallt. 5. ”Påvlarna brusar.” 6.
Påvlarna var stränga - Gunnela ”pessar” i snön. 7. Påvlarna
rustar - de var ruskiga. 8. Pålsdagarna var snö-yre-dagar.
Carl 28 januari.

Var det solsken på Karlsdagen, blev kornet stritt och bra. 2.
Kom det Karlsdagen frost som höll i sig till kyndelsmäss (2
feb.), så skulle det bli frost till långt fram på våren. 3. Var det
kallt Karlsdagen, skulle det bli en sträng vinter. 4. Var Karl och
Paulus soliga, blev det god kornskörd. 5. Var Karl kall, blev det
kallt i sju veckor. 6. Paulus och Karl var alltid mycket kalla.
Gunilla 30 januari.

Blåser det på Gunnel, blåser ullen av fåren. 2. Gunnela ”pessar”
i snön. 3. Gunnel riste sin skinnkjortel - nu blev det milt. 4.
Påvlarna var stränga - Gunnela ”pessade” i snön. 5. Gunilla var
piga. Ville hon, blev det milt. 6. Gunnela ”pessar” i snön; det
blev inte vinter sedan. 7. Gunnel var Paulus piga. 8. Gunilla
sade: ”om jag hade så mycket makt som Göja (=februari)!” 9.
Gunnel ”pessar” i sållet. 10. Gunnel tvättar bort Paulus is. 11.
Gunnel ryste sina blår. 12. Gunnila ”pessar” i snön; det blev
ingen vinter. 13. Gunnel ryster sitt skinn. 14. Gunnel bröt av
”pålarna”. 15. Gunilla gör slut på ”Karla-veckans” väder. 16.
Var Gunnel kall, blev det snart vått. 17. Gunnel tvättade o s v.
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Februari.

Februari kallades Göjemånad. 2. De två sista dagarna i
månaden kallades ”låne-dagar” - då var det alltid dåligt väder.
3. Torre och Göja. (Januari och februari). 4. I Göja skulle man
ha gröt-ljus. 5. När Göja brusar, skall man så i maj. 6. Oväder i
februari - gott år. 7. Februari kallas Göja. De fyra veckorna
sades vara fyra ben. Inträffade oväder i första veckan, riste
Göja på sitt första ben ... 8. Så långa istapparna var en dag i
februari, så långt blev linet. 9. Göjemånaden. ”Nu rister Göja
på sig, sades när det snöade i februari. 10. Göja med sin luva.
11. Febreuari kall; då sades, att Göja har ”skakat” sig. 12. Snö i
februari. ”Göja rister sina påsar.” 13. Vid snö sades: ”nu rister
Göja sin säck”. 14. Februari kallades ”gålafölla”. 15. Göja
skulle fylla gården med snö tre ggr. 16. Omkring 6 februari
faller mesta snön. 17. Februari har ”grötasjua” - man skulle gå
tidigt i säng. 18. Februari var som en barnsängskvinna. 19.
”Göja skakar på rumpan” - det blir gärna oväder då. 20. ”Göja
skakar på sin slöja.” 21. Göja rustar på sig, Göja skall alltid
rusta. 22. Göja hoppade på ett ben i snön. 23. Göja rister sin
tröja. 24. Göja bär grötljus. 25. Februari med sitt skägg. 26.
Första göje-dag - lärkan flög så högt som oxen bär oket. 27.
Mycket snö i göja - det blir gålefölla. 28. Den gamla Göja
varade fram till mitten på mars. 29. Bra om Göja ville ruska på
rumpan, för då föll gödseln från bakändan på henne. 30. Goa,
goakvinna - februari. 31. Göja rustar - gödseln gör god verkan.
32. Februari med sitt skägg lockar barnen utom vägg. 33. Göja
med sin röda luva. 34. Göja blöter sin tröja. 35. Freja med sin
luva (röda luva). 36. Göja riste skinnkjorteln. 37. Göja riste
sina tottar. 38. Det var bra om det snöade och yrde i Göja, då
blev gödseln bra. 39. När Göja riste sina blår. 40. ”Om jag vore
som du, syster Göja, så skulle jag frysa kalv i ko osv ” 41. Göja
med sin slöja. 42. ”Makt som min syster Göja”. 43. När Goa
skakar med vingarne. 44. Göja ristar sin skinnpäls. 45. Göjas
pälserusk. 46. 15, 22, 24 februari kallades ”lådings-nätter”. 47.
Göja lånade två dagar av mars; riste på rumpen - skall svälta
ihjäl en bock. 48. I februari skulle man hugga timmer. 49. Mild
februari - kall vår. 50. 2 februari; Jungfru Maria torkar kläder.
51. 2 februari lades stål på fähuströskeln. 52. Det var inte bra
om februari var mild. 53. Låddedagarna i februari - björnen
vänder sig. 54. Syster Göja. 55. Göjemånad - gödselmånad.
Kyndelsmässodag 2 februari.

Kyndelsmässodag dricker man ”Eldsborgs skål”. 2. Storm
denna dag bebådade ett gott och fruktbart år. 3. Eldsborgs skål ”en smör-klenät sattes i elden; alla tjänare fick äta av den och
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skölja ner biten med en klunk öl, resten kastades i elden” - så
skulle gården befrias från eldsvåda och mordbrand. 4.
Kyndelmäss-lärkan kommer; det var såpa i vattnet. 5. Första
vårdagen -lärkan flög så högt i luften som oxen bär oket. 6. Om
sparven denna dag badar i takdroppet, skall oxen dricka i
åkerfåran vårfrudagen. 7. Takdropp denna dag bådar ett gott år.
8. Om man kan sadla en häst i solsken denna dag, blir det ett
gott år. 9. Kyndel blid bådar ett gott mjölk-år. 10. Kyndel var
lilla jul; julbröd åts nu. 11. Lilla jul; nu togs julgranen åter
fram. Från trettondedagen hade den stått i fram-kammaren. 12.
Nu fick ingen kring-gärning förekomma; det betydde otur. 13.
Dryper det av (takskäggen) denna dag, blir det ett gott mjölkår. 14. Nu var vintern halv-liden; det var såpa i vattnet. 14a.
”Göja-nymånen” - man skulle slå upp en psalm och lägga vissa
föremål under tre tallrikar. 15. ”Nu skakar Göja-nymånen
pälsen” sades vid snöväder denna tiden. 16. Vintern var halvliden; björnen vänder sig i idet. 17. Takdropp denna dag - gott
smör-år. 18. Jungfru Maria tvättade - det var såpa i vattnet. 19.
Skatan lade nu första pinnen i boet. 20. Så länge lärkan sjunger
före denna dag, så länge tiger hon efteråt. 21. En kalv som fötts
den dagen, slaktades inte, ty den medförde tur. 22. Kvinnor
skulle tvätta sig i snövatten så fick de inte någon syndig
begärelse. 23. ”Det var någon slags såpa i vattnet; Vår Frälsares
moder tvättade sonens blöjor då”. 24. Det var såpa i vattnet:
Jungfru Maria tvättar sina kläder. 25. Man skulle dricka skål
för ett gott år. Man strödde aska mellan stugan och ladugården
för lycka åt djuren. 26. Klockan 12 på dagen skulle korna ha
vatten ur en rinnande bäck. 27. Man skulle dricka brännvin ur
en in- och utvändigt kopparbeslagen huvudskalle. (jfr
Vølundarkvi∂a!) 28. Kyndel - drack man en skål för att kunna
bärga sig för värme. Man stod runt om en eld; det man inte
orkade dricka upp, slogs i elden. 29. Nu skulle man brygga,
baka och tvätta. 30. Lärkan borrar sig ur isen. 31.
Kyndelsmässodag, lilla jul friade man ofta. 32. Dryper det från
taket, blir det ett gott bön-år. 33. Man skulle lägga sig vid
dagsljus. 34. Lilla jul; det var dopp i grytan och en särskild
korv som man gömt sedan slakten; julbrödet skulle räcka tills
dess; man åt julmat. 35. Man bakade nytt bröd. 36. Denna dag
kryper ”sjuhuta-käringen” på ugnen. 37. Lilla jul; det var
halvgivet foder och halvliden vinter. 38. Kyndelsmässodag åts
julgröt. 39. Julen varar från julafton till Kyndel. 40. Man får äta
av svinhuvudet. 41. Till denna tid skulle alla kläder vara rena.
42. Kyndelsmässo-knuten (i vintergatan). 43. Om det dryper
denna dag blir det ett gott år med mycket mjölk. 44.
Kyndelsmässodag var det sträng köld. 45. Kom det regn denna
dag, blev det ett gott mjölk- och smör-år. 46. Kyndelsmäss tö
ger fruset korn och ruttet hö. 47. Jungfru Maria har släppt tvål i
vattnet; nu var det gott att tvätta. 48. Nu är vargarna farligast;
det är deras löptid då. 49. När tuppen denna dag dricker i
takdroppet, skall oxen dricka i åkerfåran vårfrudagen (25
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mars). 50. Kyndelsmässoafton fick man inte spinna, inte hugga
ved men tvätta kläder. 51. Barn-julen. 52. Nu togs julkärven
ner. 53. Det var inte bra att ta in vatten Kyndelsmässa. 54. Man
kunde skaffa fisketur med ull som då klipptes. 55.
Kyndelsmässa snö - lång sommar. 56. Man skulle äta julbröd.
57. Kyndelsmässa natt tar vintern fatt. 58. Nu söp man ut julen.
59. Dagens väder varar i sju veckor. 60. Man åt risgrynsgröt,
sjöng och läste. 61. Lilla jul - det var halm på golvet och
ljuskronan tändes. 62. Linet skulle vara spunnet.

Blasius 3 februari.

Man fick inte spinna på Blasius. 2. Var det blåst på Blasius,
flög fodret bort. 3. Blasius stormig, bebådar ett stormigt år. 4.
Solsken Blasius ger ett gott år, särskilt för ärter, vicker och
bönor. 5. Blasius - blåser det nu, skall det bli mycket orm. 6.
Blasius kallas Blås-ius, ty dagen bådar storm. 7. Blåste det på
Blasius, blev det storm i sju veckor. 8. På Blasius fick man inte
spinna lin. 9. Var Blasius klar, blev det en vacker sommar. 10.
Var det Blasius blåst, sade man, att säden blåser av. 11. Om
Blasius får man inte spinna, då blåser linet bort. 12. Denna dag
skulle man ta ut kläderna och piska dem, så går inte något på
dem. 13. På Blasius skulle man inte spinna. Då flög taket av
stugan. 14. Man skulle inte stå hemma och hugga ved den
dagen - då blåste husen ned. 15. På Blasius skulle man baka
saltmunkar. 16. Blåsmäss; de djur som ligger i dvala få liv då.
17. Blåsmäss fick man inte spinna; tonen blåser bort. 18. Man
fick inte spinna denna dag - då flög taken av. 19. inte spinna halmtaken blåser bort. 20. Dagen kallades Blegersmäss - väven
lades ut till blekning. 21. Blasius storm - höet blåste bort. 22.
Var det klart väder nu, blev det rika skördar. 23. ”Vad Blasius
broat, Perpetua förstör, i havet hon varma stenar utströr.” 24.
Blasius var alltid snöig. 25. Var Blasius blåsig, blåste linet bort
till hösten. 26. Blasius ger besked om grödan. 27. Var Blasius
regnfri, blev det ett gott år. 28. Blasius blåst ger ”ett blåsande
år”. 29. ”Blås-tusse-dagen” - man tog tydor av en halmkärve
utlagd på gödselhögen. 30. Blasius - då flyger lärkan så högt
som oxen bär oket.
Sigfrid, 15 februari.

Var det klart väder denna dag, så gick snön bort i solsken. 2.
Dagens väder förblir detsamma i 7 veckor framåt. 3. Sigfrid var
första vårdagen. 4. Var det frost på Sigfrid, blev det frost i 6
veckor. 5. Om Sigfrid och Petter Katt frös tillsammans, så blev
det frost i 8 veckor. 6. På Sigfrids-dagen skulle man springa
barfota runt huset och lyfta i alla knutar, så blev man stark. 7.
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Sigfrid friade till Gertrud och bad om styggt väder. 8. Det
Sigfrid bryter, skall Petter Katt betala. 9. Var det Sigfridsdagen styggt väder, skulle det bli samma väder länge. 10.
Sigfrid blåst - blåst länge. 11. Denna dag tog man
väderleksmärke. 12. Sigfrid kastar en het sten i vattnet. 13.
”Sigfrid blid och god osv” 14. Sigfrids väder varar i 40 dygn.
15. Denna dag blev det väderskifte. 16. Sigfrid - regnade det
då, fick man torka höet på ugnen till sommaren. 17. Denna dag
gräver allt strå osv ner sig i snön. 18. Sigfrid kastar sin röda
sten. 19. Om solen på Sigfrid skiner så länge, att man hinner
sadla en häst, skall det bli ett gott år. 20. Sigfrid glad och blid;
gott år och god tid. 21. Sigfrids-dagen skulle man leda gässen
till gåse. 22. Var Sigfrid klar, blev det ett tork-år. 23. Om
Sigfrid skulle gåsen börja älska. 24. Kom Sigfrid med snö på
hatten blev det mycket snö sedan. 25. Om det Sigfrids-dagen
blev så mycket tö, att en höna kunde doppa näbbet, blev det ett
gott år. 26. Sigfrids-dagen tog man in medel som skyddade mot
mask i magen. 27. Denna dag var det marknad i Växjö.

Pet. Cathed. ”Peter Katt”, 22 februari.

Petter katt kastar sten i havet- nu är isen osäker. 2. Då dimman
denna dag stiger ur sjön, har Petter Katt kastat sin varme sten i
vattnet. 3. Petter katt ”lägger varma stenar i åar å sjöar.” 4.
Petter katt - isen börjar smälta. 5. Peter katt kastar en stor
glödhet sten i vattnet. 6. Den som gick ner sig på isen nu
räknades som självspillning. 7. Då Petter Katt lägger hatt på
stubbe, blir det fram-vinter. 8. Petter Katt äter lika mycket
under som solen ovanpå isen. 9. Petter Katt blev bunden på isen
och fick ligga där, tills det gick hål på den så, att han
drunknade. 10. Petter Katt kastar den röda stenen. 11. Nu var
första vårdagen. Om hönsen drack ur takdroppet, blev det tidig
vår och varm sommar. 12. Var det frost store Peters natt, skulle
det bli frost i 30 nätter - det var bra att hugga ved under den
tiden. 13. Peter Katt kastade tre glödande stenar i vattnet. 14.
Var det frost natten innan, blev det frost i 4 veckor. 15. Peter
katt - då börjar isen täras underifrån. 16. Nu var isarna osäkra.
Om det ligger ett halmstrå på isen, så äter det sig ner. 17. Petter
katt fräter det kring allt som ligger i snön. 18. Nu var den
svåraste vintern över. 19. Peter Katt äter stickor och strå under
och på. 20. Nu skall det fräsa över och under isarna. 21. Petter
katt kastar en varm sten i vattnet - jungfru Maria skall bada. 22.
Petter katt - på denna dag skall man tvätta. Nu behövs endast
hälften så mycket såpa. 23. Om någon var ”katig” och gick på
sjön efter Petter Katt och drunknade, fick han inte kyrkogård.
24. Peter Katt bryter Sigfrids testamente. 25. Barnen var rädda
för Peter Katt och hans varma sten. 26. Peter Katts väder höll i
sig i 7 veckor. Han kastar en röd sten i havet. 27. När Petter
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Katt kastat kniven i sjön, äter isen sig över och under. 28. Efter
Petter Katts sten börjar vårbruket. 29. Petter Katt värmde
jorden. 30. Barnen var rädda för Petter Katt och hans varma
sten. 31. Petter Katt har fått namn efter Peter Kaddeus. 32.
Saltsjöarna börja äta sig denna dag. 33. Peter Katt - om han
kastade is i vattnet, blev det långvarig frost. 34. Om solen lyste
aldrig så litet 22 februari, så fick Petter Katt kastat sin heta
sten. 35. Om solen denna dag sken såpass, att han hann kasta
sin heta sten, gick isarna snart upp. 36. Då han kastar sin heta
sten, var vintern halv-liden. 37. Efter denna dag var det ingen
botten-is längre. 38. Petter Katt bryter Sigfrids väder. 39. Petter
Katt hade en sju alnar lång rumpa och en het sten. 40. Nu skall
stenar och kvistar ha växt loss. 41. Före Petter Katt skall man
ha tagit upp is. 42. Petter Katt börjar snön att tina underifrån då bli gräs och pinnar varma. 43. Petter Katt sätter sitt varma
järn i isen. 44. När Petter Katt spänner sina klor fatt - så varar
det till Froenatt (25 mars). 45. Petter Katts dräng - Tertullianus.
46. Petter Katt har sju veckors rumpa. 47. Där Peter Katt lägger
sin hatt, ligger den till Froenatt. 48. Efter Peter Katt gick tjälen
djupare. 49. Petter Katt nappar vintern fatt. 50. Petter Katt
kastar etterstenen. 51. Per i stolen, ”klippe-dagen”. 52. Peter
Katt ”kråk-vattnet”. 53. ”Petter Katt skall man spotta i näven
och ta mera fatt - så blir det strängare vinter”. 54. ”Per Mann
lade en het sten i vatten.” 55. Peter Katt slog sin tass i isen. 56.
Petter Katt och Sigfrid strida i 8 dagar. 57. Denna dag bär inte
isen ens räven. 58. Peter Katt lade en varm sten, varvid såpan
löstes.
Matthias, 24 februari.

Mattemäss - då börjar snön smälta. 2. ”Matts med sitt långa
skägg lockar barnen ut i vägg.” 3. Mattias - den som föddes den
dagen blev en undergörande människa. 4. Mattias d. 24/2. Var
dagen mild, blev det god gröda. 5. Matts kastar den första heta
stenen. 6. Matts var första vårdagen. 7. Nu säljs lammen. 8.
Droppade det vid Mattesmäss av taken så mycket som en höna
kan ha i näbben, betydde det ett gott år. 9. Var det denna dag
stora regndroppar, blev det stora ärter det året. 10. Dagens
väder skulle hålla i sig i 8 dagar. 11. Nu vänder sig björnen i
idet och börjar suga på tassarna. 12. Var det denna dag tö
såpass, att tuppen kan dricka av ”oxedröpet”, blev det ett gott
år. (Uffse ”takhalmens nerhängande ändar, takskägget”). 13.
Denna dag blev alla sjöar rena. 14. När Matts kastar stenar i
vattnet, tärs isen lika mycket över som under. 15. Matts lade en
het sten i vattnet. 16. Regnade det Mattsdagen, skulle det regna
i 40 veckor. 17. Matts kastar sin röda sten. 18. Denna dag var
det vedhuggning etc. 19. Starkt oväder på Matts bådade en god
skördebärgning. 20. Regnade det Matts blev det en regnig vår.
21. Om stubben får hatt, Mattesmässnatt, blir vintern 7 veckor
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lång. 22. Efter Matts börjar dagsmejan till-ta. 23. Mattsmässa
storm gör sjöarna rena. 24. Matts - då börja gässen värpa. 25.
Man sade: ”Matts med gåsägget”. 26. Det var bra om det var så
milt, att hönan kunde dricka ur ”hästfjätet”. 27. Matts - allt
börjar tina ifrån sig. 28. Mattsmässe-vintern. 29. Matts - isen
börjar gnaga sig ifrån stenarna. 30. Vid Matts är dagsmejan
stark. 31. Matts - en varm sten; en het sten. 32. Denna dag
börjar gässen älska. 33. Vid Matts har gåsen lagt första ägget.
34. Matts var en ”dräng-dag”. 35. Var det knyst kallt denna
dag, blev det sedan kallt länge. 36. Mattes fräter stock och sten.
37. Matts med gåsägget; gässen börjar värpa. 38. Om Matts
börjar hönsen värpa. 39. Gåsen kom med Mattiasägg. 40. Var
Matts våt, blev våren våt. 41. Var Matts solig, blev det ingen is.
42. Mattias och Maria kastade varma stenar. 43. Matts, storm isarna går upp. 44. Nu går björnen ut ur idet.
Torsmånad (mars).
Tor med sitt långa skägg lockar barnen utom vägg. 2.
Torsmånaden våt - mången mans gråt. 3. När Tor dönar och
Göja bakar, då blir det små kakor. 4. I Tor skulle man brygga
tor-månads-öl. 5. Tor med sitt långa skägg - sedan kommer far i
”fejeskinn”
Mars

Vårdagjämningen; tranan bär ljus i säng. 2. Det sades: ”Mars
med sitt långa skägg lockar, barnen utom vägg”. 3. Blev det i
mars mycken dagg, blev det mycket regn det året. 4. ”Mattes”
(Mars) med sitt silverskägg...” 5. Onsdagen före Vårfrudag
skedde uppsägningen av råttor och ohyra. 6. Den 1 mars skulle
man inte gå ut före 6 på morgonen utan stål, då blev man
kramad av ”vår-ulven”. 7. Möter man då en käring, skall man
spotta, kasta stål efter henne och säga: ”Gud signa mig!” 8. När
marskråkan gal, är fläsket i speke. 9. Den 14 mars grävde man
ner julkakan i åkern; - åkergubbens mat. 10. 14 mars var första
vårdagen. 11. Mars med sitt skägg lockar barnen utom vägg;
april med sitt skinn kör dem in. 12. 1 mars var första vårdagen.
13. 14 mars var det fardag för bönder. 14. Mars med sitt
skägg... - April med sin huva kör barnen i gruva. 15.
Marskråkan bådar ett gott år. 16. Marsnymånen förutsade
stormarna för hela året. 17. 3 mars kom ”källen”, strandskatan
och våren. 18. Marskråkan var ätlig. 19. Det var bra att bada i
mars eller rulla sig i snön. 20. Marskråkan skulle skrika över
fläsket. 21. ”Hade jag makt i min bror Tor och syster i Göja,
skulle jag låta frysa...” 22. Man skulle inte spinna efter
vårdagjämningen. 23. I mars eldar man en sten het och kastar i
sjön. 24. Tredje torsdagen i Tor (mars) skulle man lägga sig vid
dagsljus och fortfara med detta till Mickelsmässa (29
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september). 25. Mars med sitt skägg lockar barnen till vägg 26. April med sitt skinn kör dem gråtande in. 27. En vacker
mars bådade en lång och kall vår. 28. Marsölet var alltid bra.
29. Tordön i mars bådar snö i maj. 30. Mars torr, maj sval och
juni våt är något för en lantman att glädja sig åt. 31. Att se en
kråka i mars är lika gott som en orre på Torre, (januari). 32.
Mars är lång - har fem ben. 33. 1 mars sköts en skata och
hängdes över dörren. 34. ”Den förste Tor träder tranan på
svensk jord” 35. Mars: ”hade jag makt som Tor och Göja.” 36.
1 mars är kråkan god som en gås (höna). 37. Mars med sitt
ludna skinn... 38. Mars med sitt blida skägg... 39. Efter 1 mars
skulle gallko och gall-so föda sig ute. 40. Mattes med sitt långa
skägg... 41. 15 mars skulle man ”lägga sig vid dag och gå upp
med dag”. 42. Tredje torsdagen i Tor - inte spinna och lägga sig
vid dagsljus. Kvarnarna skulle stå still. 43. Tredje torsdagen i
Tor skulle man inte spinna, ty då blåste taken av husen. 44.
mars-orm. 45. Tredje torsdagen i Tor - tranan kommer och
hackar ut fönstren. 46. 14 mars bar tranan ljus i säng. Natt och
dag var lika långa då. 47. Hallen (halv-liden) mars bär tranan
ljus i säng. 48. 14 mars började torparna få frukost på
herrgården kl. halv 8. 49. Det var såpa i vattnet i mars. 50.
Marsgroen (grodden) kom aldrig åt ladan. 51. Var mars
dimmig, blev det ett gott år. 52. Var 6 mars mild, blev det frost
till midsommar. 53. Då mars går in, bär tranan ljus i säng. 54.
Man kan börja gå barfota så snart tranan kommit. 55. Det var
s.k. vip-vinter i slutet av mars. 56. Marsblom var inte bra. 57.
På Tor kommer storken. 58. På Tor kommer storken till
Nordens jord. 59. Halv-liden mars - då tog dagsmejan hårt på
snön. 60. 14 mars var tillträdesdagen för dem som köpt en gård.

Perpetua, 7 mars.

Då Perpetua lagt den varma stenen i vattnet, bli isarna osäkra.
2. Perpetua - om någon gick ned sig på isen denna dag, ansågs
det vara självspillning. 3. Perpetua kastar en sten i sjön. 4. Var
det frost Perpetua, blev det frost i 50 dygn. 5. Perpetua blid och
skön etc. 6. Nu skulle man börja väva. 7. Perpetua skall någon
tuva vara bar. 8. Nu var det vall-släppning. 9. Perpetua har snö
och rim i håret. 10. Efter denna dag är isen inte säker. 11. Vad
Blasius broat, Perpetua förstör ( i havet hon varma stenar
utströr). 12. Om björken, alen, aspen blomma Perpetua... 13. Är
Perpetua varm och grön.. 14. Om Perpetua har is på sjö,
kommer april med snö. 15. Denna dag kommer sädesärlan.

40 martyrer 9 mars.
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Fyrtio martyrer - det blev samma väder i 40 dagar. 2. Blåser det
nordlig vind denna dag, skall det hålla i sig i 40 dagar. 3. Var
det frost denna dag kunde man vänta sig 40 frostnätter. 4. Var
det frost på 40 martyrer kunde man vänta sig 40 frostnätter före
eller efter midsommar. De sista var dock farligare. 5. Kom 40
martyrer med snö, kunde man vänta sig 40 snöyror innan
sommaren. 6. 40 martyrers dag anger huvudvädret för året. 7.
40 martyrer - samma väder och samma vind i 40 dygn. 8. ”Det
var en kejsare som var så svår på dem som läste. En gång var
det 40 knektar som hade förtretat honom med detta. Han lät då
hugga ett hål i isen för var och en av dem och stoppa ned dem
där. En av dem ångrade sig och gick till kejsaren, men strax
kröp en av väktarna i vaken i stället, så att det blev fullt ändå.
Till minne av dem som led döden kallas 9 mars för 40
martyrer.” 9. 40 martyrer. Från den dagen borde man lägga sig
i skymningen. 10. Den 9 mars skulle man inte tända ljus - man
kom då sent i säng hela året. 11. 40 martyrer blev sänkta i is frost i 40 dagar. 12. Var det frost nu, så kom det 40 frostnätter
före den 1 september. 13. Denna dag ville fiskarna inte gå ut.
Gregorius 12 mars.

Man skulle springa över tre mans ägor för att inte få sten-lopp
under fötterna. 2. Detta var skydd mot ormbett. 3. Man skulle
skrämma vargar; vid varje led eller grind sades: ”Gregorius, här
hänger jag mina hundars grimmor!” - man bar grimmor och
bindslen på ryggen. 4. Gregorius - man skulle försöka skjuta
tjäder då. 5. Denna dag skulle man springa över tre mans ägor skydd mot ormbett. Då är dag och natt lika vid. Man skulle
lägga sig i dagslyse och stå upp i detsamma. 6. Man åt
pannkaka denna dag. 7. De drack märg i benen. Man skulle inte
tända ljus efter denna dag. 8. Tranan välter lopp-lasset. 9. Man
skulle springa i bara skjortan på morgonen till grannarna. Ett
dylikt besök ansågs hedrande. 10. Man sprang barfota runt
gärdet. 11. Man skulle springa barfota tre varv runt stugan.
Man hindrade gubben Gregorius att tömma sina påsar med
ohyra. 12. Man sprang barfota till grannens dörr, tog något i
grytan och sprang hem. 13. Gregorius går saven i träden. 14.
Skolbarnen hade kalas i skolan. 15. Nu åt man fläskpannkaka.
16. Gregorius gång - svinen föder sig sedan själva. 17.
Gregorius, då skulle man börja äta kvällsmålet vid dagsljus. 18.
Man skulle akta sig för lopp-gubben. 19. Gregorius bryter 40
martyrer. 20. Man sprang trana. 21. I mars kom kråkan – spekefläsket är färdigt då. 22. 12 mars bryggdes mars-öl. 23. Gregor
hade ett lopplass. 24. Nu borde man gå till sängs tidigt. 25.
Gregorius var en riddare som dödat en drake och kallades
Örjan. 26. Nu skulle man skjuta orrar på spel. 27. De åt våfflor.
28. Man sprang barfota i snön. 29. De sprang barfota över 4
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mans ägor. 30. Gregorius gång - då är dag och natt lika lång.
31. Denna dag sprang man avigt tre ggr runt stugan. 32. I
Gregorius tid är natt och dag lika vid (=vida, långa). 33.
Gregorius dräng går ljusan dag i säng. 34. Springa barfota IIII.
35. Man sprang barfota för att härda fötterna. 36. Man fick inte
använda ljus inne längre. 37. Nu var det barfotaspring kring
väggarna. 38. Var Gregor kall, kom det 40 frostnätter. 39.
Gregorius bryter av 40 martyrers märke. 40. Man sprang
barfota till gödselhögen. 41. Nu var första vårnatten och man
skulle lägga sig i dagsljus; på morgonen sprang man tre ggr
runt stugan. 42. Gregorius torsk. 43. Dagen var god och blid.
44. Att springa Gregorius gav skydd mot frostskador. 45.
Gregorius bröt av 40 martyrer. 46. Var det vinter nu skulle det
komma 40 frostnätter. 47. Var Gregorius mild, skulle det bli en
god kornskörd. 48. Dagen kom med regn - det var slut på
vintern. 49. Gregorius bryter 40 martyrer (9 mars). 50. Gregor
visar försommarens väder. 51. Dagens väder varar till
Ambrosius (4 april). 52. Nu börja växterna gro. 53.
Växtligheten får liv. 54. Fr.o.m denna dag är tjädern tillåten.
55. Det var piskning med ris Gregorius-dagen. 56. Vissa
arbeten utfördes denna dag. 57. Tjädern spelar. 58. Gräset
börjar gro. 59. 13 mars var en otursdag. 60. Gräset börjar växa.
61. Man sprang barfota runt huset för att få god skörd. 62. Den
som först tände ljus, fick det stora lopp-lasset. 63. Man skulle
springa barfota över tre mans ägor; det gav ett gott år och
skydd mot ormbett. 64. Barfotaspringet gav skydd mot
smittsamma sjukdomar. 65. Gregorius väta kommer barn till att
gråta; det blir nödår. 66. Gregorius - dag och natt lika långa;
tranan bär ljus i säng. 67. Man skulle springa barfota och
tunnklädd till nästa stuga, men inte gå in där. Man fick hårt
skinn på fötterna. 68. Gregorius drängar bär ljus i sängar. 69.
Nu får man lägga sig ute. 70. Det var stor-rengöring; man fick
inte spinna. 71. Man kastade vantarna och började med
”Öktemat”. 72. Man kunde tvätta mellan Gregorius och
Vårfrudagen. 73. De dansade barfota på dynghögen. 74.
Gregorius - därefter skall inte ljus tändas om kvällarna. 75.
Man åt pannkaka till middag. 76. Springa barfota - skydd mot
bölder. 77. Man skulle springa barfota runt huset 3 ggr motsols. 78. Man skulle hoppa barfota på tre mans ägor. 79.
Barfotaspring gav skydd mot ormbett. Man fick gott läkekött.
80. Efter Gregorius utbyttes spinnrockarna mot vävstolarna. 81.
Man skulle se om jordbruksredskapen. Det var första vårdagen.
Byns befolkning firade en gemensam fest. Man skulle vältra sig
i snön. 82. Var det gott väder nu, blev det en god skörd, men
var det kallt och blåst, blev det torka. Var det nederbörd
väntades farsot. 83. I Gregors tid var lopp-gubben ute. 84. En
lopp-kvast placerades vid dörren. 85. Den som först tänder
lampan på kvällen, får stora lopp-lasset. 86. Gregor - han for
med ett lopp-lass. 87. Man skulle lägga ut en rep-ända till
honom.88. Man fick inte spinna, då spann man bort ”groen”.
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89. 12 mars bar tranan ljus i säng. Man tävlade om att komma
först i säng. Den som kom sist kallades ”efter-daska”. Lade
man sig sent, fick man inte tur med boskapen. 90. Gregorius;
då sken solen så starkt, så att en får-pärla rullade sig i snön tre
ggr. 91. En flicka sade, att hon var född den natten då ”tranfösaren” gick. 92. Gregorius tömmer ut en loppsäck över folk.
93. Tranan bär ljus i säng: ”Vi lägger oss i halvan mars på
ljusan dag och sover intill Mikaeli-dag”. 94. Gregors tid skulle
man springa barfota till nästa by. Till frukost åts ärtmjölspannkaka. Man skulle lägga sig i dagsljus: de hade luckor för
fönstren, så att vargen inte kunde se in - i så fall tog han fåren
under sommaren. 95. 13 mars fick man inte nämna åskan vid
namn. 96. Den som gick ner sig på sjön efter Gregorius, fick
inte jordfästning. 97. Gregorius går saven i träden.

Gertrud 17 mars.

Gertrud - en flicka som föddes den dagen blev ett olycksbarn
som inte borde vårdas. 2. Gertrud ”med sin luva kör barnen i
gruva”. 3. Nu skulle man börja gå barfota. 4. Gertrud isgäddan leker. IIII 5. Gäddan nappar inte före Gertrud. 6.
Gertruds drängar bära ljus i sängar. IIII 7. Gertruds-snurran. 8.
Gertrud och Bengt var ovädersdagar. 9. Gertrud riste sina
kjortlar.
Bengt 21 mars.

Bengtsdagen våt - då fick man så i torr åker. 2. Bengt var första
vår- eller sommardagen. 3. Var Bengt våt, kom det en våt vår.
4. Mycket dagg i mars bådar rimfrost efter påsk. 5. Regnade det
på Bengt, blev det en våt vår och omvänt. 6. Bengt i baljan. 7.
Såsom Bengtsdagen är, så blir våren. 8. ”Om Bengt är klar och
skär...” 9. Bengt med plogen. 10. Bengt var
vårdagjämningsdagen.
Vårfrudagen 25 mars.

På gamla Vårfrudagen skulle man lyssna efter tjäderspel. 2.
Denna dag skulle man klä av sig liggande - det gav skydd för
troll. 3. Vårfru-natt skulle man titta sig i en spegel och säga:
”Spegel, visa mig i natt, vem som skall bli min högsta skatt!” 4.
Orm, som påträffats vid Vårfrudags-tid, blev medicin. 5. Denna
dag skulle man kasta hyvelspån på ladugårdstaket, så får man
mycket ägg under sommaren. 6. ”Se vad min hand vann för det
jag vårfrudagsnatten satt och spann”. 7. Denna dag sättas
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färgade fjädrar i björklöv på bordet och annorstädes. 8. Tjädern
börjar spela. 9. Vårfrudags-ormen är nyttig. 10. En flicka född
på en vårfrudag är lättsinnig. 11. Man skulle börja hoppa hage.
12. Vårfru-afton - mätte man vattnet i brunnen; därav
bestämdes årsväxten. 13. Ärlan kom. 14. Det var nu en tävlan
om vem som fick högsta röken i skorstenen. 15. Man skulle dra
ägg; det gav skydd mot förtrollning. 16. Det var sju veckors
fasta och sju veckors vår. 17. Vårfrudagen - björnen vänder sig.
18. Denna dag var en gammal gumma som tog i dörrnycklarna
för att få mjölk. 19. Man skulle inte gå ut efter solnedgången.
20. Vårfrudagen bär ljus i säng. 21. Vårfrudagsyra. 22. Den
natten kom de döda - man såg spår i askan. 23. Man skulle
börja fiska gädda. 24. Vårfru-natt gick man ut för att höra räven
lära sina ungar att tjuta. 25. Orm, funnen före denna dag, är
dyrbar. 26. Påskkäringar är ute vårfrudagskvällen. 27. Man
eldade för värmens skull sista gången. 28. Barnen fick små
gåvor. 29. Man skulle ha ett såll över huvudet, när man gick till
ladugården på kvällen - det var ett skydd mot maran. 30. På
aftonen skulle man tvätta fötterna väl, annars spricker huden på
fötterna under sommaren. 31. Om kråkan gal före vårfrudag,
kan man äta speke-fläsket. 32. Hör man vår-fåglar före denna
dag, får man vänta på dem lika lång tid efter. 33. Vårfrukvällen - om solen får skina i mjölkhinken, kommer korna hem
tidigt på sommaren. 34. Dagen kallades ”lilla jul” - man kunde
se sin tillkommande. 35. jul-neken togs ner den 25 mars.

Påsk
Aska
Askan bars ut askonsdag. 2. Man fick inte bära ut askan
askonsdag. 3. Man fick inte bära ut askan skärtorsdag. 4. Aska
såddes runt stugan. 5. I askan såg man spår av påskkärringar. 6.
Fotspår i askan skärtorsdag bådade död i släkten. 7. De unga
strödde ut aska askonsdag - från det håll man hörde en hund
skälla, skulle den tillkommande komma. 8. Man strödde aska
på hönsen askonsdag för att de skulle värpa bra. 9. Man bar
aska till andras ägor för att mjölkhararna skulle bli yra. 10.
Askan från dymmelveckan är god att strö på potatis- och
bönlanden. 11. Man kunde spå i askan efter påskbrasan. 12. På
onsdag tas askan ut. Denna aska strös på gärdena eller används
till att strö aska i håret dymmelonsdag. 13. Man kokade asklut
och tvättade kläder ask-torsdagen. 14. Aska slås i en plogfåra
kl. 12 skärtorsdagsnatten. 15. I drömmen skall man sedan se sin
tillkommande. 16. En gumma stal aska ur andras spisar. 17.
Man kunde trolla med askan, som blev i dymmelveckan. 18.
Man kunde se efter spår i askan påskdagens morgon - man
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kunde se spår efter påskkäringar.19. Med aska i fastan förstör
man växtkraften för året.
Allmänt.
20. Man skulle inte sälja mjölk under påskveckan, ty då ha
häxorna förtrollat korna.
21. En häxa sitter
skärtorsdagsmorgon och kärnar i gödselhögen. 22. Man sköt
över kreaturen med krut. 23. Beskrivning av fåglar gjordes med
hjälp av urblåsta ägg. 24. Man skottade in skärtorsdagsdyngan i
fähuset för ovännen. 25. Man hade fåglar i taket om påsk. 26.
En gumma kunde smyga sig in i ladugården och klippa
hårtofsar av kor och får att begagna till trolldom. 27. Tog man
ull i smyg från fårens framben i början av fastan, fick man
medel till bot och sot. 28. Den som fick röken att stiga högt
tidigt på påsk-morgonen, skulle få feta får. 29. Det var städat
ute och inne i dymmelveckan. 30. Man skulle inte vara den
förste som gjorde upp eld. 31. Man skulle inte öka Jesu lidande.
32. Man tog tydor på påskägg. 33. Om inte jul-neken tagits ner
före påsk, föll påskkäringarna ner vid blåkullafärden. 34. Man
klippte fåren i huvudet under dymmelveckan. 35. Den som fick
den tjockaste röken ur sin skorsten vita-tisdags morgon, fick
bästa skörden. 36. Om man skadade sig dymmelonsdag, blev
såret inte läkt. 37. Om man talar innan man går ur bädden
påskdagen, blir man mållös (alt. matlös). 38. Man gick ut med
störar och jagade skatan. Hon körde in den ondes säd om påsk.
39. jul-neken skall korna ha långfredag. 40. Man skulle komma
att likna det djur, man först såg om askonsdag. 41. Båtarna dras
upp på land och torkas påskafton. 42. En bonde som satt
eggjärn över sin häst, hittades död på hästryggen en påskdags
morgon. 43. Man skulle bita i gröngräset en påskdags morgon då sprack inte läpparna det året. 44. Tomtegubbar lejde man
skärtorsdagsnatten. 45. Där rök steg upp först påskdagen, där
fanns det en påsk-käring. 46. Svin-ben skulle grävas ner i en
backe åt söder. 47. Nissen kunde endast flytta påskdagens
morgon. 48. Man skulle inte gråta långfredag, ty då får man
gråta hela året. 49. Man skulle inte riva sönder sina kläder
långfredag, ty då blir man trasig hela året. 50. Om man gick till
en korsväg skärtorsdag, fick man veta vem som förargat ett
djur. 51. Man klippte tre tussar hår av varje djur och stoppade i
en påse påsknatten. Därmed tog man makten från grannens
kreatur. 52. Man kunde spå med en psalmbok fastlagssöndags
kväll. 53. De släppte ut kreaturen för varandra i påskveckan för
att skada. 54. Med en silverkula kunde man skjuta
påskkäringar. 55. Såg-Stina red genom kyrkan påskdagen klädd
som manfolk. Efter det kunde hon trolla. 56. Man skulle stryka
på onda ställen med en fjäder från en mörk höna
långfredagsmorgon. 57. Påskdagen samlades ungdomarna på
Brattås för att se Kattegatt - det skulle de ha nytta av hela året.
58. Pojkar gick omkring och mockade påskdagen, som tack
skulle flickorna bjuda på kalas annandagen. 59. Man skulle spå
det kommande årets händelser i äggvita. 60. Det skickades
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påskkort till vänner och bekanta. 61. Man skulle döda alla
ormar man ser en långfredag. 62. På påskdagen skall en man gå
i bara skjortan till ladugården som skydd mot påskkäringarna.
63. På påskafton läggs en näve salt i den utbrunna elden och får
ligga till morgonen. 64. Saltet gömmes till första betes-dagen,
då alla djuren få utav saltet. 65. Dymmelonsdag gå käringarna
upp på taken och ropa till mjölk-turen. 66. En kvinna gick med
glöd i träskorna långfredag. 67. Att få två gulor i ett ägg
betydde lycka. 68. Kvarnen brinner varje påsk. 69. Frälsaren
dömdes en dymmelonsdag. 70. Kyckling-ägg göra att man blir
synsk. 71. Prästen läste bort påskkäringar. 72. Annandag påsk
skulle man mocka i ladugården. 73. Dömlegubben eller
tölegubben kom och risade långfredag med en käpp, om man
inte var snäll. 74. För att förvärva trolldoms-kunskap, skall man
springa tre ggr kring kyrkan påskdagsmorgon och blåsa i
nyckelhålet var gång. 75. Höns som inte börjat värpa till påsk,
slaktades. 76. Lärde man barn att läsa under dymmelveckan så
fick de lätt för att lära. 77. Med silver från en begåvningsring
eller en ärvd ärm-knapp kunde man skjuta ner påskkäringar. 78.
Julhalm gömdes och gavs åt kreaturen påskafton. 79. Skällfåret
dras kring en jordfast sten. 80. Det var en ceremoni med ett
linne, vari ett spädbarn kläs skärtorsdagen och som sedan
brännes upp. 81. Barn skall inte äta ägg, innan de kunna uttala
ordet ägg. 82. Man förtrollade ovänner en skärtorsdag. 83. De
gamla fruktade påsknatten och julnatten. 83b. Farfar sprang
naken omkring stugan långfredag - för att slippa bli sjuk sedan skulle han in och få långfredags-ris. 84. Dess rök, som
gick högst upp långfredag, fick den längsta säden. 85. Man
kunde skära sig skärtorsdagen. 86. Man skulle sota, sotemåndag. 87. Man skulle smyga sig med mjölkkärlen fettisdag;
såg grannarna en inte, fick man mycket mjölk under året. 88.
Man skulle klippa fårens svansar och ullen av huvudet. 89.
Skällkon skulle mjölkas dymmelonsdags morgon - mjölken
skulle användas som medel mot allt ont. 90. Alla kor skulle
mjölkas innan solen gick upp skärtorsdag. 91. I det hus där det
steg upp rök först på påskdagens morgon, skulle trollen bli
besvärliga. 92. Man skulle bita i sten påskdagens morgon - det
var ett skydd mot varg och björn. 93. Man gick med ärtor i
träskorna - det påminde om Kristi lidande. 94. Fråntaget eller
tilltaget kunde påskkäringarna inte röra. 95. Man köpte ritade
påskkäringar med sopa, raka och smörj-horn. 96. Mordängeln
var ute skärtorsdag. 97. Påskafton får korna bägare av mjöl och
tjära. 98. Skällan skulle bindas om bjäll-kons hals skärtorsdag.
99. Med en silverkula sköt man genom ladugården. 100. Man
tog varsel genom spånor långfredag. 101. Tydor av djur fick
man se första onsdagen i fastan. 102. En gumma klippte fåren
hos andra skärtorsdags natt. 103. Främmande fick inte gå in i
ladugården påskafton. 104. För att få lycka och trevnad,
ryktade man alla djuren långfredag. 105. Kreaturen får äta mjöl
och salt ur skällan påsk-kvällen - de blev sedan inte skrämda.
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106. Man fick inte föra hem något från skogen - det kunde vara
ohyra. 107. Man kunde bli gastkramad på påskafton. 108. Den
kom med oturen, som kom för att låna dymmelonsdag. 109.
Håret skulle vara kammat före kl. 12 dymmel-onsdag, annars
fick man det inte snyggt. 110. Man hämtade enet skärtisdag.
Dassen skulle vara skurade. 111. En ring, som prästen läste
över tre ggr, skyddar. 112. Man kunde förgöra en oväns åker
7:e natten i fastan. 113. Det var hägnadssyn i påskveckan. 114.
Eldar man på vedbacken eller i spisen med kvistar från
vedbacken, hittar man många fågelbon till sommaren. 115.
Männen sysslade i ladugården påskdagen. 116. Man bredde en
svart bordduk långfredagen. 117. Man fick inte gå någonstans
efter tisdagen. Gjorde man det, så mötte folk en med ost och
bröd i dörren. 118. Ljusen rinna ovanligt mycket påskdagens
morgon. Lågan hoppar kl. 14. 119. Man skulle klippa fåren i
öronen långfredag. 120. Väven lades ut till blekning i
dymmelveckan. 121. Man kunde börja lära barn läsa i
dymmelveckan, de fick lätt för att läsa. 122. Pojkarna mockade
in gödsel i fähus - det skulle påskkäringarna ha gjort. 123. Folk
tjärade dörrarna för att pojkarna skulle få tjära på fingrarna.
124. Vattnet har i påsktiden eller i fastan den egenskap att det,
man då tvättar, blir lika vitt och rent som, då man annars
begagnar såpa eller tvål. Denna egenskap har vattnet för att
jungfru Maria skulle få sina blöjor rena till Jesusbarnet.
Dräkt.
125. Kvinnorna bar inga ljusa förkläden under fastan. 126. I
grå, svarta eller bruna kläder gick man klädd under fastan. 127.
På hattar och huvuddukar hade man ett tjär-kors. 128. Man
klädde sig vit vita-tisdag. 129. Kvinnorna var svartklädda under
fastan. IIII 130. Man skulle vara klädd i lin fettisdag. 131. Man
hade svart dräkt långfredag och påskdagen. 132. Kvinnorna bar
gröna klänningar i fastan. 133. De var rödklädda påskdagen.
134. Vårhattar togs på om palmsöndagen. 135. Kvinnor klädde
sig i granna dukar och schalar påskdagen. 136. Man skulle gå
klädd i säck och aska ask-måndag.
Dockor och utklädsel.
137. Man klädde ut en stake till gumma och skrämde folk med.
138. Påskkäringar av halm gjordes och skickades till någon
som man inte var vän med. 139. Man gjorde påskkäringar av
kvistar och gamla trasor. Man skulle bränna dem. 140. Man
sprang med påsk-gubben - en utklädd trädocka påskafton. 141.
Utklädda halmdockor ställdes utanför grannens dörr. 142.
Påskkäringar av halm gjordes påskafton. 143. Utklädda dockor
sätts vid stugorna. 144. En stör, utklädd till ett fruntimmer,
försedd med ett brev ställdes utanför drängstugan. 145. Man
gjorde trasdockor på skämt påskafton. 146. Man gjorde dockor
föreställande påskkäringar. 147. Docka med piska föreställde
fästmannen. Ett poem medföljde. 148. Man klädde ut sig till
påskkäring och red på andras hästar. 149. En docka i
mansstorlek placerades i matboden.
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Dymmelveckan.
150. Klockkläppar bands upp. 151. Ingen rundgång tilläts; man
fick inte spinna. 152. Man fick inte tala om ohyra. 153. Vid
dymmelonsdagen stängdes ladugården före solnedgången - vita
kors på kornas juver - tjär-kors på dörrarna. 154. Efter
dymmelonsdagen kl. 12 fick man inte spinna eller hugga djuren blev halta. 155. Man fick inte hugga i dymmelveckan.
156. I dymmelveckan fick man inte gå i jakt. Skogsrån och
gastar hade större makt än annars. Man fick inte ladda bössan,
ty sådana skott hade ingen verkan. 157. Klockonsdag, då
skrapade påskkäringarna malm av klockorna. 158.
Klockonsdag skulle man inte spinna. 159. Om svarte måndag
sotas det, blå måndag, asketisdag - då lutas det; vita onsdag - då
tvättas och skuras. 160. Det var yxor i sädesbingen och över
dörren. 161. Askonsdag - första dag fick man sova middag.
162. Namnen på dymmelonsdagens dagar var de samma som
fastlagens. 163. I dymmelveckan fick man ett faste-bröd och
mjölk eller vattvälling med hackade ägg till kvällsvard. 164.
Vita tisdag skulle man laka - då blev kläderna vita. 165. I
dymmelveckan var det tursamt att jaga. 166. Askonsdag
strödde man aska på hönsen för att de skulle värpa bra. Man
kokade välling på en kaka från julen. 167. Askonsdag fick man
inte spinna, ty häxorna gjorde rep av garnet. 168. Alla fick en
askonsdagskaka denna dag - man sov middag då. 169.
Dymmelveckan - det var kors på dörrarna. 170. Nu sade man
upp råttor. 171. I dymmelveckan skulle man springa barfota.
172. Om vita tisdag fick man inte äta vit mat. Man åt
fruktsoppa. 173. I dymmelveckan skulle allt arbete vara färdigt
före mörkret. 174. Man fick inte göra kring-gärning eller
bullrande arbeten. 175. Under dymmelveckan ”dommas”
(dämpas) kyrkklockorna. 176. Dymmelonsdag fodrades
kreaturen innan sol gått upp. 177. Fläsktisdag stal trollen fläsk.
178. I dymmelveckan fick inget bullrande arbete göras. 179. Då
får ingenting stå ute. 180. Man fick inte spela eller utföra
bullrande arbete. 181. Dymmelonsdag skall spinnrocken ut före
kl. 12. 182. Ordet ”lus” fick inte nämnas, annars blev man
”smittad” av ohyra hela året. 183. Till dymmelonsdag skulle
veden vara huggen. 184. Man fick inte spinna. 185. Man fick
inte spinna i påsk-veckan. 186. Man fick inte mala. 187. Det
var förbjudet att gå barfota. 188. Klockonsdag var Skam i
klockstaplarna och tog smörja till käringarna. 189.
Dymmelveckan fick inga bakredskap vara ute.189b. Svarte
måndag band de för frälsarens ögon. Vita tisdag togs bindeln
bort. Dymmelonsdag dömdes Jesus. 190. Dymmelveckans
dagar; halta-måndag, skink-tisdag, smörlördag. 191. Nu fick
man inte hugga ved, inga handkvarnar fick vara igång, man
måste sluta spinna. 192. Dagarna kallades: köttsöndag, mörkamåndag, blå måndag, vita-tisdag, askonsdag, dymmelonsdag,
käre-måndag, fläsk-tisdag. 193. Denna vecka fick man inte
baka eller laka, då kunde folk skicka loppor på en. 194. Man
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fick inte tvätta - då växer det ohyra på en. 195. Dymmelveckan
fick man inte hugga eller skära. 196. Namnen voro; korvmåndag, fläsktisdag, askonsdag, snika-tisdag, fri-måndag. 197.
Påskveckan - barnens kläder får inte hänga ute. 198. Under
dymmelveckan skulle spinnrocken stå stilla. Man fick inte röra
den alls. Om man spann under den tiden, skulle man inte få
fred sedan; det skulle hålla på att spinna om nätterna. Morfar
sade, att ”årvägen”, årsväxten, skulle blåsa bort om man spann i
dymmelveckan. 199. Påskveckan; magra-måndag, fet-tisdag,
pisk-lördag, stackote-lördag,( stackot=kort) frimåndag, hopptisdag, kort-lördag, vita- eller lata- måndag. 200. Trollen gjorde
en flicka underlig för att hon spann en skärtorsdag. 201. Gråmåndag, vita-tisdag, klock-onsdag, fri-måndag, slink-tisdag,
hopp-tisdag, late-lördag, ägg-lördag. 202. Påskveckan skulle
man inte tälja i ladugården. 203 Andra namn voro; blå-måndag
eller kål måndag, bulla måndag, pannkaks - tisdag. 204. Den
som kom för att låna i dymmelveckan kom med oturen. 205.
Dymmelveckan fick man inte brygga eller baka, ty då fick man
loppor och löss. 206. Påskveckan skulle man vara tyst; troll och
onda andar var ute. 207. I påskveckan skulle korna dricka över
stål. 208. Liar sättas i sädesbingar dymmelonsdag. 209. Man
fick inte låna eller ge bort något. 210. ”Tysta veckan”. 211.
Trollen spann efter onsdagen i dymmelveckan. 212. I påskveckan var det hägnads-syn. 213. Man fick inte spinna - korna
får kringsjukan. 214. Man fick inte hugga eller skära
skärtorsdagen. 215. I dymmelveckan fick man inte röra jorden.
216. Det skulle vara tyst. 217. Det förekom inga fester i
dymmelveckan. 218. Man skulle gå i sorg den veckan - man
fick inte dansa och roa sig. 219. Stomponsdag åts stompbröd
som bakats vid luciatiden (dec.).
Fastan.
220. I fastan åts fastlagsbullar; fläsk var förbjudet. 221.
Kvinnorna hade inga ljusa förkläden då. 222. I fastan fick man
inte tröska. 223. I fastan tog man ull i smyg av fårens framben.
224. Stomp-onsdag var första onsdagen i fastan. Då framtogs
stomparna som legat i en sädesbinge sedan Knut. 225. Fläsktisdag var andra tisdagen i fastan - då åt man mycket fläsk. 226.
Under fastan gick man i grå, svarta eller bruna kläder. 227.
Tisdagen i fastlagsveckan kallades alla änglars dag; då var det
bra att hugga timmer. 228. Man hade fastlagsris och
långfredags-ris. 229. På askonsdag åt man välling. 230. Alla
fick en askonsdags-kaka. 231. Under fastan fick man inte hålla
tilläggs-baler. 232. Sju veckors fasta och sju veckors vår blir
det så länge världen består. 233. Man fick inte hålla gillen eller
ta ut lysning i fastan. 234. Under fastan var det inget nöjesliv.
Man skulle inte spinna eller väva - tråden blev ohållbar. 235. I
fastan åt man skriv-bröd. 236. Första söndagen i fastan fick
man en vetebulle. 237. I fastan skulle man äta blodpalt doppat i
hembränt. 238. Man skulle leva enkelt och stillsamt. inte hålla
kalas eller fira bröllop. Man fick inte tända ljus, utan måste lysa
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sig med stickor. 239. Man skulle spinna och väva. 240.
Fettisdagen skulle man vara klädd i lin. 241. Man åkte kälke ju längre man åkte - ju längre blev linet. 242. I fastlagen - ingen
lysning. Man fick inte hålla bröllop i påsk-veckan. 243. I fastan
fick man inte dansa eller spela under bar himmel. 244.
Fettisdagen åt man grissvansar. 245. Fettisdagen åt man fläsk
och bruna bönor. 246. Vid fastan tog man in björkris. 247.
Midfasto-söndagen åt man fastlagsbullar,(semlor). 248. Under
fastan skulle man inte gifta sig, flytta eller göra affärer. 249.
Fastlags-söndagen skulle man äta fläsk och pannkaka. 250. I
fastan bakades osyrat bröd. Man fick inte spinna i fastan. 251.
Det var förbjudet vid plikt att avla barn. 252. I fastan fick man
äta sill och olja men inte kött. 253. Dansade man i fastan, fick
man böta till sockenkassan. 254. Man gick till en korsväg och
sopade för att se sin tillkommande. 255. Då fastan går in skall
man bada, men inte slå ut vattnet förrän fastan är över. 256.
Fastlags-brödet ville inte jäsa bra. 257. Fastan; matveckan
(första veckan); köttsöndag, korvmåndag, fläsktisdag,
askonsdag, motta-torsdag, pannkaks-fredag, smörlördag. 258.
Första måndagen i fastan samlades ungdomen - man hade
spinnrocken med sig och drack kaffe. Sedan kom våffel-onsdag
och plätt-tisdag. 259. I fastan - då skulle man inte fälla timmer.
260. Ask-tisdag åt man semlor och mjölk. 261. I fastan skulle
man inte ta byggnadsträd. Man skulle äta måttligt med mat i
fastan; det gav god hälsa. 262. Trollen tog musten ur maten
torsdagen i fastan - den ger ingen mättnad. 263. På palmsöndag
bröts sälg och björkkvistar och sattes i vatten. 264. De snällaste
människorna avlades i fastan. 265. Det var särskilt noga i fastan
att efterleva Tio Guds bud. 266. Med fastlagsriset slog man
barnen på påskafton. 267. Man skulle inte fälla
byggnadstimmer efter fastans mitt. 268. Med aska förstör man i
fastan växtkraften för året. 269. Under fastan skall man inte
spinna eller väva. 270. I fastan - då skall man äta fisk. 271. I
fastan fick man inte spela fiol. 272. Man strödde aska i håret
askonsdag. 273. I fastlagen hölls slädpartier. 274. Korvmåndag
åts sur korv. 275. Askonsdag åts julbröd.
Förbud.
276. Man fick inte klippa naglar. (se långfredag och
skärtorsdag.) 278. - inte gå och äta. 279. Man fick inte gå
barfota (se långfredagen!). 280. Det rådde arbetsförbud vissa
dagar i påskveckan. 281. Det var ingen rund-gärning i stilla
veckan. 282. Om man spann askonsdag, (klockonsdag), gjorde
påskkäringarna tåg av garnet för att dra sig upp till
kyrkklockorna med. 283. Man skulle inte hugga ved
skärtorsdagen, ty om djuren trampade på sådana spånor, blev
de halta. 284. Man fick inte tröska i fastan. 285. Kvarnen skulle
stå still om skärtorsdag. 286. Ingen kringgång efter
dymmelonsdags middag fick förekomma. 287. Spinnrocken
bars ut skärtorsdagen. 288. Man fick inte spinna lin i
påskveckan. 289. Man skulle inte baka eller brygga
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dymmelonsdag, ty då fick man ohyra. 290. Heller inte tälja djuren fick ont i fötterna. 291. Spinner man i dymmelveckan,
blåser grödan bort. 292. Det förekom inte mockning i
ladugården. 293. Man fick inte spinna i dymmelveckan - djuren
fick ”kringgången”. 294. Man fick inte spinna eller tvinna i
dymmelveckan. 295. inte spinna eller hugga i dymmelveckan
efter kl. 12 - djuren blev halta. 296. Veden skulle klyvas före
dymmelveckan för ”kommer dymlingen i vedträna, så står det
inte till att spräcka dem”. 297. Man skulle inte brygga i
dymmelveckan. 298. Man fick inte spinna klockonsdag påskkäringarna gjorde rep. 299. inte heller hugga skärtorsdag.
300. - inte strö ut barr. 301. Skärtorsdagsspån gjorde djuren
illa. 302. Man fick inte spinna, hålla kalas eller bröllop i
dymmelveckan. 303. Ingen kringgärning fick det vara - det blev
då osämja mellan man och hustru. 304. Man skulle inte utföra
bullrande arbeten i fastan, inte slakta, inte hugga ved, baka eller
kärna skärtorsdagen. 305. Man fick inte ha mjölkmat på elden
under påsk-veckan. 306. Man fick inte bära bort mjölk under
skärtorsdagen. 307. inte spinna eller väva i fastan - tråden blev
ohållbar. 308. Om man klippte naglarna dymmelonsdag, måste
det avklippta brännas upp med en tråd av kläderna. 309. Det
var förbud mot kring-gärning - annars blev manfolket arga hela
året. 310. Man fick inte låna ut något under påskveckan. 311.
inte baka eller brygga i dymmelveckan - man fick annars
loppor och löss, råttor och möss. 312. Spinnrocken togs bort
lördagen före palmsöndag. 313. Man fick inte köra sten eller
hacka barr skärtorsdag. 314. Mjölk såldes inte i påskveckan.
315. Det var tabu att hugga ved i ”dymmelveckan” utan att
först sätta upp tre ”tvetar” (= trä-stumpar, spån) över
ladugårdsdörren. 316. Ingen spinnrock fick gå i
dymmelveckan. Den som spann blev ogift, om hon inte fick fatt
på ett kramp-träd att krypa igenom. 317. Inget hjul fick gå runt
efter onsdagen. 318. inte använda eggjärn efter skärtorsdag.
319. Man fick inte trampa barfota på långfredag. 320. Det var
förbjudet att sälja eller ge bort något långfredag. 321. Man fick
inte kasta ut solv i påskveckan, ty då kunde trollkäringarna
förvandla dem till rännsnaror för fåren. 322. Man fick inte
spinna och karda blår skärtorsdag. 323. inte sälja smör i
påskveckan. 324. Man fick inte spela förrän om påskafton kl.
16. 325. Garnet blektes i dymmelveckan. 326. Man fick inte
skjuta skarpt under påsk-veckan. 327. inte skura i
dymmelveckan, då blev det loppor. 328. Fällde man träd
skärtorsdagen och kreaturen trampade på spånorna, blev de
halta under sommaren. 329. Man skulle inte låna något efter
dymmelonsdag, då blev det förtrollat. 330. Man fick inte mala
gryn på handkvarn under dymmelveckan. 331. inte klippa
naglar långfredag. 332. inte döda loppor och löss. 333. Vitatisdag skulle man äta mjölkmat, men inte senare- då blev det
värk. 334. Man skulle inte ge bort något i dymmelveckan. 335.
Vävarna togs in till påsk. 336. Man fick inte gå barfota
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påskdagen, ty då fick man bölder. 337. Måste man skära under
skärtorsdagen, skulle man först tälja tre stickor i elden. 338.
Man skulle inte ha sopa eller raka ute. 339. Dymmelonsdag var
sista dag för all kring-gärning. 340. Man fick inte slå med spön.
341. Arbetsförbud rådde skärtorsdagen. 342. inte hugga ved i
dymmelveckan – klöv-hälta. 343. Man fick inte gifta sig, flytta
eller göra affärer i fastan eller påsk-veckan. Det blev otur med
det. 344. Linet skulle lakas före påsk. 345. Man sprang barfota i
dymmelveckan. 346. Det fick inte finnas blånor i huset under
dymmelveckan. 347. Karlarna skulle inte få se spinnrocken
eller garn under dymmelveckan - då blev de griniga. 348. Man
fick inte hämta ris i dymmelveckan. 349. Allt arbete skulle vara
färdigt före mörkret i dymmelveckan. 350. Man fick inte gå
barfota på golvet långfredag. 351. inte slå in spikar eller klippa
naglar utan endast utföra nödvändigt arbete. 352. Veckan innan
påsk får intet utlånas, i all synnerhet inte tändstickor. 353.
Spinnrocken bärs upp på vinden och överhänges. 354. Man fick
inte spinna i påskveckan - hönsen blev sjuka. 355. Blaggarn
som är blekt innan dymmelveckan blir odugligt. 356. I
dymmelveckan får man inte karda, inte låna och inte betala
igen något lånat. 357. Under dymmelveckan får ingenting stå
ute, då blir det förtrollat. 358. Inte bullra! - inga trätor får
förekomma. 359. Man fick inte låna eller ge bort, inte sälja
smör eller mjölk. 360. Bak-verktyg gömdes. 361. Under påsken
skall man inte ha brått med vårarbetet. Man fick inte spela eller
bullra. 362. Man fick inte sy eller spinna i påskveckan, då får
man bulnade fingrar. 363. Man får inte skära eller snickra, tälja
eller hugga med yxa skärtorsdagen. 364. Man fick inte spinna
dymmelveckan - man spann grödan ur jorden. 365. Ingen kvarn
fick gå i fastan och rakt inte i dymmelveckan. 366. Linet skulle
vara uppspunnet före påsk. 367. Spinnrocken skulle bäras ut
dymmelonsdag kl. 12, annars skulle vinden blåsa upp linet på
hösten, då den låg på marken till tork. 368. Man fick inte gå till
ladugården under dymmelveckan, medan solen är uppe - det
blev otur med djuren. 369. Ladugården skulle vara mockad före
kl. 12 påskafton; sedan skall den inte mockas förrän följande
onsdag. 370. Man fick inte spinna under påskveckan. Gjorde
man det blev det inget lin. Man undviker kvinnor som spunnit
lin. 371. Dymmelonsdagen tages spinnrocken bort - annars får
fåren yrsel. 372. Man fick inte spinna under dymmelveckan man får inte fred i huset och ”årvägen” blåser bort. 373. Man
fick inte hugga i dymmelveckan. Det var farligt för en gravid
kvinna att trampa på tvetarna, (spån). 374. Man skulle inte
använda kniv skärtorsdagen. 375. Djävulen fick makt över
spinnrocken om man spann i fastan. 376. Man skulle inte tälja
fettisdagen. 377. Aldrig sätta foten på bart golv långfredags
morgon - ty då fick man bölder under foten hela året. 378. inte
kring-gärning i påskveckan - männen var vresiga. 379. Man
fick inte tälja - stickorna kunde göra ont. 380. Trollkäringar
kunna trolla med stickor. Man fick inte skrika och väsnas. 381.
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Formel skärtorsdagen: ”loppor och löss, råttor och möss, ut ur
mitt hus och gå dit, där de baka och brygga skärtorsdag!” 382.
Man skulle inte sova långfredagen.
383. inte spinna i dymmelveckan; en blodig hand på rutan:
”sikta och sälla och låta spinnrocken stå!” 384. Spinnrocken
togs ut, annars gick den av sig själv. 385. Man skulle inte ha
inne otvinnat och otvättat garn om påsk och i dymmelveckan gubben blir stygg mot sin hustru. 386. Man skulle inte tvätta
lim-borstar påsklördag. 387. Man skulle inte hacka ris eller
hugga ved i dymmelveckan. 388. inte laka i dymmeln - man får
löss. 389. Man fick inte spinna dymmelveckan - då skulle
säden snärja upp sig. 390. Man skulle inte släppa ut djuren
påskafton. 391. Man skulle inte spinna dymmelonsdag - då
spann de upp gräsrötter. 392. inte hugga eller tälja
skärtorsdagen - det var farligt för kreaturens ben - de kunde få
ont i klövarna. 393. Man skulle inte skära hackelse
skärtorsdagen. 394. Man fick inte hugga ved i dymmelveckan.
Kreaturen bli halta. Man fick inte slå i dymlingar eller spikar.
395. Man fick inte väva, spinna eller mala i dymmelveckan - då
drog trollen till sig det. 396. inte gå barfota påskdagen - då
skadar man fötterna till sommaren. 397. Man skulle inte
besvara en hälsning, då man bär på en mjölkflaska. 398. Man
skulle sätta ut spinnrocken i dymmelveckan - annars blir
manfolken arga. 399. Redskapen skulle gömmas. 400. Man
skulle inte hugga skärtorsdagen: ”Se vad jag vann för att jag
skärtorsdag spann!” 401. inte tvätta i dymmelveckan - då växer
det ohyra. 402. Man skulle inte spinna efter dymmelveckan,
inte svarva eller mala. 403. Man skall inte låna något i
dymmelveckan, ty då får man låna hela året. 404. inte skära
hår, skägg mm. före lördag. 405. inte slöjda - spånen ger
sjukdomar. 406. Man skall inte spinna onsdagen - det blir storm
i höet och svår förlossning för människor och djur. 407. Man
skulle inte smida efter måndagen. 408. inte hugga ved om
onsdagen, inte borra, inte arbeta med trä, ty den dagen spikade
Kristus sitt kors. 409. inte hämta in vatten eller ved efter
solnedgången. 410. Man skulle inte spinna i dymmelveckan garnet blev fördärvat. 411. Inget fick gå runt skärtorsdagen.
Man fick inte begagna knivar. 412. Ingen käring fick spinna,
ingen tunna rinna. 413. Man fick inte spinna ty trollen spann
då. 414. Man fick inte använda redskap förrän påsken var över.
415. Efter dymmelonsdag skulle det vara fredligt och lugnt.
416. inte spinna och inte slakta. 417. Havande kvinna fick inte
spinna. 418. Man fick inte ge bort mjölk. 419. inte spinna i
dymmelveckan - det blev storm i bärgningstiden. 420.
Strömkarlen höll kvarnhjulet en dymmelonsdag. II 421. Man
fick inte ge bort mjölk - korna få sår på spenarna. 422. Man
fick inte hugga eller tröska - det skulle vara tyst. 423. inte harva
upp ett nystan, inte mala eller slipa, inte trampa slipe, spinna
osv. 424. Man fick inte gå och äta långfredagen. 425. Man fick
inte köra med vagn dymmelonsdagen. 426. inte kasta sopor i
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dymmelveckan. 427. inte i dymmelveckan göra något som
”dura” (varar) - det var tyst när de förrådde Vår Herre. 428.
Man skulle inte tvätta sig i ansiktet långfredagen - myggorna åt
upp en till sommaren. 429. inte steka något långfredagen. 430.
Man fick inte hugga på kubben från dymmelveckan. 431. I
första veckan i fastan var det ”korvmåndag” och ”fläsktisdag”
och så ”askonsdag”. Den dagen skulle de ha gryngröt och när
de ätit skulle de lägga sig att sova. När de vaknade skulle de ut
och titta; vad de fick se först- om de fick se en gris, var det inte
bra. Att se en häst, eller ko eller en människa först var bara bra
- det var bara grisen, som de inte ville se. 432. Sedan kom
pannkakstorsdagen, molta-fredagen, då de skulle ha ”molta”
(nävgröt). och så kärn-lördagen, då de skulle kärna smör. 433.
Man skulle inte bryna ett eggjärn skärtorsdagen och inte befatta
sig med något vasst. 434. Inget fick gå runt - kreaturen fick
kringgången. 435. Man fick inte ha något okokt garn, väven
eller spinnrocken inne. 436. Man fick inte vrida disktrasan
skärtorsdag. 437. Inga hjul fick gå runt. Man fick inte harva.
438. Man fick inte gå barfota inne och äta bröd, man blev
aldrig mätt. 439. Bakredskapen skulle stå mellan sängen och
bordet. 440. Man fick inte begagna kniv eller hyvel
skärtorsdagen. Det var farligt, om korna trampade på stickor
tillverkade skärtorsdagen. Kon blev skör i benen. 441. Man fick
inte nysta garn. 442. inte baka i dymmelveckan - brödet jäste
inte. 443. Kvarnen stannade. 444. Opyntat garn skulle gömmas
före kl. 12 dymmelonsdag, annars blev karlarna arga. 445. Man
fick inte äta ägg påskdagen, ty då hittade man sedan inte fåren.
446. Man skulle inte kasta ut ben. 447. inte hugga i
dymmelveckan, påsk-käringarna gödslade i vedhögen. 448.
Man fick inte spinna efter onsdagen, ty då fick man mycket
råttor. 449. inte ge bort något - folk kunde trolla med det. 450.
Man fick inte skura golv - man fick då loppor. 451. Man satte
eggjärn vid trösklarna mot påskkäringarna. 452. Man fick inte
bullra skärtorsdagen, då blir det svåra åskväder. 453. Man fick
inte använda sax långfredagen. Inte klippa naglar. 454. Den
som spann askonsdagen, fick hem påskkäringar. 455. Man
skulle inte äta vit mat långfredagen. 456. Ingen ”roste” rinna ingen rock spinna. 457. Karlarna skulle inte se något grått garn
i påskveckan - de blev arga hela året. 458. Ingen kring-gärning
i påskveckan och man fick inte lägga något i kors. 459. Man
fick inte ta byggnadsträd i fastan. 460. Inte tvätta och spinna i
dymmelveckan. 461. Tysta veckan. 462. Man fick inte nämna
orden löss och loppor. 463. Kring-gärnings-verktygen var
inlåsta. 464. Inget vatten fick rinna skärtorsdagen. 465. Man
fick inte låta hjul gå runt eller spinna, inte låna bort något, inte
trä en synål, inte tala om löss. 466. Man fick inte spela fiol i
fastan. 467. Man fick inte hålla kalas i fastan, ty då blev man
fattig. 468. Man skulle inte stå mycket i fastan. 469. Man fick
inte ha rått garn över dymmelveckan, man måste laka det före.
470. Inte köra med oxar i dymmelveckan. 471. Inte ha
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spinnrocken inne - påskkäring kan ta den och rida till Blåkulla
på den. 472. Man fick inte ha oblekt lingarn framme - männen
bli tvära hela året. 473. Inte bullra - det blir oroligt i huset
sedan. 474. Man fick inte kasta ut kvastpinnar eller dylikt
skärtorsdagen; inte bränna stickorna, om någon täljt
dymmelonsdag. 475. Man fick inte sälja något en skärtorsdag.
476. Inte dansa, roa sig eller bullra i dymmelveckan och inte
hålla bröllop.
Gåvor.
477. Annandagen gav flickorna ägg (5-10 st.) åt pojkarna - det
var skamligt att ge små ägg. 478. Flickorna gav ägg till sina
utvalda. 479. Ägg gav man skolläraren men inte prästen. 480.
Till fästmön - fästmannen gav man ägg som gåva. 481.
Påskägg var gåvor, presenter.
Gäta påskegymmer.
482. Barnen hade ”påskejömme” och åt ägg. 483. Ungdomarna
firade ”påsk-skåre” ute i markerna. 484. Den inte konfirmerade
ungdomen roade sig i en stenkoja med lekar och äggätning.
485. Flickorna tiggde ihop till ”påskeskårren”. påsk-bruden är
den viktigaste personen. 486. Påskdagen var vallpojkarnas
högtidsdag; de åt påsk-gymmer. Sedan eldades ”påskesådar”
och det blev skjutning. 487. påsk-jakt - ett hus av fiskelådor i
vilket pojkarna åt ägg påskdagen. 488. ”påsk-tiner” medhades,
när de gick till bergen för att elda. 489. Vallpojkarna byggde
hyddor. 490. Vallhjonen firade påskaskör. 491. Påsk-skår barnen byggde sig påsk-hytter av granris. Man åt ägg och
smörgås och för tillfället ystade små ostar. 492. påsk-gymmer
hölls annandagen - man byggde ”hôlingestugor” (hyddor). 493.
Ungdomen byggde granhyddor som brändes annandagen. 494.
Tjänarna hade fått 5 ägg vardera. 495. Vallhjonen byggde sig
”påsk-hus” av ene. 496. Det var kaffe och ägg. Efter kalaset
tändes påskeld. 497. påsk-gymmer - att ta fåren till elden. 498.
Annandag påsk släpptes boskapen ut för första gången. Det
hette; ”valla påsk-gymmer” eller ”dra middag”. 499. Man
byggde påsk-hytter. 500. påsk-gymmer - en matsäck vid
påskelden. 501. påsk-skär – ett kalas annandag påsk, till vilket
deltagarna skramlade. 502. Annandagen hölls påsk-gymmer då släppte man ut fåren. 503. påsk-gömmer hade barnen - med
kojor och mat.
Kors.
504. Tjär- och krit -kors ritades över fähusdörren
dymmelonsdag. 505. Det var kors över alla fönster och gluggar.
506. Vita kors ritades på dörrar och dörrposter. 507. Det var
tjär-kors över ladugårdsdörrar som skydd mot häxor. 508. Kors
i spisen. 509. Krit-kors på dörrar. 510. Man ritade ett tjär-kors
på bröstet, om man skulle möta en häxa. 511. Det var femudda-kors över dörrar 512. Tjär-korsen skulle ritas av män, då
kunde inte påskkäringarna komma in. 513. Kors inhöggs i
skorstenskanten. 514. Om påsk var det kors på väggar och
dörrar såsom skydd mot påskharen. 515. Veckan före påsk
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hängdes två liar i kors över alla ingångar. Alla hål tilltäpptes.
Tjär-kors var på ladugårds- och stalldörrar. Påskkäringar
behövde ha något djur med till Blåkulla att kalasa på. 516. Det
var halmkors på dörren. Det ritades kors på kornas juver. 517.
Trappstenen korsades med en vass sten. 518. Skärtorsdagen
ritades tjär-kors på ladugårdsdörrarna och i pannan på varje får;
annars klippte påskkäringarna fåren i pannan och då blev de
sjuka. 519. Det var tjär-kors på hattar och huvudkuddar. 520.
Krit-kors långfredag. 521. Det var tjär-kors påskafton. 522.
Tjär-kors ströks i nacken på hundarna under jakt i påskhelgen.
523. Tjär-kors var skydd mot maktlöshet och jättar. 524. Man
skulle kasta en yxa i kors över ladan, trollen hade då inte makt
över djuren. 525. Långfredagen bestänktes dörren med blod
och röda kors mot dödsängeln. 526. Det var svarta kors över
alla dörrar. 527. Kors på dörrar och i mjölkstävan vid påsk.
528. Det var kors på grindar så att inte påskkäringar skulle
kunna öppna dem. 529. Ett kors med en stålkniv skulle man
göra i smöret, det var bra. 530. Man skulle göra tjär-kors på
ladugårdsdörren, annars mjölkar påskkäringarna ihjäl korna.
531. Under dymmelveckan var det röda kors på dörrposterna
för att mordängeln skulle lämna huset ifred. 532. Svarta kors
mot påskkäringar. 533. Man skulle sno linorna i kors, då man
låste kvarnvingarna. 534. Påskafton sattes tjär-kors på var ko.
535. Ett skydd mot påskkäringar var ett kors med högra handen
över vänstra sidan av bröstet. 536. Det var tjär-kors på korna,
över dörrarna och en lie utanför tröskeln. 537. Det sattes ett
tjär-kors över varje ko pisk-lördags afton. 538. Det var tjär-kors
över dörrar, på svin och nöt, på åkkärra och släde. Yxor och
knivar var satta i kors över dörrarna. 539. Det var hår i kors
innanför tröskeln. 540. Tjär-kors och käringar målas på
dörrarna. 541. Man hade kors av riskvistar i spisen. 542. Kors
på dörrar och sädesbingar. 543. Det var kors på hästar, sadeln
och dyng-gluggen. 544. Kors av bock-blod på dörrar - mot
påskkäringar och skogsfrun. 545. Det var tjär-kors på dörrar
och på getter. 546. Tjär-kors skrämmer häxor. 547. Kors i
ugnsraka, träkärl osv. 548. Två kvast-pinnar lades i kors
framför dörren påskafton kväll - det skulle hindra allt ont att ta
sig in. 549. Över fähusdörren hängdes om påsken järn i kors.
550. ”Kors i kröken för alla spöken!” - man ritade påskkäringar
på väggen.551. avfärden till Blåkulla ägde rum på skärtorsdag.
552. Man skulle klippa kors på lammen. 553. Kors ritades på
husgaveln.
Kyrkbesök.
554- Man skrapade på kyrkklockorna skärtorsdagsnatten och
lade i koskällan för att få korna hem på kvällen. 555. Häxorna
skavde kyrkklockorna med tänderna. 556. Klockorna och tågen
skavde häxorna skärtorsdagsnatten för att ha i sin smörja. 557.
Malm skrapade påskkäringarna av klockorna. 558. De skrapade
malm av klockorna, innan de for. 559. När de kom över en sjö,
slängde de skrapet i sjön och då önskade de, att deras själ inte
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skulle komma närmare Gud än den där malmen kom till
klockorna. 560. Klockonsdag skulle man skrapa metall från
kyrkklockor och blanda i smörjan. 561. Skärtorsdagsnatt skall
man skava malm av kyrkklockor; det används som botemedel
mot flera sjukdomar. 562. Trollpackor skrapade malm av
kyrkklockor, som de kastade i luften. Så långt som malmen
flög skulle de själva flyga. 563. Tog man malm från
kyrkklockorna skärtorsdagsnatten och lade i bössan, fick man
jakttur. II 564. Filspån från kyrkklockorna hade påskkäringar i
smörjan. 565. Skam var i klock-staplarna och tog smörja till
käringarna klockonsdag. 566. Skärtorsdagskväll skavde den
kloke malm på kyrkklockan.
Kyrkklockor.
567. Klock-kläppar bands upp i stilla veckan. 568. Kyrkklockor
dommas (dämpas) under dymmelveckan. 569. Det rings i
kyrkklockorna på klockonsdag. 570. Det var kapplöpning hem
från kyrkan långfredag - inte juldagen. 571. Det var en träkläpp i kyrkklockorna dymmelonsdag. 572. Påsken ringdes in.
573. Går man naken till Kyrkemyr en påskdagsmorgon, får
man se kyrkan som sjunkit där.
Långfredag.
574. Man fick inte äta mjölkmat eller dricka vatten långfredag.
575. På långfredag skulle man arbeta hårt. 576. Långfredag fick
man inte gå barfota på golvet. 577. På långfredag sade man upp
råttor och sorkar, man tröskade på marken iklädd endast en
skjorta. 578. Man ville bli kvitt ohyra. Långfredag före sol
sopade man golvet och strödde soporna på tre mans ägor. 579.
Långfredag tände man inte i spisen. 580. Man åt inte kött.581.
Denna dag bars soporna ut på andras marker, så fick man inga
loppor. 582. Långfredag - då regnade det blod. 583.
Långfredags regn ger ett nödår. 584. Vatten som stått ute denna
natt botade utslag på djur. 585. Nu skrapade man sot före
soluppgången, vilket bands fast i djurens svansar. 586.
Långfredag - om en jakt då. 587. Man fick inte gå barfota
långfredagen, ty då finge man värk i fötterna. 588. inte äta
mjölkmat denna dag. 589. Man fick inte äta eller dricka gående.
590. Långfredag fick man inte äta vit mat. 591. Denna dag tog
man sot ur spisen - det var ett gott medel mot kreaturens
invärtes sjukdomar. 592. Långfredag utfördes tunga arbeten.
593. Man skulle inte äta mjölkmat o smör långfredag - det
värker ut. 594. Man skulle inte tvätta sig, så slapp man
myggbett. 595. Långfredag skulle man sitta still vid bordet,
annars slog man sönder fötterna. 596. Man fick inte gå barfota.
597. inte dricka långfredag, då finge man svettas. 598. Man
fick inte gå och äta långfredagen, ty då finge man ont i fötterna.
599. Långfredagen skulle tjänstefolket utföra tunga arbeten.
600. Långfredag röktes stugan med enris. 601. Man åt kokta
ärter till middag. 602. Man skulle gå med en kruka grädde runt
en sten tre ggr. 603. Åt det håll man vände sig, då man tog
första matbiten långfredagen, därifrån fick man höra göken.
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604. Det var farligt att gå i jakt. 605. Man fick inte tvätta sig,
då blev man solbränd. 606. Långfredag skulle man klä sig
liggande, så blev man frisk under hela året. 607. Stillsamhet var
anbefalld. 608. Långfredag skulle man komma tidigt ur säng.
609. Denna dag låg husfolket i sängen och tog kläderna på - det
var för att linet skulle bli långt. 610. Långfredag låg man med
kläderna på för att få god skörd. 611. Denna dag bestänkte man
dörren med blod och röda kors mot dödsängeln. 612.
Långfredag skulle korna ha jul-neken. 613. Nu skulle kläderna
tas på i sängen.614. Man åt julbröd. 615. Långfredagen togs
vatten ur en hälsokälla. 616. Man skulle inte äta mjölkmat - den
värkte ut. 617. Långfredag skulle man inte tvätta sig, ty då blev
insekterna besvärliga. 618. Man skulle inte gå och äta
långfredag, ty då fick man sitta och dö. 619. Man skulle inte gå
barfota ty då fick man ont i fötterna under året. 620. Man skulle
gå barfota långfredagen, så fick man inte finnar under året. 621.
Långfredag fördunklades solen. 622. Man skulle lägga skopligg i skorna. 623. Långfredag kastades ohyra och skräp på
annans ägor. 624. Man skulle ha sand i skorna. 625.
Långfredag skulle all gödseln från påskveckan kastas ut.
Tjänarna skulle bli svettiga liksom Frälsaren. 626. Flickor
sattes till att mocka. 627. Man skulle inte gå barfota
långfredagen, ty då slog man av sig tårna under sommaren.
628. Denna dag skulle man inte riva sönder sina kläder, då blev
man blev trasig hela året. 629. Man fick inte spilla ut vatten, ty
då skulle man få skura hela året. 630. Man fick inte gå barfota,
ty då skulle man slå av sig tårna under sommaren. 631. Man
fick inte gråta. 632. - och inte fånga ohyra denna dag, ty då
skulle man få göra det hela året. 633. Långfredagen blev man
av med loppor, om man tömde ut soporna på grannens ägor.
634. Långfredag skulle man ligga länge, för det var sorg. 635.
Långfredag - stryk. 636. Regn långfredag - många barn få
gråta. 637. Så många steg man tog utan strumpor långfredagen
- lika många gånger slog man av sig tårna under sommaren.
638. Man fick inte dricka mjölk långfredagen, ty då fick man
bölder. 639. Sköt man något denna dag, fick man jakttur. 640.
Långfredag var det dopp i grytan. 641. Nu satte man skäran i
gödselhögen för att få bra gödsel. 642. Man kokte ett halvt
oxhuvud. 643. Man skulle inte klippa naglar och inte döda
loppor och löss. 644. Långfredag slogs vatten på korna för att
de inte skulle springa på sommaren. 645. På långfredag fick
man inte arbeta eller gå, inte ens till grannen. 646.
Långfredagsmorgon slogs vatten över fåren för att de inte
skulle bli borta om sommaren. 647. Långfredags morgon skulle
man stryka med en fjäder från en mörk höna på onda ställen.
648. Man skulle hälla vatten på fåren, så kom de inte bort under
sommaren. 649. Man skall inte sätta fötterna på bara golvet
långfredag. 650. Den dagen skulle man bära bördor. 651.
Långfredag - inte långkok. 652. Långfredag kunde man ha
begravning - men inte påskdagen. 653. Denna dag var det
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utklädsel till trana - man gick trana. 654. Man åt inte mer än
gröt och mjölk långfredag. 655. Denna dag skulle man ha fint
granris på golvet. 656. Långfredag gick man i svart dräkt - man
åt salt fisk. 657. Denna dag skall man döda alla ormar man ser.
658. Åt det håll som man ligger vänd, då man får kaffe på
sängen långfredag, därifrån skall man få höra göken. 659.
Långfredagen skall man vara stilla, gå barfota och inte dricka
mjölk eller mycket vatten. Man skall äta av julbrödet och ha
glöd i träskorna. 660. Långfredagen skall man äta pannkaka.
661. Om solen denna dag skiner såpass, att man hinner oka en
oxe, blir det ett gott ärt-år. 662. Långfredagen; om solen är röd,
dansar hon på påskdagens morgon. 663. Denna dag skulle man
inte tvätta sig - då blir man solbränd under sommaren. 664.
Man drack inte mjölk - man åt grisfötter. 665. Dansade man
denna dag, fick man böta till sockenkassan. 666. Långfredags
morgon skulle man sopa mot råttorna. 667. Om man äter sur
mjölk långfredagen, får man lus i skägget. 668. Långfredag
kom ”dömlegubben” eller ”tölegubben” och gav ris. 669. Man
skulle inte äta mjölkmat svarte måndag. 670. Långfredag - då
var det inte passande att gå från hemmet. 671. Denna dag
kunde man ha en krans av enris eller törne runt huvudet. 672.
Sist upp långfredagen – (lusa). 673. Solen stod och ”fäkta” som
om hon inte ville gå upp långfredagen. Långfredagen uppätas
ärter eller bönor som gömts, särskilt av sista skörden. 674.
Långfredag skulle man inte dricka kaffe. 675. Denna dag skulle
man inte äta kött, men mjölkmat. 676. Julbröd. 677. Man åt
fläsk, potatis och ölsupa. 678. Långfredag skulle man äta gröt
av sju olika slag. 679. Man fick inte spilla vatten på golvet; då
fick man loppor. 680. inte äta smör påsk-veckan. 681.
Långfredagen åts svinfötter. 682. Denna dag sprang farfar
naken för att slippa bli sjuk. 683. Denna dag skulle man först
trampa på stål. 684. Denna dag skulle man inte äta mjölkmat
utan sådan mat som var grå eller mörk - t ex grå-ärter och inte
vita ärtor. 685. Man skulle inte dricka mycket, ty då fick man
svettas. 686. Man åt inte fet mat - ty den fick man svettas ut.
687. Denna dag skulle man inte ens kamma sig. 688.
Långfredag tog man tydor av röken. 689. Långfredag gick man
i kyrkan och höll sig hemma. 690. Husmor skulle väga alla
hönor före kl. 6 på morgonen, det var ett skydd mot farliga
djur. 691. Långfredag skulle man inte äta mjölkmat - knotten
blev svåra då. 692. Man åt fläsk-mat eller huvudet av nöt eller
får. 693. Det var kapplöpning hem från kyrkan. 694. inte äta
mjölmat då - den värker ut. 695. Långfredag - man åt sill-salad.
696. Man fick inte äta köttmat. 697. Långfredag - ”pisk i röven
och ingen middag”. 698. Långfredag skulle man inte äta
mycket. Ingen stark mat och helst mjölkmat. 699. Nu skulle
man inte äta fett, dricka mjölk, inte koka någon mat långfredag.
700. Långfredagen åt man julbröd, man skulle inte koka något.
701. Långfredag - inte dricka mycket. 702. Man fick inte gå
barfota denna morgon. 703. Det gick inte an att slå ut vatten på
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golvet, då blev det mycket flugor till sommaren. 704.
Långfredags morgon vägas hönsen, så att inte räven tar dem.
705. Man skulle vara stilla - annars stöter man sönder fötterna
under vårarbetet. 706. Man skulle inte äta mjölkmat svarta
måndag, men väl på vita tisdag. 707. Man fick inte gå och äta då skulle man slå tårna av sig. 708. Spjället skulle skjutas. 709.
På långfredag får man inte säga: ”grytan kokar!” - trollen tar
den. 710. Långfredagen skulle man inte äta något så länge
solen var uppe. 711. Man får inte säga ”lus” eller ”loppa”. 712.
Man fick inte äta syrad mat t ex sur mjölk. 713. Långfredag
äter man sill-salad till middag. 714. Långfredags morgon skulle
man inte tvätta sig i ansiktet, då åt myggorna upp en under
sommaren. 715. Denna dag skulle man äta julbröd och juldricka. 716. Man fick inte steka något. 717. Då skulle man slita
hårt - skura tak. 718. Nu skulle husmodern gå i bara särken och
räkna hönsen. 719. Långfredag fick man inte borsta sko. 720.
Man fick inte äta mjölkmat, ty då kunde man få bölder. 721.
Man fick inte äta smör eller ost - man skulle äta julbröd. 722.
Långfredag fick man inte äta smör, men man fick dricka mjölk.
723. Denna dag var det en stor synd att sy. 724. Man fick inte
äta mjölkmat, då kunde man få ”klåe”. 725. Man fick inte resa
sig från bordet före de andra. 726. På långfredag fick barnen
inte leka. 727. Man fick inte förtära mjölkmat. Skar man sig,
läktes såret inte så lätt; man åt sill-salad. 728. Ärter var
långfredagsmat. 729. Man fick inte äta kött - då åt de upp
Frälsaren. 730. Långfredag förtärdes julöl och julbröd men inte
mjölk. 731. Långfredag piskas korna, så att de kommer hem
ordentligt. 732. Man åt osyrat bröd. 733. Man fick inte smaka
mjölk långfredag - men svinfötter. 734. Man skulle slita som
Frälsaren. 735. Man åt julbröd och dricka. 736. Korna fick
extra förplägnad. 737. Korna vattnades för att få hälsa. 738.
Djuren ryktades för att man skulle få lycka. 739. Skatan sitter
gömd på långfredags förmiddag. 740. Man skulle inte förtära
mjölk långfredag - man får värkar. 741. Man fick inte äta mjölk
och gröt. 742. Allt skulle ätas torrt på långfredag. 743. Man
fick inte dricka mycket - Frälsaren fick inte vatten. 744.
Långfredag - varken folk eller fä skulle dricka då. 745. En
gammal person gjorde något strävigt arbete den dagen. 746.
Långfredag skulle man inte äta potatis eller dricka vatten. 747.
Småbarn fick inte mjölk. 748. Det var en dödssynd att klippa
naglar. 749. Man fick inte döda något djur. 750. Långfredagen
1867 regnade det - då blev det mycket väta på sommaren. 751.
Långfredagen står ett bord dukat. 752. Denna dag fick inte
barnen gå någonstans. 753. Man fick inte äta mjölkmat - man
fick då bölder. 754. Nu sattes fiskeredskapen i ugnen - det
betydde tur. 755. En gumma gick till nattvarden med en
fiskekrok i munnen. 756. Man fick inte äta mjölkmat
långfredag - men fläsk. 757. Man fick öknamn, om man låg
länge långfredagen. 758. Långfredags regn ger ett gott foder-år.
759. Denna dag skulle man inte klippa naglar - man fick inte
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använda sax. 760. Man skulle inte äta mycket - hälsosamt. 761.
Långfredagen klippte man fåren i öronen. 762. Långfredag
hade man hackat enris på golvet - det skulle påminna om Jesu
lidande. 763. Långfredag skulle man inte äta efter
solnedgången - den maten värkte ut. 764. Hårt arbete bör nu
utföras - man skulle pina sig själv genom att göra grov-arbete.
765. Åt man salt mat eller drack mjölk långfredagen, fick man
utslag och bölder. 766. Långfredag skulle man ha svarta kläder
och flaggan på halv stång. 767. Man fick inte förtära mjölk värkar. 768. Långfredag rökes stugan med enris. 769. På
morgonen skall man trampa på en yxa för att inte få bölder.
770. Man fick inte äta kött. 771. Man fick inte äta smör och
inte dricka mycket. 772. Långfredagen skulle man inte gå
någonstans - då fick man köttspad över sig. 773. Långfredag åt
man julbröd. 774. Långfredag bröt man upp stubbar för att
Frälsaren lidit. 775. Långfredagens vind blev pingstens. 776.
Långfredagsriset fick barnen smaka. 777. Man utförde intet
onödigt arbete denna dag. 778. Man fick inte förtära ägg. 779.
Långfredagsriset. 780. Man skulle inte sova länge långfredags
morgon. 781. Man fick inte äta mjölkmat. III 782.
Långfredagsstryk. 783. Regn långfredag kallades långfredags
tårar. 784. Långfredagsriset. 785. Man fick inte klippa eller
skära. 786. Denna dag klipptes fåren i öronen. 787. En
långfredag fodrade man spiritus med blod. 788. Långfredags
regn - torr sommar. 789. Man fick inte gå någonstans utom till
kyrkan, annars blev man sjuk. 790. Denna dag kunde man sopa
för att se sin tillkommande. 791. Nu skulle man äta blodmat.
792. Man skulle dricka ur nordrinnande bäck. 793. Djuren fick
extra förplägnad. 794. Man skulle stanna hemma långfredag
och läsa Kristi pinas historia. 795. Man skulle inte förtära
mjölk långfredag - man fick piggar. 796. Långfredags väta osv.
797. Långfredag borde havande kvinnor inte gå till kyrkan.
798. Gick man bort denna dag, kastade de potatisvatten på en.
Nöjen.
799. Det var stor-bal med flera spelmän natten efter
annandagen. 800. Ett stort kalas hölls efter eldningen
annandagen. 801. Ungdomarna samlades till dans och
äggätning. 802. Man skulle stöta ägg. 803. Dans efter eldar.
804. Ungdomarna hade fest annandagen - de sov i halmen. 805.
Ungdomen anordnade tilläggsbal på annandagen. 806.
Flickorna bjöd pojkarna på ”tösebal”. 807. Pojkarna rövade
påskägg från flickorna. 808. Man dansade och åt påsk-gröt.
809. Man dansade i drängkammaren efter påskelden. 810. Det
var dans kring elden. 811. Ungdomen dansade på en loge efter
det elden brunnit ner. 812. Man åkte kälke under fettisdagen ju längre man åkte, ju längre blev linet. 813. Påskdagen
samlades ungdomen i någon hage och åt ägg. 814. Man spelade
kort om påskäggen. 815. Det var kalas på skärtorsdags
eftermiddag. 816. Ungdomarna höll kalas runt påskelden. 817.
Man lekte ringdanser under påsk-skåren. 818. Det var dans
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kring bålet – spring-dans. 819. Pojkar med facklor gick till
gårdarna medförande mat och kalasade. 820. Pojkarna gömde
kaffekitteln för flickorna och sade, att de glömt den i Blåkulla.
821. Man gick in och dansade efter påskelden. 822. Man lekte
med ägg s.k. kamper. Det kallades också att trilla ägg. 823.
Man drack kaffe och brännvin vid elden. 824. Kalas gjorde
ungdomarna under fastlagssöndagen. 825. Det var inga nöjen i
fastan. 826. Barnen dela ut påskbrev. De gamle brukade på
skämt rida på ugnssopan och rakan ute på gården. 827. Man går
in någonstans och dansar på påskafton. 828. påsk-seder var att
knäcka ägg och rulla ägg. 829. Man höll påsk-gille. 830. Det
var dans kring påskelden. 831. Dans i fastan eller på
långfredagen förbjöds vid vite av böter av sockenstämman.
832. Ungdomen höll kalas vid elden. 833. Man dansade vid
påskelden, det var lekar där. 834. Det var dans i en stuga under
påsken. 835. Ungdomar samlades kring äggtoddy påskdagen.
836. Ägg-kalas hölls gemensamt. 837. Det fanns spelmän,
brännvin och dans påsknatten. 838. Annandagen höll pojkarna
fest. 839. Man dansade, drack brännvin och kaffe efter det att
påskelden brunnit ner. 840. Det var dans på logen. 841. Drabba
ägg. Ägglekar. 842. Påskkalas höll de fina familjerna på
hotellet. 843. En fest kallad grannastämma hölls om påsk. 844.
Det var tunnbullekalas. 845. Hopabal hade man i lekstugan
efter det påskelden hade brunnit ner. 846. Bal och lekstuga
brukade ungdomen ha på annandag påsk. 847. Det var superi
och äggätning påskafton. 848. Man spelade kort om ägg. 849.
Äggkalas. Endast gubbar var med om att äta hårdkokta ägg och
supa. 850. Man gjorde utflykter; ägg och kaffe medfördes; det
var lekar. 851. Det var superi till påsk. 852. Påskkalasen höll
ungdomarna i lekstugan. 853. Äggleken gick ut på att man
skulle krocka med hårdkokta ägg.
Orakel.
854. Det var kärleksorakel skärtorsdagsafton. 855. Man spådde
i äggvita för att få veta sin tillkommandes yrke. 856. Vid
påsktid var det lämpligt att pojkarna skrev friarbrev till
flickorna. 857. Orakel påskdagsmorgon. 858. Man kastade en
sko askonsdag för att se varifrån friaren kom. 859. Sin
tillkommande kunde man få se fara förbi som en skugga vid
påskelden. 860. I dymmelveckan får ingen spinnrock gå, ty den
som spinner, får gå ogift till sin dörr, såvida hon inte kan få fatt
i ett krampträd och krypa tre ggr genom. 861. Det var orakel
med en sko askonsdag för att utröna om man skulle flytta. 862.
Den tillkommande skulle komma från det håll, varifrån man
hörde en hund skälla, då man strödde ut aska askonsdag. 863.
Man skulle sätta skorna så, att de bildade ett V
skärtorsdagsnatten, för att sin älskare få se. 864. Man skulle
fasta och tiga tre dygn under påsk. 865. Tredje natten visade sig
brudgummen. 866. Om man biter av grön-rågen skärtorsdagen,
får man se sin tillkommande. 867. Man skulle få se sin
tillkommande vid en korsväg påsknatten. 868. Sin
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tillkommande fick man se, om man gick till en korsväg
fettisdagen och sopade tre ggr. 869. För att få reda på årets
händelser lade sig flickorna på fähus- eller svin-hustaket under
påsknatten. 870. Sin tillkommande möter flickan, då hon bär ut
soporna dymmelonsdag. 871. Sin tillkommande ser man i
drömmen skärtorsdagsnatt, om man slår aska i en plogfåra kl.
12. 872. Sin tillkommande kunde flickan se i röken under
dymmelveckan. 873. Friaren visade sig om man sopade golvet i
soluppgången påskdagen. 874. Man kunde få se sin
tillkommande, om man sopade gården tre skärtorsdagskvällar.
875. Den som klädde ut sig till påsk-brud blev inte gift. 876.
För att bli gift skulle man plocka ett lingonliknande bär på
mossarna under palmsöndagen. 877. Skärtorsdagskväll var det
orakel om äktenskap. Det kunde fås på en rågåker. 878. Man
kunde se sin tillkommande vid en korsväg skärtorsdags kväll.
Palmsöndag.
879. Palmsöndagen var påskens inledningsdag. 880. Nu skulle
löven spricka ut. 881. Denna dag skulle man plocka ”palmer”
och kasta dem i en källa, nämnande ett namn för varje palm;
sjönk den, skulle den som bar det nämnda namnet dö under
året. 882. På palmsöndagen skulle man ha videkvistar inne.
883. Palmsöndagen; det var dropp från palmen. 884. Denna dag
skulle man sätta in palmer. 885. Var det klart väder denna dag
så blev det god årsväxt. 886. På palmsöndag hade man gröna
kvistar. 887. Palmsöndagen kastades soporna på grannens åker.
888. Palmsöndagen hade man palmer av vide. 889. Palmer var
sälgkvistar. 890. Kvistar av sälg togs in till palmsöndag. 891.
Palmerna var en äldre sed än påskriset. 892. Palmsöndag tog
man in sälg och björkkvistar. 893. Palmsöndagen skulle man
plocka ett lingonliknande bär på mossarna för att bli gift. 894.
Palmsöndagen; då plockades påsk-riset och sälg-kvistar. 895.
Man satte sälgkvistar i vaser. 896. Palmsöndagen tog man in
sälgkvistar som kallades kattungar. 897. Nu satte man
”kissefötter” i vatten. 898. Palmsöndag - Bär aspen palm, skall
det bli både hö och halm. 899. Nu skulle man börja med
vårhatten. 900. Palmsöndagen kallades röda söndagen. 901.
Man prydde kyrkan med palmer dvs. sälg. 902. Nu gick man
till nattvarden. 903. Nu intogs sälgkvistar som sattes i vatten;
de skall vara gröna då.
Piskning med ris.
904. Det var långfredagsstryk. III 905. Långfredags-ris. IIII
906. Det blev ris åt den, som låg längst. 907. Långfredagsriset
skulle brytas i en annans skog. 908. Ris fick elaka barn. 909.
Pisk-lördag - alla barn skulle ha stryk. 910. Faslags-ris och
långfredags-ris. 911. Pisk fick barnen påskaftons morgon. 912.
Långfredags ris - tur under året. 913. Riset hämtades utsocknes.
914. Det var långfredags-ris, annars gick det illa under
sommaren och grödan blev dålig. 915. Hagtorn och törne lades
under täcket i sängen långfredag. 916. Det var stryk med enris
långfredagsmorgon. 917. Kallades långfredags-hya (pisk). 918.
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Långfredags-riset togs från sju ägor. 919. Långfredags-bas
(pisk). 920. Fastlagsriset fick man känna på. 921. Långfredagsris för folk och kreatur. 922. Långfredags-hya. 923. Man skulle
ge stryk med fastlagsriset. 924. Djuren piskades. 925. Den som
kom först upp, gav de andra långfredags-ris. 926. Långfredagsris med ene. 927. Långfredags-hya. 928. Far i huset gav pisk åt
alla. 929. Långfredagsris; riset brändes sedan. 930. Upp upp,
här är långfredagsstryk idag. 931. Riset plockades på 3 mans
ägor. 932. Man piskade varandra med spö från nyponbuskar.
933. Pojkarna piskar flickorna långfredagen. 934. De klådde
varandra på lek påsklördag. 935. Långfredags-ris - mordängeln
kommer. 936. Långfredagsstryk - den som fick sådant blir snäll
hela året. 937. Det var långfredags-ris till den som kom sist ur
säng. 938. Alla småpojkar skulle ha långfredagsstryk. 939.
Bonden piskar sitt folk långfredags morgon. 940. Kreaturen
spöades. 941. Kor och barn få långfredags-stryk; en vidja för
varje ko. 942. Riset hämtades på andras mark före
soluppgången. 943. Folk gick och tölade varandra på dymmelonsdag. 944. ge tôle (stryk) långfredagsmorgon. 945. Pisklördag piskas barnen med björkris. 946. Barnen skulle ha stryk
pisk-lördag. Den som skulle slå, fick hämta riset i bara linnet
och gå tre ggr över vatten efter det. 947. Man skulle piska de
liggande lång-fredag och sedan bjuda på brännvin. 948.
Långfredagsstryk - en törnebuske som spö. 949. Tôla varandra
skulle man göra långfredag. 950. Pisk-lördag sopades fähusets
tak och väggar. 951. Kvinnor risades - de fick lätt för att föda
barn. 952. Långfredags-ris - barnen fick gott minne därav. 953.
Barnen piskades pisk-lördag. 954. Långfredags-ris - pigorna
piskade en dräng. 955. Folk piskades med enris påskafton. 956.
Barnen slog man med fastlagsriset påskafton. 957.
Långfredags-ris - en björkvidja. 958. Barnen piskades – pisklördag. 959. Det var ris påskafton - bäst att stå upp tidigt. 960.
Långfredags-hya - ris. 961. Det var piskning med sälgkvistar
påskafton. 962. Barnen piskades med ”kissefötter”. 963.
Långfredagen risade husmodern allt folk i huset. 964.
Långfredagsris var endast för mankönet - det var ju karlar som
hade varit stygga vid Frälsaren. 965. Barnen piskades på pisklördag. 966. Långfredags morgon piskade man korna, så kom
de ordentligt hem om kvällarna. 967. Barn piskades ej. 968.
Långfredag skulle barn och tjänstefolk tôlas = risas. 969.
Långfredags-ris till minne av Frälsaren. 970. Piskning
skärtorsdag.
Påskafton.
971. Påskafton kallades ägglördag. 972. Påskafton körs fåren i
vall. 973. Man eldade påskeldar. 974. Påskafton uppsätts en
havrekaka vid den öppna spisen åt tomten. 975. Denna afton
skulle korna ha sleke. 976. Påskafton begynner fårens
betesgång. 977. Dagen kallades smörlördag, påsklördag,
stackote-lördag (korta lördag), löjelördag, eller ägglördag. 978.
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Påskafton skulle man äta tidigt, annars kommer påskkäringarna
och orenar grytan.
Påskbrev.
979. Påskbrev med verser kunde ställa till tvister mellan
älskanden. 980. Påskbreven skickades skärtorsdagskväll. Det
innehöll sopa, raka, smörj-horn av papper. 981. Det var
lämpligt, att pojkarna skrev friar-brev. 982. Påskbrev kunde
vara på rim. 983. Man växlade påskbrev. 984. Kuddar med
sopa och raka skickades på skämt till påsk. 985. Påskbrev man ritade gubbar och skrev på dem. 986. Ett påskbrev; ”nu
påsk tillstundar, lekar och nöjen börjar igen ” etc. 987. Det var
påskbrev med karameller i. 988. Man gjorde påskkort som
växlades mellan ungdomar - adressen alltid: ”påsk-gumman
eller påsk-gubben!”- brevet skulle slängas in. 989. Det var
påskbrev med granna dynor. 990. Påskbrev med påsk-kaka i.
991. Ibland innehöll de hönsfjädrar. 992. Påskbreven kallades
trollbrev. 993. I breven låg en käring eller något annat av bleck.
994. Påskbreven sattes på ladugårdsdörrarna. 995. Påskdyner,
påskputa. 996. Påskbreven - förr gavs de till käringarna.
Påskbrudar.
997. Påskbrudar fanns på Stora Kornö med kransar av
kyckling-ris mm. Bruden åtföljdes av en flicka med en korg att
samla mat i. 998. Ungdomarna ställde till med kalas och klädde
ut en liten flicka till brud som de gick och visade. 999. påskbrudar klädde flickorna ut sig till. 1000. påsk-gåvor samlades.
Påskdagen.
1001. Påskdagen fick man inte göra besök. 1002. Påskdagen
kunde man inte ha begravning. 1003. Påskdagens morgon
skulle man fodra kreaturen före soluppgången. 1004.
Påskdagen fick kreaturen två års gammalt hö. 1005. Man fick
inte gå bort påskdagen - då kastade de äggvatten på en. 1006.
Påskdagen - då fick barnen inte gå ut. 1007. Denna dag togs
fåren ut. 1008. Man skulle tända med nio sorters ved
påskdagens morgon och ta tydor av röken.
Påskeldar.
1009. Man gjorde påskeldar. 1010. påsk-fyrar - tjärtunnor
fylldes med ved. 1011. Man tände påsk- och
valborgsmässoeldar på berget. 1012. påsk-fyr, påsk-våda. 1013.
Påskeldar och påsksmällar. 1014. Man gjorde upp påskeldar på
bergen. Dessa eldar avsågs nog ursprungligen för att fira ljusets
seger över mörkret, men sades även påminna om den koleld
som Petrus och de andra Jesu lärjungar värmde sig vid under
Jesu lidande. 1015. Påskvak tändes. 1016. Det var eldar och
skjutning. 1017. Påskeld - man skulle vara tyst, då den
tändes.1018. påsk-sådan eldades. 1019. Påskeldar var för att
skrämma bort häxor. 1020. De var till för att lysa påskkäringar.
1021. Eldar upp-tändes på Kvistekulla som varit en
samlingsplats för byns ungdom. 1022. En so med svarta
smågrisar har setts springa ur elden mellan ungdomarnas ben
och ut i gärdena. 1023. Påskeldar - man skulle springa genom
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elden för att efterlikna de tre männen i den brinnande ugnen.
1024. Vid påskelden kunde man få se sin tillkommande fara
förbi som en skugga. 1025. En oxe syntes en gång komma ut ur
elden. 1026. Man tände eldar påskafton för att fördriva
påskkäringar, som då for till Blåkulla. 1027. Man sköt även
mycket. Eldarna tändes på en slät plats. Man eldade med
enbuskar. 1028. En gång visade sig en stor so i elden - det var
djävulen som då visade sig. 1029. Vid påskelden sköt och
skrålade man för att skrämma häxorna. Då elden brunnit ned
dansade ungdomen på någon loge, men inte längre än till tolv.
1030. påsk-vaka. 1031. Vid det stora bålet restes halmkärvar på
en stake - de tändes först; de kallades ”pig-lockar”. När dessa
bränt slut, tändes det stora bålet. 1032. påsk-vakor - gnistorna
kallades trollkäringar. 1033. Det var sådor med tjärtunnor.
1034. Barnen hade egna eldar. 1035. påsk-säter (hopsamlad
hög av hö) tändes påskafton. 1036. Man hoppade kring elden.
1037. Påsk-såter. Man eldade under påsk-skåren. 1038. Det var
eldning av tjärtunnor. 1039. Ungdomen brände upp sina
granhyddor annandagen. 1040. Färsk fur och enar brändes i ett
stort bål. 1041. Ungdomen svirade (svängde) enar och brände
dem på rot. 1042. Man sprang genom röken för nöjes skull.
1043. Bränslet till påsk-fyren utgjordes av julgranar och
havrenekar från jul. 1044. Påskeldar tändas på Skälleberget.
1045. De tänds på ett stendös eller på höjder. 1046. Man tände
eldar och sköt för att skrämma häxorna. 1047. En svart skugga
sprang genom elden. 1048. Påskeldar - man offrade fläsk, kött i
elden. 1049. Små eldar av vrak-kol tändes till minnet av Petrus.
1050. Det var påskeldar vid domarringen Hästvadet. 1051.
Påskelden - på den hade man lagt stora sopor skärtorsdag.
1052. Det var skjutning vid påskelden. 1053. Elden avbrändes
på Baggaberget under mycket skjutande. 1054. Det var eldar
framför fähusen. 1055. Påskelden - en käring-eld. Pojkarna
roade sig med att hoppa genom röken eller elden. 1056. Man
tog med sig kol hem till kreaturen för att skydda mot
sjukdomar. 1057. Det var påskeld på Odens hög. 1058. Det
kallades påskabloss och anordnades stundom högt uppe i ett
träd. 1059. Elden kallades påsk-fru. 1060. Man tände påsk-fyr.
1061. Man eldade på gödselhögen påsknatten. 1062. Påskeld på
jätteberget. 1063. Påskeld med tjärtunnor. 1064. Det var eld
skärtorsdag. 1065. Man skulle springa genom röken eller hoppa
över elden. 1066. Det var påskeld på Kråkela-kulle nära
offerkällan. 1067. Det tändes bål och sköts lördagen. 1068.
påsk-värme var en lång stång med tjärtunna. 1069. påsk-brasa.
Det var tur att kasta in en brand i den. 1070. Påskelden var
uppkallad efter kolelden som Petrus värmde sig vid. 1071. Man
hade påskabloss på stänger - det var bränsle runt dessa. 1072.
Påskeldar - man eldade tjärtunnor. 1073. Påskeldar bådade vår.
1074. Vid påskelden hölls påsk-gymmer. 1075. Påskeld ”påsk-såder”. 1076. Påskeld. Petrus värmde sig vid en eld.
1077. Man skulle skrämma bort påskkäringar med elden. 1078.
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Påskelden var en eld från helvetet ansåg prästen Rhedin. 1079.
Påskelden - en sugga kom ur den. 1080. Man eldade och sköt
påskaftons kväll. 1081. Man brände påsk-vaka. 1082. Det var
påskeldar och påsksmällar. 1083. Man skulle bli renad genom
att hoppa genom elden. 1084. Det var påskeld på Blå-kullen
och Valberget. 1085. påsk-fyren tändes för att man skulle få ett
gott år och en god skörd.
Blåkulla.
1086. Blåkulla låg i Solberga. 1087. Blåkulla var ett berg i
Hålta. 1088. Vid Hällungen träffades påskkäringarna. 1089.
Blåkulla låg i Tyskland eller Skåne. 1090. Blåkulla är en ö vid
Öland. 1091. Påskkäringarna for till Kinnekulle. 1092. Blåkulla
ligger i Småland. 1093. Påskkäringarna for till Hälsingland.
1094. Horn-Per var värd i Blåkulla.
Påskkäringar.
1095. påsk-gubbar och påskkäringar flyga i luften på kvastar
och
ugnsrakor;
de
förebåda
flygmaskiner.
1096.
Påskkäringarna skall ha med sig stoft från kyrkklockor till
Blåkulla. 1097. En kvinna ställer sig naken med kärnan på
grannens gödselstad i avsikt att trolla till sig hans smör. Hon
röjs av bonden själv. 1098. En jägare skjuter ner påskkäringen
skärtorsdagsmorgon - det visar sig vara grannhustrun. 1099. En
dräng skjuter efter påskkäringarna. Skottet går av med en faslig
smäll; påskelden slocknar samtidigt. Efteråt hörs ett ylande i
luften. Det är påskkäringarna som blåser i sina horn. 1100. En
häxa sitter en skärtorsdagsmorgon och kärnar i en gödselhög
under utsägande av orden: ”Kärna, kärna allt smör i min
kärna!” 1101. Påskkäringarna far på dymmelonsdag till fan
med ”sanken”. Påskafton är det kalas hos honom. 1102. En
man skjuter ner sin egen hustru. 1102b. Drängen far genom
skorstenen till helvetet där påskkäringarna håller på att slåss.
1103. Stina S. mjölkar i luften spritt naken en skärtorsdags
morgon. Hon har fått sin makt genom alrunan, som hon bl.a.
stoppar in i en halmkärve, som hon sedan far omkring på. 1104.
En gumma flyger till Blåkulla. En vaktpojke följer henne. Han
lyckas komma därifrån men blir rubbad. 1105. Gummor trolla
till sig smör på långfredagsmorgon. 1106. En tiggargubbe följer
en bondgumma till Blåkulla. Han slår gummorna i ansiktet så
att det blir märken för alltid. 1107. En häxa på väg till Blåkulla
blir nerskjuten - hittas av en dräng och får ligga till sängs resten
av sitt liv. 1108. En pojke smörjde glöd-rakan med husmoderns
smörj-horn: ”här upp och här an och till stygge om du kan!”
Han kom upp på taket. 1109. Påskdagsmorgon red gummorna
på gråben. 1110. En gumma visade ut en tjur som gråben kunde
ta till middag. Man kunde inte hindra vargen. 1111. En man
som med djävulens hjälp blivit ”friskytt” skulle till Blåkulla för
att inregistreras. Han läste fel på formeln ”upp och ned över
alla kyrktorn!” etc. - ”mästaren” kom honom till hjälp. 1111b.
Häxorna skyddades man ifrån till nästa påsk, om man sköt
skarpa skott i luften. 1112. N.N. stod i samband med den onde.
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Hon hade flera tomtar - hon var ofta borta hela natten, alltid på
skärtorsdagsnatten.
1113.
Häxor
hade
mjölkhare.
Påskdagsmorgonen ställde sig häxan på ett högt berg och
kärnade. ”Så långt som mitt rop hörs, skall mitt sanke nå!”
1114. En dräng sköt ner en påskkäring - det kom en sax-käke
och slog hårt i väggen. 1115. Drängen smorde sig med
matmoderns smörja. På Blåkulla högg käringarna varandra med
träknivar. ”Idag delat, i morgon helt!” Drängen stack med en
vanlig kniv. ”Idag delat och aldrig helt!” 1116. Vill man se
häxorna skall man lägga sig på taket av ett tre ggr flyttat hus.
1117. Påskkäringarna for skärtorsdagen. En man som schasat åt
dem, blev sjuk. 1118. Trollpackorna for i luften. 1119.
Trollpackor gnagde med tänderna på kyrkklockor och hade det
med sig till Blåkulla. 1120. De kunde kärna i ett gungfly. 1121.
”jul-käringar” for till Blåkulla julnatten. 1122. De smörjde sig
med smörja och flög över alla skogstoppar och kyrktorn. 1123.
Fläsk var förbjudet. 1124. När påskkäringarna for hem, for de
mot solen, så att den förmörkades. 1125. ”Trebannelimme (kast
med tre band) lås upp!” kvasten öppnade för käringen som
utelåsts av sin make. ”Upp och ner” i st.f. ”upp och ut te
Blåkullas knut!” 1126. Påskkäringen betslade drängen och red
på honom till Blåkulla. 1127. En påskkäring överraskades av
solen och damp ner på en skid-gård (staket). Där hade hon
blivit sittande till nästa år om inte en präst hade löst henne.
1128. Man kunde ropa till sig smör påskdags morgon; det
lyckades om ingen hörde. En gubbe svarade häxan: ”du skall så
fan heller!” - hon föll död ner. 1129. Tre käringar kärnade smör
i en bäck. 1130. Någon hade hört får bräka i luften. 1130a.
Påskkäringarna for från Liane kvarn till Blåkulla; ”upp och här
ut till helvetes port!” Påskkäringarna kunde inte gå över yxa i
golvet. 1131. Om en käring kärnade i en bäck, mjölkade den
kon blod, som hon tog nyttan av. 1132. En käring red en kalv:
man såg ränderna efter hennes kjortel på kalvens rygg. Han
hade också ett finn-skott i ljumsken. 1133. Vid påsktid kunde
man aldrig lita på klockorna, för trollkäringarna satte sig på
visarna, när de gick utför. 1134. Skärtorsdag och påsklördag
drev trollpackorna sitt spel. De var rädda för krutrök; när man
sköt ”rök fjädrar av dem”. 1135. Påsk-skator sköt man
skärtorsdagen. Man satte upp skator och under dem liar.
Trollkäringarna ville in och lukta på skatorna - de kunde
komma in genom ett syl-hål - och så skar de sönder sig på
liarna. 1136. Skärtorsdagen for trollpackorna till Blåkulla och
kom igen påsklördag. De söp och dansade och Skam låg hos
dem. Skam spelade fiol för dem och dunkade takten med
svansen. 1137. Om man ställde sig vid fyra ”gärsgårshövda”
påskdags morgon och såg mot solen genom ett gryn-såll, kunde
man se påskkäringarna flaxa för solen. 1138. Påskkäringarna
behövde djur att kalasa på i Blåkulla. 1139. För att kunna
tjuvmjölka kor måste häxorna ha någon sticka eller spån från
ladugården. 1140. Man skulle blåsa i näverlur genom
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fähusgluggen påskafton för att skrämma häxor. 1141. Varje
häxa med självaktning ägde en mjölkhare. 1142. Häxorna lade
en silverslant i kärnan ”ty mjölken de erhållit var ju trollmjölk”.
1143. Mannen som smorde med hustruns smörja; käringen
sade: ”sår idag och helt i morgon!” - skomakaren: ”sår i dag
och sår i morgon och sår så länge världen står!” 1144.
Påskdagsmorgonen ställde sig trollkäringen på en sten och
mjölkade i ett strumpeband: ”ko lille, get, vad mjölk du har, så
giv mig den!” sedan kärnade hon i bäcken. 1145. En
trollgumma tutade i ett horn påskdagsmorgonen: ”så långt detta
horn höres är mjölken min!” Någon slog henne med orden: ”så
långt det kändes var det ditt!” 1146. En susning i luften - det
var påskkäringarna som for till Blåkulla. 1147. Påskkäringarna
hade sammanträde påsknatten i en kvarn vid Ystby.
”Husbonden” var med käringarna och skrev upp vilka som var
närvarande. – påsk-käringar var sådana som gav sig i lag med
Gammel-Erik. 1148. Sju trollpackor halshöggos; de
”proberades” först i Vettlandsälven; sex sjönk, den sjunde flöt
upp - hon hade haft en nål under stortånageln. 1149.
Påskkäringarna red upp genom skorstenen på ett sopskaft om
påsk-morgonen. De ”marjstal”. 1149b. Påskkäringarna kunde
få en mängd smör av ett enda skedblad grädde. 1150. En
kvinna som anmälts för trolldom, mjölkade i sitt strumpeband
inför rätta. Hon skulle brännas på bål, men lågorna rörde henne
inte förrän man hällt ut mjölken som hon mjölkat, över bålet.
1151. Trollkäringar kunde ta människor med sig. 1152. En
dräng sköt efter en påskkäring, en gödseldrög (drög=kälke) föll
ner ur luften; en viss käring blev halt. Hon gjorde drängen lam i
ena armen. Käringen kom på pinbänken, men satte plågorna på
en kviga. Hon blev bränd. 1153. Prästen dödades av en giftig
vind på kyrkbacken till straff för att han röjde en påskkäring.
1154. Kapten Elins skinnbyxor. Hennes piga lånade dem och
kom iväg till Holland. 1155. En dräng röjde en påsk-käring
genom att tala till en pil på kyrkbacken. 1156. En flock fåglar
togs för påskkäringar. 1157. Man kunde se påskkäringarna i
kyrkan. 1158. Påskkäringar klippte fåren. 1159. Häxor kärnade
smör i alla bäckar som rann från norr till söder. 1160.
Påskkäringarna klippte fåren på ena käken. 1161. Man fann en
pekfingerlång påskkäring-påse innehållande ull, nöthår,
svinborst, tagel och fjäder. 1162. En påskkäring tog en bagge.
1163. Kvarnen som brann tre påsknätter å rad; där brukade PK
(påskkäring-) äta middag när de var på väg till Häcklefjäll. PK
hade sina smörj-verktyg gömda under någon golvtilja. 1164. En
piga lockades av sin kamrat att följa med till Blåkulla, de redo
på ”gråbenar”(vargar). Flickan vägrade att äta av häxornas mat.
Vid hemkomsten omtalade hon allt. Man fann hennes kamrat
liggande död på dynghögen med bruten rygg. 1165. PK
skrapade malm av klockorna klockonsdag. 1166. Om tre flickor
satte sig grensle över ett tak påskafton under tystnad, kunde de
få se PK. 1167. PK kunde inte komma iväg om någon iakttog
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dem. 1168. När en PK nedskjutits kunde hon fortsätta sin ritt
om hon fick mat på något ställe - annars fick hon gå hem till
fots. 1169. En PK ropade från en kulle: ”så länge jag har mina
båda ben i behåll, så är allt Pers smör mitt”, - hon blev skjuten i
ena benet - ”så långt detta skott känns är smöret mitt!” 1170.
En jägare sköt en PK som han tog för en tjäder. 1171. En
finngumma hävde förtrollningen i en ladugård - den skyldiges
fingrar blev vissna som ko-spenar. 1172. Finngummor hade
ofta vargar i sällskap. 1172b. En yngling förvandlades till
varulv, därför att han varit oförskämd mot en finngumma.
1173. PK red till Blåkulla på en tjur. 1174. PK tog med sin piga
- de redo på sopkvastar - gumman blev vansinnig. 1175. På
Blåkulla hade var PK sin bädd av ene. Smörjehornet var
huvudgärd. Grå-far låg en stund med var - barn avlade på detta
sätt, blev idioter. Ene-bädden uppbrändes, askan utdelade gråfar i lika delar till alla; med det förtrollades sedan folk och djur.
1176. Ett par PK utpekades; de satt med ryggen mot prästen.
De satte blodstörtning på honom, så att han dog. 1177. Om en
PK ropades vid namn, föll hon ner och blev halt för livet. 1178.
Sägen om en soldat som var i Tyskland och kom hem med en
PK´s hjälp; den otrogna hustrun; en känga användes som bevis.
1179. Häxorna i kvarnen kommer med smör åt den stygge; en
som hade för litet smör fick till straff att vara lyse-käring.
Häxorna begärde kvittens för smöret. 1180. Om man lyfte hästselen och spottade under den påskdagen, fick man se häxorna
sitta baklänges i kyrkan. 1181. Påskafton for PK till Blåkulla på
kvastar och brödspadar. Hade man fått på sig kläderna avigt,
kunde man se dem. 1182. Påskafton återvände häxorna i
skators skepnad - man skulle inte skjuta skator under påsken.
1183. Häxornas makt bröts, när solen gick upp på påskdagen.
1184. Pojken som ville fara till Blåkulla; han smorde en
spädkalv med häxans smörja, men kunde inte tiga under färden,
utan föll ned och slog ihjäl sig. 1185. En trollpacka blev
nerskjuten vid en Blåkullafärd. Hon dödade alla korna för den
man som röjt henne. 1186. PK for till Blåkulla påskafton och
förnyade då sitt kontrakt med den onde. Alla skulle dricka av
en dryck, som bryggdes i en stor kittel. 1187. En PK skapade
om sig till en orre för att reta sin granne som var god skytt. Han
sköt henne i baken med arv-silver. 1188. PK spådde olycka
över mannen som röjt henne. 1189. Man skulle ha stål på sig
om man gick ut påskafton. 1190. Skomakare följde sin
matmoder till Blåkulla - ”sönder i dag och helt i morgon!”
1191. Prostinnan i Bro var trollpacka. Hon hade haft sin dotter
med sig och lärt henne trolla. Prästdottern låter sin far följa
med till Blåkulla. 1192. Kvarnen som brann var påskafton. Den
onde med en hoper påskkäringar kommer in. En karl skrämde
bort dem. 1193. PK lade en halmkärve i sängen, innan hon red
till Blåkulla. 1194. Det var PK i kvarnen påsknatten; en dräng
skrämde bort dem. 1195. Kapten Elin flög i luften och pissade
på två gubbar. 1196. PK samlades på ett berg... Skam var med
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dem. 1197. PK var hos Skam i Blåkulla. En av dem fick
tjänstgöra som ljusstake. 1198. En vagn som smorts med PK´s
smörja sätter sig i rörelse. 1199. En PK blir sittande i röken tills
en gubbe ber henne. 1200. Häxor röjas om man i kyrkan ser på
dem genom en vargstrupe. 1201. PK red på påsklimmen
(kvast). 1202. Häxor kärnar smör i bäcken. De for till Blåkulla
på en gris eller en kvast. 1203. PK kärnade smör. 1204. En PK
skall fara till Blåkulla; hon säger formeln fel och får fara upp
och ned i skorstenen hela natten. 1205. PK kunde förgöra
kreaturen om de kom över hår från deras svansar. 1206. En
man hade tagits upp i luften av PK som doppat honom i vatten
osv. 1207. Man kunde rida på en ko till Blåkulla. 1208. Djuren
bli våta; de stå avigt i båsen. 1209. Trollkonor möttes i
kyrktornet. De skavde på klockan. 1210. Häxor for till
Blåkulla. Man ritade kors överallt som skydd. 1211. Häxornas
kalas på Blåkulla. 1212. En man ser en trollpacka sitta och
kärna smör i en bäck påskdagsmorgon. Hon hotar honom med
att göra honom till krympling om han omtalar det, och han
tiger. 1213. En bonde kastar sin kniv i en flock PK. Han råkar
en, vilken befinnes vara hans hustru. 1214. Häxor far till
Blåkulla påskafton. Man måste därför skjuta spjället före
solnedgången. Alla redskap med handtag måste flyttas under
tak för att inte häxorna skulle kunna komma åt dem. Det var
kors över alla dörrar och alla luckor stängdes. 1215. En bonde
vet att hans grannhustru är påskkäring. Påskafton hör han det
vina i luften - han skjuter uppåt och hör ett skrik. Dagen därpå
är grannhustrun sjuk, skjuten i foten. 1216. En häxa tog en
gång en liten pojke med till Blåkulla. Han kom sönderriven
hem och blev sedan konstig i hela sitt liv. 1217. Man kunde
fara till Blåkulla på ett baktråg upp och ned. En häxa rider på
en bagge. 1218. PK bakar pannkaka som innehåller koskit.
1219. Man brände häxor, Skramgubben innebränd. 1220.
Kapten Elin blev hängd. 1221. Varje skärtorsdagsnatt brann en
bäckkvarn ned. Påskkäringarna träffade då samman med Skam.
1222. PK läste fadervår baklänges. De for till Blåkulla - den
onde var värd. PK kunde mjölka i strumpeband, kärna smör i
en ler-håla, makt-stjäla djur, men var skicklig djurläkare. 1223.
Trollsmör ser ut som vitt skum, det skulle man bränna upp.
1224. PK kunde inte gå på plöjda åkrar. 1225. En eld sågs
brinna över Flintberget och en flock PK redo omkring elden.
1226. Man var rädd för en orkan, det är Skam som flyger i den.
1227. Trollpackor tog sig in i fårhuset trots tjär-korsen och
klippte fåren. 1228. PK dansade med den onde. 1229. En PK
skaffade sig plock-ost i grytan, så fort en ko kalvat någonstans.
Man skulle först ta i kogödsel. 1230. PK blev inskrivna på
Blåkulla. De blev skurna i fingret. 1231. PK kärnade smör i
bäckar skärtorsdag. 1232. De kärnade vid någon kvarn. 1233.
Där man tände tidigt skärtorsdagar, fanns det en PK. 1234. PK
kärnade smör i vägkorsen. 1235. Häxsmör = mögelsvamp på
träden o dyl. 1236. En dräng satte betslet på en käring och hon

