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1. Inledning 

Jag har nyligen flyttat till Ydre kommun som ligger i södra Östergötland och gränsar till både 

Jönköpings län och Kalmars län. När jag kom hit fick jag hör om Leonard Rääf som var Yd-

redrotten, som är en målande beskrivning på vem Leonard Rääf var. Om man slår upp ordet 

drott i ett äldre lexikon står det ”En fornnordisk konung, härskare eller en magnat, stor-

godsägare”.1 Leonard Rääf var allt detta i en och samma person. Jag blev nyfiken på denna 

omtalade person, vilket ledde till att jag började studera, honom och hans verk. Jag fick på 

detta sätt veta att han var den första som samlade och nedtecknade gamla folkseder och säg-

ner, som han sammanställde i flera volymer, vilket överlämnades för framtida bruk. Detta 

föranledde till att jag började skriva en C-uppsatts om hur folk såg på bröllop och dop genom 

sägnerna och hur den kyrkliga ritualen var i förhållande till sägnen. 

1.1. Syfte 
Mitt syfte är att studera Leonard Rääfs nedskrivna sägner och kyrkliga kommentarer. Med 

detta arbete vill jag visa att många av sägner och seder har en kyrklig anknytning. Till hjälp 

har jag ställt några frågor som jag ska försöka att besvara: 

* Vad säger sägnerna om frierier, fästning och bröllop? 

* Hur förhåller sig kyrkan till sägnerna angående frierier, fästning och bröllop? 

* Vad säger sägnerna om dop? 

* Hur förhåller sig kyrkan till sägnerna angående dopet? 

1.2. Metod och material 
Jag har gjort ett historiskt textstudium på Leonard Rääfs böcker Ydre härad del 1, samt Ydre 

härad i Östergöthland del 4, samt Svenska skrock och signerier, samt Skrock och svart magi. 

Dessa böcker ligger till grund för min avhandling. Jag har också använt mig av bibeln som är 

en primärkälla, för att finna ursprungen till sägnen och kyrkans tankar. 

Dessutom har jag använt mig av sekundärlitteratur, som tar upp frågorna om kyrkoliturgin 

som jag har behövt för att göra min analys. Carl-Henrik Martling, Liturgik - en introduktion, 

Edv. Rodhe, Svenskt gudstjänstliv, vilket är baserad på kyrkohandboken. Dessa böcker är 

andrahandskällor. Ove Hasslers bok Gudstjänsten i den svenska kyrkan baseras mycket på 

Rodhes Svensk gudstjänstliv, vilket innebär att Hasslers bok blir tredjehandslitteratur. Hass-
                                                 
1 Illustrerad svensk ordbok, MCMLVII. 
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lers bok kan man se som en sammanfattning av Rodhe, men det finns också annat material i 

denna som tillfört mitt arbete värdefull fakta. Hasslers bok gör att man greppar Rodhes äldre 

språk och den mer utförliga texten, vilket innebar för min del att jag kunde bearbeta Rodhes 

text på ett mer lättfattat sätt. Genom denna jämförelse har jag funnit vissa missvisande texter 

i Hasslers bok, vilket har gjort att jag har använt mig främst av Rodhes bok Svensk guds-

tjänstliv. Materialet och metoden har begränsats genom att det bara handlar om dop och bröl-

lop som baseras på Rääfs böcker, som har lokalanknytning. Dessutom har jag använt mig av 

Internet för att finna svar på mina frågeställningar. 

1.2.1 Leonard Rääfs verk 
Genom att studera Leonard Rääfs böcker har jag fått en liten inblick i Rääfs liv, vilket kom-

mer att redovisas i bakgrunden om Rääfs liv. Här nedan följer en liten resumé över Leonard 

Rääfs böcker, detta kan ge er läsare en förståelse för det material som jag kommer att redovi-

sa i min avhandling om sägner gällande bröllop och dop. 

1.2.1.1 Ydreverket; Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre 

härad i Östergöthland 

Ydreverket Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergöthland, 

består av 5 delar. Första delen Ydre härad 1, kom ut 1856. Boken handlar bla om sägen, my-

ter och sagor i Ydre härad. I boken Ydre härad 1, beskriver Rääf om jättar, troll älvor vatten- 

och skogsrån och andra naturväsen. Han tar upp hur folk har förhållit sig till dessa naturväsen 

och framförallt hur man ska skydda sig mot dem. Boken innehåller dessutom skrock och trol-

lerier, där Rääf tar upp sederna kring livets högtider och hur man ska sköta barnen och hus-

hållet. Dessutom tar Rääf upp om fädernelandet och om Ydres utveckling från forna dagar. 

Han har med en del urkunder från Ydre och Kindas härad som börjar år 1274 och slutar 1622. 

Rääf har dessutom tagit med ett litet lexikon på Ydremålet i den första delen.2

 

Utgivningen av den andra delen av Ydreverket, kom ut 1859, Ydremålet eller folkdialekten i 

Ydre härad af Östergötland. Leonard Rääf skriver i ett brev 1859 ”för 56 år tillbaka började 

jag uppteckna de då redan döende och numera helt och hållet försvunna romanserna, folkvi-

sorna, lekarna mm.”3 Detta ligger till grund för hans vilja att samla det förgångna till efter-

världen, vilket denna bok är ett resultat av hans möda. Angående folkmålet var Rääf lekman 
                                                 
2 Rääf Leonard, 1957, s. 56. 
3 Rääf Leonard, 1957, s. 18. 
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och han behövde hjälp, vilket han fick av Carl Säve. Säve fann att Rääfs styrka låg i uppteck-

nandet och hans intresse för gåtor och ordstäv. Därför bad Säve Leonard Rääf att insamla ta-

lesätt och ordstäven. Dessa kom ut i en samlad form i boken som heter Gåtorna och ordstä-

ven, som låg klara 1862 och översändes då till Vitterhetsakademien. Delar av gåtorna och 

ordstäven tog han med i sin Ydre samling del 2 Ydremålet eller folkdialekten i Ydre härad af 

Östergötland.4

 

Tredje delen utkom 1861, Ydre härads i Östergöthland civila och juridiska förhållanden, 

som är en historisk beskrivning över Ydres lagmän och förvaltningshistoria mm. Dessutom 

innehåller den en beskrivning över Leonard Rääfs egen släkthistoria.5

 

Den fjärde delen kom ut 1864 Ydre härad i Östergötland, som skildrar sedvänjor ur det kyrk-

liga livets aspekt. Där han tar upp vad det åligger en präst att göra och hur ceremonierna ska 

utföras. Dessutom skildras gamla kyrkoherdar och komministrar i Ydre härad. Därutöver har 

han nedtecknat beskrivningar över de kyrkor som finns i bygden. Han tar också upp religi-

onssvärmerier, fattigdom och fattigvård samt fruktbarhet och väderlek.6

 

Den postuma femte delen utgiven av G Westling 1875, behandlar Sjöar, vägar, fornminnen 

mm och är väsentligen av topografiskt- antikvariskt innehåll, även om etnografiska uppgifter, 

särskilt om jakten, på intet vis saknas.7

1.2.1.2 Boken, Skrock och signerier 

Den 6 november 1863 skriver Rääf i ett brev till överstelöjtnant J.P. Westerling, att han just 

då hade 

”avslutat 60 års arbete, den stora samlingen av svenska skråck och trollerier, ut-

lämnade till inbindning uti 7 digra kvartband att ofördröjligen avsändas till sitt 

vilorum uti i Witterhets, Historie och Antikvitets Akademiens gömmor”.8

I brevet till Westerling skriver Leonard Rääf Svenska skråck och trollerier, den kom senare 

att heta Svenska skrock och signerier i den tryckta versionen. I boken Svenska Skrock och 

signerier systematiseras de gamla sägnerna och skrocken i en alfabetisk ordning. Detta om-

                                                 
4 Rääf Leonard, 1957, s. 58. 
5 Wretö Tore, 1990, s. 260. 
6 Rääf Leonard, 1957, s. 58, samt Wretö Tore, 1990, s. 260. 
7 Rääf Leonard, 1957, s. 58. 
8 Rääf Leonard, 1957, s. 18-19. 
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fattar ca 2847 huvudnummer och består av 3030 kvartsidor och bundet i 7 band. Detta mate-

rial inskaffade Rääf genom att studera gamla texter samt hörsägner. Rääf förkortade sägnerna 

och skrocken, när han skrev ner dessa. Han skriver att det kunde vara svårt att få upplysning-

ar om den gamla tiden p.g.a. samtidens upplysning, som dels utplånat kunskap och tron, dels 

”ingifvit de få ännu vetande en öfvervinnelig blygsel att meddela sina hemligheter”.9 Leo-

nard Rääf har fått hjälp av goda vänner som, har skickat sina insamlade verk rörande folktro 

och sägner, till honom. Leonard Rääf skriver sällan av en källskrift ordagrant, han följer både 

sin tids och sin egen rättstavning. 

Leonard Rääf förtydligar här och där, men utesluter de delar som han finner oväsentliga, vil-

ket i många fall kan motiveras. Men Rääf är samtidigt en högst samvetsgrann avskrivare. 

 

Med följande citat belyser Wikman hur Rääf gjorde med sina anteckningar: 

”Så vitt man kan se, förstörde Rääf själv sina primära anteckningar till stor ska-

da för vår kännedom om samlingens inre kronologi och materialets lokala och 

personliga proveniens.”10

Genom att Rääf ville skriva i alfabetisk ordning, vilket gör att det blir en splittring i materia-

let och därmed får man en förlust av dess ursprungliga sammanhang, där ett sådant har fun-

nits. Då nytt material och nya rubriker ständigt tillförts samlingen, har ordningsföljden och 

sammanhanget rubbats. Detta har blivet till nackdel för vår förståelse och till påtaglig skada 

för ursprungsuppgiften.11

 

Rääfs original Svensk Skrock och signerier innefattar även Isländsk svartkonst, vilket Wik-

man har uteslutit i den nya utgåvan (1947) av Svenska Skrock och Signeri. Den Isländska 

svartkonstboken har dessutom getts ut av Nathan Lindqvist i lingvistisk textutgåva. Dessutom 

har Wikman uteslutit uppgifterna om Linnés resor som Rääf skrev i sin Svensk Skrock och 

signerier. I 1947 års nya utgåva av Svensk skrock och signerier har Wikman uteslutit de an-

teckningar som Rääf hade fått av J. J. Törner. Wikman grundar detta på att dessa anteckning-

ar av J. J. Törner finns i en fullständig, kommenterad upplaga, som heter Samling af widskep-

pelser av J. J. Törner. Wikman skriver att ”Endast i sådana fall, där det för kontextens eller 

tydlighetens skull ansetts önskvärt, har vissa av Rääfs uppgifter ur ovannämnda källor fått stå 

                                                 
9 Rääf Leonard, 1957, s. 44. 
10 Rääf Leonard, 1957, s. 64. 
11 Rääf Leonard, 1957, s. 46, 57, 60, 65. 
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kvar i utgåvan.”.12 Jag har använt mig av den nya utgåvan av Svensk Skrock och signerier 

som har utgivets av K. Rob. V Wikman 1947, som är den fjärde upplagan. 

1.2.1.3 Boken Skrock och svart magi 

Samlat av Leonard Rääf i urval av Christer Topelius, 1995. Topelius skriver i sitt förord om 

Rääf och varför Topelius själv valde att ge ut denna bok. Genom att Rääf var så övertygad 

om att trollformlerna hade sina önskade effekter, förbjöd han publiceringen av sin samling. 

Rääf gav den till Vitterhetsakademien för förvaring. Sedan dess har den legat orörd, med un-

dantag för en vetenskapligt bearbetad utgåva. Topelius säger ”Det är därför med att nöja som 

jag fått tillfälle att ge ut den i en större upplaga i något moderniserat och redigerat skick”.13 

Boken innehåller både folktro och sägnen, som är ordnad i alfabetisk ordning. 

1.3. Disposition 
Efter den inledande delen ska jag ge en bakgrund över Leonard Rääfs liv och hans intresse 

för fornforskningen. Därefter kommer undersökningen som innefattar två delar. Den första 

delen behandlar hur man får en partner och det efterföljande bröllopet enligt sägnerna. Den 

andra delen behandlar dopet, samt kyrkotagningen enligt sägnen. Därefter kommer en analys 

av dessa delar som ställs emot kyrkans seder och regler. Uppsatsen avslutas med en samman-

fattning av dess innehåll och slutord. 

 

1.4. Vem var Leonard Rääf? 

1.4.1 Ydredrotten Leonard Rääf 

Leonard Rääf, fornforskare och traditionssamlaren föddes den 18 september 1786 i Kisa 

socken i Östergötland. Sedan flyttade han till Forsnäs gård i Ydre i Östergötland där han av-

led 85 år gammal, den 9 juni 1872.14

 

Rääf var student 1802 i Uppsala. Under studieåren i Uppsala möttes Leonard Rääf av de nya 

radikala vindarna och tillsammans med många av studiekamraterna från Östergötland bildade 

de Östgöta nationen som sedan skulle ombildas till Götiska förbundet. Det centrala i Götiska 

förbundets program var att väcka de nordiska forntidsdygderna till liv program. Ett av målen 
                                                 
12 Rääf Leonard, 1957, s. 67. 
13 Rääf Leonard, 1995, s. 8. 
14 Rääf Leonard, 1957, s. 11. 

 7



var att få en fördjupad kunskap om den ”götiska” tidsåldern. Det tillkom varje förbundsbro-

der att forska i ”de gamla göters sagor och hävder”.15 Fornnordiska skalde- och sagotiden var 

deras huvudsakliga forskningsområde. År 1808 var Leonard Rääf tjänsteman på Riksarkivet, 

dessutom var han ledamot i kungliga akademin. 1809 uppträdde Rääf som talare i riksdagen, 

i egenskap av kammarjunkare, några decennier senare återkom han till riksdagen. Läraren 

Fant lade grunden för Rääfs intresse för historia som för honom varade livet ut. Rääf började 

tidigt samla böcker som han bevarade till eftervärlden. Rääfs lycka bestod i studier av mycket 

gamla skrifter och få ge sig hän åt riddarålderns äventyr och stämningar.16

Rääf var också folkviseforskare och tillsammans med sin vän Erik Drake och hovkapellmäs-

taren Joachim Nicolas Eggert under åren 1811-1812, samlade de in och upptecknade folkvi-

sor för eftervärlden. Dessa män spelar en viktig huvudroll i det tidiga 1800-tals folkvisestudi-

um.17

Efter föräldrarnas bortgång blev Leonard Rääf lantbrukare, vilket var en svår tid för honom. 

Det var ekonomiskt svårt och hans planer att bli riksantikvarie grusades. Detta gjorde att han 

var bitter en tid innan han kunde vänja sig vid att vara lantman. Vilket föranledde att han för-

blev en ensam man. Enligt egen utsago led Rääf under hela sitt liv av en ”innerlig blyghet”.18 

Rääf var orolig för sin ätts bestånd då han ensam var överlevande av ättegrenen Rääf av Små-

land nr 189. Kammarjunkaren Rääf var 46 år, när han friade och fick ja från Jaquette von 

Heije. Rääf fick fyra barn, där den äldsta, dottern, Kerstin hjälpte Rääf att skriva på ålderns 

höst när hans ögon och händer inte klarade av att skriva brev.19

Rääf har gjort en stor insats i svensk kulturhistoria, genom sina omfattande handskriftssam-

lingar, sina noggranna uppteckningar av seder och bruk, skrock och vidskepelse, sägner och 

folkvisor. Hans intresse just för folklig vidskepelse, besvärjelser, signerier och skrock var be-

tydande. I Ydreverket skriver han: ”det ursprungliga trolleriet var intet annat än den rena 

klarskådande själens Härskarrätt över naturens nu åter för oss dolda hemligheter […]”.20

Rääf var en pionjär i sitt sökande och insamlande av historiska material. ”Rääfs kunnande 

gjorde för övrigt ingalunda halt vid humanioras gränser. Också långt från det andliga arvet i 

                                                 
15 Wretö Tore, 1990, s. 98. 
16 Wretö Tore, 1990, s. 40- 65. 
17 Wretö Tore, 1990, s. 86. 
18 Rääf Leonard, 1957, s. 25. 
19 Rääf Leonard, 1957, s. 25, samt Wretö Tore, 1990, s. 189. 
20 Rääf Leonard, 1995, s. 7-8. 
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skilda former och på skilda språk rörde han sig med förvånansvärd säkerhet”.21 Leonard Rääf 

hade rötter djupt i fornvärlden och hans tankar om skapelseordningen grundar sig på bibliska 

grunder. Man kan säga att Rääfs uppfattning om det goda samhället reste sig likt en mäktig 

Yggdrasil. Leonard Rääf ansåg att det goda samhället byggdes upp av en stark kungamakt 

och det rådande ståndssamhället, samt Guds och rikets lag och den uråldriga ordningen.22

Hur Rääf förhåller sig till forntiden och samhället kan man läsa i följande citat: 

”Tro och vetande ingick en besynnerlig förening i denna mäktiga helhetsbild: 

släktarv och gammalsvensk fromhet förenades med beläsenhet i äldre historie-

skrivning, i latinska, isländska och fornsvenska skrifter, i juridik och rättshisto-

ria, i modern filosof och skönlitteratur. Den samhällssyn som på så sätt utbilda-

des hos Rääf under åren i Kinda, var extremt konservativ och samtidigt djupt 

originell. Kulturradikalen från Stockholms åren förvandlades till en egensinnig 

försvarare av gammal ordning och till en vaksam kritiker av tidens ohejdliga 

framstegs tro.”23

 

Traditionsforskaren Rääf var både arkivforskare och fältforskare, samt fornforskare och his-

toriker. Rääf var före sin tid när det gällde arkeologi och fornforskning. Som historiker och 

praktiskt verksam lantman var han sin tids kanske kunnigaste undersökare av fasta fornläm-

ningar. Om man undersöker en gravhög så var undersökaren skyldig att tillsluta högen så att 

inga bestående sår orsakades. För Rääf var detta en självklarhet då han ansåg att graven är en 

helig plats. ”Varsamhet i umgänget med den natur, som utsattes för den nyväckta vågen av 

forntidsintresse var en hjärtefråga för jordbrukaren och markägaren Rääf.”24 Genom sin syn 

på naturen var Rääf tidigt vaken för de skador som skattsökare och fornforskare åsamkade 

landskapet och fornminnesvården. ”Vad gäller forn- och folkminnesforskningen hävdar K. 