145
blev häst och blev skodd. På morgonen var matmodern skodd
på alla ”fyra fötterna”. 1237. Prästen utpekade PK i kyrkan som
”red på varg, red på prästens oxe mm” men blev sedan mållös
och dog. 1238. Drängen som kom till Blåkulla. När han läste
till maten blev den till ormar. 1239. Den som varit elak under
året måste fara till Blåkulla, där skulle Gamle-Erik leka med
dem. 1240. En jägare fick löfte om att alltid skjuta rätt, om han
inte röjde en PK. 1241. PK hade stora påsar med sig. 1242.
Kvarnen som brann ner varje påskafton. Trollpackorna firade
då fest och Skam var med. 1243. Skärtorsdag hämtade
trollkäringarna smör i bäckarna. 1244. Skärtorsdagen for
trollpackor till Blåkulla för att smörja sina kvastar. De försvann
genom ett hål i berget. 1245. Horn-Per satt där på en kvarnsten.
Det blev slagsmål; ”helt idag och särt i morgon!” 1246.
Käringarna träffade Skam i Trollhålet i Blåkulla - de fick kraft
att ta mjölk från andras kor. 1247. PK höll till på Blåköln på
stora Brattön - hur inskrivningen gick till. En flicka blev
konstig efteråt. Hon fick stå tre torsdagsnätter innanför
altarringen och läsa i kyrkboken. 1248. Påskafton skrapade
trollpackor ärgen av kyrkklockor, den användes till trolldom.
1249. I påskveckan knackade käringarna ärg av kyrkklockor.
1250. Påskkäringars formel: ”Här upp”.. en man läste fel och
åkte upp och ner i skorstenen. 1251. Genom att se genom en
vargstrupe, kunde man se påskkäringarna sitta bakfram i
kyrkan. 1252. Prästen kunde en gång inte läsa fadervår. Det satt
då tolv käringar i kyrkan. 1253. En pojke som var med och
eldade påsk-fyr, kastade sin fällkniv mot det som han trodde
vara en påskkäring. Många år senare kom han som soldat till
Frankrike och återfann sin kniv hos en kvinna som hade fått ett
hugg i låret. Hon lät honom rida hem på sin tjur. Han avslöjade
då sin otrogna hustru. På dit- och återresan fläkte han upp sina
byxben på ett visst kyrktorn. (VFG 2119) 1254. En man sköt
ner en påskkäring. Denne och två kolleger ville döda skytten.
1255. PK tappade sitt huvudkläde. 1256. PK dödade en ko
varje påsk. En dräng högg henne med kniv, blev hes - blev
botad - talade om det för en gravsten. 1257. En piga hade varit
med en häxa i djävulens kula i Blåkulla. 1258. Kniv kastad i en
virvelvind avslöjar en kvinna på väg till Blåkulla. 1259. påskmorgonen är PK i kyrkan och sitter vid altaret med mjölkbyttor
på huvudet. 1260. Man skulle elda med enris i spisen påskdags
morgon för att skrämma påskkäringarna. 1261. En häxa kärnar
smör i en bäck. På sitt yttersta biktar häxan sig för en präst som
inte stod ut med att behålla det för sig själv. Han talade om det
för en björk och den växte inte sedan. 1262. PK hade haft en
flicka med till Blåkulla, där hon lärt mycket. Hon mjölkar en ko
genom skaftet på en kniv tills kon dör. Flickan vill inte leva då
hon lärt så mycket ont. Hon ber att man skall sätta henne i ett
kar med vatten och öppna pulsådern på henne. Så sker också.
1263. En gubbe skall smörja sin vagn - han får tag i ett horn
med smörja. Då han smort två hjul, flyger vagnen sin väg. På
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detta sätt får gubben veta att gumman är en häxa. 1264. PK
skulle ha smör med, då de for. De klippte fåren. En blev
nedskjuten. Man kunde se dem genom en vigselring. 1265. En
gumma ber att få låna kaffe på ett ställe men får det inte. Då tar
hon lin och stryker på sin kjol - en gris blir sjuk. 1266. En
gumma förgjorde kor bara genom att titta på dem. De blev
sjuka och mjölkade bara trasor. 1267. Trollkäringar kunde
mjölka andras kor på nedhängande rot-ändar på gärdesgården.
En klok gumma mjölkar kor på en gärdesgård - korna står och
skälver i ladugården. 1268. Ropade man påskkäringens namn,
så föll hon ner. 1269. Trollpackor var ute påskafton, man sköt
efter dem. 1270. På en gård brukar trollpackor varje påsknatt
förstöra gödselhögen. En dräng ställer sig där med en stor kniv
- hugger en käring i armen - de ger sig iväg. Dagen därpå ser
han, att gumman i granngården fått sin arm förvänd. 1271. PK
smorde sopa och raka ur ett horn - blev osynliga efter en
trollformel. Kunde skjutas ner med en silverkula. 1272. Om en
ko vid påsken hade magsjuka, var det ett tecken på, att en häxa
hade ridit den till Blåkulla. 1273. En man skulle skjuta tjäder en
påskdagsmorgon - han får se en gumma komma flygande till en
sten och ropa: ”så långt detta ropet höres, är sanket (mjölk)
mitt! ”Han slår till henne i stjärten med bössan: ”så långt detta
slaget känns, så är det ditt!” 1274. Man sköt påskkäringar. En
gång lyckades man skjuta ner en påskkäring som man hade i ett
hönshus över natten. 1275. En häxa blir sönderhuggen i
ansiktet vid Blåkulla av en annan häxa, som säger formel, då
hon slår henne, fel. 1276. En soldat följer efter en PK till
Blåkulla, slår käringarna. På hemvägen faller han ner vid ett
kyrktorn. Han klarar sig, men kalven som han ridit på slår ihjäl
sig. 1277. PK bruka vila vid en bäck och tvätta mjölkkärl. En
man ser dem och slår en av dem i ansiktet med en sten. Hon får
märke härav, så länge hon lever. 1278. Om de kunde få blod av
en trollkäring, kunde hon inte göra något ont. 1279. Påskkäring
misshandlar man. 1280. En man upptäckte häxor med hjälp av
ett ägg. 1281. Kapten Elin och Lisbet for till Blåkulla. 1282.
Några barn följde med en gång. Maten var ormar och grodor.
1283. En finsk trollpacka som haft ett förhållande till en svensk
soldat, kommer en påsknatt och dödar soldatens hustru. 1284.
En svart skugga springer genom påskelden ner till sjön. 1285.
En som äger en mjölkhare tar den med sig i graven. 1286. En
häxa far fram - tappar nyckelknippa. 1287. Häxor ville
påsknatten klippa svarta får för trolldom. 1288. En man smörjer
en vagn med häxans smörj-kors - vagnen far upp i luften. 1289.
En knalle far med till Blåkulla - rider på en kalv och häxan på
en höna: ”sönder idag och helt i morgon!” 1290. En hoper
påskkäringar anfaller en man och kastar honom och hans påse i
bäcken. 1291. En skräddare var med bland påskkäringarna:
”idag sår och aldrig helt!” 1292. Kvarnen som brann varje
påsk. Käringarna har möte med Gode-far. Det utspioneras av en
dräng. 1293. PK kunde trolla dymmelonsdag. De kunde hänga
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sig i röken. 1294. Häxorna och bisen (anförare, gubbe) i kvarn
påskafton. (Episod ur Aarne 1136) 1295. En västgöte söker
härma en häxa och får fara upp och ned i skorstenen. 1296. En
dräng kommer upp i käringarnas fest. 1297. Djävulen hämtar
dem som en kråka eller tjäder. 1298. Häxor blev nedskjutna
eller nedstuckna med en hötjuga. 1299. Skyddseldar mot häxor
voro; påsksmällar, påskeldar, tjär-kors, halmstrån i kors
innanför ladugårdsdörren och i mjölkspannen. 1300. En präst
möter en påsk en käring som rider på en grå-ben (varg). 1301.
PK rida på husdjur till Blåkulla. 1302. Svart-Kristina ger häxor
som skall fara till Blåkulla sömnpulver. 1303. PK har en
mjölkhare, far till Blåkulla. Hennes man får då dela läger med
en halmkärve - bringar otur med kreaturen. 1304. Om man på
påskdagen springer barfota ”över tre mans ägor”, får man se
hur påskkäringarna sitter baklänges i kyrkan. 1305. Trollpackor
rider hundar på påskafton. 1306. Man gjorde kors i verktyg av
trä, annars red blåkulla-käringar på dem. 1307. Flickan som
upptogs bland påskkäringarna mjölkar ihjäl en ko - blir
ångerfull och ber att få bli dödad. 1308. PK är ute vårfrukvällen (25 mars), långfredags- och påsk-kvällen. 1309. En PK
talar om att hon varit på Kinnekulle och kokat ”attar (åtta?)
tunner böner”. 1310. En piga tar med sin kamrat till Satan för
att skriva in henne som PK. 1311. Påskdagen fick man se vilka
som varit i Blåkulla, om man tigande och fastande såg in i
nyckelhålet till kyrkan. 1312. Vid våffeldags (25 mars) tid går
käringar omkring och trollklipper fåren - tre saxhugg i nacken
och tre på ryggen - detta för att dra välsignelsen till sin gård.
1313. Käringar for till Blåkulla påskafton. En gumma sköts ner.
Hon blev låghalt. 1314. En flicka rider till Blåkulla på en
kvastkäpp som förvandlas till en mjuk och fin hare. Skam
skriver in flickan med blod från hennes finger - hon får lära sig
att trolla. 1315. PK brännas i en tjärtunna. 1316. PK´s smörja
innehåller bl. a. filspån från kyrkklockor och ragg från
kreaturens huvud och ben. 1317. En gubbe står i vägen för en
PK och följer med i luften - han faller ner i en rishög. 1318. PK
stämmer möte med Satan i en kvarn vid påsk. Hon har bl. a.
med sig söt gröt till Satans käring. 1319. PK samlas i en kvarn avhämtas av Horn-Per till Blåkulla. 1320. PK kastade vatten på
en gubbe. 1321. PK klipper boskapen var kväll under
påskveckan. 1322. PK slår emot solen för att den inte skall gå
upp. 1323. Man tror att PK få lära sig att ”göra åt” sjukdomar i
Blåkulla. 1324. En PK går igen efter döden. 1325. En man blir
riden av påskkäringar. Han hugger en av dem med en kniv.
1326. En man blir medryckt av häxor. När han kom till sans,
stod han till hälften fastfrusen i en vak. 1327. PK rider t o m på
svin. 1328. Om man vill se PK, skall man lägga sig på rygg
invid skorstenen på taket; man måste ha guld och silver på sig,
annars följer man med. 1329. Vallhunden på en gård ryckes
upp i luften en påskafton, kommer illa tilltygad tillbaka efter tre
dagar. 1330. Ett stort hjul kommer nedrullande från
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ladugårdstaket på påskafton. 1331. En PK satt i en bäck. En
man nämner hennes namn och blir av med sin häst. 1332. En
käring kärnar smör i bäcken påsknatten. 1333. En PK förgör
grannens kor, så att de få vanskapta kalvar. 1334. PK råder sin
sonhustru att falla på knä och läsa fadervår baklänges, när hon
skall börja kärna. 1335. En käring dödar tre kor genom att dra
runt tre ggr på en lånad hem-kvarn dymmelonsdag. 1336.
Påskafton gå käringar ut och ropa: ”alla kor mjölka i min
bytta!”En präst känner igen en PK - skyddar sig genom att
bryta sönder hästskor och kasta i elden. 1337. Skomakare får se
hur Skam tar emot smör av påskkäringarna. 1338. Påskkäringar
sitter i rad på ett rep. En man skjuter ner en av dem; han
återfinner en av sina vantar hos en gumma. Lova i Erikstad
stannar skjutsar, får en ung man att gifta sig med dottern mot
sin vilja, fördärvar smörturen. 1339. Häxorna kan inte ta
sopelimmar (kvastar) med fyra band på. 1340. Burta på Grim
tar in björnar och vargar i stugan - rider på dem påsknatten hon kan förgöra kreatur. Hon brännes inne i sin stuga. 1341.
Man kunde se påskkäringar i kyrkan om man hade 9 sorters stål
på sig. 1342. När PK far i luften, syns en ”ramsa” ungefär som
en garn-härva. 1342. En påskkäring lägger en halmkärve i
sängen bredvid mannen. Hon sätter liv i halmkärven genom att
kasta sot från skorstenen på den. Rider sedan iväg på kvasten.
En påskkäring i kvarnen lämnar smör till någon med grov
basröst. En man som legat gömd faller ner. Skrämmer ut
gummorna - han behåller smöret. 1343. Den onde köpte 18000
tunnor bönor åt påskkäringarna till påsk, men de är så många,
att de endast få en böna var. De hålla till på Lurö Bratt, där de
åka skinnkälke. 1344. En PK som inte hinner hem före
soluppgången, faller ned vid en kyrka. 1345. En kvinna far till
Blåkulla på ett bröd-spett. 1346. En prästson följer med en
trollkvinna på en stång till Blåkulla. Kommen dit börjar han
predika. Han måste gå tre dagar innan han kommer hem. 1347.
Påskkäringar är av tre slag 1) de som kunna skjutas endast med
guld 2) med silver 3) eller med vanlig blykula. 1348. Prästfrun,
förvandlad till en stor so, hemsöker ladugårdarna på
påsknatten. Hon skär sig på en uppgillrad lie. 1349. En man blir
kvitt PK genom att slå dem med sin vänstra sko. 1350. En PK
mjölkar sin kvast. 1351. PK kunde endast flyga på natten.
1352. PK höras tuta i sina horn. 1353. En flicka får lära sig
trolla i Blåkulla; hon kan mjölka en kniv i väggen. Hon brännes
på bål. 1354. PK hämnas på en man som upptäckt dem. 1355.
Om man skall skjuta ner en PK, skall man stå på en stalldynghög. 1356. En käring tjuv-mjölkar kor genom att hugga en
täljkniv i stubben. 1357. I påskkäringarnas trollformel ingick:
”högt över alla trädtoppar!” 1358. En PK stod på
påskamorgonen och kärnade i ett ”fä spår” - hon hade bara ett
fisknät på sig. 1359. En smed i Skrea sköt ner en påskkäring.
Hon förvandlades till en säck - smeden blev sjuk och dog.
1360. PK reste till Sankte Per. 1361. PK rider på tre-bandade
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kvastar. 1362. En skock PK slå sig ned nära en man som står
och metar påsk-kvällen. 1363. PK ha en särskild smörja, med
vilken de smörjer den som de vill ha med sig till Blåkulla.
1364. En ”gut” övernattar hos en påskkäring. 1365. ”Här upp
och här an och till helvetet fram!” 1366. påsk-gubben slår ner i
skorstenen om man inte har stängt spjället. 1367. En man ”red
påsk” på en tjur. 1368. PK for till Blåkulla och förvandlades till
gödsel-grep. Drängen sköt på denna och sköt låret av käringen.
1369. En unghönas första ägg insmugglat i en persons kläder,
gav denna förmåga att se påskkäringar - sådana ha en
mjölkbytta till huvudbonad. 1370. En pojke smorde sina skor
med smörja från en påskkärings horn. Han kunde inte hålla
fötterna stilla. 1371. Två käringar som slagit enbären
dymmelonsdagskväll mötte ett stort vitt hundliknande djur.
1372. Trollkäringarna stå i förbund med den onde. Han hjälper
dem till Blåkulla påskafton. Barn som lockas med bli väl
mottagna. 1373. Man sköt efter påskkäringen - en silkeschal
kom nerseglande. 1374. Påskkäring visar sig i gestalt av en
sugga. 1375. Genom ett vedträ med knast-hål kunde man se
vilka som varit påskkäringar. 1376. Påskkäringarna och den
oskyldiga flickan hos Satan - hur hon skulle skrivas in med
blod från sitt finger; vad de åt - ormar, grodor osv. När de hade
ätit lade de sig intill Satan i en lång rad på golvet, den ene vid
den andre och då knäppte Satan ett bälte om sig och rullade sig
över dem allihop och då blev de med en liten byting, var och en
- allihop, och den skulle dödas och vara till smörja en annan
påsk. Så lärde han dem, hur de skulle få vind i väderkvarnar.
Då skulle de knyta en näsduk - två knutar gav vind - tre knutar
då gick kvarnen, så att de fick malet. Men om de knöt den
fjärde knuten, då blev det vind, så att det gick sönder
alltsammans. 1377. PK kom in i kvarnen och började slå
varandra med springe-stickor (käppar): ”sönder idag och helt i
morgon!” - men den natten brände kvarnen. 1378. Det satt en
käring och rörde i en bäck - hon fick en smör-klump. 1379. PK
red på smorda ugnsrakor. 1380. PK föll ner på kyrktornet.
1381. Sopa, raka, smörj-horn hade påskkäringarna med sig.
1382. Det var filspån från kyrkklockorna i smörjan. 1383. En
mjölnare övernattade i en mjölkupa och åsåg hur Skam ympade
käringarna. 1384. Kom man dit, där påskkäringarna slaktade,
rann blodet ej. 1385. PK använde till sitt häxeri två gamla
kakor. 1386. PK nedskjuten - skytten dör ett par dagar efteråt.
1387. En präst såg 12 käringar springa nakna runt kyrkan efter
sitt besök i Blåkulla. En ångerfull trollkäring ville bli döpt på
nytt. 1388. PK tjuvmjölkar med ett knivskaft. 1389. Om en
häxa inte får någonting alls, då hon tigger, så har hon ingen
makt. 1390. Skärtorsdagen märker häxorna de djur som de skall
rida på. Anna Stina i Ä. märkte en kalv hos grannen. Kalven
togs in och skyddades genom bibeln. 1391. Man kunde se PK
genom en ring av tre huvudhår eller genom ett kvisthål eller ett
nyckelhål. 1392. En kvarn brann var påsk. Troll kommer in: ”vi
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skall hoppa och dansa tills dagen blir ljus, sedan skall vi tända
eld i varenda knut!” 1393. PK for till Blåkulla långfredags
morgon; de betalade skatt till djävulen. 1394. PK for till
Blåkulla. De lägger hugg-kubben i sitt ställe i sängen. 1395.
Man kunde se solen niga påsk-morgonen. 1396. Det var en
gumma som red på gråben en påskdagsmorgon. 1397. En
påskkäring blev skjuten; man fann sedan en död gris och rester
efter kläder. 1398. PK lägger suggan eller kalven på rygg och
sätter sig sedan på deras buk och rida. 1399. Häxan måste ha
någon med sig, annars fick hon stryk av Skam. 1400. Skam
skrev in häxorna i sin förening - han tog av deras blod och
skrev med. Det var gästabud och dans i Blåkulla. 1401. PK
kunde inte skrämma ett förstfött djur. 1402. Johan G. eldade
med påskkäringar. Han brände nötboskaps-klövar, horn och
tagel, gamla skor mm. 1403. En PK förvandlades till bråte och
spånor, om man sköt henne. 1404. Häxorna var på taket
skärtorsdagsmorgon. De häller mjölk nerför takets sidor. 1405.
En man sköt i en vind och då dask där ner en käring. Han sköt
med silver. 1406. En PK smorde en gubbe och red på honom.
1407. När han nämnde henne vid namn sjönk de ner i Ölje
mosse. 1408. Botila hölj (=vattenhål), där dränktes en häxa.
Botila mjölkade genom ett strumpeband. 1409. Käringarna
kunde skjutas med silver (gåvoring eller ärvd ärm-knapp).
1410. PK lade en halmbunt i sitt ställe i sängen. 1411. PK
smörjde sina stövlar. 1412. Man vaktade på taken för att
skydda sig mot PK. 1413. PK fick makt över djuren genom att
klippa dem i öronen (fåren), skägget (bocken) och svansen
(kreaturen). 1414. De klipper också djuren över korsryggen.
1415. Bondhustrun: ”här upp och här ut, till helvetes knut!”
drängen ändrade orden ... hustrun bad honom inte röja henne.
1416. Häxa tog hunden på ett ställe och red på - den kom igen
en vecka senare. 1417. Det var trolltyg i virvelvinden - man
fick simhud mellan fingrarna. 1418. Besök i Blåkulla. Skam
befruktade yngre kvinnor, vars barn blev ett ”Satans följe på
jorden!” 1419. Det var besök hos Skam i Blåkulla. En PK
fastnade på ett kyrktorn då solen gick upp. 1420. PK måste ha
något stulet djur att rida på. Det tjöt och visslade i luften. 1421.
PK for över elden - sagesmannen blev sjuk. 1422. Käringen
lade sig naken påsk-kvällen - följande morgon var hon borta.
1423. En häxa försökte påsknatten gå in i ladugården. Det
lyckades inte emedan pigan stängt dörren med orden: ”i Jesu
namn!” 1424. En man kommenderar fram ”små gubbar” som
tvingas forsla en mycket stor sten till en stenmur och placera
den i muren. 1425. PK hade sopa, raka och kaffekittel. 1426.
Det var häxor vid eldarna om påsk och midsommar. 1427. En
virvelvind tog byxor som tvättats efter solnedgången. 1428. PK
tog en get påsknatten 1429. .. de klippte fåren under öronen; de
skulle ha öron-ull av fåren med till Satan. 1430. Häxa tog smör
ur kärnan var gång hon tog i askan i spisen. 1431. PK - de
lovade en flicka en röd klänning, om hon berättade vad de
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gjorde i Blåkulla. Den röda klänningen; en rödglödgad
kyrkklocka. 1432. PK var i kvarnen - de tände på den; drängen
var i kvarnen. 1433. PK redo på ”hänkebôler” - bördor av
gärdsgårds-hank. 1434. En häxa flöt på vattnet. Prosten Härdin
jordfäste den sista häxan i Tisselskog. 1435. ”De mjölkade ur
gärdsgårdshank. De mjölkade ur vänstra strumpebandet.” 1436.
En kniv kastas i en virvelvind - en finne skadas i låret. 1437. En
häxa har klockskav samt mull från kyrkogården i sin smörja.
1438. Fåren blir klippta ovanför svansen eller vid öronen i
fastan. 1439. En häxa vill skära en man i ett finger en påskkväll. 1440. Det var avresa på skärtorsdags kväll. Ringer det i
kyrkan, faller de ned. 1441. Man ritade tjär-kors, så att inte PK
skulle kunna komma in och ta nyttan av korna. 1442. Mot PK
skyddade man sig genom att bränna enbär i spisen. 1443. PK
ropade: ”kor, getter och får, mjölka i min bytta hela detta år!”
1444. Häxor blev bjudna på hästkött i Blåkulla. 1445.
Trollpackan Elin kunde förvandla en hare till räv ... och kunde
skapa sig i en gris´ skepnad. 1446. Fick häxan strå ur kons
svans kunde hon ta mjölken. 1447. Fem påskkäringar tog en
pojke upp i luften. 1448. Bålet brinner inte förrän mjölk som
häxan stulit, slås däri. 1449. PK - de var sams med Skam och
offrade smör till honom. 1450. PK dansade med fan. 1451.
Skott lossas påskafton uppåt luften - det var jämmer och gny.
1452. Man kunde skjuta PK med en byxknapp. 1453. PK
kommer till kvarnen med smörbyttor - dräng skrämmer bort
dem. 1454. PK försöker klä av en man; då hade de fått makt
över honom. 1455. Häxor tog smörja ur hjulaxlar i kvarnen.
1456. PK dansade nakna i en stuga. De slog varandra med
käppar: ”känner du inte den så känner du inte den!” 1457. En
gubbe högg sig i tummen, strödde aska i såret och satte fast
tummen igen. 1458. Blåkulla var en herrgård - där var en port.
1459. PK menade man - hade suttit på taket om det rök ur
skorstenen påsk-morgonen. 1460. PK avlämna var sin bytta full
med smör till den onde påsknatten. 1461. Lövjerska = klok
gumma. 1462. Kapten Elin medförde en tös till Blåkulla. Tösen
ville inte ta ”Gudfar” i handen. 1463. Kapten Elin mjölkade ur
en led-påle. 1464. ”Här av och här an till helvetes land!” 1465.
Genom nyckelhålet i kyrkdörren ses påskdagen PK sitta med
ryggen åt prästen och med psalmböckerna omvända. 1466.
Blåkulla ... Skam undervisade dem i allt ont. 1467. Skam
förebrådde en gumma för att hon inte hade fullt mål med smör.
1468. En häxa red på en tjur - den tynade bort. 1469. PK
smidde skärtorsdags-stål. 1470. Kvinnan lurade mannen denne sticker sin kniv i vad han trodde vara hustrun - men det
var endast en halmkärve. 1471. En stut stod löddrig på
ladugårdstaket en påsk-morgon. 1472. En gubbe måste skydda
sig mot PK genom att välva ekan över sig. 1473. Den onde
kom i en märrs gestalt till påsk-vakan. Ungdomarna redo på
den och for till Blåkulla. 1474. Skam tog blod ur häxans finger
och gav henne en mjölkhare. 1475. Det var fullt med käringar i
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kyrkans klockhus - det fick röjas. 1476. Häxor sticka med
mässingspetor (stickor av mässing) i kyrkan påskdagen. 1477.
Drängen i Blåkulla. Skam bjuder på middag - ormar mm. den
som talar får stanna ett år. 1478. En gumma mjölkar genom en
tunn-tapp i taket. PK släpper ner malm från kyrkklockan i
vatten och förbannar kristendomen. 1479. Häxorna tog mjölken
midsommarnatten. 1480. En PK som red på en varg. Hotar att
fördärva en mötande präst. 1481. Blodvite (slag i ansiktet)
berövar den trollkunnige hans makt. 1482. Satan blir arg över
att en liten flicka är med: ”hon röjer er!” - Satan märkte flickan.
1483. PK for omkring och tog odöpta barn och bytte bort. De
hade blå klänning och röd hätta. 1484. Kohorn med smörja
skyddar mot PK. 1485. Det var en nerskjuten PK i en grågås
gestalt. 1486. En gumma mjölkade ur en gaffel, fastsatt i
bordet. 1487. PK tog suggan och red på. 1488. PK i Blåkulla
ger skam tionde. 1489. Virvelvinden var Herodes dotter som
dansar. 1490. En påskkäring på väg till Vallhall får en kniv i
sitt ena lår kastad av en som sedan kom till Norge i krig (IFGH
4267). 1491. Käringar iförda endast ett ”nätaskynke” kärna
smör i en bäck vid påsktiden. 1492. PK red för fort; det tog eld
i kvastar och hon blev bränd där bak. 1493. En PK hängde sig
på en vandrares rygg. 1494. En gumma red baklänges på en
varg. 1495. PK dansade på Speleberget. Fan själv spelade.
1496. Mot PK skyddade man sig med liar i taket. 1497. PK
mönstras av den lede påskafton; de hade med sig gåvor till
honom. 1498. PK var i ladugården skärtorsdagskväll - i
fähusen. 1499. PK klippte fårens öron; de skulle ha ull med sig
till Horn-Per i Blåkulla. Käringarna tog en pojke med sig till
Blåkulla. 1500. En häxa brännes - hon förbannade växtligheten.
1501. Vid Blåkullafärden gavs smörtionde till den onde. 1502.
PK tog gärna bockar att rida på. 1503. I Blåkulla dansade den
onde med nakna påskkäringar. 1504. PK gick baklänges i
kyrkan. 1505. En sugga kom ur påskelden. 1506. ... till sist kom
de till en stor herrgård och där bodde ”själve gôbben” – gamleHannes. 1507. Han kom också med, där var det kalas: ”De åt
mycket styggt”, de dansade och levde på alla vis. Men när de
hade dansat så skulle den onde ”begagna” käringarna - han tog
en i sänder. Han red och käringarna skrattade och skrek. Men
så blev det slut på kalaset. Alla reste och han såg ingen
herrgård längre, utan han låg i ett stort ”granhôlt” i en stor
skog.. 1508. En PK kan rida till Blåkulla på en spinnrock.
1508b. (Gammern visade av råttorna till Gertrud) 1508c. Piga
smörjde sina skor med husmoderns smörja - hon kom till
Blåkulla. 1509. Blåkullaritt: ”Hej opp genom skorsten och inte
stanna förrän vid helvetes port!” - vandraren sade fel: ”opp och
ner!” Han skrev i Blåkulla: ”Jesu namn” i boken. Den onde
kunde inte ta i boken mera. Sedan kunde han inte hålla reda på
kvinnorna. 1510. Prostinnan i Krokstad trollade fram smör...
blod på knivar - trollsmör. 1511. PK tog flisor ur kyrkdörren.
1512. En gammal sko i spisen påskaftons kväll alstrar en
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kväljande rök som skrämmer påskkäringarna. 1513. PK kunde
inte rida till Häcklefjäll om man ritade ett kors under kreaturens
buk.. 1514. En påse med tupp-ben och hår kom farande genom
skorstenen (då en häxa damp ner).
påsk-mat.
1515. Man åt inte kött långfredag. 1516. Det var påsk-gröt av
korngryn och fläsk. 1517. Man åt mycket fläsk andra tisdagen i
fastan. 1518. Svinhös (svinhuvud) och potatis åt man till
middag långfredag. 1519. påsk-korv åts påskdagens middag.
1520. Köttsoppa åts köttmåndag. 1521. Det var fläsk,
fläsktisdag; gröt och ägg påskafton. 1522. Välling åts
askonsdag. Alla fick askonsdagskaka. 1523. Kött och fläsk åts
inte under fastan; man skulle äta enkelt. 1524. Fastlagsbröd
bakades. 1525. Man kokade en soppa på ben av en gris, som
man slaktat på hösten. Fattiga inbjöds att äta av soppan vite
tisdag. 1526. Soppa åts under tystnad. 1527. Ärter kokta i salt
och vatten åt man till middag långfredag. 1528. Kött åts
fastlagssöndagen. 1529. Julgrisen åt man av fettisdagen. 1530.
påsk-gröt med fläsk i åt man påskdagen. Den var kokt under
långfredagen. 1531. Blodpalt doppat i hembränt skulle man äta
i fastan. Korv åts första måndag i fastan. 1531. Fläsktisdag,
välling-onsdag. 1532. påsk-gröt, långfredagsgröt. 1533. Man åt
havrebröd under fastan och f. övr. enkelt. 1534. Grismage åts
påskdagen. 1535. Välling och rågkaka åts askonsdag. 1536. Det
var små, f. tillf. ystade ostar åt barnen, då de hade påsk-skår.
De drack kaffe och åt smörgås. 1537. Risgrynsgröt åts
påskafton. 1538. Våfflor och bättre mat åts i fastan. 1539. Fet
mat åt man fläsk-tisdag. 1540. Grissvansar åt man fettisdag.
påsk-gröt av gryn och fläsk. 1541. Fläsk och bruna bönor åt
man fettisdag. 1542. Välling koktes på bröd som legat i
havrebingen sedan jul. Det åts annandagen. 1543. Det var dopp
i grytan långfredagen. 1544. Ett halvt oxhuvud kokades
långfredag. 1545. Fruktsoppa åt man vita tisdag. 1546. Klimp,
fläsk och bullar med mjölk åt man fettisdag. 1547. Salt fläsk åt
man långfredag. 1548. Saltlånga och köttbullar och fruktsoppa
åt man till middag långfredag. 1549. En två veckors gris stektes
på påskbrasan. 1550. Mycket fläsk skulle man äta på
fastlagssöndagen. 1551. Gröt och ägg åts påskafton. 1552. På
påskafton skall man ha ägg och gröt och påskkaka ofta i form
av en ”Karla-vagn”. 1553. Fläsk och pannkaka skulle man äta
fastlagssöndag. 1554. Pannkaka utan fläsk åts långfredagen.
1555. Korven skulle stoppas, kött och fläsk saltas, måndag och
tisdag i påskveckan. 1556. Grisfötter åt man långfredagen.
1557. Kött fick man inte äta i fastan, men sill och olja. 1558.
påsk-korv; man fyllde en svinmage. 1559. En gubbe ville ha
särskilda maträtter varje dag i dymmelveckan. 1560. Ärter och
fläsk åt man fettisdag (skärtorsdag). Man åt grisfötter och stora
bullar fettisdag. 1561. Man skulle äta fläsk, fläsktisdag. 1562.
Det var äggmat. 1563. Helst åt man färsk sill till äggen. 1564.
Man åt risgrynsgröt och ägg. 1565. Mjölkmat åt man vite
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tisdag. 1566. Det var fläsk, potatis och ölsupa långfredag. 1567.
Julmat gömdes till påsken. 1568. Gröt av sju olika slag skulle
man äta långfredag. 1569. Man fick inte äta kött långfredag.
1570. Grisfötter åt man påskafton. 1571. Äggtoddy dracks av
ungdomarna påskdagen. 1572. Man fick inte äta kött eller fläsk
dymmelveckan. 1573. Svinfötter åt man långfredag. 1574. - Vit
gröt påskafton. 1575. Mörk eller grå mat, t ex grå-ärter skulle
man äta långfredag. Inte vit mat. 1576. Korv-måndag och
fläsktisdag i dymmelveckan. 1577. Man åt påsk-mage. 1578.
Det var enkel mat långfredagen. 1579. Man åt fläsk-mat
långfredag, eller huvudkött av nöt eller får. 1580. Sill-salad var
enda maten långfredag. 1581. Man skulle inte äta köttmat
långfredag - det blev död-kött i kroppen. 1582. Det var dopp i
grytan påskdagen. 1583. Man skulle inte äta mycket
långfredag. Ingen stark mat och helst mjölkmat. 1584. Man åt
ärter långfredagen. 1585. Ägg-peck, ägg-gröt kokte man, då det
fanns gott om ägg. 1586. Det var sill-salad till middag
långfredag. 1587. Svinfötter koktes fläsktisdagen. 1588. Man
skulle inte äta fläsk i dymmelveckan. 1589. Gryn-gröt och ägg
var påsk-mat. 1590. Svinfötter åt man långfredag. 1591. Fläsk
och kål koktes fettisdag. 1592. Man kokte bondbönor
långfredag. 1593. Man skulle alltid äta kött måndag och
fläsktisdag. 1594. Man skulle äta fisk långfredagen. 1595. Kött
fick inte ätas långfredag, men mjölkmat. 1596. Det var måttligt
med mat i fastan - god hälsa. 1597. ”Pannkaka” åt man vita
tisdag. 1598. Risgrynsgröt och ägg åts påskaftons kväll. 1599.
Trollen tog musten ur maten torsdagarna i fastan, den gav ingen
mättnad. 1600. Skärtorsdags middag åts kålsoppa med nio slags
grönsaker. 1601. Pannkaka åt man på vita tisdag. 1602. Fisk
och fastlagsbullar skulle man äta under fastan. 1603. påsk-mat kålsoppa kokt på fårkött. 1604. Pann-osten kom fram till påsk.
1605. påsk-gröt och påskhare åts. 1606. Fisk skulle man äta
under fastan. 1607. Fisk, ägg och gröt var påsk-mat. 1608. Det
var marsipan-ägg till barnen. 1609. Risgrynsgröt och ägg äts
påskafton. 1610. Det var påskharar av karameller. 1611. Man
bakade påskharar. 1612. Äggtoddy och ägg. 1613. Mat skulle
man inte smaka långfredag. 1614. Gröt och ägg fick de fattiga
till påsk. 1615. Man skulle äta mycket fläsk fläsktisdag. 1616.
Det var blodmat långfredag. 1617. Intet mat-förbud långfredag.
1618. Man åt påsk-mage - det var en grismage fylld med fläsk,
sirap och havregryn. 1619. Sista blodkorven från jul åt man
korvmåndag. 1620. Sur korv åt man korvmåndag. 1621. En
man drack 1/2 liter brännvin och åt 32 ägg.
Påskrim.
1622. ”Sopa, raka, smörj-horn...” 1623. Det var rim om
dagarna i dymmelveckan. 1624. Poem medföljde en docka som
föreställde en påskkäring. 1625. Man skulle rimma till gröten
påskafton. 1626. Man sjöng visor vid påskelden.
Påskris, palmer.
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1627. Man hade påskris och fastlagsris. 1628. Palmen tog man
in till påsk. 1629. Björkris tog man in vid fastan. 1630. Man
hade palmer i vatten. 1631. Videkvistar skulle man ha inne
palmsöndag. 1632. Man tog in vide - palmer. 1633. Sälgkvistar kallades påsk-palmer. 1634. Palmsöndag - dropp från
palmen. 1635. Påskris sattes i vatten. 1636. Påskriset; svarta
fjädrar däri t o m påskafton; vita på påskdagen. 1637. Svarte
måndag tog kvinnorna in björkris och satte i vatten; det slog ut
fredagen. Man hade svarta lappar i riset till söndagen - sedan
vita. 1638. Sälg och björkkvistar tog man in till palmsöndagen.
1639. Man tog in björklöv. 1640. Sälgkvistar som kallades
kattungar tog man in till palmsöndagen. 1641. Påskris med
fjädrar är något nytt, som man börjat sälja på torget. 1642. Särd
kallas palmer. 1643. Sardekvistar togs in men kallades inte
palmer.
Skärtorsdag.
1644. Skärtorsdagskvällen lade man ut en vidja till loppgumman. Hon lagade säcken med den. 1645. På skärtorsdag
skulle skäran (skatan) ha lagt sitt första ägg. 1646.
Skärtorsdagen spådde man i äggvita för att få veta sin
tillkommandes yrke. 1647. Skärtorsdagen skulle kvarnarna stå
stilla. 1648. Skärtorsdagen skar husfadern långfredagsriset elden skulle vara släckt. 1649. Man skulle denna dag tvätta
nykärnat smör i vatten, det man tagit in före solnedgången.
1650. Spinnrocken skulle bäras ut. 1651. Skärtorsdagen skulle
man inte spinna; kors på alla dörrar. 1652. Skärtorsdagen
skottade man in dynga i ovännens hus. Man fick inte hugga
ved. 1653. Skärtorsdagen skulle man inte gå ut sent. 1654.
Denna natt skrapade man på kyrkklockorna och lade i
koskällan för att få korna att gå hem på kvällarna. 1655. Man
skulle inte hugga denna dag. 1656. Skärtorsdagsmorgon skulle
man kärna smör och tvätta det i kråk-vatten. 1657. Denna dag
kärnade häxorna smör. 1658. Man skulle lägga vridna vidjor på
dörr-stenen, annars välte de med lopp-lasset där. 1659.
Skärtorsdag skulle man kärna smör. 1660. Nu lägger skatan sitt
första ägg. 1661. Skärtorsdag - skar man av naglarna då, fick
man inte dessa naglar och tår att följa med ner i graven. 1662.
Man fick inte skära naglar skärtorsdag. 1663. Det var en
lätthelg. 1664. Man fick inte spinna skärtorsdag. 1665. inte
heller hugga, baka eller kärna. 1666. Häxorna kärnade smör
skärtorsdag. 1667. Man skulle inte bära bort mjölk. 1668.
Skärtorsdag tog man bort vårtor med fläsk och jord - formel.
1669. Man lade malm från kyrkklockorna i koskällan. Häxor
skavde på kyrkklockor. 1670. Denna dag skulle man inte hugga
eller tälja - djuren blev halta. 1671. Man skulle inte koka
mjölkmat - den skar sig. 1672. Det var bra att tvätta sig i en-lut.
1673. Gick man denna dag ut utan att ha tvättat sig i varmt
vatten, fick man skabb. 1674. Skärtorsdag gömde man sopa och
raka. 1674a. Skärtorsdagen tog man nordrinnande vatten som
var helbrägdagörande. 1675. Nu kärnar häxorna smör i
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bäckarna. 1675a. Skärtorsdag var det lätt att kärna smör.
Påskkäringarna kärnade då. 1676. Tänkte flickan på
skärtorsdagen på den gosse hon tyckte om medan hon kärnade gick det lättare. 1677. Allt ont kom löst denna dag. 1678.
Skärtorsdag - kärleksorakel. 1679. Var det spår i askan denna
dag bådade det död i släkten. 1680. Man skulle inte köra sten
eller hacka barr. 1681. Skärtorsdags morgon skulle man tvätta
(före soluppgången) sig i vatten som stått ute under natten för
att få vacker hy. 1682. Skärtorsdags morgon före soluppgången
skulle man sopa överallt i alla hus under utsägandet av en
formel för att bli av med ohyra och råttor under året. 1683. Man
skulle inte använda eggjärn denna dag. 1684. Skärtorsdagen
skulle man jaga skatorna till grannen. 1685. Denna dag lejde
man tomtegubbe. 1686. Nu for påskkäringarna. Inget fick gå
runt. 1687. Skärtorsdag fick man inte spinna eller karda blår.
1688. Eld bars runt åkrarna. 1689. Skärtorsdag skulle man inte
bära ut askan. 1690. Påskkäringarna kärnade smör. 1691. Man
fick inte gå ut på kvällen. 1692. Elden skulle vara släckt denna
dag. 1693. Man hängde sopa, raka och smörj-horn på
fruntimmer. 1694. Skärtorsdag satte man ut störar och kvastar
till påskkäringarna för att de inte skulle rida på djuren. 1695.
Man skulle tvätta smör i ”skär-vatten”. 1696. Skärtorsdag
slipas alla eggjärn. 1697. Man fick inte klippa naglar. 1698.
Gick man till en korsväg, fick man veta vem som modstulit
(förargat) ens djur. 1699. Skärtorsdag ställdes spinnrocken
undan. 1700. Nu skulle man kärna, annars fick man inte smör
på hela året. 1701. Kärnade man smör denna dag, skulle
grädden sedan skära sig hela året. 1702. Skärtorsdagen
tvättades kärlen, som användes vid kärning. 1703. Man fick
inte elda i spisen. 1704. Denna dag skär sig grädden lätt. 1705.
Man fick inte fälla träd. Kreaturen kunde trampa på spånorna
och bli halta till sommaren. 1706. Man tog in spön av
nyponbuskar för piskningen på långfredag. 1707. Skärtorsdag
fick man inte skära. 1708. På natten sattes en sopa i
ladugårdstaket för att det inte skall bli flugor. 1709. Man fick
inte begagna eggjärn denna dag. 1710. Om man skulle skära,
skulle man först tälja tre stickor i elden. 1711. Skärtorsdagen
skulle fähuset vara låst. 1712. På natten skulle man sätta
skorna, så att de bildade ett V, för att sin älskade få se. 1713.
Pojkar rida denna dag på utsmyckade hästar och sjunga en
tiggare-visa om brännvin. 1714. Intet arbete fick göras. Det var
kors över dörrarna och bakugnen. 1715. Skärtorsdagen skulle
man hämta vatten i en bäck med nordrinnande vatten. 1716.
Man skulle klippa kornas svansar. 1717. Man skulle hämta
nordrinnande hälsovatten. 1718. Man bar ut aska och sopor till
andras ägor. 1719. Nu skulle man kärna smör. 1720.
Skärtorsdagen gör man fint i huset och bär soporna till
påskelden. 1721. På skärtorsdagen går man ut och ropar: ”Möe
smör, möe smör!” (mycket smör). En annan svarar med en
svordom: ”du får väl inte ta mitt heller!” 1722. Alla spisredskap
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skulle vara undanskaffade. 1723. Man fick inte röra något. Man
satte tjär-kors; döda ugglor spikades upp. 1724. Skärtorsdags
natt skulle man skrapa av kyrkklockorna och lägga i bössan för
att få jakttur. 1725. Denna dag skulle man tvätta sig i slipmärra.
(Slipstens-vatten). 1726. Man fick inte hugga ved. 1727.
Skärtorsdag skulle man elda. 1728. Man fick inte skära eller
snickra. 1729. Endast det mest nödvändiga fick göras. 1730.
Man skulle tvätta sig i snö, så går fräknarna bort. 1731.
Skärtorsdag - om man skär sig, gror såret aldrig riktigt
samman. De spånor som täljts denna dag, skall Satan bränna på
ens handrygg efter döden. 1732. Denna dag skulle man inte
hugga med yxan. 1733. Skär-torsdag skulle man skära
torsdagspinnar - ”tôgnagla”. 1734. Nu kärnade alla bondhustrur
smör. 1735. Hönsen skulle vägas före soluppgången - det var
ett skydd mot höken. 1736. Skärtorsdag skulle man inte
använda eggjärn, inte hugga ved och inte använda kniv. 1737.
Man åt gröt till middag. 1738. Man åt ärter och fläsk. 1739.
Denna dag skulle spjället skjutas kl. 6. 1740. Brygger eller
bakar man denna dag, kan folk visa på en ohyra. 1741. Man
skulle tvätta sig i kråk-vatten för att bli solbränd. 1742. Man
skulle hämta vatten för hela påsken. 1743. Denna dag hölls
marknad i Bäckafors. 1744. Ask-torsdagen - inte tälja eller
hugga. 1745. Skällor skall tillstoppas; malm från kyrkklockor i
skälla. Skäll-fåret dras kring en jordfast sten. 1746. Före dager
givs hönsen korn som malts avigt på handkvarnen; det skulle
skydda mot trolldom. 1747. En kvast skyddar mot höken denna
dag. 1748. Man fick inte skära hackelse. 1749. Det var en
ceremoni med ett linne, vari ett barn kläddes. 1750. Man fick
inte spinna, då tillverkades mjölkharar. 1751. Man förtrollade
ovänner. Denna dag reste påskkäringarna. 1752. Skärtorsdagen;
kvarnar stanna, askan tas ut, rummen sopas. 1753. Man fick
inte spinna, man skulle hålla tyst. 1753a. Eggjärn gömdes.
1754. Man fick inte hugga och spinna: ”se vad jag vann, för att
jag skärtorsdag spann!” 1755. Gick spinnrocken denna dag,
blev karlarna arga. Man fick inte tälja, inte ha spinnrocken inne
och inte slöjda; alla skulle tvätta sig och städa överallt. 1756.
Kastar man sopor på grannens åker, växer där sedan intet.
1757. Denna dag skulle alla kor mjölkas före soluppgången.
1758. Man skulle väga hönsen. 1759. Inget fick gå runt; man
läste ut mjölkharen. 1760. Natten mellan skärtorsdag och
långfredag slås aska i en plogfåra kl. 12 - man får i sömnen se
sin tillkommande. 1761. Man skulle kärna smör och ysta. 1762.
Denna dag botar man barn genom att doppa dem i Dote bäck.
1763. Om påsk ger Helsjön bot mot ”skiver”. 1764.
Nordrinnande vatten botar utslag. 1765. Skärtorsdag skulle man
skjuta tre skott genom ladugården. 1766. Om barnen denna dag
tvättade sig i en vattenpuss innan korparna druckit, blev de vita
i ansiktet. 1767. Denna dag sattes en lie eller skära över
ladugården. 1768. Mordängeln var ute denna dag; man skulle
inte använda yxa. 1769. Skärtorsdags kväll var farlig. 1770. En
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flicka spann en skärtorsdagskväll. Troll gjorde henne underlig.
1771. Denna dag skulle man inte tvätta eller laka. 1772.
Skärtorsdags ägg som värptes då, gav kycklingar som skiftade
färg var gång de fällde. 1773. Denna dag fick man inte spinna,
hugga, klippa naglar eller hår. 1774. Skärtorsdag såg flickan sin
tillkommande i en korsväg. 1775. Man skulle kärna smör före
soluppgången och tvätta det i rinnande vatten. Det var lätt att få
smör sedan. 1776. Nu skulle skällan bindas om bjäll-kons hals.
1777. Man gick med nöd-eld 3 ggr runt ladugården. 1778. Man
skulle inte bryna ett eggjärn. 1779. Man fick inte hugga, såga
eller skära. 1780. Man fick inte arbeta och inte vrida en
disktrasa. 1781. Skärtorsdag skulle man vara tyst. 1782. Man
fick inte spinna, mala eller nysta garn - kvarnen stannade. 1783.
Om man sopade gården tre skärtorsdagar, kunde man få se sin
tillkommande tredje kvällen. 1784. Man skulle smida eggjärn
tre skärtorsdagar för att det skall bli bra. Man skulle ha stål med
sig, då man gick i skogen. 1785. Inga kvastar fick ligga ute.
1786. Denna dag fick kreaturen två års gammalt hö. 1787. Man
skulle inte mocka. 1788. Alla skulle bada på förmiddagen.
1789. Det städades i ladugården. 1790. Skärtorsdagen lyser det
över skatter. 1791. Skärtorsdag och långfredag står ett bord
dukat. 1792. Orakel om tillkommande. 1793. Skurade man
golv, fick man loppor. 1794. Buller skärtorsdagen ledde till
svåra åskväder. 1795. Man skulle skjuta genom fähuset. 1796.
Med tvilling-oxar födda denna dag, kan man ta upp skatter.
1797. Nu klippte man andras får för att få fiskelycka. 1798. Om
natten tillverkades vid kyrkan trollharar. 1799. Man skulle inte
tala om ohyra. 1800. Man skulle alltid städa. 1801.
Skärtorsdags natt skulle man meta en spiritus. 1802. Man
kunde gå års-gång på natten. 1803. Man fick inte elda i öppen
spis. 1804. En skärtorsdagsnatt samlades påskkäringarna i
kvarnen. Då utfördes en ceremoni som åsyftade erhållande av
jaktbyte. 1805. Man skulle inte tvätta sig, då får man ohyra.
1806. Skärtorsdag läste man bort råttor - formel. 1807. En
skärtorsdag skall man ta upp skatter ur jorden. 1808. Man
skulle inte hugga ved - då få korna ont i klövarna. 1809. Denna
dag vaknar både myra och mask 1810. Man skulle inte spinna;
då spann trollen upp ullen. 1811. Skärtorsdags kväll brändes
krut på tröskeln som skydd mot den onde. 1812. Denna afton äktenskapsorakel. 1813. Man kan nu ta upp förborgade skatter.
1814. Brände man trasor så flydde påskkäringarna. 1815. En
skärtorsdag vaktade en gumma sina får. 1816. Man brände
trasor och skosulor för att skrämma påskkäringar. 1817.
Skärtorsdag kastade man kodynga på dörrarna. 1818. Man fick
inte arbeta med garn denna dag.
Skjutning.
1819. Det var skjutning dymmelonsdag. 1820. Man sköt över
kreaturen med krut. 1821. Skjutning med skarpa skott i luften det var ett skydd mot häxorna till nästa påsk. 1822. Man skulle
skjuta i alla fyra väderstreck. 1823. Sköt man tre skarpa skott
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före soluppgången påskdagen, fick man jaktlycka. 1824. En
påskkäring sköts ner. 1825. Man skulle skjuta påskdagens
morgon, det gav jaktlycka. 1826. Man sköt vid påsk-högarna.
1827. Man sköt för att skrämma påskkäringar. 1828. Man sköt
med bössa. 1829. Det sköts vid eldarna. 1830. Man sköt och
skrålade för att skrämma häxor. 1831. Det var skjutning för att
skrämma trollen. 1832. Skjutning med hjälp av stenar. 1833.
Man sköt in helgen påskafton. 1834. De sköt tvärs genom
ladugården skärtorsdagen. 1835. Man sköt över taken. 1836.
Man måste skjuta ner en påskkärings förkläde från kyrktornet.
1837. Man stod på en höjd och slog stekpannor emot varandra
för att skrämma påskkäringar. 1838. Man skjuter och blåser i
lurar för att skrämma påskkäringarna. 1839. Det var skjutning
med bössa och pistoler. 1840. Man kan skjuta ner påskkäringar
med silver från en begåvningsring eller en ärvd ärm-knapp.
1841. En skjuten påskkäring förvandlades till bråte och spånor.
1842. Skott avlossades - det var bitar av kyrk-spikar i
laddningen. 1843. Man sköt från bergen. 1844. Man skulle
skjuta bort skråen (Satan). 1845. Skjuta genom ladugården med
silverkula. 1846. Skjuta genom fähuset. 1847. Det var
påsksmällar III och skrämskott. 1848. Historia om en gubbe
som satte sig på en sten som sprängdes i luften en påskafton.
Skydd.
1849. Man fick inte elda sedan solen gått ned. 1850. Ris av nio
sorters lövträd skulle brännas i spisen påskdagens morgon.
1851. Man skulle gömma ugnsredskapen efter påsk-baket.
1852. Man slog eld över det som skulle ges till en häxa. 1853.
Med en död fågel skyddades djuren. 1854. Elden skulle vara
släckt skärtorsdag och påskafton. 1855. Fridlysning av mjölken
inom ett visst område skall ske skärtorsdagen. 1856. Genom
gnideld drevs kreaturen påskafton. 1857. Man skulle inte gå ut
sent skärtorsdagen och påskafton. 1858. Spjället borde stängas
före solnedgången. 1859. Man skrämde bort häxor, varg och
räv genom att man påsk-morgonen blåste i en näverlur genom
fähusgluggen. 1860. Redskapen få inte stå utomhus. 1861.
Ladugården skulle stängas före solnedgången dymmelonsdagen
- man satte ett psalmboksblad över dörren. 1862. Under
dymmelveckan fick man inte ha sopa och raka utomhus och
man skulle korsa på dörrarna. 1863. Man satte ut en kvast åt
häxorna. 1864. Man fick inte låta dynggrepen stå ute. 1865. ”I
Jesu namn!” skulle man säga, när man ritade krit-korsen. 1866.
Man skulle lägga vridna vidjor på dörr-stenen, annars välte de
med lopp-lasset där. 1867. Man läste fadervår över djuren.
1868. Som skydd mot trollpackor - en pojke skulle vara den
siste vid fodringen av korna. 1869. Man fick inte skära naglar
om skärtorsdagen - man miste de naglarna innan man dör.
1870. Vissa åtgärder måste vidtas, annars mjölkade
trollkäringarna korna. 1871. Försiktighetsåtgärder vidtogs då
man bakade fastlagsbrödet. 1872. Man skulle säga ”i Jesu
namn” då man korsade dörrar och gluggar. 1873. Man rökte
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stugan med enris långfredagen. 1874. Man låg med strumporna
på påsknatten - skydd mot skabb. 1875. Äggskalen krossas
påskafton, så att inte häxorna kunna skada hönsen. 1876.
Äggskalen muras in i huset såsom skydd mot eldsvåda. 1877.
Påskafton kunde man oskadliggöra den som modstal
(förargade) djuren, genom att elda plogjärnet och stryka blod
från den skyldige därpå. 1878. Man skulle inte vara ute sent
påskafton. 1879. Man bestänkte dörrar med blod och röda kors
mot dödsängeln långfredag. 1880. Man lade en psalmbok i
ladugårdens fönster påskafton. 1881. Att vränga kläderna var
ett skydd mot häxor. 1882. Elden skulle släckas dymmelonsdag
och ny s.k. nöd-eld (gnideld) tändas. Den nya elden skulle
brinna till påskaftons middag. 1883. Maten skulle vara färdig
före kl. 6 påskaftonen, annars skulle påskkäringarna förstöra
elden och maten. 1884. Blod ströks på dörrarna som skydd mot
häxor och troll. 1885. Man skulle väga hönsen långfredag såsom skydd. 1886. Man satte en kvast i skorstenen och tvärs
över gödselgluggen. 1887. Man rökte med ene inomhus. 1888.
Socker, salt och eld-glöd var i den mjölk som lämnades bort
under påsken. 1889. Eld bars runt åkrarna skärtorsdag. 1890.
Mjölk som såldes i påskveckan korsades - en sockerbit lades i
korset. 1891. Man lade eld i mjölken. 1892. En stinkande lukt
skrämde påskkäringarna. 1893. Man fick inte gå ut på kvällen
skärtorsdag och påskafton. 1894. Elden skulle vara släckt
skärtorsdags kväll. 1895. Genom att blåsa i horn och skramla
med bjällror skrämde man troll och häxor. 1896. Man satte ut
störar och kvastar åt påskkäringarna för att de inte skulle rida
på djuren. 1897. Man satte ut sopa och raka till häxor. 1898.
Om påsken skulle svin-ben grävas ner i en backe åt söder.
1899. Man eldade med enris påskdagens morgon för att
skrämma påskkäringarna. 1900. Man dansade barfota på
gödselhögen - det var skydd mot påskkäringarna. 1901. Spjället
skulle stängas. 1902. Ett hjul hindrade påskkäringarna. 1903.
Man strödde aska på hönsen askonsdagen för att de skulle
värpa bättre. 1904. Husfadern, klädd i bara skjortan, skulle sätta
upp hök-pålen tidigt på påsk-morgonen för att inte hönsen
skulle skrämmas av höken. 1905. Man fick inte elda i spisen
sedan solen gått ned - påskkäringarna kunde då falla ner i
grytan. 1906. En gumma sätter en lapp, varpå hon skrivit en
formel som skall skydda fåren mot rovdjur under sommaren på
dörren till fårhuset påskafton. 1907. Man eldar i spisen
påskafton för att hindra påskkäringarna från att komma in.
1908. Barnen fick inte gå ut påsk-kvällen. 1909. Man skulle
låsa fähuset skärtorsdagskvällen. 1910. Man satte tälj-knivar
över korna. 1911. Påskafton läses en formel, medan man har en
al-pinne i munnen - det skulle fria korna för varg och björn.
1912. Det skulle vara tyst och alla skulle vara inne under
påsken. 1913. Gudsord målades på väggarna såsom skydd.
1914. Man skulle rulla ett hjul runt ladugården. 1915. De äldsta
vagnshjulen skulle ställas för dörrarna. 1916. Man skulle ha fint
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granris på golvet långfredag. 1917. Man blåser i lurar och
skjuter för att skrämma påskkäringar. 1918. En man tar in fåren
i stugan om påsknatten för att inte ”klipp-folket” skall komma
åt att klippa ullen av dem. 1919. Fårullen och kosvansarna skall
klippas innan skärtorsdag för att inte påsk-trollen skall få makt
över djuren. 1920. Man skulle låsa kvarnvingarna och sno linor
i kors. 1921. Döda ugglor spikades upp skärtorsdag. 1922.
Hästarna flyttades från sina spiltor påsknatten. 1923. Man
blåste i horn för att skrämma påskkäringarna. 1924. Lurar
gjordes av ruttet trä. 1925. En almanacka var skydd mot häxor.
1926. aftonbön lästes i ladugården. 1927. Om man inte hade
stängt spjället kl. 12 påskafton, slår påsk-gubben ned i
skorstenen. 1928. Om man eldade fick påskkäringarna hjälp av
röken. 1929. Inget ljus fick brinna påsknatten. 1930. Man tände
enris och gick runt stugan tre ggr motsols dymmelonsdags
kväll. 1931. Man smörjde djuren med vitlök. 1932. Man gick
till sängs tidigt påsk-kvällen. 1933. Dörrarna skulle vara
stängda kl. 7 i dymmelveckan. 1934. Det fick inte ryka genom
skorstenen - då gav man påskkäringarna värme. 1935. Man tog
med sig kol hem från påskelden och gav kreaturen för att
skydda dem mot sjukdomar. 1936. Man skulle kasta eldbränder
efter besökanden. 1937. Hö som legat ute under påsknatten,
gavs korna på morgonen såsom skydd mot ”sommarsjuka”.
1938. Ingen skulle se rött i dymmelveckan. 1939. Karlbyxor
bands på kons rygg som skydd mot påsk-trollen. 1940. En koklöv eller något annat av horn lägges på elden som skydd mot
påskkäringarna. 1941. För att skydda hönsen från trolldom, gav
men dem korn som malts avigt skärtorsdag. 1942. Skällorna
tillstoppades så att inte häxorna skulle höra var kreaturen finns.
1943. ”Nu kommer domen!” domen blev utsagd på torsdag.
1944. Man skulle strö aska på korna skärtorsdags natt såsom ett
skydd mot myggbett. 1945. Man tog in allt smått som var
flyttbart. 1946. Man eldar skosulor, horn m.m. i spisen. 1947.
Ungdomar gick skallgång i skogen för att skrämma bort otyg.
1948. Kvicksilver lades i ladugårdströskeln. 1949. Man skulle
blåsa i vallhornet för att skrämma bort vilda djur. 1950. Bibeln
skulle man ha vid hjärtat, då man vaktade fähuset påsknatten.
1951. Dymmelonsdag skrämmer man vargar genom att blåsa i
fjolårets lur. 1952. Man skulle gå till sängs före solnedgången i
dymmelveckan. 1953. Barnens kläder få inte hänga ute i
påskveckan. 1954. Bössan hängdes över dörren. 1955. Man
skulle stänga spjället tidigt påskafton, ty den natten regerade
den onde. 1956. Man skulle stänga spjället före solnedgången
hela veckan. 1957. Det gick inte an att visa karlarna något rött i
dymmelveckan. 1958. Påskafton läggs en kvast med fyra band
vid ladugårdsdörren - det hindrar påskkäringarna. 1959. Man
sprang med eld kring stugan skärtorsdags kväll. 1960.
Mordängeln - ett tjär-kors skyddade mot den. 1961. Man lade
gamla skosulor i elden påsk-morgonen för att hålla
påskkäringarna borta. 1962. Ett get-horn hängdes över
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ladugården som ett skydd. 1963. Tre rönnkäppar vid tröskeln
skydda mot påskkäringar. 1964. Man fick inte låna ut smör.
1965. Onsdag klipptes ”rumpan” på hönorna för att höken inte
skulle ta dem. 1966. Man fick inte kamma sig mellan onsdag
middag och långfredag - då fick man ohyra. 1967. Man skulle
inte låta mocknings-skoveln stå ute under påsk. 1968. Hökarna
skrämdes med en sopkvast skärtorsdagen. 1969. De tog in
sopor, stakar och käppar. 1970. Det lades ett psalmboksblad i
kreaturens dricksvatten påskafton. 1971. Flygrönnsblad
skyddar korna mot häxor. 1972. En kvast som använts i
dymmelveckan skyddar mot räv och hök. 1973. Kogödsel på
väggarna skyddar kreaturen. 1974. Om man trampar på en yxa
långfredagsmorgon, slipper man bölder. 1975. Man kastade
illaluktande ämnen i spisen. 1976. Man skulle inte gå
någonstans långfredag, för då blev man sjuk. 1977. Om man
brände trasor, skrämde man påskkäringar. 1978. Häxorna sky
att man eldar med trasiga skor mm.
Solen dansar.
1979. Solen ses dansa påskdagens morgon. 1980. Solen
förmörkades påskdagen, då påskkäringarna flög mot den. 1981.
Solen dansade i en silverskål. 1982. Solen snurrade påskdagens
morgon. 1983. Solen var hindrad att gå upp av onda
andemakter. 1984. Solen bugade sig tre ggr vid uppgången
påskdagen. 1985. Fick man se solen dansa skulle man bli rikare
och lyckligare än andra. 1986. Solen dansade i glädje över
Frälsarens uppståndelse. 1987. Solen niger tre ggr påskdagen.
1988. Solen fördunklas långfredag. 1989. Solen dansade varje
påskdagsmorgon sedan Kristus uppstått. 1990. Solen dansade
Kristi torsdag. 1991. Den som ser sol-dansen, blir rik och
lycklig. 1992. Man kunde se solen dansa midsommardagen.
1993. Solen dansar eller hoppar på påsk-morgonen. 1994.
Påskkäringarna slå emot solen för att den inte skall gå upp.
1995. Påskdagsmorgon dansar solen för att tacka Gud. 1996. På
långfredagsmorgon är solen röd - på påskdagens morgon
dansar hon. 1997. Solen niger och dansar 3 ggr långfredags
morgon. 1998. Påskdagens morgon går solen upp och ner tre
ggr. 1999. Solen har svårt att gå upp långfredag. 2000. Solen
dansar - man skulle se henne genom en silkeduk. 2001. Det var
tre solar påsk-morgonen. 2002. Solen neg tre ggr. 2003. Solen
snurrade. 2004. Solen dansar. Onda makter försökte hindra
henne. 2005. Man skulle se solen gå upp påskdagen. Man
skulle också lyfta på hönsen, så att de var vakna då. 2006.
Solen står still i 5 minuter påskdagen.
Sopa, raka, smörj-horn.
2007. Man hängde påskkäringar av papper och respass på
varandras ryggar. 2008. Skärtorsdag hängde man i smyg på
varandra sopa, raka och smörj-horn. 2009. Man fäste
papperslappar på ryggen på varandra. 2010. Påskkäringar eller
små dockor fästas på folks ryggar påskafton.
Sopning.
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2011. Soporna bars ut på andras marker långfredagen. 2012.
Man sopade ut loppor och löss, råttor och möss. 2013. Man
sopade golvet långfredagen och bar soporna till grannens ägor,
så får han lopporna. 2014. Man sopade ut ohyra skärtorsdag.
2015. Soporna lades på grannens ägor långfredag - då blev man
av med lopporna. 2016. Man skulle sopa ladugårdstaket
skärtorsdags natt för att det inte skulle bli flugor. 2017. Man
sopade ut loppor och löss, råttor och möss. 2018. Man bar
sopor till andras ägor för att mjölkhararna skulle bli yra. 2019.
Det var förbjudet att bära ut sopor i dymmelveckan. 2020. Man
skulle sopa bort allt damm och all spindelväv. 2021. Råttorna
sopades bort i dymmelveckan. 2022. Sopa mot råttorna
långfredags morgon. 2023. Man fick inte sopa golvet från
dymmel-onsdag - då blev det loppor. 2024. Om man sopade tre
ggr vid en korsväg fettisdagen, fick man se sin tillkommande.
2025. Soporna kastades norr om husen dymmelonsdag. 2026.
Flickan sopar dymmelonsdag - då hon bär ut soporna, möter
hon sin tillkommande. 2027. Kastar man soporna på grannens
mark, växer där sedan intet. 2028. Man fick inte kasta ut
soporna i påskveckan - av stickor kunde det bli mjölkharar.
2029. Soporna kastades mot norr dymmelonsdag.
Stål.
2030. Lie uppsattes i ladugården. 2031. Man satte en yxa i
ladugårdströskeln; stål under trösklarna - över dörrarna. 2032.
Det var liar i bingarna. 2033. En yxa kunde påskkäringarna inte
gå över. 2034. Det var stål på ladugårdströskeln om påsk skydd mot påskharen. 2035. Man skulle ha stål i fickan om man
gick ut påskafton. 2036. Det var stål över djuren och i
mjölkbunkarna. 2037. Stål sattes i gödselhögen. 2038. Stål i
sädesbingen. 2039. Det var en yxa innanför dörren. Man slog
tre slag med yxan på dörren. 2040. Det var stål i kors på
ladugårdsdörren. 2041. Skärtorsdags kväll bar man ut ett
plogjärn som bestrukits med grädde och som man eldat under
hela dagen - till ladugården; påskkäringarna hade då ingen
makt. 2042. Man skulle kasta en yxa i kors över ladan - trollen
hade då inte makt över djuren. 2043. Stål i vattnet. 2044. Man
lade en stoppnål i mjölkbyttan. 2045. Med en stålkniv skulle
man göra kors i smör, bröd mm. 2046. Det var eggjärn över alla
dörrar. 2047. En bonde som satt eggjärn över sin häst, hittades
död på hästryggen en påskdagsmorgon. 2048. Man skulle bära
synålar på sig. 2049. Man satte två besman i kors vid dörren
skärtorsdag.
Tiggeri.
2050. Man tiggde ägg. 2051. Fattiga tiggde ägg. Pojkar rida på
utsmyckade hästar och sjunga en tiggarvisa om brännvin. 2052.
Utklädda gå och tigga. 2053. Ungdomar tiggde ägg. 2054. Man
skulle sjunga för ägg. 2055. Gå och tigga påskägg. 2056. En
pojke går klädd som knekt med korg och tigger ägg påskafton.
2057. Barn gick på påskafton omkring och sjöng för ägg.
2058. Pojkarna tiggde ägg, men ville helst ha brännvin. 2059.
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Den som bar korgen kallades förridare. 2060. Man tiggde ägg
annandagen. 2061. Pojkarna gick med ”lyckans stjärna” om
påsk och tiggde ägg. 2062. Äggtiggare var utklädda till
påskkäringar. 2063. Äggtiggare sjöng majvisan.
Tvättning.
2064. Man tvättade kläder vite tisdag. 2065. Man behövde inte
ha såpa i vattnet vid påsktiden. 2066. Man fick inga myggbett,
om man inte tvättade sig långfredag. 2067. Man skulle inte
tvätta sig långfredag - man blev solbränd. 2068. Det var bra att
tvätta sig i enlut skärtorsdagen. 2069. Om man gick ut under
bar himmel skärtorsdagen utan att ha tvättat sig i varmt vatten,
fick man skabb. 2070. Man skulle inte tvätta sig långfredag insekterna bli besvärliga. 2071. Man skulle tvätta sig i vatten
som stått ute under natten skärtorsdag för att få vacker hy.
2072. Kläderna blev vita om man lakade vita tisdag. 2073. Om
skärtorsdagen skulle man tvätta sig i nordrinnande vatten - så
fick man vacker hy. 2074. Påskdagsmorgon tvättade man sig i
snö - man skulle stiga tidigt upp. 2075. Det skulle vara tvättat
och fint till dymmelveckan - annars blev det mycket löss. 2076.
Man skulle tvätta sig i slipmärra skärtorsdag. 2077. Man skulle
tvätta sig i snö skärtorsdag, så att fräknarna gå bort. 2078. Man
skulle inte tvätta sig långfredag, då blev man solbränd under
sommaren. 2079. Det var tvätt på ask-måndag. 2080. Man
skulle alltid laka vite tisdag. 2081. Att tvätta sig i skum innan
sol gått upp påsk-morgon, ger ren och fin hy. 2082. Man
tvättade kläder och kokte asklut ask-torsdagen. 2083. Man
tvättade kläder askonsdag. 2084. Man skall tvätta vita-tisdag
till skärtorsdag. 2085. Man botar barn genom att doppa dem i
en bäck eller i Helsjön om påsk. 2086. Om barnen tvättade sig i
en vattenpuss på skärtorsdagsmorgon innan korparna druckit,
blev de vita i ansiktet. 2087. Då man tvättade sig i
dymmelveckan, skulle man inte vända sig mot norr. 2088. Man
skall bada när fastan går in, men inte slå ut vattnet förrän fastan
är slut. 2089. Tvättmedel - askan som blev mellan onsdag och
lördag. 2090. Man tvättade sig i nordrinnande vatten
skärtorsdag. 2091. Smutskläderna måste läggas i blöt före påsk.
2092. Hela familjen skulle bada skärtorsdag förmiddag. 2093.
Man skulle tvätta askonsdag. 2094. Man tvättar sig före
soluppgången skärtorsdag. 2095. Tvätta sig på vita tisdag.
2096. Man skulle inte tvätta sig skärtorsdag - då får man ohyra.
2097. Det var bad i Hällesjö påskdag eller skärtorsdags morgon
- det gav bot. 2098. Flickor tvättade sig i nordrinnande bäck
skärtorsdags morgon.
Utklädsel.
2099. Utklädda påsk-gubbar och -gummor kastade påskbrev.
2100. Med utklädsel firades påskafton. 2101. Ungdomarna
klädde ut sig och sotade sig. 2102. Ungdomar klädde ut sig till
påskkäringar. 2103. Utklädda pojkar tiggde ägg. 2104. Man
klädde ut sig påsknatten, gick in i ladugårdarna och klippte tre
tussar hår av varje djur, stoppade detta i en liten påse. Härmed
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tog man makten från grannens kreatur. 2105. Man klädde ut sig
till trana långfredag. 2106. Man klädde ut sig till troll under
påsken. 2107. Utklädsel till ”påskgymla”. 2108. De gick
omkring i stugorna, iklädda ett svinhuvud. 2109. Utklädda
trollpackor och påsk-gubbar gick omkring i stora lag. 2110. Det
var utklädsel vid påskelden. 2111. Utklädsel - horn på huvud
och knän. 2112. Barnen klär ut sig och går påsk-gubbar. 2113.
Det var utklädda ... fötter och ben med långhalm. 2114.
Utklädda till påskkäringar tiggde ägg - de sjöng. 2115.
Påskkäringar var utklädda barn. 2116. Man sotade sig i ansiktet
innan man bar ut påskbreven.
Väder.
2117. Långfredags väta - små barn skall gråta. 2118. Solsken
palmsöndagen - god gröda. 2119. Mulen soluppgång påskdagen
- god gröda. 2120. Klart långfredagen - långvarig torka. 2121.
Regn långfredagen var ett gott märke. 2122. Klart väder
påskdagen ger ett gott år. 2123. Om solen sken såpass
långfredagen, att man hann sadla en häst, blev det ett gott ärtår. 2124. Om dymmel-dagarna är våta, må hela världen gråta men när de är kalla, växer gräs på halla (=klippa). 2125. Milt
väder långfredagen ger ett gott år. 2126. Påskdagen mild - gott
bete och mycket snö. 2127. Våt långfredag - torr sommar.
2128. Regn långfredagen bådar dålig årsväxt. 2129. Regn
påskdagen - litet hö. Solsken denna dag - smörlycka. 2130.
Skärtorsdag; om det regnade såpass att en höna kunde ”duve i
mun”, blev det inte skatôrk (skadetork). 2131. Nordlig vid
annandag och tredjedag påsk - nordanväder ända till pingst.
2132. Regn långfredagen gav en torr sommar och litet hö.
2133. Dimmigt påskdagen - litet foder. 2134. Så långt ned som
regnet gick i jorden långfredag, så långt gick torkan till
sommaren. 2135. Var det fastlagssöndagen långa istappar blev
det långt lin. 2136. Fettisdag; om man körde omkull med
skridskor eller kälke, blev linet kort. 2137. Fastlagssöndagen det var bra att hitta sädeskorn på golvet; det gav god äring.
2138. Palmsöndagen klart - kornet växer bra. 2139.
”Långfredags väta skall komma mång fattig barn att
gråta.”2140. De tre röda söndagarna efter påsk; regn - då blev
det ett vått år. 2141. Väderleken påskdagen bestämmer vädret
fram till pingst. 2142. Tidig påsk gav en tidig vår. 2143. Torr
fasta bådade ett gott år. 2144. Vinden påskdagen bestämmer
vinden före midsommar. 2145. 1:a söndagen efter påsk
bestämmer vädret för vårarbetet. 2146. 2:a söndagen
bestämmer vädret för slåttern (juli) och 3:e söndagen vädret för
skörden (augusti). 2147. Om det blåser nordan påskdagen blir
det svår djurgång det året. 2148. Palmsöndag regn bebådade ett
vått år. 2149. Som vinden är på långfredagen, sådan blir den
mest under hela året. 2150. Regn långfredag ger ett nödår.
2151. Långfredagens väder bröts om en ryttare hann sadla en
häst i solsken bönsöndagen. 2152. Snö och slask bjöd ofta
dymmelveckan på. 2153. Nordanvind påskdagen ger torr
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sommar med nordlig vind. 2154. Blåser det nordlig vind
långfredagen, får man ingen nytta av gödseln. 2155. Påskdagen
nordlig vind på morgonen - kallt till pingst. 2156. Vackert
väder långfredagen - många lamm, (vackert hela sommaren och
grann gröda). 2157. Såsom vädret var påskdagen skulle det bli i
sju veckor. 2158. Om det blåste nordan påsknatten, så ”gav
dalkarlen till kyrkan” - då skulle det bli ett gott år. 2159. Kallt
långfredagen - dåligt år; (alt. - torr sommar och kort havre).
2160. Sådan som nederbörden är ”söndagen efter långfredag”,
sådan blir den under hela året. 2161. Om det är sunnanvind och
regn på långfredagen, blir det ett gott år. 2162. När
långfredagen är klar, skall man så hör (lin) i dal och när den är
mulen skall man så hör på kulle. 2163. påsk-söndagen; var
solen klar, blev det ett dåligt år - rodnade den, blev det ett gott
år. 2164. Nordanvind långfredagen - torr sommar och dålig
gröda. 2165. Nordanvind långfredag bådade en kall plog-and
(tid då man plöjer). 2166. Nordanvind påskdagen - kall slåtter.
2167. Regn söndagen efter påsk tydde på en regnig plog-and.
2168. Det var lika många yrvädersdagar i fastan som det var
solskensdagar i advent. 2169. Tidig påsk - tidig vår. 2170.
Vindriktningen på påskdagen står sig till pingst. 2171. Blåsig
långfredag - torr sommar. 2172. Om det dryper av taken
fastlags-dag - blir korna duktiga att mjölka. 2173.
Palmsöndagen - klart väder bådar god växtlighet. 2174. Rim på
träden i fastan ger ett gott år. 2175. Påskvädret varar i sju
veckor. 2176. En droppe regn långfredagen ger en våt sommar.
2177. Nordanväder långfredagen - gödseln duger ej; farligt för
grödan. 2178. Dymmelveckans vind återkom till midsommar.
2179. Det blir en grann sommar om vita tisdag har solsken.
2180. Tredje dag påsk nolavär (nordanväder) - varar till pingst.
2181. Är långfredagen klar skall man så lin på dal. 2181a.
Västan och dropp från kyrktaket långfredagen bådar ett gott år.
2182. Det blev storm i höet om man spann onsdagen i påsk.
2183. Påskdagen klar - mycket smör. 2184. Ask-väder askonsdag. 2185. Regn på gödseln långfredagen tog kraften av
den. 2186. Det blev storm under bärgningstiden om man spann
dymmelonsdag. 2187. Klart påskväder ger ett tork-år. 2188.
Regn långfredag var bra. 2189. Långa istappar
fastlagssöndagen ger långt lin. 2190. Regnvatten från
långfredagen var bra mot sjukdom. 2191. Nordanvind tredje
dag påsk - nordanvind tredjedag pingst. 2192. Kall blåst om
påsk gav en kall pingst. 2193. Påskens väder blir pingstens. ( 7
veckor senare) 2194. Skiner solen på påsk-dag, får man så linet
i djup dal. 2195. Påskens väder = andtidens (skörden). 2196.
Fastlagssöndagen kallas ”sjuhuta-käringen”. 2197. Det var bäst
att få mycket snö påskdagen. 2198. Regn på gödseln påskdagen
- gödseln blev värdelös. 2199. Disig vind i påskveckan gödseln förlorar sin kraft. 2200. Om trädens löv var något
utspruckna på palmsöndagen, blir det ett gott år. 2201.
Ruskväder
dymmelonsdag
bra
gröda.
2202.
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Långfredagsvädret ger besked om årsväxten. 2203. Var det
klart så länge långfredagen att man hinner sadla en häst, blir det
ett gott skördeår. 2204. Långa tak-isar i fastan - långt lin och
hög säd. 2205. Palmsöndagen vacker - bådar god skörd. 2206.
Påskdagen vacker - bonden får mycket mjölk och smör. 2207.
Kallt långfredagen ger en kall vår. 2208. Sol så länge att man
hann sela en häst svarte måndag - soligt år.
Vaka.
2209. Man vakade i ladugården under påsknatten. 2210. påskvaka - man läste i psalmboken. 2211. Man vakade
långfredagsnatten. 2212. Man vakade i fähuset med laddat
gevär. 2213. Man låg i gödselhögen och vaktade på
påskkäringarna. 2214. Flickorna lade sig på fähus- eller svinhustaket påsknatten för att få reda på årets händelser. 2215. Vid
påsk-vakan kom den onde i en märrs gestalt. Några ungdomar
satte sig upp och redo till Blåkulla. 2216. Det var påsk-vaka vid
påskelden.
Vatten.
2217. I vatten som man tagit in före soluppgången
skärtorsdagen skulle man tvätta nykärnat smör. 2218. Vatten
som stått ute en långfredagsnatt botade utslag på djur. 2219. I
kråk-vatten skulle man tvätta det smör som kärnats
skärtorsdagsmorgon. 2220. I bäckar som rann från norr till
söder kärnade häxorna smör. 2221. Man kastade äggvatten över
den som kom på besök påskdagen. 2222. Nordrinnande vatten
togs skärtorsdag - det var helbrägdagörande. 2223. Ur en
hälsokälla tog man vatten långfredag. 2224. Den som kom först
upp påskdagen var inte någon bra människa, den slog man
äggvatten över. Sedan kunde hon inte göra något ont. 2225.
Äggvattnet slogs runt stugan så kom det inga ormar. 2226. Det
var inte bra att tvätta sig i äggvattnet. 2227. ”Skäre-vatten”
kallades vatten som hämtats före soluppgången skärtorsdag.
Man tvättade smör i det. 2228. Man skulle inte spilla ut vatten
långfredagen - ty då får man skura hela året. 2229. Den som
gick på besök påskdagen fick äggvatten över sig - blev
flintskallig. 2230. Man skulle hälla vatten på fåren
långfredagen, så kom de inte bort under sommaren. 2231. Man
skulle hämta vatten i en bäck med nordrinnande vatten
skärtorsdag. 2232. Man hämtade nordrinnande vatten
skärtorsdagen - det var hälsovatten. 2233. Om man spiller ut
vatten, blir det mycket loppor. 2234. Man vattnade hästarna i
nordrinnande vatten påsk-kvällen. 2235. Nordrinnande vatten
från skärtorsdag botar utslag. 2236. Man skulle bära äggvattnet
långt bort för ormarnas skull. 2237. Vattnet vari äggen kokts
bars långt bort. 2238. Äggvattnet tömdes i gödselstacken vållar vårtor. 2239. Man skulle vattna alla kreaturen innan
kyrk-klockorna gick igång långfredag. 2240. Det var bra att
dricka ur nordrinnande bäck långfredagen.
Ägg.
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2241. Man åt ägg påskafton. 2242. Påskäggen målades med
figurer. 2243. Man åt ägg i kapp och drack brännvin annandag
påsk. 2244. Ägg åts påskdagens morgon. 2245. Påskäggen ge
kraft. 2246. Det var färgade ägg. 2247. Åt man ett rått ägg
påskdagens morgon, kunde man bära tunga bördor. 2248. Om
ett nyfött barn får ett ägg, värpt påskafton, får det lätt
tandsprickning men blir talträngt. 2249. Påskägg hade flickorna
med sig - pojkarna rövade dem. 2250. Påskäggen spelade man
kort om. 2251. Flickan gav ägg till den pojke hon tyckte om.
2252. Fem ägg var fick tjänarna. 2253. Man åt kokta ägg
påskdagens morgon. 2254. Ägg och gröt åts påskafton. 2255.
Påskäggen åts påskdagen. Hönsen fick skalen. 2256. Påskägg ägg med två gulor - bådade lycka. 2257. Varje familjemedlem
hade sin ägg-dag i dymmelveckan, då de plockade in äggen.
2258. En unghönas första ägg, insmugglat i en persons kläder,
gav denne förmåga att se påskkäringar. 2259. Kyckling-ägg gör
att man blir synsk. 2260. Ägg gav hälsa och krafter. 2261.
Påskägg - orakel om skörden tas av dem. 2262. Ägg åts på
kvällen, helst med färsk sill. 2263. Man åt ägg och risgrynsgröt.
2264. Annandagen tiggde de ägg. 2265. Äggen skulle vara
hårdkokta. 2266. Ägg, påskafton gav märg i benen. 2267. Man
skulle inte äta ägg påskdagen - då hittade man inte fåren. 2268.
Ägg åts annandagen. 2269. Tre ägg skall en karl ha - två en
kvinna. 2270. Påskäggen åts till frukost lördagen. 2271.
Påskägg - skalen gömdes till midsommar. 2272. Ägg värpta i
dymmelveckan ge fruktbarhet. 2273. Ägg kunde man äta
tjogtals under påsk. 2274. Det var ägg och äggtoddy. 2275.
Ägg åts påskafton - lördagskvällen. 2276. Påskäggen ritade
man gubbar på. 2277. Ägg och kaffe medfördes på utflykt.
2278. Det var äggätning; äggpannkaka. 2279. Man gav påskägg
som presenter. 2280. Barnen hade var sin ägg-dag. 2281. Hur
påskäggen färgades med växter eller ett pulver som kallades
bresilja.

April

Sjätte april - började veckoräkningen. 2. ”April med sin
slöja...” 3. Om april blåsa vill, kommer mycket korn och råg
därtill.” 4. April snö – får-gödsel. 5. Om man tvättar sig i
aprilsnö får man vacker hy. 6. I början av april kom ”ärlevintern” som var en köldknäpp. 7. 22.4 var första sommardag.
8. April med sin luva kör barnen in i gruva. 9. ”April med sitt
skinn...” 10. April var gräsmånad. 11. 1 april skulle man
springa barfota. 12. April var ”ko-pinne-månad” ty då var det
ont om foder till korna, vilka ännu inte kunde släppas ut på
bete. 13. 26 april; nät och ryssja utsattes, om sjöarna var öppna.
14. 1 april; eldar tänds då. 15. Aprils gräs kommer aldrig i
ladugården. 16. April våt och maj kall, fyller bondens lada all.
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17. Ärlan kom den 6 april, ”ärle-dagen”. 18. April kallas
”rilmån”, ty i den månaden gjorde de baler och då lektes en lek
som kallas ”rilen”. 19. Om april hade sådan kraft som sin
broder mars, frös grisen ur son och kalven ur kon. 20. April
blåser i sitt horn - då blev det mycket korn. 21. April sade:
”hade jag makt som Göja!” 22. 30 april skulle man skrämma
vargar. 23. April kall och ren är bonden till stort men. 24. ”Iller
april - Torre var värre!” 25. I slutet av april anordnades
vargskall. 26. 28-29 april var det alltid oväder. 27. ”Om april är
aldrig så arg...” 28. April med sin skarpa pil. (IFGH 4445, s.8).
29. ”April torr och ren”. 30. April - inga kvälls-sittningar efter
Skene marknad. 31. 12 april släpptes fåren på bete. 32. April
solsken bådar ett gott år. 33. 15 april gick man barfota första
ggn. 34. Åska i april bådar en god skörd. 35. 6 april börjar
sånings-veckorna.
April narr.
April med siste narr. 2. ”April, april din dumma sill!” 3. 1 april;
någon narrades att gå till en granngård och byta ägg. I skålen
som var övertäckt låg urblåsta ägg och en papperslapp: ”Det är
1 april i dag, därför går jag!” 4. 1 april: april, april min gamle
narr!” 5. 1 april; man hängde en ”sladderpåse” med diverse
avskrap i på ryggen på den som gick omkring och skvallrade.
Man lade ut ”narrbrev” på vägarna. 6. 1 april; man skulle låna
en glasmortel att stöta flinta i och ha ett brev vari stod:” Denne
går i aprilsnarri!” 7. ”April, april ditt dumma svin!” 8. 1 april;
”låna säng-borret”. 9. Den som lät sig narras den 1 april blev
narr bara en månad, men den som lurades den siste april blev
narr ett helt år. 10. Man narrades 1 april och 1 maj. 11. 1 april;
en hustru narras gå och be att få låna ett säng-borr. 12. 1 april låna pölse-drag. 13. ”Jag sänder mitt narr blev jag vill!” 14. 1
april skulle man narra någon att gå att låna glas-mortel.
Röda söndagar.

Fyra söndagar efter påsk, röda söndagarna var märkesdagar. 2.
Om det regnade på de tre röda söndagarna, blev det en våt
sommar och god äring. 3. Regn dessa söndagar - mycket regn
under 6 veckor. 4. ”Röda söndag” (trefaldighetssöndagen) torr;
då blev det en torr sommar, men var det regn då, blev det en
likadan sommar. 5. De tre söndagar efter påsk bestämde vädret
för våren, slåttern och skörden i tur och ordning. 6. Röda
söndagarna bestämde höstens skördeväder. 7. På de tre röda
söndagarna efter påsk var folk rödklädda förr i tiden. 8. De tre
söndagarna efter påsk bestämde vädret för våren, sommaren
och hösten. 9. Var ”röda söndag” torr, blev det ett svårt tork-år,
solen dansade. 10. Var röda söndag torr, kan de så, där de
rodde förr. 11. Den röda söndagen - då gjorde knektarna parad.
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12. Om ”röda söndag” är mulen, blev det mycken sjukdom det
året. 13. Söndagen efter pingst kallades ”höga söndag”. 14.
Röda söndag skall man klä sig i kulörta kläder. 15. Palmsöndag
kallades ”röda söndag”. 16. Ang. andra söndagen efter påsk.
Det fanns inget gott till förväntandes, innan det talats om den
gode herden.
Ambrosius 4 april.
Ambrosius bröt av vintern. 2. A. har likadant väder som
Gregorius. 3. Nu nappar gäddan för första gången. 4. A.- snön
måste då gå bort. 5. Ambrosius kastar sin varmesten. 6. Då
slutar vintern. 7. Ambrosius bryter Gallus.

Tiburtius, 14 april.

Den fjortonde april var första vårdagen. 2. Tiburtius - i nedan
täcktes hus. 3. Efter denna dag blev det ingen snö eller frost. 4.
Nu var så-ärlan framme. 5. Detta var första sommardagen. IIII
6. Tiburtius skulle vintern bryta. 7. Man skulle inte lägga ut
spillning i ladugården denna dag. 8. Vid Tiburtius var
vinterstormen slut. 9 . Sommar-nymåne - efter denna dag
täcktes taken. 10. Nu åderlåts djuren. 11. Vid Tiburtius måste
sjön gå upp. 12. Man skulle inte hugga ved senare. 13.
Tiburtius ny – kråk-nedan - man skulle täcka hus då. 14. Den
14 april måste man vara tyst - åskan slår ner då. 15. Nu var
Kråknedan och Hyllingeny. 16. Den 14 april dansar mygg,
myror och ormar. 17. Denna dag bestämde sommarens
väderlek. 18. På Tiburtius fick ormarna liv. 19. Nu kom linärlan.
Marcus, 25 april.

Regnade det Markus-dagen, blev det god skörd, men var dagen
torr och blåsig, blev det dålig skörd. 2. På Markus-dagen piskas
fruktträden med en tågstump. 3. Denna dag skulle man piska
kläder för malen. 4. Dagen kallades ”markadagen” , då fick
man inte röra vid jorden, ty då blev det bara mask. (markar
”maskar”). 5. Denna dag fick alla maskar liv. 6. Nu skulle man
piska sängkläder och kläder. 7. Markus-dagen vädrades
kläderna. 8. Markus skulle man inte sätta kål eller plantor. 9.
Man skulle inte så ärter den dagen - det blev mask i dem. 10.
”Kålmask-nätterna” - Markus. 11. Markus var gök-dagen - man
skulle inte så ärter då. 12. Var Markus klar, blev det god
årsväxt. 13. Nu borde man så kålrötter.
Thure, Tycho, 28-29 april.
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Om bina överlevde de dagarna, skulle de klara sig sedan. 2. Nu
var det havresådd. 3. Det var alltid ruskigt väder, stormväder
dessa dagar. 4. Var det gott väder på Ture och Tyko blev det en
torr sommar. 5. Man sådde ärter före dessa dagar. 6. blev det
hårt väder nu, skulle det bli en dålig vår. 7. Ture och Tyko var
förbannelsedagar - man skulle inte så. 8. Var det kallt nu, skulle
det bli kallt länge. 9. Dessa dagar var det stormigt och kallt. 10.
Ture o. Tyko blåst - långvarig torka. 11. Dagarna var alltid
regniga - ovädersdagar. 12. Nu såddes bönor. 13. Man eldade
upp gammalt ris. 14. Man skulle så blandsäd. 15. Bland-sädesdagen - nu var det en fet dagg. 16. Ture och Tyko var
korndagar. 17. Om Ture tändes eldar; det var lek och dans. 18.
Om Ture sås vårrågen; man skulle driva bort rovdjur. 19. Ture
och Tyko - allemans krok-dagar. 20. Ture och Tyko - både lat
och vater (=pigg o. nyter) kör krok då. 21. Man eldade ”Ture”
för varg. 22. Dessa dagar uppenbarar bärgningsvädret.
Bönsöndagen , 5:e sönd. efter påsk.

Bönan skulle nu ha fyra blad. 2. En mulen soluppgång denna
dag varslade om en god skörd. 3. Regnade det bönsöndagen
kunde man vänta ett hungerår och missväxt. 4. Denna dag
skulle man be för god skörd på ägorna. 5. Bönsöndag regn –
våt vår. 6. Ärtan skall nu ha tre blad. 7. Regn denna dag bådar
ett gott bön-år. 8. Regnar det bönsöndagen, blir det regn i sju
veckor. 9. Sken solen så mycket, att en ryttare hann sadla en
häst, bröts långfredagens väder. 10. Regnade det nu, blev det en
regnig sommar, men var det torka skulle bärgningen bli god.
11. Denna söndag var man svartklädd. 12. Var det vinter denna
dag, blev det vinter i 40 nätter. 13. Bönsöndagen kallades Höga
söndag. 14. Sken solen klar på böndagen, blev det ett dåligt år rodnade den, blev året gott. 15. Böndagen skulle man se
soluppgången från fjärr-åsen. Var den klar, blev det ett dåligt
år; rodnade den blev däremot året gott. 16. Om böndagen skulle
man sitta vid åkerrenen och läsa i psalmboken. 17. Regnar det
inte denna dag, kunde man vänta ”skade-tork”. 18. Kom det
böndagen regn, kunde man hänga upp krok och harv för flera
veckor. 19. Böndagens väder var sommarens väder. 20.
Takdropp bönsöndagen bådade ett gott bön-år. 21. Dagen
kallades ”röda söndag” - gick solen då upp klar blev det
skadetork. 22. Regnade det på förmiddagen blev det regn till
försommaren. 23. Regn denna dag betydde att bönorna det året
skulle bli stora. 24. Böndagen torr - torr sommar. 25. Gick
solen upp röd och sådden inte var färdig, blev det torka och
missväxt. 26. På böndagen skulle man släppa kreaturen i vall.
27. Första bar-arma-dagen. 28. Böndagen - det var bra om det
regnade då. 29. Regnade det böndagen kunde man hänga upp
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harven i tre veckor. 30. Som böndagen är, så blir sommaren.
31. Denna dag skulle man inte gå till grannen.

Valborg 30 april.

Förste maj skulle man dricka märg i benen; man drack ”flipp”
och ”lura”, brännvin eller björksav. 2. Nordanvind 1 maj
bådade ett dåligt år. 3. På Valborg var det eldning. 4. Julbröd
gömdes till denna dag (anka, broa, vagnen). 5. 1 maj tiggde de
brännvin i gårdarna. 6. Efter 1 maj kunde djuren föda sig ute. 7.
Valborg, det var ägg-visa; ungdomen gick omkring och sjöng
för ägg. De sjöng majvisor. 8. Första sommardag; man gick ut
och sjöng. 9. Man skulle elda och skjuta för att skrämma varg.
10. Valborgsmässoafton, sjungandet. 11. 1 maj fick man inte
döda råttor, då miste man sin bäste vän. 12. Man drack märg i
benen och åt kaka och ost. 13. 1 maj; då restes majstången. 14.
Valborg sköts in; det var eldar på höjderna. 15. Regn denna dag
var bra för håret (maj-regn). 16. Det var dans kring eldarna. 17.
Valborg skulle man tidigt upp och ut och kärna nakna. 18. Man
gick ut för att driva bort djur; man blåste i lurar. 19. Man skrek
och tände upp eldar för att skrämma bort vilddjuren. 20. 1 maj
blåstes i horn. 21. Man eldade för god skörd, det offrades
halmkärvar. 22. Det var eldar - man ropade ”pilgrimus!” 23. 1
maj - kreaturen stängdes i gärdslen. 24. 1 maj - plöjning. 25. 1
maj tog man av vantarna. 26. Om snön ligger kvar den 30 april,
skall den blandas i kornas dricka. 27. 1 maj lövas i ladugården;
kransar av löv och blommor hängdes på korna. 28.
Valborgsmässenatt - ungdomen tiggde ägg. 29. Alla portar
skulle vara uppsatta och stängda Valborg. 30. Gubbarna synar
hagarna. Därefter hölls kalas med ägg och brännvin. 31. 1 maj
körs boskapen i vall, även i snö. 32. Det var nu namngivning av
boskapen. 33. Majeldar. 34. Gubbarna besökte varandra. 35.
Valborg. En del käringar ”pecke” i potatislandet för att inte
mullsorken skulle skada potatisen. 36. Det var besök vid
hälsokällan och hälsobrunnar. 37. Var det denna dag stark köld,
blev det dyr tid. 38. Valborg skall fåren dricka ur en fårskalle
för att skyddas mot vargen. 39. Valborg skulle man tigande och
fastande resa en kvast på en lång stång för att skydda hönsen
mot höken. 40. Formler att läsa över boskapen: ”Tur Vall,
herden, du skall vakta mina får!” eller ”Sancta... bevare min
boskap väl för ulven!” 41. En fin kaka med flätat kors på åts 1
maj. 42. 1 maj kallas vall-dagen. 43. Sunnanvind 1 maj smöret blåser till lappkäringarna. 44. 1 maj skulle man narras ”maj, maj du dumma anka!” 45. 1 maj var första barfota-dagen.
46. Ungdomen tiggde ägg. 47. Det var bystämma eller
sockenstämma med hägnadssyn och gärdsgårdssyn. 48. 1 maj
var det ägg, fläsk och sup, julbröd och ägg. 49. Man skulle
börja med sommarkläder. 50. Musikkår spelade 1 maj. 51. Man
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var ljusklädd. 52. 1 maj åt man julbröd i kall-skål. 53. Man
drack kalk i benen 1 maj. 54. Valborg skulle man bära maj i by
(utförligt IFGH 5014,33). 55. Det var bystämma och majgille
på Valborg. 56. 1 maj narrades det. 57. Regn 1 maj - barnen
växa bra om de går ute då. 58. Skolbarnen gick i procession
runt staden. Arbetarna firade första maj.

Maj

Maj-regn var bra för hårväxten. 2. 1 maj skulle man dricka
märg i benen. 3. 1 maj; man ”majade” tiggde brännvin och
sjöng: ”Idag är det första maj, idag skall brännvinet flyta”.
Ungdomen dansade och gungade i slänggungor. 4. 1 maj; man
skulle ta ut jordbruksredskapen. 5. Man bryggde öl; det gav
hälsa och styrka i kroppen samt märg i ben. 6. Bondhustrun
skulle försäkra sig om smör-tur genom att ropa ute i skog och
mark. 7. Bygdens drängar gick omkring och sjöng majvisan
och tiggde ägg och pengar till kalas. 8. 1 maj var en
”lätthelgeda´”; man skulle dricka märg i ben, äta äggpannkaka
och dricka björksav. 9. 12 maj kom göken. 10. 1 maj; då drack
männen ”märg i benen”. 11. 1 maj; julkakan blöttes i starköl
och uppåts. 12. 1 maj skulle man dricka märg i benen dvs.
dricka sup på morgonen. 13. Var det nordlig vind denna dag,
blev det en kall försommar. 14. 1 maj skulle man piska
varandra med hasselspö. Det var botemedel mot gikt och
ryggvärk. 15. 5 maj släpptes alla djuren ut i byns gemensamma
beteshage. 16. 8 maj skulle man inte arbeta - det blev ingen
gröda. 17. 10 maj skulle man inte gräva i jorden. Gjorde man
det, kom man i vigd jord före den 1 november. 18. Var maj våt,
blev juni torr. Var maj kall, blev det god skörd. 19. 1 maj skulle
man dricka märg i ben, äggtoddy. Det bjöds bättre mat åt
tjänstefolket och hästarna fick mycket havre. 20. Man gick ut
och majade i det fria. 21. 1 maj; djuren släpptes ut – ko-bjällran
sattes på. 22. Denna dag släpptes boskapen i vall - det var då
namngivning. 23. Om en smyckad rönnbuske placerades i
gödselhögen, blev det god skörd. 24. Man eldade på majberget.
25. Det var inte bra att gifta sig uti maj - ”gift i maj ropar snart
aj!” 26. Var maj varm, blev det stor dödlighet. 27. 1 maj; man
drack märg i benen, äggtoddy och åt ägg. 28. 1 maj; enligt
majvisan fick inte ”rackaren” vara i något boningshus denna
dag. En stånka öl skulle sättas ut åt honom på ”härbret”. 29.
Gröna kvistar sattes i jorden den 1 maj. 30. 15 maj kallades
”vall-körar-dagen”. 31. 1 maj blev det undfägnad för folk och
kreatur. 32. När så-ärlan kom, skulle man så. 33. 1 maj dracks
märg i ben, man åt jul-kaka, ägg och drack brännvin. Det var
kalas hos grannar. Man skulle sätta plogen i jorden. 34. Första
plöjningsdagen åts julbröd och jul-ost. Man drack jul-dricka
och åt ägg; det fick man märg i benen av. 35. Den 12 maj gal
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göken. Det väntas ett dåligt år, om han gal på bar kvist. 36. Maj
våt och kall fyller bondens lada all. 37. Kornet skall inte sås
förrän ”Isbjörn” (10 maj) är gången. 38. 1 maj skulle man äta
ägg och smörgås och dricka äggtoddy. Man sjöng: ”Idag är det
första maj!” Man drack ”lure” som kokades i en stor
kopparkittel med konjak och brännvin. 39. När svalan kommer,
skall det sexradiga kornet sås. 40. 18 maj var linfrödagen. 41. 1
maj skulle man dricka björksav. 42. 3 maj - göken stod upp ur
dvalan. 43. 1 maj; man ”skrek peregrinus”. (Peregrinusdagen
dock den 16 maj!) 44. 1 maj skulle man äta och dricka märg i
benen. Byfogden blåste i en trälur. 45. 1 maj skulle man blåsa i
horn för att driva bort rävar. Man släppte ut kreaturen denna
dag. 46. 4 maj såddes vete. Sådde man efter denna dag, blev
den inte mogen. 47. 1 maj drack man kallskål. 48. 1 maj gavs
hö åt hästarna. 49. 1 maj sattes i gödselhögen en björk, vilken
kläddes som en julgran, bl a med äggskal. 50. Förr i världen
gick man och sjöng för ägg och brännvin. 51. 15 maj skulle
man bada. 52. 1 maj skulle man köra i vall och kläda korna
med kulört papper. 53. Man söp hos varandra före sådden. 54. 1
maj var det vårplöjning och julekors? 55. På skitnelördag
(smutsig lördag) (lördagen i 7:e veckan) skulle man inte så säd.
56. 1 maj uppäts jul-korset, jul-bron och en bit av jul-osten
tillsammans med öl och dricka blandat med honung och
brännvin. Detta var den stora frukosten, då man dricker märg i
benen. Även djuren skulle ha med av detta. 57. 1 maj skulle
man dricka vår-styrkan. 58. I mitten på maj drivs korna på bete.
59. Det var eldar den 1 maj och kalas. Jul-osten och julbrödet
uppåts. Märgen sögs ur köttben; det gav hälsa för det
kommande året. 60. Gök-dagen var i maj. Svaldagen likaså. 61.
1 maj får oxarna var sitt horn av jul-oxen. Dragarna få smaka
på julölet och det som gömts från julbordet. 62. 1 maj trakteras
folket på herrgården med jul-limpa, blött i dricka och brännvin.
63. 1 maj dricks märg i ben. Julhedern, uppblött i sirapsdricka
förtärs. 64. 1 maj, gökottan var första sommardagen. 65. Om
det inte var lövat till gök-dagen, skulle det bli ett dåligt år. 66.
12 maj - kommer göken innan dess, får man inte äta
spickefläsk. 67. 1 maj var det majstämma och hagars syn. Man
skulle dricka märg... 68. 1 maj, Filippi dag. Man skulle supa
och spå om framtiden. 69. 1 maj; havresådden börjar, såkakan
ätes och man drack märg i benen. 70. 1 maj skulle man ”dra
hem middag”, (dra hem middag). 71. 1 maj skulle man ”köra
middag”. Man hade maj-gran och maj-rönn. 72. 3 maj släpptes
korna ut. 73. Man skulle äta och dricka märg i benen den 1 maj.
74. Ungdomen reste majstång. Det var lekar vid majstången.
75. Jul-korset och jul-osten åts, man drack märg...”den store
frukosten”. Hästarna skulle få smaka osv. 76. Det var majeldar
som eldades med ris och tjärtunnor. 77. Kalvar födda i maj blir
bra djur. 78. 1 maj skulle man dricka märg i benen; detta var
jul-dricka vari lagts julbröd. Man sådde, om vädret var gott. 79.
1 maj var det sådd. Man skulle äta upp jul-korset som kallas
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Lars eller ”Jul-Lars” doppat i dricka. 80. 1 maj; allt får-riset
bränns mitt på gården. Husbonden skall springa runt elden och
ropa: ”Peregrinus!” Fåren fredas då för vargar. 81. 1 maj; alla
åt märg i benen; det var ärter och fläsk. 82. Bönderna synar
gärdsgårdarna och så hölls bya-stämma, där det f.ö. söps
grundligt. 83. 1 maj; då läggs julehern (bröd) bort; den soppas i
”kallskål”. 84. 1 maj skulle man ropa ”Peregrinus”. Det var
eldning den dagen. 85. Frost i maj bådar ett dåligt år. Åska ger
ett gott år. 86. Sådant som vädret är i maj, så blir det i
september. 87. En våt maj ger en torr juli. 88. Man narrade 1
april och 1 maj. 89. Sommaren rings in den 1 maj. Ungdomen
skulle bjuda ringaren på traktering. 90. 1 maj. Brännvin och
mögligt bröd ge märg i benen. 91. Åska i maj bådar ett hårt år.
92. 8:e veckan kallas norsveckan; då leker norsen. 93. 1 maj
skulle man skrämma bort vargarna, åkallande Peregrinus. 94. 1
maj eldades på höga berg. 95. Alla djuren på gården skall ha av
vår-levar (bröd) 1 maj. 96. 1 maj; jul-korset uppäts. 97. Den
dagen skulle man ”marja”. 98. I början av maj var det hö-nöd.
99. I majvisorna omnämndes ”en greve”. 100. Det var majgille.
101. 1 maj var gubbarnas dag. Det var kalas och man skulle
dricka märg i ben, äta upp jul-korset och plöja. 102. Ungdomen
gick och bad om ägg. Äggen åts i lekstugan. 103. Det var majgrevefest. 104. Majregn betydde tur. 105. 1 maj skulle man få
kraft i benen; man åt sovel mm på sängen. 106. Ett regn i maj
kallas ”gök-skvätten”. 107. Den 10 maj var det vall-släppning;
då bullrades det i skogen. 108. 1 maj sopas väl. Soporna bäras
till en grannes åker. Han får lopporna. 109. 1 maj skulle man
leta and-ägg och äta. Man gick med supar till grannen, hälsade
på varandra och söp. 110. 3 maj kom svalan, tärnan och
horngäddan. 110a. Maj-naggerna. 111. 1 maj var det
gärdsgårdssyn och kalas. 112. 1 maj skulle man äta så-kakan;
man sådde ärter. 113. Det var alltid skallgång efter varg den
siste april och första maj. 114. Det är bra för jorden om det
snöar i maj.115. 1 maj skulle man dricka sav ur björken. 116.
En bisvärm i maj är så god som ett lass hö. 117. 1 maj synade
åldermannen gärdsgårdarna. 118. Fattiga tiggde ägg till ”rullkamper”. 119. 1 maj: ”så långt som detta rop höres!” 120. Det
var hägnadssyn med reparation av gärdsgårdarna; senare på
dagen kalas. 121. Man sprang barfota för att få märg i benen.
122. Det var utflykt första söndagen efter 1 maj. 123. Blev det
frost den 6 maj, frös grödan till hösten. 124. 1 maj var det
bystämma med hägnadssyn; man åt maj-ägg. 125. Man skulle
ut och maja; det var majbrasa. 126. 1 maj togs första badet.
127. Man drack äggtoddy; det var maj-bal och man drack märg
i benen. 128. Skolbarnen majar= första utflykten. 129. En
musikkår gick genom staden ut till Nolhaga (Alingsås). 130.
25-26 maj kallades hör-frös-dagar, (hör=lin). 131. 8 maj såddes
havren. 132. 1 maj skulle man leta rävungar. 133. Linet såddes
i lin-veckan som var i slutet av maj. 134. En maj-brud korades;
hon utstyrdes. 135. Maj kallades blomstermånad. 136. Ett bad i
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Hällesjö 1 maj botar de sjuka. 137. I början av maj kalvar
älgkon. 138. Den 1 maj blåste man i bockhorn för att skrämma
bort vargarna. 139. 1 maj lövades åkrarna. 140. 1 maj var första
barfotadagen, (eller 8 maj). 141. Man narrades 1 maj. 142.
”Älg-skälvan” i mitten av maj. 143. Den 1 maj fick hästarna
bröd som varit med i jul-högen. 144. 8 maj skulle man så ärter.
Det var bra om det då var kallt. 145. I maj åt man spickefläsk
först sedan göken galit. 146. 1 maj skrämde man bort vargarna
genom att ropa: ”Peregrinus, är du härinne, så skall du här ut!”
147. 23 maj sattes bönor. 148. 1 maj; smedje-familjen med
lärlingar gjorde utflykt i det gröna. 149. Fåren släpptes ut den
12 maj. 150. 3 maj; barnen skulle komma ut. 151. 1 maj
vispades ägg. 152. 1 maj kom ”fridagspojkarna och ”satte sig
till bords...” Flickorna friar den 1 maj - de kardade och spann
till sig själva den dagen. 153. Majsångare kom med dragspel
osv - de fick ägg i stora korgar eller pengar; fick de inget så
kastade de ägg på dörren. Det var ägg-kalas med dans och
äggtoddy. 154. Det vispades ägg till barnen den 1 maj. 155. Det
var kringgång av ägg-tiggare och utflykter.
Kristi himmelfärdsdag.

Denna dag drack man vatten i en nordrinnande bäck före sol det var bot mot bröståkommor. 2. Himmelfärdsdagen barfotadagen. 3. Nu skall bönan ha tre blad. 4. Nu åts nätekål
(nässelkål). 5. Hackningen av åkern skulle vara färdig före
denna dag. 6. Man fiskade KH. 7. Potatis sätts KH. 8.
Sommaren invigs. 9. Det var ål-gillen nu. 10. Dagen kallades
Kristi-Torsdag, Helig Torsdag. 11. Man dansade och sprang
kring gödselstaden. 12. En offerkälla besöktes KH afton. 13.
KH - då skall man äta något grönt som växt det året. 14. KH
skulle man se till årsväxten och be för den. 15. KH skall
husmodern sköta om gödselstaden. 16. KH fick man inte göra
så mycket som bryta en kvist. 17. KH - kors ritas i fähuset. 18.
KH dansade solen.
Baddag.
19. KH var första bad-dagen. 20. Natten till KH var det bra att
tvätta händerna i saltvattnet för frost o. utslag. 21. KH skulle
man ”svänga” - bada hästarna. 22. Man skulle bada i öppen sjö
före soluppgången - det var skydd mot smittsamma sjukdomar.
23. Utslag på barn botades med sjövatten. 24. KH var första
bad- och metar-dagen. 25. KH skulle sjuka barn badas.
Bar-arma-dagen.
26. Alla gick bararmade till kyrkan. 27. KH var första
”vitarmadagen”. 28. KH var flickorna ljusklädda. 29. KH - det
var nya hattar till den dagen. 30. KH - flickorna klädde sig i
vitt- kallades Kristi himmelfärds-brudar. 31. KH var
ungdomens helg; man klädde sig i blått. 32. KH hade man alltid
vitrandiga byxor. 33. KH var kyrkobesökarna sommarklädda.
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34. ”Kristi himmelfärdsjäntor” III 35. Dagen kallades särkärma-dagen.
Betesgång.
36. Korna släpptes på bete första ggn. KH. 37. KH skulle man
”köra middag”; kvigorna namngavs och bekransades.
Vallhjonen fick bättre mat. 38. KH röker man med svavel och
linneklutar i ladugården. 39. Oxarna leddes kring ladugården.
40. KH köras kreaturen i vall.
Eldar.
41. Det var eldning. Man eldade ”räv-vaka”. 42. Eld och
skjutning. 43. Eldar KH. Det kallas ”röka rävungar”. 44. KH
var det eldar på en holme. 45. Man får inte elda ute böndagen
eller KH-dagen ”för då går elden vill”. 46. KH var det vaka
med eld.
Gökotta.
47. Gökotta; flickorna bjöd pojkarna. 48. KH var det gökotta;
man gick ut för att höra göken. 49. Det var gökotta vid
hälsokällorna: en ”greve” utses som leder lekarna; pengar
offras åt greven eller ”göken”; de gömmas till nästa fest.
Kristi himmelfärdsjäntor.
50. KH-jäntor klädde sig i vitt. 51. KH-flickor. 52. Flickorna gå
till en främmande kyrka i ljusa kläder; de kallas ”kristfärsjäntor”. 53. Kristi himmelfärdstöser.
Kyrkbesök.
54. Man skulle besöka andra kyrkor. 55. ”Dra hem middag”.
56. Ungdomarna gick till främmande kyrkor. 57. KH var det
sång från kyrktornet. 58. KH spelade man från kyrkan. 59. KH
skulle barnen följa med till kyrkan. 60. KH. Ungdomarna
besökte kyrkan. Det var superi och slagsmål på kyrkbacken.
Köra middag.
61. KH var vallpojkens enda lediga söndag, då skulle han till
kyrkan. 62. Nu skulle man köra middag + namngivning. 63.
KH - kvigorna fick sina namn. 64. KH bekransas bjällkon. Det
var extra förplägnad åt vallpojken. 65. Man satte rönn med
papper och äggskal i dynghögen. Man skulle ”köra middag”
KH. Kreaturen kristnas (döps) med en rönnvidja. 66. KH
lövades ladugårdar.
Metardagen.
67. KH ”fiske-dag” var första fiskedag, metar-dag. 68. Fisken
börjar nappa. 69. Första metar-dagen med märke för fiskelycka
hela sommaren - förtrollad metkrok. 70. KH började man fiska
horngädda. 71. KH - abborre och mört går nu upp i
strandhöljorna.
Ta rävungar.
72. Man skulle röka rävungar. 73. KH - rävungarna ta liv. 74.
KH lärde räven sina ungar ”tude” (tjuta). 75. KH skulle man ut
och höra räven lära sina ungar tjuta; man skulle även ut i
skogen. 76. KH får rävungarna ögon. 77. KH; då sökte jägare
och ungdomar efter rävungar. 78. KH är räven ute och lär
ungarna skrika. 79. KH skulle man leta rävlyor. 80. KH
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kommer rävungarna ur lyan för första ggn. 81. KH; räven solar
ungarna. 82. Denna dag skrek räven, man fångade rävungar.
83. Rävhonan visar sina ungar hönshusen. 84. Man fångade
rävungar och grävlingar. 85. KH var folk ute och ropade högt;
den morgonen skulle räv och varg skrämmas.
Umgängesseder.
86. Ungdomen samlades för att leka. 87. KH gick man upp på
ett högt berg. 88. KH vid soluppgången söktes skatter. 89.
Ungdomen for ut till holmarna och drack kaffe. 90. Man drack
märg i benen. 91. Det var utflykt. 92. Ungdomen företog en
”pilgrimsfärd” och skulle skjuta och skrämma vargarna. 93.
Ungdomen dansar i skogen. 94. KH; ungdomarna från landet
for in till staden. 95. Ungdomen strövar i skogen, det var
utflykt. 96. Ungdomen var ute på sjön eller i skogen. 97. Det
var dans på någon backe. 98. Man plockade majnycklar.
Vargen.
99. Det var vargskall KH. Folk var ute och ropade högt; man
skulle skrämma vargar. 100. KH skulle man söka varglyor.
101. KH; räven lär vargen skrika. 102. Man gick skallgång mot
”tassarna”. 103. KH skulle man åka i löv-skrinda. 104. Det var
utflykt. 105. Första uteliggar-natten.
Väderleken.
106. Regn KH - då blev det ett dåligt år och vått. 107. Mulen
soluppgång KH - gav god skörd. 108. KH var första
sommardagen. 109. Solsken KH gav ett gott ärt-år. 110. Regn
KH gav en dålig höskörd med torka. 111. En hink full med
vatten som står ute natten till Kristi himmelfärdsdag, ger
besked om sommarens väderlek. 112. Regn Kristi
himmelfärdsdag ger dåligt bärgningsväder. 113. På KH är det
ofta tordön. 114. KH var första vårdagen (sommardagen). 115.
Regnade det KH-dagen så mycket att sparvarna kunna väta
näbbet, blir det god gröda. 116. Kristihimmelfärds-tårar.
Äggplockning.
117. KH var det utflykt till holmarna i Hakefjorden, där man
plundrade ejderbona på ägg, vilka ansågs som en stor
delikatess. 118. KH for ungdomen ut till öarna och letade efter
fågelägg och roade sig. 119. KH ”Pelle ejderägg”. 120. KH;
man skulle inte äta vildfågelägg efter denna dag - man samlade
sjöfågelägg. Ungdomar for ut och letade efter ägg. 121. KH
skulle man röva fågelbon. 122. Ungdomen plockade and-ägg i
skären. 123. Man rövade ejderägg. 124. Man gick till skogen
och letade ägg. 125. Sjöfågelns ägg duger inte att äta senare.

Korsmässa 3 maj.

Korsmässa släpptes kreaturen ut - vid hemkomsten hade de löv
kring hornen. 2. Den 3 maj kom korsmäss-kölden. Om det inte
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blev kallt då, kunde inte älgkon kalva. 3. På korsmässa skulle
ärterna ha tre blad. 4. Denna dag såddes kornet. 5. Nu skulle
korna köras i vall. De fick en bit av julkakan, liksom
familjemedlemmarna. 6. På korsmässa utsläpptes djuren och
fick julbröd; man virade björklöv om hornen. 7. Denna dag
korsade man på ladugårdsdörrar och husgeråd som skydd mot
trollkäringar och ont folk. 8. Om myrorna visade sig ute före
Korsmässa, blev det en kall vår. 9. Nu blev det en vinterknäpp.
10. Om man denna dag såg på solen, när den stod som högst på
himlen, fick man starka ögon. 11. På korsmässa kom det en
köldknäpp, älgkon kalvade och strax efter kom göken. 12.
Korsmässa - svalan kom. 13. Var det korsmässa solsken såpass
länge, att Pål hinner sadla hästen, blir det ett gott år. 14. 3 maj
skulle bondbönan ha tre blad. 15. Man borde så före korsmäss.
16. Kreaturen fick saltsleke ur koskällan. Det var fritt att följa
skällkon. Bjällror påsattes. 17. På korsmässa släpptes korna ut
för första ggn. Man lade blommor på botten av byttan. 18. På
korsmässa skulle kreaturen ha sleke för att gå hem bra. 19. Nu
skulle korna mjölkas även på middagen - man lade blommor i
mjölkstävan. 20. Denna dag drack man märg i ben. 21. Göken
kom. 22. Nu var vintern slut. 23. Till korsmässa skulle djuren
vara framfödda. 24. Vid korsmässa släpptes djuren i vall; man
korsade över dem – där av namnet. 25. Man talade om
”korsmäss-köld”. Det skulle vara styggt väder då, ”korsmässkulor”. 26. Vita moln var ett dåligt tecken. 27. Det blev inte
gott väder förrän efter korsmäss-kölden. Fiskarna var rädda för
korsmäss-kulorna som bådade storm. 28. 3 maj kom tärnan. 29.
Man talade om ”korsmäss-kölden, ek-kölden” och
”pingstkölden”. 30. ”Stackars den som intet har att ge sin ko
gamla korsmässmorgon.” 31. Denna dag skulle man inte så dagen ansågs ofruktbar. 32. ”Korsmäss-knäcka” - man skulle
inte släppa ut korna för tidigt. 33. I kölden kalvade korna. 34.
Korsmässa - om eklövet är stort som rått-öron då, blir det ett
gott år. 35. På korsmäss var det alltid storm. 36. På närmast
infallande ny började plog-anden (plöjningen). 37. Korsmässa man kör kors med häst och plog i markerna. 38. 3 maj kallades
”Älg-skälvan” - då kalvar älgkon. 39. Var korsmäss varm, blev
det en kall sommar. 40. Man skulle inte ge korna halm denna
dag. 41. Vid korsmässa stängdes alla grindar. 42. Nu var fodret
slut. 43. Korna få inte ha något strå i munnen, då de släppas ut
korsmäss-dagen. 44. Man fick inte röra jorden denna dag - det
blev mycket kors-kål. 45. Var det kallt korsmässa, blev det ont
om foder. 46. Korna ställdes gärna så, att de kalvade i
korsmäss-veckan. 47. Ryker jorden före korsmäss, så ryker hon
inte efter. 48. Man skulle inte släppa ut fåren den dagen. 49.
Korsmäss-dagen - jul-korset och stomparna skall läggas på
bordet. Äta jul-ost. 50. Den 3 maj skulle man sätta bjällran på
bjäll-kon. 51. Denna dag bullrade folket i skogarna för att
skrämma vargarna. 52. Det sades: ”Maj hade en bock som april
ville frysa ihjäl, men kunde det ej. April lånade tre dagar från
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Maj. Hann han inte på de tre dagarna frysa ihjäl bocken,
klarade bocken sig. 53. Sätter korna upp svansarna denna dag,
så gör de det inte under sommaren. 54. Om korsmässa leker
mörten. 55. ”Den som inte är rädd för korsmäss-vecka, är inte
rädd under hela året.” 56. Denna dag får man inte arbeta i
jorden. 57. Vallgången börjar. Kors sätts upp i stallet och för
grindar. 58. Vid korsmäss bekransas kreaturen. 59. Man får inte
skjuta något 1 maj och korsmässa. 60. På korsmässa skall
söndagsjägarna jaga. 61. Det var korsmäss-marknad. 62. Svalan
kom på vårens korsmässa och for bort korsmässa om hösten
(14 september). 63. Denna dag börjar ”den trolösa veckan”;
man skulle inte så. 64. Nu korsade man åkern med kvistar av
rönn. 65. Korsmässa skulle man tugga gräs för att slippa
vårtrötthet. 66. Denna dag hade man funnit Jesu kors. 67. Om
korsmässa slutar skit-veckan. 68. Till korsmässa skulle alla
hägnader vara lagade. 69. Åskade det denna dag, kunde man
vänta ett gott år.
Pingst.

Pingstregn tydde på dålig skörd. 2. ”Forsgubben” hindrar ett
par bönder att fullborda malning pingstdagen. 3. Så djupt
regnet går om pingst, så djupt går torkan om midsommar. 4.
Pingstdags väta lockar många till att gråta. 5. Pingstdags regn
torkar både åker och äng. 6. Pingstdagen gick kvinnorna
bararmade till kyrkan och hade alla småbarnen med. 7.
”Majträet” restes och det var dans. 8. Man eldade och dansade
på Björnerödsfjället. 9. Annandagen fick pojkarna ägg av
flickorna. 10. Ungdomen samlades pingstafton, det var dans.
11. Man samlades annandagen vid en källa. 12. Pingstdagen
varm bådade en kall sommar. 13. Pingst våt - fet jul. 14.
Pingstdagen målades ett rött kors på dörren, så blev det mycket
i axen. 15. Man skulle ha sommardräkt om pingst. 16. Majstång
restes vid pingst. 17. Till pingsten lövades utan och innan. 18.
De hade pingstkvast av björkris med barkat skaft. 19. Vid
pingsten kom det en köldknäpp. 20. Ungdomen skulle ut på
holmarna och ”leta ägg”. Det var kaffe och lekar. 21.
Pingstdagen hade man sommarkläder på, då man gick till
kyrkan. 22. Denna dag skulle man dricka björksav. 23. Man
letade ägg och ”pelle maj-nycklar”. 24. Man skulle inte ha
bröllop nu, ty då skulle en av makarna dö snart. 25. Orakel om
tillkommande; man skulle sova på konvaljer och majnycklar.
26. ”Förbannad vare den som metar på den heliga pingstdagen;
finge den någon fisk, så var det en djävul!” 27. Det var
äggplockning; man åt fågelägg. 28. Ungdomen skar sig
sälgpipor och blåste i. 29. Det var gökotta; man dansade i en
kvarn som lövats och prytts med blommor. 30. Någon av
dagarna for ungdomen ut till holmarna och drack kaffe. 31.
Man letade ägg i skären. 32. Regnet vid pingst kallades
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”pingstflommen” och ”pingstkölden”. 33. Blev det ”flom”
(översvämning) i maj, kom det gärna tre till. 34. Vid pingst
plockades en mängd blommor och därmed pryddes hemmen.
Barnen band kransar och hade dem på huvudet och sjöng
bruddansen. Det var pingstbrud den dagen. 35. Regn
pingstafton - regn under höskörden. 36. Åskregn räknas ej. 37.
Man lövade inomhus. 38. Det var badning. 39. Man hade majträ. 40. Pojkarna tiggde pin-ägg. 41. Pingstdagen dansar solen.
42. Pingstafton skall man vara hemma. 43. Pingstdagen och
annandagen var det dans. 44. Ungdjuren namngivas. 45.
Hemmen och kyrkorna prydas med löv. 46. Det var bra att få
regn i håret. 47. Det var en lämplig tid för bröllop. 48. Om
pingst for man till en främmande kyrka. 49. Pingstafton
namngivas kreaturen. Tre rönnspön sättas i gödselhögen. Korna
piskas med rönnkvistar + formel. 50. Man skulle ”köra
middag”. 51. Korna bekransades pingstafton med kabbeleka.
52. Förplägnad åt vallhjonen. 53. Vad man drömmer om pingst
slår in. 54. Man är mera klarsynt pingstdagen, därför skall man
då ut i skogen och se ut träd som lämpade sig som virke till
olika redskap. 55. Det var marknad. 56. Till pingst gör man fint
inomhus. 57. Man dansade och lekte. 58. Pingst-stång restes
och stugan majades. 58a. Veckan före pingst kallades sprängvecka. 59. Ploganden (plöjningen) skall vara färdig då. 60.
Pingstdagen var första metar-dagen. 61. Man skulle spå i äggvita pingst-afton för att få reda på den tillkommande. 62.
Husdjuren utsläpptes om pingst om inte Kristi Himmelfärdsdag
varit lämplig. 63. Pingst-flickor. 64. Pingstdagen var det
ottesång i Wärö kyrka. 65. Det var ungdomens dag. 66. Pingst
och midsommar skall man ha den bästa fisk, man kan få - gös
och lax. 67. Pingstdagen skulle man ”köra middag”. 68. Om
pingst kransar man korna. 69. Kyrkan lövas, nattvardsbarnen
går fram. 70. Solen dansade. 71. Pingstdagen var det farligt.
Lucifers släkte regnade ner den dagen. 72. Pingstveckan anses
vara kall. 73. Julkakan åts om pingst. 74. Det var en pingstbrud
med ett par tärnor. 75. Man ”slog katten ur tunnan”. 76.
Pingstbrud - ”drottning” - barn gick pingstbrud. 77. Pingstregn
- pineregn. 78. Annandag pingst skulle barnen till en
främmande kyrka. 79. Pingstavall vid Ramstena i Tidan - det
var en domarring där med 24 stenar. 80. Man besökte källor,
badade, det var tvagning och utflykt till skären. 81. Om pingst
”kristnades” (döptes) kvigor. De piskades då med rönnspön. 82.
Man började meta. 83. Pingstbrud är en olycks-brud. 84.
Ungdomen lekte vid vak-källorna. 85. Det var en pingst-stång
på Bornaberget (Vg) ” - de gifte ihop brudpar där”. 86.
Pingstdagen gav man vallpigan ett skrovmål på ägg samt fäste
rönnbärskvistar i ladugårdstaket. 87. Pingstbrudar var flickor i
10-årsåldern. 88. Det var risgrynsgröt till kvällsmat pingstafton.
89. Man byggde lövsalar och gjorde utflykter. 90. I Bohuslän
var makrill pingst-mat. 91. Risgrynsgröt med smör, ägg och
socker åt man till pingst i Västmanland. 92. Pingstbruden var
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ett barn med uppvaktning – kring-vandring. 93. Pingstavall vid
en domarring i Vad (Västergötland). 94. Pingstregn var ett
förbannelsens regn.
Sofia, 15 maj.

Blåste det Sofia, blev det ett gott fiskeår - fisken skall sopas in
mot land. 2. Sofia var det läkevatten i saltsjön. 3. Denna dag
kunde man tvätta bort klåda med vattnet. 4. Saltvatten hämtat
före soluppgången på Sofiadagen var bra för utslag och
sårnader. 5. Sofia sås linet och bönorna. Då kommer göken,
vallgången började och man slutade tända lampan. 6. På Sofia
hade havsvattnet läkande kraft. 7. Denna dag skulle man bada
före soluppgången. 8. Sofia fördes fåren ut till holmarna.

Peregrinus, 16 maj.

Denna dag gick man hemmansvis efter rå-gångarna och ropade:
”Per Grinus, bind dina hundar!” 2. Den 16 maj tändes eldar på
vissa berg; man ropade Peregrinus och förde oväsen för att
skrämma vargar. 3. Peregrinus; hans far och fyra bröder. 4. Nu
eldade man vid korsvägar för att skrämma bort trollen. 5.
Peregrinus tändes eldar i skogen; man sprang ut och skrek för
att skrämma vargar. IIII 6. Man blåste i horn och skramlade
med bjällror. 7. Denna dag firades för att skrämma bort vargar
och vild-djur. 8. Ulv-skriket på våren; alla inom hemmanet
måste vara med: ”Per Grinus, bind dina hundar för i år!” Det
var dans i en gård mitt i skogen. 9. 16 maj var första metardagen. 10. Denna dag sprang man runt gårdarna och ropade:
”lång-ben i träsko!” 11. Nu skulle linet sås. 12. 18 maj skriker
man: ”Gregorius, är du härinne, så skall du här ut!” Det ena
byalaget avlöser det andra. 13. På Peregrinus skulle man skrika
”Peregrinus”; det var också skjutning. 14. Man gick pilgrim:
”Pilgrim, Pilgrim bind dina hundar inte bara för denna dag utan
för hela året!” 15. Nu eldar man, lossar skott och blåser i lurar
för att skrämma vargarna. 16. Ungdomen går pilgrim i skogen.
17. Ungdomen gör pilgrimsresa i skogen; man skulle skjuta, så
skulle inte räven ta lammen till sommaren. 18. ”Per Grinus,
bind dina hundar!” Folket tog upp kreaturen på ett berg och
bullrade där. 19. ”Per Grinus bind dina hundar och drängar!” man skulle skrämma odjuren. 20. Det var skallgång och korna
släpptes på bete. 21. ”Peregrinus, du skall vakta mina får!” 22.
Det var pilgrimsgång före vall-utsläppningen för att skrämma
rovdjuren. 23. Nu skulle man skrämma vargar med en riskvast
på ladugårdstaket och en formel. 24. Peregrinus tändes eldar för
att skrämma rävarna - rävungar fick ögon den dagen. 25.
Peregrinus var vargarnas härskare. 26. Pelegrim den 15 maj -
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man eldade och blåste i horn. 27. Ungdomen ropade Peregrinus
från ett rös där fyra socknar stöta ihop. 28. ”Peregrinus, bind
dina grå hundar!” 29. Denna dag riskerade man att möta gastar.
30. Man skrek: ”Hör du Peregrinus, bind alla dina hundar, att
de inte borttaga vårt fä!” eller ”Bind dina hundar, mätt deras
munnar, att inte ulv kommer på vårt fä!” 31. Peregrinus offrade
man silver i ån för att få fiskelycka. 32. Peregrinusdagen tjöt
varghonan ögon i ungarna.
Rebecca, 17 maj.

Rebecka - då blåser fisken in. 2. Nu sätts kornet. 3. Denna dag
skall linet sås. 4. Den 17 maj - boskapen föder sig själv nu. 5.
Rebecka skulle man ”köra middag”. 6. Rebecka och Erik var
hörfrösdagar.
Erik 18 maj.

Kommer Erik med ax, så kommer Olof med kaka. III 2. Linet
såddes ”Lin-Erik”.IIIIII 3. Erik - rågen skulle visa ax. 4. HörErik - då skall linet vara sått.IIII 5. Efter den dagen kunde
djuren föda sig ute.IIII 6. Erik var korn-dag. 7. Hästarna
badades och tvättades Eriksdagen. 8. Denna dag sås ärter av
kvinnor. 9. Man sådde hampa. 10. Fisken nappar, det var första
metardagen, första dagen det nappar. 11. Linet skulle sås av en
kvinna. 12. Fisket börjar Erik-dagen. 13. Erik - då skall det
sexradiga kornet sås. 14. Man skulle fiska hela dagen. 15. LinErik är en stor och lång karl. 16. Erik var våranden
(åkerarbetet) färdig. 17. Man sådde lin på Erik och Petronella.
18. Efter den 18 maj letade man efter rävungar.
Trefaldighetssöndag

Helga trefaldighetsvatten dricks aftonen före trefaldighets
onsdag. 2. Trefaldighetsnatten smyckades källorna med
blommor och grönt. Vattnet var undergörande vid denna tid
och hade kraft att bota sjukdomar. 3. Trefaldighetssöndagen då firades bröllop; hemliga krafter troddes den dagen vara i
verksamhet. 3a. Regnade det nu, skulle det bli sju regniga
söndagar. 4. Var trefaldighetssöndagen något molnig blev det
ett gott år. 5. Tref. natten skulle man ”dra dagg”. 6. Regn denna
dag ger ett gott år. 7. Man offrade i källan; hår etc. 8. Regnade
det nu, kom det mycket regn i bärgningen. 9. Man var
svartklädd. 10. Tref. sön. klar – tork-år. 11. Tref. sönd. skulle
man ta pankan (fiska braxen). 12. Var solen klar denna dag,
blev det ett dåligt år. 13. Rodnade den, blev året gott. 14. Tref.
sönd. kallas ”Höga söndag”. 15. Regnade det Höga söndag, så
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blev det regn alla söndagar under sommaren. 16. Tref. kväll
skulle man dricka märg i benen. 17. Tref. sönd. klar bådade
misskörd. 18. Regnade det nu, blev det bra säd. 19. Tref. sönd.
var ”röda söndag”. 20. Denna natt fick man orakel i ett
vägkors. 21. Kröp man genom ett kvarnhjul trefaldighets natt,
fick man förmåga att se allt möjligt. 22. Första metardagen. 23.
Vacker soluppgång bådade gott skördeväder. 24. Tref. sönd.
var det besök vid Helenas källa. 25. Blåste det nordlig vind
denna dag, blev det ett gott år. 26. Tref. natten tillverkades
mjölkharen. 27. Tref. natten skulle man gräva efter skatter.

Potentia, 19 maj.
Denna dag skulle man sätta potatis.
Carolina 20 maj.
Denna dag såddes linet. 2. Karolina släpptes fåren på bete.
Urbanus.

Urbanus planteras kål. 2. Nu var sådden färdig, havren var
sådd. Det var en hör-frösdag dvs nu såddes lin. IIII 3. Man
skulle inte så efter Urbanus. 4. När Urban kastat en varm sten i
vattnet, kunde man bada, 5. På Urban kunde man hämta vatten
ur en sjö med tre rinnande vatten - det botar ros och utslag. 6.
Urbanus var det sista dag för kornsådd. 7. Nu släpptes
kreaturen på bete. 8. Efter Urbanus fick man så med bägge
händerna. 9. Urbanus; regn på skalle ger bonden säd på knalle.
10. Denna dag tvättade man sig med sjövatten i soluppgången.
Det skulle skydda mot smittsamma sjukdomar. 11. Urbanus
släpptes djuren ut - de fick vitlök över stål. 12. Denna dag
skulle kalvarna vara framfödda och havren sådd. 13. Urban var
sista vårdag. Byns befolkning kom tillsammans på en
sommarfest. 14. Kreaturen släpptes till skogs på Urbanus. 15.
Hästarna skulle i vatten på Urban. 16. Nu vidtogs
skyddsåtgärder för åkrarna. 17. Urban var öknamn på olydiga
pojkar. 18. ”De som sår efter Urbani tid, får halm och inget i.”
19. Man skulle bada före sol; det var hälsosamt. 20. Hästarna
badades. 21. Man skulle plocka alla sorters blommor och löv
före soluppgången - med denna kvast röktes sjuka kor. 22.
Hade man inte sått till Urbanus ...”så fick man så ridandes å
med bägge nävar”. 23. Urbanus; skällan binds på skällkon. 24.
Rovfåglarnas klor binds. 25. På Urban skulle man svänga
(=bada) hästar. De skulle skos och sedan svängas i sjön för att
få gott hull. 26. På Urban skulle man bilda kedjor och driva
bort vargarna. 27. Ploganden var nu slut. 28. På Urban skulle
bonden så korn med bägge nävar. 29. Urban, Vilhelmina och
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Beda; de skall sommaren leda. 30. Dessa dagar skall man fiska
brax.

Beda 27 maj.

Det var skamligt att släppa ut djuren dess förr innan. 2. Beda
skulle man sätta bruna bönor .IIII 3. Djuren släppas ut
Bedadagen även om man har foder kvar. III 4. Beda - nu såddes
linet. IIIIII 5. 27 maj var första sommardag. 6. Vid Beda
släppte man ut djuren; nu var det slut på nattfrosten. 7. Beda
skulle gollko och gollso kunna föda sig ute. 8. Beda var ”böndag” om det var nordlig vind. 9. På Beda såddes gurkor, ärter
och planterades kål. 10. Lin såddes Beda eller Karolina. 11.
”Beda skall sommaren leda.”
Petronella, 31 maj.

Väter Petronella i blomstren, blir det ingen frukt. 2. Den som
inte hade foder Petronella-dagen, led brist. 3. Petronella är
fattigmans så-dag (tid att så). 4. Nu skall korna kalva. 5. Den
dagen såddes korn och lin.
Juni.

Samma vind som blåste onsdagen före midsommar skulle blåsa
i tre månader. 2. De första junidagarna började ungdomarna
fiska. 3. Solståndsdagarna - veckan före midsommar. 4. 1 juni
släpptes kreaturen ut.
Botolf 17 juni.