Rob. V Wikman eftertryckligt att Rääf ″måste betecknas som den första, som i Sverige förde 

denna forskning ut i fältet och förverkligade detta som ett program″.”25

 

Vid 72 års ålder började han förbereda sin begravning. Han fick tillstånd av kungliga majestät 

att upprätta en gravplats på sen egen mark. Det blev en bergskulle nära Forsnäs gård. Kistan 

stod redo 1862 som var ritad av kusinen Fredrik Grönhage. Kistan liknar en sarkofag, som 
                                                 
21 Wretö Tore, 1990, s. 100. 
22 Wretö Tore, 1990, s. 100. 
23 Wretö Tore, 1990, s. 100. 
24 Wretö Tore, 1990, s. 99. 
25 Wretö Tore, 1990, s. 99. 
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vägde 1700 pund. På kistans långsida kan man läsa ”Åt fosterlandet, medborgarna, forsk-

ningen har jag givit mitt liv, åt Gud min själ”.26 För sin gravsättning samlade Rääf porträtt av 

sina vänner att ha med sig i graven jämte sin Ydrebeskrivning och saker, som kunde berätta 

om honom och hans tid. Allt detta inneslöts i ett järnskrin. ”Vidare lät han prägla in på en 

koppartavla en presenterande text, som väl endast en arkeolog och forngravsforskare hade 

kunnat tänka ut.”27 Man får upplysning om Rääfs adelssläkt och titlar, som är riddare av 

Nordstjärneorden, filosofie magister och medlem av lärda sällskap. Rääf försvarade i riksda-

gen kungavärdigheten och av nationens frihet, samt sitt stånds privilegier. Man får upplys-

ningar om Rääfs lärda insatser som omfattas av samlingar av folkvisor, gåtor, ordspråk, vid-

skepliga föreställningar, samt han beskrivning av Ydre härad. Sedan följer ett yttrande, som 

summerar själva grundtanken i Rääfs historiesyn; ”Måtte den tidsålder i vilken du lever ha 

återfört fäderneslandet och övriga välden till en fredens och kärlekens guldålder, länge öns-

kad, länge väntad.”28 Rääf lät forma en grav som till det yttre gav intryck av en ättehög, en 

hövdingar grav, som kan likställas med den prakten från forntida gravar.29

1.4.2 Varför Rääf blev fornforskare? 
Rääf blev fornforskare p.g.a. av sin härstamning från en gammal frälsesläkt, som sedan 1600-

talet varit fast rotad i de gamla Smålandshäraderna Ydre och Kinda, som nu tillhör Östergöt-

land. Rääfs hemförhållande och uppfostran bidrog starkt till hans intresse för fornforskning.30

 

Till familjen räknades även trotjänarna Mamsell Beata som berättade bl.a. medeltidsromanser 

och kämpavisor. Dessutom fanns Annika Pehrsdotter som även hon berättade och sjöng vi-

sor. Dessa två personers berättelser nedtecknades av Rääf. Mamsell Beata och Annika Pehrs-

dotter väckte ett forntids intresse hos Leonard Rääf, som varade livet ut och som resulterade i 

att Leonard Rääf blev en samlare och forskare av banbrytande art.31 Rääfs familj var hårt 

drabbad av sorg. Där modern dog efter sju års äktenskap, under vilket hon födde sex barn där 

Leonard var näst äldst, han var den enda överlevande eftersom att hans syskon dog i unga år 

(20 - 31 år). Fadern dog när Leonard var 24 år. Detta innebar att han fick överta gården och 

                                                 
26 Wretö Tore, 1990, s. 288. 
27 Wretö Tore, 1990, s. 289. 
28 Wretö Tore, 1990, s. 289-290. 
29 Wretö Tore, 1990, s. 287-290. 
30 Wretö Tore, 1990, s. 18. 
31 Wretö Tore, 1990, s. 33. 

 10



bli lantbrukare. Allt detta var en bidragande orsak till hans intresse av forntiden och bygden, 

som han ville bevara för framtida bruk.32

Rääf var mycket intresserad av naturen, vilket kom i uttryck på många olika sätt genom nog-

granna väderleksobservationer, långa vandringar och insamlande av larver. Dessutom plante-

rade han träd och ägnade sig åt trädgårdsskötsel. Rääfs förhållande till naturen kommer fram i 

detta citat ”Naturen var för Rääf lika mycket ett objekt för studium och meditation som ett 

medel till vederkvickelse. Icke minst var den ett levande källsprång i hans filosofiska ma-

gism.”33

 

Leonard Rääfs hållning till kyrkan och kristendomen präglas i hög grad av hans traditiona-

lism. Rääfs vän teologie doktorn och prosten Anders Hedner yttrade i sitt minnestal vid Rääfs 

gravsättning ”Sina åsikter i andliga ting syntes han hafva innslutit i hjertats innersta gömma, 

dit han icke gerna tillät någon att djupt inblicka.”34

Man finner hos Rääf en påtaglig och möjligen av nyromantikens betraktelsesätt påverkad, na-

turmystik, som relaterar sig med hans tro på en Gudsingiven forntidskunskap och som av ho-

nom kortast formulerats i orden: ”En rätt motsvarighetslära bedrar aldrig.”35 Man kan finna 

en kunskapsmystik i hans religiösa tro, som bildar bakgrunden för hans livslånga intresse för 

folktron. 

”Denna kunskapsmystik är även en integrerande beståndsdel i Rääfs radikala 

dom över sin samtid. ”Man hoppas att upplysa allmänheten och göra den för-

ståndig” yttrade Rääf redan 1814 i sina Tankar om sättet att uppsöka och vårda 

fäderneslandets fornlämningar. ”Men man utrotar det högsta förståndet och en 

upplystare forntids öfvertygelse om det sinligas och öfversinligas evig harmoni 

och symbolik, hvilken den nedlagt i de betydelsefullaste ceremonier och bruk 

[…] [som kallas] för skrock och vidskepelse.″”36

                                                 
32 Rääf Leonard, 1957, s. 15-16. 
33 Rääf Leonard, 1957, s. 18. 
34 Rääf Leonard, 1957, s. 28. 
35 Rääf Leonard, 1957, s. 28. 
36 Rääf Leonard, 1957, s. 28-29. 
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3. Seder och sägner i bröllop och dop 
Jag ska här nedan ge ett urval av det som Leonard Rääf har skrivet om, gällande frieri, bröl-

lop och dop. Jag börjar med frieriet som leder fram till fästningen för att sedan övergår till 

bröllopet. Därefter skriver jag om dopet och kyrktagningen. 

3.1 Frieri 
Det finns en uppsjö av sägner om hur man ska göra för att få en friare. Här nämner jag endast 

ett fåtal. Man kan t ex i sägnerna finna en ramsa när man hör göken för första gången: Gök, 

gök, sitt på kvist, säg mig vist huru många år jag ogift går? Han bestämmer då med sitt nästa 

galande antal därav. Uti Ydre frågas han även på följande sätt: Hör du, lilla Tutta grå! Hur 

många år skall jag ogift gå? Men om han svarar med alltför många galande, anses han sitta på 

galen kvist, och hans spådom blir ogiltig. Man kan också på skärtorsdagsmorgonen, innan 

kråkan rört sig, gå till en rinnande bäck och ta med ett såll 3 gånger ned i vattnet och kasta 

detta över huvudet och säg: ”Så många bedlare bålle som droppar äro i sålle.”37

 

Det finns sägner om hur man inte ska vara eller göra för att inte förlora sina friare eller få gå 

ogift det året. Den som äter eller sjunger till kyrkan, äter ifrån sig sin fästman, och blir ej gift 

det året. Lika litet den som möter sopor i dörren. En flicka må icke se sig i spegeln sedan det 

är nedmörkt eller vid ljus, för att ej mista manfolkstycket.38

 

Vissa kroppsdelar kan vara till hjälp att utforska om man blir gift. Detta finner man i sägnen 

om händer ”När det talas om händer får man höra berättelse om något giftermål”.39 Även hå-

ret har betydelse i sägner. När håret börjar falla av på giftasvuxna pigor, betyder det att de 

snart blir gifta, och håret sägs gå av för kronan. Hår förekommer också i denna sägen då man 

ska utröna hur många år man ska få vänta. En gift kvinna hänger sin vigselring på ett hårstrå 

som hålls av en ogift kvinna över ett glas med lite vatten i. Efter en stund kommer ringen i 

svängning och slår då mot glaskanten ett slag för varje år som man får vänta. Ringen och dess 

symboliska värde kommer upp i flera av Rääfs sägner. 

 

Man kan hålla fem stycken grässtrå på mitten av den ene och som ska sammanknytas med 

den andra, 2 och 2. Blir det en enda ring av detta, kommer äktenskap att stiftas mellan de per-

                                                 
37 Rääf Leonard, 1856, s. 103. 
38 Rääf Leonard, 1856, s. 103. 
39 Rääf Leonard, 1856, s. 104. 
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soner för vilka knutningen har skett. Ännu bättre tecken är, om en liten ring, som kallas vag-

gan, hänger vid en större; men andra skilda ringar betyder att de tillfrågande parat är likgilti-

ga mot varandra.40

 

Vid hushållsbestyr kan man som ogift utföra olika folkliga seder. 

”När får slaktas utskäres en brusklapp i bringan, kallad giftlappen, och kastas i 

taket. Fastnar han der, blifver det tillämnade ägtenskapet fastståndande med den 

person för hvilken kastningen skedde, annars icke”.41

Andra sådana saker som man kan göra är t ex om man får ett sammanhängande skal av ett 

äpple, som man sedan kastar med vänster hand över högra axeln. För att därefter försöka ut-

läsa vad för bokstav äppelskalet bildar vid nedfallandet. Detta ger begynnelse bokstaven för 

den blivande makens namn.42

 

Enligt gammal sed så skickade man ut en talesman till blivande bruden. Talesmannen fick be-

löning, efter sin talförmåga, ett par strumpeband från fästmannen. När äktenskap var avtalat, 

gick fästmön, ibland ensam, ibland åtföljd av någon äldre kvinna, en vandring i bygden till 

släktingar och grannar, för att insamla gåvor. Dessa gåvor kunde vara av olika förnödenheter 

till den blivande bosättningen. Gåvorna bestod vanligast av lin, hampa, ull eller något dylikt. 

Detta benämndes i Wessbo att tigga tone, samt kallas i Södertön, att bedja eller tigga i brud-

säck. Ibland hände det att fästmannen färdades omkring för att samla in havre för sitt första 

utsäde. I Ydre var benämningen att gå i brudstuga eller vanligast genom sammandragning, 

gå i brusta. Det står vidare att 

”Seden, som i ursprungligt skick och ändamål var god och loflig, emedan det 

tillämnade hjonelaget erhöll utan skuldsättning ett icke obetydligt biträde till sitt 

hushåll och af personer som sjelfve njutit ett sådant understöd”. 

Men så småningom urartade detta till ett vidsträckt tiggeri, som föregick även hos okända 

människor och på avlägsna platser. Man uppgav förevändning av giftermål, som sedan inte 

fullbordades.43

                                                 
40 Rääf Leonard, 1856, s. 104. 
41 Rääf Leonard, 1856, s. 104. 
42 Rääf Leonard, 1856, s. 104. 
43 Rääf Leonard, 1865, s. 12-13. 
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3.2 Fästningstämma 
Fästning var en folklig tradition. Att fästa sin kvinna var under medeltiden och senare, en 

uppgörelse, som försiggick i närvaro av endast fästfolket och deras närmaste. På kvällen red 

friaren med sin släkt och sin talesman till flickans hemgård. Det hör till seden att talesmannen 

ska bulta på porten några gånger och tala om vad hans ärende gäller. Inne i huset sitter fadern 

vid bordet och frun står bakom honom lite vid sidan av. Flickan syns inte till. Gästerna blir 

stående innanför dörren. Friaren själv försöker göra sig så osynlig som möjligt bakom de gäs-

ternas ryggar. Talesmannen träder fram och frågar om han har kommit till rätt gård. När han 

har fått ett jakande svar lägger han fram friarens ärende. Han avslutar sin vältalighet med att 

fråga ”Så spörjer jag, vad viljen I svara mig på denna min talan?”44 Fadern reser sig för att 

hämta flickan som stretar emot, som hon ska gör enligt seden. Talesmannen kommer nu fram 

med friaren. De unga tar varandra i hand och blir stående så, medan alla de främmande tar av 

sig sina hattar och slår på fästfolkets sammanlagda händer. Talmannen tar fram en ny ”bor-

dahatt” (hatt med brätte) som han har burit under sin egen hatt och sätter den på husfaderns 

huvud. Fästmannen skall å sin sida överlämna ja-gåvan och fästmön ger i gengäld ett gåvo-

knytte såsom en gengåva vid trolovningen. Härefter drack man fästöl. ”Gillet skulle börja ef-

ter det hönsen satt sig och sluta, när de vaknade. Då vart äktenskapet lyckosamt”45

 

När detta har skett for hela följet till brudgummens hem, en färd som kallades ”brudlopp” där 

ordet bröllop kommer ifrån. Den här dagen stod bruden högst i rang av alla, till och med över 

kung och drottning om de hade varit närvarande. Festen avslutades med sägnledningen och 

det gick ut på att brudparet ledes till säng, och i och med att täcket drogs över dem var gif-

termålet fullbordat.46

 

3.3 Bröllop enligt sägnen 
I Ydresamlingen står det att det är viktigt att välja rätt tid på året för bröllopet för att få ett 

lyckligt äktenskap. Fel tid på året kunde ha förödande konsekvenser på äktenskapet. Man fick 

inte ha lysning eller bröllop i nedan, detta skulle leda till barnlöshet. Om bröllopet hålls vid 

nytändning blir paret rikt. Vigsel på Nyårsdag är olycklig; likaså på måndagar, ons- och lör-

dagar. Söndag och fredagar är de bästa dagarna för ett bröllop och särskilt då lejonet regerar. 

                                                 
44 Wikman K. Rob. V, 1950, s. 685. 
45 Wikman K. Rob. V, 1950, s. 686. 
46 http://www.brollopstorget.se/Tradioner/sederobruk.php hämtat den 20 maj 2006. 
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”Om någon viges straxt utlyst blifvit, tros densamma blifva barnlagd; man bör därför vänta 

ett par veckor.”47

 

Klädseln för brudparet har sin egen sägen, här nämns bara lite. På bröllopsdagen bär brud-

gummen några blad av Vänderot, Valeriana, som förvarades i hans kläder såsom ett skydds-

medel mot det onda som älvor eller dylika väsen kunde tillfoga honom.48 Även den blivande 

brudens klädsel är förknippad med sägnen. ”Så många stygn som bruden syr på sin klänning 

lika många tårar får hon fälla under äktenskapet.” Dessutom bör inte bruden bära pärlor på 

sitt bröllop. De förespår tårar under äktenskapet.49

 

Det är viktigt att färden till kyrkan var utan bekymmer vilket detta citat kan ge upplysning 

om. ”Om brudfärden stannar under tåget, uppkommer ledsamheter i ägtenskapet; men åtföljes 

brudskaran jemt och utan afbrott, blifver det enigt.”50

 

Hur man sitter och står under vigseln är viktigt enligt sägnerna, detta siar om hur äktenskapet 

ska bli i framtiden. Uti brudestolen bör brudparet luta sina huvuden tillsamman, eller åt var-

andra, så kommer de väl överens i framtiden. Likaså bör de stå så tätt tillsammans så att ing-

en dager lyser emellan dem, med följden att onda människor inte må kunna stifta oenighet i 

deras äktenskap. Det sker mycket under vigseln, som kan gå snett det är därför viktigt att man 

vet hur man ska uppträda för att få ett lyckligt och långt äktenskap. Om detta skildrar dessa 

sägner. Den av brudparet dör först som först gör knäfallet eller som därifrån sist stiger upp. 

Den som i brudstolen lutar eller vrider sig ifrån den andra dör först. Varför de vid omvänd-

ningen från altaret bör vända sig åt varandra. 

 

Och den som ser sig om i brudstolen, ser efter andra maken och ett nytt äktenskap. Den som 

under akten fäller tårar eller är mest upprörd, får sörja sin make.51

 

För att sorgen inte ska drabba kvinnan då hon har barn ska man följa sägnen som har citeras. 

”Om pällen52 vidrör brudens krona skall hon ligga ihjäl barnen.” Det finns andra sägner som 

                                                 
47 Rääf Leonard, 1856, s. 110. 
48 Rääf Leonard, 1957, s. 121. 
49 Rääf Leonard 1990, s. 15. 
50 Rääf Leonard, 1856, s. 111. 
51 Rääf Leonard, 1856, s. 111. 
52 Pällen är ett uppspänt tyg som hållas av 4 stycken, 2 ogifta kvinnor och 2 ogifta män, över brudparet. Se vida-

re beskrivning i analysen under stycket Förklaring vad päll är? 
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handlar om barn. Ett exempel bruden ska under vigseln, så snart hon satt sig i brudstolen, vid-

röra någon del av kroppen eller sticka under länderna så många fingrar som hon vill ha 

barn.53

 

Brudparet håller ett band eller ett kläde emellan sig i kyrkan, för att få ett troget äktenskap. 

”Och för samma ändamål skiljs de inte förr, efter vigseln, från varandra än de 

gemensamt varit vid Guds bord, att under tiden icke något kreatur må komma 

dem emellan. När bruden, efter offrandet, går ifrån altaret vänder hon sig med 

och inte emot solen.”54

 

Högsta väldet får den, som först om morgonen bröllopsdagen får se den andra klädd; eller 

den som vid första mötet efter påklädningen får trampa den andra på foten, eller den som 

först kommer i brudstolen, eller den som där sätter foten längst fram, eller den som pällen 

drar sig mest åt. Den som håller pällen får inte skifta armarna. Om han vidrör brudens krona 

bådas olycka och vantrevnad.55

 

Andra viktiga händelser som sägnen tar upp som sker under bröllopsdagen som förebådar om 

hur deras äktenskap ska bli i framtiden. Om vigselringen är för liten eller för trång, bådas 

olycka. Döps barn bröllopsdagen, blir brudparet barnlöst. Brudfolket får ej gå till kyrkan för-

rän lik är satt i graven. Går de in på tom grav, blir de fattiga.56

 

Hästen har stor betydelse för hur äktenskapet ska arta sig enligt gamla sägner. När prästen 

kommer jämte brudgummen inridandes på bröllopsgården, ska man ge akt på om den först-

nämndes häst, sedan han stannat, nedslår huvudet mot jorden, då skall brudgummen snart dö. 

Och om brudgummens häst nedslår huvudet mot jorden, inträffar varslet på bruden. Men om 

bägges hästar hålla sina huvuden raskt upp, får det unga paret ett långt liv. De hästar varpå 

brud och brudgummen rider till kyrkan, bör vara enfärgade helst rödbruna, inte svarta. Åt 

brudgummen anskaffas den raskaste hästen på orten, men åt bruden den sämsta hästen som 

skulle vantrivas hos henne. Under kyrkofärden håller brudgummen i hennes grimskaft eller 

                                                 
53 Rääf Leonard, 1856, s. 115. 
54 Rääf Leonard, 1856, s. 112. 
55 Rääf Leonard, 1856, s. 112. 
56 Rääf Leonard, 1856, s. 111. 
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betsel, så att ingen ska kunna rida dem emellan, och genom detta förväntas han få behålla 

henne själv. Brudens plats i sadeln eller vagnen bör under vigseln intas av någon annan.57

 

Vid hemkomsten, och för att få god hästlycka, skall drängen skynda att ta betslet av hästen 

för att låta bruden stiga däröver. Om hon vill få lätta barnsängar, hoppar hon hastigt ur sa-

deln, rycker betslet skyndsamt av hästen och slår honom över ”trummen”, samt uppspänner 

bukgjorden eller om hon åkt, fimmelstången. 

”I båda fallen till vänster, den förra även i avsikt att intet ont av det som någon 

velat henne göra må henne vederfaras. Samma ändamål eller att föda barn utan 

vedermöda, vinnes om hon vid samma tillfälle inträder huvudet hastigt uti en 

upptorkad secundina Equæ, eller ock kryper genom en sele; men hennes barn 

bliver i senare fallet maror.”58

 

När brudparet hemkommet från kyrkan ger man dem en bägare Öl, varav de dricka lite, sedan 

kastar de resten över huvudet. Efter denna hemkomst går det unga paret först ut i köket, där 

de med en och samma sked äter lite soppa ur samma fat, detta kallas i Ydre supa sämja. Un-

der rätta måltiden äter de på en gemensam talrik för att alltid bli ense. Sedan går brudparet till 

fähus och stall, för att bekanta sig med boskapen så att djuren ska trivas tillsammans med 

dem.59

 

Vid bröllopsfesten finns enligt folksägnen olika riktlinjer att följa för att ge brudparet lycka i 

sitt hem. När bröllop tillreds får man inte slamra med såstången, ty då uppstår oljud mellan 

gästerna. Om inte all inbjudna infinner sig, betyder det att brudfolket får ont om mat. Om 

man med ljus lyser under bröllopsbordet, uppkommer träta och slagsmål mellan gästerna. 