Botolf bötteslick”, då kommer oftast en köldknäpp, som gör att
mjölken minskar. 2. Botolf, då blev det frostnätter. ”Botolf
bytte-slick”. 3. På Botolf såddes rovor. 4. Botolf kallades ”rovgubben”; det var bäst att så rovor då. 5. Botolf var sista dagen
för rov-sådd.
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Året i Svensk Folktro
1. Alla helgons dag 2/11
Alla helgondagen sätter sjö-frun in sina kreatur. 2.
Helgonmässa - då är tid för fäbod-färd. 3. Om man på
allhelgonadag letar rätt på ett bokträd, hugger en spåna, och
spånan är våt, så blir vintern våt. - är spånan torr - det blir en
torr vinter. 4. Helgonamäss ”blika”(stiltje) var ett gott tecken.
5. Om Elin åker - så rider Anders. 6. Vintern säger: ‘Jag
kommer vid helgamäss, vilket jag åker eller rider.’ 7.
Helgamäss; vinterns ingång - första vinterdagen - dagen för
första kraftiga snöfall. 8. ‘Om han inte kommer helgamäss
skridande, vintern, så kommer han Andersmäss ridande.’ 9. Vid
helgamäss gör vintern sitt intåg. 10. Helgamäss vinter och jul
sommar (följas åt). 11. Helgonmäss vinter och 12. Andersmäss
tö; - frusen säd och ruttet hö. 13. Helgonmäss vinter och
Andersmäss tö; - jul sommar och påsk - snö.
2. Ambrosius 4/4
1. Ambrosius är på trä-kalendrarna utmärkt med ‘en fisk’. 2.
Vid Ambrosius skulle får-spillningen vända sig tre ggr. 3.
Första vårdagen. 4. Mellan Ambrosius och Tiburtius skulle
vintern gå. 5. Nu börjar tjädern spela. 6. Gall-ko (gall
=ofruktsam) och gall-so skall nu föda sig i åkerrenen.
3. Anders 30/11.
1. Andersmässnatt skall tuvan ha huva och stubben hatt - då
blir det ett gott skördeår. 2. Anders slaskar och julen braskar
och tvärtom. 3. När stubben bar hatt, Anders-mäss natt - då är
vintern satt. 4. Bär stubben hatt, Andersmässnatt, ligger snön i
8 veckor. 5. Sliska slaska Anders - knirka knarka jul. 6.
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Andermäss-tiden
hålls
sockenstämma [1700-tal]. 7.
Andersmäss vinter - mickelmäss tö, jul sommar - påsk snö blir
frusna ärter och ruttet hö. 8. Skvalpar sjön om Anders, så
skvalpar han om valborgsmäss. 9. Om stubben får hatt
Andersmässnatt, så surnar inte jul-drickan. 10. När stubben får
hatt, Andersmässnatt, skall han ligga kvar till Tomasmässnatt.
11. Är det milt mellan Anders och Anna, så blir det vinter
under jul och tvärtom. 12. Om varje stubbe har hatt (snö-huva)
Andersmäss natt så blir det ett gott år. 13. Om sjön lägger sig
före Anders, så skall hon gå upp igen. 14. När tuvan bär luva
och stubben bär hatt, Andersmäss natt, då blir det en sträng
vinter. 15. När stubben bär hatt, Andersmäss natt, då bär han
hatt till vårfrudagsnatt. 16. Man skulle sätta ut ett glas vatten
Andersmäss natt; sjunker vattnet - tork-år; ökar det - ett vått år.
17. Om det snöar på Anders - skadligt för säden. 18. Om det är
kallt på Anders, så blir det mildväder till jul. 19. Om stubben
bär hatt på Anders, så skall bonden akta sin julatapp (tappen på
drick-ankaret, så att det inte fryser). 20. När granen bär hatt
Andersmässnatt, skall vintern vara till vårfrudagsnatt. 21. Om
stubben bär hatt nu - blir det ‘len till jula’. 22. Man skulle
dricka märg i benen till Anders; det var supkalas, varvid sällan
förekom osämja, men väl käbbel. 23. Om det rimmar kring
stenen vid Anders, blir det god förvinter. 24. Dagen kallades
‘lortklammel’ ty då frös det ihop riktigt. 25. Slaskade Anders så
knarrade Tomas och tvärtom. 26. Blev det blidväder om Anders
- då blev det kallt till jul och tvärtom. 27. Virke skall huggas på
Anders, så skall det bli starkt. 28. Nu började julbaket. 29.
Andersmäss-blida; blidväder som börjar omkring de 30 nov.
och kan räcka till jul. 30. Om stubben bär hatt, Andersmässnatt,
då är vintern satt och varar till vårfrudagsnatt. 31. Anders var
ungdomshelg. 32. Hundarna är fullhåriga på Anders. 33. Kom
Anders med ”knek” så kom julen med smek. 34. På
Mattiasdagen skall man sluta använda, på Anders-dagen börja
använda lyse i stugor och ladugård om morgon och kväll.
Talesätt: Anders bär in ‘ljus-hällen’ och Mattias bär ut. 35.
Anders med ‘urn’ (yrväder) skrämmer barnen på muren. 36.
Om stubben har hatt om Andersmässnatt, betyder det god tid
och gott år. 37. Anders hatt ligger till vårfrudagsnatt. 38. När
Anders slaskar i hatten, blir det brist på kvarnvatten. 39. Djuren
skiftar hamn, d v s byter päls den 30 nov. 40. Börjar
pälsfällningen tidigt, anser man att det skall bli tidig vinter. 41.
Får Mårten rida, så får Anders åka. 42. Om det knarrar i
Andersmässa, blir det slask - slask i jul. 43. Det Anders svallar,
skall Erik skölja bort. 44. Anders med sin gråa pung kör barnen
upp å ugn.
4. Anna 9/12.
1. Nu läggs lutfisken i blöt. 2. Lutfisken läggs i kalk på Annadagen. 3. Till Anna-dagen skall det vara bryggt. 4. I vissa byar i
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Hargs socken, gav man varandra ‘Annakanna’ eller ‘julöl’. 5.
‘Anna vår fru’ 14 dagar före jul. 6. Anna med kanna - då är det
tid att brygga julöl. 7. Annadagen skall torrfisken läggas i blöt.
Drickat skall vara färdigt. 8. ‘Om Anna åker, så åker Tomas
med’. 9. Julölet bryggt före den 9 dec. ‘Anna med kanna’. 10. ‘Anna med dryckeskanna’ 11. Lutfisken blötläggs på Annadagen. Julskinkan läggs i saltlake den 10 dec. 12. Lutfisken
blötläggs den 9 dec. Den lutas med kalk eller björkaska. 13.
Om Andersmässa stubbe får hatt varar det till vårfru-natt.
Töväder på Anna: Anna pissar i Anders hatt. 14. På Annadagen gick man till nästgrannen med nybryggt öl som hade
börjat jäsa. Det var inte färdigt men det gick att smaka på. Det
var smak-öl. 15. ‘Jag skall gå Anna med kanna’, sa mor och
gick med färskt julöl. Då snackade de och drack och prisade
ölet: ‘Det blir fint öl, när det blir färdigjäst’. Annandag jul fick
de smaka på det färdiga drickat på grannkalaset. 16. Den 9 dec.
skall julöl bryggas. 17. På Anna-dagen läggs lutfisken i blöt.
18. Skinnet av fisken används som klarmedel vid kaffekokning.
19. På luciadagen läggs fisken i lut.
5. Bartolomeus 24/8
1. Ärterna böra vara i ladd (vagn) före Bertil. 2. ‘Bertla var det
bertla vill, skall jag ha mina ärter in’. 3. Det var återkomst från
fäbodarna vid Bartsmäss. 4. Vid Bartelsmäss tid skulle våra
förfäder passa på och ta in humlen, annars kom Bertil och
pinkade i den. 5. Vid Bertil ger sig strömmingen ut till sjöss. 6.
Om Bartel får sin hud torr, så för bonden sin säd torr. 7.
Bartlemés - då allt ax skall sättas på snés (rad). 8. Bartel - den
första såningsdagen för höstsäd. 9. Rågen sås vid Bartolomeus.
10. Om Bartolomeus borde humlen vara nere, annars blev den
besk. 11. ‘Nu kommer Bertil, nu är det slut med bad’; det
kommer en kall-sten i vattnet. 12. När Bertil är torr, får bonden
sin säd torr. 13. Bartel kallades ‘gräs-dag’. 14. Efter
Bartolomeus började man göra ‘kvällsätta’ = arbetskvällar. 15.
Bertel kommer med ‘tyrbyla’ om hösten dvs då börjar man
tänka på ljus igen. 16. Bartel var en farlig dag för fiske. Det kan
vara lugnt på morgonen, men bli storm. 17. Denna dag skulle
man skära, om man inte gjort det förr, ty då förbättras inte
säden längre 18. Gott väder den 24 aug. - god och fin höst. 19.
Det var gammal sed att bärsmäss gå från gård till gård och
hjälpa varandra med ostberedningen. 20. Bartolomeus – gräsdagar. Säden som växer blir bara gräs. 21. Bertil går hösten in
och varar till Mikael. 22. Höstrågen sås vid Bertil, när
slåtteranden är förbi. 23. Bartolomeus räknas som helig dag,
intet arbete får då utföras. 24. Humlen plockas före
Bartolomeus. 25. Som vädret var den 24 aug., skulle det vara
hela hösten. 26. Bertil var första såningsdagen. 27. Före denna
dag borde frö-säden vara skuren för att vara säkrad för frost.
28. Till Bertil skall allt vara på snes. 29. Olof kastar den första
kall-stenen i sjön, Lars den andra, Bertil den tredje - man fick
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inte bada därefter. 30. Bartolomeus skulle ärterna vara i ladan.
31. Om det fryser på Bertil, blir det tidig och kall höst. 32.
Bertil brukade komma med torka. 33. Slåtteravslutningsveckan.
34. Bartelsmäss-tiden skulle helst vara en lördag. 35. Det var
buföring hem från Kälaboderna vid Bartolomeus. 36. Är denna
dag klar, betyder det en klar höst. 37. Stannar man på
fäbodvallen över Bårsmäss, lösas korna i ladugården. 38. Bertil
köras ärterna in. Bonden som var övermodig gentemot åskan
sade: ‘Bartla bäst du bartla vill, men jag skall ha mina ärter in!’
- varpå åskan dödade honom. 39. Efter bertels-mässa får man
inte sälja bock-kött. 40. Nu skulle man slakta, baka och slakta
bina. 41. ‘I bertelsmäss tid’, slaktas bockar och bin’. 42.
Humlen är nu mogen och skall skördas. 43. Till Bertil skall
man ta ner humlen. 44. Bertil kommer med sin tyr-knippe. 45.
Vid Bertil blir det kväll, så man skall lägga på i spisen och sitta
och arbeta. 46. Man säger att det kommer en kall-sten i vattnet
Bartolomeus. 47. Bartolomeus var en märkesdag vid Vättern.
Talesätt: ‘Om Bertil får sin hud torr, så skall bonden få sin säd
torr - det syftar på trollkarlen på Visingsö, som skall vara
bunden bl a tills han ätit ren en oxhud - ett hår om året. 48.
Bertil är sista metardagen. 49. Regnar det Bartolomeus, så
ruttnar ärterna. 50. Lågt vattenstånd på Bertil ger tidig vinter.
51. På Bartel brukar det storma. 52. Efter 24 augusti kan man
inte bada ute – kall-stenen har fallit i vattnet. 53. Till Bartel
skall frö-kornet vara skidat, ty sedan kan det bli frost. 54.
Bartel fick sin rygg-hud torr, så får bonden korn-nek
(nek=kärve) torr 55. När Bertil får sin rygg-hud torr, får bonden
sin säd torr. 56. Bocken skall slaktas före Bartel, så den inte får
brunstsmak. 57. Otroliga historier kallas rötmånadshistorier.
58. Berättelse om Bartolomeus som ligger begravd på Visingsö
med en hud som han får plocka ett hår av varje regnfritt år. När
han plockat klart, skall ön sjunka. 59. Om det fryser på Bartel,
så blir det järnnätter. 60. Man skiljer på larsmässhumle och
Bartolomeushumle. 61. Får Bartel sin hud torr, så får bonden
sin nek torr. 62. Man förutsäger vädret med hjälp av
vintergatan. Detta sker ofta på Bartel. En del spår på Birgitta 7
okt. 63. Bertel skiter i linet, linberedning. 64. Blåst på Bartel.
Bertil ruskar i tjur-hudarna. 65. Bartel skiter i hör-landet - linet.
Det bör inte få stå på rot över den 24 aug. 66. På Bartel skulle
man gå ut och se efter ny-päron. 67. Nu får man börja ta upp
nypotatis. 68. Då Bartel kan torka sitt skinn, då får bonden sin
säd torr in. 69. Före Bartel skulle frökornet skäras vid normalt
år. 70. Talesätt om bockslakten vid Bertil-tiden. 71. Bartel jordpärontjuven. 72. Vid Bårsmäss kan man få se Skojje-Kare.
73. Bartel torr gör brunnar tomma. 74. Om Bartel skall
bockarna kastreras.
6. Beda 27/5
1. Beda sättas bönorna, linet sås, trädgården görs i ordning. 2.
‘Linfrödagen’. 2a. På Beda sättas bönor. 3. Urbanus,
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Wilhelmina och Beda skall sommaren leda. 4. ‘Är Beda klar
och skär, får bonden så åkern genast han bär.’ 5. Bedadagen
sättas bönor, för då fryser det inte’ 6. Bad, första ggn på Beda,
sista på Olofs-dagen 29 juli. 7. ‘Beda våt, blir hunger och gråt’.
8. Potatis sätts på Beda. 9. Efter Beda blir det kornlösa, för sent
att så, hinner inte mogna. 10. Tork på Beda (Blenda) -lång
torka. 11. Om Beda är våt, blir det allmänna sorger och gråt.
12. Ärter sås Bedadagen. 13. Bruna bönor sätts på Bedadagen,
nu heter dagen Blenda. 14. Linet skall inte sås före Bedadagen
pga. frostrisken. 15. På Beda skall man sätta bruna bönor - på
Urban skall man så lin. 16. Före Beda får man inte så på
kalljord, då ruttnar fröna.
7. Bengt 21/3
1. Blir Bengt sur och våt, så får en så, när en kommer åt; men
blir han torr och ren, så får man så överallt utan men. 2.
Benediktus klar och skär, får så åkern, så snart den bär. 3.
‘Kvickne - Bengt’. 4. ‘Om Bengtsdagen är sur och mulen, skall
man torka åkern väl, men är han ren och klar, skall man köra
och så, så fort det går an på stycket.’ 5. Gertrud gråter efter
Bengt - om det är oväder mellan Gertrudsdagen och Bengt. 6.
‘Det är ett sådant väder, så att Bengt skall väl inte kunna
komma hem från Gertrud’, sägs om det är oväder på Gertrud. 7.
Det skulle vara bra om det var oväder, för då fick Bengt bli
längre vid Gertrud. 8. Dagarna 17 - 21 mars är Bengt hos
Gertrud - då regnar det. 9. Är det vackert väder 21 mars, har
Bengt fått ja av Gertrud den 17:e. Är det rusk har han fått nej.
8. Birgitta 7/10
1. Brittadagen skall första geten till bocken. 2. Brittsmässa med
vackert väder ‘brittsommar’. 3. Potatisen skall upp på Britta. 4.
Britta är vacker och henne kan man lita på. 5. Brittmäss brukar
komma med solskensdagar. 6. Då brukar man byka. 7. Man
förutsäger vädret med hjälp av vintergatan. En del spå 7 okt,
andra 24 aug.
9. Blasius 3/2
1. Man fick inte spinna eller tröska denna dag. 2. Taken blåser
av husen om man tröskar, linet blåser bort från rötningen. 3.
Blasius skulle man inte vara i skogen, för att det inte skall blåsa
träd över en: ‘Vad hade han med märr och vagn i skogen i går
på Blasiusdagen?’ 4. Kvinnmässdagen (kyndel) och Blasius
hölls halv-heliga. 5. Ingen körde i skogen, kvinnorna kardade
inte eller spann eller hade annat grovt arbete för sig. 6. Man
fick inte spinna 3 feb. Blasiusdagen, taket kan blåsa av. 7. På
Blasius, 3 feb. som infaller i vågen, skall man aldrig arbeta i
skogen med trädfällning, ty det medför förargelse, motigheter
och olyckor i arbetet. 8. På Blasius bör man hålla sig inne, ty
det anses som en stor olycksdag. 9. På St Bles dagen lade man
ut en halmputt på backen. Blåste den bort, visste man att man
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inte behövde den; låg den kvar, visste man, att man skulle
komma att behöva den och tog in den. 10. Blasius fick man inte
spinna, ty då blåser blånorna bort. 11. Blasius kallas ‘Blås-ut’.
Då skall ingen hampa spännas, ty då blåser den omkring på
rötbacken. 12. Blåsmässedagen får man inte hugga - det
medförde fara för djuren. 13. Man fick inte hugga i skogen
Blasius. 14. På Blasius skall ko-svansarna klippas.
10. Blenda 27/5
1. Linet sås vid Blenda. 2. Blenda våt, blir det tårar och gråt. 3.
Blenda skulle bönorna sås. 4. Regn Blenda-dagen - regnig
sommar.
11. Botvid 27/8
1. Man skulle sätta buskar på Botvid. 2. Det sju sovare fela, det
kan Botvid hela. 3. Regn sjusovardagen - regn sju veckor,
såvida inte Botvid 'botade' dvs. blev vackert. 4. På Botvid den
28 juli skulle man röja, ty alla buskar som då huggas bort,
växer det inte något nytt efter. 5. På Botvid den 27 juli, skulle
man hugga bort buskar el. dra upp dem med rötterna, så växte
det inte på den platsen mera. 6. Botvids-dagen skall man bota
vidjor,(rycka upp vide på åkrarna.) 7. Nu avhuggas buskar och
enstaka träd. 8. Botviddagen skulle alla på gården vara ute och
hugga videbuskar, så komma de inte upp igen.
12. Brynolf 16/8
1. Brynolf kan man inte få lien vass. 2. Man bör slå innan
Bryn-Olle kommer på gräset. 2. Nu skall slåttern vara avslutad,
annars kommer Bryn-Olle och skämde liarna, så de bet inte på
det kvarstående gräset, som är övermoget och utsuget på
näring. 3. Gammal råg sås Brynolf. 4. Tröskning före Brynolf brödlöshet före Olofsmässa.5. Nu skulle man helst ha slutat
slåttern. 6. Om Brynolf skiter i brynbyttan, kan man inte bryna
mer.7. På Brynolf faller tredje kall-stenen och man säger, att då
går kall-oxen i vattnet med alla fyra klövarna. 8. Brynolf är en
fruktad kall-natt. 9. Efter Brynolf biter inte lien. 10. I från den
dagen biter inte lien längre* dvs. slåttern bör vara avslutad. 11.
Brynolf 'pinkar' i gräset, det går inte bra att slå sedan eller att
hålla lien vass. 12. När Brynolf har skitit i gräset, då går det
inte att slå mer.
13. Calixtus 14 oktober
1. Vinternatten den 14 okt.
14. Disa 3/2
1. Oväder på Disa ger säd i lårarna. 2. Om jag vore som syster
Disa skulle jag låta både killingar och grisar frysa. 3. Snö på
Disa bådar rik spannmålsskörd. jul-tunglet säger: Om jag inte
får bli syster med Disa, blir jag så ond, så hästlorten kan frysa.
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15. Dorothea 6/2
1. Dorothea då skall mesta snön falla III. 2. Karl spår och
Gunnel rår, men Dorothea bestämmer. 3. Såsom vädret är i de
dagarna, skall det bli i sju veckor.
16. Egidius, Ilians mässa 1/9
1. Egidius, sådant vädret då är, blir det hela månaden. 2. Om
Egidius 1 september är klar, hoppas man på klarväder i 4
veckor.
17. Emma 23/7
1. Fruntimmersveckan kallas pissvecken. 2. Emma är en riktig
piss-skvätta. 3. Natten till Emma-dagen är en riktig trollnatt;
man skulle dra dagg den natten. 4. Om Emma är kvalmig, blir
det ett gott år. 5. Om det regnar på sju sovare, kommer det att
regna i sju veckor. Likaså om det regnar på Emma. 6. Emma regnar det då, kallas hon pissruska.
18. Erik 18/5
1. När Erik ger ax, ger Olof kaka. (Allmänt) 2. Första
baddagen. 3. Ersmäss. 4. Kyla vid Ersmäss: 'Ersmässknorrn'. 5.
Det blev nordlig storm omkr. den 18 maj. 6. Om Erik ger ax,
ger Olof kaka. Men har inte rågen gått i ax på maj, blir det
dåligt år. 7. Linet bör sås Erik. 8. Erik kommer med ax och
Lars med kaka. 9. 18 maj så-dag. 10. Erik och Karolina 18 o 25
maj kallas hör-dagarna. Då sås hör-frö. (hör=lin). 11. Den 18
maj skall det vara ungar i alla fågelägg. 12. Linet sås den 18 o
20 maj Erik och Karolina, de sk. to-dagarna. (to=orensat lin).
13. Om Erik blir fin, blir våren fin. 14. Erik sås ärter. 15.
Regnar det Erik, då blir det fruset korn och ruttet hö. 16.
Rebecka o Erik - hörfrödagar. 17. Eller i slutet av maj sker linsådd. 18. Erik den första 'vårand-dagen'. 19. Veknärrn, kall
blåst vid Ersmäss-tiden bådar ett gott år. 20. Ersmäss-gnällan
‘kall blåst vid Erik’ bådar ett gott år. 21. Erik var den första
dagen för vårbruket, som skulle vara färdigt till den 25 maj,
Urbanus. 22. Erik och Karolina är hör-dagar. 23. Ersmässknarren. 24. Ersmäss-knarren - stark köld. 25. Slaskväder
närmast före Ersmäss-dagen är ett bra väder, som bådar tidig
vår och god årsväxt. 26. Ersmäss-kalas bestående av kaffe och
kornmjölspannkakor. 27. Om ungarna vill dit i lorten före Erik,
så vill de inte dit på hela sommaren. 28. Ersmäss-knärren är
farlig. Är det varmt på Erik blir det bra sommar. 29. Ax på
Erik, då blir det att skära sankt Ole: 'Erik ax, Ole kake.' 30. Erik
är första såningsdagen. 31. Vårbruket har sedan länge tillbaka
börjat den 18 maj, oavsett väderleksförhållanden. 32. Dåligt år
om inte rågen är i ax Erik. 33. Skit i den som inte har havren i
backen till Ersmäss. 34. Ersmässgnällen: kyla vid ersmäss. 35.
Göken skall gala om Erik. Gal han dessförinnan är han hes. 36.
På Erik skall det vara kallt, då blir det godår. 37.
'Ersmässknarren'. 38. Om en husbonde äter en rätt, vari ett
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rågkorn, ett vanligt korn, en ärta och en del av ett grässtrå,
ingår, och sedan vid tolvslaget på Eriksmässnatten sitter tyst i
sitt 'häbbär' där spannmålet förvaras, så får han se
förrådsutrymmena lika fulla med råg, korn och ärter, som de
kommer att bli. Går han sedan till ladorna, får han se dem lika
fulla med hö, som han kommer att få vid stundande sommars
höskörd. 39. 18 maj sås ärter, annars blir det inga. 40. Isen skall
antingen sjunka eller brinna om Eriks-dagen. 41. Plog-anden
(plöjningen) börjar kring Erik-dagen, 18 maj. 42. Erik kastar en
varm-sten i ån, Per kastar en kall-sten i ån. 43. Om Erik den
lurken kommer med päls går sommaren vacker i skjorta eller
kommer Urban i skjorta. 44. På Eriks-dagen kommer mörten,
då skall man fiska. 45. Björklövet skall vara stort som musöron vid Ersmäss. 46. Ersmäss; under normala år börjar man
med vårbruket. 47. Potatis sättas Eriks-dag. 48. Erik: vädret
under ersmäss-veckan skulle vara dåligt. 49. Var mans plog
skulle vara i jorden, då det blev Ersmäss. 50. Eriks-dagen
släpps kreaturen ut. 51. Ersmäss-dag, den första sommardag
(enl. de gamla), kreaturen släpps på bete, den sista given ges
inne i ladugården 'ersmäss-tappen'. 52. 'Ersmäss-regn' och
persmäss-regn är för bonden bättre än guld och silver. II 53.
Man skulle fiska på Eriks-dagen för att se vid vad tid på dagen
man under året får bästa fiskelyckan. (Liksom på Kristihimmelfärds-dag o. Persmäss-dag ). 54. Linet såddes. 55.
Dagen kallades 'Lin-Erik'. 56. Korn och ärtor skall vara sådda
den 18 maj. 57. Är det kallt Erik, slipper man kyla sedan. 58.
Är det östanväder på ersmässdagen, så gråter finn-kärringarna,
(fisken driver mot svenska kusten). 59. Är det varmt och står
solrök efter skogen före ersmäss, så blir det kallt efteråt; andra
märken ... 60. Ersmäss-knek', köld vid Erik. 61. Fodret bör
räcka över Ers-mäss. 62. Eriks-dag kallas'Hör-Erik' ty den
dagen skall hören, (linet) sås. 63. Blåser det på Erik, blir det
gott år. Töar det finnas inga utsikter till ett gott år.
19. Esbjörn 10/5
1. Esbjörn skall alla sjöar vara isfria. 2. Göken skall gala den 10
maj. 3. Esbjörndagen 10 maj, ärt-sådd.
20. Eskil 12/6
1. Får man gå utan tröja på Eskil, då får man gå utan hela
sommaren. 2. Eskil regn. Om det blåser västan och regnar och
är kallt, blir det dålig sommar. Det skall bli som om en krigshär
gått genom landet. 3. Eskil regn bränner både åker och äng. 4.
Regn på Eskil, frusen säd och ruttet hö. 5. Eskil regn faller som
etter på jorden. 6. 'Eskilregn' det är 'får-dö'. (Kalla regn kring
Eskil dödar magra fåren). 7. Eskil, sista såningsdagen för
kornet. 8. Eskil sås rov- och kål-frö. 9. Eskil, rovdagen.IIII inte
så rovfrö före denna dag.
10. Kallad 'Rov-Eskil'. 11.
Eskildagen bör bu-föringen vara verkställd. II 12. Eskilsregn
pinar både åker och äng. På denna dag skall man flytta till
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fäbodarna. 13. Regn på Eskil är värre än om en armé gått
genom landet.
21. Fredrik 18/7
1. Fredrik börjar slåttern. 2. Slåttern börjar. Man slipar liarna
vassa med slipsten (Ölands-sten). Fadern lär sina söner slå.
Modern kommer till slåttern med frukost, då hon skötte om
korna hemma. 3. När Fredrik skitit i höet, blir det segt att slå. 4.
När Fredrik mullrar, pissar Jakob.
22. Fyrtio martyrer 9/3
1. 40 martyrer. Alla amfibier och reptiler å insekter skulle
vakna till då. 2. Om de regnar 40 martyrer blir de slask i 40
dagar. 3. Sådant vädret är 40 martyrer, blir det under 40
dagarIIIII 4. Vackert väder 40 martyrer - gott år; i motsatt fall,
dåligt år. 5. 40 martyrer , 40 snöar till under året. 6. Om 40
martyrer fryser om våren, så skall det inte frysa om hösten. 7.
Oväder denna dag - oväder i 40 dagar. 8. Frost 9 mars - skörden
fryser till hösten. 9. Blåst från norr på 40 martyrer nordanväder och kallt i 40 dygn. 10. 9 mars kan vår-fisket
börja, ty 'då gick is-gäddan från botten'. 11. 40 martyrer väcker
både maskar och myror. 12. Yrväder nu ger ytterligare 40
yrväder innan våren.
23. Gallus 16/10
1. Hästen skulle vara ute på marken till Gallus. 2. Om det
regnar den 16 okt, Gallus-dagen, så blir det en god sommar 3.
Gallus, sådant vädret är den dagen, kommer det att bli året
efter. 4. När det regnar på Galle skall det växa korn på knalle
IIIII. 5. Snö på Galle, ger korn på Knalle. 6. Är Gallus torr, blir
sommaren torr. Är han våt blir sommaren våt. 7. Alla äpplen
skall vara plockade till Gallus. 8. Om det regnar på Gallus, ska
en så korn på skalle (Korn, lin), skalle = backe.
24. Georg 23/4
1. Som vädret är Gregorius blir det till Georg II. 2. Den helige
Riddare Görans dag den 23 april firas av bönderna så, att de
den dagen inte så eller bruka sin åker. 3. På Jörgen ska man
vara tyst, inte slå i dörrarna, ty då skall åskan göra skada om
sommaren (de brukar sätta trasor för dörrarna.)
25. Gertrud 17/3
1. Är det vackert väder 21 mars, (Bengt) har han fått ja av
Gertrud den 17:e. Är det rusk har han fått nej. 2. Gertrud skall
man lägga sig vid dagsljus. IIII Hinner man inte i säng anses
det skamligt. 3. Nu skall ullen vara spunnen, annars blir den
seg och svårspunnen. 4. Gertrud är första vårdagen. 5. På
Gertrud skall ko-pigan sitta på sängkanten med ko-svegan
mellan knäna och äta smör och bröd samt ha koskällan med i
sängen och skramla med, då kommer korna till mjölkstället på
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sommarn. 6. Nu går gäddan ifrån botten. 7. Oväder på Gertrud,
då blir fästmannen insnöad. Ovädret varar i tre dagar. 8. På
denna dag skall man gå i säng vid ljus. 9. Ko-pigan skall ha
ko-spöet och skällan med sig i sängen. Hon skall skramla med
skällan och locka på korna under natten. Då skall korna komma
hem om sommaren. 10. Nu skall all spinning av ull vara klar,
annars pissar Gertrud i ullen. 11. Pigan skall ha ko-käppen med
i sängen för att korna om sommaren skall komma hem. 12.
Gertrud skall till Bernt med autn-dag; då börjar autn-måltiden
och håller på tills den sista vetekärven är bunden på hösten. 13.
Tävlan om att komma tidigt i säng Gertrud. 14. Gå ljuse i säng
(=lägga sig utan ljus). Barnen lägger sig tidigt. Tävlan om att
komma först i säng. 15. Gertrud reste till Bengt och då var det
solsken, men när hon for ifrån honom, då grät hon, då blev det
regn. 16. Gertruds-knobben; Gertruds-uren = yrväder som ofta
kommer på Gertrud. 17. All spinning av ull skall vara färdig till
Gertrud. 18. Efter 'Sankt-Knut' fortsätter spinningen av ull och
lin ända fram till 'Gertrud', då allt spånadsarbete bör vara
avslutat, annars kommer Gertrud under natten och väter i
'saigkorgen' (ullkorgen). 19. Strax efter 'Gartru' börjas med
fagning av lövängarna. 20. Det var brukligt förr 'Gartru-kvällen'
att husmodern eller något av kvinnfolken tog en mjölkbytta,
satte sig på sängkanten och lockade på kossorna. De fick då lätt
för att stiga upp om våren, samt kom snällt och villigt upp till
hagledet för att bli mjölkade under sommaren vid betet i
hagarna. 21. Kardning och spinning skall vara avslutat nu,
annars kommer Gertrud och pissar i segarna (ullsträngarna). 22.
Gertrud sjunger man glatt 'Sant garrtrus gillda gumma, sum gir
fållk aut´ndag' mm - Den dagen får man aut´ndag åter för första
gången om våren 23. Till aut´ndag skall det vara ost 'santgarrtrås-ust´n.' 24. Gertrud gråter efter Benkt. 25. Ystning vid
tiden kring 'Sankt gartru'.
26. Gregorius 13/3
1. Om Gregorius blisker (töar) skall man raska på med
vinterkörslorna. 2.14 mars bär'trana ljus i säng' IIIII, ett
gammalt uttryck 'Torparskatten ökar sej', för då fick torparna
börja göra en timme mer. 3. Halvliden mars bär trana ljus i
säng. III Man behöver inte använda ljus vid uppstigandet om
morgnarna eller på kvällarna. 4. 'Gregoriusi ti, dag och natt lika
vi'. 5. När Gregor börja rista sin luva, springa barnen omkring i
gruvan', sades när det snöade Gregorius 6. Som Gregor är,
tocke blir e te Ambrosius d. 4 april. 7. Halvliden mars tänder
man inte ljus mer om kvällarna. Halvliden mars bär tranan ljus
i säng. 8. Gregoriusi tö är bättre än många skrindor hö. 9.
'Hemma där lägger vi oss d. 14 mars och så sova vi till
Mickelmäss'. 10. 12 mars; från den dagen skall man varken
morgon eller afton arbeta vid eldsken. 11. G -mulen dag - säden
kommer inte att frysa på hösten; klar dag - osäkert för frosten.
14 mars -flyttningsdag, autionsdag. 12. I Gregoriuse och
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Lamberts ti ä natt å da lika vi´. 13. 14 mars - då är dag och natt
lika långa. 14. Fåglarnas lek börjar på Gregorius. 15.
Ohyreskonungen heter Gregorius och just på hans dag (den 13
mars) anses det vara stor risk att få ohyra. Nu håller man
marknad. För att undvika att få ohyra skär man kors och
gömmer tre loppor och tre löss i en träbit och lägger vid
infarten. 16. Som vädret är till Greger skall det bli till Georg.
17. Gregorius sätter orren spel. 18. På Gregorius springer man
barfota för att förhindra sjukdom i benen 19. Man springen
barfota på Gregorius. 20. Den 12 mars skulle man springa
barfota i snön runt stugan och säga: Gregoriusi ti, natt o da ä
lika vi, Gregoriusi gång, natt o da ä lika lång. 21. Då skulle inte
ormarna bita. 22. Gregorius då ronka gäddan stjärten åsta.
'Gäddorna börja röra på sig'. 23. 'I halvan mars lägger vi oss vid
ljusan dag och sover till Mikaeli’, sa en knalle. 24. Gregorius
kallas 'tranukvällen' trana 'dra i vak' Det var färdigt med allt
arbete tidigt den kvällen. 25. 'Gregoriusi tö är lika gott som tie
lass hö.’ 26. Gregorius bemärkelsedag - bl a skall man springa
barfota till nästa gård, så får man inga sår eller bölder på
fötterna. Vallhjonet för nästa sommar skall springa barfotad
runt om alla uthus, så fredas kreaturen för vargen.
27. Gångdagar
1. Månd. tisd. ons. före Kr. Himmelf. är gångdagar. 2. Vexiller
är fanor med kors, som under korsveckan och gångedagarna
burits från den ena kyrkan till den andra, samt kring åkrar och
ängar att avvända missväxt och dyrtid. 3. Under gångdagarna
får intet sås eller sättas, ty då blir skörden ingen el. ringa. 4.
Gångdagar; alla gångkläder skall då vädras och piskas, då går
inte mott i dem. 5. Om Gångdagar är kalla, blir sommaren kall,
är de varma - en varm sommar. 6. Gångdagsvecka 'Kr.
Himmelf. veckan'. 7. På Gångdagar mellan Bönsönd och Kr.
Himmelf. vädra trollen sina skatter II 8. - vädras kläderna till
skydd mot mal. 9. Nu har allt trolltyg storstädning, de vädra
kläder o. allt. 10. I Gångveckan, när alla onda andar visa sig,
visar sig skatten i Bökesberg. 11. Gångveckan - alla kläder ut
till vädring.
28. Halvar 15/5
1. Halvarsok skulle vara varm, annars blev det en dålig vår. 2.
15 maj: om man då svänger i vatten hästarne, så få de god
trevnad. Även människor som ha utslag på kroppen botas
genom bad den dagen. 3. Den tid på dagen som fisken bäst
nappar biter han bäst på kroken hela året.
29. Helena 29/5
1. Om Helenadagen har varit vacker, blir det mycket humle. 2.
Hummeltågan rivs efter Helena. 3. Helenadagen är vacker och
klar - god årsväxt. 4. När Lena väter i nöten blir det mask i
kärnan.
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30. Henrik 19/1
1. Heikki delar höet. 2. Klar och vacker Henrik och Karl ger
vacker sommar. 3. Är henrikdagen kall, bryter vintern ryggen
av sig. 4. Henrik bryter vintern ryggen av sig. III 5. Henrik
bestämmer slåtterns väder. 6. Henriksdagen får vintern andra
bettet i tummarna.
31. Herman 12/7
1. Hermandagen sås rovor. 2. Kölen skall man slå före Herman
och Joel. 3. Hermandagen: myrslåtter under tre veckor därefter.
4. Slåttern börjar Herman-dagen. 5. Herman och Joel var
'slåkarlar'. Då skulle slåttern börja.
32. Isabella 31/5
I skulle hästarna släppas ut. De kunde äta ute då.
33. Jakob 25/7
1. Man samlar ihop repstumpar och trasor, lägger dem innanför
dörren, att 'Lopp-Jakob' skall få att binda ihop loppsäcken med.
2. Regnar det på Lopp-Jakob, blir det långvarigt regn. 3.
Jakobsdagen får man inte ta upp någonting från jorden för att
inte boskapen skall bli överhopad med ohyra. 4. Jakobsdagen
får men inte skörda något eller röra vid något foder: kreaturen
bli fulla av ohyra. 5. Fäller Jakob en tår, vill han gärna gråta i
tre veckor. II 6. Lopp-Jakob, Lopporna bindas. 7. Jakobsdagen
klar och varm - kall jul. 8. Sedan Jakob har vätit bären, gå de
inte att torka. 9. ‘Jakob barkbindare' ty då fastnar barken på
träden. 10. inte slå gräs Jakob. 11. Jakob våt-hatt, därför att det
då regnar. 12. Jakob var det tid att smaka nypotatis. 13. Jakob
darrar med sleven, regnet kommer störtvis. 14. När Jakob siktar
me sleva (när det duggregnar) blir det vår höst. 15.
Fruntimmersveckan kallas pissveckan. Jakob fäller tårar.'Tag
några dagar före Jacobi ifrån bin så föra de nog hem sin
vinterkost’. 16. Jakob barkbindare binder barken: då stannar
saven. Det går inte att ta bark, letbark till färgning (let =färg).
17. Fruntimmersveckan kallas pissveckan. Regnar det Jakob
blir det ingen humle. 18. Lopp-Jakob skall man stänga för
lopporna. 19. Regnar det på Jakob, får man ingen humle. 20. På
Jakob skall man inte röra i höet, för då få korna löss.
34. Joel 13/7
1. Kölen skall man slå före Herman och Joel. 2. Slåttern skulle
förr börja vid Joel och Folke. 3. Joelveckan - första
höandveckan. 4. Herman och Joel var slåkarlar. 5. Då skulle
slåttern börja. 6. Joeldagen skall lien på.
35. Johannes halshugg 29/8
1. Nu sås ny råg, den gamla sås förr. 2. Johannes avhuggas
spilingar på aspar, alar, som vill 'stola sig' spira upp. 3. Nu skall
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man hugga bort telningar, annars rinner småskogen upp igen. 4.
Johannes, röjning av ängarna, ty då växa inte upp nya 'spilingar'
på de buskar som man vill ha bort. 5. Johannes var jorden
förbannad. 6. Om säden klarar sig över Johannes, klarar den sig
minst en vecka till. 7. Om granen bleks på Johannes halshugg
blir den fort torr. 8. Om inte säden frys natten efter Johannes,
då fryser det inte till Mikael. 9. Malört skars i blomningen
Johannes - knippades och fick torka. 10. Johannes värsta
frostnatten, inte så råg den dagen. 11. Halshuggarda´n ska man
hänga ut kläderna, mal och mask i dem dör.
36. Karl 28/1
1. Som Karl är skall sommaren bli. 2. Karl spådde och Gunilla
bestämde. 3. Kalles ur. 4. Hade man hälften av foder och
spannmål kvar på Karl-dagen, skulle man klara sig till nästa
skörd.
37. Karolina 20/5
1. Karolina såddes lin. 2. Karolina sås tofrö(linfrö). 3. Karolina
var hördag.
38. Klara 12/8
1. Rågen sås. 2. Hembufförning. 3. Klara, järnnätter,
frostnätter. 4. Lars, Susanna och Klara är frostnätter.
39. Knut 13/1
1. Höknatten, midvinternatten kallas natten mellan 13 o. 14
januari. Denna natt ger sig onda väsen av mot norr. Dessa
väsen har hin förvandlat till svarta hökar. De som råkar få detta
hökträck på sig drabbas av spetälska. 2. Storbindardagen kallas
en dag på förvintern, då man samlas för att binda nät, not och
kvastar. Dagen före eller dagen efter Knutdagen. 3. På
knutdagen får man inte binda för då bli alla knutar dåliga. 4.
Vissa påstå att dagen före fettisdagen var storbindardag
40. Korsmässa 3/5 - 14/9
1. Vad svalorna säga vid korsmäss. 2. Skörden skulle vara inne
före Korsmäss d. 14 sept. annars blir den uppäten av Odens
bockar. 3. Första Korsmässa d. 3 maj skulle bonden inte
företaga sig något arbete, låta alla redskap vila och låta jorden
vara i fred. 4. Linet sås om Korsmäss. 5. Korsmäss om hösten
flytta svalorna. 6. Römmegröt kokas till Korsmässa. 7.
Korsmäss d. 3 maj, svalan kommer. 8. Korsmäss skall gässen
komma. 9. Korsmäss hönöd, och olsmäss brödnöd. 10. Gamla
Korsmässa skall man börja gå barfota, så bli inte fötterna
ömma. 11. Nu skall man ha ost och kors (såkakan i korsform)
och brännvin. Korset delas mellan folk och hästar. 12.
Korsmässa d. 3 maj, skall skällorna på korna. När djuren gå i
vall ska vallpojken med konten på ryggen krypa mellan
matmoderns ben i fähusdörren. 13. Korsmässa var de ute och
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körde kors i markerna dvs de plöjde tvärfåror som gick i kors.
14. Denna dag skulle de äta upp 'Julbroa' julhögen. 15. En man
ser Korsmäss morgon en kvinna sitta i en rönn och mjölka. 16.
Före Korsmässa kan inte göken klyva näbb. 17. Korsmässefo´r
och Mickelsmässesko (bör man ha). 18. Korsmäss sule (svala)
och Ersmäss gök är goårsmärken.
41. Kristina 24/7
1. Om regn på Kristina säges att ‘Kristina piss ti hatten åt´n
Jacke’. 2. På Kristina-natten går ungdomen omkring utklädd
och skrålar i stan. (Västerås)
42. Kärrmässa 30/9
1. Kärrmässdagen är uppkallad efter en mängd kärror som stått
utanför kyrkan då folk ville se på när den reparerades.
43. Lambert 17/9
1. I Lamberts och Gregorius tid, då natt och dag är lika vid
44. Lars 10/8
1. Lars räknades som den första höstdagen, då började man
sitta kvällar. Varje kvinna skulle på Lars-kvällen spinna en
vammalsten. De satt på långstolar vid spisen och spann. 2. Lars
kastar andra kallsten. 3. Lars, då är rågbärgningstiden. 4. Lars
kastar sand i gräset, slåttern bör vara undangjord, sedan blir det
hårdslaget. 5. Lars, då stiger kallfot i vattnet. 6. Äta blåbär efter
Lars gick inte an. Horn-Per spottade på dem den natten. 7.
Larsmässjacka, var det fint väder, så att man kunde gå klädd i
jacka, då skulle det bli fin gröda. 8. Lars var slåttern avslutad.
9. Ungefär vid Lars brukade man buföra till höstsätren. 10.
Efter Lars får man inte äta blåbär, då hade Lars skitit på dem.
11. Lars; på vilken dag i äldre tider hölls gille för vallhjonen.
12. Lars, Susanna och klara är frostnätter. 13. Lars pinkar på
blåbär och odon. 14. Man skiljer på Larsmässehumle och
Bartolomeushumle. 15. Det var bockslakt vid larsmässan. 16.
Om Lars skall bockarna tagas, dvs slaktas. 17. Hacka löv och
plocka humle skulle vara gjort till Lars. 18. Var det regn om
Lars blev det smått om kvarnvatten, dvs torr höst. 19. Lars
lägges en hopvriden vidja utanför dörren för att förhindra
regnande på blåbären. 20. Vid Lars skulle man spå väder för
året av vintergatan. 21. Slåttern var nu avslutad; senare har Lars
varit ute och sått sand i gräset varför liarna bita ingenting. 22.
Efter Lars spottar skam på blåbären ( i gräset). 23. Larssöndagen far man till Klara källa och badar, - man dricken inte
av vattnet där. 24. Ola med ax och Lars med kaka. 25. Vid Lars
slaktas baggar och bockar. 26. Lars var märkestid för fiske. 27.
När Lars väter i kvarnrännan, blir det smått om kvarnvatten.
45. Leo 28/6
Rovor sås på Leo.
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46. Lovisa 25/8
1. Nu tages linet upp. 2. Höet färdigt nu. 3. Lovisa sås rågen. 4.
Lovisa o Bartel skall ärterna vara inne. 5. Humlen skall vara
plockad före Lovisa.
47. Lucia 13/12
1. Om stubben bär hatt lusse-natt, - det varar inte till julanatt. 2.
Det blir hastigt ombyte i väderleken vid Lusse. 3. Om Lussi
skall sjustjärnorna gå ner innan det blir dag. 4. Slagtröskningen
avslutad till Lusse. 5. Tröskning avslutad till Lusse otta. II. 6.
Lussilångenatt. 7. Infaller Lusse-natten till sönd. kan man ta
tydor om framtida skörd, sjukdom och död. 8. När lussegubben går på isen får julbocken dansa i skiten.
48. Magdalena 22/7
1. Magdalenadagen är mest vår under fruntimmersveckan. 2.
Rutten-Lena. 3. Lena gråter gärna. II. 4. Magdalena gråter och
lipar jämt. 5. Fruntimmersveckan kallas pissvecka. II. 6. Väter
Greta i nöten, blir det föga till gagn. 7. Magdalena fäller alltid
tårar.
49. Margareta 20/7
1. Margareta gråter gärna. 2. Greta väter i nöten, då borde
nötterna plockas, annars blev de beska. 3. Pissar Greta i nötter,
blir det inga nötter. Det blir inga kärnor, de bli svarta och fulla
av mask. 4. Regnar det Margarete natt d. 20 juli, då blir det
inga nötter. 5. När Greta gråter, blir det inga nötter, IIII - då
ruttnar nötterna. 6. Om Margareta pissar på kålen, blir det inga
rötter. 7. Margareta ger mask i kålrötterna. 8. Greta väter - dålig
skörd av hasselnötter.
50. Marie besökelsedag 2/7
1. Den 2 juli var Maria på besök hos sin fränka; regn på den
dagen bådade dåligt väder under höbärgningen. 2. På Maria
skulle man inte hugga ved, då kunde man lätt skada sig. 3. På
Maria får intet tas upp från jorden, annars får boskapen löss.
51. Markus 25/4
1. Markusnatten - första sommarnatten. 2. Om man på Markus
dag varken kan ro eller gå över älven, så är året normalt, varken
tidig eller sen vår. 3. På Markus dag vädras kläder, så inte mal
kommer i dem.
52. Marta 26/7
1. När Marta får sin byk torr, så får bonden sin rågrök (skyl)
torr. 2. Humlen skall blomma. 3. Får Marta sin bök torr, får
bonden sin rök torr Marta v.d Sjusovaredagen. 4. Om Marta
pinkar på hummern dvs om det regnar på humlen nu, så blir det
missväxt på humle det året IIIII. 5. Om Marta hann få böken
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(tvätten) torr, då gjorde det ingenting om det regnade den
dagen. 6. När Marta pissar i humlen, blir det inga kärnor i
nötterna. 7. Om M. får sin särk torr, får bonden torka rågen på
pörtet. 8. Har man inte kört in höet före fruntimmersveckan,
kan man råka illa ut, ty det regnade mestadels då. 9. Man bör
då tala med en kvinna som har namnsdag och be henne hålla
tätt. 10. På Marta regnar det nästan alltid. 11. På Marta regnar
det. 12. Pinkaremarta eller Liparemarta.
53. Matsmässa 24/2 och 21/9
1. Mats; björnen vänder sig i idet. 2. Mattes långskägg. 3.
Mattesmäss blin är var mans kvin = stor missväxt, nedslaktning
av kreatur. 4. Mattesmässurn. 5. Mattesmässa av allmogan
kallad 'springmattes'. 6. Mattes me urn skrämmer barna bakom
murn. 7. Mats mä urn lockar barn ur burn. 8. Storm på Mats gör
sjöarna rena. 9. Mörkt om Pålsmäss eller Mattsmäss - pest och
svårt år ; soligt - ett gott år. 10. Matteus (21 sept) vanl. storm
kallas 'Mats garnvävare'. 11. Mattsmässmorgon skall man
frälsa hönsen, att inte vilddjuren ta dem (låta dem gå över en
ring). 12. På Mathias den dyre, då kvicknar både mack (mask)
u myre. 13. Vid Mats kvickna alla maskar i jorden. 14. Anders
bär in ljushälla o Mattis bär ut o. Fjöshälla, jushälla skall ut
Mattesdagen. Sedan gör man ifrån sig vid dagsljus. 15.
Mickelsmäss in med fotogenlampan, Mattis ut med den (i stuga
o fähus). 16. Mats 24 mars !!? fick man inte sy, för då kunde
ormarna bli svåra att sticka kritterna om sommaren. 17. Fara
för ormbett förknippad med Mats. 18. På Mats får men inte
använda nål, ty då skall ormarna bita kreaturen om sommaren
19. Vid Mats 25/2 ansågs björnen vara fetast. 20. D. 21 sept
kallas Matts garnrivare, den dagen skall man inte fiska. 21. Om
det Mats, 24 /2 var bra kälkföre, så att kälken i en backe gick
långt, skulle det bli långt lin. 22. Mats är första vårdagen och
vårfrudagen är mitt i vintern. 23. På Mats den dyre kvicknar
båd mask och myre. 24. Kan tuppen väta näbben i takdroppet
på Mats kan oxen dricka ur bäcken på vårfrudagen. 25. Mats
med sitt långa skägg lockar barnen utom vägg. 26. Mattias skall
vattna hönsen, april oxen. 27. Kan tuppen dricka av takdroppet
Mats, skall hästen dricka ur bäcken på våffeldagen. 28. Så
mycket snö på Mats, att det täcker ett halmstrå, betyder att lika
mycket snö som kommit under vintern skall komma under
resten av vintern. 29. Om hönan (tuppen) kan väta näbben i
takdroppet på Mats, kan oxen dricka ur bäcken på
vårfrudagen.IIIII. 30. Snö på Mats varslar om mycket mygg på
sommaren. 31. Om Pelle Katt och Masse Katt frysa ihop, blir
det kall vår. 32. Mats garnrivare river garnen för fiskaren. 33.
Vipan kommer på Mattias. 34. Mats är spådag, första vårdagen,
först lådigsda'n
54. Matts kastar het sten
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1. På Mats är det lika varmt i jord som i luft. 2. Mats kastar en
varm sten i vattnet, inga isar är längre säkra. 3. Mats kastar en
varm sten i vattnet, då tär det både under och på. Isen är inte
längre säker. 4. Mats börja stenarna att smälta ut gropar i isen.
5. Mats började det fräsa under isen för han kastar varm sten
under vattnet föratt isen skulle gå bort lite fortare. 6. Kastade
man en sten i sjön d. 24 febr. Marse hatt, så smälte isen från
denna dag lika fort över som under stenen. Enl. somliga
kastade Peter Katt stenen i sjön på sin dag och isen började att
smälta under Marse hatt. 7. Heta stenen kastas i sjön efter
Mattias isriver. 8. Mats bli isarna osäkra.
55. Mattesmäss blida
1. Om hönan drack i takdroppet Mats, skulle oxen få dricka i
bäcken vårfrudagen III. 2. Om hönan fick full supen Mattisdag,
då fick hon full buken Ersmässdag.
56. Mattes med skägget
1. Mattis med sitt blida skägg lockar barnen utom vägg IIIIII. 2.
Mattias mörk och grå skrämmer barnen i en vrå. 3. Mattis me
urn, kör barnen bakom murn. 4. Mats kommer med pungen, kör
barnen på ungen (ugnen). 5. Mats med sitt blida skägg, lockar
barnen bakom solskensvägg - barnen springa barfota över snön
till solskensväggen. 6. Mats med sitt långa skägg, lockar barnen
utom vägg, april med sitt skinn skrämmer dem in. 7. Mats med
uven förer barnen genom skruven. 8. Mats med sitt bistra skinn,
skrämmer barnen in. 9. Vid Mats skall solen ha skinit så att det
bildats istappar på takskäggen. Mats långa skägg, lockar barnen
utom vägg, det skall droppa så mycket att tuppen får dricka. 10.
Mats lockar barnen utanför vägg, sedan kör han in dem med
långpiskan. 11. Mars med sitt skägg, lockar barnen utom vägg;
april med sin luva, kör dem åter in i stuva. 12. Mats med sitt
långa eller blåa skägg, lockar barnen utom vägg. 13. Mats med
sitt bistra skägg föser barnen inom vägg.
57. Gå mattes
1. Matsmässbrudar (brud och brudgum) gå till alla som heta
Mats. 2. Mattesfirande med utklädning förekommer i ett par
socknar i Dalarna samt i något av de baltiska länderna möjl.
Estland. 3. Vid Mats d. 24 feb. (Häls) firades med utklädning
av ungdomar, som gick och tiggde :'Skänk Mattes en slant el.
matbit. Fattiga barn fick förr lov från skolan för att gå mattes.
4. Utklädsel på Mattisdan. 5. Mattisgubbar 24/2; Staffanssång.
Tranu-ljuset, gå och be om. Få gåvor 'matse-klock', Matsekink'. (Estl) 6. Mats. Långt tåg av kälkar, långt lin. 7. Gå
Mattes d. 24 feb . Barnen gå utklädda, tigga mat och pengar;
även barn från välsituerade hem. altså kanske mer
karnevalsupptåg än tiggeri. 8. Utklädning vid Mats - brudpar
och björn i Gagnef. 9. Mattsmässgubbar. 10. Mattsmässbockar
en pojke och en flicka fint utklädda nästan som ett brudpar, gå
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mellan gårdarna, spela och få traktering mitt på dagen. Ibland
flera par.
58. Mikael 29/9
1. Vallbemässe fornö (fodernöd), orsmässe brönö, micksmäss
skonö. (skall en redig bonde akta sig för). 2. Vintern säger: Om
jag än går med käpp och stav, skall jag visa mig före
Mikaelidag. 3. 'Om snön går med käpp eller stav, skall den låta
se sig före Mikaelidan'. 4. Snön sade: Om jag än skall gå med
käpp eller stav skall jag visa mig före Mikaeli dag'. IIII 5. I
Kronobergs län offras till nordanvinden vid Mikaeli tid. ( Hö
strös på nordsidan av gården). 6. Lika många veckor som den
första snön föll före Mikaeli, lika många veckor skall det gå
efter Mikaeli, innan den varaktiga snön föll. 7. Mikael, första
vinterdagen. 8. Potatisen bör vara i hus vid Mikael. 9. Efter
Mikael kan man se i vintergatan, hurudan vintern skall bli. 10.
Tider för att börja o. sluta med lyse i stuga o. fähus:
Mickelsmäss in (med fotogenlampan), Mattis ut. 11. Om lövet
inte före Mikael vill falla, blir svår vinter för alla. 12. Mikaelpotatisen skall vara inne, även säden och allt. 13. Mycket
ekollon vid Mikaeli tid bådar mycket snö i jul och bjällror.
Mikaeli kommer snart och löser den stackars tjänaren av. 14.
Mycket ekollon Mikael blir mycket snö till jul. 15. Före Mikael
kan man spå väder i vintergatan. 16. Till Mikael, då allt skall
vara inomhus. III 17. Kring Mikael visar sig vättan mest. 18.
Skörden skall vara inne under tak före Mikael. IIII 19. Brådska
vid hemkomsten från fäbodarna: potatisen skall tas upp i
Mikaeli-veckan. 20. Man skall ha lämnat fäbodarna till Mikael.
21. Vid Mikael borde skörden vara inne, därefter var det farligt
för snö 22. Vad väder som blås Mikael, det blås gemenligen till
jul. 23. En vecka före: bufför man hem. (bo-föra) ‘flytta till o
från’ om boskap. 24. Humlen skördas vid Mikael. 25. Nordlig
vind på Mikael bådar blid vinter. 26. Före Mikael skall fåren
samlas och föras hem och skiljas. Har man fått en dålig skörd
kan man låna ut en ko från ena Mikaeli till den andra. På hösten
hållas skördefester. Kyrkan har sin på lördagen före
tacksägelsedagen. 27. Då lövfällningen sätter in lägger man nät
och får mycket abborrar. Vid Mikaeli-tiden då mörten leker,
fångar man sådana. 28. Jagning efter lappflickor i
Mikaelihelgen. Sprang till kyrkan. Få blev gifta med lappar. 29.
Man stannade i buan så länge det fanns bete i skogen. Vanligen
till Mickelsmäss. 30. Senast till mikaelsmäss skall man ha
flyttat tillbaka från sommarbyggnaden till mangårdsbyggnaden.
31. Även om han skall krypa, kommer vintern till Mikaeli. 32.
Mickelmäss tö, ruttet hö och fruset bröd. 33.
Mickelsmässedans. 34. Dom tog hem betesdjuren Mickelmäss,
sen skulle grinda stå öppna å alla lyftled va oppställda. Man
ställde ledstängerna rätt opp mot gärdsgårn så dom stog kvar
tess våren. 35. Om snön skall gå med käpp och stav, så skall
han visa sig innan Mikaelidag IIIIII. 36. Mikael är första
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vintedagen. Det är bättre att ligga ute första vinternatten. 37.
Mickelsmäss natt ger en fläck på var hatt.
59. Morsmässa
1. Morsmässa svaldag, svalorna komma. Korsmässa, dä kalla di
tä Morsmässa (i maj eller september). 2. Talas om två mörker
Morsmässemörkret och Olsmässemörkret. 3. Morsmässa flyga
svalorna ner på sjöbotten. 4. Vid morsmässa (8 sept) flytta
svalorna.
60. Moses
1. Ingen hemfärd från skogen före Moses d. 4 sept. 2. Stannar
man i skogen efter M 4 sept blir det oroligt, skällor höras,
småkräken bli oroliga. 3. Om M skall man skära havren. 4.
Boföra hem till Moses. 5. På Moses måste man buffra hem, ty
då flytta 'de små' in i fäbodarna. 6. Humlegården skall tas ner
före Moses. 7. Moses var det oftast storm, 'Moses kommer med
staven'. 8. Moses kommer med torrvedsbördan. Då får
hantverkaren ta till lyset. (jfr Cen 'fackla')
61. Mårten 11/11
1. Om mårten gås går på isen, trampar julbocken i smutsen
(skiten) IIIIIII. 2. Om tre sandkorn frysa ihop natten mellan
Mårten Luther och Mårten Biskop, blir det sträng vinter. 3.
Man fick inte brygga på Mårtensmäss. 4. Mårtensnätterna bäst
för sikfiske. 5. Om gåsen går i vattnet, går grisen på is. 6. inte
mocka (gödsla åkern) den 10, 11 nov, ty då blir det endast
ogräs på åkern. 7. Mårtensnätterna, natten till den 11, 12 nov.
får man veta vinterns väderlek: Rim kring sten och kyla - kall
vinter. Första natten spår för förvintern, andra natten för
eftervintern. 8. Vi hade vid Mårtengås 1848 spelat 'Hittebarnet'
av Blanche. (Uppsala katedralskola). 9. Till Mårten gås äter
man gås. IIIIII. 10. Pojkarna gå gåsmarsch i staden, (Skara).
62. Olof 29/7
1. Olsmässehätta och Larsmässehatt, då tål gräset bå´ett slag
och en datt. 2. Före Olof motar sjön (Multen) bort åskmolnen,
men efter Olsmässa drar den dem till sig. 3. Nu biter inte lian,
ty nu har Olle kastat sand i gräset. 4. Slåtter, hemmaslåtter. 5.
Höslåttern skall vara avslutad innan 'Olof sket i gräset'. 6. Om
de äta smultron te missommar, kommer Olle me bulln. 7.
Natten till olsmässmåndan 'gå i bosyn' gå i varandras
härbärgen och se efter vem som hade mest matvaror kvar
(spickekött); roligt och 'tröt' hela natten, på morgonen 'käppas'
om vem som blir först med utslåttern; denne hade bästa
anseende. 8. Olsmäss firas helgen före Olofsdagen. 9.
Hemslåttern skall vara klar. 10. Olof slår knut på gräset så att
det inte växer mer, om det är slaget. 11. Ägg värpta efter Olof
anses utan fara kunna gömmas till vintern för att försäljas sedan
priset stigit. 12. ger Olsmäss ax, ger Andersmäss kaka.II 13.
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Om det Olof fanns gula löv, så kallades detta 'olsmässelöv'. 14.
Olof ;Om någon var dryg, så sa di: ‘Du är dryg som en skäppa
svimmel i olsmässekroken’. 15. Gårdmålsjäspe = slåtterkalas
redan vid Olav. 16. Barktäkt i olsmässetia. 17. Om Olof skall
rågen vara skuren och vara inomhus. 18. inte slå gräs på Loppjakob, inte slå gräs efter Bryn-olle, för då har Olle kastat sten i
gräset. 19. Midsommar och Olsmäss skall man gå för att få se
något /Årsgång/ (Vintergatan!) 20. Talas om 'Olsmässmörkret'
den första ljuskvällen, 'ämbetskarlarna få lov att tända ljus,
'ljuskvällarna' ha börjat. 21. Två mörker - morsmässmörkret
och Olsmässemörkret. 22. Olof rörer ingen vid ho eller säd, att
han icke skall få lusig boskap eller föda Odens hästar. 23. På
Olof flyttade man hem från fäbodarna för att slå. Efter tre
veckor vände man tillbaka till fäbodarna. 24. Vid Olof skördas
humlen. 25. Vid Olsmässemörkret får man börja med lyse. 26.
När Olof fick skita i gräset - blev det hårdslaget. 27. Lövet var
störst vid Ola, då skulle lövtäkten börja. 28. Olof sker andra
buföringen. 29. När Ola ger ax, ger Lars kaka, om inte vargen
kommer och tar storoxen. 30. På Olof skall rågen sås. Den
dagen faller första kallstenen i vattnet och då får man inte
längre bada ute. Man säger också att kalloxen sätter första
klöven i vattnet. 31. Olofdagen är förknippad med åtskilliga
seder, magi och folktro. 32. Oschmäss - Toschmäss firas som
helg då Olofdagen infaller på en torsdag. Det är troligen en
sammankoppling mellan gudarna Tor och Oden och som en
kvarleva kan ses att man använder sig av trägubbar o likn. som
hängs upp i träden under mässan. Man dricker flitigt och
sjungen obscena visor. 33. Om Erik ger ax ger Olle kaka IIIIII.
Slåttern börjar Hermandagen. Den skall vara klar Olsmäss. 34.
Slåttern börjar under pissveckan. Höet skall vara inne under
september. Höstrågen skall sås före Olof. 35. Storhelg har
tidigare Ols-tors-mässan varit. Till dessa mässor hängs
trägubbar, trähästar och svinsvansar upp i träden. Uppt. menar
att det har samband med gammal asatro. 36. Lucia, långfredag
och Olof bör man inte ingå äktenskap. 37. I det nya vinhuset får
inget svin komma förrän till Olof, ty annars riskerar man att få
sovel utan bröd. 38. Kornblixtar. Efter Olofdagen går inte
åskan ned längre. 39. Per kallas Per kakelös. Olof kallas Ola
krok. 40. När brynolle går i gräset kan man inte slå. 41. Under
Olofnatten anses 'han med långa kappan' vara ute och rida och
man bör hålla sig inne. Detta gäller endast om oväder råder den
natten. 42. Vid Sant Olastiden saltas sommarströmmingen 43.
Vid Ola är det slut på dagsljuset. 44. Det skall vara avslaget till
Olsmäss: 'skulle Olle skita i gräse, fick inte Lars göra dä':
Humlen blommar alltid Olof och är mogen Bärsmässe, då den
skördas. 45. Efter Ola är flugan så god som ett pepparkorn III.
46. Om Ola är det ljusterstött en timma mitt på natten. 47.
Olsmässkroken, då gamla årets föda är slut. 48. På sommaren
måste onda väsen hålla sig undan, ty de tåla inte solljuset. De
återkomma O. man får inte arbeta midnattstimmen denna dag,
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ty då kan farligheter inträffa. Bäckrået förstör en kvarn som är
igång Olsmässe-natten. 49. Olsmässmörkret; de mörka
kvällarnas återkomst som börja märkas vi Olof 'Nu har
olsmässmörkret kommit'. 50. Olsmässkroken: 'vi ska tröska te
utsäde för Bult-olle har kommit till gårds.' 51. Olle med bullen
torkar upp igen efter Jakob. 52. Märke av vattenståndet
Olsmässe-natten, (väderlek). 53. inte röra höet vid Ola, ty då få
kreaturen löss. 54. Olof, märkestid för fiske. 55. Vid Olof var
det förr mejat, inkört och tröskat. 56. Vid Olof skulle man börja
att meja säden, vid Mickelsmäss skulle all säden vara avtagen
och inhöstad
63. Olof kastar första kallstenen
1.Ola kastar första kallstenen,IIIII Lasse den andra (jättar kasta
sten jfr Polyfemos!). -- sedan duger det inte att bada, för kallt.
2. Ola kastar första kallstenen i sjön, Lars den andra,
Bartolomeus den tredje.IIII inte bada därefter. 3. Sista
badardagen var Olledagen. Olle kastar kallsten i vattnet.IIII. 4.
Den dagen faller första kallstenen i vattnet och då får man inte
längre bada ute. Man säger också att kalloxen sätter första
klöven i vattnet. 5. Sista badarda'n. Ola kastar sten i vattnet. En
del bada till Bartolomeus.
64. Olsmässkroken
1. Olof: man blir utan bröd innan den nya säden blivit tröskad
och malen. 2. Olsmässkrok är tiden straxt före rågen blivit
färdig. 3. Sädesbrist. 4. Korsmäss hönöd och Olsmäss brödnöd.
5. Olsmässkroken kommer med brist i visthusbodarna. 6.
Olsmässkroken har kommit = det är slut med säden, som bör
räcka till olsmäss. 7. Olof säges när det är tomt på bodvinden.
8. Smått om föda vid Orsmässekroken. 9. Tiden omkr. Olof var
maten slut. 10. I Olsmässetid är gamla skörden slut. 11. Ibland
tas rågen omogen, då det blir ‘orsmässkrok’. 12. Vid Olof var
det slut på allt. Det var fattigdomen; en fattigmansdag. - Farit
till Karlstad för att köpa spannmål, men fick endast två
fjärdingar. 13. Vid Orsmässkroken var det fattigt. Då ansågs
säden vara slut. II 14. Olof; då skulle man vara rädd för
Olsmässkroken. Med det menas, att man inte fått tröskat och
malt, utan mjölet tog slut vid den tiden. 15. Man måste tröska
vid Olof ty Olof hotar. Då är det tomt i alla fat och man säger
att man kommit i kroken. 16. Olsmässkroken är det ont om mat
i skåpen. 17. Värsta svälttiden. 18. Brödlöst vid
Olsmässkroken; man fick slå ur litet med slagorna, om man inte
vill låna på sockenmagasinet. 19. Nu får en hänga läppen på
kroken; (besmanskroken) det får köpas eller lånas ur
sockenmagasinet. 20. Olof var det utätet för folket. Ljustring
kan börja, tack vare begynnande mörker. 21. Olsmässkroken:
ont om sovel, ont om bröd. 22. Nu tar det slut med säden; man
fick börja tröska och mala så snart man fick in av den nya
säden. 23. Vid Olsmässkroken byts vävnader mot mjöl i
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Mariestad. 24. Svältkroken, det var slut i mjöllåren. 25. Under
Olof tar husmodern hem en kornnäve och böstar, torkar i en
gryta och maler på handkvarn till bröd. 26. Vid Olof då
olsmässkrok var tom, borde det vara tröskat eller dundrat så
mycket att man hade 'nyebrö'. 27. Då Olsmässkroken har
kommit till gårds, då blir det gubben och gumman och pojken
som tröskar tri, å då fattas de en... (Att tröska tre man i
tröskalaget ansågs olämpligt) (ULMA 34520) jfr de tre
tröskarna.
65. Patrik 16/4
Man talade om att Patrik var en av de förra sommarnätterna
66. Persmässa 29/6
1. Pärsmässestången, liksom en midsommarstång. 2.
Permässnatten skulle man sova över blommor. 3. Man skulle
fiska Permessedagen, för att se vad tid på dagen man under året
får bästa fiskelyckan. 4. Persmässregn är för bonden bättre än
guld och silver. 5. På Persmässan skall man ha hälften av allt
kvar som man brukar fodra djuren med. Det skall vara
halvstilltoch halvätet för året.( Antagl. fel för Peter d. 22 feb.).
67. Peregrinus 16/5
1. Peregrinus är den första sommardagen. 2. Allt skall vara
inhägnat före Peregrinus. Efter P. kunde man släppa i vall. 3.
Linet sås Peregrinus. 4. På Peregrinus samlas ungdomen och
tänder eld och skriker och väsnas. Ett berg som kallas
pellgrinusbärje har antagligen använts för Peregrinusfirande. 5.
Nu släpper man kreaturen. 6. Man jagar gärna varg den dagen.
Påskeldar var till för att skrämma vilda djur. 7. Vid
peregrinushalla brukar ungdomen samlas den 15 maj, dricka
kaffe och annat, dansa och hojta: 'Hoj, hoj Peregrinus!' 8.
Peregrinus tänder man eldar. Man skall gå ut och ropa
‘Peregrinus’, ty han skyddar för ulvar. 9. Man tänder majeld.
10. Kor och får släppas strax efter Peregrinus. 11. På
Peregrinus skall man ut och skrämma vargar.
68. Petri Cath 22/2
1. Man skulle skrämma rovdjur. 2. Petter katt o stobbe hatt. 3.
Om stubben bar hatt, Petter katt, då blir det ett gott år. 4. Vid
PK börjar isen fräta underifrån. 5. PK: isen fräter lika mycket
under som över. 6. Första vårdagen. 7. PK; då skall snön smälta
omkring varje sten. 8. Är det mildväder PK, så att det droppar
av taken så mycket att matmor kan tvätta särken, så blir det ett
gott smörår. 9. Första vårdagen. 10. Första ladigsdagen. 11. På
PK går tjälen ur marken. 12. Efter PK får man inte gå på isen.
13. PK kastar sin spik i vattnet; isen osäker.
69. Peter katt kastar het sten 22/2
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1. 7 mars. St Per skall då kasta en het sten i vattnet. Isen fräter
sig själv. 2. PK kastar en röd sten i havet. Då bli isarna osäkra.
3. PK kastar sten i vattnet; isen smälter såväl uppifrån som
nedifrån. 4. Sedan 'röda sten' kastats på isen, får man inte gå ut
på isen. Den frätes under.
70. Petri fäng 1/8
1. Om det regnar på Petri fäng, regnar det 7 veckor i fläng. 2.
Regn Petri fäng - mältad råg. 3. Regn Petri fäng - nödår och
mältad säd. 4. Efter Petri fäng växa potatisen i fläng. 5. Om det
regnar nu skall det regna sju veckor i täng. 6. 1 aug. firas till
inne av Petri fängslande. Denna dag bör man inte arbeta som
vanligt, men inte heller gå sysslolös. Sätter man nät på Elin och
vittjar dem på Per får man goda fångster. 7. Petri fäng och
Katarina i säng, sades förr, då den gamla almanackan var 1 och
2 aug.
71. Petronella 31/5
1. Andra linfrödan. 2. Potatisen sättes. 3. Petronella dagen
kommer med mjölkstävan. Korna släppas för första gången på
bete. 4. Sista såningsdan.
72. Pålsmässa 25/1
1. Björnen vänder sig i idet. 2. Midvinterdagen, halva vintern
gången. 3. Skiner solen så länge att man hinner sadla en häst,
blir kornet bäst, men skiner han över alla skogar, bli nekarna
små och låga. 4. Om Pålsmäss står mulen och skum ska
mången bås bli tom. 5. Om solen skiner Pålsmässodagen så
länge att man kan sadla en häst, blir gott väder. 6. På Pauli dag
kommer skogsfrun till björnen. Då vänder han sig och sover
tills han skall ut. Skogsfrun sörjer för djuren. Hon kan förvilla
folk.
73. Sara 19/7
1. Kvinnoveckan kallas pissveckan. Sara och Johanna rå inte
hålla tätt. 2. Man slår på Sara-dagen. 3. Sara är första dagen i
kvinnfolksveckan. 4. Om Sara väter på humlen, blir den svag.
Sara är slåtterns början, - kreaturen tas hem från fäbodarna. 5.
Sara har skulden att hon blöter mest under fruntimmersveckan.
6. Den bisvärm som inte kom till Sara, han kan vara. 7. Vid
Sara fiskade man.
74. Sigfrid 15/2
1. Har det töat något innan Sigfrids dag, så har det töat
ordentligt innan Gregorius. 2. Som det är då Sigfrid, skall det
bli i tre veckor om inte Petter Katt kommer och biter av det.
75. Sjusovardagen 27/7
1. Regn sjusovardagen -regn sju veckor.IIIIII 2. Om man sover
länge på sju sovare, så blir man sömnig i sju veckor. 3. Om
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man ligger då till kl.7, blir man trött hela sommaren. 4. Den
som sover sjusovardagen, skall få sova i många år. 5. Kommer
man sent ur sängen nu - har man svårt att komma upp om
morgnarna i sju veckor. 6. Vid Sju sovare skall höet vara på
skullen. 7. Nu uppvaktas den som försover sig med
skämtpresenter och ris. 8. Man bör inte sova länge denna dag ty
då blir man sömnig resten av året. 9. Den som somnade på
Sjusovardagen, skulle sova i 7 år. 10. 'Sjusovare' 27 juli: regnar
det den dagen blir det regn i sju veckor, man bör inte sova för
länge den dagen, ty då blir man sömnig hela året. Namnet har
dagen efter tre män som en böndag gått till skogen för att stjäla
näver, somnat i skogen och sovit i 700 år; när de vaknat har
ingen känt igen dem och deras mynt inte gällt och de ha mött
olycka och död som straff för sin synd.
76. Susanna 11/8
Lars, Susanna och Klara är frostnätter.
77. Tiburtius 14/4
1. Björnen vänder sig eller stiger upp ur idet. 2. Första
sommardagen.IIII 3. Vintertalet räcker till Tiburtius d. 14 april
4. Nu sås lin. 5. Mjölk från före Tiburtius och mjölk från den
dagen samt efter får inte blandas vid kärningen, skiljer sig inte.
6. Är Tiburtius klar och skär, skall man så, när det hästen bär
(åkern går att köra på). 7. Är Tiburtius våt skall man torka sin
åkerhatt (ej ha brått att börja åkerbruket). 8. Tiburtius, första
vårdagen, då kommer tranhässlan (sädesärlan). 9. Tiburtius är
första tjäderleken, då får man tjäder om man går åt skogen. 10.
Tiburtius; latmans krokdag. 11. Nu går lillsommaren in. 12.
Tiburtius; alla liv vakna till livs. 13. Går inte stamnet då
Tibutius är, så går inte stamnet det året (Älvdalen). 14.
Tiburtius den varme man som inte skinnpälsen tåla kan. 15. Nu
skulle man klä av sig barfota. 16. Tiburtius, första
sommardagen. (Sedan brukar man klä av sig barfota). 17.
Sommarmålsdagen 18. D. 14 april då man i äldre tider tidigt på
morgonen låtade sommaren in. 19. Tiburtius den 14 april, då i
äldre tider skällan skulle bindas på skällkon. 20. På Tiburtius
började tjädern att spela. 21. Nu går björnen ut ur idet III 22.
Tiburtius, 14 april, kallas gökdagen, men ingen i trakten har
någonsin fått höra den då (Vilhelmina) 23. Nu skall man ha
fångat vinterormen till läkemedel. 24. Tiburtius skall man täcka
hus. 25. Norsen togs Tiburtiusnatten med håv. 26. Den dagen
släpptes fåren ut.
78. Tomas 21/12
1. Tomtemäss. 2. Har stubben hatt Tomelsmässnatt, ligger den
över varfenatt. 3. Man får inte mala säd 21 dec. på Tomas. Det
anses vara tomtens namnsdag. 4. Vid Tomas, vintersolståndet,
säger man upp loppor och löss. 5. Man får inte spinna förrän till
farängladagen efter trettonhelgen. 6. Råttor kunna sägas upp
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Tomas. 7. Under höknatten 21-22/12 anses trollens dörrar vara
öppna i bergen. Gyllene fåglar bruka visa sig denna natt. 8.
Klockarskatten gick dom med bara ända till jul. Den skulle
lämnas Tomas-dan. Vissa skålpund vetemjöl, vissa skålpund
potatis och fläsk och kött, litet humla. Sexman tog upp
klockarskatten å bysittaren gick dit me’n. Då bjöd klockaren på
kaffekalas å spela å sjöng. 9. I advent är det i allmänhet lugnt,
men till Tomas 21/12 brukar blåsten komma, så att man kan
mala till jul. 'Tomas lossade säckbandet'. Månget år kommer
inte malbörd förrän själva julafton, då måste man ut och mala.
Handkvarnen har fått tjänstgöra dessförinnan. 10. Tomasmässeblåsten väntar mjölnaren på, ifall det inte blåst på flera veckor.
11. Om stubben bär hatt Tomasmässnatt, då är vintern satt. 12.
Om stubben bär hatt tomesmässnatt, då blir hela jora fullsatt.
79. Ture 28/4
1. Lösningsdag, gökdag. 2. Nu sås havre. 3. Såningsdag. 4.
Ture Tycko och Mariana är sommarnätter. 5. På Ture och
Tucho fångar man nors med speciella norshåvar. 6. Ture
ochTycko eldade man.
80. Tyko 29/4
1. Göken kvicknar till efter sin vintersömn vid Tycko. 2.
Sommarnätter; Ture, Tycko o Mariana. 3. Havren sås. 4. Ärter
sås. 5. Man fångar nors med speciella norshåvar.
81. Urbanus 25/5
1. Urbanus sås lin IIIIIIII. 2. Om man sådde lin, hör, på
Urbanus så skulle det intet bli annat än lort. 3. Urbanus drar
pälsen av Erik , Lpl. 4. På Urbanus började pojkarna bada. 5.
Urban och Beda skall sommaren leda. 6. Vårarbetet börjar. 7.
Urbanus var sista sådag, det var tävlan om att först få sluta
sådden. 8. Kornet sås. 9. Urbanus, Vilhelmina och Beda, de
skall sommaren leda. 10. Om inte all höstråg är i ax Urbanus
har man att vänta ett hårt år. 11. Urban och Beda, är de bägge
våta, får lantmannen gråta. 12. Urbanus skall kornsäcken vara
knuten. 13. Hela vårbruket 'ploganna' skall vara färdigt 25 maj.
14. Urbanus, man skrek på Urbanus : hålls ute på gärdet, ha
'varme' o skrika på Urban. 15. Urban, då går storsommaren in.
16. Urban var en bra sådag. 17. Vid Urbanus ska sädesmannen
knäppa ihop nävarna d v s ha sått färdigt. 18. Såningen skall
vara färdig till Urban, ty då skall man kunna knäppa ihop
händerna och tacka Gud för sådden. 19. Urbanus skall sådden
vara färdig, endast 'knäppnäven' korn att så återstår. 20. Kom
Urbanus med ax, så kom Lars med bulle. 21. 'Gåk-dan' 25/5
(norge) var märkesdag. Om det då var svart och isen landfast,
då blev det syndastraff. 22. Urban, då går storsommaren in.
Urbanus var första verkliga sommardagen. 23. På Urbanus
skulle man så to, (Smål) I 24. Man bör inte klippa fåren före

211
Urbanus, om man vill ha tur med dem. 25. På Urbanus sås
rovfrö. 26. Urban är första sesdagen Ång. Bjurholm.
82. Valborg 1/5
1. Man skulle ge akt på vinden valborgsmässoafton: sydlig vind
och havsfrun kommer upp på land och tar det som skall växa det blir dålig skörd; vid nordlig vind blir det bra på land men
dåligt med fisk, ty då tar havsfrun det hon behöver ur sjön. 2.
Till Valborg skall garnet vara spunnet, ty då skall ullgarnet
tvättas, lingarnet bökas. 3. Gamla V eller Urbanus skall man
vara ute på gärdet och be allt det onda fly bort därifrån. - En
gumma strör kyrkogårdsmull omkring gärdet i stället för att
elda. 4. Första maj är sommarens början. 5. På Valborg skulle
man tvätta bort skorv. 6. Man skulle inte sopa gården före
Valborg - fattigdom i huset. 7. Valborg var det tid för
fäbodfärd. 8. Man skall aldrig spinna sedan solen gått ned efter
1 maj, ty då spinner man gräs av marken. 9. Lika mycket snö
som det är på hustaken den 1 maj, lika mycket snö är det på
åkerrenen ersmäss.(18 maj) I. 10. Valborgsdan den 1 maj hette
förr Filippus. 11. Ärterna sås 1 maj - även om det är kallt. Litet
snö är t o m bra s k ärtesnö. 12. Efter 1 maj skall man vila
dagel, dvs sova mellan 11 och 1. 13. Man bör akta sig för
valborgsmässe hölöse, orsmässe brö'löse och mickelmässe
skolöse. 14. Är det nolavinn (nordanvind) förste maj, varar det
te missommar. 15. Som Valborg är, blir våranden, som den
andre maj slåttanden och som tredje, skördeanden.
83. Vilhelm 6/4
1. Frost Vilhelm - frost 40 nätter under sommaren. 2. Vårråg
sås. 3. Vilhelm 6/4 börjar veckoräkningen.
84. Vilhelmina 26/5
1. Vilhelmina sås linet. 2. Vilhelmina och Beda skall sommaren
leda. 3. Linsådd på Vilhelmina eller Petronella.
85. De stora högtiderna
1. Det blir aldrig gott väder, förrän det blir predikat om den
gode herden (2 sönd. efter påsk). 2. Röde söndag var 1 sönd.
efter påsk.
86. Advent
1. Så många solskensdagar som det var i advent, så många
yrvädersdagar skulle det bli efter jul. (i fastan)IIIII -och
tvärtom. 2. Julafasta. 3. Om julfastan stod brud, (=det kom snö
i advent), så blev det goår. 4. Ju mer snö det fastnar i träden och
hänger ned under advent, dess bättre blir året. 5. Om skogen är
bördig (snöbehängd) i Advent blir det bra korn. 6. Lika många
solskensdagar vi ha i advent, lika många yrvädersdagar få vi
sen på vintern. 7. Mycket rim (rimfrost) i Advent betyder gott
skördeår som kommer.IIIIII. 8. Årvänta 'advent'. 9.
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Adventstjälen i jorden alltid bra. 10. Sådant som vädret är före
jul, sådant skall det bli före midsommar nästa år. 11. Vid
advent skall man ta gagn och slöjdvirke, ty när månen är svart,
har virket alldeles bestämda goda egenskaper. Man passar
också på att göra stadsresor för ev. inköp till jul och nyår. Bl a
handlas julspriten som även skall provas innan Lucia. 12. Mot
spöken under advent skyddar man sig med vitlök, eggjärn eller
elddon, eller genom att spotta tre ggr. 13. Tröskningen skall
vara avklarad till 1 advent. 14. En blåsig Advent tydde på ett
blåsigt år. 15. Mycket snö i Advent betyder mycket hö, medan
grön Advent varslar om vit påsk och jula sommar är påska
vinter. 16. Om lillfasta är blid ska storfasta bli strid (kall) och
tvärtom (Advent och fastlagstiden). 17. ‘Adväta fläkksär i låra’
(om det är snöstorm under advent, blir det gott sädesår). 18.
Var skogen klädd i Advent, dvs regn då, blev gott år, annars
torka. 19. Stormar det i Advent så att många träd fällas, bådar
det många dödsfall.
87. Jul tjugondag
Dagarna mellan jul och trettondagen motsvara årets tolv
månader. Ange väderleken för det kommande året.
'Genväder' Samma slags väder som man har så och så lång tid
före jul, samma slags väder får man igen lika lång tid före
midsommar.
På julasommar och fåglasång följer påskevinter och 'släegång'.
Till trettondag har dagen längtat ett hönspår och till
tjugondagen ett hästskutt.
Enl gammalt räknesätt ha dagarna ökat ett haraknä från jul till
nyår. Från trettondag ett tuppfjät och till tjugondagen häst och
lass.
Dagarna från julafton till trettondagsafton spå vädret var månad
i året, som kommer.
Spå väder mellan jul och trettondagen 12 nätter - 12 månader.
III
88. Julen i allmänhet
1. Mycket snö i träden under julen - goår; III litet snö - svagår.
2. Mycket snö i skogen jultiden så att skogen hänger, är ett gott
märke: då ska kornaxen hänga på samma sätt på hösten.II. 3.
Mycket snö kallt, dimma före o under jul kallas 'vargfasta'. 4.
Blåsväder vid jul - ont om myrbär (hjortron). 5. Lika full som
ån är vid julen, lika tom är hon vid midsommar. 6. Molnfri och
stjärnklar himmel varslar om god bärskörd det kommande året.
7. Julnätterna är kritiska vad gäller övernaturliga väsen. 8. Går
åskan under juldagarna blir det ett gott år. 9. Om timmer huggs
i julfastan blir det starkt. I. 10. Man tar tydor av det kommande
året på julafton. Man doppar i gröten och säger: 'Jag mejar en
tjock åker eller 'Jag tar upp i tjock åker' osv. 11. Till jul görs en
käpp, på vilken man ristar in märken om de olika vädertyper
dagarna bjuda på. Dessa iakttagelser lämna besked om hur
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vädret skall bli under året. 12. Som vädret är onsdagen före jul
skall det bli till onsdagen före vårfrudagen. Lika länge som
snön dröjer efter jul, lika länge skall den ligga efter
vårfrudagen. 13. Stormade det tredje och fjärde julnatt, skulle
alla vinbär kommande år fördärvas. 14. Man tog märke för
hungersnöd om det blåser natten mot fjärdedag jul. 15. Tecken
för kommande års skörd tas under julen av dimmorna (frosttydor). 16. Jula sommar - påska vinter. 17. Julasommar och
fuglasång - påskavinter och släagång. 18. Grön jul - vit påsk.
89. Julafton
1. En klar julafton och julnatt bådar gott år 2. Råder sträng kyla
på jul- och nyårskvällen blir det god tillgång på villebråd. 3.
Om en karl går ut först på julaftons morgon blir det bara
gumsar bland vårens lammungar, men går ett fruntimmer ut
först blir det tackor. 4. Snö julafton, fin midsommar. 5. Klart
under julafton - mycket lingon kommande år. I annat fall inga
lingon. II. 6. Blåst julafton, gott fruktår, solsken juldagen gott
äringsår. 7. Stjärnklart julkvällen - gott år; II mulet 'klenår'.
90. Julnatten
1. 'Om det blåser hårt Julanatt, blir det stor herre-dö.IIIIII prästdöd. 2. Om det var stjärnklart under julnatten, blev det ett
bra hjortronår.II 3. Samma -'bär på sommaren'II - gott fruktår.
4. Klar julnatt -gott år; I, regn - dåligt tecken. 5. Blåst Julnatt det blir sent med allt som växer. 6. Storm Julanatt - hårt år. I krig - ont om bär. 7. Om stubben får hatt julenatt, blir det ett
gott år.I. 8. Kallt under Julnatten - dåligt med bär under året.
Om det isar kallt Julanatt, skulle det bli bra me lingon. 9. Blåst
julnatten och nyårsnatten - bra med frukt. Vinden skakar
träden, så det blir bra frukt andra året'. 10. Om det åskar
Julnatten, blir det stor manspillan t o m kungadöd. 11. Kalvar
födda på julnatten bli lyckodjur. 12. Den som går ut i
skjortärmarna julkvällen, får ta på sig pälsen midsommar. 13.
Så stjärnrikt som himlavalvet syns om julkvällen, så rikligt
skall det bli med bär. 14. Rosten på kyrkklockorna verksam om
den skrapas av julnatten kl. 12. 15. Ser man genom ett kvisthål,
kan man i kyrkan under julnatten se vem som är trollkäring. De
sitta bakfram i bänkarna. 16. Julkvällen lyssnar man på jorden.
Hörs ingenting blir skörden dålig. 17. Det finns ormägg av
guld. De kan rövas av ett par tvillingpojkar födda julnatten på
midsommaren. De skall använda svärd. Äggets magiska kraft
kan först utnyttjas sedan den ene tvillingbrodern dött. 18. Lucia
och julnatten är farliga för hundar tjurar och hingstar. Dessa
handjur böra då skyddas med stål. Under dessa nätter vill
oknytt para sig med handjuren. 19. Om det blåser julnatten, blir
det bra med nötter det året.
91. Juldagen
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1. Solsken juldagen - gott år. IIIIII. 2. Vädret under julafton,
juldagen osv spår väderleken under resp januari, februari mars
osv. 3. Om solen skiner på juldagen om inte på större fläck än
en byxbak, skulle det bli ett gott år. 4. Skin solen på Juldagen
så länge som det tar för en tupp att ta ett steg, blir det ett gott
år. -som det tar; - för en ryttare att stiga till häst IIIIIIII. 5.
Solsken juldagen - gott år. -om så bara en timme - gott år. 6.
Snöar det vid återkomsten från kyrkan efter julottan är det bra;
bäst om det haglar, ty då blir skörden bra, ärterna fina. 7. Ljus
julotta bådar ljusa logegolv dvs skörden blir klen. 8. Blåst
julottan - herredöd. 9. Juldagens väder bestämmer
trettondagens. 10. Om Julafton faller på lör. tis. sön. ...väder.
11. Om 'oppliä' (snön) sitter i skogen på juldagen, bli de stora
kornax i kärvarna på sommaren (Lpl). 12. Morgonrodnad på
juldagsmorgon är bra för skörden. Kvällrodnad är illavarslande.
13. Är det stjärntätt och klart vid julottan blir det bra bärår. 14.
Man bör inte hämta vatten ur källor på juldagen, ty då skall
källan sina. 15. På Juldagen har dagen längt sig ett tuppfjät. 16.
På julmorgonen skulle man gå till ladugården och se efter om
det blir 'stånda eller lägga', stod korna var det ett bra tecken för
årets skörd.
92. Annandagen
1. Om det snöade på annandagen, blev det mycket snöväder
under januari. Kom det snö på tredjedagen, blev det mycket snö
under februari. 2. Julnatten blir det ändring i väderleken. Som
väderleken är annandag och tredjedag jul, skall den bli fram
till kyndelsmässan.
93. Femtedag jul
Som vädret är femtedag jul så skall det var i fem veckor.
94. Nyåret
1. Om solen skin nyårsdagen, är det ett gott märke. 2. Skiner
solen så länge på nyårsdagen, att man hinner kasta selen på
hästen, blir det lönande att så lin. - blir det ett gott år IIIIII. 3.
Så högt som man sitter när man reder ut linet, då man snor på
rockhuvudet första gången igen på nyårsafton, så högt skall
linet komma att växa under det kommande året. 4. Sådant
vädret är nyårsdagen blir det vid havreskörden. 5. Nyårsdagen,
om himlen var röd om morgonen, bådade krig och olyckor.I. 6.
Snöar det nyårsdagen, kommer mycket folk och släkten att dö
ut under året. 7. Skiner inte solen, blir det ett dåligt år. 8. Om
himlen var mycket klar och solen sken, skulle det bli dyr tid. 8.
Om det den 1 januari blåste östan, så kom havsfrun opp mä sine
kritter och det blev dåligt bete det året; men blåste det västan bra bete. 9. Storm - många stora mäns död. 10. Om det
stormade nyårsdagen, skulle det bli mindre gott skördeår. 11.
Mycket mat på bordet nyårsafton och det kommer aldrig att
fattas mat under året. 12. Blåst på nyårsnatten bådar mången
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ung mans död under året. 13. Är nymånen skarp och vass i
nyårshelgen, blir vintern kall och hård. 14. Nyårssnö - mycket
hö. 15. Blåst julnatten och nyårsnatten - bra med frukt. 16.
Vinden skakar träden, så det blir bra frukt andra året. 17. På
nyårsmorgon skall barnet stå och äta för att växa bra. 18. På
nyårsdagen skall man se till att en karl först kommer in i stugan
för att inte yxan skall gå sönder under vintern. 19. Man tar
märke av vem den förste besökaren blir efter det att den siste
gästen gått på nyårsafton. 20. Nyårsnatten är Glyks ute och ser
till hus och gårdar. Då måste man hålla sig inne. (Älvdalen).
21. Nyåret firas i stil med julen. Man skall ha fägnad på bordet
fram till tjugondagen. Gå ut med julen - ingen får lämna ett hus
utan traktering. 22. Nyårsgåvor och nyårsvaka. Råkar man i
olycka på nyårsdagen kommer man att olyckas hela året.
Nyårsvisiter och baler. 23. Nyårsurn och trettondagstön. 24.
Sådant väder det är juldagen, blir det till nyårsdagen. Sånt
väder det är nyårsdagen blir det till Heliga tre konungars dag.
25. Följs månen och Venus åt nyårsnatta blir det ett gott år.
Regnar det Mårtensmäss, när sjustjärnan går ned på morgonen
blir det sent skördat. 26. Stjärnklart jul och nyårsnatt - gott
bärår. 27. Man tar tydor vid nyåret. 28. Mellan jul och nyår har
jungfru Maria släppt tvål i vattnet. Då skall man tvätta. 29.
Regnar det nyår blir det svårt att bärga säden. 30. Nyårstön,
trettondagsurn och tjugondagstön. 31. Nyårsurn, trettondagstön
och tjugondagsurn.
95. Niondedag jul
1. Regn niondedagen eller tjugondedagen ansågs betyda regn i
nio veckor.IIIIIII. 2. Man får aldrig lägga grimma eller sadla
nionde dag jul, ty det är hästarnas dag. 3. Niene-dan skall man
inte oka vare sig dräng eller oxe.
96. Trettondagen
1. Vid trettondagstiden blir det alltid en tö som kallas
'trettondags sälja'. 2. Trettondags tö är bättre än tretton ( 20,
100) lass hö.III. 3. Tö trettondagen - 13 töväder under vintern.
Snö T -tretton snöer. 4. Emellan Tomasmässan och
trettondagen körer ingen till skogs och hugger något träd av
stubben för djuregång skull, att vargarna skall inte bita ihjäl
boskapen. (1666). 5. Trettondagsurn- messömmarskorn -sätter
bonden i högsäte. 6. Trettondagstön är skorpan mitt i snön
(Skare mitt i vintern). 7. Blir det inte trettondags tö blir det inga
ärter det året. 8. Första skaren kom efter trettondagen. 9.
Trettondags-tö fyller bondens lada med hö. I. 10. Trettondags
tö är som fåragö 11. Om solen denna dag var framme så pass,
att man kunde se att sadla en häst, så skulle det bli ett fint år.
12. Trettondags tö - gör mången mans dö. 13. Trettondags len
är allom till men. 14. Trettondas tö, full världen i brö. (Dal).
15. Trettondags-tö är bättre än många lass hö. Tjugondas tö ä
många mans nö, frysi korn och ruttet hö. 16. Inget vintertungel
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tändes före trettondagen. 17. Många ungdomar förlova sig vid
Trettondag. Man gifter sig mest om hösten. 18. Jultomten
kommer på trettondag jul. 19. Trettondags bal'. Anda trett var
julen slätt'II. 20. Natten mot trettondagen sägs: I vise män, I
vise män, O sägen, sägen mig, vems bord skall jag duka, vems
säng skall jag bädda och vems namn skall jag bära med åra?
Man skall sedan drömma om sin tillkommande. 21.
Trettondags-tö, ger världen full med brö. 22. Man tänder ett
ljus Trettondag och ställer sig vid ett fönster. Av avspeglingen
på fönstret tar man sedan tydor om kommande väderlek och
andra öden. 23. Trettondag kallas tre konungars dag eller
visemännens dag. 24. är barn besvärliga vid trettonhelgen, bli
de det i tretton veckor. 25. Blir gott om bär om himlen är klar
på Trettondag ,II. 26. Om hönan dricker takdropp Trettondag,
skall oxen dricka ur bäckrännilen vårfrudagen.
97. Tjugondedagen
1. Tjugondas tö ä bättre än fåragö. 2. Tjugondedagsbarren skall
ligga mitt i snön. 3. Tjugondag är det halvstillat. 4. Tjugondag
jul skall alla tunnor stå i stul. 5. Man äter gröt på Tjugondag
och rester av julmaten. 6. Tjugondags tö eller urn. 7. Tjugondag
dag Knut - dansar julen ut. 8. Tjugondag tö, fruset korn och
ruttet hö. 9. Det barr som faller Tjugondag jul, blir mitt i snön.
Knut kör ut julen. 10. När Knut kom juldagskvällen och lade
sig under bordet skulle han inte komma ut förrän Ola kom och
körde ut honom. 11. När man börjar skära rågen, tar man reda
på några ax och gör en rågängel. Vid Tjugondag tas ängels ned
och rågkornen blandas i utsädet för att ge detta 'god råglycka'.
Halmstumpar och agnar från ängels brännas för att skydda
rågen mot frost. 12. Tjugondag jul skall alla tunnor stå i stul'
Då skall julen både städas och dansas ut. Till frukost ätes
kvarvarande julmat och barnen få äta upp jugotterna när granen
klätts av. Man kastar alltid granen i sydlig riktning för att inte
dra olyckor på sig. 13. Tjugondagen kallas även midvinter.
98. Kyndelsmässan 2/2
1. Kyndelsm. tö -mältad säd , ruttet hö.I. 2. Kyndelsmäss tö ruttet hö och fruset brö. III 3. -fruset korn och ruttet hö. I 4. ruttet korn och fruset hö. 5. Kyndelsmässo tö - yxhammardö' svagår så att man måste slå ihjäl korna. II. 6. Kyndel tö,
landsens nöd, rutti hö frusen säd. 7. Vid Kyndelsmässan skjutas
rävarna. 8. Kyndelsmäss-urn driver barna bakom murn.I. 9. Om
det dryper av taken nu, blir det gott smörår. 10. Kyndels tö,
mången mans nö, låga korn och ruttet hö'. 11. Kyndelsmäss len
är allom till stort men. Kyndel; då sjunger lärkan jungfru Marie
lovsång. Om hon inte orkar högre upp än oxen, så skall hon
likväl upp den dagen. 12. Kyndels ur gör full all mans bur. 13.
Blåst eller storm på Kyndel - vackert år. 14. Snö Kyndel - tidig
sommar. 15. Droppar det från öffsera (taken) Kyndel blir det ett
rikt ärtår. - gott smörår I, - gott mjölkår. III. 16. Kyndel; halva
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vinter gången, halvgivet foder, halv-fallen snö. 17.
Kyndelsmäss; då vänder sig björnen i idet, II. 18. Om det dröp
från kyrktaket Kyndel - bra mjölkår II. 19. Så långa takisar som
är på taken på 'kynnersmässa' så långt lin blir det det året. I. 20.
Om Kyndel får det bara droppa tre droppar från
kyrktaket,(taket) så pass att tuppen får blöta näbben, om oxen
skall få dricka i bäcken på vårfrudagen. II. 21. Kvinnmässbysen
: storm och oväder vid Kyndel.. (Gotl). 22. Kallt och molnfritt
gott år. 23. Ju stormigare vid Kyndel, dess vackrare vår. 24.
Snöyra Kyndel - godår, tö - svagår. 25. Kyndelsurn skrämmer
barnen upp i skruven. 26. Tvätta sig skall man göra före
Kyndel. 27. Kyndel var det såpa i vattnet , då skulle man tvätta.
28. Blekning av väv och garn bör helst ske under
Kyndelsmässtid. 29. Det ljusnar ett tuppfjät per dag. 30. Oväder
Kyndel ger ett gott år. 31. Vid Kyndelsmässa har Maria släppt
tvål i vattnet, så att man bör skölja tvätten. 32. Kyndelsmässa
drillar lärkan för första ggn på året. Det är ett gott tecken. 33.
Kyndelsmässodagen får man inte spinna 34. Snö på Kyndel
bådar liggsäd på sommaren. Kyndel har Maria tvål i vattnet.
Det som tvättas blir mycket rent. II. 35. Man bör tvätta vid
Kyndel, så att kläderna frysa och bli snövita. 36. Tröskningen
skall vara klar till Kyndelmäss. 37. Marie Kyrkegångsdag, då
är värsta vintern över. 38. Ett gott tecken är det om det droppar
från norrsidan av kyrktaket. 39. Vid Kyndel anses halva
snömängden ha kommit för vintern. Töväder då kallas tön mitt
i snön. Denna dag håller man gärna kalas. Man bjuder då
ungdomar från en annan by, liksom vid allhelgonahelgen. 40.
Björnen vänder sig i idet. 41. Bra att tvätta mellan Kyndel och
vårfrudagen, ty då tvättar jungfru Maria sin sons kläder. 42.
Linspinningen skall vara klar före Kyndel, ty man måste tvätta
härvorna innan jungfru Maria tvättar sina kläder. 43. Dryper det
av kyrktaket på Kyndel, så blir det ett gott mjölkår - ärtår. 44.
Gott ärtår varslas av Kyndelsmässetö. 45. Så rädda för
kynnersmässtön, att de hellre se en krigshär gå genom landet.
II.
99. Vårfrudagen
1. Om det fryser vårfrunatt, fryser det i 40 nätter, IIIII. 2. Så
mycket snö som det är på marken Vårfrudagen, så möen snö e
den 1 maj. 3. Så mycket snö som det är på taket Vårfrudagen,
ska det finnas i skogen Valborgsmäss. ( på marken Ersmäss)
II. 4. Gamla vårfrudagen den 6 april, nu gick veckotalet in. 5.
Vårfrudagen kvickna smådjuren. 6. På Vårfrudagen skall det
tina så att oxen får dricka sig mätt. Gör det inte det, blir det
'langvårn'. 7. Så länge bäcken går före Vårfrudagen, så länge
skall han vara still efter,II. 8. Varfördan den dyre, då kvickner
mask och myre. 9. Frost Vårfrudagen - dåligt år inga andägg.
Vårfrudagen lägger is-anden första ägget - frost 40 nätter. 10.
På Vårfrudagen skall man kunna vattna hästarna i bäcken. 11.
Vävning efter Vårfruda’n. 12. Vårfrudagen - den första
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vårdagen enl. andra dagen för vårdagjämningen; man skall
'sommarkläda' sig , hurudant vädret än är, åtminstone
'sommarhuvudkläde'. 13. Så stor som takdrivan är på
Vårfrudagen, så stor skall hagadrivan vara på ersmäss IIIIII. 14.
Vårfrudagen skall man gå i säng medan solen är uppe, annars
får man arbeta varje natt hela sommaren. 15. Hatt på stubben
Vårfrudagen - kommer ingen sommar förrän Eskil har vatt. 16.
Alla slagor tystna till Vårfrudagen. 17. Vårfrudagen skall
gållko och gållso kunna föda sig ute. Är det varmt Vårfrudagen
- goår. 18. Kråkorna komma kring Vårfrudan. 19.
Vårfrudagsblidan. 20. Om tuppen kan blöta näbben ute på
Marie bebådelsedag, så kan oxen (hästen) dricka ur bäcken vid
Valborgsmässan. 21. Som hagadrivan är åt vårfrudag, så är
takdrivan åt eriksmäss. 22. Lika mycket snö som ligger på
hustaken Vårfrudag, lika mycket snö ligger det på åkerrenen
ersmäss. 23. Vårfrudagen på 1700-talet kallad vättarnas eller
jättarnas dag. På den dagen skapades världen, blev Abel dödad
av Kain, Noak gick i arken osv. 24. Bär isen på vattenpölarna
en gås på morgonen Marie Bebådelse - frost viss tid ( 7
veckor). 25. På Marie Bebådelse fick ingen tvätta sig eller raka
sig, ty då kunde man få bölder. 26. På Vårfrudagen lägger
vildanden första ägget I. 27. Vårfrudagen skall vara vacker och
så mycket sol, att man hinner sadla en häst. 28. Så mycket snö
som det ligger på taken Vårfrudagen, så mycket snö är det på
marken 1 maj IIII. 29. Vårfrudag anses vara som första
sommardagen. Nu kommer mars med sitt långa skägg och
lockar barnen utom vägg. Tröskning, spinning och vävning
skall vara avslutade till Vårfrudag. 30. Vårfrudagsnatten kastar
man kavlar genom skorstenen för att utröna hur mycket ägg
man skall få under våren. 31. Vårfrudag bär tranan ljus i säng.
32. Vårfrudag är första sommardagen. Då skall man inte tända
ljus. 33. Marie Bebådelsedagen då Gud började sin skapelse, då
kain dödar Abel, då Lots hustru blir en saltstod osv. 34. Vipan
och lärkan komma vid denna tid. Haren byter färg. 35. Så
många dagar myran är ute före Vårfrudag, så många dagar får
hon sitta inne efter. 36. Vid Vårfrudag komma vildgässen. 37.
Tranan återkommer till Vårfrudag. 38. Första sommardagen är
1 maj. Vårfrudagen är första vårdagen. 39. Stjäl man ved, hö
eller foder från grannen Vårfrudag, stjäl man lycka. Anekdot
om Per Nilsson som borrar krut i vedträna då de bli stulna. 40.
Om solen skin och det är klart - blir gott skogsbär - år.
(Älvdalen) 41. För att skaffa sig tur under året springer man tre
varv barfota kring stugan på Vårfrudag. 42. Vårfrudag är mitt i
vintern för den som har ont om foder 43. Ormar till läkemedel
tas före Vårfrudan. Mot ormbett skall man doppa sig i vatten.
44. Kläder skall tvättas kring Vårfrudag, då det är
bebådelsesåpa i vattnet. Kläderna bli då också stöldskyddade.
De ge skydd mot födslosmärtor. 45. Vårfrudag skall man hoppa
över sju rännilar och dricka vatten för att slippa frossa. 46. På
Vårfrudagen äta vi tunnpannkakor. 47. Vårfrudags morgon
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skall man ut och väcka kråkor. 48. Vårfrudagen lägger anden
första ägget. 49. Kråkorna komma. 50. Man bör inte tillverka
träskedar efter Vårfrudagen, ty den som använder sådana
skedar äter sig inte mätt. 51. Vårfrudagen skall man lägga sig
medan det är ljust. Man arbetar från fem till tjugo på kvällen.
52. Bygger skatan högt blir sommaren regnig. 53. Skatan
lägger första kvisten till sitt bo på Vårfrudagen. 54.
Vårfrudagen bränner man krut utanför ladugården för att
skydda djuren under utegången. Man bestryker fårens nos med
tjära för att de skall äta bra. 55. Då våffeldagsnymånen går högt
och är spetsigt, blir lång och kall vår. Går det lågt och är runt,
blir tidig vår. 56. Blåser det mycket vårfrudagen, blir det storm
under året. 57. På Vårfrudag skulle man sätta skälla på skällkon
så att korna skulle komma tidigt på sommaren. 58. Vårfrudags
afton skulle alla jordbrukare i säng medan solen var oppe,
annars skulle det bli kvälls-särp hela året. 59. Till Vårfrudagen
skall lingarnet vara blekt.
100. Fettisdagen
1. Fettisdag ny - 3 nyn lika. 2. Snöar det Fettisdagen - mycket
bromsar under sommaren. 3. Vackert väder på Fettisdag ger
vackert lin. 4. Lika mycket snö som det faller nu, lika mycket
mygg blir det under sommaren. 5. Fettisdagsväder dvs storm
och snödrev varslar om goda sköredeutsikter. 6. Fettisdag tar
man varsel av månens utseende. Ser den ut som meden på en
vagga, tyder det på många födslar under året. 7. På denna dag
inträffar ofta 'fettisdagsvädret' (snödrev). Man äter
fettisdagsbullar. Man dricker brännvin och ordnar även dans.
Barnen åker slängkälke och en del klär ut sig till
Fettisdagsgubbar och går på vandring i byn. 8. Om solen skin
så pass på Fettisdag att tre vattendroppar falla från hustaken,
blir det gott år. 9. Ofta oväder på Fettisdag. 10. Om solen inte
sken så pass länge att en ryttare hann betsla hästen var det inte
lönt att så ärter. 11. Bra märke var om det var klart och kallt på
fettisdagen. 12. Lika många snöflingor som falla på Fettisdag,
lika många bromsar skall det bli under sommaren.
101. Fastlagen i övrigt
1. Torka i fastan bådar ett gott år. 2. Fastlagssönd: Är den grå
och kall, blir det så i sju veckor. 3. Fastlagstide -storfasta;
Adventstiden - lillfasta. 4. Om det snöar i kyrkboken på
fastlagssöndagen, så snöar det hela fastan. 5. Sådanat vädret är
första sönd i Fastan blir det under våren. 6. I fastan får man inte
ha ljus i ladugården. 7. Sol i Fastan visar att det som sås skall
växa bra. 8. Klar och torr fastlag - gott spannmålsår. 9. Om
istapparna är långa vid fastan blir linet långt. 10. Palmsönd
väder är sommarens söndagars väder. 11. Snöar det Palmsönd,
blir det mycket bär. 12. Klart väder Palmsönd, ger kornet god
växt. 13. Den vind som blåser Palmsöndagen blir det hela året.
14. Det väder som råder fastlagssönd. blir hela fastan. 15. Man
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undviker lysning och bröllop under fastlagen. 16.
Palmsöndagens väder råder hela våren. 17. Vädret i fastan är
alltid motsatt hur det var i advent. 18. Blir istapparna långa
fastlagsnatten så blir linet långt,II. 19. Sommar i fastan - vinter
i blomningen (dåligt år).
102. Påsken
1. Regn påskdagen-rågen blir mältad. 2. Det blir torrsommar
och dåligt kornår om det regnar på långfred. 3. Som det skårr
(knastrar) under medarna på påsk-morgon, så skårr det under
kvarnstenarna om hösten. 4. På långfredagen är inte bra att vara
född. - En man som är född långfred. och arbetar kolossalt men
har bara otur. 5. Östlig blåst påskdagen, då kommer havsfruns
kor och äter upp betet för 'våre kor'. 6. Om långfredagen är
vacker och varm blir det ett gott ärtår. 7. Regn och blåst
långfredagen - gott ärtår. 8. Som snön dansar på långfred, så
skall bromsen dansa under sommaren. 9. Bra om skogen bär
(ligger snö på träden) i jul- och påskfastan. 10. Om det blåste
på långfredagen, skulle det gå åt många på sjön den sommaren.
11. Om det blåste på långfredagen skulle man få springa
mycket och leta efter korna i skogen under sommaren. 12. Att
köra ut gödsel när påsknordan blåser är lönlöst. 13. Som snön
knarrar under slädmedarna på påsk-morgonen, ska säden knarra
under logbultarna på hösten. 14. Klar långfred - bra ärtår. 15.
Långfred. tillbringas i stillhet. Då får man inte dricka mjölk
eller äta mjölkmat, ty då får man bölder. Man får inte heller
tvätta sig. Regnar det L. blir sommaren våt. Under denna dag
håller skatan sig gömd. 16. Skin solen långfred. blir det bra
ärter. De skall sås före Tiburtius. 17. Långfredags nederbörd
samlas på ett psalmboksblad och skyddar mot allt.
Påsknederbörd kan nästan uppväcka döda. 18. Lucia,
långfredag och Olof bör man inte ingå äktenskap. 19. Jul,
valborg, midsommar och påsknätterna är kritiska vad gäller
övernaturliga väsen. 20. Spåvidjan görs av rönnkvistar från en
nordrinnande bäck. De tas under lucianatten, de buntas i tre
buntar om nio var och binds med halm från julkärven. Sedan
smörjas de med med olika saker. Smorningen sker under
påsknatten. genom att kasta vidjorna med vänster hand över
höger axel och tvärtom spår man så sin framtid. Långfredags
väta kommer många fattiga barn att gråta. 21. Hustrun i
baggmåle går om skärtorsdagsmorgonen ut på dyngkasten
naken och ser åt alla väderstreck. 22. Sätter man bara fötter på
golvet långfred. får man bölder.I. 23. Man mäter snödjupet på
långfredagen för att veta hur lång halmen skall bli. 24. Man kan
se övernaturliga eldar vid gårdar där någon skall dö, om man
påskafton tigande går upp på ett berg. 25. Snö på långfred.
varslar om mångas död. 26. Fördelaktigt om det är vackert
väder på långfredagen. Är det ruskväder komma kreaturen
under sommaren att 'bli tokiga att springa'. 27. En del försöka
spå väder till påsk. 28. Det skall bli gott år om åskan hörs och
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asparna palmar på långfredagen. 29. Snö och blåst på
långfredagen varslar om att djuren skall bli vårdslösa under
sommaren. 30. Långfredagen äter man salt sill och dricker
endast vatten till (Älvd.) 31. Annandag påsk släppas fåren. Den
stora dra middag är 1 maj. 32. Är det vackert väder på långfred
blir boskapen beskedlig på betet, annars tvärtom. 33. Vädret
har betydelse för ärter och korn. 34. Sunnanvind på långfred bra metväder under sommaren.
103. Kristi himmelfärdsdag
1. Regn Kristi H. - mask på gräset 2. 'hälgtorsdagen'. 3. Regn
Kr. H. -torksommar. 4. Efter Kr. H. blir det bättre väder, ty han
har farit upp i himlen nu. 5. Kr.H. var första sommardagen. 6.
Kr. H. är första metardagen. Det är ett gott tecken, om dagen är
kall. KH kalls Kristi Torsdag. 7. Det är första metardagen.
Denna dag tar man märken av fiskarna om hur fisksäsongen
skall bli. Av fiskarna kan en hel del också förutsäga sommarens
väder. 8. Kr. H. första metardan,II. 9. Kr. H.första metardan.
Man spottar på masken innan man slänger i. Man spottar tre
ggr. Bartolomeus är sista metardan. 10. Kr. H. kallas Kristi
himmelfärdsgylta. (gylta, bergg. blåg. 'fisk'). 11. Helig torsd.
första metardan. Då skall man leta efter rävlyor, ty räven har då
sina ungar ute för att sola dem. 12. Åska med hagel på Kr. H. är
mycket illavarslande. 13. KH är första metardan. Då lär
rävhonan sina ungar att skrika. 14. KH första sommardag.
Första metardag. Den dagen skall man koka kåda och fett till
plåster som hjälper mot förkylning och allt ont. 15. Det väder
som är KH är fiskevattnet hela året. 16. Man jord-drar mot riset
helst KH. Barnet dras tre varv motsols. 17. KH tar man vispris.
18. KH får man inte ens bryta en kvist. 19. KH kallas
metardagen och då börjar fisken napp, I. 20. KH får man inte
jaga villebråd. 21. Helig torsdag - den första sommardagen,
sommarkläder. 22. Ingen värme på våren förrän efter helig
torsdag.
104. Pingst
1. Pingstregnet är det bästa regnet på året, för det är välsignat.
2. Regn under Pingst bådar inte gott.IIII - mältad råg IIII
(insekter,III dålig skörd,III etter; IIII, midsommartorka; IIII,) 3.
Om det regnar under pingsthelgen, regnar det ohyra ur luften,
av Lucifers släkte. (skogsrår, tomtar, troll o d). 4. För
pingstdagsregn och godspigor (=enda arvtagerskan) bevare oss
milde Herre Gud! III. 5. inte löv på träden vid pingst - många
oäkta barn det året. 6. Regn på pingstdagen - både bergjättar
och skogrå komma ner. Pingstdags regn ett förbannat regn. 7.
Pingstregn är eld på jola. 8. Pingstnordan. 9. Pingst-regn anses
skydda och ge mat. Under pingsten kunna onda makter inte
skada en. Övrig tro om Pingst. 10. Är det pingsta flod så blir
det midsommarflod. 11. Pingstregn gör sällan gott,
midsommarregn gör alltid gott.
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105. Hel trefaldighets dag
1. Regnar det Tref., regnar det sju söndagar, I. 2. Regnar det
inte på Höga sönd (1:a sönd efter T) blir det torka. 3.
Trefaldighetsnatten 'då skall man göra sånt där' (kreatursmagi).
4. Trefaldighets regn leger mången dräng. 5. Tref. märkesdag
för årsväxt och gröda. 6. Himlen klar med mulet så länge att en
karl hinner kasta sig upp på häst Tref. - betyder gott år. 7. Stor
molnighet Tref. - god betydelse. 8. 'Hungerkvarnen' hörts en
gång den helga trefaldighet, då det var alldeles klart från
morgon och till kväll. Ett underligt dån i luften. Det blev
missväxt. 9. Regn Tref. - regn alla söndagar under sommaren.
10. Tref. regn är bättre än pingstregn. 11. Om det regnar i
öppen bok på Höga söndagen (Hel. Tref.) blir det regn i sju
veckor. 12. Tref. första sommardagen. 13. Tref. om det inte är
större molnfläck på himlen än en hattkulle, så blir det inte oår.
14. Regnar det i öppen bok Tref. blir det regn torsdan emot. 15.
Regnar det Tref. kommer det att regna ända till domssöndagen.
16. Är det såpass stor molnfläck som en hand (knytnäve) på
himlen Tref., så blir det inte skadetorka. II. 17. Tref. var en bra
spådag för sommaren. 18. Så stort moln som en matsäck på
himlen Tref., tillräckligt regn under sommaren. 19. Tref. om
solen gick bak moln bara så lång tid som är medan en karl
hoppa på en häst, så hade det gott att betyda.
106. Midsommar
1. Vid Midsomman börjar sommaren. Då hackar man löv och
strör ut över golvet i stugan. 2. På Midsommar, första
kallbadet. 3. Kvastar, vispar och rismattor göras av björkris.
Rismattorna läggas ofta framför förstugutrappan i st f
granrismattor. Till midsommar görs en matta med kvarsittande
löv. 4. Vanligen regn i solvändan eller midsommartiden. 5. Vill
man förgöra någons skörd, gör man det vid midnatt på
Midsommar. Det är bra om det fallit dagg. Med ett rep emellan
sig går man över åkrarna och läser ramsor. På det viset kan man
förgöra skörden och åkrarna drabbas av missväxt. Som skydd
mot repdragningen kan stålfilspån läggas ut runt åkrarna. 6. Om
grödan gömmer kråkan Midsommar dagen, bådas riklig skörd.
7. Eldvaden är en sork som bor på platser där något brott
begåtts. Den kommer upp vid tolfslaget på midsommarnatten
och den lyser då starkt. Där han visar sig finns jordagods gömt.
8. Midsommar plockas läkeörter. En sjuk blir frisk om han
vältrar sig i midsommardagg. Daggen botar utslag. 9.
Midsommartiden förnäm för offrande. Man dricker hälsa vid
någon källa. Detta bör göras en torsdag eller söndag i hemlighet
och under tystnad. Offret bör bestå av slantar. 10. Per Bäckvall
lär sig spela i bruggebäcken. Han sitter där en midsommarnatt.
Han är trollkarl och kan förvända synen på folk. Näcken lär en
spela. 11. Bot mot engelska sjukan, som förorsakas av dålig
föda: man badar i källvatten som tagits från en helande källa på
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midsommarnatten. Bitar av nattvardsbordstyget hjälper också.
12. Trollkäring drar dagg på midsommarnatten. Daggen för
lycka med sig. Hon trollar mjölken från korna. 13. Midsommar
tar man tillvara daggen. Den används mot sjukdomar. 14.
Midsommarafton kl. 2 hämtas vatten från källa eller sjö. I detta
vatten göres jäst för hela året. 15. Brudlakan dras Midsommar
natt över grannens säd i syfta att ta bort 'kärnan'. 16. Skrämd
havande kvinna eller kvinna i grossess som bevistar slakt kan
få rissjukt barn. Finngubbe drar barn mot sjudomen. Vid
jorddragningen skall man dra en torsdag på nedan, helst vid
midsommartid och från söder mot norr. Det skall ske under
tystnad. 17. Plockar man Midsommarnatten giskefrö och äter,
kan man göra sig osynlig och bli allvetande. Man kan då även
få tag i nedgrävda skatter. 18. Ett par visa kan kalla fram de
döda. De läser då i en korsväg på midsommarnattens
midnattstimma. 19. Gräver man ner en butelj i en myrstack en
midsommarnatt och förtär vinet efter ett år, får man
övernaturlig styrka. 20. Vid Gullberget finns en skatt som visar
sig varje Midsommarafton vid midnatt. Är man tyst får man se
den. 21. När det regnar i öppen bok på midsommardagen (dvs
under högmässan,), blir det god årsväxt III. 22. Ordspråk: 'bed
om regn före Midsommar, för efter Midsommar kommer det
din bön förutan.' III. 23. Om det finns smultron vid Midsommar
kommer 'Olle med bulle'.II. 24. På Midsommardagen och en
vecka omkring går man man ur huse att rycka upp tistlar på
åkern. Går lättast då. 25. Midsommarregn är bra, mycket regn
god skörd; bästa regnet medan prästen står på predikstolen. 26.
Midsommardagen: Ju mer det regnar den dagen, dess mindre
blir det nötter det året. 27. Är det vackert väder
midsommardagen, blir det mycket nötter. 28. Man skall inte
gifta sig Midsommardagen.
107. Märkesvecker
1. 6:e veckan var sk lortvecka, då borde inget sås ty då tog
lorten över. 2. Fruntimmerveckan, kvinnfolksveckan eller
pissveckan (allm). 3. Under trasveckorna (mellandagarna) roar
man sig ofta med kappkörning med hästar. Inga priser
förekomma men ofta vadslagning om t ex en kaffehalva. 4.
Potatisveckan kallas de två veckorna före Mikaeli. 5.
Sketveckan kallas tiden 3 dar före och tre dar efter 1 maj. Då
skall man inte gödsla. 6. Brittsommaren kallas björngistan. 7.
Den 6 april sår man inte. Tredje veckan efter den dagen
inträffar 'lusveckan' och då sår man inte heller. 8. Oxvecka
kallas en arbetsam vecka exempelvis i slåttern eller skörden. 9.
Veckan mellan Lucia och 'höknatten' kallas svartveckan. Allt
nattarbete bör då undvikas. Man bör alltid bära på sig stål
denna tid. Man sätter ut gott till tomtarna denna vecka. 10.
Under påskveckan gör man mjölkharar. 11. Oxveckorna kallas
de helglösa veckorna mellan midsommar och jul. 12. Om
gångveckan är kall, blir det varm sommar. 13. Oxveckorna
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börja efter julhelgerna. Då har man styva arbeten att sköta. 14.
Tiden kring Kristi himmelfärd 'trolösa veckan'. Man bör inte så
i denna tid, ty då får man dålig skörd. 15. Under vårens
oxveckor skall ved huggas och spinning och vävning ske.
Veden skall vara huggen före dymmelonsdag annars kommer
dymmelveckan i den.
108. Veckodagar
1. Lathundar få bråttom, då det blir lördag. 2. I dag är det
fredag för så många som inte få stryk. 3. Onsdagkväll lillfriarkväll. III. 4. Gudskelovskvällen - lördagskväll IIII. 5.
Torsdagskvällar var trollen i farten,I. 6. Måndagsmorgon vat
(flitig) - hela veckan lat. 7. Ägg som värps under höknatten får
inte ges till barn. Dessa kunna nämligen få näbbliknande näsa
av dem. 8. Natten mellan de 19-20 december kallas höknatten.
Under höknatten blir göken hök och växer i storlek. Denna hök
kan hacka ut ögonen på både folk och fä. Denna natt kan man
se övernaturliga djur.
109. Talesätt om månader
1. Mars månad kommer kråkan o då kommer bonden med kola.
2. Kråkmån - april. Surkålsmånaderna börja i november till
febr. 3. Rötmånad kalls 'röten' eller 'hundagarna' eller
hunddagsveckorna'. 4. Hömånad och ormmånad var första
delen av rötmånaden; damveckan. 5. Mars kallas skämtsamt
'kattmånaden'II. 6. Midsommarmånad - juni. 7. Mikaelsmånad sept. 8. Gräsmånad - april , då är snö bra.
110. Mars
1. Vårmånad - mars. 2. När mars kommer som ett lamm går
han ut som ett lejon II (och tvärtom). 3. När mars kommer som
en varg går han ut som ett lamm. 4. En aprilnatt och en
barnaröv kan man inte lita på. 5. Går Göja varm in går hon kall
ut. Om Göja skakar sin tröja kommer mars med vinter. Göje
grötaljus och mars bär ljus i säng. 6. Går rötmånaden in torr,
skall den gå våt ut. 7. Yrsnö och rusk i mars - Mars rister sin
luva. 8. Mars säger :'om jag hade samma styrka som min syster
Göja, så skulle jag låta gryta koka vid den ena kanten och frysa
vid den andra. 9. Rötmånadsväder kallas ilingaväder efter sin
växlande väderlek. 10. Rötmånaden fruktad. Sår vill inte läka
då och kreaturen dö lätt. 11. Rötm. - då ruttnar allting 12. När
mars kom som en ulv gick han ut som ett lamm.III. 13.
Jultunglet säger: Om jag inte får bli syster med Disa blir jag så
ond så hästlorten kan frysa. 14. När april blåser i sitt horn, blir
det god skörd på korn. 15. April våt och maj kall, fyller
bondens lada all. 16. Torsmånad kallas Tore (jan). 17. Efter
kråknedanet kommer hyllingeny. 18. När Torre ä våter, mången
man gråter. 19. Jya med sin langa slya, kör barnen te grua. 20.
När mars blåser i sitt horn, blir det bra skörd av korn. 21. Om
jag vore Göja skulle jag låte de snöa men inte töa. 22. Bättre
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skörd med snö i feb. 23. Mars månad de var Katt-mars de'Kattmånad , den månad då katterna para sig. 24. Efter
midsommar kommer 'oxbroveckorna' och surkålsmånaderna.
25. Oktober - slaktmånad. Göja hon skakar sin tröja (snö i
februari). 26. Göja säger till Tor: 'Om jag vore du bror Tor,
skulle jag lägga mång ko på flo'. 27. Mars med sin huuv lockar
barna in i gruuv. 28. Mars med sitt skägg lockar barnen utom
vägg; April med sin huva, motar barnen in i gruva. 29. Mars
skägg - vägg; April med skinn - kör barnen in. 30. Mars
kommer med pungen och motar opp dom på ugnen. 31. Mars
me sin långe pung, lockar barnen uppå ugn. 32. Tor med sitt
långa skägg. Han lockar barn inom vägg. 33. Mattes med sitt
blida skägg, kör barnen opp i vägg. 34. April, med sitt
silverskägg lockar barnen utom vägg. Mars med pungen lockar
barnen in till ugnen, men Mars med skägg lockar barnen utom
vägg. 35. Mars kommer med sitt skägg och narrar barnen
utanför vägg och april med sin luva och kör in barnen i gruva.
36. Mars med sitt skägg lockar barnen utom vägg. Men april
med sin slya kör dem åter under rya. 37. Mars med sitt vita
skägg (blida skägg) (vitgula skägg) lockar barnen utmed vägg.
April med sin vita luva kör dem åter in i stuva. 38. I mars skall
man plöja och beskära trä. 39. I mars skall man ofta bada och
två. 40. Mars är bra att byka och brygga i, (marsöl). 41. Tredje
torsdan i Tor tar ljuset ifrå bor (Skåne).
111. Tro
1. inte kastrering i rötmån. 2. Akta sig för att bli hundbiten i
rötmån, såret gror inte igen. 3. Rötm. farlig för trolltyg 22 juli 22aug. 4. inte bada under rötmån. mycket styggt i vattnet. 5.
Rötmån bästa tiden att bekämpa ogräset genom att köra
trädesåkern 'om man håller åkern svart i rötmån. blir man kvitt
kvickroten'. Videbuskar på renarna utrotas.I. 6. Mars
=lusamåen, lössen svåra, trå efter mat. 7. inte tända ljus tredje
dagen i Tor. mars, ty då blir det eldsvåda i gården inom året. 8.
Mot början och mot slutet serverar mars sitt gift. Rötning av lin
under rötmån. 9. Under rötmån. försiktig inte ådraga sig
svårigheter synneligen inte för hjärnan. Badning i stillastående
kärr och hål bör undvikas. 10. Rötmån. var en svår tid för
många människor som fick spikas in i ett rum medan vaktare
med hugg och slag sökte hålla litet reda på sjuklingarna. Var
rötmån. över var de sjuka återställda men kunde återfå
sjukdomen vid samma tid blev år. 11. Till rötmån skulle
väderkvarnarna vara i ordning för att kunna ta emot och mala
säden till bröd och gröpe till svin och andra kreatur. 12.
Rötmån. börjar 24 juli; allt har lätt att ruttna då; höns böra inte
få ruva ägg då - kycklingarna bli både halta och blinda då; inga
sår vilja läka denna månad. 13. Det är riskabelt att inandas
soltäven (soldoft) i rötmån sju första dager. Man drabbas av
obotlig och dödlig lungröta. 14. Kor få inte kalva i rötmånaden.
15. Det spökar i en kammare. Detta inträffar i rötmån. 16. En
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ung man som under rötmån kastar vatten mot en vägg, får en
redig örfil av tomten för detta. 17. Man skall inte förvåna sig
över att många spökerier inträffa i rötmån. 18. Inte ovanligt att
det inträffar saker då man river hus i rötmånaden. Har man lagt
brädor och spikar slarvigt kan det bli ett förfärligt liv då man
skall somna. Man skall inte hugga ved, bygga hus, slakta
kastrera eller åderlåtas i rötmånaden. Man blir lätt sjuk och kan
få rödsot eller kolera. 19. Rått- och ormbett är särskilt farliga
under rötmånaden. Såren vilja inte läkas. 20. Man bör inte
avverka under rötmån. då virket lätt ruttnar då. Mat surnar fort
och sår vilja inte läkas. 21. I rötmån blir ett annat väder.
Timmer skall vara sågat före, annars blånar det. Man bör inte
slakta, men röta lin går bra. Sår läker dåligt. Reumatism känns
mer i rötmån. 22. Under rötmån. visa sig ofta sjöodjur och kor
sägas föda kalvar med flera huvud. Badar man ute kan man bli
sjuk och går man i vattenpussar kan man få 'onda bettet'. 23.
Frön växa nedåt i rötmånaden. Lägger man sig ute kan en orm
krypa in i en eller en fågel träcka en i ögat, så att man blir
blind. Badar man rötmån, kan onda bettet, en smal mask, krypa
in i en och förorsaka mycken värk. 24. Man bör inte hugga
virke eller bygga hus i rötmån. Man bör heller inte slakta eller
byka. Sår läker sakta. Diarré sprids lätt denna tid. 25. Man bör
röta lin och utrota gräs under rötmånaden. 26. I februari månad
bör man lägga upp fisknot (för lycka). 27. Jultunglet bästa
tunglet på året att fiska i. (Dal)
112. Årsmärken
1. Kalla vindar i maj är bra. 2. Solrök i mars - dåligt märke. 3.
Disa månmånad 3 st. 'Disorna skall kappas om vem som blir
bäst att lägga i lårarna och ju mer de snöa och driva, dess mera
lägga de i lårarna. 4. 'Disa har lagt i lårarna' (om snöfall under
månaden Disa). 5. Tordön i mars - god frukt och örlig. 6.
August månsken skin på de stora potatisfaten. 7. Det är bra om
det kalla kommer ner så det blir bete åt fåren (ang. snö i april.).
8. Är mars trogen vid plogen, håller april den åter still. 9.
Kommer det en karl först på besök på nyåret brukar man säga
att karlarna få starka yxor det året, men fruntimren i gården slå
sönder sina kärl. 10. I augusti komma enl gamla märken två
stormar: bartolomeusstormen 24 aug. och halshuggarstormen
på Joh Döp 29:e. 11. Om man kör plog under rötmånaden så
blir man kvitt ogräs. 12. Mor Anna .... genom att bränna
blommor som plockats på midsommaren och låta djuren
inandas röken boter hon deras sjukdomar. 13. Februari och
mars är inte att lita på, börja som lamm och gå ut som ulvar. 14.
Om mars är aldrig så ond, så lösgör han dock åar och bäckar.
15. Mars serverar sitt gift säges om snöstorm i slutet av februari
16. Älgen fryser endast den 3 maj. Den dagen markerar gränsen
mellan vinter och sommar. 17. När göken gol på bar kvist, då
var det frågan om att det skulle bli många gökungar (oäkta
barn).
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113. April
1. Mars bli April stri Maj kall - fyller bondens lada all. 2. April
snö är så gott som fåragö. 3. April våt, maj kall, fyller bondens
lada all. IIIIIII. 4. April snö e så go som gedagö (sommargö). 5.
Om april blåser i sitt horn dvs en stormig april, blev ett gott
kornår.
114. Väderlek
1. Om Göja hade lika stor makt som sin syster Disa hade,
skulle hon skärpa ut ögat på geten på vattuvägen (den väg på
vilken man går att hämta vatten) (Dal) I. 2. Sjömännen tala om
april med sina spelande vindar. 3. Om januari är trogen vid
plogen, så håller april honom åter still.
115. Årsfester
1. Benskramlesöndag - sönd efter jul, köttet och fläsket är slut
etc. 2. Benaraskasönd - 1:a sönd efter trettondag. 3. Vid slåttern
få kvinnorna räfsa och bära volmar . Man slår färdigt till den 1
aug, då man firar Per-dagen.
116. Årseldar vid påsken.
1. Påskafton eldar 'att skydda sig för påskkäringarna, ty där
skenet från eldarna lyst, kunde de inte färdas fram'. Springa
genom glöden 'skyddad för häxor och trolltyg hela året’.
Tjärtunnor. 2. Skott och larm ha alltid vid påskeldarna varit
brukligt. 3. Påskeldar och smällar hade vi vid ättestupan på
Halleberg. 4. Påskeldar var till för att skrämma påskkäringarna.
5. Eldar på påskafton; dans och nöjen. 6. Förr påskeldar på
Odenskulle (Vgl) En gång springer en svart so genom elden,
man vägrar sedan att elda där. I. 7. Påskeldan för att skrämma
häxorna på väg till Blåkulla, skjutning med krut. 8. Påskeld,
väsen, skjutning: skjuta häxor och kasta bränder i luften. Kan
elden hållas att brinna hela natten, ha påskkäringarna ingen
makt under året. 9. Påskeldar på Leksberget. 10. Eldar
påskafton förr i tiden, tutning i vallurar för att skrämma bort
odjuren. 11. Påskeldar på Odins kulle (Vgl, Ryda). 12. I
kyrkböcker från år 1709 varnas för att göra påskeldar/ och
springa däromkring. Befinnes någon därtill skyldig, angives
han vid laga ting. 13. Påskeldar dymmelonsdagskvällen; att
rensa luften från onda andemakter; dans, lekar, oväsen med
skjutning, bjällror o d. 14. Ibland har eldats ute på gärdena om
dymmelonsdags kvällen. 15. Påskeldar, dans. En kvinna som
yttrat sig hädiskt om påsken, blivit av djävulen dragen in i
elden. Ungdomen grips av skräck och de bli rädda för att delta i
eldningen. 16. Påskeldar på Lusse hög. 17. Påskeldar på berget
Vargklövarna, föra väsen, skjuta; vid var salva skrika alla:
'Urbanus bessla dina hundar!' Det tros att varg, björn och lo är
trollens hundar, som måste betslas för att inte riva ihjäl
kreaturen. 18. Eldar påskafton, skjutning - mot påskkäringar.
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Blåsa i lurar påskdagsmorgon. 19. Påskeldar, skjutning med
bössor och pistoler för att hålla trollen borta och
blåkullagummorna undan. Påskeldar - samling på ett berg. 20.
Elda i dymmelveckan för att röka ut påskkäringarna. 21.
Påskeldar på påskafton. Skjuta ned trollkäringarna. 22. Eld
påskafton på Påskellaberget. Man målar tjär-kors på dörren för
att skydda sig mot påskkäringar. Man skjuter också och troppar
krut i nycklar och skjuter av. Man tänder påskfyr på höga
kullar. 23. Påskafton eldades det uppå höga berg och sköts lösa
krutskott för att skrämma bort dem som sades rida påska'. 24.
Påskeld på Runnsätekullen. 25. Om påsk tändes tjärtunnor och
så sköt man. 26. Påskefyr på ett berg. 27. Ibland eldar man på
Valborg IIIIII. 28. Påskeldar för att skrämma vilda djur. 29.
Påskeldar, man skjuter med bössa vid elden III. 30. Påskeld
tänds för att skrämma påskkäringar. En man som skjuter en
påskkäring i låret får sedan otur med hästar. 31. Man skjuter
mot påskkäringar, troll och trollpackor. 32. Man tänder
påskeldar på påskafton och hänger påskkäringar på varandra i
smyg. Man skjuter vid eldarna. 33. Man stjäl julgranar att ha
till påskelden (granarna vid dörrarna).
117. Eldar, forts.
1. Valborgsmässoeldar tändas för att skrämma rovdjuren innan
kreaturen skall släppas. Man eldar och skjuter Valb. 2. Barnen
vakta sina rishögar inför siste april, så att de inte skall bli
stulna. 3. Siste april tänder man kase. 4. Valborgsmässeldar på
valborgsmässbacken. Allmänt bruk i äldre tider. Utklädning,
med masker av björknäver, skinn med ullen kvar,
grävlingskinn, ringdans, skjutning, vallhornslåtar. 5.
Valborgsmässeldar - till minne av en drottning som bränts på
bål för sin tros skull. 6. Valborgs eld på valbormässbacken,
skottlossning. f.d vallkullor spela hornlåtar, utklädda i masker,
dans i någon gård. 7. Förr hade man skramlor och koskällor
med vid valb. mässoeldarna, hoppade genom eldarna och
ropade. 8. Valb mässa: barnen hugga enris, köra ihop. Få inte
tallris. Skjutning. Förr blåst i horn. 9. Eldar för att skrämma
trollen. 10. Valborgs eldar göras på kullar och berg. (höjder).
11. Till skydd för björn under den kommande sommaren
hoppar man vid Valborg genom bålet med skällan i handen och
blåste i horn samma kväll.
118. Övr. landskap, eld.
1. Siste april firas med kaständning. Man skjuter för att
skrämma vilda djur, rovdjur, onda andar. 2. På Valborg tändas
eldar, fiskarna tända eldar vid midsommar. 3. Majeldar på de
högsta bergen IIII. 4. Valb. mässeld var för att fira vårens
ankomst. 5. Elda på valborgsmäss; (Jtl) någon gammal båt
reses på ände. Skjutning med kol på stenar, slå till med
yxhammaren. 6. 1 maj eldar man på ett berg och dricker märg i
benen. 7. Eld siste april, man dansar och sjunger in sommaren,
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IIII man dricker brännvin, - märg i benen. 8. Våren hälsas vid
majbrasorna med ett speciellt brännvin av bl. a björksav. 9. Eld
på Valb.; man åt ägg och drack märg i benen. 10. Valborg eld
för att skrämma bort vargar, III skrammel. 11. Eldar siste april;
blåsa i bockhorn, skrammel att skrämma bort villdjuren, särsk.
vargarna, som tros den natten välja ut sina platser att föda sina
ungar. 12. Eldar 1 maj på majberget, musik, sång, skjutning,
äggätning, superi, slagsmål i gamla tider. 13. Valborgs eldar;
skjuta, skrika, gå skallgång för att skrämma odjuren ur skogen,
tills kreaturen släppas på skogen. 14. Valborgseldar med skrik,
skjutning mot vargar. Gå stora skallgångar. Dans. 15. Eld vid
Valborg; skjutning, blåsa i trälurar, ropa, springa i elden för att
skydda sig för odjur och bergtagning, skogsrår o d . 16.
Nyckelbergsgumman (övernaturligt väsen) sopar kring
Valborgselden. 17. Våreldar el. Valb. eldar allmänna på vissa
berg inom stenringar. 18. Eldar på Valborgsmässoafton; en
uppstoppad docka bränns högtidligen på bålet. 19. Valb. eld,
sång, skjutning var till för att skrämma bort vargar, innan
boskapen släpps på bete. 20. Valb. eld, skjutning, oväsen för att
mota bort vargar; blåsa i horn. 21. Valb. elden tros göra luften
varmare. 22. Valb. elden; supa brännvin, skjuta, slå i grytlock,
göra oväsen för att skrämma bort vargen. 23. Valborgsmässröse
dvs rishög eller dyl. för antändning Valb. afton. 24. Stenboborg
(Sdml) gammal fornborg, allmän Valb. plats. 25. På Valborg
eldar man och håller dans till handklaver och fiol. 26. Vid
Valborg blåser man i bock- och jägarhorn. Efter eldandet blir
det dans i någon stuga. 27. Valb. eldar, skjutning med kanon, flytande tjärtunnor. 28. Valb. samlas man vid skallbålet i Sdml.
När elden tänts börjar man skrika och larma. När elden falnat
springer man genom glöden till skydd mot vargar. Man går
också till en brunn och dricker för svaga ben och sneda skor.
29. Eld vid Valb. Man blåser i lur och skjuter vid elden för att
skrämma vargar. 30. Första maj tågar musikkåren genom stan
och spelar. 1 maj anses som första sommardagen. Allm.
flaggning denna dag. 31. Valb. eld på en bergkulle. Gammalt
bruk. Punsch bjöds då de kungliga gästade. Leka, hurra, dansa.
32. Tjärtunnor el. stockeldar [Uppl.] för att bortjaga villdjur.
33. Uppsala högar och Fängesbo klack får ingen leka
valborgsmässnatt (Troll i Fängesbo klack). 34. Valb. eldar.
Skjutning, väsen. Utklädd i päls för at skrämma - nära bli
skjuten av en karl som hade bössa med. 35. Valb. eld siste
april. Då tävlade barn och ungdom om vem som kunde springa
så nära elden som möjligt. 36. Siste april. Man dansar, sjunger,
spelar och kanonskott smälla när man hälsar våren välkommen.
Vinterkläderna läggas nu av. 37. Sittberget är samlingsplats för
ungdomar. Man tänder Valb. bål här. I backen finns gravhögar
och en hög rest bautasten. 38. Man äter ägg och dansar. 39. Det
hette vårdkase för att man putsade upp och vårdade tomten. 40.
Under barndomen i Nyköping deltar man i majbrasan, har
också sett sådana i Uppsala. 41. På Valb. eldade man, sjöng och
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spelade fiol, Vrml. 42. På Pergrinus skall man ut och föra
oväsen för att skrämma bort vargen. 43. Majelden har tänts för
att skrämma vilddjuren innan man släppte boskapen. 44. Man
jagar bort varg och björn då man tänt Valb. eld och skriker: Per
Grinus, bind dina hundar med band! 45. Valb. eld tänds. 1 maj
brukar man fira första båtens ankomst (Vb). 46. Valb. mäss
firas med eldar, skjutning, sjunga 'Gambrini , tag dina hundar!
etc [Hova Vgl.] 47. Elda Valborg till åminnelse av digerdöden.
48. Vid Valb.elden skall man dricka äggtoddy för att bli stark
och frisk. 49. Med Valborgseldar drivas trollen bort. 50.
Valborg brasa att elda bort vintern, ta in sommaren; ju större
brasor, ju mer man sköt, desto varmare sommar; lek, dans,
sång, musik. 51. Eld Valborg. Om vädret är olämpligt, eldas en
vecka senare. Berättas sagor om 'Snäll Valborg’. 52. Man
'städslar' ofta en flicka vid Valb. mäss. Hon lovar att hålla sig
till en och inte gå ut med andra. 53. Valb. eld; blåsa i bockhorn
och näverlur. 54. Valb. mäss tändas eldar för att bränna ögonen
på vargens ungar.
120. Peregrinus, eld.
1. Majeld på Peregr. (15 maj) - väsen för att skrämma vargar. 2.
Peregr. eldar, skjutning med stycken (kanon) skällor, rop för att
'fös iväg mä varjanä'. 3. Peregr. skrämma vargar och elda i
skogen; elda bort vargar. Skrika åt Peregr. att akta djuren för
ulvar (ej säga vargar). 4. 'Leka P' inte gå inåt några berg, farligt
för bergtrollen. Elda, leka och ha alla möjliga ljud med pannor
o a. Vid midnatt skall det vara tyst. Gå omkring där kreaturen
skall gå sedan. 5. Peregr : eldar skrika Peregr. Så vitt det ropet
hördes, skulle kreaturen få gå oantastade under den följande
betestiden. 6. De skrek 'Peregrinus, skall binn, binn all sine
bannhunner!' 7. Eldar vid Peregr. man skrek :'Pellegrinus, bind
Dina hundar’=vargarna. 8. Man bränner Peregr. och ropar
innan korna släppas ut: ‘Peregr. hoj, hoj, släpp inte ut dina söer,
för jag vill släppa ut mina’. 9. 'Per Grinus bind dina hundar
med band!' 10. Elda, skrika och blåsa i vallhorn Peregr. och
skrämma vargarna. 11. ...ropar åt Peregr. att hålla sina 'hundar' i
band.IIII. 12. Eldar Peregr. kväll för att skrämma vargar ; dans.
121. Midsommar, eld.
1. Eldar på bergen midsommarkvällen. 2. Eld vid surbrunnen
Midsommar. 3. Tända på tjärtunnor och kasta i dammen
Midsommar. 4. Skogar skulle aldrig brinna då man hade
midsommareld. 5. Ungdomen samlas midsommar eller
trefaldighet vid källor och dricker märg i benen. Vid en plats är
det sed att trefaldighet gå till 7 källor och dricka. 6. Man reste
också majstång. 7. Fiskarna tända eldar på Midsommarafton. 8.
Man lövar till Mids. Denna helg äts lax och spenat. Inga eldar
eller majstänger. 9. Midsommareldar och dans på Rännberget.
122. Andra dagar, eld.
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1. Elda Kristi Himmelf. för att locka fram rävar. 2. Man gjorde
stora eldar med torrved och lyste mellan bergen (fäbodställena)
vid Mikaelsmässa. Seden lever ännu. 3. Eriksdagen firas med
eldar och man skriker och hojtar. 4. Krist Himmelf. tänder man
eldar och dansar. 5. Man tänder majeld, rötmånadseld och
juleld. Det sker som skydd.
123. Källdrickning.
1. 1 maj skall man gå till enkälla, dricka 'märg i benen'. 2.
Valborg besöka en nordrinnande källa. Den som är behäftad
med skabb, utslag el annat lyte skall springa barfota, offra en
slant; tyda av ljudet vid slantens nedslag rörande det ondas
varaktighet. 3. Gå till källor och dricka valb. mäss afton. 4.
Kasta pengar i källor valb. mäss afton. 5. Valb. skall man
tvättta sig i nordrinnande vatten eller hämta det till botmedel. 6.
Gå till hälsokälla Valb. för att inte gå snett på skorna. 7. Man
går också Valb. till en brunn och dricker för svaga ben och
sneda skor. 8. Valb. går man till en brunn och dricker märg i
benen. 9. Man dricker märg i benen 1 maj, även källdrickning.
10. Valb. skall man dricka källa för att få styrka för året. 11.
Valb. går man till en källa och dricker. Man dansar i en stuga i
närheten. 12. Man doppar barn i doppebrunnen, den är
bottenlös. Valb. och midsommar reser man dit med barn. 13.
Helgö källa Sdml, har nordrinnande vatten. Där dricker man
vatten till Valb. 14. Kring Valb. har man bystämma. Man äter
ägg på valb. Man dricker märg i benen i någon källa. 15.
Trefaldighetsvatten från skogskälla eller bäck liggande norrut
och rinnande mot norr eller tas med skopa tre ggr med
strömmen i laggild bäck. Dal. 16. Trefaldighetsafton uppsökas
tre källor, rinnande från norr. 17. Att dricka trefaldighetsbrunn
'dricka sig stark’, nordrinnande källa.II. 18. Trefaldighetskällor
skall rinna norråt. 19. Man fyller trefaldighetsvatten i krukor att
säljas och drickas trefaldighetsmorgon. 20. Dricka trefaldighet
för att inte gå vint och snett på skorna. Talesätt därom (Dal)
Offer, nordrinnande vatten. 21. Trefaldighetsafton dricker man
källa, - surbrunn II - brunn, märg i benen, dricka trefaldighet hälsobrunn. 22. Trefaldighet; Man lövar och gör fint kring
källan. Dricka brunn - för att inte gå snett i skorna; på vägen
läggs granrisrosor och blommor. 23. Tref. dricka; Tref. dans;
dricka för sneda skor, dricka märg i benen, källornas prydande.
Vanliga lekar. Orsaken till sedens upphörande är bl. a
väckelserörelserna. 24. Tref. källor ha utlopp åt norr. IIII. 25.
Källor med hälsobringande vatten. Guldkälla, silverkälla, Tref.
källa årets största glädjefest firas med dans sång och musik vid
lövade källor. Upphör när läseriet nått socknen. 26. Man lövar
runt källan och dricker ur den för sneda skor; - för att inte gå
snett på skorna. II 27. Tref. går man till källor och dricker märg
i benen. 28. Ser man två ljus vid källan, skall någon dö. 29.
Surbrunnskälla är en trefaldighetskälla. 30. I en Tref. källa har
man hittat många offerslantar. Man skulle dricka brunn vid
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Tref. och önska tre ting. 31. Tref. källa 'blomstar kring källan'
II dricka för sjukdom, för att inte gå snett på skorna. 32. Dricka
brunn Tref. kvällen. Pojkarna dricka för 'plattfot' och flickorna
för 'sneda skor'. 33. 'Dricka brunn, för vi gick snett på skone'
Offer lekar 'springa änka'. 34. Änkeleken, tre vackra flickor. 35.
Dricka brunn, hämtning av vatten - för sneda skor, eller 'gå på
badning'. 36. På Tref. kväll gå de som kan till källan,
medförande kärl att dricka ur. 37. Tref. natten går ungdomen
till en källa och dricker. Efteråt offrar man en slant i vattnet.
Sedan man druckit får man inget säga, ty då kan man kanske få
drömma sant. Sluter man ögonen när man dricker och sedan
öppnar dem får man se sin tillkommande i vattnet. 38. På Tref.
dricker man ur en källa. I helgdagskläder samlas man efter
helgringningen och dricker trenne skopor vatten. Ev
förekommer någon passande läsning i anknytning till
kyrkhelgen. Tidigare har man haft en särskild 'koxa', en skopa
II av masurbjörk med glödritad dekor. Under kvällen roar man
sig med att dansa och leka. Den som emellertid dricker sprit
efter källdrickandet kan få ormar eller grodor i magen. 39. Man
dricker och önskar vid trefaldighetskällan på Frösö. 40. Tref.
går man till källor och dricker hälsa. Man får inte tala och inte
se sig om när man går. Möter man en käring går det illa. Man
offrar i källan. 41. Man går till en källa och dricker på Tref.
Man dansar och leker vid källan och lägger ut granris vid den.
När man dricker, önskar man. Efter drickningen skall flickorna
äta något salt och sedan gömma sig. Pojkarna skall leta. De
flickor, de hitta skall de sedan gifta sig med. 42. I Tref. källan
lär vattnet på tref. kväll fövandlas till vin. 43. Man hämtar
vatten ur trefaldighetskälla till jul. Detta vatten anses
välsignelsebringande. 44. Tref. källa , -vatten - offer av mynt.
45. Tref. källa; kryckor och käppar kvarlämnade av de botade.
Prydd med grönt. Offer av mynt (Nrke). 46. Tref. källa prydd
med björkar, dans på logen. 47. Föräldrar far med sina barn till
en källa och badar dem där. De offra i vattnet. Enligt sägnen
skall en man en gång ha sett en kvinna bada barn där. Därefter
har seden blivit allmän. 48. Man badar barnen på Tref. 49.
Ungdom samlas vid midsommar och Tref. vid källor och
dricker märg i benen. 50. Fästfolk går och dricker på
trefaldighet. 51. Man dricker ur 9 källor. 52. En Tref. källa, där
man dricker vatten och badar. 53. ‘Man drack brunn' vid
hälsokälla, Tref. kväll, sjöng sånger och psalmer, lek och dans.
54. Tref. dricka märg i benen, vattnet skall rinna västerifrån och
åt norr - tvätta benen. 55. Tref. källa, nordrinnande - inte gå
snett på klackarna, dans, dricka märg i benen, slantar. 56.
Hälsokälla besöks Tref. - söderrinnande vatten. 57. Dricka
brunn Tref., lövruskor kring källan, dans, - ett hus kring källan,
kryckor kvarlämnas. 58. Tref. dricka ungdomen brunn. Träffa
sin tillkommande. Dans efter dragspel, sång. 59.
Skogvaktarkällan är en hälsokälla dit man går och dricker Tref.
man skall säga:'Heliga hälsokälla hell! Låt mig dricka min
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hälsa i kväll'. En skogvaktare gör näverskopor att dricka ur.
Efter drickandet går man och dansar. 60. Tref. afton dricker
man källa mot sneda skor och för must i benen. 61. Folk tar
livet av sig vid offerkällor. I Ö. Vingåker går man till Sätra och
dricker brunn på Tref. Dricka ur Rellinge (Sdml) källa i Lunda
sn. tref. 'Kamping' om vem som drack mest. Invid källan en
stång, rostig nertill, för att stärka synen stryks av smörjan på
stången. Vid Tref. källan skall man endast ta en mun vatten ur
de tre första glasen, sedan får man dricka så mycket eller litet
man vill. 62. Dricka för att slippa få sneda skor. 63. Källan kläs
med småbjörkar och ormbunkar och hos en kvinna i närheten
kan man mot en viss avgift dricka kaffe. 64. Tref. skall ungdom
dricka källa. Efter drickandet plockas sju sorters blommor och
läggas under kudden. Om morgonen visar sig då ens tillbedda.
65. Man dricker för sneda skor. Man offrar inte för någon
särskild sjukdom utan kastar bara slantar i vattnet. 66. På Tref.
afton samlas man vid en källa som lövats och dricker. Man
kastar en skvätt vatten över vänster axel. Efteråt dansar man till
fiol och klarinett som trakteras av Blåsen. 67. Vid offerkällan
samlas ungdomen och dricker för sneda skor - märg i benen.
68. Man drack kallskål. 69. Tref. dricker studenterna 'för
trasiga skor' vid källan vid Salabackar (Upl). 70. Vid Tref.
källan, där man dricker brunn, glittrar det som av spindelnät i
buskarna. Man för tvillingoxar runt platsen och finner 2 krukor
pengar. ... man går även dit midsommarafton. 71. Man besöker
källor vid Tref. och offrar slantar för att bli kvitt sjukdomar.
Det bor ett väsen i källan. 72. Drottning Grimsa sätter led på
Broborg, då hon tror att fiender komma. Då hon upptäcker att
det är hennes bror som kommer börjar hon gråta så, att en källa
rinner upp. Där har man sedan gått och druckit till Tref. 73.
Man badar barn i en hälsokälla. Sagesmannen blir botad från
huvudvärk. Man går till källan på trefaldighet. 74. En offerkälla
varom en gammal man berättar att (Vgl) : 'en blir änna sum ena
anner mänska, när en tvättar föttera i källa.' 75. Dricka hälsa
Tref. - ‘tre glas, annars blir man sjuk.' 76. Tref. natten dricker
man hälsan vid Hästhagskällan, Dans.Västml. 77. Man 'drack
trefaldighet' vid någon källa, offrar pengar till råhanda för
hälsa; dans. 78. Troll-Malins källa besöks av ungdomen
trefaldighetsnatten. Man går under sång till Tref.källan om
Tref. 79. Dricka hälsa Tref. afton. 'Knyta kärleksband'. 80. Man
tar hem vatten från trefaldighetskälla för att bota knäna med.
Måste bäras under tystnad Västml. 81. I kappakällan skall en
skatt vara nedgrävd. Man dricker hälsa på Tref. där. 82. Blålera
att smeta sig mot ofärdighet finns vid hustakällan. Man tar hem
lera därifrån och smörjer sig med. Man får inte glöta i källan
men många bära hem vatten därifrån. När man tar vatten för
hälsa bör det ske trefaldighetsafton. 83. Badar man i en källa
blir den förstörd. En Tref. källa anses nästan helig. Vid
Svingarns källa kan man bada mot ex. lamhet. Där badar man i
diket vid trefaldighet. Dit kommer mycket folk för att bada mot
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sjukdom. Ingen källa i Kumlatrakten flödar som Svingarns
källa. Man smetar på sig blålera och ligger i vattnet i diket. 84.
Fara i kyrkbåtar att dricka brunn tref. natt, kaffefest. 85. Man
går och dricker i Majas källa på trefaldighetsafton. 86. Man går
och dricker ur källor på Tref. I en källa tar man vatten för att
använda mot inflammerade ögon. Vid Tref. källan vid
Stegeborg offrar man mynt. Man dricker hälsovattnet där på
skärtorsdagsmorgonen. Ögl. 87. Man går till en källa och
dricker Tref. Kristi Him. och på söndagar.
124. Källor, midsommar.
1. Midsommar gå till Jungfru Marie källa, dricka, kasta pengar
i källan. 2. Midsommar dricker man vatten vid Sandbäck källa,
tar vatten hem till att tvätta sig med. - lägger något i källan. 3.
Midsommar vaka vid en källa, där man offrar, dricker vatten
för tur o hälsa. 4. Ungdom besöker Lövekällan på midsommar;
offer, dans o lekar. 5. Lörd. före midsommar skulle man klä
lövvagnar och fara till Lundsbrunn. 6. Sjuka besöka en källa till
mids. II. 7. Mids. till källor, dricka, offra. II. 8.
Midsommarkälla smyckas, lek, dans. Sista paret ut - lek med
beskrivning. Man tror att källvattnet förvandlas till vin på mids.
natten. 9. Man skulle dricka hälsovatten på mids. vid Guppa
Ögl. Där var klätt, där dansades bl a näckpolska, som de inte
kunde sluta spela; Man skulle ha stål och sätta på sig för att
komma ifrån dansen. 10. Mids. källa vattendrickning, offer,
lövsal och portar av grönt. Sya pilkälla skall klädas varje
midsommar, annars kommer ett visst antal djur att dö vid
gården. 11. Dricka vid en hälsokälla mids. Ett hus byggt över
källan, kläs och göres fint; förr offrades. 12. Mids. källa klädd i
grönt med portar. Man skulle köpa vatten och mat. En
pionknopp på var tallrik. pengarna delas. Bonddrängarna bära
'barpäls' = fårskinnspäls utan tyg. 13. Mids. källa prydes med
björkar, förgyllda äggskal, glasbitar; dans på logen intill. 14.
Mids. källa klädd med lövbågar, skjutning, dans först på
kolbotten, sen kring majstången på hyttbacken. 15.
Midsommarkälla, dans, kransastång. 15a. Källdrickning mids.
förr vanl 'Gatekälla'.Wn 'hedenkälla' dit man går för att dricka
på mids natten. Offer Öl. 16. Äta sand och dricka rinnande
vatten med handen i bäck mids. afton ger styrka och hälsa. 17.
Besök vid surbrunnar mids. afton, dricka märg i benen. 18. Tre
källor som man druckit ur mids afton. Man har klätt källorna
dvs stuckit ner ungbjörkar runt om dem och böjt samman
topparna samt flätat i kvistar utom vid öppningen, blomkrans
över ingången; Ibland lövsalar och bänkar i närheten, där man
suttit och druckit vattnet. Framåt natten ha spelmän kommit
och man har dansat och lekt i närheten av källan. 19. Källa till
vilken sjuka och krymplingar kommit vid mids. för att dricka
och offra. Efter lek och dans mids. afton har man gått dit för att
läska sig. En skatt tros finnas på botten 20. Man går till Loka
andra söndagen efter midsommar. Dövstum dräng upptäcker
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Loka. Sedan han druckit av vattnet kan han tala. Man dricker
vid Loka för sneda skor. 21. Laxfällekällan är en mids. källa,
där man dricker vatten mot reumatism. Man tar hem vatten och
badar i. Man smyckar källan till midsommar. Källan rinner mot
norr. 21a. Man doppar sjuka barn i Doppebrunnen. Man söker
bota klåda och engelska sjukan. Det sker på mids. afton.
Barnen doppas tre ggr. Man offrar i vattnet. 22. Vid källan kan
man bota ögonsjukdomar. 23. Man badar barn mids. i en
speciell källa. Man bygger ett badhus vid källan. Barnen badas
mot utslag och skerva. 24. Mids har man vallfärdat till St Olofs
kyrka; den hjälpsökande har strukit över det sjuka stället med
en liten yxa som St Olof har burit i handen; därpå har man
offrat några slantar i den närbelägna st Olofs källa. 24a. Man
doppar barn i Doppebrunnen. Den är bottenlös . Valb. och
midsommar reser man dit med barn. Man söker bota utslag,
skerva, skabb och bölder hos barnen. Man offrar pengar i
källan. Tittar man i källan utan att offra blir man sjuk. Man
påstår att det spökar vid brunnen. 25. Mids. gå unga flickor till
en källa, sedan de plockat sju blommor att sova på. De niga vid
källan och önska sig lycka. 26. Man gör källbesök vid mids.
Man vill gärna bota hudutslag, vilket dock även kan göras med
daggrullning. 27. Midsommarkälla, man dricker, vattnet tas till
sjuka; man reser midsommarstång III. 28. inte vanligt att
besöka källor till mids., det gjordes vid Tref. En och annan går
dock till en källa för att få se sin tillkommande i den. 29. Mids.
källa, dit man går och leker på mids. 30. Man går till en brunn
och dansar på mids. Övernaturligt buskspel blir följden. 31. Vid
mids går man till källor och dricker och dansar. Inga offer
förekomma. grodor i källan anses rensa och rena vattnet. 32. man dansar och dricker., ofta slagsmål. 33. Hästhagskällan
lockar till sig många besökare för sitt goda vattens skull. På
mids. dricker man och önskar där. 33a. Man dricker märg i
benen. 34. Man dricker vatten .. Man brukar också klä ut
midsommarbrudar. 35. Om mids. går ungdomen till
Rosskällorna för att dricka hälsa Vgl. 36. Midsommarkälla
kallad 'jättakällan'. 37. Slanten man skall offra, skall man ha i
vänster sko under klacken. Man får inte tala sedan man offrat i
källan.
125. Övriga dagar.
1. Man dricker vid Frostakällan till pingst och Tref. 2. Dricka
brunn vid Olsmässa. 3. Pingstkälla. Detta kraftfulla vatten
stänks på familjemedlemmar och husdjur och tas sedan till
matlagning. 4. Källdrickning före Krist Him I. 5. Pingstkälla.
126. Risning fettisdag.
1. De yngre som inte stiga upp tidigt nog på fettisd, risas av de
äldre med tallris. 2. Fettisd. ge pigorna drängarna smaka av
fastlagsriset. 3. Smaka fastlagsriset första tisd. i fastan. 4. På
fastl. sönd. ge varandra ris. 5. Fastl ris 'barnen skulle bli starka
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och lättagade'. 6. Hetvägg = uppiskning på fettisd. morgon. 7.
Fettisd. stryk. 8. Den som inte passar sig och stiger upp, får
smaka 'hetvägg' (färskt björkris på fettisd.) 9. Fettisd. ris till
den som ligger längst på fettisd. morgon. 10. Barnen piska
varandra på ryggen med outslaget björkris fettisd. morgon. 11.
Fettisd. skräcka I. 12. Fettisd. skall man risa varandra; ge stryk.
127. RISNING PÅSK
1. Långfredags pisk , - ris. 2. ..för att de barnen skulle bli
snälla och lydiga under året. 3. Pojkar ge flickor ris långfred.
natt I. 4. Ge grannarna långfredagsris. 5. Pisk med björkris åt
sist uppkomne. 6. Påskskräckan. 7. ...till påminnelse om Jesu
pina på den dagen. 8. Långfred. skall vallpigan piska korna
med ris; hon skall vara naken. Korna komma inte att kesa under
sommaren. 9. Påsk-morgon ris, riset hämtat och satt i vatten
fastlagslörd. 10. Barnen få ris långfred. 11. Påskrättja : flickor
piska pojkarna vid påsk. 11a. 'Askkäringar' : utklädda töser och
drängar gå annandag påsk och ge påskris. Förr försedda med
aska som strös i såren. 12. Påsk-morgon bruka barn och tjänare
risa varandra med påskskräcka. 13. Drängar risa pigor och
tvärtom. 14. Pojkar risa flickor och tvärtom. 15. Risning med
långfredagskrycka. 16. Påskskräcka till minne av martyrernas
lidande. 17. Gossar piska flickor som i gengäld traktera dem
med 'krus' , småbröd. 18. Ris att slåss med, även sälggrenar. 19.
Påskskräcken. Utklädda skråpuksansikten. kallas även
'askkälling'. 20. Kvarleva från papismen att utdela ris å
varandra på fastl. månd. och långfred. 21. Långfred -skrättja till
påminnelse om frälsarens lidande.IIIII. 22. Långfred. morgon
piskas med påskslya för att freda sig för påskkäringarna. 23.
Långfredagsstryk. 24. Risning påsk-morgon - utsprucket löv på
riset.IIII. 25. Påskakräcka eller 'piska brännvin' på skärtors. 26.
Pojkar ge flickor långfred. ris; flickorna försöka få pojkarna att
sova på ett horn (kohorn eller vad som helst). 27. Pojkar piska
jäntorna långfred om de inte fick brännvin. 28. På långfred.
basa männen konor, kvinnor, för att få hustru. Få inte basa om
kvinnorna är vakna. 29. Piskning med björkris utdrivet i vatten,
lövat ris. 29a. Askkälling red på en grå skogsmärr. 30.
Askkällingar ha gått omkring påskafton med sitt ris och skrämt
barn, även kallade 'långfredagskällingar'. 31. En karl klädde ut
sig till påskskräck, men pojkarna tog honom under armarna och
ledde ut honom i Såg-ån - stora karlar klädde ut sig och gick
och tiggde ägg. 32. Somliga sade påskskräcken och andra
askkäringar. 33. Piskning med nyponkvistar på långfred. 34.
Piskning med törnroskvistar långfred. 35. På påskafton kan
man bli gastkramad eller förvillad. 36. Den som stannar uppe
sent på långfred. kallas långlaten och skall ha risbastu. 37.
Påskdagen är påskakräcka i farten och skrämmer bl a hästarna.
38. Askkäringar gå omkring på påsken och ge ris. De tigga ägg
och bullar.III. 39. Drängar utklädda till askkäringar gå runt med
påskris och tigga ägg. IIII. 40. Riset för tur med sig, det sätts i
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lagårn. 41. Riset skyddar mot onda andar. 42. Pojkarna piska
flickorna skärtorsd. natt för att få brännvin. 42a. Staffansbullan
av råg till traktering åt pojkarna under 'pisknatten' (natten till
långfredagen). 43. Pisknatten Natten till långfredagen) skall
flickorna piskas om de inte bjuda pojkarna på traktering.
128. Ris, Lucia.
1. Risning på Lucia. 2. Julskräcka, stryk åt barnen, tal därom
hela julen. 3. Julskröcka kommer på skrapdagsafton,
lillejulafton, har kvistar och ger stryk. 4. Till jul slår man
varandra med ris det kallas julskräcka. 5. Lussi-skräckan - man
måste komma upp tidigt på Lucia morgon annars blir man
repad med en enrisbuske. 6. Ris på julafton. III.

129. Larm och skjutning, påsken.
1. Påskaftons kväll skjutes m. bössor, järnrör nycklar eller löst
bergkrut, för att skrämma påskkäringarna. 2. Skjuta
'påsksmällar' påskdagsmorgon. 3. Vid påsk skjutes m. bössor t
o m med urborrad nyckel. 4. ...skrämma påskkäringar med
skott ...skrämma trollkäringar ...skrämma påsktrollen. 5.
Påskafton skjuta påsksmällar för att påskkäringarna skulle
ramla ner. 6. Påskafton skjuta bort trollen över lagårn: trollen
låta bli kreaturen. 7. Skjuta i alla väderstreck över dyngstacken
påskkvällen
att
skrämma
bort
trollkäringarna.
8.
Dymmelonsdagskväll skjuta pojkarna påskkäringar (lösa skott).
9. Vid påsk användes bytrumman. 10. Skjuta på
påskkäringarna. 11. Skjutning påskkvällen invid stall och fjös,
nog för att hålla tomtar och troll i styr. 12. Dymmelonsd. då
påskkäringarna resa, skall man skjuta. 13. Påskafton skjutes
mot de återvändande påskkäringarna. 14. I Marsätt brukar man
på skärtorsdagen springa och skramla med klockor av alla slag:
koklockor, hästklockor, rank (bjällerkransar). 15. Man skjuter
påskkäringar för att skydda sin egendom. 16. Den som först
hann skjuta på påsk-morgon, fick först in skörden, och var
raskast i byn. 17. Skjuta påsksmällar dymmelonsdag för att
skjuta påskkäringar på väg till Blåkulla o. ge dem skrämskott.
18. Skjuta och skrämma påskkäringar då de fara till Blåkulla.
Skjuta med stycken. 19. På julafton och påskafton skjuter man
för att inte påskkäringarna skall komma in. 20. En liten kanon
på masugnen, varmed man skjuter mot påskkäringar 21. Skjuta
påskmåra', skjutning utanför flickornas fönster före
soluppgången. 22. Vid påsk hade en trollkäring blivit
nedskjuten. Hon hette Böret. 'Skulle man skjute en påskkäring
skulle man ladda med något, som hon hade på sig. 23. En
gammal gubbe låg på en skorsten och sköt ned en påskkäring.
24. Att göra bort den onde ur ladugården för hela året: på
påskdagsmorgonen i soluppgången tar husbonden bössan, som
han laddat påskkvällen, med midsommarlöv till förladdning,
går i bara skjortan och skjuter genom ladugården, från dörren ut
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genom dynggödselgluggen. 25. Påskkäringar är rädda för
bössor och ramla av kvasten så snart de höra ett bösskott. 26.
Man skjuter också och droppar krut i nycklar och skjuter av.
27. Pojkar smälla med knallhattar. 28. Skjutning med dynamit.
29. Till påsk tänder man en tjärtunna och drar runt och väsnas
och skriker. 30. Man kastar smällare, men det är inte för att
skrämma häxor. 31. Skjuter mnan ? mot trollkäringar. Man kan
under tystnad vistas i kyrktornet för att se när trollkäringarna
flyga förbi. 32. Skjutning på påsknatten; så långt skottet hördes,
så långt skulle rovdjuren vara borta från kreaturen. 33. En
värmlänning skjuter på påsklördagskvällen ut genom
förstugudörren, råder att tjära kors på stalls- och ladugårdsdörr.
34. De sköt över fähustaken på påskkvällen. 35. Di sköt
påskekärringar skärtorsda'n.
130. Valborg.
1. Valborg, då barnen springa omkring med skällor och
klockor. 2. 'springa skällanmäss'. 3. Skott i bergen Valb. 4.
Skjutning valb. kvällen för att skrämma bort rovdjuren. 5.
Valborg, larm med harskramlor, bultande på plåtar. 6.
'Kolsmällar' göres natten till Valborg. 7. Skjuta med bössa
första maj. 8. Skjutning på Valb. för att hålla trollen på avstånd.
9. Skrämma vargarna sista april med koskällor, pannor o dyl.
10. Salut på Valborg. 11. 'Vargskrämmardagar' - Valb. och
Peregrinus. 12. På Valb. skjuta ett skott i grannens förstuga. 13.
Skjutning Valb. - mot vargar. 14. Vid Valb. användes
bytrumman. 15. Skjutning för att skrämma trollen. 16.
Skjutning 1 maj, laddas i hål i bergen. 16a. Skrika i bergen
Valb. för att skrämma vargarna. 17. På valb. morgon skall man
tidigt upp och blåsa i horn och lurar samt visselpipor för att
skrämma björn och varg. 18. Valb. springa barnen, de som inte
börjat skolan - skall vara oskyldiga barn med skällor omkring
livet och på bröstet, alla skällor i gården. För att skrämma
björn? 19. Föra oväsen med spjäll och lurar på Valb., skrika o.
skjuta. 20. Valborg 'de är ute och skalla'. 21. Man smög till
grannens förstuga på Valborg och sköt ett skott. Man försvann
sedan snabbt igen. 22. ...föra oljud med grytlock, koskällor mm
för att skrämma bort allt trolltyg i trakten; en gumma har ansett
det vara avguderi, och uppmanat folk att sluta. 23. Byfogden
ordnar med skallgång för att skrämma vargarna vid Valb. En i
blev matlag skall vara med. 24. Skallgång för att skrämma
villdjuren. redskap bl a 'vindsmattror'. 25. Vid Valb. blåser man
i bock och jägarhorn. 26. När det blivit mörkt börjar man skjuta
av raketer. 27. Man skjuter med bössa. IIII. 28. Man skjuter
salut, håller tal, skjutning med kanoner och mynningsladdare.
29. Man skjuter; 1 maj går en musikkår genom staden. 30. Man
skjuter för att skrämma vilda djur. 31. Man blåser mot varg på
Valb. 32. När man släpper djuren på Valb. skrämmer man varg
genom att trumma och väsnas. 33. Man blåser i lur och skjuter
vid elden Valborg. 34. I Jämtland brasa, fyverkeri och sångkör.
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34a. Upsala, mösspåtagningen. 35. Valborg, skjuta, skramla m
grytlock o dyl för att skrämma de dräktiga varghonorna.
131. Peregrinus.
1. 'Du e som Per grinus i öga, du kunn skrämm en varj ott
skogen!' (talesätt till barn då de grina och är smutsiga. 2. 16
maj första sommardag. Skrämma vargar genom att ropa
'Peregrinus!' 3. Föra oljud i vallemarka för att fördriva vargar.
4. På Peregr. går man upp på ett högt berg och ropar att Peregr.
skall ta rätt på sina hundar (vargarna). Vargar troddes inte våga
gå inom det område, varöver rösten hördes. 5. Hojta för att
skrämma villdjuren Peregr. 6. Tiburtius - första sommardagen skrämma vargar. 7. Första sommardagen skall gamla gubbar
och gummor ut och dåna med lurar och horn utanför fönstret i
andra gårdar för att ta bort trevnaden för de andra det året. Förr
vanligt överallt. 8. 'Gambrini, Gambrini, tag dina hundar' etc
sjunges då man fördriver odjuren på Valborg. 8a. Skrika ut
Peregrinus : mota vargarna. 9. Blåsa i lurar och bockhorn,
skrika för att skrämma vargarna på Tiburtius, första
sommardagen. 10. På Peregr. kväll föra oväsen för att skrämma
bort trollen. 11. 'Urbanus, bessla dina hundar!' ropas då man
skjuter vid påskeldarna. 12. Peregrinus: gå efter skygårdarna
(gärdsgårdarna) med en klubba och slå och skrika : 'Gå bort
Peregrinus!' 13. 'Peregrinus binn upp dina hunnar i morgon
släpper ja i vall mi ko!' 14. Det ropas 'Peregr. binn opp dine
hunner!' Barnen var med. Vargar fanns kvar på den tiden. 15.
Peregr. komma med plåtar och pannor, skrika och hojta. 16. På
Peregr. samlas ungdomen, tänder eld och skriker och väsnas.
17. Peregr. 16 maj har ungdomen fört oväsen m bl a skällor,
lurar och horn. 18. Man gick upp på höjderna o skrek 'Peregr.
du skall ta reda på dine hunner!' 19. Vid elden ropas : 'Peregr.
hoj hoj sätt sina hunner i bann'. 20. Petter katted ut och skrika
mot rovdjur. 21. På peregrinus - piligrimdagen - går man med
bytrumman för att skrämma vargar.
132. Midsommar.
1. Skjutning Mids. 'midsommarsmäll' mot otyg. 2. Ge
misommarsmäll, skjuta in midsommar, för att skjuta bort
trollen. 3. Skjuta bergsskott midsommarafton. 4. På mids.
samlades byns gubbar för att skjuta och därmed skrämma bort
trollen. 5. Skjuta midsommarafton med gevär eller med
dynamit. 6. Skjuta med bergkrut på Midsommar. 7. Skjutning
med små kanoner när majstången reses, - skjuta o spela. 8.
Midsommarsmällar med bössa eller krut på en sten - skrämma
trollen. 9. Till midsommar reses menträd. Då saluteras med
kanoner.
133. Jul.
Skjuta på julafton. 2. 'Skjuta in julen; lossa ett löst skott på
julafton, sedan allt ute-göra undansstökat'. 3. Skjuta runt fjös
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och stall medan man 'nattstillar' på julaftonskväll. 3a. Skott i
bergen vid jul. 4. Annandag jul förekommer skjutning. 5.
Skjuta in julen. 6. På julnatten skjuta ett skott över fähustaket
mot allt styggt. 7. Skjutning jukvällen invid stall och fjös, nog
för att hålla tomtar och troll i styr. 8. Skjutning julafton. 9.
Skjutning med bössa Knutsdagens morgon. 10. Julnatten lossas
några skott, man slår på bytrumma. 11. Skjutning nyårsnatten
att skrämma bort trollen som fara i luften. 12. Skjuter över
fähuset på julkvällen. - råkar en gång träffa en trollkäring. 13.
På julafton och påskafton skjuter man över trollkäringarna, att
de inte skall komma in . 14. Julinskjutning: stå på förstutrappan
och skjuta ett skott för var gård. 15. Ungdomen åker runt och
skjuter bort det gamla året på nyårsafton.
134. Andra dagar.
1. Skjutning på födelse- och namnsdagar. IIIII. 2. Till
namnsdagar har man förr lövat och skjutit salut. 3. Skjutning
Kristihimmelfärdsdag för att skrämma vargarna: vargarna
vattna sina ungar den kvällen, öronen gå sönder.
135. Majseder.
1. Man klär med björklöv i spisen till midsommar IIII. 2. Man
vitlimmar också väggarna. 3. Man klär med eklöv runt stugan
och spisen till midsommar. Ännu kläs spisarna. 4. Man tar in
björkris till påsk. Detta ris kallas palmer eller påskris. 5. Man
tar in björkris att grönska till påsk. Detta ris kallas påsklöv. 6.
Man tar in björk- eller sälgris att grönska till påsk. 7. De ludna
knopparna på sälgen kallas missar. 8. Man tar in björkris när
det lövas på våren. Riset kallas långfredagsris. 9. Man tar in
björkris som får grönska till påsk. 10. Man tar in björkris att
grönska till påsk. Man ställer det i snö i fähuset. 11. Riset kallas
numera påskris, förr långfredagsskräcka. 12. I februari och
mars tar man in ris av björk eller andra lövträd. Det kallas
fastlagsris eller påskris. 13. Bruket att ta in björkris för att
grönska till fastlag eller påsk var förr okänt. 14. Man tar in
björk- eller sälgris att grönska vid lövsprickningen. Det kallas
'maj'. 15. Man tar in björk- eller sälgris att grönska under
fastan.
16. Under fastlagen tar man in björkris och till
palmsöndagen tar man in sälgkvistar (palmer). 17. Man tar in
björk- eller bokris att grönska till pingst och jul. Till
midsommar sätts under loftet S:t Hans örter. 18.
Långfredagsris, pisklördag (påskafton). 19. Till palmsöndagen
tar man in sälgkvistar (palmer). 20. Till påsk tar man in sälgeller björkris att grönska. 21. Man tar in björkris när löven
börja knoppas. 22. På dymmelonsd. tar man björkris till
långfredagen. Man får inte ta riset på skärtorsdagen, ty då drar
man in orm och råttor i huset. 23. På våren kan man ta in ris
som får grönska. 24. Under dymmelveckan bör man inte ta in
granris, ty då drar man in orm och olyckor.
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136.Kransagille.
1. Så kallas ett dansnöje som hålles 2.a dag pingst varje år av
ungdomen. 2. Kransagille på pingstdagen. ogift ung man är
'kransdräng'; bär om halsen krans av löv och blommor, på
annandagen.
137. Processioner o. lekar.
1. 'man brukade skjuta sk påskfågel'. 2. Majgreve. 3.
Fastlagslek: 'sticka preussen' eller 'sticka te pröjsen' Deltagarna
till häst, utklädda, skall i sträckt galopp medelst ett järnspö
rycka till sig en ring, upphängd å en stolpe vid vägen. Segraren
blir kung, får välja en drottning, gille. Förr kläddes 'pröjsen' i
blomster och grönt. 4. 'Slå katten ur tunnan' på fastlagsmåndag,
el. Även 'slå pottan mitt itu', 'ta ringar' = sticka pransen. 5. Slå
katten ur tunnan. 6. Slå katten ur tunnan , fastlagssöndagen.
Kattakung = segraren. 7. 'Slå katten ur tunnan' en ryttarlek på 1
maj. 8. Samlas påskafton och skjuta en tupp, uppsatt på en
stång (ur en sägen).
138. Majsjungning.
1. I maj sjunger man maj 2. Ett lag ungkarlar gå från gård till
gård och sjunga för ägg. Majvisa. Äggkalas. II. 3. Gamla och
unga sjunga in sommaren på första maj, sjunga 'Sköna maj.' 4.
Majsjungning valborg; försångare, majtiggare, bärande korg för
gåvor; visa. Majbal på gåvorna följande lördag.
139. Pingst- och midsommarbrud.
1. Pingstbrudar på pingstdagkvällen. Alla pojkar skall dansa
med bruden o. ge henne en slant efter dansen. 2. En flicka klätts
till pingstbrud, står med brudgum och hela följet med spelman
uppställda, men brudens mor kommer och sliter grannlåten av
bruden. 3. 'Kläda blomsterbrud' vid pingst eller annat tillfälle.
4. uttr. 'vacker som en midsommarbrud'. 5. Pingstbrudar med
kransar av 'krösaris' och slöjor, gå till grannarna. 6.
Midsommarsbrud i vit slöja, två tärnor med krans på huvudet;
gå från gård till gård med spelman o dansa. II. 7.
Midsommarafton dans på lövad loge; små flickor utklädda till
brudar. 8. Midsommar - brud och brudgum; lövruskor kring
brudgummens huvud. 8a. 'Vårbrudpar': utklädda barn gå genom
byn, lek i någon gård. Visa: 'Bröllopet stod i dagarna tre och
Grålle han stod stall.' (Endast detta) I regel vid
midsommartiden. 9. Midsommarbrudpar klädda i grönt. 10.
Första maj utklädda till brud och brudgum. Gå genom byn. 11.
Kläda ut till brud, leka bröllop trefaldighetsnatten. 12. Barnen
utklädda till brudfolk annandag påsk (Mora). 13. Utklädning
vid Mattsmässan - brudpar och björn - i Gagnef. 14. Man lövar
till midsommar och reser äreport vid bröllop. Andra
lysningssöndagen drar ungdomen björk till brudens hem. 15.
Till pingst gå fattiga flickor med vita klänningar och blommor i
håret och visa upp sig för en slant. 16. Till pingst klär man en
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pingstbrud och en brudgum. De kläs med blommor. Man tror
att den som blir pingsbrud aldrig blir annan brud. 17. Man hade
majbrud - och greve. 18. Om pingsten gå småflickorn runt som
brudar och tigga slantar. 19. Midsommar; flickor klä ut sig med
blomsterkransar och kallas blomsterflickor. 20. En liten flicka
går och tigger klädd till pingsbrud på pingsten. 21.
'Pingstbrudar'. 22. Barn, inte konfirmerade, kläda ut
pingstbrudar på pingstafton. 23. Går pingstbrud och får pengar.
24. Utklädning till midsommarsbrud. 25. 'Vid midsommar
klädde man ut en fullvuxen flicka till midsommarbrud och
dansade kring henne'.
140. Lövgubbar.
1. 'Gröngubbar' på midsommarafton. 2. Vid gänge efter
humleplockning utses en till 'humlekung', pryds med krans och
revor av humle. 3. Midsommarslejen vid Jäders bruk;
gröngubbar klädda i ormbleck (ormbunke) o 'kungens hattar' på
huvudet. 3a. 'Gröngubbar' på midsommarsleken; majstång. 4.
Midsommargubbar på m-dagen: två drängar med kläderna
utsydda med blommor och grönt, gille. 5. På 'midsommarleken'
skulle 'gröngubbarna' - ynglingar klädda i löv och grönt - först
dansa med varandra. 5a. 'Lövgubbar' klädda med ormbunkar,
löv och annat grönt inleda dansen på midsommarafton. 6. När
kastanjerna blomma klär man ut en flicka till kastanjebrud och
en pojke till hennes brudgum. Hon går runt i gårdarna och man
ger henne gåvor för att få välsignelse över gården. Senare hålls
kalas och dans och flickorna skall kasta sina mössor till sina
pojkar. Tar dessa mössorna skall de unga tu gifta sig.
141. Gökotta.
1. Gökotta har man om morgnarna och man skall då sluta när
göken gal. 2. 'Gökotta' med mat, gamla folklekar, skämt sång,
urspr. att höra göken ropa i skogen. 3. Gökotta; badande i
samband därmed. 4. Gökotta Kristi himmelfärdsdag I. 5.
Gökotta andra söndagen i maj. 6. Gökotta vid midsommar. 7.
Gökotta före midsommar. 8. Man firar gökotta två veckor före
midsommar. Då samlas man på natten för att höra göken. Den
som sitter närmast göken då ropet kommer, får under året offra
till göken. 9. Ungdomen samlas till gökotta i maj. 10. Gökotta
till pingst. 11. Man går ut på gökotta på en kolbotten. Man
leker och dansar där. 12. Gökotta har ungdomen på någon
löväng. 13. Gökotta, utflykt i det fria i arla morgonstund. 14.
Gökotta - man lyssnar till göken i ett större sällskap. 15.
Gökotta i slutet av maj. 16. Till midsommar lövar man och
sätter upp majstång.- Man håller gökottor då. 17. Gökotta på
Kristi Him. Det är nykterhetens dag. 18. Man håller gökotta på
våren. Man frågar göken hur länge man skall få leva. 19. Man
håller Gökotta vid pingsten och dansar hela natten. 20. Man
tvättar sig i en hälsokälla och dricker vattnet. En man botar sitt
värkande ben där. På midsommarafton offrar man i källan.
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Gökotta hålls på kvällen, då skall det vara lustigt med dans och
lek. 21. Gökotta samlas man till en tidig försommarmorgon.
Man dansar och dricker kaffe. 22. Gökotta hålls då löven slagit
ut. 23. Gökotta är på Kr him. 24. Man lekte vid gökottor (ringoch sittlekar).
142. Flaggning.
1. Svenska flaggans dag. 2. Kristi himmelfärd. 3. Valborg. 4.
Flaggning vid namnsdagar. 5. Man höjer flaggan i topp vid
begravning. 6. Flagga på halv stång är ett sorgetecken. När liket
återvänder hem, skall flaggan hissas i topp.
143. Höst- och vinterfester.
1. Söndag före jul, lilljulkväll. 2. 14 dagar före jul infaller
lilljulafton.
144. Mikael.
1. Vid Mikael hålles 'ryttarstämma' då yngre pojkar upptagas i
ungdomslaget. 2. Vid 'Mecksmässmötet' (marknaden) händer
att långväga kommande flickor förses med friare, vanl. särskilt
'enfaldiga' ynglingar. 3. Ledighet vid 'micksmäss'. 4. Mikael är
en märkesdag. Vallkullor och andra tjänstepigor och drängar ha
tjänat ut för sommaren, de få lön. Fridag för alla, i sht. för
ungdomen. Vanligen någon auktion med dans. 5. Mikael
måndag en slags fridag. Besök av finnmarksungdomen (Dal). 6.
Till Mikael samlar man lammen (Gotl). 7. Mikael var
tjänstefolks ledighet, bröllop, auktioner, skördefest i kyrkan.
Sockenmiddag. Allt skall vara inbärgat, man fick brännvinn,
ledighet på måndagen, - äta slåttergröten, stordans och
skördefest. 8. Till Mikael skulle bojäntorna hem. 9. Hästarna
inte ute Mickelsmässonatten. 10. Vid mitjelsmäss far karlarna
gålmella o. supa o. leva rackare. 11. Vid Mikael skall allt vara
inne. Ungdomen har dans. Fritt på annandagen. 12. Frimåndag,
auktioner, tjänstefolkets avflyttning, frivecka. 13. Mikael
tjänstefolkets fest. Storslakt och bak, brygd, flyttningsdag,
slankdagar, lekstuga, oxmarknad. 14. Mikael storhelg, då sker
pigflytten. Då hållas auktioner. 15. Mikael, alla hem från
fäbodarna, på sönd. gå alla i kyrkan, på kvällen lekstuga, månd.
fri för alla. 16. I Tännäs pastorat firas 'de gamlas dag' när
säterfolket vid Mikael kommer hem från sätrarna. Gudstjänst,
samkväm med mycket sång, kaffe o flötgröt. Talrik ungdom
kommer för att hedra de gamla. 17. Mikael storhelg, skördehelg
drängars o pigorns spec. helg. 'Bukalas' åt bukullorna i de
gårdar som hade lejt bort djuren under sommaren. Fridag för
pigor och drängar. 18. Vid Mikael kommer prästen för att ta
upp 'rättuheta'. (Uppräkn). 19. Gudstjänst vid Mikael. 20.
Mikaelnatten är farlig. Då bör man hålla sig inomhus. inte
heller djur böra vistas utomhus. Denna natt sätter man ut div.
godsaker åt tomtarna. Får tomtarna intet, kunna de sätta
sjukdomar på husdjuren. Hästar kunna få kvarka (snål mot
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tomten- sjuka) pga detta. Gastridning. 21. Mikael en stordag.
Lekar; kuta änkling, slå varg. 21a. Vid Mikael bör allt vara
under tak; ledighetsdag för ungdomen, kalas med flötgröt. 22.
Mikael en riktig ungdomshelg eller getarhelg. Man samlas på
kyrkplatsen och leker och dansar. 23. Mikael var ungdomens
helg. Alla tjänare fått ut sina årslöner. Då städslas tjänstehjon
till nästkommande Mikaeli. 24. Mikael 'tjänarhelgen'. 25.
Mikaeli marknad. 25a. M. vecka: frivecka; tjänarna skall ha
ostkaka, vetebröd, groft bröd med hem från gården, där de
tjäna. 26. Mikaeli - marknad, tjänsteflyttning, tjänares
giftermål. 27. Sång 'Om mikaelidagen'. 28. Vid Mikael skall
alla åkerbruksredskap vara under tak som tecken på att arbetet
med jorden är slut för året. 29. Vid Mikael skall redskapen
staplas upp och ligga över natten på det bord, som man äter vid
på julafton; skörden blir större. 30. Sockenstämma (o Anders
och Valborg). 31. Gamla Mexmässan: allt skall vara inne till
den dagen, skörden bärgad, kreaturen intagna. Koskällorna
stoppas fulla med mossa, så att de inte skramla. Allt tyst:
kreaturen kanske släppas ut något på gräsland o. i täppor.
Mikael afton få kreaturen hö av det bästa, var sitt band havre av
det sista, som skärs - ger märg i benen för hela vintern. 32. Vid
Mikael allt inbärgat, bättre mat; barndans. 33. Vid Mikael
slaktas ett får och man äter får i kål. 34. Slakt av får. 35.
Hopläggningsdans. 36. Storonsdag Mikael dagen - försäljning
av kreatur (hästar o kor). Bättre mat. 37. Vid Mikael kommer
säterjäntorna hem med boskapen. - Medföra lillost till barnen
och fästemannen. På sönd. skall alla säterjäntorna och
drängarna till kyrkan - 'säterjäntsöndan'. 38. Grödan skall vara
under tak. 39. Till Mikael åts potatispannkaka och fårkött. 40.
Slakt av lamm potatispannkaka, lutfisk. 41. Potatis och rovor
skall vara upptagna till Mikael. 42. Bättre mat, får, pannkakor
(av potatis), 'kröslimpor', kallat syrlimpa och marknadsbröd'.
42a. Kokt fläsk och kött med kålrötter samt 'jolbärspannkaka'.
43. Mikael ungdomshelg. Kyrkfärd. Övernattning i kyrkbyn.
Nattfrieri. Mycket 'frining' den helgen. 44. Skördekalas vid
mex. flyttkalas. Plöjning avslutad, alla redskap i lidret. Vagnar
söndertagna, gödsel utkörd. 45. Mecksmässlek, skrammeldans,
frivecka, flyttningsdans, inspenderingsdans, hopläggningsdans.
46. Till Mikael får ungdomen plocka ax, får i utbyte av bonden
malt. Dans. 47. Dans vid Mikael med mycket sprit. 48. Vid
Mikael jordbruksarbetet utomhus skall vara avslutat. Auktioner
vanliga. Stort folknöje. Vid auktioner ordnar man dans och
spelar kort. Vid denna helg läggs nät för fisket ut. 49. Mikaelidansen, den största på hela året. 50. 'Silldanser' på Haneberg
vid Mikael. 51. Skällan skall vara avtagen vid Mikael. inte bra
med ramlamde för skogsrå (el. råhanda) den tiden på året.
(skramlande? Rå-handa, - hand!) 52. Till mickelsmässa skall
djuren vara inbundna. - slaktko eller oxe gödes. 53.
Mixmässda’n skall skällorna av, fast kreaturen ännu gå på bete.
54. Mikael som en helg. Om aftonen skall korna smaka av allt
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inbärgat. Tyst i lagår’n, skällan får inte sitta och skramla på
skällkon utan stoppas med hö. 55. Ha in kreaturen tyst och
lugnt på Mikaeli-kvällen - lycka med dem under det kommande
året. 56. Kreaturen om Mikael ha litet kalas, skällorna tysta,
tjär-kors och skata över dörrarna. 57. Tre nätter före och efter
Mikael få inte hästarna vara ute, ty då är vinterdagg i gräset.
Hästarna få kvarka, hosta. 58. Mikaeli kväll skall korna ha i sig
så mycket gott de kunna äta, vallhö, spannmål, grovt rågmjöl.
För att få vinterkraft i benen, inte bli hårdfödda under vintern.
58a. Mikaeli kväll skall man ta in kreaturen under tystnad,
annars blir det bara handjur i lagår’n om vintern. 59. Hästar tas
i 'mekkmässnatta'(natten till söndagen) för att bli snygghåra,
släta och fina under vintern. 60. Sista neken får inte läggas på
backen, tas i förvar gömmas till Mikael ges korna Mikaelimorgon, inte bli fel på dem på hela året. 61. Vid Mikael, klippa
fåren. 62. Vid Mikael 'hällemöss' ska korna 'åres' för att inte få
'galle' under vintern. 63. Vid Mikael drivas korna hem från
skogen, klädas som midsommarafton, med löv och blommor.
Skällan stoppas igen, tas av första natten. 64. Mikael; korna
hem från skogen; skällkon kläs med blommor och kransar kring
hornen. Skällan är tyst. 65. Efter Mikael beta kreaturen invid
hemmet. 66. Om djuren va ute Mikael, skulle di bli sjuka. 67.
Vid Mikaeli sättes 'divelbast-bark' och 'vendelrot' under
halsremmen att skydda korna mot 'blut-oxen' (trolloxen). Lärt
medlet av fäbostinta, som därmed befriat sig från efterhängsne
friaren - trollet. 68. Kreaturen ligga under tak hädanefter. 69.
Om hästarna fick vara ute under Mikaeli natten, skulle de få se
vad som förestod dem, tas därför in. Mikael tyst, mossa i
skällan. Matmor tar emot dem, varvid hon har stora karlvantar
på sig. 70. Hästarna inte ute Mikaeli natt. 71. Kor och hästar
inne Mikaeli natt. 72. Hästarna se syner ifall de är ute Mikaeli
natt. 73. Mickels natta skall hästa vara på stall. 74. inte hästar
ute Mikael natt, ty då sucka de hela året, när man sätter för
dem. 75. Vid Mikael måste man vara från fäbodarna - trollen
flytta in. 76. Efter Mikael; trollen få större makt över djuren.
77. Djuren bindas in den 29 sept, bara för natten. 78. Kors med
krita över stallporten, skydd mot trollen. 79. När man vid
Mikael släpper in korna, tar man en stor smörgås, biter av den
och ger en bit åt varje ko, för att de inte skall skrika och vara
otåliga av hunger under vintern. Tystnad under förrättningen.
80. Betesgång slut vid Mikaeli. Hästarna fick inte gå ute den
natten. Stål i fähusdörren till skydd mot 'bergråna'. 81. Om
hästarna gick ute på Mikaelinatten så suckade de sedan hela
året. 82. Mikaeli natten - då skulle hästarna tas hem från
betesmarken och ställas in i stallet för att hålla sig fina under
kommande vinter. 83. Natten före och efter Mikael bör man
inte ha hästarna på bete, ty då se de alla sina vedermödor för
kommande år. 84. Under Mikaelinatten, inga kreatur ligga ute:
kunna bli förtrollade.
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145. Alla helgons dag.
1. Allhelgona kallas häljamäss. 2. Vid Alla helg. lägger man
blommor på de anhörigas gravar. 3. Man sätter ljus på
gravarna. 4. Ljusmässa i kyrkan, ett ljus tänds för var och en
som dött under året. 5. Hälgarmäss betyder helg, men det supes
och dansas mindre än under mickelsmäss. 6. Helgamäss,
avslutning av skörden; vinterns ingång; fest då brännvin kokats,
nu inköpes, slagsmål, kniv, revolver. 7. Alla helgon skall allt
vara inbärgat och höstplöjningen färdig, annars försummat. 8.
Vid Helgonmäss skall allt arbete på markerna vara gjort, se’n
kommer snön. 9. Alla helg. ‘det är mer ont uppe, sa käringen
om helga mässa’. 10. Vissa arbeten skall man ha undan till
helgamnäss t ex tröskning, men ibland dröjer det till jul. 11.
Man skulle slångka 'vara ledig'. 12. Natten efter Alla helgon;
korvkalas. Man dansade och åt korv, möjl.' avsmakningskalas'.
13. Fira korvkväll Alla helgon. Pojkarna klädda i
fruntimmerskläder gå o samla 'smakkorv', som ätes Allhelgona
kväll. (Korven nu utbytt mot 'flötgröt'). 14. Ta ett dödben en
torsdagsnatt i hälgamässnedan för att bli trollkarl. 15. 1 nov
'hälgamäss' 'hälje bar in lyshälla och mattes bar ut a.' 16. Natten
till Alla helgon skulle alla ligga inne (troligen p g a att de dödas
andar var ute). 17. Vid Alla helgon tänder man flera ljus än
vanligt i kyrkan. Häljamäss firas med dans. 18. Heljamäss en
storhelg:
dans
supning,
ekorrskytte,
djurmaskering
'heljamassband 'till spelmannen. 19. Pojkarna kappskjuta och
'skjuta ut ljuset'.
146. Advent.
1. I veckan före jul fick ingenting gå runt. 2. inte bröllop i
'årvänta' =advent. 3. Julafasta 'tiden mellan advent och jul'. 4.
Hy-fast-sundag, pl obr. m. första söndagen i advent (Då ingås
hjonelag ofta än, fordom i regel så). 5. I fastan o advent skall
man inte dansa. En piga övertalar de andra att ha dans i advent
och man håller till på ett ställe, där det är lite skrymt. Under
dansens gång kommer en herre och dansar med pigan. De kan
inte sluta att dansa och spelmannen kan inte sluta att spela. När
herrn släpper flickan är hon konstig och hon förblir så. Herrn
var den Onde själv. 6. Numera har man adventsgran som man
tänder ljus i. 7. Advent firas med adventsgran och extra gott
bröd. Man tecknade skisser av kusar. Adventskalendrar kom till
på 30- och 40-talen. 8. Man går gärna i kyrkan i Advent. 9.
Adventsgran är ett dubbelt träkors på en fot av trä med plats för
fem ljus. 10. I Advent sker grisslakt och ölbrygd. 11. 1:e adv.
har man storstädat. Efter gudstjänsten dricker man kaffe. 12.
Adventsljus och stjärnor komma ungefär på 1940-talet. 13. Vid
advent skall man ta gagn och slöjdvirke, ty när månen är svart
har virket alldeles bestämda goda egenskaper. Man passar
också på att göra stadsresor för ev. inköp till jul och nyår. Bl. a
handlades julspriten som även skall provas innan Lucia. 14.
Under Advents-söndagarna har man sina kyrk- eller helgkläder
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på sig, även om man stannar hemma. På husandakten sjunger
man psalmer och religiösa sånger och på kalasen läser man till
och från borden. 15. Under Advent håller man i regel
husandakter. 16. Vid Advent äter man adventsbullar med russin
i till kaffe eller i uppkokt mjölk med socker. Man tänder också
ett ljus, delad i fyra delar, en för varje adventssöndag får
brännas ned. Adventsljusstaken kommer i bruk omkr 1920.
Man slösar dock ogärna fyra ljus, talgtillgången är begränsad
efter slakten. 17. Åskväder på första advent är illavarslande.
147. Lucia.
1. Lilla jul vid Lussi. 2. Luciadagen firades, särsk. bruk; bl a
upplästes en vers om Lucia. Lucia: namnet härleder sig av
Lukas,evangelisten som hedningarna skulle ha tagit av daga,
men för att rå på det, måste man äta sju frukostar tills dager. 3.
Lucia , tidigt upp att inte bli 'lusa'. Frukost med brännvin, kl. 2
på natten, ett mål till djuren; bjuda konjak. 4. S:t Lucia natt
koka de stora köttgrytor i Wärmland och äta lustigt om ottan,
sägandes de skall äta ‘merg i benen'. 5. Gamla bönder påstodo
att Luciadagen hade sammanhang med den dag, då Lucia stod
brud. 6. I november börjar slagtröskningen; den skall vara
avslutad till Lusse. 7. Linet skall vara spunnet till Lucia. 8.
Förberedelse till julen börja Lucia dagen med lutning av fisken.
9. Man skulle vara uppe i lussi-otta och tröska, sedan fritt under
dagen. 'De som inte hade något i huset till Lucia, räknade på,
att då hade de intet till jul!' 10. Efter kaffet kl. 2 Lucia morgon
gick alla, även pigan och lade sig, ty nu skulle alla sova märg i
benen. 11. Tröska otte lussedagen; gott ottefoder till alla
husdjuren. Lussebete till tomten, ställs in under lon. 12.
Lussedagsmorgon skall drängen upp o tröska. Halmen används
till brygd: den sista malten slås genom 'roste', halmen gömmes
till sommaren att binda kornet med. 13. Lucia sista
tröskningsdagen för året. 14. Julmälden males före lusse. 15.
Julfisken blötläggs vid Lucia. 16. Luse firas sönd. före jul. Allt
höstarbetet skall vara färdigt; man skall ha tröskat färdigt, ha
skäftat linet. 17. Om man bryggde på Luciadagen, surnade
drickat. 18. Lussebrud; beteckning för en riktig hora. 19. Nu
tror jag att Lucifer är ute och går i tafsorna (ung. Fan är lös.)
20. ‘Lussifasa' säges om barn som är lurviga och ovårdade i
håret. Även = ovårdad, illa klädd i allmänhet. 21. Lusse med 11
frukostar, ty ingen frukost mer före jul. Bättre mat till
kreaturen. 22. Lucia skall man slå på logen tidigt; lyse, litet
högtidligt till julen; sju frukostar. 23. ‘Åka med Lusse' säges
om någon är yr och vild. 24. Färdigtröskat till Lusse, annars
dålig skörd. 25. Man skulle gå omkring och sjunga och väcka
lusseotta; bjudas på glögg. 26. Lucia; sluta trösken den natten,
man skall kasta säden den natten. Hinner man inte sluta
rengöringen då, fortsättes efter trettonhelgen. 27. Lussi - sista
tröskotta. Skam om slagorna dundra efter Lussi. 28. Halm på
golvet Lusse kväll, lekar. 29. Lusse, gå upp kl. 2 ; äta o dricka.
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'De e lussinatt i natt!' 30. Till Lucia gjordes ett bränn (brändes
brännvin.) 31. De skulle 'pussa lussotta', gick upp vid 3-tiden,
åt o. var fulla. 32. Lussefölje skjuter med gevär. 33.
Vedhuggning på lusse-morgon till kl. nio. 34. Vedhuggning på
lusse-morgon till kl. nio. inte mer arbete den dagen. 35.
Luciafirande, bjuda kaffe el brännvin 'Lussebeten' Utklädsel till
gammel- o ungfolk 'lusse-gubbar'. 36. Det blev hastigt ombyte i
väderleken vid Lusse. 37. Nu ha vi kommit i lusseveckan sa
dom. Då gick det i olag i hammarsmedjan. 37a. Lusseveckan det höll dom som skrock här'. 38. Luciadagen ‘lissjul’. Intet
nyttigt arbete uträttades den dagen, de endast söpo. 39. På
Lusse otta skall manfolket ut och hugga ved tidigt. H
ljuskäringar i vedskjulet och järngaller att elda på. 40. Uppe
tidigt Lusse morgon - ved hugges då. 41. Lucia tros vara någon
välgörande kvinna; eller tvärtom. Hon hade lärt människorna
lantbruk? orätt fira henne, hon är Lucifer. 42. Barnen skrämmas
hem från isen på kvällen av Lusse själv: en gubbe klädd i
hundskinnspäls.(utklädd). 43. Lucia skall ha varit ett helgon, en
snäll människa. 44. En runstav med ett oxehuvud med två
brinnande ljus vid 13 dec. 45. Till Lusse släpas hem björkris,
dras in i stugorna. Binda kvastar Lusse-natten. Ingen vill
komma sist upp lusse-morgonen. 46. När tröskningen är
avslutad på Lucia morgon och trösklaget fått frukost och
avtackats, går husbonden och tröskarna till närmaste grannen
för att se hur han har det, bjuds på brännvin. Alla följas åt till
den första gården, får brännvin, går till nästa ställe osv. 47.
Tröskning med slaga lusse-morgon. Eldning i en gryta. 48.
Stiga tidigt upp och hugga ved ett tag. Ha två frukostar. 49. I
dagningen far man till skogen efter ved. 50. gick man upp tidigt
för att rykta djuren och sedan vattna dem, så att de inte få löss.
Sedan spelar man, sjunger och dansar och super till dager. 51.
Börja ansa av ohyra vid Lucia. 52. Fåren klippas till Lusse,
julullen. 53. Lusse: 'man gick upp vid 3--tiden. Då fick man
kaffe och smörgås, sylta och fläsk och brännvin. Det var som
ett litet kalas. Sedan skulle man tröska råghalm och
soggeölgryta stod på spisen hela dagen. 54. Förr i tiden då
vargarna ännu gjorde sin lov uppe i bergslagsskogarna skreko
de vid lussetiden: 'elva dagar mellan lusse och jul och vi ha
inget sovel'. 55. Lusse-natten farlig, ingen är frivilligt ute,
ingen hantverkare vill utföra något arbete. 56. På lusseafton
kokas fläsk, korv och kött och till det dricks hembryggt dricka
och brännvin. Ibland dansar man till. 57. Sankta Lucia, skänk
mig en tia, inte en femma, det har jag hemma. 58. Vid Lucia är
det ofta dans och det sups, man talar om Luciabrännvin. 59.
Lucia firas med att man dricker glögg. Den som sist kommer
upp denna dag får heta lusen. Den som kommer upp först kallas
Loppan. 60. Lucia dagen läggs fisken i lut. 61. På Lussemorgonen lägger man hö framför och fullt av gödsel bakom
hos korna. Detta hyss utförs innan någon har vaknat. 62.
Julgrisen skall vara slaktad Lucia. 63. På Lucia går man
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omkring och sjunger och tigger. 64. På Lucia firar man med att
en flicka kommer med kaffe och ljus på en bricka. 65. På Lucia
väckas drängarna tidigt med mat och sup. Senare kommer
lussekaffet. En vitklädd Lucia förekommer. Två jungfrur gå
Lusse. Den ena är Lucia, den andra lusse-gubbe. 66. Man går
omkring i gårdarna med Lucia. 67. Det hembryggda ölet skall
vara klart till Lucia. 68. På Lucia bjuds man kaffe på sängen
med lussekusar till. 69. Slakt på Lucia. 70. På Lusse skall man
upp tidigt och äta med kniv och gaffel före dag. 71. Lucia
natten anses vara årets mörkaste. 72. Den som kommer sist upp
på Lucia får heta lusegrisen. En utklädd lucia går runt. 73.
Lusse natten sitter man ofta uppe och syr julklappar. 74.
Gottemplarna ha tagit upp Lucia-firandet 75. Lilla julafton
(Lucia) skall man äta vit gröt. 76. Till lusse säger man åt djuren
: ‘ät väl och trivs väl, margen i bena, å köttet på reva, ta lusse i
otta!’ 76a. Man kommer tidigt på lusse och bjuder på brännvin
och doppa. Ibland förekommer utklädsel. 77. Lucia skall man
smaka på kalasmaten för julen. Man skall äta sju frukostar den
morgonen. Den som kommer sist upp denna morgon
kallas'lusa'. Spinnrocken får inte brukas vid Lucia, ty då kunna
fåren få svingsjukan. Utklädd ungdom har gått runt och tiggt på
Lucia. 78. Husdjuren skall ha extra foder. 79. Lucia har ljus i
håret och tärnor med sig. Lussekatter. 80. Innan snön kommit,
skyddar man sig mot Lucianattens faror genom att rita med
tvenne rönnpåkar runt husen. 81. Nederbörd Lucianatten ger
skador. 82. Upp kl. 4, spinna och hugga ved, flera frukostar. 83.
Man slaktade vid Lusse och kunde då ta en pissblåsa och blåsa
upp och spela på utanför fönsterna, sades vara 'lussefär'. 84.
Pigor o drängar 'lussa', gå med brännvin och bröd på
Luciadagen. 85. Farligt att vara ute Lussi långenatt, ty då är
mycket ont i verksamhet. 86. 'Lusseost, bröd, lusse-gubbar,
lussekäringar, lussekongar, lussefassar'. 87. Jul-osten skäres.
88. Inga storsysslor på Lucia: slakt, bak, brygd, tvätt. Då kom
Lussi i och det hela blir förstört. Tvättat på Lucia, 'kläderna
blev som ruttna'.
148. Lusse-natt.
1. Julspriten skall smakas före 'de mörka makternas natt' (natten
till Lucia) annars kan den bli skadad. Under denna natt är onda
makter i farten och man skyddar sig med korstecken, stål och
genom att skjuta spjället. 2. Den magiska kraften hos ett
trollhål, en utväxt från ett träd, är störst midsommar-, Luciaoch skärtorsdagsnatten. 3. Luciadagen firas på särskildt sätt;
'Lusse långnatt' sitter man uppe och arbetar, äter 'outmat' tre
ggr. Flickor, som snart skall giftas, arbeta med utstyrseln. 4.
Lusse-natten - höknatten. 5. lusse-natten - längsta natt
'modernatten'. I. 6. Lusse-natt - modernatten. Gå årsgång. 6a.
Lusse-natt den längsta på året. Firas lika mycket som jul, kalas
- firande . Hinnjakten. 6b. Lusse-natt tre ggr 'ottmat'. 7. Lussenatten - 'brurnatten' (11 dar före jul var Lucia i brudstol). 8.
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Lusse-natt - genomvakad natt. 9. Lusse-natt, vaknatt om det
inträffade något äventyr, så de kommit att vara uppe. Särsk. om
de varit uppe och supit. Om kon kalvar; vaka över en sjuk. 10.
Lucia, sju frukostar. Fira Lusse-natt, väsen, dans, lekar,
pantlekar. 11. Lusse-natten skall ljus brinna hela natten. 12.
Lussinatt kan man bli förvillad. - En gubbe som sålde hökassar,
skulle vända hem men gick i strömmen. 13. Lusse natt . Många
hålla sig hemma, emedan det händer så mycket spektakel. Vilsegång, kullkörning, drunkning. 14. Lusse natt sitta
flickorna uppe tillsammans och göra halmkronor, julkronor.
kaffe. 15. Lusse-natt, lusse-natt, ropade son (grisen). 16. Lucia
firas med storkalas. dans, glögg, superi. Utklädsel i vända
fårskinnspälsar o a skråpansikten av papp, målade med
krösamos. 17. Lusse-natt - årets längsta natt, djuren kunna tala.
149. Lusse, lus.
1. 'Lusenä - den sist uppkomne på luciamorgonen. 2. Kallades
'Lusa' III. 3. Sist upp luciamorgon blir 'Lusen' o sist gift. 4. Den
siste kallas 'Lusa', den näst siste 'Gneta' (gnetter = mjäll i
huvudet. 5. Lussegris, den som kommer sist upp på Luciamorgonen. 5a. Först upp vid lusse kallades 'loppan'. 6. Den sist
uppkomne kallades 'Eva' om det är en kvinna, 'Adam' om det är
en man. (Frygiern, de första människorna). 7. Pigan som alltid
blev den siste och kamraten ropade 'Eve veve - Eve veve.'
150. Piskning.
1. Lussi-skräcken- man måste komma upp tidigt på
Luciamorgonen, annars blir man repad med en enrisbuske. 2.
Ris på Lusse-morgonen. 3. Vid Lucia, karlar fara omkring i
bygden och ge ris åt de inte uppstigna, traktering åt gubbarna.
4. Lucia piskar sina barn, säges när det piper i brinnande ved
151. Frukost.
1. Kalas på Lusse-morgonen, lussebrännvin. 2. Ifrån lusse till
trettondagen tas inte brödkorgen från bordet, får inte vara tom.
(jfr runstaven). 3. Vid Lusse äts övre halvan av svinhuvudet
samt 'paltkuss' med fläsktärningar, även kallade 'strykkuss'. 4.
'Luciabrickan' revbensspjäll och bruna bönor, kaffe och bröd av
saffran, (bl a kaka prydd med fåglar i deg). 5. Lussefrukost,
mat: rotmos, kött. Kaffe, glögg. 6. Lussifrukost: fläsk,
brännvin. 7. Kraftig frukost. 8. Två rejäla matsupar. 9.
Lusseotta: lussesupen först, smörgås. Supa hela förmiddagen.
Första julhelgen. Ge kreaturen tidigt. - Strykpalt, fläsk, supen.
tröska vid ljus. Steka fläsk, blodkorv. 10. Frukostbordet vid
Lusse var med duk och klädd med enrisrankor. Andra
frukosten: brännvin, fläskpannkaka med krösamos. (bär =
stjärnor). 11. Lusse: två frukostar: kaffe på spannmål med
dopp. 2) klengås, ost och en rotbite, lussesupen. 12. Ex på mat
bl a lutfisk, o gröt, skinka o. ärter. 13. Luciamorgon bjuds på
slaktmat. 14. Sju frukostar innan dager. - tre frukostar. 15.
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Lussebeten alla skall 'ta marjen i bena', 'så fick de mo o marj i
bena'. 16. Tre frukostar 'Lucia har gått förbi' säges om man inte
fått extra traktering. 17. Sju frukostar om Lusse; gå med
förning i stugorna. 18. Äta sju frukostar på Lussiottan, glögg.
19. Värmlänningarnas luciafirande med ätande av sju mål mat
till minne av en jungfru som skulle avlivas och fått tillstånd att
äta sju ggr före exekutionen. ( jfr Häxan Sissa!) 20. Lussemorgonen går husfadern upp mellan 4 o 5 tänder eld, bjuder
alla på bröd, en skiva av lusseosten och en sup; först därefter
går husmor eller en dotter upp och kokar kaffe. 21. Sedan Lucia
gått runt skall alla bege sig ned i köket och äta lussefrukost. 22.
På lusseotta skulle de ha två frukostar. Så skulle de ut och
hugga ved och tröska. 23. Lucianatten är mörk och farlig och
kallas därför inte vid sitt rätta namn utan i stället lilljul. Den
dagen ätas sju frukostar. 24. Man låter Lucia gå runt och väcka
alla och äter därefter gemensam lussefrukost. 25. På Lucia klär
man ut sig till lusse-gubbe. En vitklädd Lucia går också runt.
Det mål Lucia bjuder på kallas lussebete. 26. Deg av malt, salt,
jäst och mjöl åt korna, formel.
152. Bröd, ost.
1. På hösten ystas alltid en stor jul-ost och en liten lusseost. 2.
Till Lusse bakades en särskild kaka utav vete och rågmjöl
tillhopa. Den stektes mycket lätt, så att den kunde läggas ihop
till en fjerding, fick därpå torka till. 3. Till Lusse bakas några
hålkakor siktebröd. 4. Förut bara 'toppsikt av brödet, men mest
sammalet.' 5. Lussekusen lik juloxen. 6. Lusseosten mindre än
jul-osten. 7. Lussekatter stora bullar.
153. Kreaturen.
1. Lussida’n skall korna ha varsin havrenek. 2. Fägnad till
kreaturen på Lucia; 3. ‘Lussebeten’ i form av otröskad
havrenek el. hö. Hästarna få hö, varöver slagits en sup
brännvin. 4. Extra förplägnad till kreaturen, säga åt dem att äta
och må väl etc. 5. Kreturen få extra ranson. 6. Korna skulle ha
lussifrukost kl. 2 utav det bästa de hade. 7. En nek till blev djur,
tala om att det är lusse. 8. Bättre foder till kreaturen. 9. Vid
Lucia ledes hästen in i stugan, får ta en bit bröd från bordet,
'lussebiten' - man får inte ont av löss under året. 10. Om lusse
skulle alla djuren i ladugården ha lussebete och då skulle också
tomten ha lussebete. 11. Lucia-natt trodde man att alla djur
kunde tala. Då suckade korna, men oxen sade till dem: I skolen
inte sucka så tungt, för än finns det mycket säd i halmen kvar,
som inte slagorna tagit ur'. 12. Kreaturen får en bastant
lussefrukost; till varje ko säges därvid: 'Ät lussefrukost, så att
du får mo och märg i benen!'
154. Förbud o föreskrifter.
1. Lucia natten skulle julgrisen vara slaktad och julölet bryggt.
2. Lusse-morgon skall jul-veden huggas. 3. Ha kolat och utrivet
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till Lussi, en del ha inte då tänt. 4. inte bröllop Lucia - det
skulle bli ett olyckligt äktenskap. 5. På Lusse inte göra något
arbete som gick runt, - då skulle råttorna äta upp dem. 6. inte
spinna, nysta garn, låta något gå runt vid Lucia. Alla vattenverk
måste stämmas mellan 11-1 på Lucianatten, annars risk att ngt
springer sönder o d. 7. En vigsel på Lussedan. Det skulle
betyda olycka. 8. Linet skall vara brötat och häcklat, i ordning
att spinnas vid Lusse. 9. Vid Lusse skulle grisen slaktas.
Skomakare och skräddare skulle då ha slutat sitt arbete. 10.
Brådskar med malning och brygd, fisken läggs i blöt. 11. Vid
Lusse mockar man i lagårn, ur den ena, i den andra. 12. Man
fick inte brygga Luciadagen, då skulle drickat vrida sig i tunnan
eller bli surt. 13. I Luciaveckan får ingen slipa på en slipsten
eller dra någonting annat runt med händerna. 14. inte mala
Lusse-natten 'för om de mol den natten, då hoppa stenarna ur.'
15. Faller det snö under Lucianatten, skall man sopa bort den
innan någon gjort spår i den. 16. Man bör inte företaga sig
något arbete den dagen. 17. Man kokar ormfett. Endast visa kan
koka på rätt sätt. Det skall ske Lucianatten under läsning av
ramsor som : 'Det kokas till bot för flen och sot, allt ont emot i
kropp och knot.' 18. Tjuter hunden Lucia är det nödårs-, dåligt
jakt- eller fiskevarsel. 19. Kvarnar skall stannas lucianatten. 20.
Skomakare och skräddare (jfr runstaven en sax) ha slutat sitt
arbete vid Lusse. 21. En gumma som tvättat kläder, lusse;
kläderna flög sönder.
155. Utklädning.
1. Lussagubbar, utklädda ungdomar, komma kvällen före
Luciadagen. Rätt vanligt i Tun ända in i senaste tid. - Utklädda
bjuda kaffe på sängen på morgonen. 2. Gå Lucia, vitklädda
sjunga'elva nätter före jul, lusse lede'. 3. Vid Lusse, klä ut sig i
lump, spela, göra ofog, om inte fägnad bestås. 4. Lussemorgonen gå flickorna med traktering i gårdarna, erhålla
pengar i ersättning. En lucia, en 'Maria'. 5. Utklädda till lucior,
lusse-gubbar med horn på knäna och huvudet, gaffel att väcka
folk med, fägnad. 6. Gå och lussa dagen före Lucia i vrängd
päls, sotade i ansiktet, bjuda och få fägnad. 'Lusse-gubbar'.
156. Lucia.
1. Hört talas om lussebrud, gå och sjunga, en är Judas. 2.
Lusse-gubbar kallas 'lussefärlan', klädda i trasor och gamla
pälsar. Judas med pungen tigger pengar som går till
spelmannen vid juldanserna. Lusegubbarna och lussebrura går
ur gård och i gård. 3. Den ena är Lucia den andra är lussegubbe.
157. Övernaturliga väsen.
1. Rädda för lusse-gubben, han skall ha det som spilles av säd
(vid tröskning). 2. Under natten till Lucia hålla tomtarna
kvarnhjulen stilla. 3. Spelar man kort lucianatten, dansar Skam
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under bordet. 4. På lussekvällen släta till askan i spisen,
följande morgon se efter spår, antagligen gjorda av 'lusse-son'.
5. 'Lusse-son' tros komma in i stugan och ta folket ifall inte
dörren är väl stängd. 6. På lusse-natten vågade de aldrig mala
på kvarnarna, för då skulle Lusse-gubben stanna hjulen för
dom. 7. En gumma sitter i stugan och loppar särken, tittar upp,
ser en lång rad av lussifolk komma tågande i skogen. 8. Sett
Lussior dansa i skogen om sommaren; 'Vi hoppa och vi tritta',
säga de; platsen avnött; Lussiorna fina och granna. 9. Lussegubben bor i kvarndammen, farligt mala vid Lusse. 'Lasse i
Lambyn' hade malt vid lusse, på hemvägen springer en liten
gubbe bredvid vagnen, ropade:'Lasse i Lambyn, Lasse i
Lambyn'. 10. På lusse-natten fick de aldrig mala i någon kvarn.
Då skulle tomtarna dra ifrån dem allting, trodde de. 11. En
bonde ute och åker Lusse-natten, en liten gubbe springer
bredvid vagnen; bonden talar om att det är Lusse, gubben blir
arg och skriker till och försvinner. 12. Om Lusse kunna de få
barn bortbytta. Den 'dålie' driver sitt spel. Kvarnarna få stå
stilla en stund mitt på natten. 13. Näcken går genom kvarnen
lusse-natt, alla kvarnar stanna då. - En kvarn stannat, mjölnaren
talar med näcken, kvarnen åter igång. 14. Lusse-natten kl. 12
skall det stämmas en halv timma i kvarnen, annars går
kvarnverket sönder. '...medan Lusse går förbi'. En mjölnare inte
brytt sig därom, får se en person stå och röra i mjölkastet, får en
örfil. 15. Skrämma barnen för Lusse-gubben. 16. Kvarnen står
på natten, små gubbar i grå och röd luva hålla kvarnen en
stund. 17. Det går inte att mala lusse-natten kvarnarna stanna
eller bli förstörda. Mjölnaren som ämnar låta kvarnen gå som
vanligt, men vid midnatt stannar kvarnen. En stor padda med
röda ögon ses sitta i underkvarnen. Mjölnaren kastar en blank
silverpeng till paddan och ber om ursäkt därför att han inte
respekterat paddans malerätt. - Efter en stund sätter kvarnen
igång av sig själv. 18. 'Lussefassen' nog skulle vara namn på
Lucifer, som lucianatten för sitt särskilda regemente vid
vattendragen ' varit synlig springande i en hunds skepnad, stor
som en häst, med eld som glänste ur munnen på honom.' 19.
Lusse-natten skall kvarnarna stå en timme då skall lussegubben mala; olycka om inte hjulen stå still; sett lusse-gubben
hålla i hjulen i en kvarn, där man inte slagit igen.
158. Tomas
1. 21 dec. jagar S:t Thomas skogsrået; postbud hör
Thomasnatten hundskall, storväxt jägare med långt skägg
frågar om han sett hans hundar, hör skott, möter åter jägaren,
nu med hundar och villebråd. 2. Aldrig låta kvarnen gå om
Tomasmässa då gå kuggarna sönder. - En kvarn som går om
Tomasmässa stannar, man finner en vit, naken barnunge som
sitter och håller i hjulet. 3. Mal Tomasnatt, - nära tolv komma
två väldiga hundar med eld i munnen in i kvarnen, han ger dem
mjöl, en ovanligt stor man med en flicka fastbunden på sin häst
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frågar, om det är han som har givit hundarna mjöl, ger honom i
gengäld en stor hästsko om han lovar att inte mala mera den
natten. Hästskon visar sig vara av silver. 4. inte mala
Tomasnatten, då skall tomten mala åt sig själv, både silver o
guld sägs då rinna ur mjölfällen; mal den natten, tomten håller
igen, kastar eldbränder korsvis genom hjulet, kvarnen går igen
så kuggarna ryka, därefter går det dåligt med kvarnen. 5.
Tomasnatten skall inte bröd bränna, inte roste ränna, och inte
kvarn gå. Vill man lära spela av strömkarlen går man till
kvarnen då. 6. Vid Tomasmäss delar man ut varor åt de fattiga.
7. På Tomas är det marknad. 8. Tomasmässa håller man
mönstring och bal. 9. Tomasmässa spökar det. Då mal man
inte. 10. Man får inte spinna förrän till farängladagen efter
trettonhelgen. 11. Tomasdagen börjar man på allvar att tillreda
julmaten. 12. Tomasnatten får endast tomten mala, ty då går
bäckahästen upp.
159. Julförberedelser.
1. Julförberedelser: väva kläder åt make och barn, slakta,
brygga, baka; tröska otte. 2. Till jul bytes halm i sängen. 3.
Dagen för julafton, slaskada'n, skuras taket o. väggarna,
sparlakan hängas kring sängar, kronor hängas upp. 4. Julafton
lägges nya sängbäddar: mjuka harskinn; tages bort efter helgen
och hänges upp till nästa jul. 5. Kappar o lopar (sädesmått)
måste skuras till jul, ty då får man mera säd, - skopa,
brunnskrok, mjölkränga skuras - tur och rikedom. 6. Spisen
limmad och golvet skurat till jul. 7. Till julen skall
gödselstacken läggas ut för att det skall vara ordentligt. 8. Ved
och vatten hämtas in före juldagen, får inte bäras in den dagen.
9. Beredning av lutfisk till jul. 10. Julförberedelser i ett torp:
bak, slakt, ljusstöpning, dricksbrygd m fl. 11. Under
julförberedelserna måste man före lillejul vara färdig med all
kringgärning dvs arbete, där händerna föras runt på något sätt.
Annars kan det hända något tråkigt. 12. Städning och
rengörning till jul, ny halm i sängar, ny råghalmshackelse i
madrasserna. Spisar och murar vitlimmas, gården sopas, granris
utanför. 13. Jul: bak, skurning, vass på golvet, tas bort julafton.
13a. Jul med bak, brygd, kokning av brännvin, barrhackning så
det skulle räcka över helgdagarna. 14. Ljusstöpning till jul. 15.
Det första i julförberedelserna är såpkokning. 16. Granstjälkar
läggas vid dörrar och trappor till jul. 17. Till jul ömsas halmen i
sängarna. 17a. På julafton lagas till foder åt djuren överhelgen;
skära foderhalm åt hästarna, styra litet med kreaturen på e.m.
18. Hacka barr och barra i ladugården vid jul (Vintergatan
hackelse). 19. Mängder av mat. 20. Tvätt av kläder, sist
tvättning av väggar, tak o golv. Rengöring av stall. 21. Vid jul
putsas koppar och mässingsföremål extra. 22. Kördon och
redskap fick inte stå ute, gör man så varslar det om förluster av
dyl saker under året. 23. Ny halm i sängar o madrasser och
lägga på rent sänglinne.
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160. Sjulsmässodagen den 23 dec.
1. Storrengörning. 2. Stugan skuras, hö på golvet, byts julafton
mot barr eller granris. 3. Gnäll i dörrarna inte bra - vill vara
gnäll inne. 4. Skrapdagen även kallad 'lilljulafton'. 5.
Sjulsmässdan: sju mässor, för Gammalsjul; bråkigt den dagen.
6. Sjulsmäss skjutes gärna en järpe i skogen.
161. Jultiggare
1. Pojkar som tigga tråd, mat o likn. 2. Jultiggeriet värst på
Thomasmässan. 3. Fullt med tiggare före jul. 4. Julmat till de
fattiga. 5. Barnen fick gå i flock att 'be om' (tigga) kakor vid
jul, bondhustrurna baka särskilda kakor därtill. 6. Jultiggare i
mängd. De fick grovbröd, en kappe malt, talgljus o dankar. 7.
Tiggare uppbära gåvor till jul. 8. Många fattiga få mat. 9.
Julaltare till de fattiga vid jul, med bröd o sovel (korv eller
fläsk.) 10. De fattiga gå före jul och få bröd och sovel. - De
fattiga, som gå på socknen, få på julafton sitta med vid bordet.
11. Luffare logera in sig under julen; ingen köres gärna ut
julafton. 12. Bygdens fattiga gå före jul och samla litet. 13. En
fattig gumma, som går vid jul och tigger. 14. Vid jul får ingen
gå hungrig från en. 15. Julaltare (julkost) till de fattiga, som gå
ur gård i gård. 16. En julafton kommer en fattig gammal gubbe
och ber att få 'grynamjöl' - de hade ingenting till julgröt annars.
17. Tre tunnor bröd bakas till tiggare på ett rikt bondställe, (jfr
Ett jaktäventyr). 18. På höstarna o vid jul, vid slakten, komma
gamla o fattiga o tigga. 19. Tilldelning till de sockenfattiga,
som ha som rättighet (jfr Saturnalia) att gå omkring och få
gåvor vid jul. 20. Före jul gå fattiga julagång i socknen och få
mat. 21. Vid jultiden gick orgeltramparen, kyrkvaktarn,
flåbusen och många av fattigstugufolket med säcken i byarna
och fick sig smakbitar till julen. 22. Särskilt vid jultiden kom sk
ulltiggare, klädda i bara trasor, med stor säck på ryggen. 'Trasig
som en ulltiggare i advent' har blivit ett talesätt. 23. Till jul fick
de fattiga, som gick omkring i stort antal, bullar, brödkakor,
korv, ljus m.m. 24. Jul-djäknarna - de som gå och tigga mat,
bröd, pengar till kalas. gick och sjöng. 25. Fattiga gå med
påsen. 26. Jultiggare brukade komma fulla till gården. 27.
Julafton skall tiggare vara i var sin socken. 28. Man gav mat
och kläder till de fattiga vid jul.
162. Julkost
Vid jul en hög med bit av vardera slaget för var och en av
tjänstefolket.
163. Dopp i grytan.
1. Julmiddagen, dopp i grytan. 2. Doppa bröd. 3. Vid
hemkomsten från julottan doppa alla i grytan på en gång, inte
en då och en då. 4. Ingen annan middag julafton än att doppa
bullar i grytan, vari julskinkan kokas. 5. Man doppar i grytan
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på julafton och äter vitgröt och lutfisk till kvällen. 6. Helkakor
använde vi å doppa i grytan på julafton.
164. Mat och dryck.
1. Julmiddagen dopp i grytan, på kvällen ätes 'hös' =grishuvud.
2. Jul-ål; ål som man åt om julen. 3. Julafton äts ärtvälling efter
lufisken och risgrynsgröt sist. 4. När julgröten kokades skulle
en silversked ligga på grytans botten. 5. Åt barnen ystas små
jul-ostar 6. På hösten ystas en 'Lusseost' och en jul-ost, stor
med kummin och fenkol.
165. Svealand.
1. Julmat, skinka, lutfisk osv. 2. Av julmaten får man inte äta
trynet på svinhuvudet. 2a. Lutfisk och gröt på kvällen. 3.
Drängar och pigor äta gemensamt med husfolket. 4. Den yngste
i laget skall läsa till och från bords eller också husfadern, vid
bordet julafton. 5. Till jul göres 'ugnsost' (kalvost) sötost
formad till 'stjärnost', inte formad. 6. Julmat; inte äta potatis till
lutfisken. (Sagesmannen minns inte varför). 7. Julgrisen, hel
liten gris på julbordet hela julen. 8. Kanter och bitar av julosten gömmes till kreatursmedicin. 9. Risgrynsgröt julafton;
inte mjölk, sirap i ringar över gröten, skriva namnen åt barnen.
10. Mat i överflöd till jul - ger krafter hela året. 11. Torrfisk
lägges i blöt till jul. 12. Dopp i grytan, gröt - rimmas. 13. Den
yngste läser till bords. 14. Mat julaftonskväll, hemvävd
lärftsduk. - smörklimp på en smörfot. 15. Färsk gädda till
julafton, nyårs o trettondags och tjugondagsafton. Får men inte
gädda, ätes lutfisk i stället. 16. Rim till julgröten, böna i gröten.
17. Till juldags middag: bruna bönor, kött o kål. 18. Julkvällen
äter man potatis, lutfisk o risgrynsgröt. Möjligen har man ost på
bordet. 19. Vid jul äter familjen gås och gröt på danska gryn.
20. Julafton är en fridag för fiskarna. En dag mellan jul och
nyår drar man not. 21. Det var bara till jul, man hade smör i
ögat i grötfatet. 22. Julmaten innehåller bruna bönor, fläsk och
fruktkräm.