Men med svalbon strödda under bordet, förhindras gräl och våldsamheter.60 Om hon smakar 

på all den mat som förekommer på bröllopsbordet, och vid sidan av detta biter i bordduken, 

blir hon ej girig. Och om hon äter bredvid bordet blir hon ej sniken. Bruden lämnar ifrån sig 

litet av varje rätt på en särskild framsatt tallrik, kallad brudtallrik, som sedermera bortgives åt 

någon fattig.61

 

                                                 
57 Rääf Leonard, 1856, s. 110-111. 
58 Rääf Leonard, 1856, s. 115. 
59 Rääf Leonard, 1856, s. 112. 
60 Rääf Leonard, 1856, s. 110. 
61 Rääf Leonard, 1856, s. 116. 
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Det finns sägner runt brudsängen som har en central roll i bröllopet. Brudsängen bäddas av 

en person med ärbar levnad, varvid bruden själv bör hjälpa till något, men med varsamhet så 

att varken lakanen eller övriga kläder fläktas eller kastas, vilket skulle förorsaka oenighet i 

sammanlevnaden. ”Rummet igenläses62 sedermera, så att brudens gamla friare icke kunna 

med bädden företaga några trollerier.”63 Sedan brudgummen somnat skall bruden gno sitt an-

sikte med hans skjorta för att inte bli ful under havandeskapet.64 Om hon vill ha mat till den 

första barnsängen förse hon sig med ost och kaka som hon lägger i sin brudsäng.65

 

3.4 Dop enligt sägnen 

Det fanns olika ritualer enligt gammal folklig sed och sägen som företogs innan ett barn blev 

döpt. Detta görs för att skydda barnet från det onda. För att skydda barnet från att bli bortbytt 

med trollens unge, ska man låta elden i spisen ständigt brinna och låta ett ljus brinna. Detta 

ska göras så länga barnet inte hade blivit döpt. Man skulle även skriva hela alfabetet över 

dörren med en krita strax efter att barnet har blivit framfött. Alfabetet skulle vara kvar tills 

barnet var döpt. Den dagen barnet ska döpas på morgonen läggs gossen i pigans säng och 

flickan i drängens. Dessutom förs barnet 3 gånger fram och tillbaka under buken på en tjur 

och bagge.66

 

Tidpunkten för barnets avlande var avgörande för hur modern ska bete sig för att göra barnet 

äkta. Barn som är avlat före vigseln skall modern själv hålla vid dopet. Men är det förut fött 

skall hon hålla det på armen när hon står brud, annars blir barnet ej äkta.67

 

Det fanns olika förhållningssätt gällande dopkläder. Enligt gammal folklig sed så skulle man 

sticka in svavel, vitlök, silverpenning i dopkläderna för att skydda barnet mot allt ont. Uti 

handen intrycktes likaledes en penning för att barnet skulle beredas rikedom. ”Om bärerskan 

är havande skall ettdera barnet icke trivas. Till förvaring däremot instickes en silverpenning i 

dopkläderna henne ovetande.”68 Det var också viktigt att bärerskan inte fick uträtta sina na-

turbehov under den tiden då barnet hade på sig kristningskläderna för att inte barnet skulle 

väta ner sig längre än vad normalt var. För att ge större bekvämlighet för barnet fäste man 

                                                 
62 igenläses; innebär att man läser en magisk formel för att hålla borta andras trolldom. 
63 Rääf Leonard, 1856, s. 112. 
64 Rääf Leonard, 1856, s. 115. 
65 Rääf Leonard, 1856, s. 115. 
66 Rääf Leonard, 1856, s.117. 
67 Rääf Leonard, 1856, s. 121. 
68 Rääf Leonard, 1856, s. 121. 
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dopmössans band med nålar på bröstet istället för att knyta banden under hakan. När barnet 

ska döpas avtas mössan och då ska hjälpgudmodern akta sig för att stoppa knappnålarna i 

munnen för att inte ge barnet tandvärk.69

 

Genom att föräldrarna inte får var med i kyrkan så överlämnade de barnet till bärerskan som 

skulle föra barnet till dopet. Det uppstod därmed en procedur vid själva överlämnandet. Detta 

innebar att den som mötte föräldrarna i förstugan skulle unna barnet gott för därmed ge bar-

net lycka. Föräldrarna själva kunde också komma ut för att möta bärerskan med några födo-

ämnen, varvid bärerskan säger ”Barn, må du aldrig få sämre möte än far och mor och ma-

ten!”. Även vid hemkomsten mötes barnet i dörren med en brödkaka, vilket då sades ”att 

bröd aldrig må det fattas”. Vidare i sägnen kan man läsa om den procedur som sker innan 

barnet har lämnat hemmet, då bärerskan kommer. Då fadern möter bärerskan vid stugdörren 

tar han och lägger upp barnet på taket så att barnet i framtiden ej må hissna. Man trodde att 

barnen blev viga och lätt om man lyfter barnet över en uppslagen dörr.70

 

Färden till kyrkan var också kantad med olika trosföreställningar. Bärerskan bör ta med ost 

och bröd för att äta detta längs med vägen, samt att lägga kvarvarande under en jordfast sten 

vid vägen. Barnet blir raskt om man skyndar sig under färden till dopet. Men om bärerskan 

blir upphunnen eller om hon rider blir barnet efter i allt och låter undertrycka sig i framtiden. 

Bärs barnet högt blir det ej blygt och barnet blir hurtigt om man dansar med det i barnsölet. 

När barnet ska döpas bör inte barnet bäras till kyrkan under ringningen, detta skulle leda till 

att barnet blev blygt eller att barnet inte kunde hålla tätt. Man skulle inte heller gå över kyr-

kogården under ringningen för att då skulle barnet bli skvalleraktigt. Första gången man går 

ut med ett spädbarn ska man avtäcka barnets ansikte så att luften får fritt tillträde, barnet blir 

blygt om den bärs över kyrkogården till dopet med täckt ansikte. När man går ut från kyrkan 

bör barnet visas upp för alla, för att barnet ska bli djärvt.71

 

Ett slags bölder på barn, kallad kyrkoknappar, trodde man förorsakas av att havande hustrun 

stått mot kyrkodörren eller under ingåendet eller utgåendet kommit att vidröra en spik på dör-

ren. Denna olägenhet åtgärdas om den som bär in barnet till dopet själv tar på kyrkdörren. 

                                                 
69 Rääf Leonard, 1856, s. 121. 
70 Rääf Leonard, 1856, s. 120-121. 
71 Rääf Leonard, 1856, s.121-22. 
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Eller att man stöter först barnets huvud sedan dess fötter mot kyrkodörren, detta ska upprepas 

3 gånger.72

 

Under själva dopet fanns det många regler att iakttaga i de gamla folksägnerna. Då fler barn 

av olika kön skall döpas på samma gång, äger gosse företräde. Sker tvärtom får flickan skägg 

och gossen blir utan. Likaledes skedde detta om flickan döps i samma vatten som en gosse. 

Detta innebar att klockaren fick hämta nytt dopvatten för varje barn. Om två gossar döps på 

samma gång, blir den förmer både i kropps- och själsegenskaper som först får sitt namn och 

sin välsignelse. Håller gudmodern vid dopet barnets huvud något högre än fötterna blir barnet 

storsinnad och förnämt, samt får lätt för att lära sig att läsa. Det sistnämnda vinns även om 

gudmodern och fadern noga läser hela dopakten efteråt. Om barnet vid detta tillfälle skriker, 

får barnet en vacker röst. Man skall inte vyssja barnet på armarna, för då skulle barnet bli 

ostadigt och ombytligt eller bli öslitet, dvs. slita mycket kläder när det blir äldre. Om fadern 

är närvarande vid dopförrättningen, blir barnet olydigt. Något särdeles och ovanligt blir med 

det barn som ser på prästen under akten. Så som lillgummor förhåller sig under dopet, sådan 

blir gossebarnet och att en flicka artar sig efter ungkarlens fadder. Detta gör att det är mycket 

viktigt att utvälja de bästa faddrarna. Tappar faddrarna eller bärerskan något under dopet blir 

barnet släpphänt eller får den fallandesot eller kommer åtminstone att ofta falla omkull. 

Glömmer bärerskan något av det som kristningsbarnet skulle ha på sig blir barnet glömskt. 

Då barnet döps ska modern akta sig för att hantera yxor, knivar eller andra eggjärn, av den 

orsaken skulle barnet kunna bli en mandråpare i framtiden. Men däremot fick amman bära en 

kniv i kjolfickan för att skydda barnet mot förgörning och annat ont under dopakten. Under 

tiden barnet är i kyrkan för att döpas, bör alla övriga kläder samlas ihop och läggas i moderns 

säng, detta ledde till att barnet blev aktsam.73

 

Att stå fadder är en ansvarsfull uppgift som enligt sägnerna ger grund för hur barnets liv 

kommer att gestalta sig. Dessutom finns det mycket sägner om hur faddrarnas liv formas. Om 

ynglingen står första gången fadder på en flicka och jungfru på en gosse, skall giftermålet gå 

ihop vid första frieriet. Den ungkarl som nekar att stå fadder på ett gossebarn får korgen vid 

sitt frieri.74 Stjäl eller snattar man den dag man står fadder, blir barnet tjuvaktig och om fadd-

                                                 
72 Rääf Leonard, 1856, s. 122. 
73 Rääf Leonard, 1856, s. 122-124. 
74 Rääf Leonard, 1856, s. 102. 
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rarna pratar sinsemellan blir barnet skvalleraktig. En man bör ej första gången stå fadder på 

gosse ej heller kvinna på flickan. Detta skulle leda till att deras äktenskap skulle bli olyckligt. 

 

Samma följd inträffar om man och hustru står gemensamt fadder. ”Men om ett par fästfolk är 

dopvittnen kan barnet ej nedsättas d.v.s. genom trollerier, som övas på åtskilliga sätt, betagas 

möjligheten att bli gift, varemot också flerhanda andra botemedel finns.”75 Faddrar bjuds all-

tid parvis, man och kvinna mot varandra, gudmodern inberäknad, det ska vare en yngling mer 

om en flicka döps och en flicka mer när ett gossebarn döps. Om någon vägrar att mottaga 

bjudningen till fadderskap blir barnet olycklig.76

Barnet artar sig efter bäragumman och efter dens namn som barnet bär. Det var noga när man 

skulle välja namn. Fel namn kunde leda till att barnet dog. Ett barn som uppkallas både efter 

en levande och en död person, blir inte vid liv. Likaså om det erhåller namn efter någon som 

inte levde så länge. Barnet trivs inte när de får namn efter ett avlidet syskon. Om man uppkal-

lar barnet efter ett levande syskon vantrivs eller dör antingen syskonet eller barnet. Ju fler 

namn det första barnet erhåller, ju flera barn får man.77

 

Efter dopet, vid hemkomsten, sätter sig bärerskan till bords med barnet i knäet och äter av al-

lehanda slags mat, samt bjuder barnet av detsamma, även skulorna äts. Detta för att inte bar-

net ska rata maten, utan äta allt vad som erbjuds. För att det må bli kvickt och snällt i sina 

sysslor, samt för att i framtiden kunna leva så att man skulle kunna ha någon mat kvar. Om 

barnet fick sova i sina kristningskläder, helst hos modern, erhåller barnet god hälsa. Knapp-

nålarna som dopkläderna var fästade med bör förvaras så länge barnet lever, annars blir bar-

net olyckligt. Dagen efter dopet badas barnet i dopvattnet, som har uppvärmts. Detta dopvat-

ten hälls ut varsamt vid roten av ett trevligt träd, vars liv därigenom blir likt med barnets. Om 

dopvattnet vid uthällningen slängs och stänks vilt omkring, blir barnet vidlyftigt.78

3.5. Kyrktagningen 
Rääf berättar om vad som sker vid kyrkotagningen både med barnet och med kvinnan. Innan 

denna förrättning är utförd, ska inte hustrun gå på gården eller uti en annan stuga. De barn 

som är goda tills modern tags i kyrkan, brukar sedan bli elaka. Därför måste modern så snart 

hon komma ifrån kyrkan lägga alla de kläder hon tar av sig på vaggan hos det sovande bar-
                                                 
75 Rääf Leonard, 1856, s. 123. 
76 Rääf Leonard, 1856, s. 122-123. 
77 Rääf Leonard, 1856, s. 123-124. 
78 Rääf Leonard, 1856, s. 124. 
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net. Varigenom det fortsätter att vara tystlåtet. Så länge barnet därefter sover så länge ska 

barnet bli lugn hädanefter.79

 

Det är också viktigt hur modern beter sig i kyrkan och till kyrkan. När hustrun reser till kyr-

kan, skall hon rökas med linneklutar, samt en glödloppa kastas före henne ut genom dörren 

att stiga över, på det hon ej må kunna förgöras. Stiger hustrun över kyrktröskeln med den 

högra foten först blir nästa barn en pojke och tvärtom. Om hustrun skyndar sig ifrån kyrkan 

är det ett tecken på att hon snart ska få barn igen.80

 

Det fanns också en folklig sed som brukades efter att kvinnan har blivet kyrkotagen. Efter att 

prästen läst bönen vid kyrkdörren gick kvinnan till sin bänk. Där skulle hon bjuda på sötsaker 

till de bänkar som var runt hennes plats. I äldre tider brukade kyrkogångshustrun ha ett helt 

följe av kvinnor med sig. Efter förrättad ceremoni frambar följekvinnorna gåvor till kyrkan 

eller prästen i natura såsom kakor, ostar mm. Dessa placerades på ett särskilt altare oftast ett 

tidigare helgonaltare, som nu fick namnet kvinnoaltare, kakaltare eller dylikt.81

 

                                                 
79 Rääf Leonard, 1856, s. 124. 
80 Rääf Leonard, 1957, s. 263-264. 
81 Rääf Leonard, 1865, s.14. 
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4. Analys 
Jag delar in analysen i två delar. Den första delen tar jag upp förhållandet mellan bröllopets 

seder och sägner med kyrkans ritualer. Där jag försöker att se likheter mellan sägnen och 

kyrkan, samt vad som skiljer sägnen och kyrkan gällande bröllop. Den andra delen tar jag 

upp förhållandet mellan dopets seder och sägner med kyrkans ritualer. Där jag försöker att se 

likheter mellan sägnen och kyrkan, samt vad som skiljer sägnen och kyrkan gällande dopet. 

4.1 Bröllopet 
Bröllopet föregås av frieri, som var en folklig händelse, där kyrkan inte hade så mycket att 

säga till om. I sägnen kan man finna en uppsjö av folkliga traditioner som skulle hjälpa dem 

att sia om sin friare. I vissa fall berörs dopet och bröllopet i en händelse, t ex om ynglingen 

står första gången fadder på en flicka och jungfru på en gosse, skall giftermålet gå ihop vid 

första frieriet. Den ungkarl som nekar att stå fadder på ett gossebarn får korgen vid sitt frieri. 

4.1.1 Seden att tigga föranledde kyrkan att införa en kyrklig förlovning för 

att hindra allmänt tiggeri. 

Enligt gammal sed företog fästmön en vandring i bygden till fränder och grannar för att in-

samla gåvor till det nya hemmet. Detta skedde när äktenskapet var avtalat. Även fästmannen 

kunde gå ut för att tigga ihop havre för sitt första utsäde. Detta urartade så småningom, till ett 

vidsträckt tiggeri, med förevändning om giftermål, som inte fullbordades. Detta föranledde 

att kyrkan beslöt att man måste ha förlovat sig innan man gick på tiggarstråt och detta innebär 

en kyrklig förlovning.82 Den kyrkliga förlovningen innebar att alla fick veta att dessa hade 

ingått förlovning som skulle leda till bröllop. Vilket gjorde att folket visste vilka de kunde ge 

sina gåvor till. 

 

Att tigga i Brusta kan man härleda till bibeln; ”[…] låt inte den som tigger vänta på sin 

gåva.”83 De kvinnor och män som gick ut till sina grannar och släkt bad i välvilja, vilket gjor-

de att de fick gåvor till sitt nya hem. Detta kan man läsa om i Mat 7:7 står det ”Be, så skall ni 

få”.84 Att be om en ringa del är att visa ödmjukhet. Den kyrkliga tanken om att man ska ge en 

tiondel av sitt till kyrkan, i 1 Mos 28:22ff står det ”och av allt du låter mig få skall jag ge dig 

                                                 
82 Rääf Leonard, 1865, s. 13. 
83 Bibeln 2000, Syr 4:3. 
84 Bibeln 2000, Matt 7:7. 
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tionde” kan man se som att folket har tolkat detta att man ska ge en tiondel även till den tig-

gande bruden och brudgummen. I Jesus Syraks vishet står det att man ska skänka med glädje. 

”Bär fram gåvor med glatt ansikte, och överlämna med glädje det heliga tion-

det. Ge åt den högste så som han gett åt dig, var frikostig så långt dina tillgång-

ar räcker. Ty Herren är den som återgäldar, han skall återgälda dig sjufalt.”85

 

När det sen övergår till allmänt tiggeri kan man finna stöd för kyrkans rädsla för folkets mo-

raliska heder ska bli fördärvat. I bibeln Jesus Syraks vishet står det ”Mitt barn lever inte en 

tiggares liv; det är bättre att dö än att tigga.”86

4.1.2 Fästningen 

Jag ska nu analyser vad fästningen innebär och vad fästning har gett upphov till. Kyrkan hade 

från början ingenting med fästning och bröllop att göra utan det var en världslig handling. I 

Sverige var fästningen från början en folklig sed. Där talesmannen förde fram friarens önsk-

ning om att få gifta sig med husets dotter. Fästmön var inte närvarande när talesmannen frå-

gade dotterns far om giftermålet mellan friaren och fästmön. När fadern hade sagt ja för dot-

terns räkning överlämnade friaren fästegåvan till dottern, som överlämnade en gengåva. När 

detta och handslaget mellan dem skett ansågs de vara fästfolk. Vem som helst fick vara gif-

toman, oftast var det fadern till bruden. Kyrkan ville däremot att fästningen skulle ske enligt 

kyrkans normer. Kyrkan ville att prästen skulle förrätta trolovningen med en liten ceremoni, 

som innebar att paret fick en välsignelse, samt att kvinnan fick en ring. Detta skulle ske i för-

samlingens åsyn. Det uppkom en strid mellan folket och kyrkan om vem som skulle utföra 

trolovningen och var. Kyrkan kämpade hårt för att prästen skulle bli erkänd som socknens na-

turliga giftoman.87 Genom att fästningen var rättslig bunden så hade inte kyrkan under me-

deltiden någonting att säga till om. Kyrkan försökta att bestämma över folket ändå genom att 

införa böter dels för den försummelse fästfolket visade när de inte infann sig i kyrkan för den 

kyrkliga välsignelsen av äktenskapet, samt för att fästfolket levde som man och hustru utan 

kyrkans godkännande. Folket betalade böterna, vilket innebar att kyrkans åtgärd blev miss-

lyckad. Den starka ställning som fästningen hade i samhället visades genom Västerås ordina-

ta, som tog bort bötesstraffet för lägersmål mellan fästfolk före vigsel - en åtgärd som försva-

                                                 
85 Bibeln 2000 Syr 35:11. 
86 Bibeln 2000 Syr 40:28. 
87 Martling Carl, 1996, s. 184. 
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rades av Laurentius Petri i hans förklaring till ordinatan 1533. Detta innebar att kyrkvigsel 

blev nedklassad.88

Den folkliga fästningen är kvinnan en ägodel, det görs upp ett avtal om kvinnan, detta kallas 

brudköpet. Detta motsatte sig kyrkan som ville att kvinnan skulle vara jämställd med man-

nen, consensus facit nuptias.89 Kyrkan försökte på detta sätt att få folket att utföra fästningen 

i kyrkan, genom att lyfta upp kvinnan till att bli jämlik med mannen. Kyrkan kunde succes-

sivt få folket att gifta sig i kyrkan. På 1600- talet förändrades förrättningen så att den första 

delen av vigseln som tidigare skedde vid kyrkdörren förlades till altaret tillsammans med 

brudmässan. När vigseln lösgjordes från nattvarden ledde detta till att vigseln kom att åter-

igen förläggas i hemmet på 1700-talet av de högre stånden.90 Min tolkning av detta är att vig-

seln fortfarande skulle utföras av en präst, vilket är den huvudsakliga skillnaden emot medel-

tidens fästning. 

 

Luthers uppfattning om äktenskapet var: 

”Äktenskapet var till sitt ursprung ett heligt ting, en Guds gåva, men liksom 

mycket annat som Gud skänkt människorna var det underkastat världslig över-

het och utgjorde i denna del en borgerlig ordning”.91

Luther ville att vigseln inte skulle vara en kyrklig angelägenhet, ett sakrament, utan det hu-

vudsakligaste var att paret själva var införstådda med äktenskapets tankar och att de ville viga 

sitt liv åt varandra. Luther ansåg: att handslag brudgum och brud emellan var en bekräftelse 

på deras äkta förbund istället för prästens stadfästelse. Dessutom lyfte reformatorerna fram att 

vigseln skulle lyda under världslig rättsordning. 