Övernaturliga väsen
166. Lucia
1. Tröska luciakvällen, 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. 2. Lin och blånor spunna till
jul, annars skall Lussi och Tomas pissa i blåntappen. 3. Det var
en viss timma som de väntade Lusse, men den timman visste de
inte. 4. Lussinatt, Lasse lelle, lyktgubben som lyser en man på
vägen hem. Hemkommen ryter mannen åt lyktgubben att tiga,
men blir då förvillad att gå ut i skogen och kommer inte hem
den natten. 5. På Lusse-natt mellan 12 och 1 får ingen mala, ty
det är mycket otyg ute den natten, som kunna fördärva
kvarnarna. 6. Gubben som är ute och åker en lusse-natt får se
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en liten gubbe gå bredvid på vägen och hör honom säga: ‘Det
är lusse-natt i natt, Lasse!’ Gubben röt till och den andre
försvann, men själv körde han vilse. 7. Maler du kvarnen lussenatt, - kvarnen stannar,- då plötsligt med hisklig fart. 8. Oden,
hans hästar och bockar göra dig intet ont om du lägger ut ett par
kärvar lucienatt; dessa kärvar skall vid skörden utses och
förvaras för detta ändamål. 9. inte mala i skogskvarnarna
luciakvällen eller natten; näcken eller någat annat väsen skall
ha dem. 10 inte fara till kvarnen lucianatt, ty lusse-gug´bben tål
inte detta. 11. Om lusse gnissla kvarnarna eländigt och vilja
inte gärna mala. 12. Tiden mellan lusse och jul kallas varslan,
då kunna märken tas om kommande års skörd. Uttrycket
innebär också, att man skulle ta det varsamt, då onda makter
fara i luften, och hälsade på. Man vidtog försiktighetsåtgärder i
ladugården, man skuklle läsa ‘fader vår’, då man går baklänges
ut på kvällen, sätta marekvastar över kreaturen. 13. Offra till
näcken en styver eller halvanninge, när de vid lucia fara till
kvarnen för att mala. Verken kommer att hålla. 14. Lussegubben har endast ett öga mitt i pannan. Han brukar stå i
underkvarnen under kugghjulet och titta på folk. inte värt att
säga något till honom, ty då stannar han kvarnen. 15. Lussenatten är trolltyg och farliga väsen ute, därför bör man hålla sig
inomhus och stänga dörrar och spjäll. 16. Det berättas om en
mjölnare som inte i tid stängt kvarnen en lusse-natt; hjulen gå
runt så det gnistrar om dem, och de kunna inte hejdas. 17.
Bonde får sällskap hem från kvarnen med gubbe som ideligen
säger: ‘lusse-natt i natt, Lasse!’ och jämrar sig för att han fryser
om foten. Bonden svarar honom och får en överhalning. 18.
Lusseper var en avfallen ängel som bundits för alla tider men
släpps en natt om året eller blev hundrade år, nämligen lussenatten. Lusseper också identisk med den Onde. 19. Farligt att
vara ute lusse-natten, särskilt mellan tolv och ett. 20. Man sätter
ut havre åt lussepers häst. Lyckosamt om han har tagit emot
den. 21. Pojke på hemväg lusse-natt upphinns av ryttare, som
vill byta häst med honom. Ställer vid hemkomsten in den lånta
hästen och sätter havrenek som ett märke utanför. På morgonen
står hans egen häst i stallet. Han blev en av de rikaste i bygden.
22. Lusse är bunden hela året utom på lusse-natten, då han rider
på svartsuggan. Den som inte kan syndabekännelsen och fader
vår får hålla sig inne då, ty Lusse tar dem annars. 23. Man har
specialkvastar till sopning då mot onda makter som är ute
Lucia eller skärtorsdagsnatten. Dessa kvastar erhålla kraften
från växter på kyrkogården. Man tar då tre kvistar. Man kan
inte använda en specialkvast utomhus, då blir resultatet dåligt.
24. Står man lik på lucianatt, läggs ett svart tyg över kistan och
granriskors på. Ett par ljus brinna hela tiden, och tre personer
med en bibel böra finnas i rummet för att skydda den döde för
onda makter. 25. Spåvidjan görs av rönnkvistar från en
nordrinnande bäck. De tas under lucianatten. De buntas i tre
buntar om nio var och bindas med halm från julkärven, sedan
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smörjs de med olika saker. Smorningen sker under påsknatten.
26. En kalv som föds på lucia får sågfilspån. Den skall sedan
bytas mellan tre olika ägare och den bör slaktas på följande
pingst. 27. När ett barn står lik på Lucianatten, byter man ut
liket mot en docka, och gömmer den riktiga kroppen. Man
täcker kistan med ett svart tyg och lägger ett granriskors. Man
var rädd, att de onda makterna skulle stjäla liket. 28. Den som
går ut på lucianatten bör iakttaga många försiktighetsåtgärder.
Han bör ta tre supar, äta tre lökar och lägga psalmboksblad
under huvudkudden. 29. Vigselringen används för bot mot
sjukdomar som man fått av ondskans makter. Man skyddar
barn på lucianatten genom att lägga vigselringen på sängen.
Och för att ta reda på vem som gett en krämpan, lägger man
vigselringen i blåst vatten. 30. Lusse är lös bara på lusse-natten,
och då rider han på svartsuggan och har huggormar till tömmar.
Då måste man kunna syndabekännelsen och Fader Vår, i fall
man skulle möta honom. 31. En kväll gick jag förbi hos Anders
Olofs och där var dans. Då såg jag Lusse ligga bakom några
stenar. Han vred sig och skakade kedjorna och väntade på att få
komma loss. 32. inte brygd, bak och tvätt Lucia. Då kom Lusse
dit, det kan bli förstört. 33. Lucianatten få inga kvarnhjul gå
runt. Tomten och annat smått krypa på kvarnstocken. Kvarnen
går sönder om man mal. 34. Loppe-Per kör varje lussedag
omkring i bygden med ett lass loppor. Stjälper av lasset om
man inte lägger ett rep i förstugan.
167. Tomas
1. Den sist uppkomne Tomas-dagen kallas ‘tämmen’ och skall
dräpa ‘Lusa’ från Luciadagen. 2. Natten mellan den 20 och
21:a
december
är
Tomas-mässa,
då
kommer
Tomasmässebåsten, inga hjul få gå runt, spinnrocken bärs
gärna ut, värst är att göra uppehåll i kvarnarna mitt i julmälden.
En man som inte låtit kvarnen stå fick halva kvarnen bortriven
av en vind. 3. Inte mala Tomas-mäss-natt, ström-gubben ställer
till krångel; inte låna ut något, intet får gå runt, ty då få djuren
‘kringeln’ och måste slaktas. 4. Tomas-mäss-dag, då är
marknad i var stad. 5. Inte mala vid Tummesmässe, en liten
pojke håller ‘väle-hjult’ det vrider mot ‘kogga-hjult’. 6. Alla
hjul skall stå stilla Tommelsmässenatta, all värk skall stå stilla.
Mjölnare som mal den natten, - men kvarnen stannar. Liten
gubbe i röd mössa håller i hjulet. 7. Tomasmässenatten får inte
kvarnen gå, den går sönder. Mellan 12 och 1 skall de
övernaturliga väsena mala. 8. På Tomasdagen skjuta, för att få
god jaktlycka. 8a. Ljusen skall vara stöpta och drickat gjort till
Tomas-mäss. 9. Vid Tomas-mäss skall allt vara under tak; det
skall vara helgaktigt. Blånor och to-garn skall vara
färdigspunnet. Spinnrocken ut ända till tjugondag Knut. Intet
hjul får gå runt förrän tjugondedag. 10. Tomten stannar
kvarnhjulet Tomasmässenatt kl. 12. En liten gråklädd gubbe i
röd luva syns då att hålla kvarnhjulet. 11. Det var farligt att
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mala Tomas-mässenatten. Man måste först kasta pengar i
kvarnrännan till strömgubben. Strömgubben går genom
kvarnhjulet. 12. Avlöning utbetalas före Tome-dag. Få rågen.
13. Mala vid Tomas-mässa går ej; någon håller i hjulet. 14.
Häckling måste vara gjord före Tomasmässa, annars kom
‘tommen’ i line’. 15. På Tomas-mässe får man inte spinna.
Spinnrocken bärs undan och inga andra hjul få vara i rörelse.
16. Det var inte bra att tröska på Tommes-mässe. 17.
Tomamässe-natten få kvarnen och mjölnaren vila, det kan
annars bli olyckor av alla slag, eller får mölaren se nattetid
själva näcken hålla fast kvarnhjulet. 18. Man fick inte mala
Tomasmässe-natt; en olycka kan ske. En mjölnare ämnar mala,
men alla kuggarna på vattenhjulet brast tvärt av. 19. Skrapandedag. Dagen efter Tomas mäss d. 21 dec. då smutsen först
skrapades av golvet med en vass spade. 20. Vid Tomas mässan
offras pengar så att det går bra för mjölnaren och kvarnen håller
till jul. Man har gjort myntfynd i kvarnsumpen. 21. inte brygga
Tomas da’n. Tunnorna bli fort tomma. 22. Kokning av
blodkorv på korv-tammas-mäss, söndagen näst före jul. 23. Lin
och blånor, spunna till jul - annars skall Lussi och Tomas pissa
i blåntappen. 24. Skolagning skall ske Tomasmässa. Tre dagar
för jul ty då kan inte den onde sitta i hålet och mota borsten. 25.
Tomasdagen - dä är det marknad på var fläck i världen. 26.
Man fick inte baka på Tomasmässodagen, på det att intet skulle
gå runt, ty då fick man under följande år skada av råttor. 27.
Tomasmässenatten skall man alltid ha något i bakugnen, ty då
skall tomtarna baka. 28. Man skall inte baka Tomasmässedag ugnen går ned. 29. Tomasmässemorgon går den goe räppen in;
man börjar smaka julkosten. 30. Tomas mäss, julen börjar - är
som söndag - intet arbete, man får se till djuren; spinnrocken
bärs upp på vinden, man fick inte vinda strumpor eller tröska.
Man skulle klippa kornas svansar dagen före och säga upp
råttor och ge kreaturen en kaka bröd i ottan, leka m m . Intet
hjul går runt mellan Tomas och nyår. 31. Spinnrocken bars ut
på Tomasmäss da’n, för den måste undan för allt julstök. 32.
Pojken som skickades till skogen efter ved på Tomasmässenatt
fick höra Odins jakt. 33. Man fick inte mala Tomasmässenatt.
Maler man en sådan natt - ett rå sätter kvarnen igång och syns
sitta bredvid mjölnaren. 34. Vattnet förvandlas till vin kl. 12
Tomasmässonatt. Två pojkar ro ut på sjön; den ena känner att
vatten blivit vin och ropar till. En röst från djupet. ‘Ja, drick du
av mitt vin, så ta’r jag synen din’. I samma stund blir pojken
blind. 35. Arrende till bruket betalas på Tomas. 36. På Tomas
mäss lämnas ljus för julottan. 37. Tionde till prästen avlämnas
Tomas-mässdag. 38. Ljusen skall vara stöpta före Tomas. 39.
På Tomasdagen skall man skjuta för att få god jaktlycka. 40.
Man fick inte mala Tomasnatten. Lägger man en peng på
hjulstocken på kvällen, tar tomten den och man får mala ifred.
41. Man får inte mala Tomasnatten. Vattumannen går genom
alla fall. Börjar man mala, stannar kvarnen. 42. Vid
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Tomasmässan var ungdomen i ladugården och skottade åt
grannarna. De gick sedan in och öppnade på dörren och sade: ‘
Har ni sett till Tomas-möss?’ 43. Mjölnaren mal till långt in på
natten Tomas-mäss, varvid hjulet stannade vid det att en sork
satt sig i hjulet. Han stämmer av vattnet och slutar mala för den
gången. 44. Ett barn som var fött julafton eller Tome-dag fant
lycka var det vände sig; men motsatsen Mikaeli dag. 45.
Tomasmässonatten går ingen smed i smedjan, emedan tomtarna
ha sig förbehållna denna natt. Man kan få se tomten sitta och
räcka ut stora silverstänger och synes ibland vända sina ben
under hammaren. 46. Man fick inte hugga träd efter Tomas, då
skulle träden blöda. Julgranen skulle tas före Tomasda’n. 47.
Tre dagar före jul fick de inte hugga ett träd i skogen. Skogen
skulle vara ifred. När det kom så långt att de tog julgran, skulle
den tas tre dagar före Tomasmässdagen. 48. Tummesmässotta,
en morgon före jul, då man skall vara mycket brådaktig av sig.
Karlarna fara till fäbodvallarna efter hö och kvinnorna stiga
upp och skura koppar. 49. Man fick inte fälla träd på rot från
Tomasmässa. 50. Tomasmässnatten är farofylld för mjölnaren.
Den lille vattumannen sitter då och håller i kvarnhjulet så att
det inte går. 51. Till Tomasmäss bakas bröd av havremjöl. 52.
Om en dålig skytt, en bomskytt går på jakt Tomasmäss, skall
han lyckas träffa villebrådet. 53. Denna dag skall försmådda
kvinnor också få friare. 54. Tomasdagen kallas ‘lilljul’. Då läsa
kvinnorna skyddsramsor för jul. Man slår in stål som skydd för
djuren. Rölleka skyddar denna dag människorna. Kommer
någon trollkunnig på besök, skyddar man sig med korsritning
på psalmboken. Ingen spånad eller vävning får utföras. 55.
Tomas firas med Tomas-bulle, själsötmat rågmjöl. Man smakar
kanske även på juspriten, men dans på Tomas får inte
förekomma. 56. Tomas-mäss skall kvarnen stämmas för tomten
som skall mala sin julmäld. 57. Ingen malning vid Tomasmäss
och ingen jäsning av drickat. 58. Vid Tomas-mäss ger man åt
de fattiga. 59. De skulle fara till staden och sälja fläsk på
Tomasdagen. De skulle ha två framskinkor och två bakskinkor.
60. Tomasmässenatten ha tomtarna julbak. Bakar man
Tomasdagen får man en ring som efter en tomteluva i varje
brödkaka. 61. Man bör inte brygga på Tomasmässodagen, för
då rinner inte vörten. 62. Tomasmässenatten böra alla kvarnar
och verk stå, för Odens jakt är då ute och då stanna de av sig
själva och de som arbeta vid dem få tvinsot. 63.
Julförberedelser vid Tomasmässedagen; vedhuggning, skurning
m m 64. Spann man vid Tomasmässan skulle kreaturen bryta
hornen av sig. 65. Man skulle inte baka på Tomasmässodagen.
Kringgärning orsakar att man får ont av råttor. 66.
Tomasmässenatt är alla övernaturliga väsen i rörelse; man får
inte mala den natten; - gör man det, går kvarnen med blixtens
hastighet. 67. Tomas m m - uppsägning, fardag, flyttningsdag.
68. 24 oktober var allmän fardag för pigor, drängar. För dem
som arrendera gårdar var det 14 mars. 69. Till Tomasmässan
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skulle alla uppsägningar vara gjorda av dem som ämnade sluta
den följande 14 mars. 70. Tomas uppsägas eller förnyas
arrendekontrakt. 71. Råttorna sägas upp på Tomas. 72. På
Tomedag den 21 december gjorde alltid bönderna i äldre tider
upp sina låne- och andra affärer. Man inlämnade till
sockenmagasinet lånad säd samt räntan. 73. Köpesumman för
en gård skall betalas i tre år varje Tome-dag, dock utan ränta.
74. Tomasdagen är sista dagen att säga upp tjänare till
avflyttning, likaså uppsägning av kontrakt. 75. Vid tomtemäss,
Tomasdagen uppsägas arrendatorer av kronans gårdar. 76.
Tomasmässan, uppsägningstid för tjänstefolket. 77. Före
Tomasmässan uppsägas torpare och statare. 78. Vid Tomas
skulle man säga upp tjänstefolk; avflyttning den 24 april. Man
hade rätt till en halvårslön ifall inte uppsägning vid Tomasmäss
skett. 79. Man skulle säga upp syrsor i spisen på
Tomasmässodagen.
80.
Uppsägning
av
sork
på
Tomasmässenatt i vittnens närvaro; formel.
168. JUL
1. Dagen före julafton - tvättarda’n. 2. Julen firas den 13:e
december i början av 1700-talet. 3. Söndagen före jul - lilljul.
Gubbarna gå och hälsa på varandra och smaka på brännvinet. 4.
Julgris - ett barn fött strax före jul. 5. Förr vördade man
högtiden - julen mer än nu, man läste Guds ord, man var
allvarlig. 6. Julen börjar julafton och varar till Knut. Somliga ha
bordet dukat hela tiden. Julmat och dopp i grytan. Den som får
bönan i gröten får lycka. 7. Husdjuren skall ha fint foder till jul.
Man skall också tala om för dem, att det är jul. 8. jul-neke sätts
upp. Julhalm på golvet.
Julseder
9. Med teckningar av träskålar. 10. Stugan skuras da’n före
da’n före doppareda’n. 11. Den mångkunniga rovagubben
förbjuder sina pigor tre veckor före jul att spinna och karda. 12.
Vatten bärs in julafton, så att det räcker över juldagen. Till
kreaturen göres vandler. 13. Man skulle lägga ut mat åt råttorna
vid jul; annars ej, ty man hatar dem. 14. Alla redskap tas in före
jul. 15. Vid jul gnidas väggarna och taket med skäfte och salt.
16. Över jul skall alla åkerbruksredskapen under tak, annars får
man ingen god skörd. 17. Ved och vatten skulle vara inburet så
att det räckte över jul och nyår. 18. Man fick inte göra något
arbete - endast sköta djuren. 19. Man skulle hälsa på varandra.
inte arbeta - få fultyg i händerna. 20. Det var hackat granris
mitt på golvet på fläcken; fin sand som mattor eller gångar
omkring. Julhalm på ena sidan på julafton. 21. Man skulle
frakta hem myrhö och ifrån bodarna så det räcker över
julhelgen. 22. Alla kläder skulle bäras in till julnatten. Det
skulle vara bra om det togs in till jul. 23. Nu fick vi ut
vävstolen säges när skräddare och skomakare gå före jul. Även
riktig vävstol utbäres. 24. Golven vitskurades under julen,
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beströddes med granris, därför att det skulle vara en särskild
prägel över julhelgerna. 25. Till jul skall vävarna vara
färdigvävda, vävstolarna utburna, en del garn spunnet, slakt,
brygd, bak. 26. Till jul; murar och väggar strykas med
kalkvatten; skurning, långhalm på golvet, putsning av
kopparkärl och tenn. 27. Till jul skurar man och strör ut enris;
man låter julbordet stå dukat under julen. Man har julgran. 28.
Man tar in julgranar, dopp i grytan och annan julmat. Man ger
julklappar och sätter ut gröt till tomten. 29. Fåglarna skall ha
julkärve, julgran och julklappar förekomma. Man kastar in
julklappar till varandra. Dopp i grytan och julmat. 30. Den som
får mandeln i gröten blir först gift. 31. Julkärve och julkrubba
förekomma. 32. Ljusstöpning sker i hemmen. Julgran till jul.
Julafton städar man och sätter upp bonader och ljusstakar.
Julmat, grötrim, mandeln i gröten visar vem som först skall bli
gift. Korna få extra foder och man säger åt dem: ‘idag är det
julafton’. 33. Tvättning av kläder, mangling. 34. Juldagen far
man till kyrkan och annandagen sjungs för dörr. 35. Tappar
man något under julbordet, skall det ligga åt tomten. 36.
Julsänghalmen skall vara av ett speciellt slag. Man bäddar
sängen med halmen och gör också en bädd på golvet för några
familjemedlemmar. 37. Julen ringdes in kl. 12 på julafton. Efter
den tiden får intet arbete göras utomhus. 38. En eftermiddag
göras julgranskarameller. I dem läggs pepparmyntssocker som
kokats och skurits i fyrkanter. De minsta klistra etiketter och
krusa papper. Marsipan och ischoklad görs också. 39. Far satt
vid bordet och läste julpsalmen. 40. Man for och hälsade på
släkten på tre-vise-mäns-dagen.
Jul- och jul-ved
41. Veden skall vara upphuggen före jul, ty den skall räcka
över jul. 42. Julafton hugges jul-veden. 43. På julafton skulle
man hugga jul-veden färdig, den skall räcka till kyndelsmässan.
44. Man skulle hugga jul-veden och bära in tillräckligt tills det
blir söcken igen. Det skall göras på julafton. 45. Tidigt på
julaftonsmorgonen skulle man bära in ved för hela helgen. 46.
Under julen fick man inte bära in någon ved. 47.
Vedhuggningen vid tre-fyratiden julaftons morgon utföres vid
skenet av en stor eld på vedbacken. 48. På julafton skulle man
bära in ved för hela julen. Torr björkved, så att det blir varmt i
stugan. 49. Veden hugges till att räcka till tjugondag Knut. 50.
Julafton bärs in ved för hela helgen; den står i hörnet. I
vardagslag eldas med ris. 51. Man skulle stänga julbocken ute
säges, då man lägger upp jul-veden ordentligt. 52. Det skall
vara björkved till kokningen av julgröten. 53. Ved får inte bäras
in på juldagen. Det skall vara gjort före julafton, så att det
räcker över hela helgen. 54. Jul-ved, storved - jämn och fin, björkved,; lövträd. 55. Man lagar att jul-veden är av björk eller
annan lövved som inte sprakar så mycket. 56. Dödsvarsel av
gnistor. 57. Under julen brännes jultall, en ihålig tall, vari
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julfola säges bo. 58. Till jul-ved skall det vara granved, som
sprakar bra. 59. Det skulle vara ny huggstabbe till julen. 60.
Jul-ved av bok eller björk. Far själv lägger på jul-brasan. Ingen
får röra i den. Man tog tydor av askan. 61. Karlarna i gården
hjälpa varandra att bära in gräupacken på julafton. De bjuds på
brännvin och bli berusade. 62. På julafton bärs ved in - julflo
byggs upp. Roligt att bära in eller köra in jul-veden och att
bygga julflon. 63. Man eldar med stor julstock, som samtidigt
fungerar som högsäte. 64. Ved skulle vara inne för alla
juldagarna. Det var inte bra att gå efter ved för råane. (=råhanda
eller skogsrån). 65. På julaftons morgon hugga gubbarna ved
vid blossbelysning.
Julbad.
66. Förr badade barnen; nu varken barn eller vuxna. 67.
Tvättvattnet från julafton slås ut i väster. 68. Julbad och
tvättning; tvättesupen. 69. Bad i bastun julafton; tvättning i
köket. 69a. Man skulle kasta eld i badvattnen julafton. Det var
skydd mot utslag och onda makter. 70. Badvatten från julbadet
slås ut tredjedag jul, det får inte slås ut nära en vägg. 71. Eldkol
i badvattnet till jul. Det var skydd mot sjukdomar. 72. Julbadet
i bryggstugan. 73. Stål från ett elddon i badvattnet julafton,
annars bli de såriga på kroppen. 74. Julbad. Barnen bada hela
kroppen. De gamla bara händer och fötter. 75. Julbad i bastu
eller kök. Intet läggs däri mot förtrollning. Det slås ut
annandagen - annars förtret. 76. Tvättning och rena kläder
julafton, julbad. 77. Vattnet står kvar i stugan till tredjedagen.
78. Julafton badas karlarne. 79. Midsommarkvast, torkade örter
läggs i badkaret julafton; det gav skydd mot sjukdomar. 80.
Tvättning i en kittel på julafton före kvällsmaten. 81. Det var
bad och rena kläder på julafton kl. 3-4. 82. Julbad; vattnet får
stå inne under de första helgdagarna. Det slås ut under en tilja i
köksgolvet. 83. Julbad. Vattnet slås på landet för god växt. 84.
Tvättning på julafton. Barnen bada i största kopparkittlen. 85.
Ur badet julafton måste man stiga upp inna halmen borttagits,
annars riskerar man få värk i fötterna. 86. Julbad i kar i köket.
Först husbondfolket, sedan barnen och sist tjänstefolket. 87.
Julbadet viktigt; man badar annars på lördagar. 88. Julen, nya
kläder. 89. Julbocken skall komma och pissa på den som inte
fick något nytt till jul. 90. Har man något nytt och fint, påtages
det på annandagen. En flicka har sagt i sömnen ‘Alle anndage e
flickeras granndage’. 91. Nya kläder till jul, annars pissar
julbocken på en. 92. Alltid nya skor till jul. 93. Alla
klädespersedlar bytas julafton. 94. Ett nytt plagg till barnen vid
jul att inte julbocken skall stånga dem. 95. Julafton bärs in ett
långt säte, därpå ställas alla nya skor. 96. Nya pälsar och
näverskor användas första gången i julottan. Tas in på
julaftonen. 97. Till jul alltid ha något nytt på sig, man kommer
inte att bli barsliten under det kommande året. 98. Nya
underkläder till jul. 99. Rena kläder på julafton. Bättre kläder.
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100. Man skulle ta på sig något nytt plagg på julkvällen, ofta
kallade julklappar. 101. För det mesta fick nog alla något nytt
plagg. Det togs kanske på redan på julaftonsmorgonen. 102.
Yrkesmännen gick från gård till gård; sydde nya kläder och
skor till jul. Det var mycket nattarbete. 103. Det var noga att
man hade något nytt på sig i julottan, annars kommer
käppegubben, kyrkvaktaren att köra ut en ur kyrkan. 104. Nytt i
klädväg till jul. Nytt åt dockorna. 105. Skrapdagskväll den 23
december skrämmas barnen för julfålen som säges ta kläderna
av dem. Det byta kläder och slänga ut gamla kläderna i farstun,
där julfålen hämtar dem. 106. Skjortan man byter till vid jul
kallas ‘julklappspalten’. 107. Till jul skall alla ha ett nytt plagg.
Den som inget får, får sitta på stabben. 108. Den som inte får
nytt i klädväg till jul, skall rida julstabben. id est huggkubben.
Julkost.
109. Julklappar till tjänare och statfolk. Endast en vetekaka
brukligt. Brännvin, bullar får tas hem till fattiga föräldrar.
Spenderas på annandagen o s v 110. Drängarna få till jul
julbröd, julkuse till föräldrarna. 111. På julafton få alla tjänare
två vörtbullar, ett halvt stop brännvin. Drängarna en långsjal
och pigorna fem meter grå domesti, en docka lin att spinna till
sytråd. Pigorna använda brännvin till betalning för skolagning.
112. Var piga får sin julhög med bröd, ost, brännvin, kött samt
julklapp, strumpor och dylikt. 113. Tjänstefolket får del av
julbröd, julmat att medföra hem vid julen. 114. Tjänstefolkets
julklappar bestående av ett bröd, brännvin och talglhus. 115.
Pigor och drängar skall ha två, tre ljus var vid ljusstöpningen
till jul. 116. Efter hemkomsten från julottan får var
familjemedlem s k ‘julotten’ = jullotten; grenljus, bröd, kakor.
117. Till jul få flickorna brännvin av sina husbönder, att bjuda
pojkarna på. 118. På lilljulkvällen få pigorna brännvin av
husbönderna att pläga pojkarna med till julkvälls afton. 119.
Pigorna få nyårsgåva, brudknut av pojkarna. 120. Det var
julkost till de gamla så länge inte socknen tagit hand om dem.
121. Herrgårdsflickorna dra omkring med kälkar med julbröd
och julmat till statare och andra underlydande julafton.
Julstång.
122. Granar vid trappan julafton. 123. Granar eller enar på
gårdarna vid jul. 124. Enebuskar vid förstubron julafton. 125.
Granar, nedtill avkvistade vid broarna till jul. 126. Enbuskar på
var sida om stugbron vid jul. 127. Julruska vid stallet. 128.
Julruskor vid dörrarna. 129. Granar vid förstudörren. 130.
Granar utom- och inomhus vid jul. 131. Granar vid dörrarna till
jul. Granar eller enar vid portstolparna. 132. Granar vid jul, två
vid bron, en ute på backen i en snödriva. 133. Enbuskar vid
ingångarna till stugorna. Enris, gran på golven till jul. 134.
Granar vid dörrar och port. En del skala av den och tjära den.
Den kan annars stjälas. 135. Vid jul sättas enbuskar vid sidan
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av dörren. 136. Granar vid ingången till huset. Granar utanför
farstudörren. Inga granruskor ute eller inne. Granar vid
farstubron vid jul. 137. Vid jul; granar framför stugan. Hackat
granris ett stycke ut efter vägarna från husen. 138. Vid jul,
enbuskar i rummen, granar utanför. 139. Julgranar vid dörren
till bostaden till jul. 140. Vid jul sätts upp stänger eller julträd,
barkade, med en liten grön tofs i toppen vid var knut av huset
ävensom vid gårdsgrindarna. 141. Julgranar vid bron om jul.
142. Vid jul reses en hög granspira utanför huset, vanligen vid
grinden mellan man- och fägården. Alla kvistar huggas av utom
en två- tre kransar i toppen. Ju högre granspira desto vackrare
skörd skulle man få inbärgad under kommande år. Senare ställs
en gran på ömse sidor om grinden mot vägen eller på ömse
sidor om trappan. 143. Julgranen stod ute, rätad mot dörrgåten.
Julstängar, julruska.
144. Stjärnlik prydnad av sammanflätade granriskvistar, fästade
i spetsen av en lång stång uppreses julafton på gödselstacken,
numera vid husgaveln. Drängarna bruka gå i gårdarna och resa
dem mot traktering. 145. Två julgranar framför stugans ingång
med papper i toppen och äggskal hängande på grenarna.
Julgran.
146. Julgran på bordet eller hängande i taket. 147. Julgran med
vita eller kulörta stearinljus. 148. Julgran både inne och ute.
149. Första julgranen i hemmet stod på bordet med karameller,
äpplen och ljus. 150. Julgran hängande i snöre i taket. 151.
Första julgranen var prydd med spetsar, färgat papper, ljus,
flädermässig med guld- och silverpapper. 152. En liten julgran i
vilken man hänger karameller. 153. Julbord, före julgranen.
Julkärve.
154. Julkärve åt fåglarna. 155. Havrekärvar åt fåglarna till jul.
156. Julkärve av havre eller korn till fåglarna. 157. Julkärvar åt
fåglarna, alla skall mättas. 158. När jul-neken sattes upp åt
fåglarna, skulle alla ha en halv sup och en smörgås. 159.
Fågelnek på gårdsplanen och stång med tvärträ som ett kors.
Den sista havre- eller kornkärven. 160. Fågelskupe eller
julkärve tages undan vid tröskningen. 161. Det första
havrekärvarna vid skörden på hösten lade man undan till
fågelkärvar vid jul. De kallades julanekar. 162. Man tog tydor
av fåglar i jul-neken. 163. En blandsädsnek till fåglarna till jul.
164. Brödsmulor, fettämnen och dylikt till fåglarna i ett kärl vid
jul; talg. 165. Man ger sparvarna brännvin vid jul; de bli
druckna, roligt att se på. 166. Julkärve till fåglarna. Man skulle
ge fåglarna och få bättre skörd. 167. Julkärve; en kärve med
groft korn för god skörd. Ju mer korn i kärven desto mer får
man på åkren. 168. Kärven hänger kvar till efter Knut; halmen
ges åt korna. 169. Julkärven till fåglarna sitter uppe till påsk;
strös ut på åkern; man bränner den i spisen och strör ut askan
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på åkren. 170. jul-neken skulle vara uppsatt för kl. 12, julaftons
middag; halmen kastas in till grisarna, vanligen tre kärvar. 171.
De var rädda att julafton ge fåglarna, de vilda fåglarna, något,
ty då skall huset brinna julnatten. 172. Den sista kärven sätts
upp till jul-nek eller fågelnek. Den skall tas in före fastan.
Husmor gömmer den och delar ut till kreaturen, då de släppas
på bete. Den skall vara jämnad i rotändan. 173. Till jul-nek
utväljes den största och vackraste nek man kan finna, ty sådan
julkärven är, sådan skörd får man följande år. 174. Fåglarna
skall också ha känning av jul; en god fåglanek skulle dra god
skörd till året och skulle ge tur och lycka med skörden och
arbetet. 175. Julkärvarna till fåglarna tros göra åkrarna
fruktbärande. 176. Sista kärven som skärd om hösten sätts upp
vid jul. 177. ‘Löktneka’ skulle undantagas vid tröskningen, den
togs ut av de finaste nekarna och blev fågelnek till julen. 178.
Fågelneken skulle opp på julaftons middag innan
kyrkklockorna ringde. Den kallades ‘speckeneka’, ty de kalla
fåglarna ‘gulspeckar’. 179. jul-neken sätts upp när julbordet
dukas. När man kommer in får man supen och fägnad. 180.
Julkärven sätts i vårdträdet. 181. Sädesband åt fåglarna bidas
vid jul. 182. Sparvneken skulle vara bra stor, ty då skulle
skörden bli stor under det kommande året.
Bonader.
183. Ryggåsstugan prydes till jul med linnedukar och
pappersbårder, bemålade med bilder av apostlarna m m. 184.
Bonader på väggarna vid jul. 185. På julafton upphängdes
julbonader, papper med de vise män. 186. Stängerna klädas till
jul med vävnader, dräktdelar. Stugan kläddes. 187. 20:e dag
Knut skulle de tas ned. Mor vek ihop dem och lade dem i en
kista i salen. 188. Målade bonader på väggarna till jul, bl a
‘bröllopet i Kana’. 189. Julark köpas och sättas upp. 190.
Julduk i taket. 191. Det skulle vara festligt i stugan till jul.
Väggarna var klädda med färgat papper, i glada färger. Det var
en stor vit duk med fransar i taket. 192. Kronor, takfåglar,
stakar. 193. Julfågel av halm i taket. 193a. Till julen var det
halmkronor i taket. Fågelfigurer i trä eller uppstoppade fåglar,
mest lom. 194. Julkrans av halm. 195. Julkrona av trä,
halmkrona i taket till jul. 196. Ljusbåge eller julstake. 197.
Julkronan av rör. 198. Julkrona av en furutopp, grenarna
ihopbundna, hängs upp och ned, ljus och karameller. 199. Till
jul sätts upp små halmkronor i taket vid fönstren. 200. Julkrona
i taket med ljus och äpplen. 201. Äppelträd, svarvat av furutopp
eller med pinnar. Äpplen spetsas därpå. Användes innan
julgranen kom i bruk. 202. Kronor av svinborst, sammanfogat
med vax och av halm. Takprydnad vid jul. Ljuskronor
uppsättas till jul, girlanger. 203. Träkronor, prydda med papper,
äpplen, pepparkaksgrisar, kronor av bleck, med en korg, fylld
med godsaker. 204. Ljuskrona av bleck, julkronor av svinborst
och halm - alltid rörliga. 205. Julkronor av råghalm skall hänga
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över julbordet till 20:dagen. Giftermålstyda. 206. Takfågel; den
heliga andes duva. 207. Julkronor av trä med äpplen,
karameller, papper. 208. Halmkrona mitt i taket. 209. Jul-kors
av trä i taket. Halmkronor, fåglar. 210. Ljusakronor av ståltråd i
allmogehemmen (istället för julgran), överklädda med papper i
granna färger. 211. Kronor av ljus, papperkarameller och
pepparkaksbockar hängs julkvällen och får hänga inne alla
julhelgerna. 211a. Halmkronor vid jul, vasskronor. 212.
Julkronor av trä, med papperblommor, garnändar. Julkrona,
klädd med silkepapper, röda juläpplen. 213. Man hade en av
järntråd virad krona till vilken ljusen sattes vid julen. 214.
Julkronor, träkors hängande i hyvelspånsspiraler, prydda med
grant papper.
Halm.
215. Halm på golv till jul. 216. Långhalm på golv till jul. 217.
Julhalm på golvet. 218. De döda komma på besök. 219. Man
skulle sova på julhalmen juldagen. 220. Långhalm på golvet
vid jul. Man lekte hyssa bocken, ta bocken, kasta hälkrok, dra
rot m fl. 221. Långhalm på golvet vid jul, men man ligger i sina
sängar. Detta bruk har upphört före 1870. 222. Halm till
sängarna vid jul. 223. Man skulle ligga i julhalmen, julnatten.
224. Halm på la’gårdsgolven, granris i boningshuset vid jul.
225. Halm på golvet julafton, ty frälsaren låg på halm. 226.
Halm på golvet vid jul, man skulle ligga däri. 227. Julhalm,
man skulle ligga däri. Det har ersatts med hackat granris. 228.
Julhalm under julnatten, bärs ut juldagsmorgon, ges kreaturen
att äta eller till strö; man skulle ligga däri på en dyna. 229.
Halm och enris på golvet vid jul. Granris till strö under
kreaturen. 230. Julhalm på golvet; ligga i syskonbädd därpå
hela helgen. 231. Halm hela julen. Främmade ligga i halmen.
En halmkärve bres ut. Man skulle ligga i halmen och ta den till
strö under kreaturen till minne av Jesu födelse. 232. Man skulle
sova middag i halmen. 233. Druckna stjälpto de sig i halmen.
234. Ligga i halmen, som stilla, på många ställen hade de halm
på golvet vid jul, att likna Frälsaren. 235. Långhalm på golvet
julafton till tredjedags morgon innan Staffansgossarna komma.
236. Man skulle sova i halm på golvet för att påminna om
Kristus på strå i krubban. 237. Julnatten ligga alla på
långhalmen, sängarna stå bäddade för de döda. 238. Sängarna
stå tomma, stå bäddade julnatten. Ingen ligger däri, en sed,
säges inte varför. 239. Soves på halm julnatten, därför att
Kristus-barnet låg på halm. 240. Alla ligga i julhalmen hela
helgen; i syskonbädd. 241. Julhalm, ligga däri; leka - ta
julabocken. 242. Halm, ty Frälsaren lagd på strå, för att
påminna om Jesus. 243. Man skulle ligga i julhalmen och låta
sängarna stå tomma. 244. Småttingarna stå på huvudet i
julhalmen. 245. Halm på golvet julafton, man leker i den innan
den tas ut. (Jfr Zeus, Tor, som leker) 246. Vid jul råghalm på
golvet, man leker i halmen. 247. Långhalm på golvet vid jul.
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Ungdomen bäddar syskonbädd. 248. Hört talas om julhalm på
golvet förr; eldfarligt, man skulle flytta ur sängbäddarna och
ligga på halmen. Det föreställer Jesus i krubban på halm och
strå. 249. Halm på golvet vid jul; man skulle ligga i den
julnatten. 250. Råghalm, den skulle ligga kvar i åtta dagar, man
brukade sitta i den. Detsamma om man hade barr eller granris.
251. Vid jul tages in några halmkärvar. Halmen bredes ut då
det kommer främmande. 252. Det kunde inte brinna i
julhalmen, ty den var välsignad. 253. Den halm som användes
till jul i sängarna ansågs helgad och undergörande. 254. 1850
upphörde det allmänna bruket av långhalm på golvet. Sedan
ströddes i stället hackelse över golvet. 255. På julafton lades
julhalm på golvet: en stor kärve under bordet. Därunder ställs
en flaska juldricka. 256. Julhalm på golvet; minne av krubbans
halm. En långhalmskärve under bordet att göra dockor av. 257.
Julhalm på golvet julnatten. Vid återkomsten från julottan
piskas fruktträden för att få mycken och god frukt. 258.
Julhalm på golvet. Man skulle sova middag i halmen. Till strö
åt djuren. 258a. Halm på golvet de första julnätterna, för att
likna vår frälsare som vilade på halm och strå. 259. Halm och
granris på golvet efter skurning på Tomasmäss. 260. I brist på
halm tages rör från sjön; inte granbarr. 261. Julhalm på golvet.
Man ligger i halmen under natten. De dödas andar var på
besök. De få ligga i sängarna. 262. Halm på golvet julafton för
att de inte skulle störa jungfru Maria och stampa för hårt.
Senare användes granris (Jfr Barnmorskans fosterdotter). 263.
Halm på golvet vid jul. Tomten får ligga i halmen. 264. Halm
på golvet vid jul: hela familjen ligger där; alla förfäder på
besök, och vill ligga i sängarna. 265. Halm ströddes efter
vägarna om jul. 266. Man skulle bädda syskonbädd i halmen.
267. Man hade enris julafton. 268. Julhalmen bärs ut på
åkrarna, för att kreaturen inte skall trå när de gå vall på
sommaren. 269. En råghalmskärve placeras under julbordet.
270. På julafton, då skulle de ta in ärtehalm och lägga på golvet
i rummet. Och den skulle de dansa i och den skulle de ligga i
och den skulle de inte få ta bort förrän vid nyåret. 271. Halm på
golvet vid jul intill nyaårsafton. Likna frälsaren som låg på hö
och strå. Ogudaktigt att sopa då. 272. Halmkärve under bänken.
Halm på golvet i stuga och ladugård vid jul. Barn och tjänare
låg i halmen. 273. Julhalmen skall brännas upp. 274. På
julafton beströs golvet med halm och en tröskad råghalmskärve
läggs under matbordet. 275. När man slutade med att ha halm
på golvet, strödde man hackat enris istället. 276. Vid jul lägger
man ut tall- och enkvistar i lämpliga platser i rummen. 277.
Julhalmen bärs in vid helgmålsringningen. 278. Man strör sand
eller enris på golvet till jul. 279. Finhackat enris strös på golvet.
280. Julhalm; man kastar sko för att se om någon skall komma
att dö under året. 281. När man låg i julhalmen julnatten, skulle
man ligga stilla. Trasslade man ihop halmen, skulle åkern bli
ogredig. Det skulle bli liggsäd. 282. Julhalm på golvet. halm
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eller långstarr. Vass inne. 283. Halm på golvet av sista kärvarna
som mejades mid Mickelsmäss. Även vass brukligt. Hackat
granris nämnt. Halmen byttes vid nyår. 284. Inne hela julen;
man låg i den julnatten. Julhalm även i kyrkorna. Halm på
golvet julnatten. Man skulle ligga i den. Halmen stoppades
sedan i madrasserna. 285. På julnatten sov man i halm på
golvet. 286. Det var ingen jul innan halmen kom in. 287. Halm
tas in på julafton, man roar sig i den. 288. Sand och enris på
golvet till jul, julhalm förr. 289. Hackad halm på golvet vid
julen. 290. Julhalmen var inne tills kyndelsmässodagen, bars
sedan långt ut i markerna, så att svinen skall gå långt i vall.
291. En halmkärve ställs mitt i stugan och kring den dansas
julen in. Halmen utbreddes sedan på golvet och fick ligga över
helgen. 292. Halm på golvet intill 20:e dagen; rullades ut under
lek och man körde ut julen. 293. Myrstarr på golvet under
julen, skulle väl betyda Jesus på halmen. 294. Julhalm på
golvet för att som frälsaren skulle vila på hö och strå. Hopsopas
annandagen; därav gubbar och dockor som hängas i taket. Kors
av halm liggande under bordet. Bruket av halm försvinner när
julgranen blir allmän. 295. Vid jul bredes en halmkärve ut på
golvet. Det kallas att bädda jungfru Marias säng.
Övriga prydnader.
296. Lysved som prydnad längs stugväggarna till jul. 297. Inga
gardiner, inte annat skydd för fönstren, eller långa gardiner för
fönstren. 298. Strö grov sand på golvet till jul. Man skulle göra
figurer med en ny kvast. 299. Trasmattor dunkas ihop i
hemslöjdade vävstolar och läggas på dagen före julafton. 300.
Enbarr på golv, enar i stughörnen. Spiselstång och lampor
beklädas med pappersfransar. 301. Granna papperblommor på
gardineroch annorstädes i rummet vid jul. 302. Julfint, man
lade enris på de höga skåpen i stugan. På riset sattes
pappersrosor av kulört papper. 303. Man hängde upp det finaste
som fanns av dukar, sjalar m m. på stängerna i taket. 304. På
julafton hängas alla fina sjalar och silkesdukar på stängerna i
taket i stugan tillsammans med alla nyskurade kopparflaskor. I
kärlhyllan ställas de nyskurade kopparkärlen. Det var hackat
enris på golvet. 305. Pappersgirlander i taket vid jul. 306. Vid
jul; hackat enris på golvet; kransar av krösbärsris hängdes i
fönstren. Festligare förr än nu. 307. Kardad ull hängs upp som i
strimlor. Varannan svart och vit som takprydnad till jul. 308.
Julkrubban förekommer sporadiskt i kyrkorna men senare
finnas de även att köpa. 309. Skina som en tiggarkrycka tre
dagar före jul, säges om något mycket blankt och skinande.310.
Vanlig juldekoration är en trätupp målad i vitt, blått och rött.
Den står på julbordets brödkorg. Dessa jultuppar kom ur bruk
kring första världskriget. Troligen anses denna tupp skydda
mot vådeld. 311. Man kritar muren till midsommar och jul med
en hartass som pensel. 312. Två gånger om året kritas
spismuren. Till försommaren och till julen. 313. Jultuppen i trä
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ställs i julbordets brödkorg. Man kan även baka och färga
sådana jultuppar. Man vill inte gärna ha tuppkammen röd, ty
man tror att det kan ge upphov till eld. Den röda hanen. 314.
Julbock av halm, som används som julprydnad. En senare sed
är att skicka bocken från gård till gård. 315. Till jul dekorerar
man med girlander. 316. Landsborna göra bockar av halm och
sälja för femtio öre styck. 317. Julblommor av papper säljas
också. 318. Helggrönska, d v s lingonris och sälglav tages in till
jul. 319. Man tar tydor av huru länge grönskan håller sig. 320.
Lingonris tages till julgrönt. Av riset kokas efter julen ett
skönhetsmedel. Detta kan också användas för att locka till sig
en make. 321. Jul-kors; ett kors av långhalm flätas julafton och
lägges under julbordet under julnatten och hänges sedan i stall
eller ladugård. 322. Jul-kors av halm under bordet hela julen.
Jul-kors och halmdocka under matbordet julnatten. 323. Den
först uppkomne bär dem ut i stall och ladugård där de ligga tills
de bli söndertrasade och kastade på dynghögen. 324. Jul-kors
och halmdockor ligga under julbordet julnatten, enligt andra
hela julen. Förs till stall eller ladugård, sen till gödselstaden.
325. Då julhalmen breds ut, tar husfaders några strån och gör
ett kors, som placeras över bordet som står på norrväggen. 326.
Kors av halm under julbordet. 327. Jul-kors av halmlägges
under julbordet till skydd mot övernaturliga väsen. Även
användes kors av stickor. Tygkors sattes över dörrposten. 328.
Kors av halm under bordet och överallt till jul. 329. Jul-kors,
ett slags träkors som annandag jul uppspikas på gaveln av
stugtaket. 330. Jul-kors av rågax hängs i taket. Lätta och snurra
jämt. 331. Tjär-kors över dörrarna för julkvällen. 332. Ett stort
tjär-kors gjordes på ‘mellandörra’, så att inte något ont skulle
kunna komma in. 333. På julen satte man upp halmkors med
axen kvarsittande, i fönstren och strödde granris på golvet. 334.
Jul-kors av trä hänga i taket. 335. Träkors prytt med kulörta
papper. 336. I stället för julgran användes små träkors, en halv
meter höga. Tvärarmen var 30 cm. Klädda med veckade,
kulörta papper. Äpplen, karameller, ljus. 337. Far satte upp ett
jul-kors i någon snödriva mitt för farstudörren åt grind eller
byvägen till. Var det barmark satte han det på någon käpp. Det
fick stå till 20:e dagen. Han gjorde det av enbuskar och band
korset med en vidja. 338. Jul-korset var det sista mor lade i
ordning på julkvällen. Det lagade hon under bordet i köket, och
det låg kvar till tredjedagen; då togs det dädan. Mor kastade ut
det i soporna och tog reda på snörena bara. De hade en fot
långa armar ungefär. Det lades på julhalmen under julbordet
och var flätat av långhalm. Det var inte helg förrän man hade
jul-kors. 339. Man band ihop kors av halm och kastade in i
stugorna efter vägen, då man for till julottan.
Juleld.
340. En stor julknocka, en stor julkubbe som skulle brinna
såsom brasa vid julen. 341. Jul-brasan brinner hela dagen; en
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julstubbe eller julknöl brinner hela natten. 342. Julkvällsklabb.
343. Präktig tjärved på elden julafton för att lysa och värma
bättre. 344. Jul-brasan skall vara fin; av bokved eller björkved.
Tändes av husmor. 345. Aska från jul-brasan strös kring bodar
och ladugård för att skydda utsäde och kreatur mot förgörning.
346. Askan får inte tas ur spisen julhelgen förrän trettondagen,
annars kommer eld i huset. 347. Gräupacken (Gotland) bärs in
julafton och får brinna hela natten. Sista ändan spars i ladbåset
till nästa julafton, för god skörd. 348. Askan från jul-brasan
bärs ut julkvällen. 349. En stor stock, delvis liggande utanför på
en pall skall brinna hela julnatten. 350. Eldar man med ved av
rönn på julafton skrämmas tomtarna bort från gården. 351. Julveden huggs långt förut; julknölen. Den får brinna hela natten.
Fetved. 352. Julbrasa av en riktigt fet kubbe skall brinna hela
natten. 353. Under julen står veden upprest i spisen; annars
ligger den. 354. Fin granved till jul-brasan skall spraka bra;
stående ved. 355. Elden får inte släckas julafton.
Stockvedbrasa. 356. Nio sorters ved i jul-brasan, ger tur under
året. 357. Jul-brasan brinner under julnatten. Även ljus i några
fönster. 358. Julbrasa av torr asp. Ingen får röra i den. 359.
Julafton bärs stor stock in i stugan; ena ändan i spisen, andra på
en kubb. Skjuts in alltefter den brinner under hela julen. 360.
Askan från jul-brasan tillvaratas. 361. Jul-brasan reses med
andakt, noggrant, av bästa kubbar. 362. Jul-brasan var särskilt
stor. Jul-ved av fin tjärved. Särskilt fin och torr ved. 363.
Julbrasa lagd i korskista; i kors. 364. Julbrasa av grovhuggen
björkved. Far skall tända den. Man fick inte röra om i askan.
365. Julaskan spars till ‘byken’ till kyndelsmässan. 366. inte
fick det släckas i spisen julnatten. Det skulle vara värme hela
natten. 367. Julafton eldas med nio sorters ved. 368. Askan
efter jul-brasan gav ett skydd mot maran. Den strös utanför
ladugårdsdörren. 369. Jul-brasan skall brinna ner som den vill
och man får inte röra i glöden. 370. Julnatten skall en
tyrestubbe brinna i den öppna spisen; hela helgen. 371. Julbrasan eldas med uppresta vedträn - reseld, av björk- eller
alved. Den skall brinna ner av sig själv, och får inte vidröras.
372. Julbrasa av björkved tänds när julbordet dukas. 373. Julbrasan skall brinna ner av sig själv. 374. I jul-brasan skall träna
alltid sättas på ända och inte läggas. Under julhelgen får man
inte släcka någon brand; då växer det brand i säden om
sommaren. inte heller får man bära ut någon aska. 375.
Storgraven i muren måste vara full med ved julafton så att inga
onda väsen kunde gömma sig där och störa julfriden. 376. Man
reser en brasa av veden i spisen och den skall vara så bra, att
man kan se in i stugan. 377. Jul-brasan skall tändas sedan alla
badat och bytt kläder. 378. Julbrasa ordnas av husfadern sedan
julgröten kokats; inte annan ved än björkved. 379. När julbrasan tänts, skvätter man dricka på den. 380. På julkvällen
skulle alltid en sup och en skvätt juldricka hällas på elden. 381.
Julafton stänges spjället tidigt. Märken i elden av en barnfot.
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Ovisst hur. 382. Sedan man rakat ihop askan efter jul-brasan,
får ingen gå ut på kvällen. 383. Brasa i spisen julkvällen.
Endast den som lägger och tänder den får röra den. Man skulle
iakttaga tystnad. 384. Densamma som slår igen spjället på
julkvällen, skall slå upp det på morgonen. Ingen annan får röra
vid det. 385. Julbrasa av törve eller tyre som lyser bra. 386.
Ärvasilver som julbrasa och juleld får skina på. Blir starkare
mot förgöring. 387. Jul-brasan får inte röras med hand eller
tång. Veden lägges så att det inte behövs. 388. Julaskan
gömmes, ty den är stark. 389. Husfadern tog en sup och slog in
i ‘varmen’. 390. Elden skulle inte vara släckt under julnatten.
Antingen en brasa i spisen eller ett ljus brinna. Det gav skydd
mot onda makter som är i rörelse. 391. Ett stycke av julpacken
(Gotl) läggs i lammhuset så att fåren bli fruktsamma. 392.
Julkvällskabbe. Stock som lades på elden julkvällen skulle
putsad, barkad och med ett inskuret kors på ytterändan. 393.
Juleldning; nio slags ved. 394. Sju slags ved till jul-brasan. 395.
Julpacken bärs in av grannar som få julpackssupen (Gotl). 396.
Olyckor hända, om elden slocknar julnatten. 397. Lämnar man
bränder i spisen på julafton, så blir det brand i säden. 398.
Julpacke (Gotl.) 399. Sista stumpen samt en kanna öl bärs ut i
humlegården. Man får tur med humlen. 400. Brasan på den
öppna spisen får brinna hela julnatten, för att hålla alla spöken
från huset; likaså julljuset. 401. Askan efter jul-brasan gömmes.
Man tog tyda av askan.
Jul-ljus.
402. Julljusen var vanligen grenljus. För att bli vackrare som
lindades i spiral i rött eller blått papper och doppades
ytterligare i talgen. 403. Julljuset tändes julkvällen och står på
bordet över julen. Grenljus med fyra ljus. 404. Grenljuset i
toppen av julgranen var c:a 15 cm. Julgransljusen var vanligen
c:a 10 cm. 405. Talgljus till jul, s k treskänglingar; ibland
femskänglingar. 406. Julljus, s k pärlingar var tregreniga ljus.
407. Julljuset stöpes i hemmet och har lika många armar som
familjemedlemmar. 408. Julljuset skall brinna hela julnatten.
Vid stöpningen är man särskilt noga med julljuset. 409. Till jul,
vanliga ljusstakar med grenljus. Ljusen brinna hela natten. 410.
Ljus i fönstren hela natten till juldagen stå i bunkar med vatten
till förebyggande av eldsolycka. 411. Julljusen brännas endast
julafton. De stå kvar till 20:dagen. Användas vid högtidliga
tillfällen. 412. Ljus brinna i sovrummet julnatten. 413. Ett stort
ljus skall brinna mitt på golvet hela julnatten. Allas skor ställas
däromkring. Man tog tyda därav. 414. Inga ljus få tändas före
kl. 6 på julaftons eftermiddag. Ett för var familjemedlem. De
brinna hela natten. De stå i handfat till skydd mot vådeld. 415.
Julljusen brinnande hela natten, till dess de brinna ned; då är tid
att fara till julottan. I hem där klocka saknas. 416. Ljus brann i
fönstren julmorgonen. 417. Det brann ljus i fönstren om
julottefärden. 418. Två ljus tända julnatten vid måltiden före
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ottefärden. De var tända endast då. 419. Två julljus på
julbordet; ett för mannen, ett för hustrun. Den vars ljus först
brinner ner, kommer först att dö. 420. En änka har endast ett
ljus. 421. Tregrenade ljus till jul brinna hela julaftonen i stake
eller fastdroppade på bordet. 422. Ljuset i julhögen skall brinna
en stund julafton och juldagsmorgon; det sparas. 423. Ljusen
tändas julafton, juldag, nyårsafton, nyårsdag, trettondagsafton,
trettondag, kyndelsmässoafton. 424. Ett enda talgljus brinner i
stugan under julnatten. 425. Tregrenaljus vid jul. 426. På senare
tid göras tregrenaljus som få brinna julkvällen. 427. Julljus på
bordet, stakar av fin lera eller mässingsstakar. 428.
Ljusstöpning till jul; vekar. Bl a ‘krippljus’ till barnen. 429.
Någon är alltid uppe och sköter julljusen under natten, så att de
inte slockna. 430. Ett tregreningt ljus skall brinna hela natten.
431. Stora gårdar ha julkrona i fönstret juldagsmorgonen. 432.
Man stöper ljus till jul. Det är förnämt att ha tregrenaljus. 433.
Tregrenaljus på bordet och i toppen på julgranen. 434. Julljusen
var särskilt fint stöpta med tre grenar. 435. Grenljus i toppen av
julgranen. 436. Julljus, tregrenade talgljus. 437. Julnatten skulle
två ljus brinna, ett för far och ett för mor. 438. Två styck
treskängelsljus stod på julbordet. 439. Två talgljus stod på
bordet julafton. Man hade urholkade rovor i brist på stakar.
440. Julnatten brinna ljus, stående i ett stort kopparkärl. 441.
Smeden skulle förr ha två ljus på bordet julafton. inte
nedrullade gardiner. Hedersamt att ha det så. Släcks på kvällen,
tänds på morgonen. 442. Man ställer ljus att brinna vid
sängarna julnatten. 443. Tregrenaljus på julbordet. 444. Det var
ljus i fönstren, juldagsmorgonen. 445. Grenljus stod bredvid
vars och ens plats vid julbordet som ställas i fönstren
juldagsmorgonen. 446. Treklynneljus. 447. Julljus med tre horn
får stå på bordet. (Horn ‘grenar’) 448. Julljuset får brinna hela
julnatten, för att hålla alla spöken från huset. 449. Det stora
julljuset skall brinna natten igenom och får inte släckas på
vanligt sätt, utan skall tas ut och släckas av blåsten. 450. Man
stöper julljus i en gammal smörkärna. 451. Stjärngossarnas
stjärna är rund med ett ljus inuti. 452. Man har julbord med
hemstöpta ljus på. 453. Man stöper ljus av talg och ger till
kyrkan. 454. Julljusen skall brinna under alla tre julnätterna.
455. Under julnatten skall ett ljus brinna på bordet. Mitt under
födelsetimman tros det brinna med två lågor. 456. Två stycken
tregreniga ljus stå på julbordet. De få inte röras förrän julbordet
dukas av tredjedags kväll. 457. Julljus med tre grenar. Ljus till
kyrkan. 458. Lyse hela julnatten; släcks vid färden till ottan.
459. Ljus i blev fönster vid julottan. 459a. Tregrenade ljus i
fönstren julmorgonen. Grenljus för barnen. 460. Sjuklynneljus,
fyraklynneljus; ett långt ljus lindat med färgat papper doppas så
att det blir färgat. 461. I varje hem stöps ett grenljus med lika
många grenar som antalet medlemmar i huset. 462. Barnen få
ett grenljus vardera till jul. 463. Grenljus stöptes till barnens
glädje. 464. Ett ljus på fönsterbrädet julaftonen för att hålla
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onda makter borta. 465. Tre- och fyrgrenade julljus. Barnen få
ett julljus var. Alla ljus var tända, då man åt gryngröten. 466.
Julljuset brinner hela julnatten och står i ett fat vatten. 467.
Man tänder ett ljus julaftonskvällen. När det är utbrunnet är det
tid att stiga upp.

Divination och tro i övrigt
468. Julljusen skall brinna alla julkvällarna, ljusstumparna tas
sedan till läkemedel. 469. Julljuset som brinner julnatten, delar
sig i två lågor vid tiden för Jesu födelse. 470. Julljusen skulle
brinna över natten, för att man skulle skydda sig mot ont. 471.
Julljuset får inte blåsas ut, utan skall släckas med en sax. 472.
Julljusen som tändas julafton få inte brännas under året. De
sparas till nästkommande jul. Lycka. 473. Vid ljusstöpning
göres ett ljus större än det andra. Det får brinna hela julnatten i
en stake på golvet till skydd emot trollen. 474. Mot fel i
underlivet begagnas julkvällsljuset. 475. Rester av julljusen var
läkemedel. 476. Rester av julljusen smältas i dricka och givas
korna juldagen. 477. Julljusen skall stå och brinna i ett dricksfat
hela julnatten och på morgonen skall hästarna ha smaka av det
där drickat, så blev de krya och duktiga. 478. Julljusen
användas som läkemedel mot hosta och smordes på under
fötterna varpå man drog på strumpor. 479. Julljuset sparas och
smältes till den som har ont i bröstet. 480. Rester av julljusen
används till att bota kreatur med. 481. Med julljus smörjes
plogbillen och trästocksbillen, när vårbruket börjas. 482. Man
bevarade rester av julljuset till följande år. Att bevara lyckan i
huset. 483. Man skulle smörja årdret, d v s plogen med julljuset
innan det sätts i jorden på våren. 484. Med den allra sista
återstoden av julljuset skulle man om våren bestryka plogbillen,
på det att plogen måtte gå lätt. 485. Trästockbillen smörjes med
julljuset. 486. Träplogen smörjes med talg från julljus, helst
från dem man lyst sig med i kyrkan. 487. Man smorde
plogbillen för att få god årsväxt. 488. Julstumpen sparas som
bot mot frost i fötterna. 489. Om oxarna få ont i nacken vid
plöjningen, skall man smörja dem med stumpen efter julljuset,
som brunnit över julnatten. 490. Stumparna av julljusen anses
besitta undergörande kraft. De användas bl a för att smörja
kons juver och spenar. 491. På vårbrukets första dag smörjer
husfadern ärjekrok, harv och även dragare med resterna av
julljuset. 492. Jultalg mot spruckna läppar och smörja fötter
mot förkylning. 493. Stumparna av julljuset användes att
smörja oxarna med på manken att de inte brista sönder. 494.
Julljus av talg. Gammal sed att inte snöpa dem med ljussaxen.
495. Julljusen blandas med tjära till att hela sår och smörja sig
på bröstet med. 496. Stumparna av talgljusen, använda vid jul,
sparas till bot mot spruckna händer, läppar, såriga spenar på kor
eller bröstvårtor på kvinnor. 497. Julljuset var särskilt stort; en
halv meter. Det får brinna julnatten. På morgonen gick man till
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kor och getter och visade dem det och sade: ‘Nu får ni se
julljuset’. 498. Julljus i lindan botar sjukor hos barn. Biter av
julljus, botar sårnader. 499. Mot utslag smörjer man med ändan
av ett julljus. 500. Julljusen var läkemedel mot spruckna
händer. 501. Man doppar i grytan kl. 12 på julafton. 502. Dopp
i grytan och annan julmat och grötrim: ‘Denna gröten är kokad
i en gryta och inte i ett kar, Gud välsigne Erik som en sådan
fästmö har’. 503. Rim till gröten :’Denna gröten är kokad i en
gryta och inte i en så, lycklig är den som denna kan få.’ 504.
Dopp i grytan, mandeln i gröten, utvisar vem som skall bli gift
härnäst. 505. Tjänarna är med och doppa i grytan på julafton
506. På julen är gårdens folk hos herrskapet och doppar i
grytan. 507. Grisen får spadet sedan man på detta sätt doppat i
grytan. 508. Min mor berättade att julafton och nyårsafton åt
alla anställda på bageriet på Svartbäcksgatan i Upsala
tillsammans gröt med familjen. 509. Julafton äta alla vid
samma bord. 510. Gemensam middag i köket; dopp i grytan.
511. Alla helgdagsaftnar och helgdagar under julen få drängar
och pigor äta inne. 512. Alla deltaga vid det gemensamma
bordet. 513. Julafton sitta husbönder och tjänare vid samma
bord i det enda rummet. 514. Julafton sitta alla vid bordet och
äta. annars äta kvinnorna på annat ställe i stugan. 515.
Placering vid julbordet. Husfadern på höstolen eller
stompstolen. 516. Vid jul sitta tjänarna till bords och äta riktigt
på tallrik och portionsvis. Annars äta alla ur samma fat. 517.
Julafton sitta tjänare som husbondefolk vid julbordet och äta
gröt. 518. Ett grötfat mitt på bordet. Mitt i ställdes en havreagn.
Den skulle dö först som agnen föll åt. 519. Julafton kl. 12, dopp
i grytan. Om kvällen lutfisk och gröt. 520. Drängar och pigor
äta gemensamt med husfolket. 521. Om julen får inte finnas
skillnad på husbondefolk och tjänare. Ingen mat delas ut, utan
var och en får ta med sig efter behag. 522. Juldagen skall man
hålla sig hemma. Man täcker golvet med halm till jul, man bör
inte sitta 13 till bords julkvällen. 523. Julmaten skall vara i
ordninggjord före jul, ty arbetar man under julen får man ont i
händerna. 524. När man äter julgröten, måste man rimma.
Julmat i Norrland.
525. Jul-osten s k buföringen, den sista osten i fäbodarna. 526.
På julafton ätes korv; inte dopp i grytan, vilket sker fettisdagen.
527. All mat inbäres från härbärget på julafton. Intet får tas in
under helgdagarna. 528. Mat på julkvällen, julrunan, matlott
sparas. 529. Brödet på julbordet kallas vanligen julbullar. 530.
Vid hemkomsten från julottan ätes resterna av julkvällsmaten
kall. 531. Julkorven eller hjärtkaret. 532. Risgrynsgröt och
risgrynsvälling endast julmat. 533. Halva grishuvudet till sylta
vid jul och halva till påsk. 534. Blodkorv skall alltid vara till
morgonmålet på julmorgonen. 535. Lutfisken används vid
julen; vanligen av soltorkad fisk, speciellt av gädda, även id,
mört. 536. Kokt grishuvud på julbordet skärs undan för undan.
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537. Ingen särskilt fin mat utom en gröt som var något vitare än
vanligt. 538. Lutfisk och korngrynsvälling på julafton. 539. På
1870:talet fanns knappt risgryn. 540. Julmat; fin mat och
mycket brännvin. 541. Alltid lutfisk på gädda bland julmaten.
542. Torkad gädda - törrgädda, används till lutfisk på kvällen.
Godare än vanlig lutfisk. 543. Lutfisk och risgrynsgröt på
julkvällen. 544. För att inte julkorven skall spricka; slå korven i
spismuren och säg: ‘sprick int!’. annars spricker den vid
kokningen. 545. Det anses vara en nödvändighet att till julen
skjuta en jultjäder en jultupp och en nyårshare. 546. I jul- och
nyårsgröten lägger man en hel långkanel, som anses vara en
delikatess. Den som får kanelbiten, suger på den. 547.
Hasselnötter köps i enstaka fall i julhelgen. Speciellt barnen
uppskatta dem. 548. Julgröten bestod in på 1800:talets senare
hälft av korngrynsgröt: sedan blev det risgrynsgröt. 549.
Julgrisen skulle slaktas före solståndet. Man satte på grisen en
slå-på och släpade fram honom till slaktbänken. När man
stuckit honom gick man in och fick en kask. 550. Man gjorde
särskild jul-ost före solståndet. 551. Under sommaren gjorde
man i fäbodarna ostar vid jul. 552. Bockens kött anses
hälsobringande i juletid. 553. Till julen hör också den spökbock
som vissa mystiska väsen färdas efter julnatten. Troligen är det
fråga om en modern Tor och hans bockar. 554. Man har
speciella efterrätter både under jul och nyår. Det är krämer av
hallon, blåbär, hjortronsylt. Blandad frukt, blåbärsssaftkräm,
plommon eller russin, mjölk och grädde. 555. Av överbliven
julkvällseller
nyårskvällsrisgrynsgröt
kokar
man
risgrynsvälling med russin och plommon. 556. Efter
hemkomsten från julottan äts julmiddag; skinka, rågbröd och
tunnbröd, syltor, ostar, fläsk, lutfisk o s v Man dricker
maltdricka till och kryddat eller okryddat brännvin. 557. På
Tomasdagen börjar man tillredningen av julmaten på allvar.
558. För att få lycka i sitt arbete skall man äta upp tre
saltströmmingar när man kommer hem från julottan. 559. Till
jul äts också ost och risgrynsgröt. 560. Ingen julskinka, men
lutfisk och risgrynsgröt. 561. Julmat; dopp i grytan. Man får
inte låta någon besökare gå utan traktering under julen. Då kan
han ta julen med sig.
Julmaten.
562. Man låter julbordet stå dukat så att de döda skall få någon
fägnad. 563. Främmande som komma måste trakteras för att
inte bära ut julen. 564. Julmaten består av kött, sylta, palt och
korv, bruna bönor, lutfisk, enbärsdricka o s v Före maten hålls
julandakt. 565. Haraost - en ost gjord i form av en hare gavs åt
småbarnen till jul. 566. Kallskål på julafton. 567. Julkvällsmat:
lutfisk av gädda, vetemjöl eller kornmjölsgröt. Kallskål. 568.
Julmat: julsmör, jul-ost, bröd m m. 569. Dopp i grytan. 570.
Julmiddagen; dopp i grytan. På kvällen ätes hösen ‘grishuvud’.
571. Dopp i grytan. Till kvällsvard gröt och grisfötter, eller
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korv och fint bröd, blötfisk. 572. Doppa i grytan julafton;
vörtbullar. 573. Doppa rågbullar i brännvin; då blev det jul.
574. Seden att doppa om julaftonen, varav namnet doppareda’n
brukas allmänt. 575. Julmat; dopp i grytan, vit gröt,
risgrynsgröt, svettkorv, sötpannkaka. 576. Julmat. Doppa i
grytan. Doppsup därtill, fisk, smörgås, viter gröt av korngryn.
577. Under julaftonens frukost tillfrågas drängar och pigor om
de vilja stanna i gården under kommande år. Under doppet i
grytan. 578. På de stora herrgårdarna komma alla torparna fram
och doppa i grytan julafton. 579. Dopp i grytan efter
helgmålsringningen, julmat på kvällen. inte potatis förrän efter
trettondagen.
Julbröd.
580. Det var limpor, kakor, vetebröd, småkakor, kringlor,
krösamostårtor, bruna och vita pepparkakor, tårtor och
äggplättar. 581. Tjockbulle ärtbröd, småkakor, mindre
tunnbröd, julbulle, tunnbulle, knäckbulle. 582. Julbröd som
sparas. Julbröd bakas till barnen, staffansbulle, lillkaka - prydas
med initialer. 583. Julkuse, såkaka i form av en tupp, endast
bockar av deg, julbröd, saffran, i form av bock, russin som öga,
bak i sista kärven. 584. Julgaltar av vetedeg, kusar. 585.
Julgaltar, avlånga bullar med öron på, juloxar, hjulingar,
horngumsar till barn. 586. En julkaka i fickan då man säljer den
första säden, man får god äring. 587. Såkakan från julbaket
delas ut till kreaturen vid midsommar. Är något djur sjukt blir
det friskt. 588. Ett bröd från julen sparas till var ko som kalvar.
589. Julagrisar, vilka än mångenstädes brukas till minne av
julagaltens offer. 590. Jullimpan skall räcka till påsk. 591.
Jullimpa av sammalen råg, sötat med enebär. 592.
Fyrhjulingen, ett julbröd av vetedeg skall vridas medsols;
annars inte riktigt. 593. Fyra hjul av vetedeg, hakekors. 594.
Juloxen bakas till jul och skäres 20:e dag Knut. 595. På
julbordet ställas fåglar och bockar av saffransdeg. Lika många
fåglar och bockar som barn i gården. 596. Julbröden packas ned
i sädeslåren till framåt vårfrudagen (25 mars). 597. Till jul
bakas juloxar likt lussekatter till alla i gården. 598. Kusar, det
är hästar och bockar av vete i julgranen. 599. Jullimpan - ena
hälften ätes julafton, andra sparas till hästarna vid vårbruket.
600. Julbröd i alla former; hästar, laxar, hästskor och julgrisar,
tvillingskake, hopväxta gubbar. 601. Julbockar av vetedeg. De
stå i smöret tills de ramla. 601a. Julkusar var namn på alla slags
julbröd i form av björn, fisk, folk, fågel m m. 602. Julkaka av
vörtdeg, prydd med sirater föreställande åkerbruksredskap. En
harv med pinnar, fåglar o s v . Ges dragarna vid plöjningen för
att det skall bli ett lyckat år. 603. I sagesmannens ungdom
brukades påskduvor och juloxar av rågsikt. 604. Ottekringlor
för var och en före färd till julottan; även kallade gastkringlor.
605. Juloxar med horn i bägge ändar. 606. Julhög av julbröd, bl
a julbox, små harar. 607. Julakakekäringar gå omkring och
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sälja julbröd av olika fason, gubbar, djur. De efterträdas av
lanthandlarna. 608. Julkaka av rågsikt, krummelurer därpå;
råttor, fåglar, ägg o s v. 609. Ägg, höna, bägarear, kors,
surlimpor. 610. Julbrödet göms till 20:e dag Knut. 611.
Julbrödet sparas till våren och förtärs då till dricka blandat med
mjöl socker och honung, s k ölost. 612. Julgäss, julbröd av
vetedeg. 613. Lussekatter bakas till jul och inte till lusse. 614.
Beskrivning av julbrödens utseende: kyrkdörrar och juloxar
eller pojkar. 615. Julbröd; tvättringar, jullevar, råoxe. 616.
Julgyltor. 617. Julbröd sparas åt korna. 618. Vispebröd, julbröd
att äta till lutfisken. 619. Julbröd sparas till 1:a maj. 620.
Kyrkdörrar - det förnämsta brödet av vetedeg. 621. Vörtbröd
och knäckebröd.
Juldricka, dryckesseder.
622. Man skulle ha kopparkrukor med glögg med till julottan
och bjuda därpå. De var sällan nyktra. 623.Julafton göres glögg
och hälles i silverbägare och täckes över, att inte kraften skall
gå bort. 624. Juldricka. 625. Man dricker mycket under julen.
626. Dricka och dryckeskärl till jul. 627. Det var öl på
julbordet. 628. Julglögg av brännvin och sirap, brinnande i en
kittel på bordet. Drickes vid hemkomsten från julottan. 629.
Staffansdricka skulle stå under bordet på juldagen, ty den hade
läkedomskraft. 630. Det var mycket supande juldagen. 631.
Annandagsmorgonen dricka gubbarna glödgat brännvin med
honung före uppstigande. 632. Man skulle medföra en flaska
brännvin till julottan och ta sig en glöggsup vid hemkomsten
innan man tagit av rocken. 633. Stjärngången och juldanserna
urartade till mer eller mindre vilda supuppträden. 634.
Herrdynga, om de få mycket konjak om jul blir juldyngan
särskilt kraftig. det blir herrdynga. 635. Glögg drickes före
ottefärden. 636. Dricka filbunk, mjölk vid tredjedagsdanserna.
637. Förr mycket superi vid julen. Män och kvinnor var
redlösa, slagsmål, gå och jula, fodra mat och brännvin, anses
numera skamligt. 638. Vid jul har man har ölost av mjölk och
dricka. 639. Brännvinsflaskan på julbordet jämt; man är måttlig
med brännvin om man vill gälla för karl. 640. Till jul sups
mycket ‘dracks ut jula’. 641. Julölet gömmes så länge som
möjligt. 642. 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. 643. Öl och dricka, bryggt till jul
skall räcka till påsk. Ölet används till helgdags och står i en
trästånka. 644. Av vört från brygden, sirap, kanel,
pomeransskal göres kallskål; dricks till maten, bjuds
främmande. 645. Den stora ärvda silverbägaren tas fram med
julöl och går laget runt under måltiderna. Äkta silver. 646. Till
jul får man sirap, enbärssirap - kaffe fanns ej. 647. På julen
dricka alla ur tennstop. 648. Vid julen hälls sirap i brännvin åt
kvinnfolken. 649. Enbärsdricka vid jul. 650. Tunnkanna
brännvin till barnen vid jul. Det var en jungfrufylla. 651. Julöl i
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stora trätunnor med lock på. 652. Det brukas inte brännvin,
men till jul köps en liter. Alla, t o m barnen smaka därav. 653.
Gäddan som tilltugg till brännvin julafton. Tre små glas - till
huvud, mitten och stjärten. 654. Man dricker hembryggt öl.
Juldrickor är hembryggt; svagdricka. 655. Innan man går till
julottan skall man tömma en sup brännvin i ena stöveln. 656.
Dricksstånkan fylles, sätts under bordet och får inte röras. Om
någon, trots förbudet dricker ur den, fylles den genast. 657.
Dialog när julölet drickes: ‘Sten Mattsa, vad vill du?’ 658.
Flipp var en juldricka bestående av brännvin dricka och
honung. 659. När julölet dracks sjöng man: ‘Vem skall den
skålen ha?’ 660. Det brygdes kraftigt julöl. 661. Särskilt
julbrännvin, kryddat med kummin åt kvinnorna. 662. Bryggdes
hembrygdöle förr till jul. Det var så starkt att man blev livad av
det. 663. Till julen skulle man ha brännvin; gubbarna söpo från
jul till 20:e dag. 664. Karlarna ta en sup nästan vid varje mål
under julhelgen. Flaskan står i fönstret. 665. Dialog vid
julbägarens kringsändning: ‘Per Mattsson, was willst du?’
Julbordet, julhögar.
666. Bröd och ost i högar till var person vid jul. 667. Julhögar
till barn och tjänstefolk. 668. Var medlem av familjen har en
kakhög, liksom drängar och pigor. För barnen bröd i form av en
oxe - juloxe. 669. Julbordet står kvar över natten. 670. Mat på
julbordet hela julnatten; ett stort sågelfat. 671. Julhögar åt
barnen som ligga kvar till barnajul; kyndelsmässan. 672. Julhög
för varje barn; julbröd i gubbform, julgubbar, julkusar, en liten
ost. 673. Man skulle kasta salt under bordduken när julbordet
var dukat. 674. Osten på bordet hela julen. Det brukade vara en
10-11 kannor. 675. Jul-osten skulle gömmas till kyndelsmäss,
till vårfruda’n och till våren. 676. Julhög av nio slags bröd till
varje barn; gömmes till kyndelsmäss eller till den tar slut. 677.
Julherde, samling julbröd upplagd mitt på julbordet. 678.
Maten står på julbordet över julnatten. 679. På julnatten skall
åtta brödkakor och jul-osten stå på bordet. 680. Osten och
fläskhösen stå på julbordet hela helgen. Ätes därav. Fat med
kött, bröd, som inte får tas bort. 681. Julmaten skall stå kvar till
tomten. 682. Julbordet står dukat hela julen. Ingen enda får gå
ut med julen. 683. Julbröd åt barnen, en liten ost; barnen bjuda
varandra. 684. Julhögar med små ostar, julagalt och jularing
och andra bröd. 685. Julbordet står dukat till 20:e da’n. 686.
Julbord med peng under duken. 687. Barnens julhögar. 688.
Maten får stå på bordet julnatten, för att man inte skall bli
matlös under året. 689. Julbordet med julhögar. Julhögen står
till Knut-dagen. 690. Barnen få ett jul-altare på bordet.
Brödsorter. De gamla få en stor ost och barnen en liten. 691.
Julaltare med kakor på. Julaltare var svarvade fat på fot. 692.
Julhögen bestående av ost och två sorters bröd, limpa och kaka.
Skall det liksom grishuvudet ligga på bordet hela helgen. 693.
Hasselnötter torkades till julnötter. 694. Pundosten på
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julbordet. Man hade jul-ost till fram emot midsommar. 695.
Julhögarna fick inte röras förrän julen var slut. 696. Bröd på
julaltaret. 697. Barnens julhögar kallas julaltaren. 698. Alla
barnen ha varsin julhög med bröd och ost. 699. Bröd i en hög
på bordet under julnatten. 700. All mat som blev över skulle
ligga kvar på tallrikarna. 701. Man ger julbröd till alla fattiga
gudbarn. 702. Träkanna med juldricka på julbordet. Tjänarna
ha högar med bröd vid sina tallrikar. 703. Julahös, svinhuvud
som vid julen alltid finns på borden, sannolikt till minne av den
hedniska guden Frejs galt.
Julbordet, forts.
704. Julmaten står framdukad hela helgen, även
dryckesvarorna. Tjänstefolket smakar litet för mycket därav.
Maten skall stå kvar julnatten. 705. Stekarna stå kvar till
trettondagen, men det ätes därav. 706. Intet får plockas av från
julbordet förrän juldagen. 707. Julmaten står på bordet hela
helgen. 708. Julbordet med juloxe, tregrenaljus, en kanna
dricka. 709. Brännvinsflaska och öl i en silverbägare stå på
bordet hela julen. 710. Julbordet får inte dukas av under
juldagarna. 711. Julbordet står dukat hela helgen. 712.
Julbordet står till 20:e dagen. 713. Till jul ystas en ost som skall
ligga under julbordet hela helgen. 714. Julbordet står dukat
första natten åtminstone. 715. Ifrån lusse till trettondagen tas
inte brödkorgen från bordet; den får inte vara tom. 716. Mat på
bordet under helgen för de främmande. 717. Det ligger manna
under julbordet, därför skall bordet stå dukat tills julen tar slut,
för att huset skall få del av den rikedom som låg under bordet.
718. Bordet dukat hela julnatten till tomtarna. 719. Maten står
kvar på bordet till jultomten. Orsak okänd. 720. Man skulle
ställa mat under julbordet. De döda komma och smaka. 721.
Mycket mat skall stå på julbordet så att det finns mat hela året.
722. Först få julbordet dukat - först få skörden inbärgad. 723.
Julbordet skulle aldrig vara tomt, ty då skulle man ha mat hela
året. 724. Julbordet står dukat hela julen. En duk läggs eller
vikes över maten. Tages bort då främmande kommer. 725.
Viter duk på bordet vid jul. 726. Maten skall stå på bordet hela
julnatten, annars fattigt under året.
Julbordet i Norrland.
727. Det var en hög av julbröd på bordet, en för var medlem.
728. Maten skulle stå på bordet hela julhelgen. Kött och något
fläskstycke för att man så långt möjligt skulle undvika arbete
under helgdagarna. Maten skall stå till 20:e dagen. 729.
Julruvan, bröd, piksmör, klingerost, skinka, kött, grenljus, tupp
av trä skall stå orört till 20:e dagen. 730. Julgåsen får inte röras
förrän förnämligare gästen kommit. Julgåsen var smör. 731.
Julmat som inte får röras. 732. Förr stod julmaten kvar på
bordet under natten. 733. Julbordet stod dukat en vecka och en
plats hölls där tom för gäster. 734. Julhelgen anses börja när
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mor tar in jula, det är smörmåttet, krusade smöret. Det i
smörmåttet krusade smöret ställes jämte ost på julbordetoch får
inte röras över jul. 735. Julbord, ända till 20:dagen. blev barn
har sin hög med julkusar och grenljus. 736. Julbordet står över
julnatten. Bröd står över helgen intill 20:e dagen, till tomten
och de döda. 737. Brödruv och en gåsklump på julbordet. 738.
Små hönor av deg läggas över julhögen åt barnen. De skall
ligga kvar länge. 739. Julsmöret, smöret som stod på bordet
som skådebröd under julhelgen. 740. Julbordet står över
helgen. En stor gåsforma, en stor ost, smör i rullar åt var
person. 741. Julsmöret, format i rikt utsirade smörmått av
kubisk form med pyramidspets, placerat på en smörfot.
Skåderätt på julbordet. Framför vars och ens plats står hans
julsmör på en liten tallrik eller målad träskiva. Korsmärke var i
toppen av smöret. 742. Ovanpå julbrödhögen står en tupp i
stående ställning, fastsatt med en pinne. En hel klockost skall
finnas på julbordet. 743. Smöret på julbordet skall vara krusat.
Packas i formar med utskurna figurer. 744. Julnäst (näst ‘mat’)
sex kakor bröd, bulle med grop i, en getost och en smörgås,
rullad smörklimp, som var och en av barnen fick till julen.
Julfriden.
745. Under juldagarna skulle intet kokas. 746. Det skulle vara
så tyst om jul, därför hade de halm på golvet; det var för att
Jesus kom. Juldagen skulle de vara alldeles i stillhet. 747. Vi
hade halm på golvet för att det inte skulle smälla; ty då smällde
det hela natten. 748. Vid julen skulle det vara så tyst och stilla.
Det var kinkigt om jul, d v s övernaturliga väsen var i rörelse
och de var känsliga för att bli störda. 749. Om julafton tog man
in allting, ved o s v så att man skulle slippa att gå ut juldagen.
Juldagen fick ingen gå ut och man höll dörren stängd. Då var
det alldeles tyst på hela socknen. 750. Julafton hugges veden
och bärs in. Intet vedträ fick bäras in före trettondagen. 751.
Vatten hämtas in. Ingen fick bära en vattentår från julafton till
tredjedag. Det skulle vara för att det skulle vara så tyst i
världen. Ingen fick ramla med ved, ingen fick ramla i brunnen.
752. Man fick inte hugga i skogen någon ved eller fälla på rot,
ty då kommer tomten i veden. 753. inte fälla något trä i skogen
från julafton till 30 dygn därefter - gammal sed, okänt varför.
754. Tre dagar före jul skall det vara fredat, julfred i
vintersolståndet. Man fick inte hugga det som växer på rot, inte
döda något djur, ty jultomten och andra få inte julfred. 755. inte
koka eller göra i ordning någon mat under juldagarna. Juldagen
skulle allt vara så stilla. 756. Juldagen, det skulle vara lugnt den
dagen. Under jul till nyår görs inte så mycket arbete. Det var
litet helgaktigt hela tiden. 757. Julmara; ett arbete som räcker
över julen. Det blir julmara, då, om de ta fram spinnrocken och
spinna garn till att väva ett band som de inte kunna få färdigt
till jul. 758. Det var kinkigt under jultiden. Om de ha spunnit
sedan solen gått ned, så ha de spunnit hela natten tills solen gått
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upp. 759. Från julafton till 20:e dagen får intet arbete som ger
ljud ifrån sig utföras; vedhuggning, tröskning, hackelsens
skärande, julstängernas avkvistande - tydligt skall vara avslutat.
Det var farligast att bullra på 20:e dagen, då björnen vänder sig
i idet. 760. På julafton fick man inte tröska och inte hacka i
byttor. det skulle vara stilla om jul och nyår för att man inte
skulle väcka björnen, annars blev han farlig för kreaturen under
sommaren. 761. Från julaftonen till nyåret får endast
husbonden gå in på logen. Han tar ut nyckeln julafton och
förvarar den. 762. De skulle ta in vatten och ved, så det räckte
över jul. Man skulle också ta in all mat och låsa igen härbret.
763. Mat skulle bäras in så att det räckte över hela julen.
Härbresnycklen gömdes i takkätten och grävdes inte fram
förrän på 20:e dagen. 764. Efter bad och ombyte av kläder, som
skulle vara färdigt kl. två, ringdes helgmålsringningen in, om
de hunno till den tiden. 765. Uti ett ordentligt bondhus skulle
allting vara i ordning jämnt middagstiden om julafton och då
förklarade bonden julfred d v s alla var fria från arbete, men om
någon djupare betydelse kunde innefattas i ordet julfrid kan här
icke med visshet avgöras. Men troligen för att man talar om
sådant vid maktspråk och trätor. 766. Intet arbete utom det allra
nödvändigaste från jul till trettondagen. Tiden kallas julfreden.
767. Sedan man druckit sina grannar till: ‘Guds skål i himlen’ alla måtte då vänner vara och julafred hållas (1690-talet). 768.
Vid julen skulle man ända till 20:e dagen vara hemmavid.
Ingenting skulle få fraktas hem. 769. Emellan lusse och
trettondagen är det stilla på logen ifall man inte rensat säden till
lusse. 770. Kl. 12 julafton ringes julen in. 771. Brukas inte att
smida från julafton tills efter nyårsdagen. 772. Julfredens
inblåsande på julafton. Läsa julfreden. Borgarnas procession.
Södermanland, Trosa. 772a. Det var inte brukligt att gå in i
andras hus efter kl. 12 på dagen och störa julfriden. 773. Julen
rings in kl. 12 på julafton; sedan får intet arbete göras utomhus
774. Om julen skall allt vara fritt; inga snaror eller giller stå
öppna i skog och mark; inga råttfällor stå gillrade. Inga
fångstredskap av något slag. Bandhunden släpps lös på
julaftonen. 775. Julafton kl. sex rings högtidligheten in. 776.
Julringning julafton kl. tre var som vanlig helgringning. 776a.
‘Julfridens inblåsande’: Ett bidrag till kännedom om en
gammal sed av Sanfrid Welin. 777. Julfredens utlysande i
Lovisa, Finland, Kungörelse av den 24/12-1836. Det hade
pågått sedan 1700-talets mitt, säkert, enligt räkenskaper. 778.
Allmän julefrid utlyses vid två daler utsatt vite utom vad lagen
dömer den brottslige till vid ordinarie domstolen. Ullared 1739.
779. På julafton lyser man julefred åt folk och fä genom att läsa
en bön. Var och en namnges däri. 780. Yxan sättes fast i
huggestacken på julafton och får inte röras förrän på nyår. 781.
Det skulle vara tyst i hemmet under julveckan. Inget oväsen.
Försiktighet med vad man företar sig. Julafton kl. 12
förmiddagen böra alla redskap och verktyg vara upphängda på
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sina platser. 782. kl. 12 förmiddagen rings julen in i kyrkan på
julafton. 783. Julkärve skall finnas vid varje bebodd gård och
den sätts ut på julaftons morgon eller kväll, men innan sabbaten
rings in, annars blir det julfridsbrott. 784. Man är noga med att
inte störa julfriden; det är en oförlåtlig synd, liksom att bryta
mot sabbaten med ovidkommande arbete. Förr bestraffades
sådan överträdelse med dubbel bot. 785. Man får inte störa
julfriden med arbeten, inte heller gödsla. 786. Ingen jakt får
förekomma under julen. Då skall djuren ha julfrid.
Julafton.
787. Efter aftonvarden läses i bibeln. Var medlem läser ett
stycke julafton av julpredikan. 788. Det sista barnen göra på
julaftonskvällen är att springa och hämta några vedpinnar. 789.
På julafton var alla lika. 790. Julafton, gå tidigt till sängs för
ottefärdens skull. 791. Efter allt stök på julaftonen sätter sig far
i gubbstolen och läser jultexten. 792. Julafton, var för sig läser
evangeliet. 793. kl. 12 julnatten sjunges psalm 424 ‘Den
signade dag’. Man sjunger psalm 55 på kvällen. 794. Sist upp
julafton - sist under hela året. 794a. På julkvällen läser
husbonden högt någon betraktelse. Alla även lejefolket sitta
andäktigt. 794b. Barnen sitta stilla omkring julbordet tills far
läst julbönen, man får inte röra sig. 795. Husfadern läser
julevangeliet och man sjunger psalmer. 796. inte gå bort sedan
det blivit mörkt julaftonskväll. Kommer någon senare, slår man
matspad över honom. 797. Julaftonens förmiddag syssla
männen med litet av varje. De rengöra stall och ladugård,
vattna boskap, ge foder, ställa i ordning slädar och brodda
hästar till ottesångsfärden m m. 798. Om golvet tvättas till jul,
skall det sköljas det sista man gör julafton. 799. På julaftons
morgon tröskas ett lag innan dagningen. Ett lag frambredes och
får ligga över de tre första juldagarna - inte längre. 800. På
julafton göres rent på logen. Man kastar ren säden och skär
hackelse tillräckligt för helgen. 801. Man fick inte diska
julafton. Diskarna ställas undan. 802. Hugga julotta. Hugga ved
tidigt julaftons morgon, med en eld framför vedskjulet. 803.
Julaftons morgon stiga tidigt upp och sätta på fläskgrytan och
doppa. 804. Julafton kl. tre rings helgsmål i kyrkan, kreaturen
fodras, man dricker kaffe. Var och en läser högt ur psalmboken.
De få sina julhögar och det är psalmsång och läsning. 805.
Julafton efter tvättningen drickes kaffe och läses julevangeliet.
806. Julen anses börja kl. sex eftermiddagen på julafton. Då
skall var tiggare vara i sin socken. 807. Att sitta kring ett bord,
läsa en vers var och sjunga. 808. Barnen läsa bordsbönen;
gemensam psalmsång, andaktsstund, psalmodikon på julafton.
809. På julafton lägges gödselstaden jämn. Fähus, stall,
svinhus, loge städas. 810. Läsa vanliga bordsbönen, en psalm
ur psaltaren, sjunga en julpsalm och nr 500, två sista verserna,
julafton. 811. Barnen ruva sig förfärligt för läsningen av bönen
före och efter måltiden om julkvällen. 812. Tidigt på
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juldagsmorgonen skulle man hämta ett lass hö från en lada ett
stycke från gården. Det var inte alls så noga hur stort lasset var,
men det skulle hämtas. Dopp i grytan vid hemkomsten. 813.
Arbetet slutas i skymningen på julafton. Redskap ställas i
ordning på sin plats. 814. Vara ‘bätter klädd’ på julafton. 815.
Den yngste av barnen som kunde bordsbönen läste högt både
till och efter maten julkvällen. 816. Grannarna skulle förr bjuda
kaffe på sängen på julaftons morgon kl. fyra. Kaffe, bröd,
småbröd och pepparkaka. 817. På julafton plockas in under tak
alla donerna. Plogar, harvar o dyl. att inte pojkskälmar och
drängar göra sönder dem eller kasta dem i strömmen. 818. inte
röra i dynghögen under mellandagarna. Man skulle göra den fin
och jämn på julafton. 819. Gödselhögen skall harkas i sär, var
‘julafta’. 820. Bön- och psalmsång julafton, Luthers postilla.
821. Julafton läses julevangeliet; något om Kristi födelse. 822.
Sedan man skurat, badat och klätt om sig, drickes glögg som
husbonden slår i. 823. Vid fem- sextiden skall alla vara badade
och omklädda, varefter man äter julkväll. Sedan tändes granen
och man dansar långdans. Därefter delar man ut eventuella
julgåvor. 824. Det har ansetts vara mycket obildat att gå på
besök julkvällen eller juldagen långt in på detta sekel. 825.
Fastar man julafton, och när de andra om kvällen sätta sig till
bords och går till en korsväg, får man se sin tillkommande. 826.
På julafton skall tomten ha vit gröt. Då skall man också gå in i
ladugården och höra tjuren tala med korna om året som gått.
827. Julbocken står inne till Knut. 828. Den som kommer och
sjunger Staffan bjuds på varmt brännvin och dricka. 829.
Julafton är fridag för fiskarna. 830. På julaftons morgon eldar
man mot troll och trollkäringar i ladugården och leder korna
genom elden. 831. Julafton det var storätarda’n; då fick man äta
så mycket man ville. 832. Julafton skulle allt stökas undan till
klockan 12. Ingen mockning före annanda’n. 833. Julafton ritar
man kors med krita på dörrar och hus. 834. Kors i dörrar mot
den onde, julafton och helgdagsaftnar.
Julklappar.
835. Julklappar inköptes på fastingen. 836. Julklappsutdelning
inte vanligt. 837. De som inte få julklappar sägas få rida
jultabben. 838. Julklappar, julbröd, julbrännvin till tjänare. 839.
Julklappar; halsdukar, kängor, undertröja. 840. Julklappar
kastas in genom dörren. 841. Julklappar vanligen till
tjänstefolk. 842. Julklappar till dräng och piga. 843. inte andra
julklappar än julhögar och bröd till tjänstefolket. 844. Mindre,
ofta skämtsamma julgåvor till barnen på lilla julen. 845. Någon
liten julklapp, något nytt klädesplagg. 846. På julafton göra
barnen små paket av sockerbitar, tändstickor, tygbitar, urklipp
ur tidningar och kasta in. Det gäller att ta fast den som kastat in
julklappen. 847. inte alltid julklappar till barnen med till
lejfolket. 848. Julklappar till folket från herrskapet. 849.
Julklappar åt statbarnen. 850. Brukspatrons barn som gått och
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läst, får en sparbanksbok med en krona. Sedan inte inbjudna till
julkalas. 851. Barnen få en julkuse och en julkanna brännvin.
852. Inkastande kväll. Klappar inkastas. 853. Statbarnen få
västar i julklapp sydda av grevinnan och hennes dotter. 854.
Det förekommer inte sällan att byborna ge varandra julklapp.
Vanligen fruntimmerna som vävt eller stickat något plagg. 855.
Knacka på dörren och kasta in paketen. Skämtsam gåva. 856.
Meddelaren minns sig inte ha fått julklappar av sina i
barndomshemmet, men fått en bondsjal av en dräng en gång.
857. Julklappar till tjänstefolket. Utdelning av gåvor till de
fattiga under gården. 858. Lärarinnan får många varma
klädesplagg i jultråd av byborna. 859. En tjänsteflicka kunde få
i julklapp ett par galoscher eller tofflor och något smått. 860.
Pigan får en väst i julklapp, utom julhög. Hemgjorda
julklappar, sydda, stickade m m köpta huvuddukar. 861. Förr
skulle man inte visa vem som kastade in julklappen. Man
gläntade på dörren och kastade in paketet. 862. Kasta in
julklappar, fastbundna vid jul-typpan. 863. Springa och kasta in
julklappar. det gäller att ta fast givaren. 864. Julklapparna visas
vid julottan. 865. På julaftonskvällen, sedan barnen gått och
lagt sig, fylldes deras skor med karameller o dyl. ifall de varit
snälla, annars ställes ris vid sängen. 866. Flickorna sticka
vantar åt drängar och bröder till julklappar. Karlarna ge
flickorna träskedar. 867. Julklappar mest bröd i högar på
julbordet. 868. Lillgummor skulle ge en särk eller julbock till
gudbarnet till jul. 869. Jultråd är present, dock inte liktydigt
med julklapp. 870. Ibland kan det hända att blinde fästefolk
eller några av en familjs yngsta kasta in julklappar. Man
försöker då springa ikapp givaren och bjuda in den på
förplägnad. 871. Några julklappar nyttjas inte bland de gemene;
endast niklas-gott och staffans-gott till barnen. Förekommer
nog något smått, när man har tjänare. 872. Man får inte
julklappar, men däremot nyårsgåvor; oftast någon
klädespersedel. 872a. Vid trettonhelgen binder man på skämt
fast någon sak vid en klump och kastar in den.- Det kallas
trettondags-klubb. 873. Tredjedag-jul är tjänarna lediga och då
är det även fattigstämma, då man auktionerar bort fattighjonen
till lägstbjudande. 874. På julafton kan man ge varandra
nidgubbar d v s fula trägubbar. 875. Julklappsrim. 876.
Julklappar delas ut av en utklädd julbock eller jultomte. 877.
Man kastar in julklappar i lönn. 878. Inga julklappar delas ut i
hemmet. Däremot få alla barnen en stor pepparkakshäst. 879.
Barn
gav julklappar till varandra; karameller, julharar,
huvudkläden el. dyl.virades in i halmkärvar och kastades in.
880. Barnen få julklappar. 881. Fadderbarn få gåvor. 882.
Kasta in julnötter i stugorna på julafton. 883. Barnen få varsin
träsked till julklapp. 884. Julbockar dela ut julklappar i alla
gårdar. 885. Tomten kommer in med julklapparna, då läses
bords- eller aftonbön. 886. Julgubben kommer med julklappar
och hälsningar från vänner och bekanta. 887. Tomten delar ut
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julklappar med rim. 888. Julfågeln bär julklapparna. 889. En
person utklädd i lång-gullskinn. 890. Julklappebocken - en
utklädd eller stor docka till vilken alla julklappar samlas ställes
vid spisen av ett fruntimmer med ett lakan över sig. 891. Seden
med jultomte, julbock o dyl. i bruk samtidigt med att
julklapparna bli allt vanligare. 892. Julbock med tomte delar ut
julklappar. 893. Julklappar inkastas av en tomte. 894. Julgåvor
bäras ut om natten - gå utklädda. 895. Utklädda till julbock, ta
fram julklappar. 896. Julbock med julklappar. Man skjuter på
honom och sjunger en visa: ‘Fadren han ladda och sonen han
sköt’ etc. 897. Julbock av halm med däri gömda julklappar.
899. Herrskapets julklappar; julbock av trä med låda för gåvor.
Julklappsverser. 900. Julbock kommer med klappar. Han kör
med en hund förspänd. 901. Julbocken var utspökad och kom
med julgåvor. 902. Julbockar gå kring vid jul. 903. På julaftons
morgon får men en julklapp i en strumpa. 904. Man går
julbock; två klädda i vanlig dräkt, en utklädd till bock och
sjunger: ‘Goder afton’. De hälsa och sjunga. ‘De höljde på
honom en kappa blå’ etc och de få fägnad. 905. Julklappar
utdelades av en julbock eller kastades in. Även av juldockor.
906. Staffensgutt. Staffen är en sed. Natten mellan juldagen och
annandagen då lägga de gott i skorna och inbilla barnen att
Staffan har gjort det. 907. De gick också julbock förr under
julhelgen, men jag vet ju inte om det var en bestämd dag. Det
var två som kom klädda som vanligt och hade en utklädd med
sig.Han var klädd som bock med ett ludet fårskinn över sig.
När de kom in sjöng de: ‘Goder afton, goder afton båd’ kvinna
och man, husbönder, matmödrar och alla försann. Så hälsade
bå’ karlar och bock åt alla sidor och så började de sjunga om
bocken: ”Fadern han ladda’ och sonen han sköt. De sköt den
bocken så han till ‘jola’ stöp, - så lade de bocken i båten. De
höljde på honom en kappa som var blå, det gjorde de för att den
bocken var grå, så lade de bocken i båten. Se’n höljde de på
honom en kappa som var röd. Det gjorde de för att den bocken
var död. Se’n lade de bocken i båten. Se’n höljde de på honom
en kappa som var vit; det gjorde de för att den bocken var lik;
så lade de bocken i båten”. Sedan skulle de ha fägnad här i
huset. 908. 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. 909. Natten till annandag jul skolka barnen
borsta sina skor riktigt blanka, så kommer Steffen lägger
godsaker i den ena kängan och ris och påse och aska i den
andra. 910. Natten mellan juldagen och annandagen kommer
Staffan med staffansgott till barnen, bakelser o dyl. eller något
klädesplagg eller pengar. Stoppas i deras skor som sätts på
bordet. I de olydigas skor; ris eller dylikt. 911. Staffansgott
utdelades åt barnen annandag jul. 912. Förr inte julklappar,
endast staffansgott. 913. Julklappar först sedan julgranen
kommit i bruk. 914. Steffensgott. Staffan; det är en sed mellan
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juldagen och annandagen. Då lägga de gott i skorna och inbilla
barnen att Staffan har gjort det. 915. Några julklappar nyttjas
inte bland de gemena. Endast niklasgott och staffansgott till
barnen. 916. Barnen få niklasgott och staffansgott i sina stövlar
och kängor på juldags och annandags morgon. Ha de varit
olydiga ligger ris och aska i skon.
Kinkenjes. (Kindchen Jesus).
917. Till jul klä pojkar ut sig till Kinkenjes. De gå och tigga för
jul fram till 20:e dag Knut. 918. På julaftonskväll ställer man
fram sina skor så att Kinkenjes skulle kunna lägga sina gotter i
dem. Sedan kommer Robert Knecht mit einer gawaltigen Rute
in der Hand, och frågar om barnen varit snälla. 919. Julbocken,
två utklädda bära in julklapparna på sin rygg, följd av
Kinkenjes med gullkrona på huvudet.
FÖRBUD OCH FÖRESKRIFTER
920. Man skulle gå till bords alla på en gång. Ingen fick börja
före de andra. 921. Från julbordet skulle alla stiga upp
samtidigt, ty då var man säker om att gårdens kreatur skulle
följas åt och komma hem på kvällarna, när de var på bete under
sommaren. 922. På julkvällen inte duka av julbordet; inte
öppna dörren och stänga spjället. 923. Det vatten som man
tvättade sig i julafton får inte slås ut förrän annandagen, att icke
onda makter som då är i rörelse få fatt i det och vålla
vedervärdigheter för dem som tvätta sig däri. 924. På julafton
får man inte slå ut tvättvattnet. 925. Alla yttersysslor avslutade
för mörkrets inbrott julafton, att inte de avlidna och andra
andeväsen som är i rörelse julnatten skall störas. 926. På
julkvällen skulle alla tacka varandra. 927. Julafton på kvällen,
då man klär av sig, skall man akta sig för att stå med bara fötter
på golvet, annars blir man ömfotad hela nästa år. 928. inte bli
osams julafton. - Dåligt bykår under kommande året. 929. inte
återlämna något lånat på julafton; det skall återlämnas förr eller
senare. 930. Julnatten skall husbonden gå ett varv motsols runt
stugan att trygga den mot trolldom och läsa något. 931. Binda
på fisknäten julafton för fisklycka. 932. Julafton skäfte de en lie
på en orv (lieskaft) gick runt huset och läste ‘fader vår’. Ingen
olycka under året skulle hända. 933. På julafton skall man alltid
köra hem något från ladorna på ängarna, hur mycket man än
har hemma. 934. inte röra vattnet i brunnen på julafton; inte
bära ved. 935. inte baka själva julafton. 936. Mor lägger av all
sorts julmat på en tallrik endast runt kanten och ställer in det i
ett mörkt rum. 937. Vatten inbäres julafton så att det räcker
över hela juldagen. Man fick inte bära in vatten juldagen. Då
blir det gott om flugor hela sommaren. 938. På julafton få inte
dörrar till matbodar och uthus stängas. 939. På julafton får men
inte gå ut sedan sol gått ned. 940. Dörr och spjäll stängas
julaftonskvällen. Man skall hålla sig inne. 941. Lutfiskbenen
skall man ta vara på julkvällen och kasta ut åt räven, så att han
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inte tog hönsen om sommaren. 942. Jul-osten får ingen annan
än far själv skära - annars otur med allting under året. 943. En
gåva till dörrgumman på julafton, en gammal utsliten sko. 944.
Eld är det bästa skyddsmedlet mot trollpackor och huldror.
Kraften starkare än annars vid jultiden. Skenet från julbålet får
lysa på alla kläder för att säkra dem för mal. 944a. Hästsko och
yxa under julbordet för tur i allmänhet under kommande år.
945. Inga kördon eller redskap skall stå ute under helgen. I så
fall varslar det om förlust av dessa föremål för kommande år.
946. Inga redskap skall stå ute ty då äventyras skörden. 947. På
julafton lägger man ut askan från spisen på gården. Ser man
sedan spår i askan från huset betyder det dödsfall, men leda
spåren mot huset blir det ingen förändring. 948. Inga redskap få
stå ute julnatten, ty då kommer Jerusalems skomakare och
sätter sig på dem. Man blir då efter med skörden. 949. Om
tretton sitta till bords på julkvällen, skall en av dem dö under
året. 950. Under julen bör inget vara bortlånat. 951. Allt
eggdon skall vässas julafton och ett ståldon läggas i varje lada,
så bli kreaturen förvarade mot trolldom. 952. inte sitta tretton
vid julbordet: en dör då innan nästa julkväll. 953. Sup och mat
under bordet på julkvällen åt jungfru Marja. 954. Julafton och
juldags morgon skall man bita i ett äpple. Det var nyttigt för
hälsan. 955. På julaftons morgon vid klockringningen skall
man lägga ihop en julhög på logen och ställa tillsammans stol,
kastskovlar och alla andra redskap. Det skulle vara en
helgedom. 956. På julafton skall man vara noga med att inte
ställa skorna med tårna mot dörren, ty annars skulle någon dö
under året. 957. Julafton skulle man vara glad, nöjd och snäll,
så blir man sådan ända till nästa jul.
Fönster.
958. På julkvällen var det noga med att ha för fönsterna, ty om
vargen såg julljuset, skulle han ta kreaturen om sommaren. 959.
Sjalar hängdes för fönstren i moderns hem, då det sades, att om
vargen fick se in i rummet på julafton, skulle han få makt med
boskapen följande sommar. Som modern i senaste tid inte sett
någon varg hängdes sjalarna för, för att inte barnen skulle se ut
och kanske bli skrämda och sjuka. 960. inte lysa ut genom
fönstret på julafton. Vargarna ta kreaturen under det kommande
år. 961. På julafton fick man inte tända förrän man hängt för
fönstren ty om en tasse, ett sjörå, skogsrå, bergtroll eller dylikt
såg in kunde det bli farligare. 962. Fönsterna fördragna under
kvällsmaten för att inte de döda skall titta in. 963.
Julaftonskväll skall man inte rulla ner för fönstren. Tomten
skall få se på när man äter. 964. Fönsterna skulle inte vara
fördragna på julafton. 965. Under hela julkvällen få
rullgardinerna inte dras ner. Brukspatronen gör en promenad
utefter bruksgatan. Det var trevligt att se in i stugorna och höra
sång. 966. Gardinerna fördragna julafton, så att ingen kan titta
in. 967. inte luckor för fönstren, julafton. 968. inte rullgardiner
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för; vem som helst går och tittar in genom fönstren julafton.
Det gäller att få tag på den. 969. Till jul skall man hänga för
fönstren, så att inte vargen kan se. Ser han sovlet, tar han
kreaturen på sommaren. Det är inte bra om han ens ser
talgljusen. 970. Under julkvällen skall fönstren vara förhängda,
för att inte rovdjuren skulle kunna se in, för då skulle de få
makt med boskapen. 971. Lakan för fönstren julkvällen, för att
inte vargarna skulle kunna se in. De riva då lika många kreatur
som de se människor. 972. Seden förbjuden, då folk har råkat
vilse och istället har ljus i fönstren. 973. Julkvällen hängs
fönstren för med lakan eller täcke, så ingen kan se in. Om man
under ätandet julkvällen tappar något fick man inte ta upp det,
utan det skulle ligga där till dagen efter. 974. På julkvällen bärs
in en skiva bröd av var sort. Första skivan av varje bulle kastas
under bordet till tredjedagen. 975. Tappar man något
julkvällen, får man inte ta upp det. Det skall julbocken ha; Det
skall råhan ha. 976. Om någon tappade något under bordet så
fick han inte ta upp det. Det var inte bra att titta under bordet.
977. Det får inte tas upp. Onda andar följde matbiten. 978.
Tappar man något, får man inte ta upp det förrän det är slutätet,
annars osämja i huset. 979. Det var farligt att tappa något under
bordet. Fara för kreaturen eller huset. 980. Julkvällen skall
kvinnfolket sitta och sy på något arbete för att likna jungfru
Maria. 981. Sys något på julafton - var något om jungfru Maria
eller Jesusbarnet. 982. Sömma skjorta åt frälsaren till jul. 983.
Sömma något på julafton för att göra något åt frälsaren. 984.
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 Jesusbarnet. Talesätt om
något som går bra: ‘Det går som att lappa vantar på
julmorgonen’. 985. inte sy något på julafton. 986. Man skall
inte sy i knappar i kläderna på julaftonen ty då får man bölder i
händerna under året som följer. 987. Sy på barnet Jesus; man
syr några stygn på julafton. 988. Jungfru Maria hade sytt på
julafton; därför syr man då. 989. Man lyssnar på julafton för att
utröna huru säden skall bli.
Juldagen.
990. Den som först hann äta upp julsoppan, skulle bli först i
allting. 991. För att kreaturen skall hålla ihop på sommaren, får
man inte mocka på juldagen. 992. inte mocka i ladugården på
juldagen. Stor högtidsdag. 993. Ingenting får gå runt juldagen.
Potatisen skall vara skalad dagen innan. 994. Man skall ligga
och sova lång säd. 995. inte gå ut juldagen. 996. inte skotta
ladugården på juldagen. 997. inte bra att ligga och sova på
juldagen. 998. inte mocka fähuset juldagen, kommer man åt
djuren med skoveln, få de ont i fötterna till sommaren. 999.
Man skulle hålla sig inomhus juldagen. 1000. Under juldagen
får ingen gå ut, utom för att fodra kreaturen. 1001. inte gå ut
sedan julen ringts in förrän på annandagen. 1002. På juldagen
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lägga gödseln i dörren, korna hålla sig framme på sommaren.
1002a. Juldagens morgon skall man äta ett äpple först av allt
man äter, så får man bra mage under det kommande året. 1003.
Efter återkomsten från julottan vilja de gamla äta, läsa och
sova. 1004. På juldagen håller man sig i stillhet; inte leka.
1005. inte mocka i fähuset juldagen. Om man rörde vid kornas
fötter, blev de ofärdiga om sommaren. 1006. inte göra rent i
stall och fähus: gödseln får ligga kvar till annandagen. Djuren
komma att följas åt bättre på betet. 1007. Juldagen sjunges vid
högmässans slut psalmen ‘Den signade dag’ med den gamla
melodin. 1008. Stillhet juldagen, man skulle gå tidigt till sängs.
1009. Man skulle sova under juldagen och kalasa på kvällen.
1010. Dina får bli sjuka om du maler på en kaffekvarn på
kvällen? 1011. Inte ligga på juldagen; det blir liggsäd på
åkrarna. 1012. inte röra i dynga på juldagen. 1013. inte slå ut
tvättvatten juldagen. 1014. Juldagsmorgonen skall man upp på
fastande mage, läsa med ungarna, så bli de lättfattliga i huvudet
och lära sig snart orden o s v. Tuppen värper åt dem. 1015. inte
tvätta sig i ansiktet juldagsmorgonen ty då får man fräknar och
kvisslor. 1016. Man skulle sova middag juldagens eftermiddag.
1017. inte mocka ur ladugården juldagen. Jultrollet kan ta
dynga och skada kreaturen. 1018. Juldagen inte föra gödsel i
ladugården; lägges ut försiktigt i en hög annandagen: fänaden
skall följas åt på sommarbetet. 1019. Solen dansar juldagen.
Den som är sluger kan se det och se huru det kommande året
kommer att bli; gott eller svårt, hurudan väderleken blir. 1020.
Husmodern skall ha hilkan på sig då hon julmorgonen kokar
kaffe. Håret bart - hon kommer att tappa det innan nästa jul.
1021. Man skulle sova mycket under juldagen. Ju sömnigare
man är desto bättre blir skörden. 1022. Man skulle inte nämna
ordet svin på juldagen, ty då finge man otur med djuren. 1023.
På juldagen bör man schasa bort skatorna som den dagen lägga
den första kvisten till sitt bo. Juldagen är den enda dagen på
året som man ostraffat kan bekämpa dem. 1024. Juldagen får
ingen gå in i ladugården med rött i kläderna; det blir otur med
korna. 1025. När man kommer hem från julottan dricker man
kaffe och läser jultidningarna. Kring granen och brasan och
Tummeliten. Under juldagen får man inte besöka varandra.
1025a. Juldagsmorgonen ätas äpple eller annan frukt på
fastande mage. 1026. Julfrid iakttags under juldagen. På
annandagen kan man göra besök. 1027. Efter julottan skall man
smaka varandras glögg. 1028. När juldagen infaller på en
söndag, delar sig ljuset i två lågor och dansar kl. 12. 1029.
Juldagens kväll tar ungdomen granar och bär till den som man
tycker om. 1030. Annandagen mockar pojkarna i ladugården
där de tycka om ägaren. 1031. På juldagen går man med stjärna
och uppför ett julspel. 1032. På juldagen fick man inte fli och
mocka d v s undanföra gödsel i fähuset, utan man väntade med
detta till tredjedag jul. 1033. På juldagen fick man inte mala på
en kaffekvarn eller något annat snurrande, ty då blev fåren
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sjuka. 1034. Föds man på julmorgonen blir man seende. 1035.
Ungdomen gick på juldagsmorgonen och sjöng in julen: ‘God
morgon, god morgon, både kvinnor och män’ - och blev
fägnade. 1036. Släpper ut korna i gryningen på
juldagsmorgonen för att dricka. Först ute får grödan först
inbärgad och tur med allt arbete. 1037. Juldagens gödsel från
fähuset skall läggas på ett ställe, annars komma kreaturen att
stånga varann. 1038. Skrämma och springa efter skator på
juldagen, för att bli kvick i rörelserna. 1039. Man skulle skjuta
en skata, skör, på juldagen, för att inte ens boskap skall
skrämmas och för att man skall få god skörd. 1040. inte ens
nämna ordet ‘svin’ på juldagen; inte ge dem mat; annars får
man inte tur med dem. 1041. Långfredag, påskdag och
juldagskväll skall alla vara svartklädda i kyrkan. 1042.
Juldagen får ingen gödsel föras ur ladugården eller stallet; det
sker på annandagen.
Besök.
1043. Det var opassande att göra besök på juldagen. 1044. Det
var inte vanligt att gå bort juldagen. 1045. Det var inte fint.
Sedan det blivit mörkt, går ungdomen att hälsa på varandra.
1046. Alla sitta hemma i stugorna juldagen. För helig dag att gå
bort på. 1047. Juldagen är en riktig dråsaredag, mest sömn, inte
gå till grannen. 1048. Skamligt att springa i stugorna juldagen.
1049. Den som gick till grannas juldagen, kallade de för
julsugga. 1050. Kommer någon objuden juldagen, ruskar man
en askpåse över honom. 1051. Man skulle kasta fläskspad efter
den som går bort juldagen. 1052. inte gå bort på juldagen. Gör
man det får man mäsk i en trasa som smusslas ner i fickorna
eller binds på ryggen. 1053. En julgris är en besökare på
juldagen. 1054. Den säges bära grisfoten i munnen. 1055.
Juldagen fick man inte titta ut; då var man julsugga. 1056.
Askpåse på ryggen på den som går i granngården juldagen.
1057. Julgylta var öknamn på den som gick i byn juldagen.
1058. inte gå ut juldagen; barnen varnas för att gå i gårdarna;
man skulle slå matspad på dem. 1059. inte hälsa på eller besöka
grannarna juldagen; då blir man julsugga. 1060. Julgalt,
julsugga - den som objuden går in i en gård på besök juldagen.
1060a. Fördömligt att gå någonstans på juldagen. 1061. Under
juldagen särskilt var det förbjudet att sopa golvet. Man får göra
besök annandagen. 1062. Inga nöjestillställningar. 1063.
Opassande gå bort den dagen. Man kallades då jullapp. 1064.
Juldagen få inte pojkarna gå till grannpojkarna för att leka; göra
de det, så få de inte något gott i skorna till Staffans utan bara ris
och aska. De få alltså inte slant, julgris, russin eller karameller.
1065. Hålla sig inne juldagen. Barnen smyga sig till att åka
skridskor. inte gå till grannas. ‘De ta oss till julstek’. 1066.
Hålla sig inne juldagen. Julsugga, den som går ut. 1067. inte gå
någonstans juldagen. Gör man det skälls man för jultroll. 1068.
En påse aska hängdes på den som gick bort. 1069. På juldagen
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får man inte gå över hank och stör. 1070. inte gå bort juldagen,
man blir tagen till julgris. Barnen skrämmas därmed. Bli
julgalten. 1071. Om man gör besök juldagen kunna de kasta
kålspadet över en, ty då åts kål. 1072. Går man på besök
juldagen, kallas man julgris och möts med skulhinken. 1073.
Man går aldrig bort på juldagen, ty då anses man tigga och
kallas julsugga. 1074. Den som går objuden på besök på
juldagen får en askpåse på ryggen. 1075. Om ett fruntimmer på
juldagen gjorde besök hos någon - gjorde hon ‘mättlamm’ Om det var en karl ‘bagglamm’ hos den som mottog besöket.
Annandag jul.
1076. Julbarret sopades ihop och lades i spisen på annandag jul.
1077. Annandagen besöker man varandra och avsmakar
varandras julbord. 1078. Annandagens firande var gladare.
1079. På annandagen börja julkalasen. 1080. På annandagen
går man runt och tigger till Knuts-kalas. 1081. Annandagen
börjar julbjudningarna. 1082. Det anordnas annandagsbal.
1083. På annandagen börja julkalasen; då bjuder man på kaffe,
bröd, godis o dyl, men sällan på mat. 1084. Staffansupptåg
förekomma på landet. 1085. Staffanssjungning och
staffanskalas. 1086. Julmän, annandag jul, då vuxna personer
och gamla slå sig ihop och gå från gård till gård att få
undfägnad av ost, bröd och brännvin. En del bli fulla. 1087.
Annandag jul utklädda hur som helst. 1088. Annandag jul rida
pojkarna till olika gårdar för traktering. 1089. Annadag jul rida
pojkarna ut till gårdarna med sång och lustigheter. 1090.
Annandag jul gå omkring och sjunga. 1091. Annandagens
morgon går man från stuga till stuga och skriker: ‘Ost och bröd
och brännvin skall vi ha, skall vi ha, skall vi ha!’ 1092.
Staffanssjungning. Tända ljuskronan utanför fönstret. 1093.
Rida Staffan annandag jul. Rida helst åt norr, för att vattna i
rinnande vatten. Skydd mot kvarkan. 1094. Annandag jul
väcket matmor med en annda’s-bulle, limpskivor med ost och
fläskkorv, sylta och juldricka. 1095. Rida Staffan., annandag
jul; få fägnad, fodra kreaturen, göra skälmstycken i
ladugårdarna, medföra stjärna. 1096. Staffanssjungning var förr
mycket vanligt. 1097. De gick staffan, redo staffan eller gick
julgången annandag jul. Sång. 1098. Annandag rida omkring
och sjunga: ‘Staffan var en stalledräng’. 1099. Sjunga
tiggarsånger med stjärna. 1100. Annandagen rida Staffan;
lyktor av oljat papper; vattna hästarna vid nordrinnande vatten,
att de inte bli sjuka. Visa: ‘Staffan var en stalledräng’. 1101.
Rida Staffans skede annandag jul. 1102. Rida Staffans skede
(kapplöpning) i Staffans otte; mocka i ladugården, vattna
djuren o dyl. och bli inbjuden på traktering eller göra ofog i
ladugården och inte få någon traktering. 1103. Annandag jul
utklädning till staffansgossar utan kostymering. Flickorna
klädda till gossar och tvärtom. 1104. Annandagens morgon rida
pojkarna omkring och sjunga staffan. De trakteras med fläsk,