 

På detta sätt kom fästningen, sängledningen och samboendet få en stor betydelse och som 

grundande för äktenskapet. Men lutheranerna ville att folket skulle gå till kyrkan för att få en 

välsignelse. Detta var en frivillig sak, men som god kristen så anmodas man att gå till kyrkan. 

Däremot strävade kyrkan att få vigseln till att bli en obligatorisk akt. Kyrkan vann denna 

kamp, 1734 års lag, då kom den kyrkliga vigseln att bli rättsgrundande, men trolovningen 

fanns kvar som laglig bevis för äktenskapet fram till 1915. Att trolovningen hade så stark 

verkan var för att ge skydd åt kvinnan under denna tid. Detta innebar att mannen måste full-

                                                 
88 Rodhe Edv, 1923, s. 360- 361. 
89 Rodhe Edv, 1923, s. 358- 359. 
90 Rodhe Edv, 1923, s. 368. 
91 Rodhe Edv, 1923, s. 361. 

 25



följa sin plikt att gifta sig med kvinnan. Den folkliga seden att osedliga brudar hade vissa he-

dersbevisningar under vigselakten försökte kyrkan att motarbeta.92

 

4.1.3 Ringens betydelse 

Det finns flera beröringspunkter mellan sägnen och kyrkans tro inom vigselceremonierna. Ett 

exempel är sägnens tro om vigselringen är för liten eller för trång, ger den olycka. Detta kan 

man kanske härleda till kyrkans tankar om ringen, men också den folkliga fästningen. Ring-

ceremonin i kyrkan är invecklad, där ringen stänks med vigvatten, samt att ringen förs från 

pekfingret till långfingret för att sedan stanna på ringfingret. Detta har att göra med att brud-

gummen läste en bön där han nämner Faderns, sonens och den heliga ande, vilket ger att det 

blir tre fingrar som ringen förs över. Att ringen sätts på fjärde fingret kan härledas till att 

blodådern på detta finger leder till hjärtat. Ringen ses också som en pant där deras hjärtan 

förenas. Att ringen sågs som pant också i verklig betydelse kan man finna i fästningen, där 

ringen ersatte handpenningen vid brudköpet. Ringen fick sedan en mer symbolisk betydelse, 

som ett tecken på makarnas äkta stånd, som var lagligt bundet äktenskap.93 Tanken att ringen 

är helig och att den ska vara en pant för parets förening gör att folket känner skrock inför 

ringen. Därmed blir det olycka om ringen skulle vara för liten. Detta kan ses som om kärle-

ken inte ryms i deras hjärtan. 

 

Ringen som ett förlovningsbevis finns i bibeln i 1 Mos 24:16-48 som handlar om hur Isak får 

sin hustru. Där ger budbäraren en armring till Rebecka som en fästningsgåva. Vidare i texten 

kan man läsa om proceduren som liknar en fästning där budbäraren frågar släkten om hans 

husbonde får ta Rebecka till sin äkta hustru. När han hade fått jakande svar tar budbäraren 

fram gåvor som han överlämnar till modern och brodern, samt kläder och guldsmycken åt 

Rebecka. Sedan åt och drack de alla för att sedan gå till vila. Därefter vill budbäraren ta med 

sig flickan, vilket hennes bror inte ville utan han menade att de kunde vänta en vecka eller 

två. Budbäraren ville fara hem genast. Därför frågade de Rebecka vad hon ville. Rebecka vil-

le följa med budbäraren på en gång. När de närmade sig Isaks läger täckte Rebecka sig med 

slöjan.94 Detta liknar mycket den folkliga seden, fästningen, men också bröllopet med slöjan. 

                                                 
92 Rodhe Edv, 1923, s. 361 och 368. 
93 Hassler Ove, 1974, s. 72, samt Martling Carl, 1996 s. 185, samt Rodhe Edv, 1925 s. 364 -365, 379. 
94 Bibeln 2000, 1 Mos. 24: 16-48. 
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4.1.4 Ritualen att luta sina huvud ihop. Kan detta möjligtvis härledas till 
bibeln? 
Sägnen talar om hur brudparet lutar sina huvud ihop i brudstolen för att väl komma överens i 

framtiden. Detta kan man finna stöd för i den kyrkliga traditionen. Under den bön som sker 

efter ringväxlingen lutar brudparet sina huvud ihop.95 Att man lutar sina huvud ihop bildar en 

enhet. Vilket kan härledas till bibelns syn på äktenskap, som detta citat får belysa. ”Skaparen 

från början gjorde dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för 

att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett.”96 Vilket kan 

ligga till grund för kyrkans ritual, samt sägnens uttal att luta sina huvud ihop. 

 

4.1.5 Brudsängen 

Brudsängen har en central roll i sägnerna vilket man kan härleda till kyrkan. Sägnen ”Rum-

met igenläses sedermera, så att brudens gamla friare icke kunna med bädden företaga några 

trollerier.”97 Kan man härleda till kyrkans mystifiering av brudsängen genom den akt som 

prästen förrättade vid sängledningen, som ursprungligen är en kyrklig ceremoni.98 Efter kyr-

komässans slut återvände brudföljet till brudhuset, som tillsammans med makarna välsigna-

des av prästen med korstecken och psalm som skulle sjungas ”när bruden gick till sänga”. 

Prästen uttalade följande ord för paret och deras hem; 

”O allsmäktige, evige Gud, giv din välsignelse W över detta brudahus, att alle 

de som häruti boende äre, måtte bliva i frid och följa din vilja efter och leva i 

din kärlek till en god ålder, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Gud all-

smäktig välsigna W eder lekamen och edrar själar och låte sin välsignelse 

komma över eder, såsom han välsignade Abraham, Isak och Jakob, Guds hand 

beskärme eder, och sände sin helga ängel som eder skall bevara alla eder livs-

dagar, Gud Fader och Son och den helge Ande låte sin välsignelse W komma 

över eder. Amen. ”99

Hela denna ceremoni kallades av allmogen ”sängledning”. Detta borttogs under 1600-talet 

och fastlås 1693 i KO, men benämningen fanns kvar långt in på 1700-talet.100 I Tobit kan 

man läsa att han bad en bön om att Gud skulle välsigna honom och hans hustru att de må åld-
                                                 
95 Rodhe Edv, 1925, s. 367. 
96 Bibeln 2000 Matt. 19:4-5. 
97 Rääf Leonard, 1856, s. 112. 
98 Wikman K. Rob. V, 1957, s. 314. 
99 Martling Carl, 1996, s. 186. 
100 Rodhe Edv, 1925, s. 370. 
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rars tillsammans, samt att de blir välsignad med barn. Tobit läste vidare om att Gud skapade 

människan. ”Du skapade Adam och till hans hjälp och stöd skapade du Eva hans hustru från 

dem båda kom människosläktet. ″Det är inte bra att mannen är ensam, vi skall ge honom en 

like tillhjälp.″”101 Denna bön läses innan brudparet gick till sängs första gång. Detta kan man 

se som att sänggåendet välsignades för släktet fortbestånd. Vidare i bibeln kan man läsa om 

brudsängen, i Hebreerbrevet 13:4 ”Äktenskapet skall alltid hållas i ära och den äkta sängen 

bevaras obefläckad”.102 Detta skulle innebära att sängen är en central roll i äktenskapet och 

att den ska vara helig och jungfrulig. 

 

Man omtolkade brudens ängslan för det stundande samlaget till att det var djävulens försåt 

och tilltag. Den folkliga kristendomens sed att välsigna brudkammaren med rökelse och vig-

vatten samt böner skulle skydda och hjälpa brudens första samlag. Dessutom uppmanade 

prästen att brudparet skulle vara återhållsamma under brudnatten, samt under ett antal påföl-

jande nätter. Dessutom överräcktes en dryck till brudparet på brudbädden som kallas för Be-

nedictio super potum vilket är en kyrklig benediktion.103 Ceremonin kan ge motiv till sägnens 

tankar om att den mat kvinnan tar med sig till brudsängen skulle ge mat till den första 

barnsängen. 

4.1.6 Nattvarden i sägnen och kyrka, vid bröllop 

Enligt sägnen ska ”man inte förr, efter vigseln, från varandra än de gemensamt varit vid Guds 

bord, att under tiden icke något kreatur må komma dem emellan, om man vill ha ett troget äk-

tenskap”. Att det går en tid emellan själva bröllopet och nattvarden kan man härleda till kyr-

kohandboken 1693 som lösgjorde själva vigselakten från nattvardsgången. Kyrkan motivera-

de detta genom att det stundtals gick rätt våldsamt till på bröllopsfestligheterna. Belysande är 

vad som yttrades vid stiftssynoden i Uppsala 1607; Brudfolket böra gå till nattvarden anting-

en söndagen före eller söndagen efter, emedan de 

″På bröllopsdagarna genom bröllopsprång och ceremonier lätteligen kunna bli-

va förhindrade från det allvarsamma betänkande som var och en bör hava om 

Herrens nattvard, när han den brukar. Dock skall man komma folket med fog-

                                                 
101 Bibeln 2000, Tobit 8:6. 
102 Bibeln 2000, Heb 13:4. 
103 Wikman K. Rob. V, 1957, s. 314. 
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lighet därtill att de giva sig tillfreds och icke någon obeskedlig förarga, honom 

sättandes i denna saken före som ett strängt förbud eller lag”.104

 

4.1.7 Förklaring vad päll är 

Då bröllopet blev en sakramental händelse infördes pällen av kyrkan som var ett tecken på att 

kvinnan var jungfrulig. Genom att bruden ska vara jungfrulig kunde inte kvinnan gifta om sig 

och om hon gjorde detta vägrades henne päll och brudmässan.105

 

Rodhe tar upp olika forskares förklaring om vad pällen är. Pällen var ett slags baldakin eller 

tronhimmel, som beskrivs av Baelter på följande sätt: ”Ett fyrkantigt täcke av kostbart tyg, 

som hålles över brudgummens och brudens huvud av fyra ogifta personer, när brudmässan 

sjunges”.106 Det finns olika teorier om detta bruks ursprung. Enligt Rodhe skulle det vara 

osannolikt att antaga att pallium (pällen) vid brudmässan skulle vara en efterbildning av det 

judiska ”chuppa”, ett tält där brudlägret tillreddes. Vidare skriver Rodhe att det är mer troligt 

att päll ska jämföras med tronhimlar som användes över kungliga troner och längre fram i de 

kristna kyrkorna över altaret. Det fanns sådana som var flyttbara som användes i processio-

ner, vilket bärs med fyra till åtta stänger. Grath instämmer till denna teori. Han menar ”att 

pallium skulle vara ett hederstecken för den högheliga sakramentala nåd som meddelades 

bruden vid brudmässan.”107 Den engelske forskaren Wickham Legg ger en annan förklaring. 

Han liknar helt enkelt pällen med brudslöja. Ursprungligen enligt antik sed höll man slöjan 

endast över bruden. Ambrosius menar att slöjan var ett tecken av blygsamhet. Slöjan kom att 

kallas flammeum på grund av sin färg. Pällen kallas också velum och pallium. Pällen kom 

sedan att hållas över båda brudgummen och brud i egenskap av romerska ”sacedotialia utvi-

sa”. Under 1700-talet började pällen bortläggas och brudslöjan komma i bruk.108 Enligt Nor-

disk lexikon kunde slöjans egenskap beskrivas enligt följande citat. ”Brudslöjans uppgift 

hade från början att värna bruden mot onda inflytelser, men även att skydda mot andra över-

naturliga verkningar, som ansågs utgå från hennes person.”109

                                                 
104 Rodhe Edv, 1925, s. 368-369. 
105 Wikman K. Rob. V, 1957, s. 314. 
106 Rodhe Edv, 1925, s. 389. 
107 Rodhe Edv, 1925, s. 389. 
108 Rodhe Edv, 1925, s. 389-390. 
109 Wikman K. Rob. V, 1957, s. 316. 
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4.2 Dopet 

4.2.1 Faddrarna

Dopet och bröllopet går ihop i mångt och mycket. Det kan man se i sägnerna gällande fadder-

skap, som detta citat belyser: 

”Om ynglingen står första gången fadder på en flicka och jungfru på en gosse, 

skall giftermålet gå ihop vid första frieriet. […] Att en man ej första gången stå 

fadder på en gosse och ej heller kvinna på en flicka. Faddrarna ska alltid bjudas 

parvis, man och kvinna mot varandra, gudmodern inberäknad, det ska vara en 

pojke mer om en flicka döps och en flicka mer när det gäller ett gossebarn som 

döps.”110

På detta har kyrkan en annan syn. De ansåg att i regel en enda fadder med samma kön som 

den döpte borde finnas. Kyrkan hävdar att det får vara högst två faddrar och då ska de vara en 

man och en kvinna. Folket ville ha flera faddrar men detta motsatte sig kyrkan genom att de 

hävdade att fadderskap utgjorde äktenskapshinder (andlig släktskap) så väl mellan fadder och 

fadderbarn som emellan faddrarna inbördes. Av familjeskäl ökade man faddrarnas antal på 

1600-talet. Det fanns en preciserad bestämmelse för hur många faddrar de olika stånden fick 

ha. Det fanns ingen Kyrkolag som stödjer kyrkans handlande gällande faddrarnas antal endast 

står det i kyrkolagen att faddrarna ska vara ”av vår religion, till laga ålder komna och i kate-

kismi lära väl kunnig.”111

 

4.2.2 Barnets arvsynd 

Dopet är en kristlig handling, vilket påverkade sägnerna i viss utsträckning. T ex så tar de 

upp i sägnerna att barnen löper risk för att bli en bortbyting och att man låter ljus brinna för 

jämnan tills barnet har blivet döpt. Detta för att jaga bort onda makter som har större möjlig-

het att påverka barnet genom att barnet ansågs vara syndigt enligt kyrkan tills det har genom-

gått kristningen (dopet). Kyrkan grundar detta på arvsynds lära, att barnet föds med synd och 

är av naturen oren, samt att barnen statt under djävulens våld. Och endast genom exorcism 

demonutdrivningar och dopvattnet blir barnet rent. Genom kyrkans övertro på exorcismen in-

                                                 
110 Rääf Leonard, 1856, s. 123. 
111 Rodhe Edv, 1925, s. 268-269. 
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förde de en vidskeplig föreställning, som gjorde att exorcismen fick en dramatik i folks var-

dag.112

Rodhe skriver att Olaus Petri kritiserade de skymmande, vidskepliga ceremonierna. Olaus Pe-

tri menar att många dessa vidskepliga ceremonier, som hade blivet av exorcismen, hade vuxit 

sig in i folkmedvetande. Dessa vidskepliga ceremonier var svåra att få bort från folkets med-

vetande.113 Kyrkans övertro på exorcismen och denna vidskepliga föreställning som uppkom 

i dess kölvatten anammades av folket och fördes in i sina sägner. I sägnen omtolkades djävu-

len till t ex troll, för att få en mer vardaglig prägling. 

 

Tanken i sägnen om ljuset kan man härleda till det ljus som finns i dopakten.114 När prästen 

överlämnade ljuset sa de; 

”Tag denna brinnande lampa i din hand och bevara ditt dop ostraffliga, på det 

att när Herren kommer till bröllopet, du med alla hans helgon må gå ut emot 

honom och ingå med honom i den evinnerliga glädjen. Amen.”115

I bibeln står det att Jesus är världens ljus och den som följer honom skall inte vandra i mörk-

ret utan ha livets ljus.116 Vilket innebär att barnet som döps får ljuset, Jesus. 

 

Man förändrade dopakten 1593, då mildrades synen på exorcismen och man tog bort ljuset. 

Dessutom införde man välsignelse som lades i slutet av dopakten. På 1700-talet förändrades 

hela dopakten, vilket väckte missnöje hos både pietisterna och rationalisterna. Pietisterna iv-

rade för ett sant kristet liv detta ställde de emot tanken på dopets objektiva verkan. Rationa-

listerna ville befria dopritualen från varje tanke på dopets magiska verkan och istället föra in 

en mer optimistisk syn på det odöpta barnet. 1811 avskaffades exorcismen och ersattes med 

följande önskan; 

”Herren Gud, den evige förbarmaren, vilkens försyn låtit dig födas och vilkens 

nåd kallat dig till delaktighet i ljuset, genom vår Herre Jesus Kristus, bevare dig 

ifrån syndens välde och behålle dig i sin sanning och fruktan, nu och till evig 

tid. Amen.”117

                                                 
112 Rodhe Edv., 1925, s. 253. 
113 Rodhe Edv, 1925 s. 247. 
114 Rodhe Edv, 1925, s.253. 
115 Martling Carl, 1996, s. 176. 
116 Bibeln 2000, Joh 8:12. 
117 Martling Carl, 1996, s. 178. 
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Framställningen av barnets situation före dopet mildrades. Dopet kom att bli ett förpliktande 

förbund, vilket gav dopritualen en viss moralisk antydan. Dessutom kom 1811 års dopritual 

att innehålla en del individualistiska tankar ex ”Barn, vill du till denna tro varda döpt och ge-

nom dopet till dess heliga plikter förbindas?”118 Det individualistiska och moralistiska tänke-

sättet ledde till att 1811 års dopritual blev det mest kritiserade i handboken. De radikala norr-

landsläsarna vägrade att låta döpa sina barn enligt denna ordning. De hävdade att 1811 års 

dopritual miste den salighet som fanns i 1693 års ritual, som de föredrog att själva döpa sina 

barn efter. De konfessionellt och sakramentalt medvetna teologerna delade denna kritik. De 

ansvarade för att en ny dopritual infördes år 1874, som inte innehöll den individuella och för-

pliktande anda. Död- och uppståndelsemotivet återinfördes i bönerna.119

 

4.2.3 Dansen och barnsölet 

Att barnet blir raskt och hurtig kunde man uppnå enligt sägnen om man dansar med barnet på 

barnsölet. Barnsölet var en fest som firades för barnet oftast efter ett dop. Att sägnen säger att 

man har dansat på barnsölet innan man hade gått till dopet kan man finna en förklaring i att 

många förrättade nöddop i hemmet detta skedde dels för att barnet oftast dog i späd ålder och 

dels för att man ville få tid till förberedelserna för barnsölet. Detta motsatte sig kyrkan som 

ville förbjuda denna osed att i hemmet förrätta ett slags nöddop, som sedan efter en tid be-

kräftades i kyrkan, enbart för att folket ville få tid till förberedelsen av barnsölet.120

4.2.4 Kyrkdörrens betydelse i sägnen och i kyrkan 

Det fanns en föreställning i folktron att kyrkbyggnaden, kunde hela och läka, men också ge 

upphov till ohälsa. Detta kan man finna i sägnen som berättar att spädbarn som har fått bölder 

som kallades kyrkoknappar, förorsakas av att havande hustrun stått mot en kyrkodörr eller 

vidrört en spik därpå. Bölderna kunde botas då man bär in barnet till dopet, genom att bärers-

kan tog på dörren eller stöter barnets huvud på kyrkdörren. Att det är kyrkdörren som har gett 

upphov till denna sägen kan man finna genom att en del av dopet förlades vid kyrkdörren och 

att kyrkdörren var en skiljelinje mellan det profana och det heliga. Dessutom skulle man inte 

beträda kyrkan utan att vara döpt, vilket ger en förklaring till varför man förrättade en del av 

dopakten vid kyrkodörren.121 Man kan finna belägg för att det är just dörren som är helig om 

                                                 
118 Martling Carl, 1996, s. 177. 
119 Martling Carl, 1996, s. 177. 
120 Rodhe Edv, 1925, s. 273, samt s.266. 
121 Rodhe Edv, 1925, s. 248. 
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man läser 2 Mosebok om israeliterna som får i uppdrag av Gud att stryka blod på dörrarna för 

att skydda dem mot den plåga som fördes över Egypten.122 Blodet symboliserar rening och 

borttagande av det onda; Jesus blod renar från synden. I Heb 13:12 ”Därför led också Jesus 

utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket.”123

 

4.2.5 Föräldrarna är inte närvarande vid dopförrättningen. 

Enligt kyrkan ansågs det inte passande att föräldrarna var närvarnade vid barnets dop, när 

detta förrättades i kyrkan. Vilket härleds till att kvinnan är oren enligt bibeln.124 Detta kan 

man också se i sägnernas berättelser där barnet överlämnas till en bärerska. Dessutom fram-

kommer det i sägnen Om fadern är närvarande vid förrättningen, blir barnet olydig. 

 

Den gamla seden att barnet fick faddrar går tillbaka till 200 ekr. De skulle träda in som de 

nya ”föräldrar” till barn till kristna martyrer.125 Detta kan ligga till grund för att föräldrarna 

inte skulle vara närvarande vid dopet. 

4.2.6 Reningen vid kyrktagningen 

Kyrktagningen har sina rötter i primitiva uppfattningar. En bakgrund är föreskrifterna om 

barnaföderskors rening i 3 Mos 12. 

”Kvinnans kulle anses levitiskt oren sju dagar efter födseln av ett gossebarn, 

fjorton dagar efter födelsen av ett flickebarn. Det levitiska reningsoffret i temp-

let frambars i förra fallet på fyrtionde, i senare fallet på åttionde dagen.”126

En förebild är Marias kyrkogång i Luk 2:22f.127 Detta ligger till grund för sägnens berättelse 

om att kvinnan inte fick gå ut på gården eller uti en annan stuga innan förrättning är utförd. 

Enligt sägnen utförs vissa ritualer i hemmet innan kvinnan reser till kyrkan. Hon ska bl.a. rö-

kas med linneklutar, samt en eldglöd kastas före henne ut genom dörren när hon ska ut ge-

nom den. Detta kan man härleda till att elden och röken har i alla tider ansets som en helig 

akt och rening. Likaså använder kyrkan rökelsen i ceremonin vid kyrkotagningen.128 Den 

                                                 
122 Bibeln 2000, 2 Mos 12:7,13. 
123 Bibeln 2000 1 Joh 1:7, Heb 13:12. 
124 Rodhe Edv, 1925, s. 270. 
125http://www.svenskakyrkan.se/ArticlePages/200508/19/20050819154315_svkhjs062/20050819154315_svkhjs
062.dbp.asp hämtat den 29 maj 2006. 
126 Rodhe Edv, 1925, s. 394. 
127 Hassler Ove, 1974, s. 60-61. 
128 Rääf Leonard, 1865, s. 10. 
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renande effekten kan ses både i fysisk bemärkelse att hon röks med linneklutar för sin hälsa, 

samt den andliga reningen. 

 

I bibeln står det att offer är ett uttryck för religiösa känslor som tacksamhet både mot Gud 

och mot livet, behov av rening och försoning eller upplevelse av gemenskap med Gud och 

med andra deltagare.129 Rökelse fanns i Templet vilket innebar att när Maria skulle renas så 

var hon i templet, vilket kan ligga till grund för kyrkans användelse av rökelse vid kyrktag-

ningen. 

Dessutom fick Jesusbarnet rökelse av de tre vise männen där rökelsen symboliseras med an-

den, vilket leder till dopet. Detta innebar att kvinnan får en delaktighet i dopet i efterhand. 

Rökelsen fanns också som ett offer då tillsammans med mat, såsom bröd och kakor.130 Detta 

skulle betyda att kyrktagningens rökelse kopplas ihop med nästa stycke som handlar om de 

gåvor bestående av kakor som kvinnan som blev kyrktagen gav till folket och prästen. Se 

nedan. 

4.2.7 Gåvor vid kyrktagning 

Enligt en gammal sed gav kvinnan och hennes följe sötsaker till kyrkan eller prästen. Detta 

motsatte sig kyrkoherdarna i Ydre som försökte att avskaffa denna sed. Detta kunde inte ske 

utan motstånd på grund av att hustrurna hade under detta framtågande i hela församlingens 

åsyn, ett gyllene tillfälle att få visa både sina vackra dräkter och sin frikostighet utav sina gå-

vor. De ville inte försaka detta tillfälle, därför blev det motstånd mot kyrkan som ville avskaf-

fa denna folkliga sed. Det tog lång tid innan kyrkan kunde genomföra detta förbud. Man för-

sökte på ett milt sätt genom att offret skulle frambäras innan gudstjänsten börjades, för att 

därmed undvika oordningen som uppstod i samband med kakcermonin. Sunds kyrka beslöt 

1720 att ”altar och barnamaten icke vidare skulle framsättas i kyrkan, utan bäras till preste-

gården.”131. Svinhults kyrka försökte år 1744 att offret vid detta tillfälle skulle utbytas mot en 

avgäld på 13 öre k. M. Uti andra delar av Ydres socknar skedde dessa förändringar med både 

större ovilja och ett utdragit tidsförlopp. När pastor i Malexander 1751 föreslog avskaffandet 

av dessa offer, svarade församlingen: ”att det vore ett gammalt bruk, hvilket de efter sina för-

fäder ville behålla, emedan de hoppades att ingen synd derigenom begeks” och först 1793 in-

nehåller sockenstämmoprotokollet vid Torpa: ”Föreställde prosten att den härtill brukliga off-
                                                 
129 Bibeln 2000, s. 2162-2163. 
130 Bibeln 2000, s. 2163. 
131 Rääf Leonard, 1865, s.14. 
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ringen vid altaret, efter förrättadt barndop, måtte alldeles upphöra och bortläggas, hvartill 

alla, så högre som lägre, samtyckte och med det tillägg, att påskören hädanefter i stället för 5 

betalas med 6 rst till prosten, och det enhälligt.”132 Seden att kvinnorna ska bära fram kakor, 

ost eller dylikt kan komma av matoffret 3 Mos 2 där det står att matoffret består av siktat 

mjöl, som man blandar med olja. Över detta lägger man rökelsen. Därefter överlämnar man 

detta till prästerna, som tar en handfull av mjölet och av oljan och all rökelsen och bränner 

detta. Resten delas ut till dem som kom med offret. Om man ger färdigt bakat bröd som mat-

offer ska dessa bestå av siktat mjöl och olja, samt vara osyrade. Detta bröd ska man ge till 

prästerna som bär fram detta till altaret. Prästen tar en del och bränner till eldoffer och resten 

ger han till dem som kom med brödet. Vidare i texten kan man läsa i vers 12 -16 

”Som förstlingsoffer får ni offra sådant, men det får inte brännas på altaret […] 

Du skall strö salt på alla dina matoffer; saltet som hör till förbundet med din 

Gud får aldrig saknas i dina matoffer. Till alla dina offergåvor skall du offra 

salt. Om du ger ett matoffer av den första grödan åt Herren, skall ditt offer bestå 

av ax som rostats över eld, krossade korn a färskt ax. Häll ut olja över det och 

lägg rökelse ovanpå. Detta är ett matoffer. Prästen ska ta en del av kornen och 

av olja som deloffer och all rökelse och bränna det som ett eldoffer åt Her-

ren.”133

Detta kan ligga till grund för folkets sed att ge kakor till prästen och att detta skulle föras 

fram till ett kakaltare. Seden att bjuda folket på kakor, samt ge det till prästen störde guds-

tjänsten, vilket gav upphov till missnöje hos kyrkan. Dessutom var kakaltarna oftast tidigare 

ett helgonaltare.134 Detta kan ha bidragit till att prästen såg kakceremonin som en avgudadyr-

kan. Vilket kan härledas till Jeremia 44:19 ”Och kvinnorna sade: ″Vi tänder offereld åt Him-

ladrottningen och utgjuter dryckesoffer åt henne och det med våra mäns samtycke som vi ba-

kar offerkakor med hennes bild och utgjuter dryckesoffer åt henne.″”135 Enligt seden står det 

att kvinnan tar tillfället i akt att visa upp sina dräkter och påvisa hur duktig hon är. Kan man 

se som en självhävdelse vilket skulle bryta mot en av de sju dödsynderna, högmod. 

                                                 
132 Rääf Leonard, 1865, s.14. 
133 Bibeln 2000, 3 Mos 2. 
134 Pleifel Hilding, 1950, s. 814. 
135 Bibeln 2000, Jer 44:19. 
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5. Sammanfattning 

Man förstår Leonard Rääfs iver för forntiden genom hans familjförhållande där han under ti-

diga år får höra gamla visor och berättelser av trotjänarna på gården. Intresset för forntiden 

får ny näring genom hans studie tid där han får träffa historieläraren Fant, som betydde 

mycket för Leonard Rääf. Han avlade examen i filosofie magister i historia. Under studieåren 

var Leonard Rääf med och bildade det götiska förbundet som har haft en stor betydelse för 

Sverige i ett historiskt perspektiv. Hans intresse för historien fortsätter genom livet. Leonard 

Rääf var en mycket framsynt man. Genom hans idoga arbete gällande insamlingen av visor, 

ordstäv, folkmål, kyrkor, skrock och sägner, kan man förstå bygden på bättre sätt. Sägnerna 

formade livets vardagliga händelser som genom tiderna har färgat samhället. 

 

Det finns otaliga sägner om frieriet, här redovisas ett axplock som jag fann vara talande för 

hur folket i bygden tänkte och levde. Vissa sägner talar om hur man förhåller sig till naturen 

och djuren. Andra med hur man ska utföra vissa hushållssysslor för att utröna om man blir 

gift och med vem. Jag tog också upp att i bygden tiggde man ihop till sitt hem när man har 

fått ja på sitt frieri. När tiggeriet gick över styr försökte kyrkan stävja detta genom att införa 

en kyrklig förlovning som visade vem som hade ärligt uppsåt med sin tanke med att gifta sig. 

 

Efter frieriet är det dags för äktenskapets ingående. Detta sker genom fästning som är en 

gammal folklig sed. Friaren rider till fästmöns hem, där hela fästningsceremonin sker. Tales-

man framför friarens önskningar till fadern, som svarar för dotterns räkning. Efter en proce-

dur, överlämnas fästegåvor mellan de unga tu. Brudgummen för med sig bruden till sitt hem, 

vilket kallas brudlopp. Detta ligger till grund för ordet bröllop. När sägnledningen har skett, 

genom att man drar täcket över det gifta paret, anses de vara gifta. Det finns en hel del sägnen 

runt bröllopet. Sägnen tar bl.a. upp när man kan gifta sig för att inte bli olycklig och hur man 

ska vara under själva bröllopet. Dessutom tar sägnen upp om bröllopsklädseln, brudfärden, 

hemkomsten, festen, maten, brudsängen mm. Genom att bröllopet ursprungligen var en folk-

lig sed med fästning som den juridiska bidningen, så blev det en kamp mellan kyrkan och 

folket om vem som skulle uträtta bröllopsceremonin. När kyrkan vann striden, så införde de 

bl.a. brudklädsel, brudkrona och päll. Dessa föremål fick en mystisk aura över sig vilket be-

rodde på kyrkan tillskrev dessa föremål en helighet som gick utanför det folkliga. Detta inne-

bar att folket anammade kyrkans tro och förde in föremålen i sägnen, som då ledde till en 

vidskepelse. 
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Kyrkan införde också in ceremonier, t ex vid brudsängen som bidrog till synen på kvinnan 

förändrades. Denna ceremoni hade även en annan betydelse genom att prästen uppmanade 

paret att vara återhållsamma, vilket innebar en reglering av umgänget och därmed barnaföd-

seln. Denna egenskap hade även pällen som endast få bäras över en jungfru, vilket innebar att 

kvinnorna fick ett skydd. Detta innebar också att kvinnan fick svårare att kunna gifta om sig. 

Kyrkan anammade också vissa saker från den folkliga traditionen ex vigselringen, som var 

från början en pant vid fästningen. Jag har också funnit att kyrkan har varit ambivalent när 

det gäller var giftermålet ska ske. Från början var de emot folkseden att vigningen skulle ske i 

hemmet genom fästningen. Med olika metoder försökte kyrkan att få folket att gifta sig i kyr-

kan, men dessa metoder har varit verkningslösa. Det enda som resulterade i att alla vigslar 

skedde i kyrkan var tidens tand och att representanter från kyrkan ställde sig på folket sida. 

När folket hade gift sig i kyrkan en tid så ville adeln ha bröllopet hemma vilket kyrkan kunde 

gå med på. Detta kunde ske dels för att det var adeln och inte bönderna och främst för att 

prästen var den enda som fick utföra vigseln och därmed hade kyrkan övertaget. Många av 

sägnerna kan man härleda till bibeln t ex fästningen 1 Mos 24:16-48, samt gåvorna som står i 

Syr 35:11, men också stöd för kyrkans handlande då det står att tiggeri är fördärvlig för män-

niskan syr 40:28. 

 

När ett äktenskap har ingåtts så är det naturligt att hon blir med barn, vilket föranleder till hur 

man ska göra för att skydda barnet. Detta sker enligt sägnen bl.a. genom att man låter ett ljus 

brinna kvar till dopet. Vilket man kan finna stöd för i kyrkan och i bibeln. Från början så 

tryckte kyrkan på att barnen var född med arvsynd och att man måste utföra exorcism för att 

rädda barnet. Detta gav upphov till att mystifiera både barnet och dopet, vilket ledde till fol-

kets sägner. Det är därför det finns olika sägner som berättar hur man gör inför dopet och un-

der dopet. Vissa sägner går tillbaka till bibeln ex att kvinnan inte fick beträda helgedomen in-

nan kvinnan blev levitisk ren, detta kom av Marias rening. Genom att kvinnan inte var ren 

resulterade det i att föräldrarna inte kunde vara närvarande vid dopet, vilket föranledde till att 

skapa sägner som inte kyrkan har något att göra med t ex att barnet blir olydigt om fadern är 

närvarande. Det fanns flera sådana riter t ex att barnet blir hurtigt om man dansade med bar-

net vid barnsölet. Barnsölet var efter dopet och sägnen berättar om innan vilket man kan fin-

na förklaringen i att få tid till barnsölet så ville folket att prästen skulle utföra ett nöddop, vil-

ket kyrkan försökte att stoppa. Nöddopet skulle endast ske då barnet var sjukt och risk för att 

barnet skulle dö. 
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Andra trätor ämnen var kakaltaret där kyrkan försökte att stoppa seden att kvinnan skulle ge 

präst och folk kakor, och att dessa skulle läggas på ett altare. Jag fann i bibeln att man offrade 

kakor, vilket skulle innebära att seden hade en kyrklig anknytning men att kyrkan gick emot 

denna kyrkliga offrande. Jag fann en rimlig förklaring till att kyrkan gick emot detta genom 

att det gav upphov till oordning och störde gudstjänsten samt att prästerna tolkade denna of-

fer som ett avguda offer då kvinnorna ville visa upp sig och att de dessutom lade kakorna på 

ett helgonaltare. 
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6. Slutord 

Tack vare Leonard Rääfs framsynthet att bevara de gamla sägnerna till eftervälden kan man 

få en inblick i den gamla svenska kulturen. Det är viktigt att veta sin historia för att få förstå-

else för sin egen tid. Många seder och bruk, men också många sägner lever kvar i dag, vissa 

av dem har förändrats till en modern och förändrad form. Skrocken om ringen finns kvar t ex 

att man trär upp en ring på ett hårstrå för att utröna när man ska gifta sig. Dessutom får man 

inte sätta någon annans vigselring på sitt finger för då blir det olycka. Sägnen förr i tiden upp-

rätthöll en ordning i samhället. Genom sägnerna kunde folket komma ihåg regler för dop och 

bröllop. 

Kyrkan har försökt att påverka folks vardag, detta har ibland lett till stridiga motsättningar. 

En del av de folkliga sederna har kyrkan förbjudit t ex kakaltaret. Ibland har folkets riter förts 

in i kyrkan exempelvis ringen. Kyrkans heliga ritualer gjordes mystiska, vilket ledde till att 

sägnerna kom att få en magisk aura. 
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1. Inledning


Jag har nyligen flyttat till Ydre kommun som ligger i södra Östergötland och gränsar till både Jönköpings län och Kalmars län. När jag kom hit fick jag hör om Leonard Rääf som var Ydredrotten, som är en målande beskrivning på vem Leonard Rääf var. Om man slår upp ordet drott i ett äldre lexikon står det ”En fornnordisk konung, härskare eller en magnat, storgodsägare”.
 Leonard Rääf var allt detta i en och samma person. Jag blev nyfiken på denna omtalade person, vilket ledde till att jag började studera, honom och hans verk. Jag fick på detta sätt veta att han var den första som samlade och nedtecknade gamla folkseder och sägner, som han sammanställde i flera volymer, vilket överlämnades för framtida bruk. Detta föranledde till att jag började skriva en C-uppsatts om hur folk såg på bröllop och dop genom sägnerna och hur den kyrkliga ritualen var i förhållande till sägnen.

1.1. Syfte


Mitt syfte är att studera Leonard Rääfs nedskrivna sägner och kyrkliga kommentarer. Med detta arbete vill jag visa att många av sägner och seder har en kyrklig anknytning. Till hjälp har jag ställt några frågor som jag ska försöka att besvara:

* Vad säger sägnerna om frierier, fästning och bröllop?


* Hur förhåller sig kyrkan till sägnerna angående frierier, fästning och bröllop?


* Vad säger sägnerna om dop?


* Hur förhåller sig kyrkan till sägnerna angående dopet?

1.2. Metod och material

Jag har gjort ett historiskt textstudium på Leonard Rääfs böcker Ydre härad del 1, samt Ydre härad i Östergöthland del 4, samt Svenska skrock och signerier, samt Skrock och svart magi. Dessa böcker ligger till grund för min avhandling. Jag har också använt mig av bibeln som är en primärkälla, för att finna ursprungen till sägnen och kyrkans tankar.

Dessutom har jag använt mig av sekundärlitteratur, som tar upp frågorna om kyrkoliturgin som jag har behövt för att göra min analys. Carl-Henrik Martling, Liturgik - en introduktion, Edv. Rodhe, Svenskt gudstjänstliv, vilket är baserad på kyrkohandboken. Dessa böcker är andrahandskällor. Ove Hasslers bok Gudstjänsten i den svenska kyrkan baseras mycket på Rodhes Svensk gudstjänstliv, vilket innebär att Hasslers bok blir tredjehandslitteratur. Hasslers bok kan man se som en sammanfattning av Rodhe, men det finns också annat material i denna som tillfört mitt arbete värdefull fakta. Hasslers bok gör att man greppar Rodhes äldre språk och den mer utförliga texten, vilket innebar för min del att jag kunde bearbeta Rodhes text på ett mer lättfattat sätt. Genom denna jämförelse har jag funnit vissa missvisande texter i Hasslers bok, vilket har gjort att jag har använt mig främst av Rodhes bok Svensk gudstjänstliv. Materialet och metoden har begränsats genom att det bara handlar om dop och bröllop som baseras på Rääfs böcker, som har lokalanknytning. Dessutom har jag använt mig av Internet för att finna svar på mina frågeställningar.

1.2.1 Leonard Rääfs verk

Genom att studera Leonard Rääfs böcker har jag fått en liten inblick i Rääfs liv, vilket kommer att redovisas i bakgrunden om Rääfs liv. Här nedan följer en liten resumé över Leonard Rääfs böcker, detta kan ge er läsare en förståelse för det material som jag kommer att redovisa i min avhandling om sägner gällande bröllop och dop.

1.2.1.1 Ydreverket; Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergöthland


Ydreverket Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergöthland, består av 5 delar. Första delen Ydre härad 1, kom ut 1856. Boken handlar bla om sägen, myter och sagor i Ydre härad. I boken Ydre härad 1, beskriver Rääf om jättar, troll älvor vatten- och skogsrån och andra naturväsen. Han tar upp hur folk har förhållit sig till dessa naturväsen och framförallt hur man ska skydda sig mot dem. Boken innehåller dessutom skrock och trollerier, där Rääf tar upp sederna kring livets högtider och hur man ska sköta barnen och hushållet. Dessutom tar Rääf upp om fädernelandet och om Ydres utveckling från forna dagar. Han har med en del urkunder från Ydre och Kindas härad som börjar år 1274 och slutar 1622. Rääf har dessutom tagit med ett litet lexikon på Ydremålet i den första delen.