293
smörgås, mosbröd, glögg och dyl. 1105. Staffan var en
stalledräng vid kungens hov. 1106. Rida staffan annandag jul.
Staffansstjärna, ljus i en träring kring mössan. 1107. Gå med
stjärnan natten mellan juldagen och annandagen. Beskivning av
stjärnan. De sjunga: ‘Vak upp, se ljus, se morgonstjärnan
strålar klar ‘ etc. 1108. De sjöng för dörr på annda’sotta på
julen, utklädda till Judas, Herodes, betjänt och med ljusa
stjärnan: ’God morgon husbonde!’ etc sjunges annandag jul.
Rida staffan. 1109. Den som rider ner i en gödselstad, skall
gala, annars orkar inte hästen upp. Har tuppen sjunkit ner, så
gal han och klarar sig upp. 1110. Annandag jul rida de till olika
gårdar och sjunga: ‘Goder morgon, goder morgon, både kvinna
och man!’ 1111. På annandagen utdelas i tur och ordning till
alla av staffansbulle. 1112. På annandagens morgon redo de
Stefani. 1113. Annandag jul rider man mellan gårdarna ända in
i stugorna och dricker glögg. 1114. Annandag jul gå i gårdarna,
sjunga Staffans visa, bjuda ost, bröd, brännvin o dyl från
julbordet. Vanligen är karlar utklädda till fruntimmer. 1115. Gå
och sjunga julvisa, ha fängning med sig. De få glögg och ‘äte’.
1116. Man får glögg i var gård. 1117. Annandag jul sjunges
annandagsvisan: ‘God morgon, kära fader, god morgon, kära
fru!’ - man bär en trettondagsstjärna och går utklädd runt och
får förplägnad. 1118. Staffanssjungningen annandagen eller ev.
någon annan dag. Deltagarna är Staffan, julbocken, iklädd
avigvänd päls, horn och träskedar till öron, Judas Iskariot med
kagge eller brännvinsplunta. Man samlar brännvin till
trettondagsgillet. 1119. På annandag jul rider man staffan. Man
kastar i gödsel i stallet i granngårdarna. 1120. Annandag jul
mockar man i andras ladugårdar. Man samlar ihop till bal och
sjunger: ‘I da’, i da’ e annda’. 1121. Man tigger ihop till
staffansbal utklädd i vitt och sjunger: ‘Kung Herodes rider på
en apelgrå häst’. 1122. Annandag jul rider man staffan och
vattnar hästarna i en nordrinnande bäck. Man sjunger: ‘I dag är
det annandagh jul, tackom vi så gärna!’ 1123. Annandag jul
rider man staffan. Man skall då rida över tre rinnande vatten,
där hästarna få vattnas. 1124. Staffansvisan: ‘Goder afton,
goder afton, både kvinna och man!’ sjunges då man rider
staffan och vattnar hästarna i nordrinnande vatten. 1125. På
annandagen börja kalasen. 1126. Trettondagen firas med
upptåg och trettondagsbal. Exempel på lekar som lekas där:
blindbocken. 1127. Annandag jul mockar man i varandras
ladugårdar. Man går med stjärnan och sjunger: ‘Guds fred, god
dag, på denna andra juledag!’ 1128. Staffansritt på annandag
jul. man vattnar hästarna i nordrinnande bäck. 1129. Gå
julegången. Mycket tidigt på annandags-juls morgon gick de
unga männen från ställe till ställe i byn och sjöng staffansvisa
och blev undfägnade med bröd och brännvin. 1130. Annandag
jul gå omkring med staffans bulle. En hoper karlar gå från by
till by, gård till gård med ett stenfat fyllt med brännvin.
Trakteras ur fatet, men husägaren måste själv fylla på brännvin.
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1131. Vid annandagsottan knacka på grannarnas fönster och
sjunga sista strofen: ‘Vill Ni inte vakne, dra vi ut er nakne, för
nu e de jul igen!’ 1132. De tre vise män gå och sjunga: ‘Ingen
dager synes än’ på annandags otta.
Staffanssång.
1133. ‘Si goddag, Fader vår, få vi stanna på er går’ etc. Guds
son är född i Betlehem på denna dag, goder morgon både herre
och fru. 1134. Sjunga staffan med eller utan stjärna. 1135.
Springa utklädda omkring och sjunga Staffansvisan annandag
jul. En var Judas med pungen. 1136. Annandagsmorgonen
sjöngs staffan och julvisor. Julbock av halm medfördes. 1137.
Gå omkring och sjunga Staffan var en stalledräng; medföra
stjärna, pung och Judas; tigga till en fest. 1138. Annandag jul
gå de unga omkring och dricka glögg i gårdarna och sjunga
Staffan vattnar sina fålar fem. 1139. Staffanssjungningen vid
annandags- eller tredjedagsottan. De var utklädda;
staffansgumma, bocken. 1140. Utklädning och sång för
annandag jul. 1141. Utklädd till Staffan. 1142. Anndagssjungare med bock och stjärna. Sång: ‘God morgon, Guds
son är född’, många ljus tändas i stugan. Förplägnad. 1143.
Annandagen gå ungdomarna omkring och sjunga för traktering.
Goder afton, go’ vänner, nu skolen I få se tre muntra gesäller’.
1144. Staffansgossarna få en gång sällskap med en man med
hästhov i stället för fot. De upphöra sedan att gå omkring och
sjunga. 1145. Stjärngossarne; tre stycken med en stjärna. 1146.
Som staffanssjungare gå både gossar och flickor. 1147.
Annandagsmorgonen rida omkring på hästar. Det var ståtligare
än att gå. 1148. På annandagsmorgon går man och sjunger
Staffansvisan under olika former. 1149. I Hargs socken var de
utklädda till man och kvinna. Det var insamling till
ungdomsbjudningen. 1150. I Alunda drages Staffan på en
kälke, utklädd och försedd med en väldig pipa i munnen. 1151.
Staffanssjungning natten till annandagen. De var inte utklädda.
Julbock i bockhuvud och päls. Vallkulla med näverkolt.
Vanligen fattiga som tigga. 1152. Annandag jul komma
staffanssjungare utklädda med julbock sjunga staffansvisa och
trakteras. 1153. Sjunga staffan. Julbocken deltager och tar emot
gåvorna. 1154. Sjunga staffan annandag jul. Judas med pungen,
gemensamt kalas. 1155. Staffanssjungning med kung, knekt, tre
vise män, Judas med pungen, stjärnförare, brännvinskusk, tre
andra; utförlig skildring. 1156. Staffan och häst, virad med
halm. 1157. Tredjedag jul sjunges staffansvisan. Ungdomarna
var utklädda, flickorna till pojkar. Några kjoltyg fick inte synas.
1158. Gå med ljusa stjärnan och sjunga julvisa på annandag jul.
Stjärna, Judas och julbock. 1159. Staffanssång, natten mellan
juldag och annandag. 1160. Utklädda till skråbockar med
lyckans stjärna. Svarte mannen, Judas med pungen (kanske
samma person). 1161. Värmlänningar var utklädda till Herodes,
Josef m fl. med stjärnan. Senare utan utklädsel. Beskrivning av

295
stjärnan. 1162. På annandags juls morgon väcks man av
Staffanssångare. De bjudas in och få traktering. Ungomen
gödslar ut och lägger gödseln vid grannens stalltröskel.
Upptecknaren vet inte varför. 1163. Man skulle ut och sjunga
på annandagen. Beskrivning av den s k ljusa stjärnan. Det var
ofta så ordnat att tre av sällskapet skulle föreställa varandes de
tre vise män och några apostlar och en skulle vara Judas med
pungen. Han hade naturligtvis en gammal skinn- matsäck på till
pung. Han fick vara beredd på att bli hackkyckling för de andra
kamraterna. Han såg vanligen ledsen ut och fick fägnad sist av
alla då det gällde. 1164. Man går runt och sjunger Staffan;
alltid en Judas som har pungen med. Man kärrar också in
gödseln i stallet på annandagen. 1165. Förr har man sjungit
Staffan. Hästen klädd med koskällor och kringlor av olika
sorter. 1166. Annandag jul; gå och sjunga Hosianna i gårdarna.
Bjudas in på kaffe. 1167. Staffanfolksmän i kvinnofolkskläder
och ludna pälsar på tredjedag jul gick runt och tiggde supar.
(Storsjön, Jämtland).
Vattna hästarna.
1168. Man skulle vattna hästarna och rida till ett bestämt ställe.
Först framme får bästa turen under året. 1169. Tidigt uppe
annandagen och rusta kreaturen, ty man skall vara först med
hästarna vid källan så att de få dricka märg i benen. 1170. På
morgonen annandag jul vattnas hästarna i bäck med
nordrinnande vatten. De bevaras då friska hela året. 1171. Rida
Staffans skede annandag jul över minst tre rinnande vatten.
1172. Staffansridare ställa till oreda i ladugårdar o dyl. 1173.
Annandag jul skulle man rida och vattna hästarna i
nordrinnande vatten, så att de bli friska och inte få några
motgångar. På hemvägen rida de in i stugorna för att hästarna
skall få något att äta efter vattnet. 1174. Annandag jul vattnas
hästarna i en nordrinnande bäck. 1175. Annandagen vattnas
hästarna vid brunnen, de kappas därom. 1176. Man skulle rida
och vattna hästarna och sjunga staffansvisa. 1177. Den som
först annandags otta hann vattna sina djur, troddes få tur med
djuren det året. 1178. Förr red man Staffans skede till en källa.
På återvägen red man in i gårdarna och in i stugorna. 1179.
Man skulle vattna hästarna annandag jul. Den som kommer
först till vattningsstället ‘fick skumma det feta’, d v s fick den
bästa kraften ur vattnet. 1180. Det gällde att komma först och
få det kraftigaste vattnet. Vattnet var flottigt. 1181. Annandag
jul, kapplöpning, kappkörning till någon källa. Den som
kommer först var bäst och anses få den bästa och största
skörden. 1181. Hästarna vattnas. De som fick skumma källan
blev de bästa och kraftigaste. 1182. Man skulle rida till sjön
och vattna hästarna. Först hem, först färdig med skörden. 1183.
Annandagen, rida i kapp till ett eller flera vattningsställen.
1184. Hört talas om någon som var först till källorna
annandagsmorgonen, då man skall vattna hästarna. Men hästen
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stupade för honom. 1185. De hemmavarande hästar dricka ur
ho med en silverbägare lagd i botten. 1186. Annandag jul på
ottan rider man till Löve källa, för att vattna hästarna och lysa
sig med tjärbloss. 1187. Vattna hästarna på morgonen
annandag jul. Då ligger flott på vattnet. Den av hästarna som
dricker först av flottet blir stark under det kommande året.
1188. Man skulle vattna hästarna vid sju källor annandag jul.
1189. Rida staffan och vattna hästarna i ån nedanför det ställe
där de sänkt en silverbägare. 1190. På annandag jul rida till ett
annat härad och vattna hästarna. 1191. Vattna hästarna
annandag jul vid öppet vatten. 1192. Annandag jul; denna
morgon kappades man om vems häst som först kom åt att
dricka hos grannen. 1192a. Grannarna ösa in dynga in stallet
och ha flera upptåg för att hindra varandra. 1193. Vattna
hästarna vid rinnande vatten, annandagen på morgonen.
Hästarna bli kraftiga. 1193a. Den som annandag jul kommer
först till rinnande vatten med hästarna får tur med djuren.
1193b. Vid tvåtiden annandags natt rider man till vattendrag för
att ta fettet av vattnet; för att grannen skall få magra hästar.
1194. Annandag morgon kappas man om att vattna hästarna vid
brunnen. Vattnet var grädde, som ger hästarna styrka. Den som
låter hästarna dricka fettet får de fetaste hästarna under året.
1195. Den som kommer först till källan juldagsmorgonen får de
bästa hästarna. 1196. Julmorgonen hämtas vatten ur brunnen.
Det var nog som vin, det som de tog först. 1197. Man kastar
silverpengar i vattnet åt hästarna annandag jul och
trettonhelgen. 1198. Man vattnar hästarna i nordrinnande vatten
på annandagen. Man skottar dynga åt grannen. 1199.
Annandagens morgon skall hästarna vattnas i nordrinnande
vatten. Medan djuren dricka, skall en tesked av silver hållas i
vattnet. 1200. Det var för att befria dem från modstulenhet som
de drack ur nordrinnande vatten. Trevnaden skulle efter detta
bli större för djuren. 1201. På annandagen skulle en yxa eller
något annat stålverktyg kastas i vattnet innan hästen får lov att
dricka ur bäcken. 1202. Man skall låta hästarna dricka i
rinnande vatten medan stjärnorna skina på annandags morgon.
Det gör dem gott för hela året. Det förhindrar kvarka.
Rida staffansgång.
1203. Den som skall rida Staffan skall vara tidigt uppe och
vattna sin fåle. Sedan drar man utklädda runt och tigger och
sjunger: ‘Lillpiga, spring’, tog in en kaka då. Sedan håller man
kalas på det som man fått. 1204. Annandagen gå ungdomarna
runt och skotta i andras ladugårdar. De gå in i stugor och hälsa
godmorgon; mökgås. Fick man inte förtäring skottade man igen
dörren och mera till. 1205. På juldagskvällen kom pojkarna för
att mocka i ladugården: de skulle ha rikligt med kalas, annars
blev det ingen lycka i huset. 1206. Att mocka i grannens stall
och ladugård annandags morgon betraktades som en ovänlig
handling. 1207. Mockning i ladugården annandagen. Upptåg;
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kallas att stjäla julagubben. 1208. Vid jul skall grannarna göra
rent i ladugårdarna åt varandra. är de osams kunna de bära in
gödsel i stället. 1209. Göra ofog i stall och ladugård; man
skottade in gödsel o dyl. 1210. Man skulle skotta ut i
grannarnas ladugårdar efter annandagen. 1211. Gubbar och
drängar gick i stugorna och skulle ha förtäring. Om de inget
fingo, skottade de in dyngstaden. 1212. Man skulle städa i
andras stall och fähus, annandagen. 1213. Fick man ingen
traktering, skottade man in gödseln igen. 1214. Det har blivit,
att i var by samlas pojkarna natten före julafton för att agera
tomte, göra rent eller städa i stall eller ladugård. 1215. Drängar
och pigor göra rent åt varandra vid jul ifall de är sams, annars
bära de dit dynga är varandra. 1216. mockfriare. Pojkar som
mocka i ladugården hos den flicka han tycker om. Upptåg hos
dem som hatas. 1217. Annandag jul mockar man åt varandra
och lägger gödsel i krubborna. 1218. mocka i andras
ladugårdar, annandagen. 1219. De ville ha brännvin och
mockgås. 1220. Annadagens kväll rider man omkring och
häver in gödsel i fähusen om man inte får brännvin. 1221.
Annandag jul gräves en grop i gödselstacken. All gödsel från
den dagen samlas däri, för att inte djuren skall skingras under
sommaren. 1222. Gödseln packades tätt ihop i en hög. Detta
skulle orsaka att kreaturen höll sig tillsammans under
sommaren, då de är ute på bete. 1223. inte rengöra i stall och
ladugård på juldagen men på annadagen kasta gödseln på en
fläck i gödselstaden. 1224. Gödseln får inte kastas ut förrän
annandagen. Den som hinner först ut och gör rent får
mockstumpen, en stor blodpylse. 1225. På natten mellan jul
och annandagen bruka drängarna ta julgranar; stjäla granarna
utanför stugorna och släpa bort dem. 1226. På annandag jul; gå
omkring och flytta nekorna, fågelkärvarna, så att få flera på en
del ställen och inga på andra. 1227. inte sopa golvet förrän
annandagen. 1227a. På annandagen åkte ungdomen kälke och
skridsko m m. 1228. Nu hålles nattvardsgång i kyrkan. 1229.
inte äta mjölkmat på annandag jul, det skulle komma att värka
ut under det kommande året. 1230. Julsopor är farliga. 1231. På
annandag jul ordnar man julkutning, d v s hästkapplöpning.
1232. Arbetar man under julen får man ont i händerna. 1233.
Annandag jul skulle de till skogen och jaga och skjuta vad villt
de hittade. 1234. En besökande på julafton bjudes på traktering;
annars bär den besökande julen ur huset. 1235. Främmande
trakteras, annars går han iväg till julen. 1236. Man fick inte gå
ut med julen; man skulle åtminstone få av jul-osten och bröd.
Gillen.
1237. Gästabud under julen; kärringkalas. 1238. Det var
staffansbal efter jul. 1239. Det var dans för ungdomen efter
julen. 1240. Det var dans på annandags kvällen - dricka ur såar.
1241. Från annandagen till 20:e dag Knut hållas kalas. 1242.
Annandag jul; barnsöl, bröllop, lekstuga. 1243. Juldanser.

298
Pojkar bjuda först flickorna; sedan flickorna dans för pojkarna.
1244. Gummorna bjuda varandra på kalas. 1245. Juldansen för
hela byn. Även utbys komma. Spelpengar till spelmännen.
1246. Vid 20:e dagen stordans eller hopläggaredans. Förning
från var gård, mat och dryck. 1247. Juldanser; pigor och
drängar lägga tillsammans. 1248. Efter trettondagen göra
ungdomarna kalas på allt som julbocken och ljusa stjärnan ha
tiggt ihop. 1249. Det var bjudningsdans ann’da’jul. De äldre
spelade kort, men inte om pengar. 1250. Släktkalas om jul, juloch annandagen. Då bestämdes om giftermål mellan barnen.
1251. 20:e dagen är julen slut. Julgransplundringar, Knutsbaler.
1252. Sista kalasen på 20:e dagen. 1253. Vid
staffanssjungningen samlar byns ungdom in mat och brännvin
till sin julfest. Man är klädd i vita skjortor och pappersstrutar
med stjärna på huvudet. En är klädd som Judas och har hand
om de insamlade pengarna.
Julbocken.
1254. Julbocken med en ullfäll hängd på en käpp rör sig men
säger intet. 1255. Julbock av trä, klädd med halm. Låda däri för
julklappar. Långa horn, skråbocken. 1256. Utklädningslek vid
jul. Mask av näver, gamla tröjor på armar och ben. Baktill en
kvast som svans. 1257. Julbock av trä, klädd med tyg. Den
skulle man hoppa över och leka med juldagens eftermiddag.
1258. Utklädda till julbock gå och stångas. 1259. Utklädsel till
julbock; horn, vitt täcke, stångas, knuffas, faller omkull och
låtsas vara död. Fragment av en visa. 1260. Julbocken tiggde
brännvin, for och skrämde barnen. 1261. Julbocken har ofta
röda strumpeband kring hornen och en kvast till svans. 1262.
Flicka utklädd till julbock, julafton. Även äldre personer gick
julbock med skinnpäls och horn. 1263. Jag har hört att
julbocken ... de var rädda; den skrämde barnen. 1264. Gick
med julbock annandagen, skildring av utklädsel. Den skulle ha
brännvin som andra tog i flaska. De hade också en Judas med
pungen med. 1265. Utklädsel till julbock eller till björn på
julafton. Någon ledde den och pratade. 1266. Julbock försedd
med pass. Julbock i stugan några dagar. 1267. Bockar av halm
försedda med pass på ryggen, kastas in i gårdarna. 1268. Dra
mellan gårdarna med en bock av halm på en kälke och tigger
brännvin och sjunger visa. 1269. Lillejulkväll, lördagen före
julafton göras halmdockor som kastas in i gårdarna. Blev den
som kastar fasttagen, sotas han i ansiktet, bjuds på kaffe och
kastas ut. 1270. Under julbordet står skomakaren gjord av
halm. Den står till 20:e dagen. 1271. Ut och springa med
julbocken. En träfigur klädd med halm, försedd med pass.
1272. Julbock att skrämma barnen med. 1273. Kasta in
skommare i stugorna juldagens kväll. Man skulle försöka fånga
den som kastar och bjuda på julmat. Skam att bli tagen. 1274.
Av julhalmen göres julbockar och dockor som barnen leka
med. 1275. 20:e dag Knut görs en halmgubbe, klädd i rock och
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byxor, som kallas Knut. Förses med pass. Skickas från gård till
gård med nya pass. 1276. Julbock av halm står under bordet
hela julen till trettondagen ty då kommer trettenegeta. 1277.
Binda bockar och dockor till barnen av julhalmen. 1278.
Julbockar och halmdockor slungas om julkvällen in i stugorna.
En skriftlig hälsning medföljer. 1279. Trebenad julbock flätas.
Leka julbock; kasta den mellan sig i halmen. 1280. Gör en
halmbock åt sitt barnbarn och till julen. 1281. Halmdockor till
lek i julhalmen. 1282. Annandag jul gjordes en julbock av halm
som fick gå från gård till gård i byn. 1283. På en del ställen
hade de julbockar om lusse av halm. 1284. Julbockar av halm.
En liten julgubbe av halm. Tomtegubben får rida på den.
Julens mellandagar.
1285. Efter tredjedag skulle vi börja spinna; till 20:e dag skulle
vi ha 20 rullar. 1286. Lejefolket har fritt till 20:e dag. 1287.
Under julhelgen arbetades med stickning och syning och
spinning fick inte förekomma. 1288. Efter julhelgen
återupptogs arbetet med spinnandet speciellt av blår. 1289. inte
arbeta på kvällarna mellan jul och nyår - få ont i händerna.
1290. inte sy mellan jul och nyår. - då skall man få bulnader i
fingrarna. 1291. inte sy i mellandagarna; fingrarna komma att
ruttna. 1292. inte begagna hästarna på niondagen efter jul, ty då
gå de och sucka hela året. 1293. Man får inte arbeta mellan jul
och nyår ty då får man ont i händerna hela året. Brutit däremot
- fått fulmora i fingret. 1294. inte arbeta under juldagarna; få
fultyg i händerna. 1295. Ont i händerna, värk i fingrarna. 1296.
inte mala mellan jul och nyår, ty då bli fåren yra i huvudet.
1297. inte spinna mellan jul och nyår. Kommer någon in och
man sitter och spinner, har han rätt att sparka sönder
spinnrocken. 1298. 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 vällte
timmerlasset (Gotland). 1299. Benskramlesöndag; söndag efter
jul. Då tog fläsket slut. Benen läggas i en gryta och kokas med
helgryn, stora gryn, malda av korn. 1300. Man fick inte klappa
kläderna mellan julen och 20:e dagen, för att inte väcka
björnen. 1301. Under trasveckorna, mellandagarna roar man sig
ofta med kappkörning mellan hästarna. 1302. Mellandagarna,
bjudningar i dessa dagar. Nyårsfirandet; man stöper i bly och
tyder figurerna. 1303. Menlösa barns dag, då låg de still och
skulle sörgja. 1304. Under julen går ungdomen omkring och
flickorna sticka medan pojkarna binda nät eller slöjda. de spela
kort; lekes ett par timmar. 1305. Kvinnfolken besöka varandra
i julhelgen. Sticksöm medföres, kanske en flaska mjölk. 1306.
På tredjedag jul kom spinnrocken och kardkorgen in igen.
Männen återtogo sitt arbete.
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Supplement
169. Långfredag ätes ärter, inte mjölkmat, ty då får man svettas
mycket under sommaren. 2. Allt som man dricker på
långfredagen får man svettas ut under sommaren. 3. På
långfredagen ätes så litet saltad mat som möjligt, och drickes så
litet som möjligt. 4. På långfredagen skall man inte dricka mer
vatten än nödvändigt. 5. Så mycket vatten man dricker, så
mycket får man svettas. 6. Så många droppar vatten man
dricker på långfredagen, så många ormar får en si på
sommaren. 7. inte mjölkmat långfredagen - man får bölder i
halsen. I stället ätes ärtsoppa och sill och potatis. 8. På
långfredagen bör man inte äta - man skulle slå av sig tårna
under året. 9. Långfredagen får man inte smaka annat än ärter.
10. inte dricka mjölk eller äta mjölkmat/ utan ärter och fläsk,
för att det skulle bulna ut till åminnelkse av Kristi sår. 11. inte
äta smör långfredagen - man blir flintskallig. 12. Långfredagen
skulle man inte äta något ‘som lidit döden’ (kött, fisk, fläsk o
dyl). Särimner. 13. inte dricka brännvin långfredagen - om man
dricker - så många tårar skall fällas under året. 14.
Långfredagen skall man inte äta något som lidit döden, med
tanke på Frälsarens död. 15. På långfredagen fick man inte äta
något som haft liv. 16. Man fick inte röra mjölk - nävgröt o.
fläsk ätes. 17. Långfredagen åts ärter med fläsk 2 ggr. 18. På
långfred. skall alla grytor vara stjälpta. Man fick inte koka den
dagen, ty grytan har sagt, at hon skall ‘vila, vila’ den dagen.
Grytan. 19. Man fick inte lägga sig att vila under långfredagen,
för at Frälsaren hängt den dagen. 20. Långfredagen åts ölsupa,
sill och potatis.
2 ggr. 21. Dricker man, kommer det at bulnas ut så mycket som
man drack. 22. inte mjölk, inte ärter - de skulle slå ut som
bölder. 23. Klädsel, svart. 24. inte äta mjölk på långfredagen man får ‘piggar’ och ‘flenar’.
Man fick inte äta smör eller mjölk på långfredagen. Då skulle
man ha stryk istället för middag. 25. Långfredag lade man
hackade enar på golvet. 26. Man fick inte sova middag - då blir
man sömnig hela året. 27. Att dö en långfredagsnatt var bevis
för att en kvinna var en byting. 28. På långfredags morgon
skulle man trampa på stål för at slippa ‘stenbölder under
fötterna’. Långfredag skulle det vara tyst - man fick inte gå
bort, inte tvätta sig - man blir uppäten av mygg. 29. Man fick
inte döda djur långfredagen - inte ens loppor. Särimner. 30.
Man skulle stiga på en yxa långfred. - för at inte hugga sig
under året.
Påskafton
Man skulle äta ägg, gröt och lutfisk.
Skärtorsdag
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1. Man skulle gå på taket och kasta ner en ‘tvärspån’ i
skorstenen och försöka hinna ned till spisen före spånet. 2.
Skärtorsd. lägges en tom kärna i en bäck, så att vattnet rinner
tvärs igenom före soluppgången; det ger smörlycka. 3.
Skärtorsdagen skall alla mjölkkärl skuras. Vattenmans kruka.
4. Om man slår sig skärtorsd., ville såret aldrig läka. 5. På
skärtorsdagen skulle halmen ömsas i sängarna, för då kommer
det inte loppr i sängen. Vintergatan. 6. Det var träddragning
skärtorsd. 7. Den magiska kraften hos ett trollhål, en utväxt från
ett träd är starkast midsommar, Lucia och skärtorsdags natt.
Yggdrasil. 8. Hjärtat av en gök som nyligen slagits av en
roffågel...intages skärtorsd - man blir synsk. Örnen. 9. Avlar
man barn skärtorsdag, blir barnet enfaldigt. 10. På skärtorsdag
mjölkar tomtarna alla utsatta hinkar och fat fulla.
Hönsen (Kuknoß) örnen.
1. Hönsen skyddas mot höken påsk-morgonen. 2. Påsk-morgon
skulle man ta en gryta och låtsas koka hönsen, för at inte höken
skall ta dem. 2 ggr.
Kristi himmelfärdsdag.
1. Barna dagen, alla barn skall till kyrkan, även de små.
Ganymedes. 2. Alla barns dag, alla barn var klädda i nya,
granna kläder och skall vara med i kyrkan. 3. Man skulle
svänga hästarna. 4. Helgetorsdag var ungdomens samlingsdag.
5. Dagen kallades vispsöndag, man binder vispar.

Nordisk jul
(Kompendium efter CelAnders Nordisk jul, 1928).
Förberedelser till julen
1) Skörden: julen var en fest till året.
2) Man hade en tro på kraften i de sista stråna i skörden,
äringsstråna.
3) Sädesharen fanns i de sista stråna. Sista kärven, äringsneken
skulle gömmas till jul. Samma betraktelse rådde om den kärve
som tröskades sist.
4) Jul-osten; gjordes under sommaren, var närmast en
dubbelgångare till sista kärven.
5) Julnötterna skulle samlas in i augusti.
6) Tröskningen höll på hela hösten, men skulle vara avslutad
till jul.
7) Höstslakt och julslakt slogs ibland ihop.
8) Julgrisen slaktas från oktober eller Mårten, 11 nov. och fram,
särskilt vid nymåne (före jul eller före Lusse). Det skedde före
dager, ”i svinottan” inne i stugan.
9) Alla grannar trakterades då med öl eller brännvin.
10) Klövar, spenar och svans lades tillbaka i svinstian. Man
satte kors på svinlevern och tog varsel av offerdjurets inälvor,
lever och mjälte.
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11) I Norge har primstaven d. 11 nov. - gris för slakten. Grisen
slaktades vid sista nymånen före jul eller vid ”flo sjö”.
12) Julöl -brännvin; Ölet skulle vara färdigt om Annadagen den
9 dec. och avsmakas. ”Anna med kanna”.
13) Också Lucia (13 dec) och Tomas (21 dec) är märkesdagar
för ölet.
14) Troll och onda vättar är ute efter julölet som skulle räcka
till Kyndel, 2 feb. eller påsk. Man bryggde två ggr om året: till
jul och till slåttern.
15) Man skyddade ölet mot trollen med korsade liar och skäror.
I bryggkaret lades två käppar av flygrönn i kors. Före jäsningen
lades två korslagda stålknivar i botten på jäskaret.
16) För att jäsningen skulle komma i gång skulle man hojta och
föra oväsen av alla krafter, vissla och dansa. Somliga vände
och vred sig som om de var galna. Andra ropade: ”Hej lustigt!”
Allt husets folk fick vara med och hojta.
17) Man hällde litet av vörten ned i en golfspringa till
underbyggarna eller vättar som bo i gårdens vättehög eller
vätteträd. Nissen kunde få öl på bordet.
18) Man bar omkring smakölet, i Norge skokedrykken till
grannar. Alla måste dricka ur samma skål Tomas mfl dagar.
19) Julljusen stöpas. Den 25 nov. spann ”Karin med rocken”
ljusvekar till jul.
20) Utom de vanliga ljusen hade man särskilda ljus. Det stora
julljuset skulle stå och brinna på julbordet hela natten, - tjockt
och långt.
21) Ofta hade ljusen tre grenar, Z eller flera; treenighetsljus,
trekongers lys sparades till trettondagsafton.
22) Julbaket. Skådebröd låg framme på julbordet.
23) Man gav bröd åt de fattiga.
24) Bröd gavs såsom julgåvor och åt hästarna.
25) Man bakade festbröd av väldiga dimensioner. Härvid
användes mjöl från sista kärven.

Lucia
26) Ansedd för att vara den längsta natten, Lussi langenatt.
Bröllopsorakel. Kon beklagar sig i båset:” Lång natt, lång
natt!”. Geten bräker: ”hon är längre än två!”
27) Folket sitter med hjärtat i halsgropen och hackar tänder. De
underjordiska var ute och flyttade. Lussefären drog fram i
nattmörkret med ett följe. De var farliga. Jolereidi var farlig. En
trollkvinna kom på en släde med en sopkvast; hon var svår efter
barn.
28) Kvarnen stod still.
29) Vattnet förvandlades vid midnatt till vin.
30) Hornen lossnade ett ögonblick på korna.
31) Jäsningen på ölet stannade.
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32) Det rådde arbetsförbud Lusse - hon hämnades. Lusse
ropade i skorstenen: ”Inte brygga, inte baka, inte stora eldar
hava!”
33) En kvinna som skulle lägga brödleven på bakhällen, miste
handen.
34) Den kallas modernatten. Trolltyg är nu i farten.
35) Särskilt är det på tok med alla rinnande vatten. Man fick
inte mala. Näcken bryter sönder hjulstocken i kvarnen eller
håller kvarnhjulet.
36) Lussefären är detsamma som Hoajakten, Odens jakt.
37) Sista neken offras som foder åt Lussefärs hästar.
38) Lucia är en trollkona som äter barn, - en fågel som hackar
sönder kläderna om man har dem ute till tork.
39) Lucia är stammoder för de osynliga eller vittrorna.
40) Lucia var Adams första hustru som frestade honom med
äpplet; hon blev fördriven från Paradiset och hennes avkomma,
de underjordiska leva osynliga i bergsskrevor och jordhålor till
domedag.
41) Lucia var en lättfärdig kvinna som hade många oäkta barn.
42) Hon är dömd att vistas på jorden i osynlig måtto intill
tidens slut.
43) Lusse är en festdag. Också nattlig festglädje. Man åt
lussefrukost i ottan och var på benen redan vid 2-3-tiden;
fläskmat, svinhuvudet låg på bordet. Man drack brännvin och
glögg och åt lussekatter på sängen.
44) De låg i sängarna och åt av fläsket och doppade bröd i
flottet.
45) Husdjuren. Boskapen får lucia-biten 3-4 timmar före dager.
Hästar och svin fick tröskad havre. Korna fick var sin
havrenek, lussekärven eller lyktneken. Julgrisen slaktades.
46) Ottetröskning. Vid lusse skulle man tröska otte. Man skulle
ha sju frukostar, - en för varje lag som tröskades.
47) Lusse är sista tröskningsdagen och de sista nekarna
tröskades då.
48) Det rådde arbetsförbud och man fick inte spinna eller väva.
Kvarnarna skulle stå. (Tröskningen har dock varit påbjuden,
liksom ljusstöpning och bryggning).
49) Om man gick och lade sig att sova efter unfägnaden kl.
1.00 och sov till förmiddagen, så skulle man få liggsäd nästa år.
Vid lusse var all tröskning gjord, varefter halm lades på golvet.
50) En kärve togs in och kläddes till lussebrud.
51) Lussebruden. En vitklädd, strålande lussebrud utkläddes
med brinnande ljus omkring huvudet som besöker och
undfägnar grannar med starka drycker:
52) ”Lucia, som inte kunde dö går omkring med välfägnad
tidigt om morgonen den längsta natten..” Enligt legenden
kunde Lucia, sedan man tänt upp en väldig eld omkring henne,
hällt över henne smält beck, kåda och kokande olja och därtill
stött ett svärd i hennes hals, ändå inte uppgiva andan.
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53) Sankta Lucia skulle under en stor hungersnöd, som härjade
i dessa provinser, ha uppenbarat sig i ljusgestalt med ett stort
skepp på Vänern lastat med mat, öl och glödgat vin. Med denna
dyrbara last ombord hade helgonet seglat från strand till strand
och med frikostig hand utdelat sina förråd åt de hungrande
skarorna. Lucia och hennes tärna var änglar, hennes ljuskrans
jämföres med en krona. Lussebruden var en vitklädd,
kronbärande flicka.
54) Lussebrudens uppträdande var ett regelrätt bröllopståg med
brudtärnor och föregicks av tvenne blossbärare.1 Till lussebrud
togs en flicka som hade oäkta barn. Ibland var hon åtföljd av
sin man som kallades lusse-gubben.
55) Andra former. Lussiner med halmkärvar om halsen.
Lussefärer var utklädda ungdomar som gick omkring i ottan
och sjöng och bjödo på kaffe och brännvin. Pojkar kunde vara
utklädda till hiskliga troll och spöken som tågade från stuga till
stuga. Det fanns lusse-gubbar i vit skjorta med halmbälte, halm
på benen och flätade halmskor på fötterna. Lucia bar en krona
av råghalm med 3-4 ljus i. Ofta har Lucia och övriga
uppträdande låtit sig undfägnas med öl och brännvin.
56) Det förekom också en lusseko som hade en ljuskrona
mellan hornen.
Strax för jul
57) Nu är trollens tid. Julereien och julesvennerna är ute på sina
nattliga färder (Norge).
58) Farliga tusser, huldror och jolebukken var på färde.
59) Jolageiti kommer närmare huset.
60) De döda var i rörelse redan nu och haugfolket färdades.
61) Tomasnatten är gastar2 och troll ute och antastar folk.
Tomtarna hade fritt spel.
62) Näcken går på Tomasnatten och följande nätter fram i alla
strömmar. Försöker man mala, så håller Vattenherren fast
hjulet. Man offrade på Tomas så, att öl eller brännvin kastades
ner i kvarnrännan.
63) Den helige Tomas eller Oden, den vilde jägaren rider den
natten omkring på jorden och rensar den från skogssnuvor och
troll. Goen (Oden) rider ut på jakt ”lilla julafton” och kommer
hem om ”hellig tre konger”.
64) Brådaste julstöket. På Tomas var det tröskning,
vedhuggning och man drack julöl.
65) Folk slet i sina värsta kläder. De som inte hade nog trasiga
plagg, lånade av andra, för alla skulle vara trashankar.
Kvinnfolken fick inte byta linne de sista veckorna före jul och
1

I runstaven den 13 december; ett bloss.
Gasten var en lägre gudomlighet, ungefär som tomten, rådaren och
skogssnuvan. Han kunde skrika och gasta och utsätta folk för gastkramning.
Han kunde tynga lasset vid färd och stundom uppträda som drunknad, eller
dött barn. Han visade sig någon gång som en kota eller ett ben. Vid färd
med vagn kunde han vara fjärde hjulet under vagnen. Vidare finnas sägner
om huru två gastar (liksom tomtar) slåss.
2
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inte tvätta. Sista veckan fick folket också sämsta möjliga mat,
ofta bara kall gröt. De kunde ligga i fårakätten med en
halmsäck. Det var julafasta.
66) Försmak av julen. Man avsmakade ölet. Dessa besök
kallades imber-runn, ty det skedde på imbre-dagene (Norge).
67) Djuren fick bättre foder och hästarna fick t o m komma in i
stugan och äta.
Tomasmässan
68) Samma som Lucia. Vatten förvandlas till vin. Kreaturens
horn lossnar då solen vänder sig. Kringgärning bör undvikas:
”Inte bröd bränna, inte röste (bryggrost) rinna”.
69) Den som spinner mister tommelfingren.
70) Troll och tomtar endast få mala sin säd, baka sitt bröd,
brygga sitt öl, spinna sin ull och väva sitt tyg. Och därtill
behövde de människornas redskap.
71) Dagen kallades Tomas-fylltunna, Tomas med bytten,
Tomas bryggere.
72) Julfriden började Tomas.
73) Den som bar in julhalmen kallades Tomas.
74) Nu sattes första julkärven upp.
75) Man uppsatte jul-kors, Tomas-kors (Finland).
76) Julbock och julget gick utklädda omkring på kvällen. Man
åt grisfötter.
77) Alla uppsägningar skall vara gjorda.
78) Det var lämpligt att uppsäga råttor och möss.
79) Tjänstemän, soldater och de som hade rätt till julkost gick
omkring och uppbar denna.
80) De som skulle gifta sig under julen gick och tog emot
”fästmansklappar” i form av spannmål.
81) ‘Tomasmässeda’ är det marknad i var sta’.
82) Julrengöring. Nu var det storrengöring.
83) Julhalmen breddes ut över det nyskurade golvet. Om man
inte skurade, så tog blåmännene hästen ifrån en.
84) Julafton var tvättaredagen.
85) Man doppade i grytan.
86) Karlarna gick omkring och smakade på varandras
julbrännvin.
87) Byns pojkar gick och tiggde till julkvällen hos jäntorna.
88) Man badade och kastade sina smutsiga, trasiga kläder ut i
farstun, där julfålan eller julfulan hämtade dem.
89) Julbocken omtalas, - bor i skogen, kallas också julgubben.
90) Julaftonsdagen. Den som var först upp om morgonen gav
de andra ris på sängen.
91) Husfadern öppnade dörren och sade: Kära jul, kom härin!
92) Man intog en tidig måltid på sängen. Familjen låg inne på
en gemensam flatbädd av halm och sängkläder natten till
julafton för att vid tretiden på morgonen av husmodern
undfägnas med kaffe och smörgås. Man gick runt i byn med
kaffe och dopp och brännvin och i var gård dit de kom skulle
de ropa : ”julkvällen!”.
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93) Husdjuren fick extra traktering och man pratade med dem
som om de varit människor.
94) Man vattnade hästar och kor i tidigaste ottan. Man red före
dager hästarna till vattning i nordrinnande bäck, ty då skulle de
bli friska under året.
95) Jul-veden kördes hem. Man tävlade om att komma först
upp och hugga sin jul-ved. Hade man inte ved tillräckligt, kom
julsvennen (en jätte med ett öga mitt i pannan) in i vedboden
och smutsade ner veden. När veden var huggen lade man ett
kors på huggstocken.
96) Man tröskade i lag före otta. Man slutade tröskningen.
Bonden lade alla tröskredskapen i en hög mitt på loggolvet;
slagor, risttjugor, räfsa, sissel, kastskovel och sopkvast.
97) Allt som sker och förehaves på julen, särskilt dess första
dag, förebådar och förutbestämmer vad som skall ske under det
kommande året. Grät man på julafton, skulle man få gråta hela
året.
98) På julafton tröskade man det allra sista av årets gröda.
99) Bonden körde ut ett gödsellass på åkern.
100) Man slog med en klubba på åkern för att fördriva möss.
De gamla hjulplogarna smordes, - annars misslyckades grödan
nästa år. Man fick inte glömma plogen eller annat redskap ute
på åkern.
101) Det sägs (i 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.
102) Man måste resa upp slädarna, annars kunde Juleskreien ta
dem med sig (Norge).
103) Trollen och oskoreien söka ta hästar och kor för att rida på
dem. Man satte då ut sopkvastar och dynggrepar utanför
fähusdörren, så att trollkäringen eller huldran kan få rida på
dem.
104) Troll och andar vill åt hästar och kreatur. Man skyddade
sig med stål. En yxa hugges in ovanför dörren, ett gevär över
stugudörren o s v.
105) Dessutom sattes kors på alla dörrar. De satte en
flatbrödsbit ovanför dörrens tjär-kors. Korstecknet var ofta ett
hjul-kors (med ring omkring) Q. Halm och säd skyddades med
stål och kors.
106) Man lade stål i ladan för att hindra julbocken och julgeten
att komma in i den. En yxa sattes i dyngstacken eller ock
träkors eller jul-kors. Vid brunnen sattes kors av rönnkvistar,
kors på tunnor, kistor och träd.
107) Omvänt förekom att man satte en liten öppning i alla kärl
med matvaror till ”småfolka”, så att tomten kunde komma åt
vad han ville.
108) Julstänger och jul-kors. Julstänger sättas vid alla portar,
tvenne gröna trän av furu, granstänger, julstänger, julruska.
109) Detta var ett tecken på att nu hade julhelgen inträtt och
julfrid påbjudits.
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110) Åldermannen gav signal med en vall-lur, att julfriden
inträtt.
111) I skoglösa byar stal man träd på andras marker, vilket inte
betraktades som något brott.
112) Granen barkades av så att man fick en skinande vit stång,
med den översta toppen av gröna kvistar kvarsittande.
113) Julruskan fick inte stå längre än till fastlagssöndag. Natten
till denna dag var åldermannen ute och inspekterade.
114) Julstången liknar majstången och bröllopsstången eller
brudgranen. Julstång och jul-kors sattes på gödselhögen; kallades också dyngstång. Det finns ett samband mellan julkors, julstänger och julkärve.
115) Julkärven till fåglarna. Julkärven sattes upp i ett träd nära
stugan, eller på en höstake eller på dyngstaden eller julstången
eller överst i julgranens toppruska.
116) Julbandet, neken, hälsas med bösskott. Man skulle ”skjuta
in julen”.
117) Det var kapplöpning om att få upp julkärven först - då fick
man skörda först. Ju högre julkärven sätts - desto högre skulle
säden växa.
118) Man tog tydor av fåglar. Kom sparven först - gott år. Kom
skatan först - tidig vår. jul-neken var äringsneken eller sista
sädesstråna fr a sista kärven vid trösken.
119) Julkärven var bra för kreatur, brunst och hälsobot.
Julkärven sattes ut åt Noens hästar.
120) Doppa i grytan. Julafton var dopparedagen. Man doppar
brödskivor i det varma feta skinkspadet. Rätten kallas
möljebröd.
121) Husdjuren och ladugården på julafton. Kreaturen fick
rikligare och bättre foder än annars.
122) Hästarna fick ren säd på julafton, ”ty de hade så begärt
den gången de kunde tala”.
123) Höet till kreaturens julfoder skall vara slaget
midsommarnatten. Kreaturens julfoder var det torkade
midsommarlövet. Även midsommardagg gömdes till jul i
samma syfte. Vanligast var att hästar och kor få en otröskad
havrekärve till julfoder - sista kärven som skurits på åkren.
124) Bandhunden löstes och både han och katten fick smaka på
julmaten.
125) Sägen: ”Fordom hade kornet sju strån på varje stånd. En
kvinna gick emellertid en gång över en kornåker med sitt barn
på armen. Barnet orenade sig och modern tog ett kornstånd,
varmed hon gjorde det snyggt. Frälsaren, som då gick över
åkern såg detta vanhelgande och tog bort ett strå från
kornståndet, därefter ännu ett, tills det endast fanns ett enda
kvar. Men då började hunden gnälla, varefter vår Herre
förbarmade sig och lät oss på hundens förbön behålla detta
enda strå och ax till vårt uppehälle.”
126) Kors av julhalm sattes upp i taket eller på tröskeln till
fähuset. Det finns en oändlig mängd skyddsmedel. Man slog
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eld över ryggen på alla kreaturen under tystnad. Skott
avlossades över fähustaket för att skrämma bort gastar och
troll. Kyrkogårdsmull lades i hästarnas krubbor eller ströddes
under korna. Ex: Man lägger en hårtuss från en nyligen skjuten
björn i krubban, för att inte björnen skall ta djuren nästa
sommar. Markvast sattes upp som skydd mot maran.
127) Sigmund anses i Norge vara ”den överste” i oskoreien.
Som skydd mot rovdjur göres följ.: 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.
128) Hönsen vägde man om julkvällen i en säck för att inte räv
eller hök skulle ta dem under sommaren, men man fick inte se
efter hur mycket de vägde.
129) Kreaturen kunde klaga för tomten om de vansköttes
julafton. Husbonden får då en örfil då han om morgonen
kommer till stallet.
130) Tomten får ett fat gröt. Den första mjölktåren som kom
från kons spenar julafton spilldes ut som ett offer åt
underbyggarna.
131) Julkost och julgåvor. Man skulle komma ihåg de fattiga
med en gåva till julen. Man bakade bröd som skänktes åt alla,
kreti och pleti.
132) ”Jultiggare”, socknens fattiga skulle julafton ha bröd, ljus,
korv, eller fläskbit.
133) Tjänare hade rätt till vederlag in natura, julakost, julränta.
Soldater fick naturlön i ull, lin, hö, bröd, kött, ost o s v.
Tjänstefolket fick kaka, ev kött, julhögar s k ”högmaten” som
lades ner i vederbörandes kistor. Tjänarna fick ibland kläder,
rock, kjol, mössa, halsduk men mera sällan pengar. Från början
har detta varit en del av avlöningen. På 1500-talet utbetalades
lönen i två omgångar; vid jul och Valborg (30 april).
134) Julkvällens gåvor till barnen. Alla måste ha på sig något
nytt till jul.
135) Maskerade, hemska figurer delade ut julklappar som
genast öppnades. Givarens namn stod aldrig utsatt, men
gissades. Ofta var paketen försedda med en versstump.
136) Man gav och tiggde jultråd eller nyttårstråd. Flickorna
gav pojkarna jultråd. Pojkarna gjorde fiskegarn av tråden.
Pojkarna fick jultrådsdockor. Flickornas gåvor till pojkarna
krävde gengåvor i form av välslöjdade träskedar o dyl. Det
erotiska momentet spelar en ganska stor roll härvidlag. Det kan
betecknas som friaregåvor.
137) Ungdomen kastade in en julklapp julafton. Halmdockor
kastades in i stugan.
138) Halmdockor hade formen av bockar. Julgåvor som
inkastades i stugan var ofta inlindade i halm. Skämtsamma
julgåvor var värahorn (vädurhorn), svinfötter, koklövar m m.
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139) Julklappar givas av maskeradfigur, julbock som böra
jämföras med jultomten, julgubben eller den danske
julemanden.
140) Jfr d. 6 dec. då Niklas går omkring och utdelar
”Niklasgott”. Han var en stor gubbe med stickad mössa, päls,
vitt skärp.
141) Eller satte barnen sina kängor på bordet o s v.
142) Niklas sammanblandas med Staffan. Gåvorna utdelas då
annandagsmorgon. Staffan red då på en grå häst, besökte
stugorna, lade russin och mandel i skorna åt de snälla barnen,
men aska och ris åt de stygga.
143) Man skulle lägga hö vid husgaveln åt Staffans häst.
Staffan var klädd i fårskinnspäls eller fruntimmerskläder, - lade
gåvor i barnens skor.
144) Staffan som annandagen utdelade gotter hette Kink
Nissen, Kindchen Jesus och Niklas, Kinken Jes. Kinken finns i
samma roll som tomten (Estland). Han kommer klädd som ett
barn i främmande kläder och delar ut sina gåvor i vetekringlor,
dockor, trähästar båtar m m.
145) Julbadet och nya kläder. Först går husfadern i badkaret.
146) Därpå iför han sig rent linne och helgdagskläder samt går
ut på tunet och skjuter ett bössskott, - festen har börjat.
147) Husfadern träder in - hälsar alla med handslag. Sedan
badar husmodern och så barnen och tjänarna. Alla komma in
som främmande människor och hälsa med att ta i hand och så
räcker man dem ölskålen. Alla bada i samma vatten. Bastubad
var vanligt.
148) Badet måste tas innan mörkret.
149) Man lade blommor som plockats midsommar ner i
badvattnet.
150) Man brukade släppa ”varme” d v s eldglöd ner i karet, ty
det kunde vara neck i vattnet.
151) Badet skall vara gjort före sol gått ned, ty efter
solnedgången kom tomten och honom fick ingen störa.
152) Elden får inte släckas eller värmen i badstugan utsläppas
för spökenas skull, som vilja bada. Dödingarna komma för att
bada innan de besöka sina gamla hem, för att sedan mötas i
kyrkan, - eller man eldade bastun för underbyggarna.
153) Efter julbadet tog man på sig rena kläder. Den som inte får
nya kläder till jul, han blev tagen av julsvennerna, av julgeten o
s v - han troddes få horn.
154) Julen välkomnas. Julfriden inträder. Man sköt in julen
med bösskott o dyl. Man sköt tre skott till ära för husfadern,
medan han var i badet.
155) Man kan också skjuta in julen utan samband med
julkärven och julbadet.
156) Julafton firas inom lykta dörrar (frånsett
gudstjänstbesöken). Den var familjekretsens högtid.
157) Man fick dock påhälsning av bocken, julaspöken och
andra utklädda. Halmgubbar kastades in o s v.
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158) Man red in julen (Danmark). Man gick julgång 5-7 på
eftermiddagen.
159) De tände bloss, gick från gård till gård och sjöng. Vid
varje dörr trakterades man med julöl. Man drack ”Guds skål” i
himlen. De gå till varandra julafton och dricka välgångsskål.
Alla måste då vänner vara och det hölls julafrid.
160) Julen ringdes i kyrkklockor. Då solen nedkommit i
horisonten gick de upp i kyrktornet för att ringa julen in och
när sista skymten av den glödande solskivan försvunnit
suckade de:” i Herren Jesu Kristi namn!”. Vid första ljudet av
tornklockorna böjdes alla knän. Alla huvuden blottades och alla
läppar fram viskade: ”i Jesu namn!”
161) Julen hade nu börjat och alla som möttos tog varandra i
hand. Man sade: ”gott nytt år!”, ty juldagen var nyårsdagen.
162) Julfriden trummades, blåstes in.
163) Den kvällen fick man inte göra buller, såsom att hugga,
bulta, ropa, nej inte ens tala högt utan viska - allt för de
osynliga andeväsens skull som nu gästade stugan.
164) Alla våldsgärningar var under denna tid belagda med
dubbelt straff. Man lade yxa eller annat eggjärn under
matbordet julafton.
165) Under julhelgen t o m trettondagen skulle alla fågelsnaror
öppnas och tas bort. Likaså alla fiskeredskap och alla giller,
räfsaxar o s v. Ingen gick då i jakt eller fiskade. Den stora
julfriden gällde inte bara människorna utan också djuren i skog
och älv. Och den som bröt den ansågs som den värsta
brottsling.
166) I bondens stuga om julafton. Golv och väggar skurades
och ny sänghalm lades i bäddarna.
167) På golvet lade man mattor och grankvistar.
168) Golvet beströddes med hackat enris.
169) Greinalys (tregrenade ljus) jämte vanliga talgljus
uppställdes i stakar av trä.
170) Åsarna i stugan var fullsatta med bröd och golvet var i
regel täckt med halm.
171) Bord och bänkar pryddes med vävnader. Höga bordet
belades med en juladuk.
172) Hymningen eller takhimlen över högsätet överspändes
med en duk i vars mitt var en halmkrona.
173) Alla väggar överdrogs med dragdukar, drättadukar. Täpet
eller julabonaden framställde scener ur bibliska historien fr a de
tre vise männen som ständigt återkommo. Men också bröllop,
marknadsbesök och staffansritt.
174) Julkronan var av halm, stundom med fjädrar eller
ulltrådar.
175) Takfågeln var av halm eller trä och kallades ”pärtfågel” ty
den gjordes av pärtor. Takfåglar var duvor, julduvor, inte sällan
tuppar, jultupp eller spånggök;
176) Ljuskronor i taket kallades ”julkronor”.
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177) Stugan kläddes med grankvistar och kransar av grönt på
väggarna.
178) De kunde sätta upp kors av grön en i stugan, ”för änglarna
tycka om att finna det så”.
179) Julhalmen. I skymningen inbars julhalmen som utbreddes
över nästan hela stuggolvet.
180) Man tumlade i julhalmen, lekte brottningslekar och
roligheter och man sov däri.
181) Det uppgavs att man bredde halm över golvet till
åminnelse av Jesusbarnet som under julnatten låg på krubbans
strå.
182) Det hette att sängarna under julen stod uppbäddade på
gammalt vis för frälsaren och änglarna som väntades till jul,
medan folket i stället under de tre första julnätterna låg i
julhalmen på golvet.
183) Till jul kom alla förfäder på besök; de ville ligga i
sängarna. Sängarna stod bäddade för de döda.
184) Det fanns ett samband mellan julhalmen på stuggolvet och
den växande säden på åkern. Det hette: ”Den som på julafton
inte breder sitt golv med julhalm har inte att vänta sig någon
äring.” - ”i mörkningen kom far in med två särskilt tillagade,
jämna och rena råghalmskärvar och sade: ”här kommer nu vår
julaglädje!”
185) Man dansade kring kärvarne.
186) Husfadern kom in med stora julhalmskärven. Som en
främling hälsade han på husmodern och bad om härbärge för
sig och sin kamrat (kärven) som upprestes mitt på golvet. Han
fick vörtbröd och julöl och utlyste julfriden.
187) Kärven kallades julgubbe. Man hällde en sup över
julhalmskärven. Man göt mjölk över halmkärven. Kärven lades
under bordet.
188) Man lägger halmkärve för att julbocken eller julgumse
skulle ligga därå på natten.
189) Julhalmen bestänktes med öl och brännvin.
190) Man tog märken av julhalmen. Man kastade halm och såg
om strån fastnade i taket; - de fick inte röras utan fick sitta till
midsommar.
191) Man tog tydor av liggandet i julhalmen. Om man låg rak
och stilla, så blev växten rak och redig; men om man rörde sig i
sömnen, blir växten trasslig och oredig.
192) Ett kors av julhalm lades under julbordet. Med halmkors
ville man skydda sig mot onda inflytelser från de döda.
193) När julhalmen togs ut om 20:e dag, så bars julen ut.
194) Julhalmen ströddes ut på åkrarna, som troddes bli mera
bördiga. Julhalmen brändes i kålgården - mot mask. Halmen
bands omkring fruktträden - för fruktbarhet. Den lades under
husdjur, t ex kor som skulle kalva. Den ansågs vara bra som
läkebot för djuren.
195) Julhalmen låg under bordet och var den första eller sista
kärven som tröskades - från skördens sista kärvar till julstugans
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golv och dess rituella viloläger och så slutligen tillbaka till
åkern för att på nytt ge god skörd.
196) I Norge låg man i julhalmen för att inte juleskreien skulle
få fatt i någon enskild.
197) Man lämnade de bäddade sängarna åt de döda och dessa
kom på besök.
198) På somliga ställen funno de gravmull i sängarna om
julmorgon.
199) När man slutat använda julhalm, tog man hackat graneller enris. Man kunde ock strö fin sjösand tillsammans med
enriset.
200) På tjugondag bar man på nytt in halm i stugan för att
dansa i den.
201) Istället för julhalm användes också annat strå, starr eller
vass.
202) Julgranen och dess föregångare. Julgranen såsom en
ljussmyckad gran har vissa föregångare.
203) Svenskarna reste gröna träd, tallar och granar utomhus
men danskar, norrmän och tyskar inne i rummen.
204) Man hade julaträd. En vildapelgren togs in och förvarades.
Den fick gröna blad till jul om den drevs i värmen. Den hade
piggar likasom hagtorn och på dem satte man röda äpplen. Det
fanns konstgjorda julaträd, tillverkade av en grövre pinne med
finare pinnar för äpplena instuckna i sidorna. De kallades
”äpplekrakar” eller ”äppletjugor”.
205) Äpplen ha av gammalt ingått i julbordets utrustning.
206) Små granar togs in julafton och sattes i en slags fot, så att
de stod upp.
207) Julgranen kallades julbuske eller ”Mose brinnande
buske”. Den brinnande julbusken inbars vid julens dansgillen
av två vitklädda flickor med glitterkrona på huvudet.
208) På julafton (Norge) hämtades ett litet rönnträd från skogen
som planterades inomhus och drevs upp med hjälp av värmen.
209) Julbrasa och julbål. Julelden tändes när kärven
välkomnades. Jul-veden hade huggits på morgonen. Man tog
gärna ved av björk. Man tog särskilt stora kubbar som kunde
brinna natten igenom, ex. den gotländska gräupacken. Julbrasan tändes av husfadern med gnideld och man tog märken
och tydor av brasan.
210) Den som först får tänt, han får först in sitt hö och sin säd.
Man tog tydor av röken, elden, askan och ev. fotspår i askan.
211) Det fanns en föreställning om elden såsom ett levande
väsen.
212) Askan ströddes ut på åkern. Julaska användes som
botemedel.
213) Julbålet liknar Sankt-Hans eldar och påskeldar.
214) Julaftons festeld är en ”hednisk offereld”. Dess plats är
härden, det husliga altaret och man ville att den skulle lysa på
de blankskurade kopparkärl och tenntallrikar som stod framme.

313
215) Familjens kläder upphängdes på en stolpe i rummet ty
man tror, att då julelden skiner på dem skall de icke skadas av
mal.
216) Julbordet och julhögarne. Medelpunkten var dock
julbordet. Här fanns svinhuvud, jul-ost och julhögar.
217) Osten låg hela julen inne på bordet med jul-korset ovanpå.
218) Man staplade ett berg av bakverk på och omkring osten.
219) Jul-osten kan ibland vara samma som sta-osten (från
skörden). I Bohuslän gömde man sta-osten eller ett stycke
därav tills man vårade. Då skulle plogkarlen förtära den
sittande på plogen.
220) I Norrland var bordsmöret, julsmöret en ren skåderätt som
lades upp prydligt och kröntes av en tupp och pryddes med
julbockar. Julkakan och ett tregrenigt ljus (Finland) ställdes på
bordet.
221) Julaftonens festmåltid bestod av äppleskivor (Danmark),
julgris, grishuvud som stod på bordet, bröd, brännvin, smör och
lutfisk.
222) Två ljus stod på bordet i blankskurade mässingsstakar.
223) Alla knäppte händerna och man läste en bordspsalm.
224) Man åt risgrynsgröt med kanel och socker. I gröten var en
smörhåla i form av ett kors.
225) Man tar i hand, säger tack för maten och sjunger, men
man dukar inte av, ty nissen skulle kunna äta.
226) Sedan spelades kort.
227) Man åt också gås, drack julöl, åt kött, sylta, rödbetor,
bröd, smör, ost, klenäter, drack kaffe med vetebröd och bullar,
åt äpplen och nötter.
228) Man rimmade på gröten och gissade gåtor.
229) I Sverige finns trakter, där man bara äter fisk och gröt;- i
andra trakter därjämte köttmat vid sidan av.
230) Julgröten var korngrynsgröt eller risgröt. Lokal utbredning
har pannkaka, blodkorv och köttsoppa, kål - grönkål och vitkål.
Det var rikligt med mat. Skinka förekom.
231) I Norge åt man syltefläsk, laxöring och dryck.
232) Efter måltiden klädde man av sig och gick till sängs. Kl.
12.00 steg man åter upp till den egentliga julmåltiden, då man
menade att Jesusbarnet föddes. Nu åt man revbensstek, lutfisk
och ost.
233) Jul-osten är den sista ost som ystats på sätern innan man
flyttade därifrån.
234) Far och mor sattes i högsätet, söner och drängar på högra
sidan, döttrar och pigor på vänstra.
235) Man sjöng julsånger och bad bordsbön.
236) Så bytte man plats i det att drängen flyttades fram närmast
intill husbonden och pigan på sin sida likaledes intill
husmodern. Husbonden och drängen drack ytterligare och
barnen gick till sängs innan ottegrimmen kl. 04.00, då djuren
utfodrades. Julaftonskväll var den enda gång på året, då de satt
tillsammans runt bordet.
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237) Till gröten användes träskedar som aldrig användes
annars.
238) Ungdomen satt ofta uppe hela natten, ty någon måste
vakta på ljuset. Husbonden lade sig helst ett slag, men steg upp
igen kl. 12.00 och läste julevangeliet.
239) Bonden behandlade även de ringaste tjänare som aktade
gäster och det hela är ett gästabud för husets folk.
240) Liksom kværnknurren (kvarngubben) har fått sin kling, (
tunnbröd med flott) så tar husmodern nu ett fat gröt under sitt
förkläde och skyndar bort till vättehögen, där hon sätter ned det
vid den stora björkstammen.
241) Man sjöng: ”Ett litet barn så lysteligt er födt för os på
jorden av en Jomfru reen og hellig, han ville vor Frelser vorde”.
Därefter resa de sig och ta varandra i hand och tacka för maten.
242) I katolsk tid var den nattliga julvakan, förenad med
midnattsmässan, höjdpunkten. Man drack ”Marias skål” kl. 12
på natten.
243) Julgröten. Gröten var av oskummad mjölk och korngryn
och kallades ”vit gröt” - i Norge ”römme-gröt”. När den
kokades tog man till stor-sleven.
244) Mor tog sin största gryta.
245) Det skulle ligga en slant eller silversked på grytans botten.
246) Gröten hälsades med ett gevärsskott ”grödeskud”.
247) Man satte sig runt grötfatet och åt direkt ur grytan. Mitt i
grötfatet var en smörhåla, ofta i korsform som man först doppar
i.
248) Man rimmade till gröten vilket man f övr också gjorde vid
bröllop, slåtteröl och tröskegille. Man tog ock tydor och
märken härvid.
249) Den som hittar bönan eller mandeln blir först gift.
250) Gröten hade samband med åkern, skörden, stora och små
ax. Man skrapade grötgrytan, därav fick man större styrka. På
andra håll fick man inte äta upp gröten.
251) Julgrisen. Julgrisen är jämte julgröten den viktigaste
beståndsdelen i julmaten.
252) Som tredje huvudrätt kommer fisken, troligen från
katolska kyrkan.
253) Svinhuvudet ligger framme. Skinka och grisfötter ätas
överallt liksom kokt soppa på julgrisen. Trynet och svansen var
förbehållna husfadern. Intet ben fick knäckas.
254) Man slaktade också får, get eller oxe.
255) Vid sådden brukade man i fårorna strö ut ben av julgrisen
för att få en god och riklig skörd.
256) Någon gång hängdes grisen, annars stacks den. Man tog
varsel av dess inälvor.
257) Julljusen. Ett ljus skulle brinna hela natten. Det var längre
och tjockare - ett riktigt altarljus.
258) Om det stod två ljus, var det ena för husfadern, det andra
för husmodern. Man kunde ha ett ljus för varje medlem av
familjen. Eller tända ljus för avlidna familjemedlemmar, men
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de skulle brinna en stund, för att sedan släckas. De kallades
svarta ljus.
259) Tregrenade ljus eller månggrenade ljus var vanliga.
260) På somliga håll hade man stöpt ljus med lika många
grenar som det var medlemmar i familjen.
261) Ljusen tändes när bordet stod färdigdukat. Det tändes av
husfadern med att annat ljus och fick inte flyttas från sin plats,
ty då skulle någon dö. Ljuset får inte snoppas eller vidröras och
inte tändas med julljuset.
262) Man tog varsel av hur julljusen brann. Slocknade ett ljus dödsfall. Alltid är det f övr döden som märkena om julljusen
gälla.
263) Man lade pengar och silver på julbordet för att julljusen
måtte skina därpå - det troddes vara lyckosamt. Kläder bevaras
mot mal om julljuset fick skina på dem.
264) Fönstren hängdes för, ty vargar och villdjur som såg in i
ljusen och brasan fick makt att ta bondens boskap under
sommaren.
265) Någon vakar vid ljuset hela natten. Man tog tydor av
röken. Går röken mot dörren - lik under året. Går den inåt brud eller brudgum nästa år.
266) Ljuset får inte släckas förrän solen är uppe.
267) Rester av julljusen är bra för att kurera husdjuren.
268) I Norge kallas ljusen naudlys ”nödljus”.
269) Man smorde plogbillen med julljus första ggn man körde
åkern på våren. Eller man beströk harvpinnarna med det.
270) Offerbruk. Den som hade haft sista kärven ”rugkællingen”
(Danmark) fick hedersplatsen hos husbonden, eller vid
bordsändan. Vid bordsändan sattes stådaren som representerade
sista kärven. Man dukade åt en osynlig gäst.
271) Højkonen, som bodde i en kulle i trakten var osynlig
tillstädes och försåg sig av bordets håvor.
272) Kristet har man tänkt sig att vor Frelser kom och deltog i
måltiden.
273) Man hällde brännvin, första supen i högsätesvrån åt
tomten eller rådet eller rådan. Man bringade offer åt
underbyggarna, man hällde öl, brännvin eller mjölk i
golvspringorna. Man bragte offer under julbordet. Man gjorde i
ordning en bädd av halm under julbordet åt julbocken eller
julgumsen, som osynlig tänktes uppehålla sig där. Eller åt
gloson, som troddes ligga under bordet hos den bonde som
försummat att ge henne tillräckligt offer vid skörden.
274) I Norge gav man offer till jolageiti. Eller fick julebukken
med av gröten eller julölet, där det ställdes åt honom bakom
spisen.
275) Man offrade åt de goda vättarna, genom att hälla öl under
matbordet. Platsen under julbordet var en åt osynliga makter
helgad plats.
276) Bonden lade sina plogjärn under bordet och fiskaren sin
gäddsnipa. De som höll till under bordet fick inte störas. Att
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lysa under bordet var förbjudet och tappade man något, fick
man inte ta upp det.
277) Julbordet var som ett altare och alla skåderätter var offer,
bragta åt mäktiga väsen.
278) Skåldrickningen skedde då ölskålen eller silverbägaren
gick laget runt - medsols med början hos husfadern.
279) Efter bordsbön och psalmsång tog alla till sist varandra i
hand och tackade för maten.
280) Julaftonens avslutning. Det blev dans.
281) Bonden gick ibland ut på tunet och skrek.
282) Sedan vakade man.
283) Man for till kyrkan. Från bön och psalmsång gick man till
lekarna i halmen.
284) Kvällen ansågs av de flesta för att vara alltför helig för
dans. På andra ställen dansade man ängladansen. Man trodde
att änglarna, de avlidnas andar, själva deltogo i dansen. De som
dansade troddes skall få långt hör ”lin” till året. Kakedansen
gick kringom kärvarna.
285) Andra spelade kort eller lekte med nötter.
286) Julbocken eller julaspöken kom på besök.
287) Tomten fick gröt på logen eller i stallet.
288) Man skakade fruktträden.
289) Julbordet dukat under julnatten. All mat stod framme och
man satte ny mat på borden, ibland på ett särskilt bord.
290) Ljuset brann på det dukade bordet under hela natten.
Maten stod kvar för de osynliga andeväsens räkning som väntas
komma på besök under natten, för de osynliga julgästerna, för
de underjordiska, för de avlidna släktingarna och grannarna.
291) Maten ställdes ibland under julbordet. Bordet står dukat
för andar och änglar; i Skåne för vättar och goanisse och
änglar.
292) Julnattens osynliga gäster i stugan. Man skyddade sig mot
dessa gäster med eggjärn och korstecken. Det är de dödas
andar, släktens döda, som gästa sina gamla hem, särskilt de
som dött under det förflutna året. Man tyckte sig
juldagsmorgon se märken efter de dödas fingrar i grötfatet.
293) Med mörkret julafton öppnas dörrarna som föra från
underjorden och skaror av farliga väsen komma snart på färde.
294) Man hade inga gardiner för fönstren - den som dött under
året skulle kunna se in. Och de efterlevande skulle under
julaftonens kvällsmåltid kunna se de bortgångna genom
fönstret.
295) Om man finner jord, sand eller smuts på någon stol, är det
tecken på att ens anhöriga, som varit på besök, begagnat stolen.
296) Fördjupningar i askan liknades vid fotspår. Halmen är till
för att stegen från de döda inte skall höras.
297) Folket sov i golvhalmen ty de döda sova i sängarne. Ofta
talas om änglarna i stället för de avlidnas andar - härifrån
benämningen änglaöl.
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298) Tomten kommer och för hans räkning hölls badvattnet
varmt och maten stod framme - särskilt grötfatet.
299) Man hade en tro på tomtens ständiga flit och pysslande.
Man tror att tomtar till domedag 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 utsättes på loggolvet både mat och dryck, särskilt
julgröt, ävensom litet tobak samt ett eller flera mycket små
klädesplagg. Han tros alltid om nätterna ta emot presenterna.
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.
300) Ibland är det trollen som göra anspråk på den kvarstående
julmaten.
301) I Norge kom de döda eller gengångarna, främst de som
dött under året.
302) Man redde högsätesbänken åt tomtebonden, annars höll
han till i stall och fähus - men julnatten ville han ligga inne.
303) I Norge väntas tusserne eller de osynlige, trollen, jolareia,
huldrene, julebukken och julesvennerne. De ta vad de vilja ha
och kunna vredgas. De hämnas och kunna ta både barn och
vuxna.
304) Man skyddar sig med stål i säden och kors på dörrarna.
305) Brödet insvept i en duk låg kvar på bordet under hela
julen intill ”Helligtrekonger” (6 jan.).
306) Nissen blir (Danmark) ihågkommen med ett fat av
julgröten.
307) Offer som bragtes utanför stugan. Man satte ut mat i
svalgångar och uthus för de avlidna.
308) Någon gång sattes julens offer till de döda på deras grav
på kyrkogården. En man gick till kyrkogården för att bjuda sin
sedan många år döde fader på en sup.
309) Tomten får mestadels sitt offer utanför stugan. Tomten är
gäst. Tomten fick ost och bröd, sked, nya kläder, vantar, skor,
skinnpäls och röd mössa.
310) I Norge bäddade man åt tunkallen. Högfolk kallas så, för
att förfäder var begravna i dessa högar.
311) Avståndet mellan högbonden och tomtebonden var inte så
stort.
312) Man hällde ut vört på tussebjörken. Man offrade öl eller
mjölk till askar och hylleträd.
313) Juloffer bragtes till vissa stenar. Man satte ut mat åt
trollet.
314) Åt oskoreien sattes ut gröt, julmat, lefsekakor.
315) Man gav (Norge) kvarnen sitt offer av julgröt - det lades i
kvarnögat, ”så att hon skulle mala gott”. Ibland har kvarnens rå,
kværnknurren varit mottagare.
316) Varsel och tydor julkvällen. Kvällen gav varsel för
framtiden. Julen innesluter årsskiftet. Grät man julafton, skulle
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man komma att gråta hela året. Julafton var nyårsafton. Julens
tydor började tidigt, vid slakt av julgrisen, vid julbaket och
julbrygden.
317) Om tuppen gal blir det dödsfall. Likaså om hunden skäller
eller tjuter eller om en fågel kommer flygande och sätter sig på
fönstret och skriker. Julflugan för lycka med sig.
318) Som korna ligga, så kommer säden att ligga.
319) Man tog märken av de bubblor som bildades i ett fat med
havsvatten. Åt det håll som luftblåsorna samlade sig, blev fisket
rikast.
320) Korn som hittas under bordet ger tecken om god årsväxt.
Saknad av korn under sätena kan vara dödsvarsel. Det var
tomten, nissen, de underjordiska, julesvennen som på detta sätt
gav tillkänna nästa års skörd.
321) Dödsorakel tages genom att skåda in i stugan då de äta
julgröten. Den som synes huvudlös eller vars skugga saknar
huvud var fegmärkt. Man förberedde sig genom att gå runt
stugan tre ggr. Man gick baklänges runt kyrkan. Man gick till
en korsväg.
322) På kyrkogården bo de döda. Gick man till kyrkan, kunde
man se de dödas gudstjänst vid midnattstid.
323) Under årsgången kunde man ta tydor. Hörde man lien
väsa i gräset, blev grödan god. Men ströko slåtterkarlarna liar
eller om de klingade mot stenen - dålig slåtter och skörd. Man
kunde möta liktåg; det varslade dödsfall, medan brudföljen
varslade om bröllop. Barnaröster tydde på födslar.
324) Man tog varsel av tre bägare. Kom den blinde maken och
tog brännvinsbägaren, blev man gift med en drinkare; tog han
ölbägaren, blev man rikt gift - vattenbägaren, fattigt. Varsel, det
är visshet om sitt öde. Varsel var ett magiskt våld mot andra
människor som medförde olycka. Man fick i dessa
sammanhang inte nämna Guds ord under kvällen.
325) Man stöpte bly eller hällde äggvita i kallt vatten.
326) Eller skokastningen. Man tog varsel av skorna julnatten.
Från vilket håll skulle mannen komma.
327) Den blivande mannens utseende kunde man tyda av ett
vedträ. Antalet kvistar i vedträet talade om det antal barn man
skulle få o s v.
328) Djuren började tala vid midnatt och se i syne. Det var
farligt att smyga ut i lagårn för att lyssna.
329) Julnattens andeväsen, trollens jul. De dödas gudstjänst
ägde rum kl. 12.00. Andar och troll är i farten om julnatten.
Detta är en allmän tro över hela norden. Man går därför inte
gärna ut på julafton.
330) Vanligast i Norge var en tro på oskoreien eller julereien.
Oskoreia kom som en blixt, hade 30 hästar; det var skrammel
och gny. De kastade bröd korsade dörrar och sopade.
331) Den tog med sig barn och gamla.
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332) En man hörde dem talas vid om de inte skulle gå in och ta
ett visst barn: ”hustrun har nyss haft barnsäng”, men mannen
var kvick att lägga stål i vaggan.
333) Oskoreien tog hästarna ur stallet och red ihjäl dem. Den
tog med sig stugor och hus.
334) Reida var gengångare av onda människor.
335) Trollen lekte jul i sina högar med spel och dans i strålande
belysning. Kämpahögar stod på stora, ljusa, silverskinande
stolpar. De sjöng, dödingarna och kallades troll eller ellefolk.
Berget stod på gullstöttor. Man säger: ”rik som ett troll”. Jfr
”Ljungby horn och pipa”.
336) Häxor är i farten julnatten. Julbocken, gloson och Oden är
ute. Julbocken är med i oskoreien. Julbocken stångades i
väggen. Gloson var farlig. Man kunde klyvas av hennes
sågtandade kropp. Oden kom till fots eller till häst.
337) Julaftonens kristna folktro. Sederna ha ofta också en
kristen förklaring. Enligt kristen legend föddes Jesus vid
midnattstimmen. Hela naturen bär vittnesbörd om detta.
338) Träd och växter blomma mitt i vintern.
339) Djuren få talets gåva och hylla Jesusbarnet knäböjande,
liksom oxen och åsnan i Betlehems stall.
340) Vattnet i källor och bäckar förvandlas till vin, eller det
stannar i sitt lopp det ögonblick, då vår Herre föddes.
341) Man förde ibland ut boskapen till vattning julnatten kl.
12.00 för att de skulle få del av vattnets underbara kraft.
342) Juldagen. Man fick inte gå fastande ut i stallet.
343) Hästar skulle vattnas så tidigt som möjligt. Korna skulle
ha salt. Kreaturen fick ibland rågbröd doppat i brännvin och
därtill sill.
344) Man fick inte göra rent hos djuren och föra ut gödsel.
345) I Danmark offrades till prästen. I kyrkan var ljusen tända
på altaret och i ljuskronan.
346) Juldagen i Norge; Man hälsade dagen med psalmsång och
besökte varandra juldagsmorgon.
347) Man gav gåvor av nyårstråd.
348) Dagen började med, att folk gick till stallet och gav djuren
mat.
349) Gutterna kom för att föra gödseln ut ur fjöset medan
jäntorna sjöng kärleksvisor från sin bädd. Pojkarna sjöng: ”tråd,
tråd, nytårstråd!” o s v.
350) Alla gick in i stugan för att trakteras med öl och smaka på
julkosten.
352) Man såg till djuren och de fick ”ottegrime”. Korna fick
sista sädeskärven, för att de skulle trivas.
353) Stallet varslade om framtiden; slocknade ljuset framför en
ko; var den feg.
354) Hästarna behandlades med omsorg och var och en fick ett
kornband.
355) Hästar och kor vattnades över silver, eller också fick de
dricka i älven, helst där en vild svan simmat. Hästar drack ur en

320
vak. Man vattnade hästar hemligt i grannens brunn. Rinnande
vatten hade denna natt en utomordentlig makt.
356) Man rodde i kapp till kyrkan.
357) På hemvägen från kyrkan körde de ikapp så fort hästarna
orkado springa. Den som kom först hem skulle först få sin
skörd bärgad.
358) Bjällrorna satt nu för första gången på hästen.
359) Julmorgonen i Sverige. Samma som ovan. Det fästes stor
vikt vid vattningen av hästarna. De skulle vattnas i nio källor, i
vatten som rann från norr till söder s k nordrinnande bäck. Den
som först vattnade sin boskap fick ”fettvattnet” eller skummade
flottet.
360) Man lät djuren dricka över silver eller man lade eggjärn i
vattenhon.
361) Julottefärden. Hästarna hade bjällror och man hade
julbloss.
362) Innan man gick in i kyrkan avsmakade man varandras
julbrännvin.
363) Kyrkan stod i skrud, golvet hade halm eller hackat granris.
364) Det var en strålande ljusprakt. Varje gård hade på förhand
lämnat sina hemmastöpta ljus i kyrkan.
365) Slocknade ett ljus betydde det död för dem som satt
närmast.
366) Man kunde i julottan se vilka kvinnor i bygden som är
trollkäringar, ty de synas sitta bakvända.
367) Julkyrkan hade makt. Till sist stämde man upp
julpsalmen: ”den signade dag, som vi nu här se, av himmelen
till oss ned komma”, eller ”var hälsad sköna morgonstund!”
368) Det var kappkörning hem från julottan och det gällde för
karlarna i en fart få hästen för släden. Den som kom först hem
skulle få först inbärgat.
369) Man tog en sup, drack öl för ”gott år!” och man önskade
regn. Jorden skulle bli våt, liksom den som drack.
370) Juldagens fortsättning. Detta var en tystnadsdag.
371) Gödseln låg kvar i lagårn.
372) Eld skulle inte vara synlig, julfriden fick inte störas.
373) Man berättade historier om tomten och berömda
slagskämpar och lekte i halmen.
374) Den som gick på besök och trotsade lagen, hade man rätt
att hälla köttspadet över.
375) Annandagens morgon. Man fick frukost på sängen i ottan,
(liksom vid Lusse).
376) Husdjuren fick staffanbete och man sjöng: ”Staffan var en
stalledräng!”
377) mockningen. Rengöringen i fähus och stall var
annandagens tidigaste syssla. Det var fest och högtid över detta
göromål jämte vattningen av hästarna. mockning var förbjudet
på juldagen. Juldyngan hade särskild kraft.
378) Staffans ritt och vattning. Annandag var hästarnas dag.
Kappritten hem från kyrkan kallades Staffans skede.
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379) Det gällde att komma först till vattenstället. Den som kom
först, fick bästa kraften i vattnet; fick skumma flötet eller
grädden, dricka julfradgan eller staffansvattnet. Det skulle
drickas efter midnatt men före dager. Vattnet har denna natt
underbar kraft; särskilt nordrinnande vatten.
380) Hästarna vattnades över silver. En silversked eller bägare
var nedlagd i vattnet. Man vattnade hästar i främmande
brunnar. Staffansvattnet var ”vigt” vatten. Den som drack först,
drack vin.
381) Även männen drack av nordrinnande vatten, ty den som
drack därav fick oövervinnligt mod.
382) Man sjöng staffansvisan. Annandagen var helgad åt
minnet av Sankte Staffan och är den stora hästdagen i norden,
Tyskland m fl länder.
383) Olika former. Man vakade så att inte andra drängar kom
och fodrade ens hästar eller gjorde rent i spiltorna åt en om
morgonen.
384) Staffansridningen förenades med hopsamling av gåvor till
kvällens lekstuga.
385) Staffansridningen förde med sig spelman och stjärna. I
övre Sverige gick man staffansgång och medförde ljusa
stjärnan och sjöng visan.
386) Det har blivit en sammansmältning med julbocken och
andra maskeradfigurer.
387) Ibland medföljde staffansbock och ryttare och åtskilliga
utklädda som var sotade i ansiktet. De hade stjärna.
388) Jul-gillen och julgästning. Det var sammanskottsgillen
och hopläggningsdans. De äldre spelade kort. De yngre lekte
jullekar.
389) Härvid var det ingen rangskillnad; en tjänstepiga var lika
aktad som en bondjänta.
390) Julkalasen pågick hela julen. Kvinnorna kardade ty de fick
inte spinna. Ingen fick gå ut ur stugan ofägnad - han bar ut
julen.
391) Leka jul. Den parodiska brudvigseln var vanlig. En annan
lek var kungaleken. En karl och en flicka blev utstyrda såsom
kung och drottning med halmkronor på huvudet. Kungen lät
skattskriva alla. Var och en måste betala sin skatt i äpplen och
nötter.
392) Jullekarna är bl a ; nappa stek, blindbock, myssla sko,
tämja stutar, torka malt, rida till kungs, sko blacka, dra gränja,
spänna kyrka, mig möter med hundra stöter, Markus vill du ha
dask?, segla till Tyskland, stå i så och krypa till krysse.
393) Folklig övertro. Nyårsnatt kunde trollkvinnor stjäla
grannens smörlycka eller förhäxa kor. Nu var rätta tiden för att
göra sin dotter delaktig i trolldoms-maktens hemlighet.
394) Kl. 12.00 få kreaturen talets gåva.
395) De döda hålla till i kyrkan om natten och spela käglor med
dödskallar som klot.
396) Tomten fick gröt.
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397) De väntade Fröja och Tor.
398) Nyårsdagen, gåvor. 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: ”Basse, Basse, kom
och slicka av grötkräklan, 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.
Om midvintern vänder sig björnen i idet.
399) Nyårsgåvor. Man gav mat och kläder åt tjänarna.
Flickorna skänkte tråd. Gossarna skänkte träskedar, skrin och
askar av trä.
400) Den första besökande. Denna persom gav märken och
varsel om det kommande året. Den första person som kommer
in i huset och önskar lycka på det nya året, han för lycka med
sig in i huset. Om den första är en man, bådar det lycka, då
skulle det bli ett gott år. Han önskade också ett gott nytt år med
alla lårar och lador fulla. Kvinnor höll sig mest inne denna dag.
Om den förste mannen hade långt hår eller skägg, skulle man få
mycket ull eller långt, vackert lin och mycket att spinna.
401) Nyårsnymånen. Det var den första nytändning som inföll
på nya året. Ibland var det första ny efter trettondagen, i
Halland efter tjugondagen. Man tog tydor av månskäran,
spetsarna, hornets lutning, om månen ”ligger ner” o s v. Om
aftonstjärnan går upp före nyårsny - gott år. Ty då går herren
efter drängen och bedjer honom bli kvar i tjänsten.
402) Man tog drömorakel efter nyårsnymånen i Skåne. Man
skulle ”hälsa nykungen” och niga för nymånen.
403) Trettondagshelgen. Då var Tre kungars dag, nu var
stjärngossespel.
404) Folktro. Detta var sista dag med duk på bordet. Julljusen
var tända.
405) Man tog fram stöpta tregrenaljus, Helligtrekongers lys,
eller också sattes tre ljus på bordet och gjordes tre smörhålor i
gröten. Det rådde förbud mot spånad m m denna dag.
406) Nu var en farlig vätte ute som hade tretton klor.
407) Trettenegeta var ute.
408) Man satte ånyo kors på dörren.
409) Goen var ute.
410) Man fick inte gå över en korsväg. Man bränner det
tregrenade ljuset för att fördriva Goen. Goen kom denna kväll.
411) Trettondagsafton var en orakelkväll - särskilt för
giftasvarsel.
412) Gillen. Männen valde kvinnor i dansen och den som
ratades uppbar förebråelser hela året. Eller ock, att flickorna
gjort i ordning gifttråddockor och när de sedan på trettondagens
dans skulle ”gifta sig” gav de bort tråddockan åt den utvalde.
Han skulle vara flickans gubbe den kvällen och de dansade
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med varandra. Eller så släckte man ljuset och pojkarna fick ta
rätt på den kulla de ville ha. Kullan hade flera tråddockor
instuckna innaför livstycket, sämre och bättre och var det en
pojke som hon inte ville ha, så tog hon och gav honom en som
inte var så fin.
413) Trettondags utklädsel, stjärngossespel. Nu var
julmaskerad. Man gick julaspöke.
414) Man klädde en flicka till brud med en krona av mjölonris
eller gröna kvistar. Hon gick från stuga till stuga, bärande i
handen en krona av trä med tolv ljus i. Kronan föreställde
stjärnan som gick upp före de vise män.
415) Stjärngossar vandrade omkring med stjärna. De spelade
trettondagsspel där Herodes, Judas, Josef och julbocken hade
olika roller.
416) Slutdagar. ”Knut kör julen ut” säges över hela landet.
417) Dagen kallades farängladagen, ”emedan änglarna som
varit på besök, då fara sin färde.”
418) Tjugondagen. Julhalmen bars ut. Man bar ut julen, åt ut
julen. Julölet var urdrucket. Man dansade ut julen o s v. Man
kastade ut julgranen. ”Knut jagar julen ut”.
419) Om tjugondagen var det utklädsel och maskerad. De hade
halmklädsel och var svärtade i ansikten. Där var skråbockar,
julbockar, gräsliga ansiktsmasker. Man sopade ut julen...
bultade...körde ut julen.
420) Knut-gubbar var halmgubbar som ställdes upp utanför
farstudörren så att gubben ramlade rakt i famnen på den som
öppnade nästa morgon. Att ”gå med Knut” var att gå med
halmdocka och tigga brännvin. Slutligen hängdes dockan
utanför byn i ett träd.
421) Eldborgs skål. Knut, d 7 jan. eller tjugondag drack man
Eldborgs skål. De satte två stora ljus på golvet och drack
Eldborgs skål ur en träskål. Sedan skulle skålen kastas bak över
huvudet i golvet. Välte den bådade det dödsfall. Man drack
Eldens skål.
422) Kyndelsmässa d 2 feb. hade sitt namn efter katolikernas
ljus kyndel, latin candela. Julbrödet fick inte ta slut denna dag.
423) Man tog märke om fisket av luftblåsorna som bildas på ett
fat.
Det rådde spinnförbud. Fodret skulle vara halvgivet. Dagen
räknas som midvinterdag. Björnen vänder sig i idet.
424) Den var första vårdagen.
425) Fastan. Det heter att ”efter jul så kommer fastan!”