Utgivningen av den andra delen av Ydreverket, kom ut 1859, Ydremålet eller folkdialekten i Ydre härad af Östergötland. Leonard Rääf skriver i ett brev 1859 ”för 56 år tillbaka började jag uppteckna de då redan döende och numera helt och hållet försvunna romanserna, folkvisorna, lekarna mm.”
 Detta ligger till grund för hans vilja att samla det förgångna till eftervärlden, vilket denna bok är ett resultat av hans möda. Angående folkmålet var Rääf lekman och han behövde hjälp, vilket han fick av Carl Säve. Säve fann att Rääfs styrka låg i upptecknandet och hans intresse för gåtor och ordstäv. Därför bad Säve Leonard Rääf att insamla talesätt och ordstäven. Dessa kom ut i en samlad form i boken som heter Gåtorna och ordstäven, som låg klara 1862 och översändes då till Vitterhetsakademien. Delar av gåtorna och ordstäven tog han med i sin Ydre samling del 2 Ydremålet eller folkdialekten i Ydre härad af Östergötland.


Tredje delen utkom 1861, Ydre härads i Östergöthland civila och juridiska förhållanden, som är en historisk beskrivning över Ydres lagmän och förvaltningshistoria mm. Dessutom innehåller den en beskrivning över Leonard Rääfs egen släkthistoria.


Den fjärde delen kom ut 1864 Ydre härad i Östergötland, som skildrar sedvänjor ur det kyrkliga livets aspekt. Där han tar upp vad det åligger en präst att göra och hur ceremonierna ska utföras. Dessutom skildras gamla kyrkoherdar och komministrar i Ydre härad. Därutöver har han nedtecknat beskrivningar över de kyrkor som finns i bygden. Han tar också upp religionssvärmerier, fattigdom och fattigvård samt fruktbarhet och väderlek.


Den postuma femte delen utgiven av G Westling 1875, behandlar Sjöar, vägar, fornminnen mm och är väsentligen av topografiskt- antikvariskt innehåll, även om etnografiska uppgifter, särskilt om jakten, på intet vis saknas.


1.2.1.2 Boken, Skrock och signerier

Den 6 november 1863 skriver Rääf i ett brev till överstelöjtnant J.P. Westerling, att han just då hade

”avslutat 60 års arbete, den stora samlingen av svenska skråck och trollerier, utlämnade till inbindning uti 7 digra kvartband att ofördröjligen avsändas till sitt vilorum uti i Witterhets, Historie och Antikvitets Akademiens gömmor”.


I brevet till Westerling skriver Leonard Rääf Svenska skråck och trollerier, den kom senare att heta Svenska skrock och signerier i den tryckta versionen. I boken Svenska Skrock och signerier systematiseras de gamla sägnerna och skrocken i en alfabetisk ordning. Detta omfattar ca 2847 huvudnummer och består av 3030 kvartsidor och bundet i 7 band. Detta material inskaffade Rääf genom att studera gamla texter samt hörsägner. Rääf förkortade sägnerna och skrocken, när han skrev ner dessa. Han skriver att det kunde vara svårt att få upplysningar om den gamla tiden p.g.a. samtidens upplysning, som dels utplånat kunskap och tron, dels ”ingifvit de få ännu vetande en öfvervinnelig blygsel att meddela sina hemligheter”.
 Leonard Rääf har fått hjälp av goda vänner som, har skickat sina insamlade verk rörande folktro och sägner, till honom. Leonard Rääf skriver sällan av en källskrift ordagrant, han följer både sin tids och sin egen rättstavning.

Leonard Rääf förtydligar här och där, men utesluter de delar som han finner oväsentliga, vilket i många fall kan motiveras. Men Rääf är samtidigt en högst samvetsgrann avskrivare.

Med följande citat belyser Wikman hur Rääf gjorde med sina anteckningar:

”Så vitt man kan se, förstörde Rääf själv sina primära anteckningar till stor skada för vår kännedom om samlingens inre kronologi och materialets lokala och personliga proveniens.”


Genom att Rääf ville skriva i alfabetisk ordning, vilket gör att det blir en splittring i materialet och därmed får man en förlust av dess ursprungliga sammanhang, där ett sådant har funnits. Då nytt material och nya rubriker ständigt tillförts samlingen, har ordningsföljden och sammanhanget rubbats. Detta har blivet till nackdel för vår förståelse och till påtaglig skada för ursprungsuppgiften.


Rääfs original Svensk Skrock och signerier innefattar även Isländsk svartkonst, vilket Wikman har uteslutit i den nya utgåvan (1947) av Svenska Skrock och Signeri. Den Isländska svartkonstboken har dessutom getts ut av Nathan Lindqvist i lingvistisk textutgåva. Dessutom har Wikman uteslutit uppgifterna om Linnés resor som Rääf skrev i sin Svensk Skrock och signerier. I 1947 års nya utgåva av Svensk skrock och signerier har Wikman uteslutit de anteckningar som Rääf hade fått av J. J. Törner. Wikman grundar detta på att dessa anteckningar av J. J. Törner finns i en fullständig, kommenterad upplaga, som heter Samling af widskeppelser av J. J. Törner. Wikman skriver att ”Endast i sådana fall, där det för kontextens eller tydlighetens skull ansetts önskvärt, har vissa av Rääfs uppgifter ur ovannämnda källor fått stå kvar i utgåvan.”.
 Jag har använt mig av den nya utgåvan av Svensk Skrock och signerier som har utgivets av K. Rob. V Wikman 1947, som är den fjärde upplagan.

1.2.1.3 Boken Skrock och svart magi


Samlat av Leonard Rääf i urval av Christer Topelius, 1995. Topelius skriver i sitt förord om Rääf och varför Topelius själv valde att ge ut denna bok. Genom att Rääf var så övertygad om att trollformlerna hade sina önskade effekter, förbjöd han publiceringen av sin samling. Rääf gav den till Vitterhetsakademien för förvaring. Sedan dess har den legat orörd, med undantag för en vetenskapligt bearbetad utgåva. Topelius säger ”Det är därför med att nöja som jag fått tillfälle att ge ut den i en större upplaga i något moderniserat och redigerat skick”.
 Boken innehåller både folktro och sägnen, som är ordnad i alfabetisk ordning.


1.3. Disposition


Efter den inledande delen ska jag ge en bakgrund över Leonard Rääfs liv och hans intresse för fornforskningen. Därefter kommer undersökningen som innefattar två delar. Den första delen behandlar hur man får en partner och det efterföljande bröllopet enligt sägnerna. Den andra delen behandlar dopet, samt kyrkotagningen enligt sägnen. Därefter kommer en analys av dessa delar som ställs emot kyrkans seder och regler. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av dess innehåll och slutord.

1.4. Vem var Leonard Rääf?

1.4.1 Ydredrotten Leonard Rääf

Leonard Rääf, fornforskare och traditionssamlaren föddes den 18 september 1786 i Kisa socken i Östergötland. Sedan flyttade han till Forsnäs gård i Ydre i Östergötland där han avled 85 år gammal, den 9 juni 1872.


Rääf var student 1802 i Uppsala. Under studieåren i Uppsala möttes Leonard Rääf av de nya radikala vindarna och tillsammans med många av studiekamraterna från Östergötland bildade de Östgöta nationen som sedan skulle ombildas till Götiska förbundet. Det centrala i Götiska förbundets program var att väcka de nordiska forntidsdygderna till liv program. Ett av målen var att få en fördjupad kunskap om den ”götiska” tidsåldern. Det tillkom varje förbundsbroder att forska i ”de gamla göters sagor och hävder”.
 Fornnordiska skalde- och sagotiden var deras huvudsakliga forskningsområde. År 1808 var Leonard Rääf tjänsteman på Riksarkivet, dessutom var han ledamot i kungliga akademin. 1809 uppträdde Rääf som talare i riksdagen, i egenskap av kammarjunkare, några decennier senare återkom han till riksdagen. Läraren Fant lade grunden för Rääfs intresse för historia som för honom varade livet ut. Rääf började tidigt samla böcker som han bevarade till eftervärlden. Rääfs lycka bestod i studier av mycket gamla skrifter och få ge sig hän åt riddarålderns äventyr och stämningar.


Rääf var också folkviseforskare och tillsammans med sin vän Erik Drake och hovkapellmästaren Joachim Nicolas Eggert under åren 1811-1812, samlade de in och upptecknade folkvisor för eftervärlden. Dessa män spelar en viktig huvudroll i det tidiga 1800-tals folkvisestudium.


Efter föräldrarnas bortgång blev Leonard Rääf lantbrukare, vilket var en svår tid för honom. Det var ekonomiskt svårt och hans planer att bli riksantikvarie grusades. Detta gjorde att han var bitter en tid innan han kunde vänja sig vid att vara lantman. Vilket föranledde att han förblev en ensam man. Enligt egen utsago led Rääf under hela sitt liv av en ”innerlig blyghet”.
 Rääf var orolig för sin ätts bestånd då han ensam var överlevande av ättegrenen Rääf av Småland nr 189. Kammarjunkaren Rääf var 46 år, när han friade och fick ja från Jaquette von Heije. Rääf fick fyra barn, där den äldsta, dottern, Kerstin hjälpte Rääf att skriva på ålderns höst när hans ögon och händer inte klarade av att skriva brev.


Rääf har gjort en stor insats i svensk kulturhistoria, genom sina omfattande handskriftssamlingar, sina noggranna uppteckningar av seder och bruk, skrock och vidskepelse, sägner och folkvisor. Hans intresse just för folklig vidskepelse, besvärjelser, signerier och skrock var betydande. I Ydreverket skriver han: ”det ursprungliga trolleriet var intet annat än den rena klarskådande själens Härskarrätt över naturens nu åter för oss dolda hemligheter […]”.


Rääf var en pionjär i sitt sökande och insamlande av historiska material. ”Rääfs kunnande gjorde för övrigt ingalunda halt vid humanioras gränser. Också långt från det andliga arvet i skilda former och på skilda språk rörde han sig med förvånansvärd säkerhet”.
 Leonard Rääf hade rötter djupt i fornvärlden och hans tankar om skapelseordningen grundar sig på bibliska grunder. Man kan säga att Rääfs uppfattning om det goda samhället reste sig likt en mäktig Yggdrasil. Leonard Rääf ansåg att det goda samhället byggdes upp av en stark kungamakt och det rådande ståndssamhället, samt Guds och rikets lag och den uråldriga ordningen.


Hur Rääf förhåller sig till forntiden och samhället kan man läsa i följande citat:

”Tro och vetande ingick en besynnerlig förening i denna mäktiga helhetsbild: släktarv och gammalsvensk fromhet förenades med beläsenhet i äldre historieskrivning, i latinska, isländska och fornsvenska skrifter, i juridik och rättshistoria, i modern filosof och skönlitteratur. Den samhällssyn som på så sätt utbildades hos Rääf under åren i Kinda, var extremt konservativ och samtidigt djupt originell. Kulturradikalen från Stockholms åren förvandlades till en egensinnig försvarare av gammal ordning och till en vaksam kritiker av tidens ohejdliga framstegs tro.”


Traditionsforskaren Rääf var både arkivforskare och fältforskare, samt fornforskare och historiker. Rääf var före sin tid när det gällde arkeologi och fornforskning. Som historiker och praktiskt verksam lantman var han sin tids kanske kunnigaste undersökare av fasta fornlämningar. Om man undersöker en gravhög så var undersökaren skyldig att tillsluta högen så att inga bestående sår orsakades. För Rääf var detta en självklarhet då han ansåg att graven är en helig plats. ”Varsamhet i umgänget med den natur, som utsattes för den nyväckta vågen av forntidsintresse var en hjärtefråga för jordbrukaren och markägaren Rääf.”
 Genom sin syn på naturen var Rääf tidigt vaken för de skador som skattsökare och fornforskare åsamkade landskapet och fornminnesvården. ”Vad gäller forn- och folkminnesforskningen hävdar K. Rob. V Wikman eftertryckligt att Rääf ″måste betecknas som den första, som i Sverige förde denna forskning ut i fältet och förverkligade detta som ett program″.”


Vid 72 års ålder började han förbereda sin begravning. Han fick tillstånd av kungliga majestät att upprätta en gravplats på sen egen mark. Det blev en bergskulle nära Forsnäs gård. Kistan stod redo 1862 som var ritad av kusinen Fredrik Grönhage. Kistan liknar en sarkofag, som vägde 1700 pund. På kistans långsida kan man läsa ”Åt fosterlandet, medborgarna, forskningen har jag givit mitt liv, åt Gud min själ”.
 För sin gravsättning samlade Rääf porträtt av sina vänner att ha med sig i graven jämte sin Ydrebeskrivning och saker, som kunde berätta om honom och hans tid. Allt detta inneslöts i ett järnskrin. ”Vidare lät han prägla in på en koppartavla en presenterande text, som väl endast en arkeolog och forngravsforskare hade kunnat tänka ut.”
 Man får upplysning om Rääfs adelssläkt och titlar, som är riddare av Nordstjärneorden, filosofie magister och medlem av lärda sällskap. Rääf försvarade i riksdagen kungavärdigheten och av nationens frihet, samt sitt stånds privilegier. Man får upplysningar om Rääfs lärda insatser som omfattas av samlingar av folkvisor, gåtor, ordspråk, vidskepliga föreställningar, samt han beskrivning av Ydre härad. Sedan följer ett yttrande, som summerar själva grundtanken i Rääfs historiesyn; ”Måtte den tidsålder i vilken du lever ha återfört fäderneslandet och övriga välden till en fredens och kärlekens guldålder, länge önskad, länge väntad.”
 Rääf lät forma en grav som till det yttre gav intryck av en ättehög, en hövdingar grav, som kan likställas med den prakten från forntida gravar.


1.4.2 Varför Rääf blev fornforskare?


Rääf blev fornforskare p.g.a. av sin härstamning från en gammal frälsesläkt, som sedan 1600-talet varit fast rotad i de gamla Smålandshäraderna Ydre och Kinda, som nu tillhör Östergötland. Rääfs hemförhållande och uppfostran bidrog starkt till hans intresse för fornforskning.


Till familjen räknades även trotjänarna Mamsell Beata som berättade bl.a. medeltidsromanser och kämpavisor. Dessutom fanns Annika Pehrsdotter som även hon berättade och sjöng visor. Dessa två personers berättelser nedtecknades av Rääf. Mamsell Beata och Annika Pehrsdotter väckte ett forntids intresse hos Leonard Rääf, som varade livet ut och som resulterade i att Leonard Rääf blev en samlare och forskare av banbrytande art.
 Rääfs familj var hårt drabbad av sorg. Där modern dog efter sju års äktenskap, under vilket hon födde sex barn där Leonard var näst äldst, han var den enda överlevande eftersom att hans syskon dog i unga år (20 - 31 år). Fadern dog när Leonard var 24 år. Detta innebar att han fick överta gården och bli lantbrukare. Allt detta var en bidragande orsak till hans intresse av forntiden och bygden, som han ville bevara för framtida bruk.


Rääf var mycket intresserad av naturen, vilket kom i uttryck på många olika sätt genom noggranna väderleksobservationer, långa vandringar och insamlande av larver. Dessutom planterade han träd och ägnade sig åt trädgårdsskötsel. Rääfs förhållande till naturen kommer fram i detta citat ”Naturen var för Rääf lika mycket ett objekt för studium och meditation som ett medel till vederkvickelse. Icke minst var den ett levande källsprång i hans filosofiska magism.”


Leonard Rääfs hållning till kyrkan och kristendomen präglas i hög grad av hans traditionalism. Rääfs vän teologie doktorn och prosten Anders Hedner yttrade i sitt minnestal vid Rääfs gravsättning ”Sina åsikter i andliga ting syntes han hafva innslutit i hjertats innersta gömma, dit han icke gerna tillät någon att djupt inblicka.”


Man finner hos Rääf en påtaglig och möjligen av nyromantikens betraktelsesätt påverkad, naturmystik, som relaterar sig med hans tro på en Gudsingiven forntidskunskap och som av honom kortast formulerats i orden: ”En rätt motsvarighetslära bedrar aldrig.”
 Man kan finna en kunskapsmystik i hans religiösa tro, som bildar bakgrunden för hans livslånga intresse för folktron.

”Denna kunskapsmystik är även en integrerande beståndsdel i Rääfs radikala dom över sin samtid. ”Man hoppas att upplysa allmänheten och göra den förståndig” yttrade Rääf redan 1814 i sina Tankar om sättet att uppsöka och vårda fäderneslandets fornlämningar. ”Men man utrotar det högsta förståndet och en upplystare forntids öfvertygelse om det sinligas och öfversinligas evig harmoni och symbolik, hvilken den nedlagt i de betydelsefullaste ceremonier och bruk […] [som kallas] för skrock och vidskepelse.″”


3. Seder och sägner i bröllop och dop

Jag ska här nedan ge ett urval av det som Leonard Rääf har skrivet om, gällande frieri, bröllop och dop. Jag börjar med frieriet som leder fram till fästningen för att sedan övergår till bröllopet. Därefter skriver jag om dopet och kyrktagningen.

3.1 Frieri

Det finns en uppsjö av sägner om hur man ska göra för att få en friare. Här nämner jag endast ett fåtal. Man kan t ex i sägnerna finna en ramsa när man hör göken för första gången: Gök, gök, sitt på kvist, säg mig vist huru många år jag ogift går? Han bestämmer då med sitt nästa galande antal därav. Uti Ydre frågas han även på följande sätt: Hör du, lilla Tutta grå! Hur många år skall jag ogift gå? Men om han svarar med alltför många galande, anses han sitta på galen kvist, och hans spådom blir ogiltig. Man kan också på skärtorsdagsmorgonen, innan kråkan rört sig, gå till en rinnande bäck och ta med ett såll 3 gånger ned i vattnet och kasta detta över huvudet och säg: ”Så många bedlare bålle som droppar äro i sålle.”


Det finns sägner om hur man inte ska vara eller göra för att inte förlora sina friare eller få gå ogift det året. Den som äter eller sjunger till kyrkan, äter ifrån sig sin fästman, och blir ej gift det året. Lika litet den som möter sopor i dörren. En flicka må icke se sig i spegeln sedan det är nedmörkt eller vid ljus, för att ej mista manfolkstycket.


Vissa kroppsdelar kan vara till hjälp att utforska om man blir gift. Detta finner man i sägnen om händer ”När det talas om händer får man höra berättelse om något giftermål”.
 Även håret har betydelse i sägner. När håret börjar falla av på giftasvuxna pigor, betyder det att de snart blir gifta, och håret sägs gå av för kronan. Hår förekommer också i denna sägen då man ska utröna hur många år man ska få vänta. En gift kvinna hänger sin vigselring på ett hårstrå som hålls av en ogift kvinna över ett glas med lite vatten i. Efter en stund kommer ringen i svängning och slår då mot glaskanten ett slag för varje år som man får vänta. Ringen och dess symboliska värde kommer upp i flera av Rääfs sägner.

Man kan hålla fem stycken grässtrå på mitten av den ene och som ska sammanknytas med den andra, 2 och 2. Blir det en enda ring av detta, kommer äktenskap att stiftas mellan de personer för vilka knutningen har skett. Ännu bättre tecken är, om en liten ring, som kallas vaggan, hänger vid en större; men andra skilda ringar betyder att de tillfrågande parat är likgiltiga mot varandra.


Vid hushållsbestyr kan man som ogift utföra olika folkliga seder.

”När får slaktas utskäres en brusklapp i bringan, kallad giftlappen, och kastas i taket. Fastnar han der, blifver det tillämnade ägtenskapet fastståndande med den person för hvilken kastningen skedde, annars icke”.


Andra sådana saker som man kan göra är t ex om man får ett sammanhängande skal av ett äpple, som man sedan kastar med vänster hand över högra axeln. För att därefter försöka utläsa vad för bokstav äppelskalet bildar vid nedfallandet. Detta ger begynnelse bokstaven för den blivande makens namn.


Enligt gammal sed så skickade man ut en talesman till blivande bruden. Talesmannen fick belöning, efter sin talförmåga, ett par strumpeband från fästmannen. När äktenskap var avtalat, gick fästmön, ibland ensam, ibland åtföljd av någon äldre kvinna, en vandring i bygden till släktingar och grannar, för att insamla gåvor. Dessa gåvor kunde vara av olika förnödenheter till den blivande bosättningen. Gåvorna bestod vanligast av lin, hampa, ull eller något dylikt. Detta benämndes i Wessbo att tigga tone, samt kallas i Södertön, att bedja eller tigga i brudsäck. Ibland hände det att fästmannen färdades omkring för att samla in havre för sitt första utsäde. I Ydre var benämningen att gå i brudstuga eller vanligast genom sammandragning, gå i brusta. Det står vidare att

”Seden, som i ursprungligt skick och ändamål var god och loflig, emedan det tillämnade hjonelaget erhöll utan skuldsättning ett icke obetydligt biträde till sitt hushåll och af personer som sjelfve njutit ett sådant understöd”.

Men så småningom urartade detta till ett vidsträckt tiggeri, som föregick även hos okända människor och på avlägsna platser. Man uppgav förevändning av giftermål, som sedan inte fullbordades.


3.2 Fästningstämma


Fästning var en folklig tradition. Att fästa sin kvinna var under medeltiden och senare, en uppgörelse, som försiggick i närvaro av endast fästfolket och deras närmaste. På kvällen red friaren med sin släkt och sin talesman till flickans hemgård. Det hör till seden att talesmannen ska bulta på porten några gånger och tala om vad hans ärende gäller. Inne i huset sitter fadern vid bordet och frun står bakom honom lite vid sidan av. Flickan syns inte till. Gästerna blir stående innanför dörren. Friaren själv försöker göra sig så osynlig som möjligt bakom de gästernas ryggar. Talesmannen träder fram och frågar om han har kommit till rätt gård. När han har fått ett jakande svar lägger han fram friarens ärende. Han avslutar sin vältalighet med att fråga ”Så spörjer jag, vad viljen I svara mig på denna min talan?”
 Fadern reser sig för att hämta flickan som stretar emot, som hon ska gör enligt seden. Talesmannen kommer nu fram med friaren. De unga tar varandra i hand och blir stående så, medan alla de främmande tar av sig sina hattar och slår på fästfolkets sammanlagda händer. Talmannen tar fram en ny ”bordahatt” (hatt med brätte) som han har burit under sin egen hatt och sätter den på husfaderns huvud. Fästmannen skall å sin sida överlämna ja-gåvan och fästmön ger i gengäld ett gåvoknytte såsom en gengåva vid trolovningen. Härefter drack man fästöl. ”Gillet skulle börja efter det hönsen satt sig och sluta, när de vaknade. Då vart äktenskapet lyckosamt”


När detta har skett for hela följet till brudgummens hem, en färd som kallades ”brudlopp” där ordet bröllop kommer ifrån. Den här dagen stod bruden högst i rang av alla, till och med över kung och drottning om de hade varit närvarande. Festen avslutades med sägnledningen och det gick ut på att brudparet ledes till säng, och i och med att täcket drogs över dem var giftermålet fullbordat.


3.3 Bröllop enligt sägnen


I Ydresamlingen står det att det är viktigt att välja rätt tid på året för bröllopet för att få ett lyckligt äktenskap. Fel tid på året kunde ha förödande konsekvenser på äktenskapet. Man fick inte ha lysning eller bröllop i nedan, detta skulle leda till barnlöshet. Om bröllopet hålls vid nytändning blir paret rikt. Vigsel på Nyårsdag är olycklig; likaså på måndagar, ons- och lördagar. Söndag och fredagar är de bästa dagarna för ett bröllop och särskilt då lejonet regerar. ”Om någon viges straxt utlyst blifvit, tros densamma blifva barnlagd; man bör därför vänta ett par veckor.”


Klädseln för brudparet har sin egen sägen, här nämns bara lite. På bröllopsdagen bär brudgummen några blad av Vänderot, Valeriana, som förvarades i hans kläder såsom ett skyddsmedel mot det onda som älvor eller dylika väsen kunde tillfoga honom.
 Även den blivande brudens klädsel är förknippad med sägnen. ”Så många stygn som bruden syr på sin klänning lika många tårar får hon fälla under äktenskapet.” Dessutom bör inte bruden bära pärlor på sitt bröllop. De förespår tårar under äktenskapet.


Det är viktigt att färden till kyrkan var utan bekymmer vilket detta citat kan ge upplysning om. ”Om brudfärden stannar under tåget, uppkommer ledsamheter i ägtenskapet; men åtföljes brudskaran jemt och utan afbrott, blifver det enigt.”


Hur man sitter och står under vigseln är viktigt enligt sägnerna, detta siar om hur äktenskapet ska bli i framtiden. Uti brudestolen bör brudparet luta sina huvuden tillsamman, eller åt varandra, så kommer de väl överens i framtiden. Likaså bör de stå så tätt tillsammans så att ingen dager lyser emellan dem, med följden att onda människor inte må kunna stifta oenighet i deras äktenskap. Det sker mycket under vigseln, som kan gå snett det är därför viktigt att man vet hur man ska uppträda för att få ett lyckligt och långt äktenskap. Om detta skildrar dessa sägner. Den av brudparet dör först som först gör knäfallet eller som därifrån sist stiger upp. Den som i brudstolen lutar eller vrider sig ifrån den andra dör först. Varför de vid omvändningen från altaret bör vända sig åt varandra.

Och den som ser sig om i brudstolen, ser efter andra maken och ett nytt äktenskap. Den som under akten fäller tårar eller är mest upprörd, får sörja sin make.


För att sorgen inte ska drabba kvinnan då hon har barn ska man följa sägnen som har citeras. ”Om pällen
 vidrör brudens krona skall hon ligga ihjäl barnen.” Det finns andra sägner som handlar om barn. Ett exempel bruden ska under vigseln, så snart hon satt sig i brudstolen, vidröra någon del av kroppen eller sticka under länderna så många fingrar som hon vill ha barn.


Brudparet håller ett band eller ett kläde emellan sig i kyrkan, för att få ett troget äktenskap.

”Och för samma ändamål skiljs de inte förr, efter vigseln, från varandra än de gemensamt varit vid Guds bord, att under tiden icke något kreatur må komma dem emellan. När bruden, efter offrandet, går ifrån altaret vänder hon sig med och inte emot solen.”


Högsta väldet får den, som först om morgonen bröllopsdagen får se den andra klädd; eller den som vid första mötet efter påklädningen får trampa den andra på foten, eller den som först kommer i brudstolen, eller den som där sätter foten längst fram, eller den som pällen drar sig mest åt. Den som håller pällen får inte skifta armarna. Om han vidrör brudens krona bådas olycka och vantrevnad.


Andra viktiga händelser som sägnen tar upp som sker under bröllopsdagen som förebådar om hur deras äktenskap ska bli i framtiden. Om vigselringen är för liten eller för trång, bådas olycka. Döps barn bröllopsdagen, blir brudparet barnlöst. Brudfolket får ej gå till kyrkan förrän lik är satt i graven. Går de in på tom grav, blir de fattiga.


Hästen har stor betydelse för hur äktenskapet ska arta sig enligt gamla sägner. När prästen kommer jämte brudgummen inridandes på bröllopsgården, ska man ge akt på om den förstnämndes häst, sedan han stannat, nedslår huvudet mot jorden, då skall brudgummen snart dö. Och om brudgummens häst nedslår huvudet mot jorden, inträffar varslet på bruden. Men om bägges hästar hålla sina huvuden raskt upp, får det unga paret ett långt liv. De hästar varpå brud och brudgummen rider till kyrkan, bör vara enfärgade helst rödbruna, inte svarta. Åt brudgummen anskaffas den raskaste hästen på orten, men åt bruden den sämsta hästen som skulle vantrivas hos henne. Under kyrkofärden håller brudgummen i hennes grimskaft eller betsel, så att ingen ska kunna rida dem emellan, och genom detta förväntas han få behålla henne själv. Brudens plats i sadeln eller vagnen bör under vigseln intas av någon annan.


Vid hemkomsten, och för att få god hästlycka, skall drängen skynda att ta betslet av hästen för att låta bruden stiga däröver. Om hon vill få lätta barnsängar, hoppar hon hastigt ur sadeln, rycker betslet skyndsamt av hästen och slår honom över ”trummen”, samt uppspänner bukgjorden eller om hon åkt, fimmelstången.

”I båda fallen till vänster, den förra även i avsikt att intet ont av det som någon velat henne göra må henne vederfaras. Samma ändamål eller att föda barn utan vedermöda, vinnes om hon vid samma tillfälle inträder huvudet hastigt uti en upptorkad secundina Equæ, eller ock kryper genom en sele; men hennes barn bliver i senare fallet maror.”


När brudparet hemkommet från kyrkan ger man dem en bägare Öl, varav de dricka lite, sedan kastar de resten över huvudet. Efter denna hemkomst går det unga paret först ut i köket, där de med en och samma sked äter lite soppa ur samma fat, detta kallas i Ydre supa sämja. Under rätta måltiden äter de på en gemensam talrik för att alltid bli ense. Sedan går brudparet till fähus och stall, för att bekanta sig med boskapen så att djuren ska trivas tillsammans med dem.


Vid bröllopsfesten finns enligt folksägnen olika riktlinjer att följa för att ge brudparet lycka i sitt hem. När bröllop tillreds får man inte slamra med såstången, ty då uppstår oljud mellan gästerna. Om inte all inbjudna infinner sig, betyder det att brudfolket får ont om mat. Om man med ljus lyser under bröllopsbordet, uppkommer träta och slagsmål mellan gästerna. Men med svalbon strödda under bordet, förhindras gräl och våldsamheter.
 Om hon smakar på all den mat som förekommer på bröllopsbordet, och vid sidan av detta biter i bordduken, blir hon ej girig. Och om hon äter bredvid bordet blir hon ej sniken. Bruden lämnar ifrån sig litet av varje rätt på en särskild framsatt tallrik, kallad brudtallrik, som sedermera bortgives åt någon fattig.


Det finns sägner runt brudsängen som har en central roll i bröllopet. Brudsängen bäddas av en person med ärbar levnad, varvid bruden själv bör hjälpa till något, men med varsamhet så att varken lakanen eller övriga kläder fläktas eller kastas, vilket skulle förorsaka oenighet i sammanlevnaden. ”Rummet igenläses
 sedermera, så att brudens gamla friare icke kunna med bädden företaga några trollerier.”
 Sedan brudgummen somnat skall bruden gno sitt ansikte med hans skjorta för att inte bli ful under havandeskapet.
 Om hon vill ha mat till den första barnsängen förse hon sig med ost och kaka som hon lägger i sin brudsäng.


3.4 Dop enligt sägnen

Det fanns olika ritualer enligt gammal folklig sed och sägen som företogs innan ett barn blev döpt. Detta görs för att skydda barnet från det onda. För att skydda barnet från att bli bortbytt med trollens unge, ska man låta elden i spisen ständigt brinna och låta ett ljus brinna. Detta ska göras så länga barnet inte hade blivit döpt. Man skulle även skriva hela alfabetet över dörren med en krita strax efter att barnet har blivit framfött. Alfabetet skulle vara kvar tills barnet var döpt. Den dagen barnet ska döpas på morgonen läggs gossen i pigans säng och flickan i drängens. Dessutom förs barnet 3 gånger fram och tillbaka under buken på en tjur och bagge.


Tidpunkten för barnets avlande var avgörande för hur modern ska bete sig för att göra barnet äkta. Barn som är avlat före vigseln skall modern själv hålla vid dopet. Men är det förut fött skall hon hålla det på armen när hon står brud, annars blir barnet ej äkta.


Det fanns olika förhållningssätt gällande dopkläder. Enligt gammal folklig sed så skulle man sticka in svavel, vitlök, silverpenning i dopkläderna för att skydda barnet mot allt ont. Uti handen intrycktes likaledes en penning för att barnet skulle beredas rikedom. ”Om bärerskan är havande skall ettdera barnet icke trivas. Till förvaring däremot instickes en silverpenning i dopkläderna henne ovetande.”
 Det var också viktigt att bärerskan inte fick uträtta sina naturbehov under den tiden då barnet hade på sig kristningskläderna för att inte barnet skulle väta ner sig längre än vad normalt var. För att ge större bekvämlighet för barnet fäste man dopmössans band med nålar på bröstet istället för att knyta banden under hakan. När barnet ska döpas avtas mössan och då ska hjälpgudmodern akta sig för att stoppa knappnålarna i munnen för att inte ge barnet tandvärk.


Genom att föräldrarna inte får var med i kyrkan så överlämnade de barnet till bärerskan som skulle föra barnet till dopet. Det uppstod därmed en procedur vid själva överlämnandet. Detta innebar att den som mötte föräldrarna i förstugan skulle unna barnet gott för därmed ge barnet lycka. Föräldrarna själva kunde också komma ut för att möta bärerskan med några födoämnen, varvid bärerskan säger ”Barn, må du aldrig få sämre möte än far och mor och maten!”. Även vid hemkomsten mötes barnet i dörren med en brödkaka, vilket då sades ”att bröd aldrig må det fattas”. Vidare i sägnen kan man läsa om den procedur som sker innan barnet har lämnat hemmet, då bärerskan kommer. Då fadern möter bärerskan vid stugdörren tar han och lägger upp barnet på taket så att barnet i framtiden ej må hissna. Man trodde att barnen blev viga och lätt om man lyfter barnet över en uppslagen dörr.


Färden till kyrkan var också kantad med olika trosföreställningar. Bärerskan bör ta med ost och bröd för att äta detta längs med vägen, samt att lägga kvarvarande under en jordfast sten vid vägen. Barnet blir raskt om man skyndar sig under färden till dopet. Men om bärerskan blir upphunnen eller om hon rider blir barnet efter i allt och låter undertrycka sig i framtiden. Bärs barnet högt blir det ej blygt och barnet blir hurtigt om man dansar med det i barnsölet. När barnet ska döpas bör inte barnet bäras till kyrkan under ringningen, detta skulle leda till att barnet blev blygt eller att barnet inte kunde hålla tätt. Man skulle inte heller gå över kyrkogården under ringningen för att då skulle barnet bli skvalleraktigt. Första gången man går ut med ett spädbarn ska man avtäcka barnets ansikte så att luften får fritt tillträde, barnet blir blygt om den bärs över kyrkogården till dopet med täckt ansikte. När man går ut från kyrkan bör barnet visas upp för alla, för att barnet ska bli djärvt.


Ett slags bölder på barn, kallad kyrkoknappar, trodde man förorsakas av att havande hustrun stått mot kyrkodörren eller under ingåendet eller utgåendet kommit att vidröra en spik på dörren. Denna olägenhet åtgärdas om den som bär in barnet till dopet själv tar på kyrkdörren.


Eller att man stöter först barnets huvud sedan dess fötter mot kyrkodörren, detta ska upprepas 3 gånger.


Under själva dopet fanns det många regler att iakttaga i de gamla folksägnerna. Då fler barn av olika kön skall döpas på samma gång, äger gosse företräde. Sker tvärtom får flickan skägg och gossen blir utan. Likaledes skedde detta om flickan döps i samma vatten som en gosse. Detta innebar att klockaren fick hämta nytt dopvatten för varje barn. Om två gossar döps på samma gång, blir den förmer både i kropps- och själsegenskaper som först får sitt namn och sin välsignelse. Håller gudmodern vid dopet barnets huvud något högre än fötterna blir barnet storsinnad och förnämt, samt får lätt för att lära sig att läsa. Det sistnämnda vinns även om gudmodern och fadern noga läser hela dopakten efteråt. Om barnet vid detta tillfälle skriker, får barnet en vacker röst. Man skall inte vyssja barnet på armarna, för då skulle barnet bli ostadigt och ombytligt eller bli öslitet, dvs. slita mycket kläder när det blir äldre. Om fadern är närvarande vid dopförrättningen, blir barnet olydigt. Något särdeles och ovanligt blir med det barn som ser på prästen under akten. Så som lillgummor förhåller sig under dopet, sådan blir gossebarnet och att en flicka artar sig efter ungkarlens fadder. Detta gör att det är mycket viktigt att utvälja de bästa faddrarna. Tappar faddrarna eller bärerskan något under dopet blir barnet släpphänt eller får den fallandesot eller kommer åtminstone att ofta falla omkull. Glömmer bärerskan något av det som kristningsbarnet skulle ha på sig blir barnet glömskt. Då barnet döps ska modern akta sig för att hantera yxor, knivar eller andra eggjärn, av den orsaken skulle barnet kunna bli en mandråpare i framtiden. Men däremot fick amman bära en kniv i kjolfickan för att skydda barnet mot förgörning och annat ont under dopakten. Under tiden barnet är i kyrkan för att döpas, bör alla övriga kläder samlas ihop och läggas i moderns säng, detta ledde till att barnet blev aktsam.


Att stå fadder är en ansvarsfull uppgift som enligt sägnerna ger grund för hur barnets liv kommer att gestalta sig. Dessutom finns det mycket sägner om hur faddrarnas liv formas. Om ynglingen står första gången fadder på en flicka och jungfru på en gosse, skall giftermålet gå ihop vid första frieriet. Den ungkarl som nekar att stå fadder på ett gossebarn får korgen vid sitt frieri.
 Stjäl eller snattar man den dag man står fadder, blir barnet tjuvaktig och om faddrarna pratar sinsemellan blir barnet skvalleraktig. En man bör ej första gången stå fadder på gosse ej heller kvinna på flickan. Detta skulle leda till att deras äktenskap skulle bli olyckligt.

Samma följd inträffar om man och hustru står gemensamt fadder. ”Men om ett par fästfolk är dopvittnen kan barnet ej nedsättas d.v.s. genom trollerier, som övas på åtskilliga sätt, betagas möjligheten att bli gift, varemot också flerhanda andra botemedel finns.”
 Faddrar bjuds alltid parvis, man och kvinna mot varandra, gudmodern inberäknad, det ska vare en yngling mer om en flicka döps och en flicka mer när ett gossebarn döps. Om någon vägrar att mottaga bjudningen till fadderskap blir barnet olycklig.


Barnet artar sig efter bäragumman och efter dens namn som barnet bär. Det var noga när man skulle välja namn. Fel namn kunde leda till att barnet dog. Ett barn som uppkallas både efter en levande och en död person, blir inte vid liv. Likaså om det erhåller namn efter någon som inte levde så länge. Barnet trivs inte när de får namn efter ett avlidet syskon. Om man uppkallar barnet efter ett levande syskon vantrivs eller dör antingen syskonet eller barnet. Ju fler namn det första barnet erhåller, ju flera barn får man.


Efter dopet, vid hemkomsten, sätter sig bärerskan till bords med barnet i knäet och äter av allehanda slags mat, samt bjuder barnet av detsamma, även skulorna äts. Detta för att inte barnet ska rata maten, utan äta allt vad som erbjuds. För att det må bli kvickt och snällt i sina sysslor, samt för att i framtiden kunna leva så att man skulle kunna ha någon mat kvar. Om barnet fick sova i sina kristningskläder, helst hos modern, erhåller barnet god hälsa. Knappnålarna som dopkläderna var fästade med bör förvaras så länge barnet lever, annars blir barnet olyckligt. Dagen efter dopet badas barnet i dopvattnet, som har uppvärmts. Detta dopvatten hälls ut varsamt vid roten av ett trevligt träd, vars liv därigenom blir likt med barnets. Om dopvattnet vid uthällningen slängs och stänks vilt omkring, blir barnet vidlyftigt.


3.5. Kyrktagningen

Rääf berättar om vad som sker vid kyrkotagningen både med barnet och med kvinnan. Innan denna förrättning är utförd, ska inte hustrun gå på gården eller uti en annan stuga. De barn som är goda tills modern tags i kyrkan, brukar sedan bli elaka. Därför måste modern så snart hon komma ifrån kyrkan lägga alla de kläder hon tar av sig på vaggan hos det sovande barnet. Varigenom det fortsätter att vara tystlåtet. Så länge barnet därefter sover så länge ska barnet bli lugn hädanefter.


Det är också viktigt hur modern beter sig i kyrkan och till kyrkan. När hustrun reser till kyrkan, skall hon rökas med linneklutar, samt en glödloppa kastas före henne ut genom dörren att stiga över, på det hon ej må kunna förgöras. Stiger hustrun över kyrktröskeln med den högra foten först blir nästa barn en pojke och tvärtom. Om hustrun skyndar sig ifrån kyrkan är det ett tecken på att hon snart ska få barn igen.