Norsk Folkminnelag II,TIDEN
(Kompendium av Norsk folkminnelag II)
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Vinterhalvåret
14 oktober, St. Calixtus, vinternatt, vinterns början var flyttdag
för tjänare och märkesdag för vädret. Förfäderna höll denna
dag vinternattsblot och offrade för ett gott år. Primstaven har
denna dag en vante.
21 oktober. 11.000 jungfrurs dag. Primstaven har en del
kvinnofigurer eller en ring, ty nu fick man inte göra något som
går runt såsom att mala, spinna etc.
28 oktober. Simon, Judas. Primstaven har en släde för slädföret,
ty man väntade snö.
Denna dag gick de nygifta under namn av busteman och
bustekona till släkt och vänner för att bedja om ”buste” och
boskap.
1 november. Alla helgons dag. I primstaven en omvänd båt
eller båt skeppsfarten upphör.
(127) Då väntas översvämning, flom eller helgemessflommen.
Kommer den inte, må man bida vintern ytterligare, men i
gengäld kan man vänta flommen desto säkrare till våren.
11 november. Dagen är på primstaven avmärkt med en gris
eller gås, ty nu åt man stek.
(131) Man spådde av gåsens bröstben. De vita fläckarna
varslade snö - de bruna frost och kyla. Främre delen av
bröstbenet spådde vintern före jul.
Dagen var märkesdag för vädret.
21 november. Jungfru Marias presentation. Marie offer. Då
skulle strumpeband utdelas till ungdomen och lin, tråd och
strumpeband föräras med tionde till prästkvinnorna.
23 november. St Clemens kallades Klemet kyrkbyggare, då
dagen på primstavarna stundom betecknades med en kyrka.
Ibland också med ett ankare, ty Clemens blev dräpen med att
sänkas till botten med ett ankare. Nu skall alle skepp ligga för
ankar i hamn. Dagen kallades också Klemet Klyp eller Klemet
saudskjær.
25 november. Katarina, Karensmesse. Denna dag blev medelst
havre och gott foder gjort ett gästabud för fåren. P g a Katarinas
dödssätt blev dagen avmärkt med ett hjul som omtyddes till ett
spinnrockshjul, ty det är nu tid att spinna. St Karen spinner
ljusvekar till jul.
(135) Klart väder denna dag gör vackra julljus.
(136) Det vill dock gärna denna dag bli dåligt väder med snö
och slask.
30 november. St Andreas, kallas Andreas fiskare och dagen
betecknas med en fiskekrok, ty nu börjar man att fiska
julfisken. Ibland avmärktes dagen med en räfsax, då det var tid
att utsätta sådana. Nu skulle vädurarna inte längre hållas från
fåren. Dagen avmärktes ock med ett andreas-kors som liknade
ett X i motsats till de latinska och grekiska korsen.
4 december. St Barbara. Det heter:”Barbro-dagen går solen
bort, Lusse-natten kommer de åter!” Förty att solen inte mera
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sågs, är dagen betecknad med en sol. Lusse-natten tänktes vara
den kortaste natten. Fr o m denna dag kunde man vänta, att
solen skulle vända åter.
6 december. St Nicolaus, Nils. Efter denna dag fick inget skepp
fara i hamn.
8 december. Marie undfägnad. Munkarna menade att Maria
hade tagit miste i sin räkning, annars hade hon inte begivit sig
till Betlehem. Dagen kallades därför Marie väntedag. Ty på
denna dag skulle fruktsamma kvinnor be till Maria om, att allt
må ske i rättan tid. Dagen betecknas stundom på primstaven
med en kanna, kanske för julölet eller för att kläderna skulle
tvättas till jul.
10 december. Judits dag. Då skulle malt beredas till julölet.
13 december. St Lucia, ”Lussinatten” . Dagen betecknades
stundom med ett ljuster, ty man fångade därmed mycket fisk,
eller med ett bloss, ty nu hade man långa nätter och mycket att
göra inför julen.
Lucia räknades för den längsta natten. Det hette att kon då
måtte bita i bandet tre ggr p g a svält. Man mente också att på
den tiden, då djuren kunde tala sades av kon: ”Lussinatten
långe!” blevill väduren svarade: ”Ja, hon är som två!” Natten
kallades förty ”Lussi-långenatt”. Det är natten före
”solhovnatta” och den längsta natten på året.
(139) Denna natt fick de klavbundna kreaturen extra
förplägnad.
(140) Denna natt var Lussi eller Lucifer ute och vandrade. Han
är ett hemlighetsfullt väsen; den onde själv.
(141) Nu var det trollens tid. Under de fyra dagarna före jul bör
man inte le om aftonen och natten och inte väsnas utomhus.
(142) Luciadagen åt de gamle ”solhov-fisk”.
(143) Solvarvsdagen kallades ”solsnodagen”, ty nu vänder sig
solen och stiger fr o m nu fram ett hanefjät om dagen.
(144) Stå get eller får fastbundna i fjället då solen vänder sig, så
lösa sig deras fjättrar utan människohjälp.
(145) I det ögonblick som solen vänder sig, lossna kornas horn.
(146) Den gosse som solhovnatten sover med ett visst
klädesplagg tillhörande en ren jungfru under kudden, skall i
drömmen få se sin tillkommande.
(147) I det ögonblick då solen vänder sig, förvandlas vatten till
vin - till etter och så till vatten igen. Därför är det denna dag
farligt att dricka vatten, ty det kan ju inträffa att man dricker i
det ögonblick det är etter.
I det ögonblick, frälsaren föddes blev allt vatten vin. Det var en
gång en bonde som satte sig för att smaka på vinet. Då han
hade druckit, kunde han inte hålla sig utan utbrast: ”Så är nu
allt vatten vänt till vin!” - då svarade det: ”ja nu är bägge dina
ögon min!” Från den stunden var han blind och förblev så i all
sin dag.
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(148) På solvarvsdagen må man inte företaga sig något viktigt
arbete såsom att brygga, tvätta, baka o s v. Det var förbud mot
kringgärning.
I Sverige går näcken fram i vattnet om Tomas-dagen. Om
någon då maler, så håller näcken kvarnhjulet. Man offrade ock
till honom denna kväll.
21 december. Tomas kallades Tomas bryggare eller Tomas
med Byttan. Dagen är på primstavarna avmärkt med en tunna,
för julölets skull.
Nu inträffade gärna ett töväder eller en mindre flom.
(150) De sades att: ”Nu kommer Tomas i solvarven med
julevatten till god dricka!”
(151) Man reste till vänner och bekanta för att smaka på julölet.
Denna rundresa kallades ”Imber-runn” och ruset man fick
”skakabägaren”.
(152) Det var sedvana att sända ett ämbar eller en spann med
nybryggt öl till var och en av sina grannar under namn av
”skogedryck”.
(153) ”Juleskoka” var också namnet på att man brukade ge
varandra ris på morgonen.
Det finns ett slags farligt öl, ”Skæks-øl” som verkar i hög grad
våldsamt på den som dricker därav och far ut igenom näsa och
mun.
(154) Var det klart väder denna dag, skulle det bli ett gott år.
(155) Man må inte längre spinna än till Tomas för annars så
kunde man mista ”tommelfingeren”. Samma folktro finnes
också om Lucia. Under hela julen må inte spinnrocken gå.
(156) Tomas var ”tamperdag”. Dessa dagar var fyra, - en för
var årstid och så som vädret var vid en av dessa dagar, så skulle
det bli fram till nästa tamperdag.
23 december. Denna dag kallades ”lilla-julafton” och
”sjursmess”.
(157) Regnar det sjursmessdagen blir det regn i sju veckor.
(159) Det var 13 märkesdagar i jul - från juldagen till
trettondagen. Såsom vädret var på var och en av dessa dagar
fram till trettondagen, så skulle det bli under var och en av årets
månader. Juldagen visade januari månads väder, annandagen
februaris o s v.
(160) En orolig advent ger en lugn jul, vad vädret beträffar.
(162) Mycket snö strax före jul frambringar ett behagligt St
Hans-regn.
(163) Samma väder som är i advent skall det bli i fastan.
(164) Bar mark under julen gör en lång vår. ”Julesommer gör
påskevinter”.
(168) Tjockt väder i advent gör ett stort död-år.
(171) Stilla och lugnt väder julnatten är ett märke om ett stilla
och lugnt år.
(172) Är det pålandsvind nyårsnatten, blir fisket under året
rikligt.
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(173) Är det stilla och tjock luft julnatten, får man ett fruktbart
år.
(174) Stundom heter det: ”Juledag klar ger ett gott år”. Oväder
denna dag varslar ett dåligt år - oår.
(175) Gott väder nyårsdagen ger ett gott år för nötterna.
(176) Åskar det mellan jul och nyår, så ger det ont väder hela
året.
(178) En drypande julnatt, d v s regn ger ett gott kornår.
(179) Stjärnklar himmel julnatten bebådar ett gott bärår.
(180) Mycket snö och rim i advent ger ett gott år, särskilt
kornår.
(181) En hagelby på nyårsdagen bebådar ett gott kornår.
(182) Man skall få ett rikt kornår om det faller mycket kornsnö
om vintern.
(183) Snöar det på julafton, så att snön böjer trädens grenar till
jorden, blir det ett gott kornår.
(184) Fykar snön in i ladan jul- eller nyårsnatten, blir det ett
gott kornår.
(185) Inträffar juldagen på nymånadsdagen så blir det ett gott
år, men kommer den på en söndag, så blir det ett gyllene år och
alla björnar skall ligga döda.
(186) Oväder på första juledag varslar om olyckor, krig och
pest. Stormar det natten till juldagen blir krig nästa år.
25 december. Primstavar hade denna dag ett dryckeshorn, en
sjuarmad ljusstake eller en sol.
26 december. Annandag jul, St Stefans dag. Då skulle man rida
”Staffis kout” och ”måka staffan”.
(187) Om man kan se solen annandag jul, så skall fjällbon få
sitt korn moget kommande år.
27 december. Tredjedag jul.
28 december. Oskyldiga barns dag. Barn skall besöka och
traktera varandra. Detta är första verkdag efter jul.
(191) Såsom vädret är fjärde juldagen skall det bli nästa
sommar eller (rättare) till sommardag den 14 april.
(192) På den veckodag varuppå 4:e dag jul inträffar, må man
under det följande året inte företaga sig något av vikt.
29 december. Femtedag jul.
(195) Så många solskensdagar mellan jul och trettondag - så
många solskensveckor under sommaren.
31 december. Årets sista dag och en farlig dag. Då må intet av
vikt företagas.
1 januari. Nyårsdagen
(197) Det man företager sig nyårsdagen kommer man att göra
hela året.
(198) Ses en röd sky på himlen nyårsdagen, varslar det om krig.
På primstaven är dagen avmärkt med ett timglas eller med ett
tredubbelt kors eller med en mindre sol.
(199a) Björnen vänder sig nu i idet.
(199b) Skiner solen så länge nyårsdagen att man kan sadla en
häst, så blir det ett gott år.
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(199c) Man spår denna dag av hönsen. Man lägger korn på
stugans golf; hacka de midt i högen blir året gott men hacka de
i kanten blir det ett dåligt år.
6 januari. Helligtrekongersdag, trettondagen.
(200) Nu gå stjerngutterne omkring i byarna med en stjärna
vari de ha ett tänt ljus. De ha skjortor utanpå kläderna, rödt
skärp, svärtade ansikten och höga, vita pappershattar. En är
bock, inhöljd i en skinnfäll med väldiga horn. De sjunga - för
pengar - om de tre vise män och stjärnan över Betlehem och
under tiden vrida de stjärnan runt. På ett visst ställe i sången
faller bocken ner till marken och de övriga slå under resten av
sången med käppar uppå hans rygg.
(201) Denna afton ätes söt gröt och de bryggde öl och höll gille
på ”tolfte dagen” (efter juldagen).
Trettondagen kallades gamla juldagen.
(202) Trettondagens väder varar i tretton veckor.
(203) Töväder denna dag ger märke om en mild vår och ett
påföljande fruktbart år.
(204) Trettondagskvällen är den farligaste kvällen på hela året,
ty då är trollkäringarna ute. Många ha sett spöken denna dag.
(205) Man säger: ”när dagarna begynna att längas begynner
kylan att strängas”.
7 januari. Denna dag kallas ”af-fare-dagen” ty de osynliga döda
som gästat under julen fara nu bort.
Dagen kallades ”Eldbjørgdagen” och man drack Eldbjørgs
minne och helgade elden.
11 januari. St Brictiva. Dagen avmärkt med en häst.
(207) En bonde ville på denna dag köra ut. Då nabon såg detta
sporde han: ”Vet du inte, att det är Brettemässa?” - ”Brette mig
hit och brette mig dit”, sade bonden ”så vill jag brette mig hem
ett lass hö!” Han körde åstad; men hästen snubblade och bröt
ett ben.
Dagen kallades också Brokkesmessa eftersom alla jullämningar
nu skulle ”brokkes” samman i en gryta och förtäras. Nu var det
också slut på julölet.
(208) Nu samlades alla helgens ljusstumpar samman ty de
användes för hälsobot för djur och människor.
12 januari. På primstaven; en del småprickar som antyda att de
väntade snö.
(209) Nu rullar vintern över rygg och väduren och björnen
vända sig om på den andra sidan.
Nu hölls den hedniska julfesten, midvinterblot, annars betraktar
man kyndelsmässa, 2 feb. som midvinter.
13 januari: denna dag kallas tjugondagen.
(210) På primstavarna ett omstjälpt dryckeshorn eller en tunna,
ty julölet var nu uppdrucket eller en klocka för det att julen nu
skulle ringas ut.
(211) Då dansas julen ut.
Julen jagades ut. Man gick maskerad in i grannarnas hus och
jagade ut julen.
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Man tog upp öltunnorna ur källaren och tömde dem och fyllde i
vatten, därefter festades och dansades.
Andra räkna kyndelsmässodagen för julens sista.
(212) Snöar det tjugondagen skall det komma 20 snöfall före
första sommardag d 14 april.
17 januari. (213) Då skall man ge svinen korn med urin i, för
att de inte skall bli sjuka.
20 januari. Fabianus, Sebastianus. Dagen kallades brödramässa,
ty de som till våren skulle fiska och segla med varandra skulle
nu slå sig samman. I primsatven en yxa ty nu var tid att hugga
ved då, saven börjar stiga i träden.
25 januari. Pauli omvändelse. Dagen blev påprimstavarna
avmärkt med en båge, ty man menade att denne Paul som man
kallade Paul skytt eller Pål med bågen var en stor krigshjälte
och bågskytt1 som stred om förmiddagen och höll
eftermiddgen helig.
(215) Dagen bröt alla julmärken.
(216) Var dagen klar om än bara så lång tid som man behöver
för att stiga till häst, så blev året gott. Var dagen stormfull fick
man krig. Dimma bragte sjukdomar. Sol och regn dyrtid.
(217) Denna dag bör man inte påbörja något nytt och inte
anträda en resa.
2 februari. Kyndelsmässa. Ordet kommer av latin candela
”vaxljus” och denna dag företog det katolska prästerskapet och
folket stora processioner genom kyrkan med brinnande vaxljus
i händerna. Ljusen invigdes med salt och vatten och korstecken.
Dessa vaxljus behövdes sedan under året till allsköns ändamål.
De kunde fördriva djävulen, onda andar och de användes vid
sjuksängen, likbåren och vid odöpta barns vagga. Man tillade
dem makt att förebygga hagelskada, oväder och åsknedslag.
(218) Denna dag åt man en helig kaka som var bakad julafton
och kallades julebonden eller helhästen.
(219) Vid kyndelsmässetiden väntade man storm och snö. Det
kallades ”kyndelmässeknuden”2 eller ”kyndelmesserykkjen”
eller ”kyndelmesseriden”.
(221) Nu skall korn och foder vara halvgiven, ty vintern är
halvliden.
(222) Björnen vänder sig om på andra sidan i sitt ide.
(223) Regn kyndelsmässodagen bebådar ett dåligt år. Dagen
kallas ibland första vårdag.
(224) Droppar det denna dag tre droppar från kyrktaket, får
man en mild vår och ett gott år.
3 februari. St Blasius. Dagen kallad blåsmässa. Primstaven har
här ett blåsande huvud, ett skepp för fulla segel, ett horn o s v.
(225) Blåser det denna dag blir blåst hela året. Fiskare och
sjöfarare tordes inte nämna denna dag vid sitt rätta namn.
1

V. Magnussen antager (Edda I 202), att dessa föreställningar är
överförda från hedendomens krigsgud, Vale som just var en god
skytt och tänktes härska i denna tid.
2
Kyndelmesseknuden ansågs stå i samband med vintergatan.
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(226) Nu blåses det liv i alla varelser som legat i dvala över
vintern. Är det stilla väder så varda få ormar nästa sommar men
blåser det komma många ormar, paddor och kryp om
sommaren.
(227) Blåser det sydlig vind denna dag så blir det ett gott
fiskeår. Fisken blåses in emot land.
(228) På denna dag får man inte använda sig av redskap som gå
runt, ex. kvarn eller spinnrock.
(229) Inget levande må denna dag komma under bar himmel
om det inte blivit svett av ett julljus eller helligtrekongersljus.
5 februari. St Agatha. Hon var en kvinna som mössen hade ätit
öron och näsa av. Dagen kallas musedagen och är i primstaven
avmärkt med en mus.
(230) Om henne hette det också, att hon blev borstad till döds,
varför flickorna om denna dag inte borde borsta sitt hår.
11 februari. Då mente man förr att Cristi kors vore hugget. Man
skulle därför inte hugga denna dag.
22 februari. St Peters stol. Dagen är på primstavarna avmärkt
med en nyckel och en sten. Dagen kallas ”Per Varmesten” förty
att St Peter då kastar varma stenar i vattnet, så att tjälen och
isen lossnar. Sjöarnas isar är efter denna dag inte mera säkra
och skeppsfarten kan snart börja. ”Peter Stol” säges gå med en
glödande het mursten och stryka under isen. Vid ”Peter Stol”
lägges den första varm-stenen i jorden.
(233) Om någon går på isen efter den 22 februari och den
brister så att han faller i, är ingen pliktig att hjälpa honom upp.
De som drunknade genom att falla genom isen efter denna dag,
fick inte kristen jord utan begravdes utanför kyrkogården.
(234) Fr o m denna dag börjar snön att smälta.
(235) Peder Stols dag är första vårdagen.
(236) Så som vädret är denna dag skall det bli i 4 veckor.
(Ibland 60 nätter)
(237) Är vädret milt denna dag blir året gott.
24 februari. St Mathias. Matthias bryter is; är det ingen is, gör
han is. Räven vågar sig denna dag inte ut på isen av rädsla för
att den skall brista.
Dagen kallas ”laupårsmesse” för att ”laupår” eller skottår då
inskjutes i tideräkningen.
(240) I myrarna skjuter det denna dag upp en ört som heter
gråkolle.
(242) Korna må icke löpa före denna dag, ty de kasta i så fall
kalven före tiden.
(243) Man förbinder skottåret med ett dåligt år, d v s ett för
lantmannen ogynnsamt år.
(244) De år i vars årstal finnes siffran 7 är dåliga år.
(245) Under skottår ha flickorna lov att fria.
9 mars. 40 riddares dag.
(246) Så som vädret är denna dag skall det bli i 40 dagar.
12 mars. Gregorius.
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(249) Denna dag gick fattiga barn, i synnerthet småflickor,
utklädda som Gregoriusbrudar (eller brudgummar) omkring i
husen och tiggde.
(250) Nu var gamla dagjämningen, det sades:
”Gregors tid, natt och dag lika vid”.
(251) Gott väder gregorsmessedag betyder en god vår.
(252) Blåser det då sunnanvind och det droppar från husen, så
väntas ett gott år, - ett gott ullår.
(253) Gregorsmässe-regn är lika gott som 100 lass hö.
På denna dag skall gödseln köras på åkern, därför har
primstaven denna dag ett par åkertegar. Ibland är märket en
kråka. Denna fågel skall nämligen ha sagt:
(254) ”Gregorsmässa må du vänta mig, Mariamässa (25 mars)
kommer jag visst och kommer jag inte före sommardag, skall
jag komma, om det så vore på en stav.”
(255) Gregoriusdagen skall man kasta sopkvasten och ett
vidjeknippe utanför dörren. Grunden till detta skall vara, att
lopporna då om sommaren inte skall bita så illa.
(256) Det gällde denna dag att varken vara uppe först eller sist,
ty i båda fallen skulle man bli biten av loppor under året.
17 mars. Gertuds dag.
(257) Denna dag kommer ofta med storm och oväder.
18 mars. Petrus martyr.
(258) Dagen kallades ”Per pekk i vatn”, ty då pickar St Peter på
isen för att känna om den är stark. Primstaven hade en pikstav.
21 mars. St Benedict. Dagen kallades ”jamvår” eller
dagjämning eller ”åt-tid” förty att man kastade ”åt” d v s sand
eller mull på snön för att den desto tidigare skulle smälta.
Dagen kallades ock ”Bent Prøvesvin”, därför att det hette att ett
svin denna dag skulle kunna uthärda ett starkt slag av en stav
utan att falla, om den hade fått god vinterföda och annars skulle
stå sig den sommaren.
25 mars, Marie bebådelse.
(259) Så länge bäckarna löpa före Mariamässan så länge skulle
de stå därefter.
(260) Nu kommer Mariamässnätterna varav de 3 första spå om
våren och de 3 sista om hösten.
(267) Den från vars hus björnen först ser rök uppstiga om
Mariamässan, kommer björnen först att ta boskap ifrån om
sommaren.
(268) Kan man fånga ormar före Mariamässa kan man få sålt
dem till Apotheken, ty de innehålla en ypperlig läkedom. Intill
denna dag ha de icke gift i sig, men får det strax efter.
Vårfrudagsafton må man alltid gå i säng vid dagsljus. Trana bär
ljus i säng. (Sverige).
Denna dag får ingen röra nålen, ty gör man det skall man få
fingervärk under hela året.
Påskhelgen.
(269) På fettisdagen skall man ha kokt, fett kött till middag.
Man åt gröt med grädde och levde som vid ett gästabud. Husets
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folk fick en tjock skiva bröd med smör som förtärdes med stora
bett. Man sade: ”Gud give att yxa och lie bite så gott som jag
nu bet!”
(270) Om det är såpass vind vid på askonsdag, att asken fykar,
blir det följande året stormigt.
(271) Det är alltid sunnanvind och snöfog askonsdagen.
(272) Den som kan vakna och stiga upp så tidigt
skärtorsdagsmorgon att han kan väcka skäran (skatan) skall
vakna av sig själv hela året.
(273) På skärtorsdag och långfredag får man inte kamma sitt
hår, ty då blir man plågad av ohyra i kläderna. Man må heller
inte tvätta sig, ty då blir man plågad av flugor om sommaren.
(274) Skiner solen så länge på askonsdagen, att man kan sadla
en häst tre ggr, blir det ett gott år.
(275) Samma märke gäller för långfredagen men ”det skall då
bli en god ärthöst”, eller ”det blir gott höstväder”.
(276) På samma sätt bestämmer påskdagen vädret i hö-anden.
(277) På långfredag är det alltid 7 sorters väder.
(278) Är vädret milt och gott på palmsöndagen, så blir året gott.
Regnar det palmsöndagen så blir det en regnig sommar.
(279) Skärtorsdagens väder varar till Christi himmelfärdsdag.
(280) Askonsdagens väder varar i 7 veckor.
(281)Skärtorsdag klar ger ett gott år, samma för långfredag men regn på långfredagen ger frost och kyla hela våren.
(282) Är luften så mild på skärtorsdagen, att det inte fryser is
på vattnet, så ger det märke om att intet korn skall frysa, men är
det kallt natten till långfredagen ger det märke om en kall höst
och fruset korn.
(283) ”Långfredags väta får mångt ett fattigmansbarn till att
gråta”.
(284) Sunnanvind på långfredag är ett märke på en stor vårflom
(översvämning).
(285a) Blås det nordanvind långfredag blir laxfisket gott den
sommaren - blås sunnanvind, så blir sejfisket gott.
(285b) Långfredags västanvind ger påskens östanvind.
(285c) Råder gott, stilla väder långfredag, skall det bli ett
fredligt år, så att träta, krig och kiv undgås. Är det dåligt väder
- motsatsen.
(286) Ju mer man dricker långfredag, dess mer skall man
svettas i året.
(288) Regn om påsknatten är märke på en dålig sommar.
(289) Tidig påsk gör tidig vår.
(290a) Tidig påsk ger en kall vår.
(290b) Kommer påsken före sommardag d 14 april, så blir det
en hård vår, men kommer påsken ”på sommar” (efter 14
april=första sommarnatt), så blir det en god vår.
1 april. Denna dag och siste april är narrdagar, då det gäller att
narra envar.
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En man kom flåsande: ”det är något sällsamt i åkern - inte är
det ulv och inte åkerhöna; kom ut och se!” Alla ut, lärare och
barn och alle så blev de ”aprilnarr”.
Sommarhalvåret
14 april, sommarnatt, första sommardag. I denna tid höll våra
fäder en stor offerfest eller segerblot varvid man offrade för
lycka och seger i kamp. Nu är vintern slut.
(292) Sommardagen går björnen ur idet. På primstaven är
denna dag en lövad buske. Nu började man så.
(293) Denna dag hade man regler för att tvätta och skölja kar
och kärnor.
(294) Nu får man inte förrätta sysslor som gå runt, ty då få
kreaturen sjukdomen ”kringgång”.
(295) man må heller inte sömma.
(296) Man får inte arbeta på första måndag efter sommardag.
(297) Den som har kreatur får denna dag inte smaka köttmat, ty
då få ulven och björnen makt över djuren.
(298) Sommardag haves salt i koskällan likasom också salt ges
åt kreaturen.
(299) Ser man en orm sommarmåldagen, så blir det ett ormår.
(300) Så tätt som snön faller sommardagen, så tätt komma
flugor och annat att flyga i sommarvärmen samma sommar.
(301) Som dagens väder är, så blir året.
(302a) Snöar det denna dag, skall det snöa ytterligare 9 ggr
innan sommaren börjar.
(302b) Fryser vattnet första sommarnatt, så får man ett oår.
(303) Är det frost och klart tre dager efter sommardagen, så
skall det fortsätta att frysa i hela tre veckor till.
(304) 3:e och 15:e natt efter sommarmål är märkesdagar. Då
skall man om aftonen sätta ut en spann eller ett kar med vatten
vari sättes en kvast. Fryser det så, att man kan lyfta spannen i
kvasten, så blir det ett frostår. Är vädret milt den 9:e natten
efter sommarmål, så att det inte fryser is på vattnet, så skall
man bli fri från nattfrost på säden om hösten.
(305) Fryser det om nätterna från den 17:e till den 20:e april
kan vara säker på ett dåligt år.
16 april. St Magnus, Magnusmässa. Dagen kallades också
tredjedag sommar. Då tog man tag i jordbruket och dagen är på
primstaven avmärkt med en hacka eller grep.
23 april. St Jørgens dag. På denna dag hette det, ha alla fåglar
ägg i boet.
25 april, Markusdagen eller stora gångdag. Dagarna kallades
gångdagar här. Det förskrev sig från den tiden då prästerna
tillsammans med menigheten gick i procession ut på markerna
och höll mässa för att bortmana onda andar och nedkalla
himlens välsignelse över grödan samt stänka vigvatten. Det
finns en sägen om att man vid en stor torka avhöll en gångdag.
Då folket kom ut ur kyrkan var det hällregn fastän det rådde
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klart väder. På primstaven betecknas dagen med prickar och en
stång. Dagen kallades ”andra gångdagen”, då hade alla fåglar
ägg i boet. De gamla norska kvinnorna gav då sina män
pannmat med rörägg.
1 maj, Philips och Jacobs dag. Dagen kallades
”tveggjapostolamesse um várit” eller gökmässa och i
primstaven var en gök i ett träd. Av gökens galande denna dag
spådde man året.
De 1 maj tänder man en fackla och med denna går man
omkring på marken. Blåser det sunnanvind blir året gott, med
blåser det nordlig vind - dåligt.
1 maj var sommarens begynnelse.
(307) De första majnätters väder bestämmer sommarens väder.
(307) 1 maj är märkesdag. Skiner solen blank på fjälltopparna
om morgonen, blir det ett torrt år.
1 maj skulle hus och kyrkor majas med gröna löv och blomster.
Som märkes- och festdag hade dagen en säregen kraft att
främja sädens växt och insekternas framkomst.
(308) Om korn och örter såddes gökmässedagen, hoppades man
på god växt. Den jord som plöjdes upp denna dag var
ogynnsam för sådd. Det som kom upp skulle bli uppätet av
ormar.
2 maj, Marie besökelse, eller berggång. Vid den tiden brukade
bondkvinnor göra sommarbesök hos andra släktingar.1
3 maj, korsets upptäckt, korsmässa om våren. Då skulle alla
grindar vara färdiga. Då skulle ullen klippas på fåren. Den dag
skulle fäet fortfarande ha sin förplägnad inne i fähuset, men
sedan skulle de föda sig själv om sommaren. Till den tiden
måste man ha försett sig med foder till korna. Nu är boskapen
framfödd. Korna gavs denna dag stötta björn- och ulvben för att
skyddas från vilddjur.
15 maj, St Hallvard. På primstaven är dagen avmärkt med
prickar som skulle beteckan korn ty nu var tid att så, annars
riskerade man att året inte räckte till för att få kornet moget, ty
då kommer reins-kylen och på fjället skall då renen kasta
kalven på snön. Då skall renkalvarna gå i snö till upp över
klövarna, för att de skulle härdas.
Reinskjøl (renskyla) hålles för gammalt att inträffa den 25 maj.
Också heter det att renen inte kan få kalvat såvida inte snön
täcker marken. Också elgskulden ”älg-kylan” den 24 juni kan
inträffa under samma tid. I så fall blir kylan mycket starkare.2
Alve-skjælv kallas d. 15-17 maj, som gärna vill bli kalla och
oroliga dagar.
Under reinskjøl finnes också det vädermärke, att man sätter en
sopkvast i en spann och ser om man, sedan vattnet ev. frusit,
kan lyfta spannen i kvastskaftet.
1

Här föreligger uppenbarligen en sammanblandning med Marie
besökelsedag d 2 juli.
2
I Tyskland talas det om Schafskälte ”fårkyla” d 14 juni.
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(310) Om korna skena och springa för myggen i maj, så skall
de inte skena senare den sommaren.
(311) det väder som råder på Hallvards ok, skall var rådande
ända till midsommar.
22 maj är på primstavarna avmärkt med en björn och dagen
kallades björnvaka, ty björnen troddes denna dag lämna sitt ide.
Jfr dock d 20 maj, St Berhards dag eller Björnvårds dag.
(312) Inträffar denna dag på en måndag, kan man så till
onsdag; inträffar den på en lördag, får man inte så
nästkommande måndag.
25 maj, Urbanus. ”Urbanus är en säker märkesdag, ty (313) är
vädret vackert på denna dag, så skall det bli mycket och gott
korn.”
(314) Blåser det den 25 maj, bli nötterna dåliga.
(315) Skin solen så länge klar på Urbanus-dagen, att man kan
sadla en häst, ger det märke om ett gott år.
28 maj, St Germans dag; kallas också
(316) Vilhelmsföre - ty han skall Maria hem köre.
(Dagen hade inget helgonnamn ”Vilhelm” så troligen föreligger
ett fel.)
Helge-torsdag och pingsthelgen. På helge-torsdag eller Cristi
himmelfärds dag mindes kristendomsbröderna sin Herres färd
till himlen. Denna begivenhet har i folktron alltjämt inflytelse
på naturen.
(317) På det ställe varest man fiskar Kristi-himmelfärdsdag
skall man senare på sommaren städse få fisk även om man
denna dag endast får én fisk.
På Kristi-himmelfärdsdag får man långt mera fisk än under
någon annan dag i året.
Denna dag skall man meta från morgon till kväll, ty då får man
god fiskelycka hela året.
(318) Såsom vädret är denna dag blir det under en fjärdedel av
sommaren.
Från det håll vinden blåser Kristi-himmelfärdsdagen skall det
mestadels blåsa intill årets slut.
(319) Milt och klart väder i pingstveckan betyder regn och kyla
framöver under sommaren.
Regnar det pingsdagen, om än aldrig så litet, så skall det bli ett
gott år.
(320) Efter pingst-regn kommer det en torr sommar.
Hellre inget regn alls än pingstregn.
Pingstregn verkar på markens gräs och gröda såsom etter; men
Gregors-mässeregn (12 mars) är lika gott som hundra lass hö.
Pingstregn är som etter, men St Hans-regn är som honung för
jorden.
Pingstregn- då kommer det ogräs i kornåkern.
Pingstregn (Danmark) ger ett ofruktsamt år.
I Sverige kallas Helge-torsdag också första sommardag. Folket
brukade då linkläder och gick bararma.
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(321) Regnar det eller åskar på 10:e söndag efter trefaldighet,
så ruttnar potatisen bort den hösten. Gamla säga att det ständigt
kommer regn denna dag.
( Dagen motsvarar 27 juli - ).
Söndagsevangeliet handlade då om att Jesus gråter över
Jerusalem. Det regn som faller denna dag är ett minne över
dessa tårar.
8 juni, St Medardus eller Gildardus.
(322) Så som vädret är denna dag skall det förbli i 4 veckor
eller om det regnar då kommer regnet att fortvara i 40 dagar.
9 juni. St Columba. Dagen kallades ”Kolbjörn med laxen”, ty
att laxen började nu att gå i älvarna och låta sig fångas.
Primstaven hade denna dag en lax. Med danna dag räknades
den egentliga sommaren börja.
17 juni, St Botolf. Dagen var lagtingsdag i hela Norge.
(323) Om denna dag hette det, att den jord som det året låg i
träda, då skulle spadvändas eller plöjas, ty alla rötter är då lösa
och låta sig lätt uppryckas, varefter de ruttna.
(324) Björnbärsris som är svårt att utrota skall slås före St Hans
ty då ruttna röttena. Dagen är på primstavarna avmärkt med ett
strå.
(325) Komma sej-yngel in till land före St Hans-tid, så kommer
de inte att stanna längs kusten till vintern.
21 juni, sommarsolvarv eller vintersolvarv.
24 juni, St Hans-dag eller Jonsok, midsommar.
Primstavsmärket är en sol, ty nu står denna högst på himlen.
Denna dag har i folktron varit en stor solfest av genomgripande
betydelse.
(326) Har vädret före jonsok varit torrt, så kommer regn
därefter och tvärtom.
(327) Regnar det St Hans-dag, får man en våt höst med få
hasselnötter.
(328) Är det molnigt St Hans-natten så blir det få smultron den
sommaren.
(329) Regnar det vid St Hanstiden så kommer det inte mycket
mygg det året.
(330) Denna tid inföll en kyla, älgskylan, varav älgens nyfödda
kalv skulle bli härdad.
29 juni, Petersmässa. Primstavar ha denna dag ett blomster,
(331) ty denna dag skulle man plocka örter till läkedom.
(Vanligtvis skulle detta ske vid midsommar.) Dagen hette
också ”Petrus med guldnyckeln”, vilken Vår Herre denna dag
gav honom för att kunna öppna himmelrikets portar.
2 juli. Marie besökelse eller St Svitun, (syftesok, syfte ”rensa”).
(332) aftonen före tog man en enerissla och en alkvist och satte
dem korsvis på åkern sägande: ”Nu rensar jag sorken ur
åkern!”
På primstaven var dagen förty avmärkt med två korslagda
kvistar. Man kunde denna dag äta gräddgröt.
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(333) Som vädret är denna dag kommer det att förbli till Olsok
(30 juli).
8 juli, St Kilian.
10 juli, Knut konung. Kilians namn är förvanskat till Kjel, som
också kallas ”Kjell svedjebjugg”, ty kornet är då utsatt för
torka.
Om Kjell och Knut heter det:
- Kjell Fut och St Knut körer bondan med lian ut, ty nu börjar
slåttern. Knut kallas ”Knut med lien” och primstaven har här en
lie. Två dagar efter Knut kom, sade man; ”Karin med räfsan”, ”
Knut slog en dag före Karin kom efter med räfsan”. Någon
Katarina-dag finns dock inte belagd vid denna tidpunkt ( 5 juli
transl.)
14 juli. Midsommar. Primstavar ha liksom vid St Hans en sol.
20 eller 13 juli, St Margareta. Kallas Margit Vatause
”Margareta vattenös”, ty då kommer en skvätt regn.
(334) Då får man inte röra åker och äng, ty sker det så kommer
inget gott därav.
Regnade det då (Danmark) så skulle det regna i 7 veckor under
vilka bonden måste få hö och korn under tak, och det månde ett
dylikt år endast bli få nötter.
22 juli, St Maria Magdalena. Dagens primstavsmärke är en stol,
ty jungfru Maria älskade henne så högt att hon lämnade sin
plats i himmelriket för henne.
(335) Då röres heller inte gräs eller hö.
25 juli, St Jakob.
(336) Då röres heller inte åker och äng ty annars kommer
mycket ohyra. Dagen kallas ”Jakob våthatt”, för att det vid
denna tid gärna regnar.
(337) Jakob kommer och väter humlen. På primstaven en våt
drypande hatt.
26 juli, Anna, Mariæ moder.
(338) Regnar det på ”Marte vandöse”, ”Jakob våthatt” och
”Anna”, så blir en våt höst.
23 juli - 23 augusti, hunddagarne. Nu är sommarens varmaste
tid. Denna tid har hos de flesta folk stått som symbol på den
slutliga världsbranden. Den starka hettan har uppfattats som
farlig.
(339) Särskilt hundarna är under denna tid utsatta för att bli
galna. Nu är också fara å färde för människorna.
(340) I hunddagarna må ingen åderlåta sig ty han löper då risk
att bli tunglynt eller rentav mista förståndet.
(341) Man får heller inte bada, ty vattnet är giftigt.
(342) I hunddagarna ha huldrorna större makt än annars.
(343) Gå hunddagarna in med vackert väder, så gå de ut med
oväder och tvärtom.
(344) Som vädret är på första hunddag skall det bli till slutet av
månaden. I Tyskland: ” Wie die Hundstage eingehen, so gehn
sie aus!”
27 juli, Sju sovares dag.
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(345) Som vädret är på denna dag, skall det bli i 7 veckor.
Regnar det sjusovardagen - 7 veckors regn. Klart väder
sjusovardagen ger ett gott år.
29 juli, St Olafs dag. Olsok är en märkesdag och räknas som
midsommar.
(346) Olsokdagen skulle alla skator in till ”Huda” eller
Hulden1 för att vägas och de som hålla vikten behåller hon.
(347) Olsokdagen skulle alla hästflugor gifta sig, därför blir
aldrig kreaturen plågade av dem längre än till denna dag.
(348) Sådant väder man har vid Olsokdagen, skall det bli till
vinternätterna.
(349) Är vädret kallt natten till Olav, 29 juli, skall kornet frysa
på åkern. Vid Olsok inträffar gärna frost varvid säden skadas.
Frostnätter eller järnnätter är Olsok (29 juli), Larsok (10
augusti), Bartolomeusnatten (24 augusti), Johannes halshugg
(29 augusti). Om årsväxten icke led skada av kylan någon av
dessa nätter, blev det inte frost-år det året.
(350) Vid denna tid väntar man en ”flom2” Olsokflommen
eller ”ålflommen”, ty nu gå de första ålarna med strömmen och
låta sig fångas i tinor i bäckarne.
(351) Inträffar fullmåne på Olafsdagen, följer en sträng vinter.
1 augusti, Peters fängelse. Dagens latinska namn Petri vincula
uttalades ”Pævinkel” eller ”Peder Vindfælds dag” .
(352) Regnar det då, skall regnet hålla på i tre veckor.
(353) Den dagen må det inte slås hö, ty då kommer det lus på
kräken.
3 augusti, Olav den heliges translation, då liket flyttades.
10 augusti, St Laurentius, Larsok.
(354) På denna dag få hästflugorna skada på vingarna så att de
tappa sin makt, varför korna inte behöva frukta för dem mera
om hösten.
(355) Är Larsok-dagen torr blir det en torr efterhöst. Nederbörd
denna dag ger en våt höst.
(356) Klar himmel denna dag görer den följande vintern sträng.
Var dagen förmörkad av skyar, blev vintern fuktig.
(357) På denna dag gick saven åter ned i trädens rot.
15 augusti, Mariæ himmelfärd.
(358) Man räknade nu med frost och att järnnätterna för första
gången kom till fjälls.
23 augusti, Zakæus.
24 augusti, St Bartolomeus, Barsok. Dagen blev på
primstavarna avmärkt med en kniv, ty bockarna hade sin
brunsttid och det var tid att slakta dem. Dagen kallades också
Bardon Bockekniv.
(360) Denna dag blir det gärna storm och oväder till skada för
kornet som därvid är utsatt för att brytas. Dagen kallades Bertel
Brytestrå.
1
2

I Danmark; Ellekone, ”bergnymf”, på Island álfkona, högfolk.
Översvämning
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(361) Nu inträder ofta frost som kan skada säden.
(362) Barsokdagen är den första höstdag. Är det dåligt väder
denna dag, så blir det vackert höstväder.
Var dagen klar så väntades en klar höst.
(363) När havren var utskottad till Barsok kunde man vänta sig
ett någorlunda gott år.
(364) Bartolomæi-natten är björnen i allmänhet ute och
försöker att ställa till olycka för kreaturen.
29 augusti, Johannes döparens halshuggning. Dagen
betecknades på primstavarna med ett svärd och kallades
Vergismässa.
(365) På denna dag fick man inte karda.
Om man denna dag hugger träd, så skjuter det sedan inte upp
några rotskott.
1 september, St Ægidius, Yljansmässa. Prim-stavstecknet; ett
par kvarnstenar. Var denna dag torr, blev det om hösten ont om
kvarnvatten, därför kallades dagen ”kværn-knurren”.
(367) Om det på dagen ”kvarn-knurren” blev en såpass stor
molntapp, att man, innan den försvinner, hinner sadla en
ridhäst, skall det under den kommande vintern inte saknas
nödvändigt kvarnvatten.
Så som vädret är denna dag skall det förbli intill Mikael (29
sept.)
8 september, Mariæ födsel. Denna dag skulle fåren klippas.
Primstaven hade förty en sax.
(368) Var denna dag vacker, skulle det bli en god höst.
14 september, Korsmässa. Nu skulle alla led nedtagas ty kornet
var under tak. Nu började den egentliga hösten och den gamla
höstmånaden.
21 september, St Matthæus om hösten. Då samlas löv till
vintern, ty dagens märke är en yxa. På andra primstavar en häst
och en stövel, för att det är regntid och man då måste rida. Den
dagen sade man, att björnen samlar gräs och mossa till till sitt
vinterläger, ty det plägade då vara solskensväder.
29 september, St Mikael. Dagens märke är stundom ett ljuster
för fiskets skull.
(369) Man väntar nu Mickelsmässoflommen och kort tid
därefter fiskeflommen (översvämning).
Nu var tid att slakta och äta ett får i all stillhet.
På vissa ställen var dagen flyttdag för tjänstefolk.
(371) Så länge som det fryser före Mikael, så länge skall det
frysa före gökmässan (1 maj) nästa år.
(372) Fryser det inte Mickelsmässonatten, så blir det
kommande året heller inte ett frostår.
Vid denna tiden spådde man den kommande vinterns
beskaffenhet efter Vintergatan.
(373) Om det natten till Mikael blås sunnanvind, skall det inte
bli någon drygsel på fodret, ty med denna vind kommer
havsfrun med sina kor in mot land och dessa hjälpa till att
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förtära fodret. Är det däremot nordanvind, så mån fodret icke
minska, utan ökas.
Många hade en bestämd uppfattning, att de skulle mista ett eller
flera av sina kreatur, därsom man lät sina hästar eller andra
kreatur gå ute Mickelsmässonatten. Ty denna natt kommer
”urnöten” in från havet i stor mängd och ta kreaturen.
För jägare och fågelfängare är det av stor vikt att det
Mickelsmässedag blås nordanvind, ty är det då sunnanvind, så
locka finnarna (trollgubbar) till sig orre och tjäder.
1 oktober. (374) Dagen bestämmer den kommande månadens
väder.
7 oktober, St Birgitta. Dagen kallades också kåldagen ty kålen
skulle nu upptagas och förvaras till vintern.
(375) Nu gräver bamse upp sitt ide och samlar ljung. Märket är
därför på många primstavar; två ljungkvistar.

Julen i norsk folktro
(376) Julafton färdas Oskoreia från gård till gård för att se, om
alla barn är rena.
(377) Innan mörkret inträder julafton skall alla gåvor till
kreaturen vara utdelade.
(378) Man får inte göra något av fårens ull mellan nyår och
tjugondag.
(379) Spinnrocken får inte vara inomhus under julen. Julen är
en solvarvsfest, liksom midsommar och då vänder sig solen.
(380) Julkornbandet och jul-neken skall sättas upp åt fåglarna
julafton före solnedgången.
(381) Detta för ett fruktbart år. Man satte julafton tre kornband
på en stör under bar himmel vid ladan såsom föda åt sparvarna.
(382) Man låter ibland en nek sitta kvar på en stör om hösten.
(383) Man sätter träkors av små pinnar i de kornband som
sättas upp till fåglarna.
(384) Kommer en sparv först och besöker neken så blir det ett
gott år, men kommer skatan först, så blir året dåligt.
(385) Komma sparvar och småfåglar i stor mängd till julbandet
så tyder det på ett gott år.
(386) Kappas småfåglarna om att äta av kornbandet så blir året
gott.
(387) Får man upp fågelstången sent om julafton, skall man
också komma att skörda sent nästa år.
(388) Kråkan kan om julen bespisas med flatbröd som doppats
i köttspad.
(389) Under julen är allt ont på färde, särskilt det ögonblick då
Jesus kom till världen.
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(390) Särskilt gäller detta julafton. Då kommer Lucifer och
ropar ned i skorstenspipan: ”Inte brygga, inte baka, inte stora
eldar hava!”
(391) Under julen är huldrefolket ute. På lördagsafton före jul,
den s k Imberafton1 reser högfolket eller de underjordiska ut
på högtidsbesök hos varandra. De ta då gärna in hos någon
bonde och förse sig.
(392) Julafton är trollen ute och husera som värst.
(393) Julafton sitter brunnsgubben och vaktar brunnen efter
solens nedgång.
(394) Julbocken som i vanliga fall håller till i skogen finns nu i
krokarna och försöker ta små barn. Han kommer egentligen för
att smaka på julgröten.
(395) Man gjorde sig en bild av en bock, förfärdigad av en stor
trästubbe.
(396) Julafton klädde man ut sig och agerade julbock.2
(397) Asgårdsreien var mycket farlig. Med ett dån for den över
landet och kunde bortföra folk och fä.
(398) När mörkret om julafton fallit på kommer juleskreien.
Den vill i första hand smaka på julölet. Juleskreia är också
namnet på högfolk, tusser m m.
(399) Om inte ett arbete var färdigt innan jul, kunde det bli
skadat av julesvennerna.
(400) Den som inte får nya kläder till jul, blir tagen av
julesvennerna. I vättehögarna är var julafton lustighet och
dryckeslag, spel och dans. Vätteljusen skina på långt håll.
Vättehögar är egentligen gravhögar och kallas också
”kämpahögar”. Det var de avdöda som här höll julfest, ty julen
är de dödas tid - gengångarnas tid.
(400 b) De döda komma hem till julen. Sedan mötas de i
kyrkan och hålla gudstjänst.
(401) Trollkäringarna rida jul och midsommar på en kvast som
de smort med salva. De samlas i kyrktornet, gnaga rost av
kyrkklockan. De hålla jul med Fan.
(402) Sopkvasten och dynggrepen sättas julafton utanför
fähusets dörr, för att trollkäringarna skall kunna rida därpå.
(403) Visthusboden skall julnatten stå öppen, eller så skall
nyckeln sitta i, så att huldran kan förse sig.
(404) Det som faller ned från julbordet får inte tas upp förrän
följande morgon.
(405) Julafton, före sol gått ned, skall alla kreatur vara ryktade.
(406) Julafton skall man inte gå ut ensam, när det är mörkt.
Jultrollen kunna skada en.
(407) Då man om julafton, sedan det blivit mörkt ser ut genom
fönstret och då inte ser sig själv, är man feg.
(408) Julafton må inga klodjur vara inne i stugan.
(409) Man bör akta sig för att gå till skogs om julen.
1
2

Dagen kallas i England emberday.
I Danmark var jul-vätten svärtad i ansiktet.
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(410) Man bör undvika att avlägga besök hos någon julafton
och följande dag.
(411) Ingen bör ligga i stallet julnatten. Folk bör istället inrätta
sig i stuggolvets halm. Sängarna borde stå tomma för de
besökande som väntades till julen.
(412) Julafton satte man ett kors av deg över sädeskornen.
(413) När tunnan med julöl blev lagd ned i källaren, satte man
därpå ett kors med krita eller tjära för att inte asgårdsreien,
julbocken, huldran m fl skulle dricka upp ölet.
(414) Boskapen skyddades så, att man satte ett kors av tjära på
pannan eller på väggen eller ovanför envar ko.
(415) Man satte kors av träpinnar vid brunnen.
(416) Man satte kors över alla dörrar.
(417) Sigmund är överste i Oskoreia. Sigmund är ett
hjältenamn och ett av Odins binamn.
(418) För att Asgårdsreien inte skulle ta hästarna ut ur stallet
julafton lade man ut s k Sigurds-piskor.
(419) Julafton sattes ett stålredskap - lie, yxa eller kniv över
hästar och kor i stallet för att de inte skulle komma till skada.
(420) För att skydda sig mot tusserne lägges en yxa utanför
tröskeln.
(421) Men det vanligaste har varit att sätta stål; yxa, kniv, eller
sax över alla dörrar julafton.
(422) Man kan jaga bort gengångare genom att avbränna krut
eller tigande göra korsets tecken julafton.
(423) När man skjuter på gården julafton undgås besök av
trollen till jul.
(424) Likaså skjutes om nyårsafton det gamla året ut och om
nyårsmorgon det nya året in.
(425) I alla stugor tändas nu de vackraste ljus. På många håll ha
ljusen två eller tre grenar. Tregrenade ljus kallas
helligtrekongerslys.
(426) När julgröten är kommen på bordet, tages julljuset fram
som sedan skall brinna hela natten.
(427) Ofta har man två ljus på bordet, ett för mannen och ett för
hustrun. Dessa ljus varsla. Den, vars ljus först slocknar - dör
först.
(428) Julljuset får inte tändas med en trästicka, utan endast med
att annat ljus.
(429) De ljus som skall brinna på bordet om julnatten få icke
flyttas eller röras.
(430) Ingen får lysa under bordet julafton eller ta upp något
därifrån.
(431) Något annat ljus än julljuset får inte tändas.
(432) Fönsterna blev väl tätade julafton, så att strålarna av
julljuset inte få skina ut i mörkret. Julljuset får inte bestråla
något klodjur.
(433) Om julljusets veke böjer sig mot dörren, varslar det om
en stor olycka.
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(434) Brinner julljuset dunkelt, är det tecken på olycka brinner det klart är det tecken på lycka under det kommande
året.
(435) Brinner flamman om julafton i form av en likkista, så är
någon i huset feg.
(436) Slocknar julljuset av sig själv julafton, så är någon i huset
feg.
(437) Slocknar ljuset nyårsafton av sig själv, är den feg mot
vilken ljuset lutar.
(438) Julljuset skulle brinna hela natten, annars komma trollen
in i stugan och fira jul.
(439) Före kl. 12 må ögat inte slutas och ljuset inte släckas.
Man vakade julnatten.
(440) När sol gick upp och det var dager skulle den äldste
släcka ljuset.
(441) Drager röken av julljuset hän mot dörren, skall en bäras
ut som lik innan årets utgång.
(442) Med stumpen av julljuset skulle man sveda var ko i
rumpan julmorgonen.
(443) Om ljuset vid detta tillfälle slocknade framför en viss ko,
så skulle den komma att dö under året.
(444) Julljusen gömdes och användes senare under året då
korna kalvade m m.
(445) Bonden satte fram sina pengar och sitt silver så att
julljuset skulle lysa därå. Det var lyckosamt.
(446) Man kunde göra en ”jul-låga” genom att sammanbinda
tyrstickor och vidjor till en stång. Den kunde ses vida omkring.
(447) Man kunde tända juleldar, bål, liksom i Sverige.
(448) Man bör inte låta elden i ugnen slockna under julnatten.
(449) Man bränner om julen större trästycken än annars för att
få glöd och gnistor. Om dessa är klara bådar det ett gott år.
(450) Den som först får eld i rökugnen, han skall få sitt hö och
korn först inbärgat nästa år.
(451) Om juldagsmorgon eldade man ett heligt bål med sju
slags ved.
(452) Julafton jämnar man till askan i ugnen för att om
morgonen se om det finns spår av dem som är fega.
(453) Samma om påsken.
(454) Om huru gammalt folk spådde efter en s k ”krusk”.
(455) Man lade om julafton salt på skorstenen och spådde av
detta.
(456) Man kastade salt i elden och sade: ”Julesalt och askemalt
fördriver allt!”.
(457) Man lade malt invid saltet på skorstenen och ingav
kreaturen detta om morgonen.
(458) Om en man som gjorde ringar, på vilka han flög till
väders, varvid han sade: ”julemalt och påskesalt är gott till
allt!”
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(459) Om en häxa som blev levande inmurad och som levde i 9
dygn, varvid hon hela tiden upprepade: ”julemalt och påskesalt
är gott för allt!”
(460) Den 7 jan. drack man Eldborgs skål. Elden uppfattades
som ett levande väsen.
(461) När ett vinande ljud höres från elden i kakelugnen eller i
skorstenen menade man att eldsmoren ”eldens moder” tuktade
sina barn.
(462) Man gjorde besvärjelser för att skydda sig mot eldsvåda,
Loke ansågs vara eldens gudom.
(463) Man kastade söt mjölk i elden till Loke.
(464) Man släppte skeden på golvet. Låg den välvd, var man
mätt i motsatt fall inte. Likaså varslade den välvda ölskålen om
att man för sista gången druckit öl till Eldborgs minne.1
(465) Man kastade sko så, att husfadern satte sig med ryggen
mot dörren och kastade sko över axeln. Om tåspetsen pekade
mot dörren, var husbonden feg, men om skon stod på tvärs,
hade han fortfarande tid kvar att leva.
Också envar kastade sko. Om tåsptetsen vände sig mot bordet död, ty bordet är likets plats. Om skon vände sig åt norr fattigdom, men åt söder - rikedom.
(466) Skokastning kunde också varsla om huruvida tjänarna
skulle komma att flytta under året. Pekade skon mot dörren,
tänktes så vara fallet.
(467) När ett kreatur var försvunnet kastade man sko. Åt det
håll dit tån pekade skulle man leta efter kräket.
(468) Går man vilse i skogen, kan man kasta sko, för att se i
vilken riktning man bör gå.
(469) En kvinna som offrade till elden slog brännvin, mjöl och
smör i elden och sade: ”Ät väl, drick väl och lev väl, i kväll är
det julekväll!”
Allmogen dansade på juldags morgon en springdans på
kyrkogården, innan de gick i kyrkan.
(470) Man offrade av julölet genom att slå något därav vid
sidan av tunnan. Likaså offrade man genom att sätta ut gröt till
tomten.
(471) Pigan satte julafton ut gröt till nissen på logen eller i
kvarnen, annars lämnar han gården.
(472) Då man bryggde öl slog man ut litet av vörten på
stammen av ett stort träd som stod på gården. Därvid sades:
”Oh, du Guds vätt!”
(473) Dylika vätter var inte att leka med om de icke fick så som
de ville.
(474) För den som först började koka kött juldagskväll skulle
björnen först dräpa kreatur om sommaren.
(475) Benen av julsteken må inte avgnagas av samma orsak
som ovan.
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Jfr runstaven den 13 jan ett omstjälpt horn julöet urdrucket.
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(477) Smörjer man bockens horn juldagen, så får den större
horn.
Till julaftonen hör också gröten. Då den är färdig kokt avlossas
ett grötskott och husets manfolk sätta sig kringom grytan och
äta gröt.
(478) Brukar man inte risgryn till gröten, får man olycka.
(479) Den som julafton äter längst, lever också längst.
(480) Julafton finnes alltid ett överflöd av mat på bordet och
det som blir över skall stå orört, ty de osynliga, tuftkallene,
tusserne, trollen bli förnärmade om de inte få julkost.
(481) Det öl som julafton blir kvar må inte drickas upp, det
kallas ”drøv-øl”. Drøv är fornnord. draug ”gengångare” ty om
julen tänkes de döda komma tillbaka till sina gamla boplatser.
(482) Gengångare visa sig, särskilt om julen, samt vid gillen
och gravöl. Och då de visa sig är alltid en eller annan feg.
(483) Sägen om huru alle offrade till ett troll, Tron, och huru en
dräng gömde sig och sköt trollet.
(484) Tron var Fan själv och rev med sig folk och fä.
Sägen om en främmande som om julen kom till en gård och
sökte nattstad. Husbonden stod på tunet i färd med att hugga
ved. Han svarade att det inte kunde låta sig göra, ty han väntade
lussefärden i sin stuga. Den främmande som var jägare och
hade bössa och hund menade att det nog låte sig göras, varpå
han fick tillåtelse att gå in och lägga sig bak ugnen. Snart kom
lussefärden och de satte sig till bords. De började att offra till
Trond, öl och skinka. Mannen bak ugnen såg alltsammans och
lade bössan till kinden och ropade: ”Detta ger jag dig, Trond!”
och sköt honom.
(485) På den åker av vars gröda maltkornet tillredes hälldes om
julmorgonen ut litet öl.
(486) Julafton är det gott att ha litet utkastat korn liggande på
logen. Underlåter man det blir det ett dåligt kornår.
(487) Julafton bör en ouppsågad vedstock ligga på gården, ty
då blir gott slädföre under det kommande året.
(487b) Kreaturen böra ryktas julafton före sol gått ned.
Boskapen böra leva gott under julen. Var och en som kommer
in till jul måste trakteras.
(488) Julafton skulle kritterna ha bättre mat än annars, så skulle
de trivas väl hela året.
(489) Man brukade lägga korn i kornas krubba.
(490) Bonden talade till korna om julmorgonen: ”Det är juladag
i dag!”
(491) Det sista kornband (kärve) som blev skuret på åkern
hängdes upp för sig själv och gavs åt korna julmorgonen.
(492) Hästarna fick en kärve. Om de bita i axen - gott år, men
bita de först i rotändan - oår.
(493) Kreaturen drack över silver.
(494) På juldagsmorgonen gav man korna litet av den mat som
hade stått på julbordet om natten.
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(495) Bjällran togs av skällkon om julafton, för tystnadens
skull och hängdes åter på till påska.
(496) Kommer en ko om julnatten lös i fähuset, så är någon i
huset feg.
(497) Kalvar en ko julnatten, så låter man den kalven leva.
(498) Kommer stalledrängen först till stallet om julafton, sedan
man ätit, så skall stoet få ett hingsföl, men kommer pigan först,
så får den ko som först kalvar en tjurkalv.
(499) När hästar om julnatten dricka av en källa varur de
tidigare inte druckit, så varda de riktigt raska.
(500) Vid midnattstimmen föddes frälsaren. Då dra himmelska
härskaror genom luften med lovsång.
(501) Lägger man ett korn på golvet julafton, skall det vandra
fram och tillbaka tre ggr kl. 12.
(502) Var julenatt kl. 12 skulle hästarna ligga på knä i stallet,
vilket har sin grund däri att i det stall varest Jesus föddes, stod
hästar.
(503) De döda som är komna till Guds rike samlas om julnatten
i kyrkorna och hålla gudstjänst.
(504) Julkvällen tror man, att djuren skulle kunna tala.
(505) De som födas kl. 12 om julnatten varda synska och
behöva inte frukta trolldom.
(505b) Ingen må förlova sig julafton ty då blir han fattig.
Djuren kunde tala i tidernas morgon och se förborgade ting.
Detta framträder åter vid jul och midsommar.
Vattnet i bäckarna blev förvandlat till vin i den timme som Vår
Herre föddes.
(506) Man brukade teckna en julbock som angriper en häst och
ryttare och hänga upp under speglen.
(507) Man mockade Staffan, d v s kastade in så mycket gödsel i
stallet så att folk inte kunde komma in. Eller skottade man snö
framför husen eller ställde vatten framför eller över dörrarna
som föll över den som öppnade inifrån.
(508) Staffans dag rider ungdomar från den ena gården till den
andra och vattnar sina hästar. Ingen får då vattna hästarna i sin
egen brunn eller damm. Det heter i psalmen:”Sante Staffen han
red sine Foler i Vand!”
(509) Kvinnorna kappas om vem som om juldagsmorgonen
först kan få sina kreatur till brunnen.
(510) Om julaftonen stå kvinnorna mycket tidigt upp.
(511) Den som först hugger tre hugg med yxan tredjedag jul,
han skall få den första kvinna som kommet till staffanskäring.
Likaså får den kvinna som först får spunnet denna dag, sedan
hon vridit spinnrockens hjul tre ggr, den första man som då
kommer till staffansman. Kvinnorna se då efter, om mannen
har mycket eller lite hår, ty det bestämmer, om de skall få
mycket ellet litet att spinna under året.
(512) Om den första man som kommer in i stugan sedan man
har börjat spinna, har långt hår, så ger det märke om långt lin
det året. Han skall då ha en tråddocka i gåva.
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(513) När den förste mannen som hugger efter nyår får se en
käring tar han märke av hennes tänder. är de ruttna och dåliga
så varde yxan slö.
(514) Envar som inte varit inne i stugan förr måste hälsa:
”Godmorgen, glædelig jul!” Det svaras då :”Tak, i lige maade!”
Vida alla dessa tillfällen hälsas med handslag.
(515) Ingen må om julmorgonen gå fastande ut ur stugan.
(516) Den som först varit ute under bar himmel julmorgonen
och kommer in och hälsar, har rätt till en julgåva.
(517) Om en vidskeplig man som alltid tingade en man att
komma och hälsa på nyårsmorgon, då det ansågs
olycksvarslande, om den första besökande denna morgon var
en kvinna.
(518) Den som först stiger upp om morgonen skall ge den
andre en sup på sängen.
(519) Juldagen håller var och en sig inne utan att besöka någon.
(520) Den som kommer på besök juldagen måste trakteras.
(521) Den som går på besök till grannen om juldagen tappar all
lycka och välsignelse under det kommande året.
(522) Om någon julmorgonen träder in i huset utan att ge en
julhälsning, så mister han sin lycka.
(523) Man bör lägga yxa och andra eggjärn under bordet
julafton, så skall man inte hugga eller skära sig under året.
(524) De smutsiga skjortorna läggas ut på loggolvet julafton, ty
av dem kan man ta varsel. Synas ärmarna ligga samman hos
någons skjorta, är denna person fegmärkt.
(525) Ung. samma meddelande betr. påsken.
(526) Om någon finner sina smutsiga linkläder, som lagts på
logen julafton, beströdda med mull, så varslar det om att
vederbörande skall dö under året.
(527) Det kan ses av en fruntimmersskjorta, om hon skall få
oäkta barn under året.
(528) En piga kan få reda vad yrke hennes tillkommande skall
hava, genom att slå äggvita i ett glas vatten julkvällen. Ser hon
om morgonen ett skepp så blir maken sjöman o s v.
(529) Samma divination kan göras en torsdagsafton.
(530) Fiskare satte om julafton fram ett fat fyllt med havsvatten
och såg av detta, huru fisket skulle bli under året.
(531) Ett annat sätt att spå fisket under året, var att julnatten
stiga upp på ett berg och skåda ut över havet. En ljusning på
havsytan liknande mareld betydde fisk.
(532) Man må vara tyst under julmiddagen och därefter gå ut
till en vak och knäfallande skåda ner i vattnet för att således få
se sin tillkommande make.
(533) Ser någon in genom fönstret, medan familjen sitter och
äter vid julbordet, kan han erfara om någon av dem kommer att
dö under året, ty den feges skugga syns då utan huvud.
(534) Man kan få se sin käresta om man går runt stugan med
slutna ögon, en kaka eller grötslev i ena handen och en ölskål i
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den andra. Det må ske i den ondes namn om man skall få se
något.
(535) Man kan få veta vem som blir ens framtida man genom
att gå tre varv motsols runt huset med en sked julgröt i handen.
(536) Att kläda julstolen, att sitta i julstolen, att sitta julstuga
var ett sätt att utröna vem som skulle bli ens make. Den som
vill kläda julstolen går i samma underkläder tre veckor i rad.
Man hugger till en björkgren lika lång som en själv och klär
den i sina underkläder. Belätet vändes mot den sovandes säng
och om natten ser man i drömmen sin tillkommande komma
och bjuda en sup, en skål öl eller en skål vatten. Det varslar om
huruvida man blir gift med en drinkare, en rik eller en fattig
man.
Den som satt julstuga undgick att se dagens ljus julafton. Man
fastade och befallde sig i djävulens namn. Då fick man reda på
vem ens tillkommande skulle bli.
Om den som sitter på julstolen inte skall bli gift, så uppenbarar
sig ett benrangel. En var, som såg en likkista, en annan en
spade, vilket var en bild på att vederbörandes grav skulle kastas
upp under året.
Man kunde använda källaren för att sitta julstol och det gällde
att iakttaga tystnad.
(537) Man kunde se in i framtiden genom att gå till en korsväg
denna kväll.
Vid korsvägen, säga några, är det gott att ringa med en
nyckelknippa.
De vägar, där lik ha farit fram, är ägnade för varsel, ty de döda
ha varit tillskrivna den makten att se in i framtiden. Men också
kyrkogården lämpar sig för detta, särskilt om högtidsnätter.
(538) Vill någon veta sin framtids öde så skall han jul- eller
nyårsnatt gå in i kyrkan och där träffa sina avdöda släktingar.
De skall förtälja vad som honom vederfaras skall.
(539) Om Gutter och piger ville veta vem som skulle bli deras
käresta, gick de om högtidsaftonen ut, då den första stjärnan
visar sig. De lade sig att sova på en plats, där ingen tidigare
legat. De måste vara tysta. Då skall de i drömmen se sin
tillkommande.
(540) Den som julnatten i drömmen vill se sin tillkommande
må, efter att ha lagt sig i sängen tvätta händer och ansikte och
så binda ett plagg om huvudet.
Här beskrivs seden att gå års-gång (Sverige m fl länder). Härtill
ägnade sig vissa nätter; Tomas, Julnatten, Stefanus, Nyår,
trettondagsnatt och Lusse. Man skulle fasta, inte se eld den
dagen, inte hälsa eller hälsa tillbaka då man mötte någon, inte
vända sig om och inte le eller förskräckas. Man skall gå
allvarlig, stilla och tyst.
Först gick man till kyrkogården. Gräves det gravar - skall det
bli stor dödlighet under året. Skall det bli ett gott år så ser man
på åkrarna små karlar bära stora kärvar med säd och man hör
klang av liar och skäror. Kommer man fram till en gård, så
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spörjer man väggen: ”Skall någon dö här?” - då svaras det
antingen ”ja” eller ”nej”! Skall det bli krig så höres hugg i
skogen av att man förfärdigar stormstegar och krigsredskap.
Skall det bli oår så finnas få människor på åkrarna och små
kärvar, men folket sitter på stenrösen och suckar och sörjer.
Årsgång var också att gå till skogs utan att tala ett ord, utan att
se sig om, utan att se på eld och utan att äta eller dricka och
utan att höra hanen gala och därpå, när solen gått ned - gå på
kyrkovägarne. Man kunde också i Norge sätta sig i källaren på
ett ställe där det var tyst och man inte kunde se solen. Vanligen
ses vid års-gång tuppar som dra stora timmerlass eller
(Wärend) en mus som drog på ett halmlass.
(541) Kommer en fågel julafton flygande och sätter sig på
fönstret och skriker, så varslar det dödsfall.
Nyser någon julafton, då han satt sig till bords, så skall han inte
uppleva nästa jul. Nyser den äldste nyårsmorgon, skall ett lik
bäras ut innan nästa jul. Nyser den yngste, skall ett barn födas.
Vagnstjärnans ställning på himlen juldagsmorgon varslar om
året skall bli gott eller medelmåttligt.
Finner man flera välmogna korn på golvet juldagsmorgon, så
skall det bli ett gott år.
(542) Man gav akt på tröskplatsen, ty hittade man där korn, så
varslade det om ett gott år.
Man fick inte sopa och lysa under bordet på julkvällen, ty den
platsen var överlåten åt ett övernaturligt väsen. Folktron har
också givit glo-son denna plats.
Ingen vet varifrån kornen under bordet m fl ställen kom.
Gammalt folk satt uppe för att se Jungfru Maria uppenbara sig.
(543) Julafton skall man sätta sina skor efter sig på golvet på
den plats som man intog vid bordet. Juldags morgon skall det
finnas ett korn i vars och ens sko. Ett tomt korn varslar ägarens
död.
Alla i Sverige (Wärend) sätta tillsammans sina skor på golvet.
(544) Den som går ut på julnatten skall se ett brinnande ljus på
den plats där pengar och andra kostbarheter är nedgrävda. I och
över de ”Kjæmpe-røser” vari det finnas pengar, brinner det ljus
om julnatten. Användes den rätta försiktigheten, kunna
skatterna erhållas. Detta gäller särskilt St. Hansnatten,
midsommar.
(545) Hästar som tämjas julanatt, bli raske.
(546) Den jänta, som juldagsmorgonen naken fejar gården, får
se sin tillkommande.

Midsommar, Jonsok
(550) Kallas ”vaka jonsok” vilket betydde vissa festligheter,
såsom att avbränna ett bål på fjälltopparna och deltaga i
samvaron.
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Vid jonsokhelgen öppnas, liksom vid julhögtiden dörrarna till
över- och underjorden och allahanda goda och onda makter
färdas då bland människorna. Och det sker just i det ögonblick,
då solen vänder. De onda makterna huserar dock värst och
trollkarlar och häxor är verksamma.
(551) Den 22:e juni började de trollkäringar som det året skulle
fara till Blocksberg att göra i ordning kvastar, kor m m som de
smorde med en salva som de hade i ett smörjhorn . De for till
korsvägar eller kyrktorn och träffade ”Gammel-Erik” i vars
sällskap de for till Blocksberg, Blåkulla, Dovre m fl platser.
Det är farligt att möta detta följe, liksom vid jul att möta
Asgårdsreien.
St Hansnatten kan man bli häxa eller trollkarl genom att under
vissa former avsäga sig Guds nåde och försvära sig till den
onde själv.
St Hansdagen släpper huldran upp fisken ur sin tjärn,
huldretjärn som har dubbel botten.
(552) Jonsoknatten är alla troll, resar och underjordiska ute och
färdas varför det då är mycket farligt.
(553) Jonsoknatten är alla avdöda som är begravda på
kyrkogården samlade i kyrkorna.
På andra ställen har man överfört detta på häxorna eller de
underjordiska.
(554) Jonsoknatten skall ulven lära sina ungar att tjuta.
(555) Samma gäller för räven. Ulvar och rävar stå då i onda
makters tjänst.
(555b) Silvret dryper var St Hansnatt.
St Hansnatten blåser ormarna upp borsten.
(556) Kvinnorna var ofta oense om vem som skulle vakta
djuren St Hansdagen, ty de trodde, att den som vaktade djuren
den dagen skulle få ohyra på sina kreatur.
(557) Världen skall förgås på en jonsokdag.
I Danmark är häxfärderna förlagda till första majnatten; i
Sverige till påsken.
De dödas besök i kyrkorna och deras gudstjänst är i Sverige
förlagd till julen.
Tvättning. St Hanstiden skulle man i ännu högre grad än vid jul
göra stortvätt.
Förutom den vanliga tvagningen hör också, att man badar i
heliga vatten och källor.
(558) Om en helgonbild som var St Hansnatt bars omkring en
källa invid en viss kyrka och därefter högtidligt blev avtvagen.
Denna dag och föregåenda afton skall alla heliga källor och
lov-kapell besökas med gåvor.
(559) Om huru sjuka tvättar sig i en å invid en viss kyrka efter
att ha sjungit och läst både i kyrkan och en där invid liggande
skog.
Man kan bli kvitt vårtor o likn genom att tvätta sig i St
Olafskällor och jättegrytor St Hansafton ty då har vattnet en
särdeles läkande kraft.
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I Sverige offrade man St Hans och pingst mat och dryck på en
viss hög efter att man först hade badat sig i en sjö, som efter
Odin bär namnet Odensjön.
I Danmark drager man om St Hansafton ut till vissa
närliggande källor för att stärka sig i deras helbrägdagörande
vatten.
Blomster och örter.
(560) Stugan skall lövas till St Hans.
Läkeörter samlas natten till St Hans, om de skall få sin rätta
kraft.
(561) Bruket att pynta stugan med gröna löv var detsamma 1
maj.
(562) St Hansafton sattes en enekvist över blev kreatur i
fähuset.
(563) St Hansafton må man gå omkring sina åkrar och sätta en
kvist i blev hörn, så får man ett gott år.
(565) Man väckte upp åker och äng. Man plockar vid varje åker
ett par strå och några blommor som bindas till en krans.
Därefter går man runt åkern sägande:
- ”Vak upp, vak upp, både åker och äng, nu har du sovit så
länge i säng, och nu har det varit båd´ snö och regn, och nu är
jonsok-natten kommen.”
Denna trollsång upptages vid varje åker och därefter lägges
kransen under kudden eller hängs upp på väggen.
(566) St Hansafton skall man plocka 9 slags blomster och lägga
under kudden. Vad man sedan drömmer om natten, skall gå i
uppfyllelse. Andra mena att man då i drömmen skall få se sin
tillkommande.
(567) St Hansafton samlas ”smörbock”, också kallat jonsokgräs, en för var person i huset; den vars smörbock vissnar, tror
man, skall dö innan årets slut.
(568) Läkedomsörter skall insamlas St Hans. ”Dokterkäringarna hämta denna natt sina stenar”, liksom spåmännen
sin spådomskraft, och det blomster och gräs som skall nyttjas
till medicin må insamlas då.
(569) Man tar varsel av Sedum Telephiun eller St Hansörten,
kallad Baldersbrå; vanligen giftas- och bröllopsorakel.
I Sverige plockades allahanda löv och blommor, men fr a
Johannes-gräs, Hypericum, som sammanbands St Hans-afton
till midsommarkransar vilka upphängdes i hus och fähus.
Alla åkrar och hagar skall lövas med i jorden nedstuckna
kvistar av hägg eller hassel.
(570) St Hansafton satte man kors över stalldörren;
(571) Nu skulle man hämta gräs och salt till korna och bränna
tjära såsom skydd mot att odjur och bergfolk kunna skada dem.
(572) Liksom vid julen sattes jonsok-kvällen stål över
stalldörren.
(573) Nu må man inte sy utan syring, ty annars kan man tappa
minnet.
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(574) Man brukade skjuta St Hansnatten för att skrämma bort
tusser, huldror och häxor. Ibland sätts skjutandet i samband
med bålen.
Bålen ha flera namn såsom Jonsok-eld och tändas på berg och
vid korsvägar.
(575) Vid bålen visa sig trollkäringar och den onde. Bålen
kunna fördriva allt ont.
(576) Då trolldom kommit över kreaturen och man önskar få
fatt på trollkäringarna, kan detta ske genom att samla 9 slags
löv-ved och avbränna detta på färhusgolvet St Hans-afton.
Ungdomen dansade gärna kring bålet. Det sköts med gevär.
(577) Man brände St Hansrök.
(578-9) Vid St Hans hade solen nått sitt högsta läge och började
härefter att dala, varför alla onda makter efterhand få allt mera
överhanden.
I Sverige samlades man, spelade och dansade omkring eldarna
natten igenom. Skott avlossados. På andra ställen dansar man
kring en ”midsommarstång” som smyckas med kransar och
blomster.
Barn och vuxna hoppade genom och över elden.
(580) Man hade hopläggningsdanser. Man drack den helige
andes skål.
(581) Man vakade St Hansnatten, liksom vid jul.
(582-3) St Hansdagen var fridag för tjänstepigorna.
Man kunde nu utröna framtiden. Man fastade och väntade. kl.
12 kom ens tillkommande och visade sig. Kom det en likkista,
skulle man inte bli gift.
I samma syfte kan man sitta på en korsväg.
(584) Man kan se trollen under deras färd till kyrkan St
Hansafton om man ställer sig i närheten av kyrkan med en
torva på huvudet och en torva i var hand samt har en psalmbok
på bröstet. Man kunde då se trollkäringar komma ridande på
sopkvastar, halva grindar, grisar o s v. Man kunde se Fan som
en svart hund.
Skicket att ställa sig på kyrkogården med en grästorva på
huvudet jul- eller jonsoknatt, var för att man då delade rum
med dem som ha grästorvan över sitt huvud, nämligen
kyrkogårdens döda.
(585) Om man jonsoknatten står i kyrk-svalen, får man se sina
avdöda släktingar, vänner och många underliga väsen. Med en
torva på huvudet kan man då träffa sina avdöda släktingar och
tala med dem och få veta hur de haft det sedan de dogo.
Samtalet fick inte återges, ty då gick det illa.
I Danmark skulle kl. 12 St Hansnatt stå vid en korsväg med en
torva på huvudet för att höra vad häxorna sade.
(586) Ett annat sätt att få veta sitt öde, är att St Hansnatten
lägga sig att sova över en nordrinnande bäck. Det man då
drömmer, skall gå i uppfyllelse.
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(587) Natten till jonsokdagen sätter man ut en skål om det är
torr väderlek. Finner man om morgonen regnvatten däri, så kan
man förvänta ett dåligt år.
Läkedomsöret, stenar och kyrkogårdsmull som samlas liksom
tjära som brännes på denna dag, ha större kraft än annars.
(588) Man kan bota sjuka barn genom att rulla dem i ett lakan
som dragits längs marken St Hansafton.
(589) Den som fått fnatt, ohyra och sår kan bli botad genom att
rulla sig naken i gräset i St Hansnattens dagg.
(590) Likaledas skall den som vill undvika loppor tvätta sig i St
Hansnattens dagg.
(591) Blinda som smörja ögonen med St Hansnattens dagg få
sin syn åter. Det var två bröder, Tro och Otro. Otro stack ut sin
broders ögon, men denne fick sin syn igen på sätt som ovan.
(592) Liknande makt tillägges St Hans-snö. Den botar valken d
v s engelska sjukan.
I Sverige blev St Hansdaggen samlad och blandad i degen då
man skulle baka. I Danmark skyddar en ring av bly som man St
Hansnatt har hämtat vid kyrkan en från gikt.
(593) Till jul och särskilt St Hansnatten kan man gräva skatter.
Där skatten ligger skall det brinna en blå låga.
Tre dagar före St Hanstid ligga nedgrävda pengar ovan jord,
men synen kan bli förändrad så att man tycker sig se en stor
orm. Denna kväll kan också den hemlighetsfulla slagrutan
skäras.
Liksom till jul kan man St Hansnatten lära att spela och bli
mästare, om man infinner sig med violinen i kvarnhuset,
medtagande en köttbog, en levande killing m m.
(594) Den som på ovan omtalat sätt går ut i skogen, till en
korsväg, till kyrkogården eller i kyrkan, blir synsk liksom till
jul så att inget sedan är dolt för hans blick.
(595) Liksom julnatten och i tidens morgon kunna djuren tala.
De samlas alla i skogen och meddela varandra de hemligheter
som de ha hört och den som vågar sig ut jonsoknatten vid
midnattstid får del därav. På detta sätt vann ”Tro” mycken
klokskap.1

Pingst
Sedvanan att avbränna bål finns också vid pingst.
Tvättning hör hit och julens karbad återfinnes både vid påsk
och pingst.
Hur farligt det kan vara pingstafton för onda väsen, visar
kvarnsägnerna, där det berättas att mannens kvarnhus brann
upp två pingstkvällar och att det skulle ha gått lika illa en tredje
gång, om inte en modig skräddare huggit tassen av en av de
1

Samma saga finns i Aug. Bondeson, Halländska sagor ”Sanningen
och Lögnen”.
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svarta katter som kom in om natten. Det var trollkärningarna
som omskapat sig till katter och höll hus i kvarnen.
(596) Trollkäringarna samlas i kyrktornet var högtidskväll, för
att samman med ”Gammel-Erik” resa till ett berg. En häxa
medgav att hon jul, påsk och pingst tjänade Fan som
trumslagare på Dovre.
(597) Därför brukar man skjuta pingsafton, för att skrämma
bort huldror och trollkäringar.

Påsk
Påsken är ursprungligen en fest till minne av den hedniska
gudinnan Ostara. Hennes namn betyder ”den strålande
morgonens, det uppstigande ljusets gudinna”.
Påsken har i folktron samma karaktär som jul och midsommar.
Hit hör tvagningen. Påsken är en renselsefest. Stugan tvättas
och kroppen får ett karbad.
(598) På skärtorsdag var det sedvana att barnen gick ut i
fähuset för att ”skire” kreaturen. De tog med sig en bytta
vatten och öste tre ggr härav över huvudet på de under året
födda och ännu namnlösa kalvar och killingar. De sade därvid:
”Brandros skall du heta...”
Skire betyder rensa, döpa och dagen hette på gammalnorska
skirdagr eller skirithorsdagr .
(599a) Om skärtorsdagen får man inte bruka sax eller sopkvast.
(599b) Det första levande man ser skärtorsdagsmorgon under
bar himmel varslar och har inflytelse. Ser man katten först blir
man lat, hästen - stark, kråkan - full av ohyra, skatan sladderaktig, sparv, fink eller mes - glad.
(600) Man förberedde sig genom fasta. Om långfredagen fick
man inte äta mjölkmat. Barn få denna dag inte äta förrän långt
fram på dagen.
Påskdagen brukade man inte äta förrän man läst texten.
Under fastan mellan långfredag och påskdagen håller man sig
mest i sängen.
(601) Modern bör inte låta sitt barn dia så länge som över den
tredje långfredagen efter dess födelse, ty då får barnet valkar på
tungan.
(602) Alla okonfirmerade barn skulle långfredagsmorgon ha
ris.
I Sverige kallades dvärgbjörken ”långfredagsris”. Barnen fick
ris för att de skulle vara lydiga hela året.
Som vid de andra högtider, är allt ont på färde påsk-kvällen och
påsknatten. Häxorna företaga sina reser i luften till kyrkan på
kvastar och dynggrepar, bockar och kor.
Natten mellan dymmelonsdag och skärtorsdag är Oden ute och
färdas och den natten hör honom till liksom julnatten.
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Trollkäringar eller påskkäringar fara nu till ”Heckenfjäll” eller
”Blåkulla”. ”Pocker” samlade dem till gästabud natten till
skärtorsdag och natten till påskdagen.
Man trodde att trollfolket kunde dra andras smörlycka med sig
genom att kärna i brunnar och källor.
Nu hjälper Satan trollfolket att göra bergharar som de sända ut
för att patta andras kor.
(603) För den man, ur vars skorsten björnen först ser rök stiga
upp påskdagens morgon, skall den (björnen) ställa till stor
skada under året. Därför ha många fruktat att bli först med att
tända eld denna dag. Samma säges ock om räven och ulven.
Man bör inte fr o m onsdagen låna ut något redskap eller ge
något till tiggare (Sverige).
Ugnsredskap, kvastar eller dynggrepar må inte ligga ute, så att
häxorna kunna använda dem att rida på.
Det som är ont, skadedjur, olycka och sjukdom får inte nämnas
vid namn om man vill bli det kvitt under året.
Det gäller att vakta sig för mörkret. Man får inte vara ute efter
mörkrets inbrott eller stiga upp före dag. Man tecknade kors
med tjära eller krita på alla dörrar och satte egg-järn eller stål i
alla kornbingar för att trollen inte skulle ha makt att stjäla,
liksom att stål sattes på gödselhögen, så att trollkäringarna inte
skulle ha makt att förgöra fäet, ta nyttan av korna eller ta
kreatur för att rida på.
Också i Danmark kastas skärtorsdag afton yxor och järnkilar ut
på de nysådda markerna och fästes stål över dörrarna, så att inte
”gamla käringar” skall kunna skada.
(604) Man skjuter påskafton för att skrämma bort huldror och
trollkäringar och allt trolltyg.
I Sverige gick man då, såväl som dymmelonsdags afton för att
skjuta ner påskkäringarna.
(605) Några brände påsk-morgonen 9 slags ved.
(606) Den kvinna som kommer först upp skärtorsdagsmorgon,
skall raka samman kvistar och kasta dem på elden.
Man kastade eld efter en främmande som mot skick och fason
vankat omkring då (Sverige).
Dymmelonsdagskväll och påskafton efter solnedgången
brukade man tända stora bål eller eldar på åsar, höjder och fjäll.
Så långt som dessa eldar kunde ses skulle intet ont kunna
förgöra boskapen (Sverige).
Golvet sopas baklänges från dörren till golvet (Sverige).
Man fick inte göra kringgärning i dymmelveckan.
Allt skulle vara stilla och kyrkklockorna rördes inte i
dymmelveckan liksom orglarna inte rördes i fastan och
påskveckan i vissa landskyrkor. Dymmelveckan kallas ”stilla
veckan”.
(607) Påsk-morgonen leker solen av glädje över Jesu
uppståndelse. För att få se det måste man gå upp på det högsta
fjäll vid soluppgången.
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Solen dansade om påsk-morgonen då den steg upp ur havet i ty
att den dök tre ggr upp och ned. Änglarna dansa i solen.
Solen vrider sig då som ett hjul och dansar.
Påsk-morgonen dansar junfru Maria med solen på ett silverfat.
Påsk-morgonen kommer solen rullande som ett hjul upp över
heden.
Solens dans är stundom förlagd till St Hansmorgon.
Den gödsel som faller i fähuset i ”skärdagarna” är verksam mot
förgörning.
Vatten som öses om påsk-morgonen är heligt och
helbrägdagörande.
Om man en långfredagsmorgon före sol stått upp går till ett
korp-rede kan man göra sig osynlig.
(608) Långfredagsmorgon skulle man ta foder med hem från
skogen till kreaturen.
(609) En ”smörprövare” är en kniv med vilken man kan se om
smör är insamlat med eller utan häxeri. Den skall göras under
tre långfredagsaftnar.
Skärtorsdagsmorgon, innan sol gått upp skall man springa
naken runt dynghögen för att få mycket korn (Sverige).
Likaledes skall man ropa högt ty då får man smör, medan
grannarna intet få så långt ropet hörs.
Påsken, 1:e maj, Helgetorsdag och pingst falla delvis samman i
folktron.
(610) När det regnar på 1:e maj skall man två sig i regnvattnet
för att få fin hud.
Beda
(611) Bedadagen är den heligaste dagen på året. Arbetar man
den dagen kan man komma till skada.
(612) Det var tro, att Fan är bunden med en länk, på vilken han
beständigt filar för att få av den. Bedadagen är den så tunn som
en silketråd, men så blir den tjockare för var dag. En gång skall
han dock slita sig loss; då skall helvetet öppna sig och han
förgås i brinnande eld och svavel.
Mikaelsmässa
Dagen 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 söderhavet och då blir fodret
odrygt.
Går någon ut denna dag innan solen är uppe, kan han se om
hav-fäet 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. Offerna lades på dynghögen, så många som det var kor i
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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 Mikaelsmässe-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).
Likaså skrämde lappkäringarna skogsfåglarna till sig.
Man eldade någon gång bål. Herdar brukade sammankasta
grenar och kvistar var gång de drevo boskapen till och från
betet, som på senhösten, sedan boskapen drivits hem, eldades
upp.
(613) Man kan Mikaelsmässo-natt, sedan man fastat dagen
förut få drömma om sin tillkommande om man går och lägger
sig i ett hus varest man aldrig förr har legat.