Det fanns också en folklig sed som brukades efter att kvinnan har blivet kyrkotagen. Efter att prästen läst bönen vid kyrkdörren gick kvinnan till sin bänk. Där skulle hon bjuda på sötsaker till de bänkar som var runt hennes plats. I äldre tider brukade kyrkogångshustrun ha ett helt följe av kvinnor med sig. Efter förrättad ceremoni frambar följekvinnorna gåvor till kyrkan eller prästen i natura såsom kakor, ostar mm. Dessa placerades på ett särskilt altare oftast ett tidigare helgonaltare, som nu fick namnet kvinnoaltare, kakaltare eller dylikt.


4. Analys

Jag delar in analysen i två delar. Den första delen tar jag upp förhållandet mellan bröllopets seder och sägner med kyrkans ritualer. Där jag försöker att se likheter mellan sägnen och kyrkan, samt vad som skiljer sägnen och kyrkan gällande bröllop. Den andra delen tar jag upp förhållandet mellan dopets seder och sägner med kyrkans ritualer. Där jag försöker att se likheter mellan sägnen och kyrkan, samt vad som skiljer sägnen och kyrkan gällande dopet.

4.1 Bröllopet


Bröllopet föregås av frieri, som var en folklig händelse, där kyrkan inte hade så mycket att säga till om. I sägnen kan man finna en uppsjö av folkliga traditioner som skulle hjälpa dem att sia om sin friare. I vissa fall berörs dopet och bröllopet i en händelse, t ex om ynglingen står första gången fadder på en flicka och jungfru på en gosse, skall giftermålet gå ihop vid första frieriet. Den ungkarl som nekar att stå fadder på ett gossebarn får korgen vid sitt frieri.

4.1.1 Seden att tigga föranledde kyrkan att införa en kyrklig förlovning för att hindra allmänt tiggeri.


Enligt gammal sed företog fästmön en vandring i bygden till fränder och grannar för att insamla gåvor till det nya hemmet. Detta skedde när äktenskapet var avtalat. Även fästmannen kunde gå ut för att tigga ihop havre för sitt första utsäde. Detta urartade så småningom, till ett vidsträckt tiggeri, med förevändning om giftermål, som inte fullbordades. Detta föranledde att kyrkan beslöt att man måste ha förlovat sig innan man gick på tiggarstråt och detta innebär en kyrklig förlovning.
 Den kyrkliga förlovningen innebar att alla fick veta att dessa hade ingått förlovning som skulle leda till bröllop. Vilket gjorde att folket visste vilka de kunde ge sina gåvor till.

Att tigga i Brusta kan man härleda till bibeln; ”[…] låt inte den som tigger vänta på sin gåva.”
 De kvinnor och män som gick ut till sina grannar och släkt bad i välvilja, vilket gjorde att de fick gåvor till sitt nya hem. Detta kan man läsa om i Mat 7:7 står det ”Be, så skall ni få”.
 Att be om en ringa del är att visa ödmjukhet. Den kyrkliga tanken om att man ska ge en tiondel av sitt till kyrkan, i 1 Mos 28:22ff står det ”och av allt du låter mig få skall jag ge dig tionde” kan man se som att folket har tolkat detta att man ska ge en tiondel även till den tiggande bruden och brudgummen. I Jesus Syraks vishet står det att man ska skänka med glädje.

”Bär fram gåvor med glatt ansikte, och överlämna med glädje det heliga tiondet. Ge åt den högste så som han gett åt dig, var frikostig så långt dina tillgångar räcker. Ty Herren är den som återgäldar, han skall återgälda dig sjufalt.”


När det sen övergår till allmänt tiggeri kan man finna stöd för kyrkans rädsla för folkets moraliska heder ska bli fördärvat. I bibeln Jesus Syraks vishet står det ”Mitt barn lever inte en tiggares liv; det är bättre att dö än att tigga.”


4.1.2 Fästningen

Jag ska nu analyser vad fästningen innebär och vad fästning har gett upphov till. Kyrkan hade från början ingenting med fästning och bröllop att göra utan det var en världslig handling. I Sverige var fästningen från början en folklig sed. Där talesmannen förde fram friarens önskning om att få gifta sig med husets dotter. Fästmön var inte närvarande när talesmannen frågade dotterns far om giftermålet mellan friaren och fästmön. När fadern hade sagt ja för dotterns räkning överlämnade friaren fästegåvan till dottern, som överlämnade en gengåva. När detta och handslaget mellan dem skett ansågs de vara fästfolk. Vem som helst fick vara giftoman, oftast var det fadern till bruden. Kyrkan ville däremot att fästningen skulle ske enligt kyrkans normer. Kyrkan ville att prästen skulle förrätta trolovningen med en liten ceremoni, som innebar att paret fick en välsignelse, samt att kvinnan fick en ring. Detta skulle ske i församlingens åsyn. Det uppkom en strid mellan folket och kyrkan om vem som skulle utföra trolovningen och var. Kyrkan kämpade hårt för att prästen skulle bli erkänd som socknens naturliga giftoman.
 Genom att fästningen var rättslig bunden så hade inte kyrkan under medeltiden någonting att säga till om. Kyrkan försökta att bestämma över folket ändå genom att införa böter dels för den försummelse fästfolket visade när de inte infann sig i kyrkan för den kyrkliga välsignelsen av äktenskapet, samt för att fästfolket levde som man och hustru utan kyrkans godkännande. Folket betalade böterna, vilket innebar att kyrkans åtgärd blev misslyckad. Den starka ställning som fästningen hade i samhället visades genom Västerås ordinata, som tog bort bötesstraffet för lägersmål mellan fästfolk före vigsel - en åtgärd som försvarades av Laurentius Petri i hans förklaring till ordinatan 1533. Detta innebar att kyrkvigsel blev nedklassad.


Den folkliga fästningen är kvinnan en ägodel, det görs upp ett avtal om kvinnan, detta kallas brudköpet. Detta motsatte sig kyrkan som ville att kvinnan skulle vara jämställd med mannen, consensus facit nuptias.
 Kyrkan försökte på detta sätt att få folket att utföra fästningen i kyrkan, genom att lyfta upp kvinnan till att bli jämlik med mannen. Kyrkan kunde successivt få folket att gifta sig i kyrkan. På 1600- talet förändrades förrättningen så att den första delen av vigseln som tidigare skedde vid kyrkdörren förlades till altaret tillsammans med brudmässan. När vigseln lösgjordes från nattvarden ledde detta till att vigseln kom att återigen förläggas i hemmet på 1700-talet av de högre stånden.
 Min tolkning av detta är att vigseln fortfarande skulle utföras av en präst, vilket är den huvudsakliga skillnaden emot medeltidens fästning.

Luthers uppfattning om äktenskapet var:

”Äktenskapet var till sitt ursprung ett heligt ting, en Guds gåva, men liksom mycket annat som Gud skänkt människorna var det underkastat världslig överhet och utgjorde i denna del en borgerlig ordning”.


Luther ville att vigseln inte skulle vara en kyrklig angelägenhet, ett sakrament, utan det huvudsakligaste var att paret själva var införstådda med äktenskapets tankar och att de ville viga sitt liv åt varandra. Luther ansåg: att handslag brudgum och brud emellan var en bekräftelse på deras äkta förbund istället för prästens stadfästelse. Dessutom lyfte reformatorerna fram att vigseln skulle lyda under världslig rättsordning.


På detta sätt kom fästningen, sängledningen och samboendet få en stor betydelse och som grundande för äktenskapet. Men lutheranerna ville att folket skulle gå till kyrkan för att få en välsignelse. Detta var en frivillig sak, men som god kristen så anmodas man att gå till kyrkan. Däremot strävade kyrkan att få vigseln till att bli en obligatorisk akt. Kyrkan vann denna kamp, 1734 års lag, då kom den kyrkliga vigseln att bli rättsgrundande, men trolovningen fanns kvar som laglig bevis för äktenskapet fram till 1915. Att trolovningen hade så stark verkan var för att ge skydd åt kvinnan under denna tid. Detta innebar att mannen måste fullfölja sin plikt att gifta sig med kvinnan. Den folkliga seden att osedliga brudar hade vissa hedersbevisningar under vigselakten försökte kyrkan att motarbeta.


4.1.3 Ringens betydelse


Det finns flera beröringspunkter mellan sägnen och kyrkans tro inom vigselceremonierna. Ett exempel är sägnens tro om vigselringen är för liten eller för trång, ger den olycka. Detta kan man kanske härleda till kyrkans tankar om ringen, men också den folkliga fästningen. Ringceremonin i kyrkan är invecklad, där ringen stänks med vigvatten, samt att ringen förs från pekfingret till långfingret för att sedan stanna på ringfingret. Detta har att göra med att brudgummen läste en bön där han nämner Faderns, sonens och den heliga ande, vilket ger att det blir tre fingrar som ringen förs över. Att ringen sätts på fjärde fingret kan härledas till att blodådern på detta finger leder till hjärtat. Ringen ses också som en pant där deras hjärtan förenas. Att ringen sågs som pant också i verklig betydelse kan man finna i fästningen, där ringen ersatte handpenningen vid brudköpet. Ringen fick sedan en mer symbolisk betydelse, som ett tecken på makarnas äkta stånd, som var lagligt bundet äktenskap.
 Tanken att ringen är helig och att den ska vara en pant för parets förening gör att folket känner skrock inför ringen. Därmed blir det olycka om ringen skulle vara för liten. Detta kan ses som om kärleken inte ryms i deras hjärtan.

Ringen som ett förlovningsbevis finns i bibeln i 1 Mos 24:16-48 som handlar om hur Isak får sin hustru. Där ger budbäraren en armring till Rebecka som en fästningsgåva. Vidare i texten kan man läsa om proceduren som liknar en fästning där budbäraren frågar släkten om hans husbonde får ta Rebecka till sin äkta hustru. När han hade fått jakande svar tar budbäraren fram gåvor som han överlämnar till modern och brodern, samt kläder och guldsmycken åt Rebecka. Sedan åt och drack de alla för att sedan gå till vila. Därefter vill budbäraren ta med sig flickan, vilket hennes bror inte ville utan han menade att de kunde vänta en vecka eller två. Budbäraren ville fara hem genast. Därför frågade de Rebecka vad hon ville. Rebecka ville följa med budbäraren på en gång. När de närmade sig Isaks läger täckte Rebecka sig med slöjan.
 Detta liknar mycket den folkliga seden, fästningen, men också bröllopet med slöjan.

4.1.4 Ritualen att luta sina huvud ihop. Kan detta möjligtvis härledas till bibeln?


Sägnen talar om hur brudparet lutar sina huvud ihop i brudstolen för att väl komma överens i framtiden. Detta kan man finna stöd för i den kyrkliga traditionen. Under den bön som sker efter ringväxlingen lutar brudparet sina huvud ihop.
 Att man lutar sina huvud ihop bildar en enhet. Vilket kan härledas till bibelns syn på äktenskap, som detta citat får belysa. ”Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett.”
 Vilket kan ligga till grund för kyrkans ritual, samt sägnens uttal att luta sina huvud ihop.

4.1.5 Brudsängen

Brudsängen har en central roll i sägnerna vilket man kan härleda till kyrkan. Sägnen ”Rummet igenläses sedermera, så att brudens gamla friare icke kunna med bädden företaga några trollerier.”
 Kan man härleda till kyrkans mystifiering av brudsängen genom den akt som prästen förrättade vid sängledningen, som ursprungligen är en kyrklig ceremoni.
 Efter kyrkomässans slut återvände brudföljet till brudhuset, som tillsammans med makarna välsignades av prästen med korstecken och psalm som skulle sjungas ”när bruden gick till sänga”. Prästen uttalade följande ord för paret och deras hem;

”O allsmäktige, evige Gud, giv din välsignelse W över detta brudahus, att alle de som häruti boende äre, måtte bliva i frid och följa din vilja efter och leva i din kärlek till en god ålder, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Gud allsmäktig välsigna W eder lekamen och edrar själar och låte sin välsignelse komma över eder, såsom han välsignade Abraham, Isak och Jakob, Guds hand beskärme eder, och sände sin helga ängel som eder skall bevara alla eder livsdagar, Gud Fader och Son och den helge Ande låte sin välsignelse W komma över eder. Amen. ”


Hela denna ceremoni kallades av allmogen ”sängledning”. Detta borttogs under 1600-talet och fastlås 1693 i KO, men benämningen fanns kvar långt in på 1700-talet.
 I Tobit kan man läsa att han bad en bön om att Gud skulle välsigna honom och hans hustru att de må åldrars tillsammans, samt att de blir välsignad med barn. Tobit läste vidare om att Gud skapade människan. ”Du skapade Adam och till hans hjälp och stöd skapade du Eva hans hustru från dem båda kom människosläktet. ″Det är inte bra att mannen är ensam, vi skall ge honom en like tillhjälp.″”
 Denna bön läses innan brudparet gick till sängs första gång. Detta kan man se som att sänggåendet välsignades för släktet fortbestånd. Vidare i bibeln kan man läsa om brudsängen, i Hebreerbrevet 13:4 ”Äktenskapet skall alltid hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad”.
 Detta skulle innebära att sängen är en central roll i äktenskapet och att den ska vara helig och jungfrulig.

Man omtolkade brudens ängslan för det stundande samlaget till att det var djävulens försåt och tilltag. Den folkliga kristendomens sed att välsigna brudkammaren med rökelse och vigvatten samt böner skulle skydda och hjälpa brudens första samlag. Dessutom uppmanade prästen att brudparet skulle vara återhållsamma under brudnatten, samt under ett antal påföljande nätter. Dessutom överräcktes en dryck till brudparet på brudbädden som kallas för Benedictio super potum vilket är en kyrklig benediktion.
 Ceremonin kan ge motiv till sägnens tankar om att den mat kvinnan tar med sig till brudsängen skulle ge mat till den första barnsängen.

4.1.6 Nattvarden i sägnen och kyrka, vid bröllop

Enligt sägnen ska ”man inte förr, efter vigseln, från varandra än de gemensamt varit vid Guds bord, att under tiden icke något kreatur må komma dem emellan, om man vill ha ett troget äktenskap”. Att det går en tid emellan själva bröllopet och nattvarden kan man härleda till kyrkohandboken 1693 som lösgjorde själva vigselakten från nattvardsgången. Kyrkan motiverade detta genom att det stundtals gick rätt våldsamt till på bröllopsfestligheterna. Belysande är vad som yttrades vid stiftssynoden i Uppsala 1607; Brudfolket böra gå till nattvarden antingen söndagen före eller söndagen efter, emedan de

″På bröllopsdagarna genom bröllopsprång och ceremonier lätteligen kunna bliva förhindrade från det allvarsamma betänkande som var och en bör hava om Herrens nattvard, när han den brukar. Dock skall man komma folket med foglighet därtill att de giva sig tillfreds och icke någon obeskedlig förarga, honom sättandes i denna saken före som ett strängt förbud eller lag”.


4.1.7 Förklaring vad päll är


Då bröllopet blev en sakramental händelse infördes pällen av kyrkan som var ett tecken på att kvinnan var jungfrulig. Genom att bruden ska vara jungfrulig kunde inte kvinnan gifta om sig och om hon gjorde detta vägrades henne päll och brudmässan.


Rodhe tar upp olika forskares förklaring om vad pällen är. Pällen var ett slags baldakin eller tronhimmel, som beskrivs av Baelter på följande sätt: ”Ett fyrkantigt täcke av kostbart tyg, som hålles över brudgummens och brudens huvud av fyra ogifta personer, när brudmässan sjunges”.
 Det finns olika teorier om detta bruks ursprung. Enligt Rodhe skulle det vara osannolikt att antaga att pallium (pällen) vid brudmässan skulle vara en efterbildning av det judiska ”chuppa”, ett tält där brudlägret tillreddes. Vidare skriver Rodhe att det är mer troligt att päll ska jämföras med tronhimlar som användes över kungliga troner och längre fram i de kristna kyrkorna över altaret. Det fanns sådana som var flyttbara som användes i processioner, vilket bärs med fyra till åtta stänger. Grath instämmer till denna teori. Han menar ”att pallium skulle vara ett hederstecken för den högheliga sakramentala nåd som meddelades bruden vid brudmässan.”
 Den engelske forskaren Wickham Legg ger en annan förklaring. Han liknar helt enkelt pällen med brudslöja. Ursprungligen enligt antik sed höll man slöjan endast över bruden. Ambrosius menar att slöjan var ett tecken av blygsamhet. Slöjan kom att kallas flammeum på grund av sin färg. Pällen kallas också velum och pallium. Pällen kom sedan att hållas över båda brudgummen och brud i egenskap av romerska ”sacedotialia utvisa”. Under 1700-talet började pällen bortläggas och brudslöjan komma i bruk.
 Enligt Nordisk lexikon kunde slöjans egenskap beskrivas enligt följande citat. ”Brudslöjans uppgift hade från början att värna bruden mot onda inflytelser, men även att skydda mot andra övernaturliga verkningar, som ansågs utgå från hennes person.”


4.2 Dopet

4.2.1 Faddrarna

Dopet och bröllopet går ihop i mångt och mycket. Det kan man se i sägnerna gällande fadderskap, som detta citat belyser:

”Om ynglingen står första gången fadder på en flicka och jungfru på en gosse, skall giftermålet gå ihop vid första frieriet. […] Att en man ej första gången stå fadder på en gosse och ej heller kvinna på en flicka. Faddrarna ska alltid bjudas parvis, man och kvinna mot varandra, gudmodern inberäknad, det ska vara en pojke mer om en flicka döps och en flicka mer när det gäller ett gossebarn som döps.”


På detta har kyrkan en annan syn. De ansåg att i regel en enda fadder med samma kön som den döpte borde finnas. Kyrkan hävdar att det får vara högst två faddrar och då ska de vara en man och en kvinna. Folket ville ha flera faddrar men detta motsatte sig kyrkan genom att de hävdade att fadderskap utgjorde äktenskapshinder (andlig släktskap) så väl mellan fadder och fadderbarn som emellan faddrarna inbördes. Av familjeskäl ökade man faddrarnas antal på 1600-talet. Det fanns en preciserad bestämmelse för hur många faddrar de olika stånden fick ha. Det fanns ingen Kyrkolag som stödjer kyrkans handlande gällande faddrarnas antal endast står det i kyrkolagen att faddrarna ska vara ”av vår religion, till laga ålder komna och i katekismi lära väl kunnig.”


4.2.2 Barnets arvsynd


Dopet är en kristlig handling, vilket påverkade sägnerna i viss utsträckning. T ex så tar de upp i sägnerna att barnen löper risk för att bli en bortbyting och att man låter ljus brinna för jämnan tills barnet har blivet döpt. Detta för att jaga bort onda makter som har större möjlighet att påverka barnet genom att barnet ansågs vara syndigt enligt kyrkan tills det har genomgått kristningen (dopet). Kyrkan grundar detta på arvsynds lära, att barnet föds med synd och är av naturen oren, samt att barnen statt under djävulens våld. Och endast genom exorcism demonutdrivningar och dopvattnet blir barnet rent. Genom kyrkans övertro på exorcismen införde de en vidskeplig föreställning, som gjorde att exorcismen fick en dramatik i folks vardag.


Rodhe skriver att Olaus Petri kritiserade de skymmande, vidskepliga ceremonierna. Olaus Petri menar att många dessa vidskepliga ceremonier, som hade blivet av exorcismen, hade vuxit sig in i folkmedvetande. Dessa vidskepliga ceremonier var svåra att få bort från folkets medvetande.
 Kyrkans övertro på exorcismen och denna vidskepliga föreställning som uppkom i dess kölvatten anammades av folket och fördes in i sina sägner. I sägnen omtolkades djävulen till t ex troll, för att få en mer vardaglig prägling.

Tanken i sägnen om ljuset kan man härleda till det ljus som finns i dopakten.
 När prästen överlämnade ljuset sa de;

”Tag denna brinnande lampa i din hand och bevara ditt dop ostraffliga, på det att när Herren kommer till bröllopet, du med alla hans helgon må gå ut emot honom och ingå med honom i den evinnerliga glädjen. Amen.”


I bibeln står det att Jesus är världens ljus och den som följer honom skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.
 Vilket innebär att barnet som döps får ljuset, Jesus.

Man förändrade dopakten 1593, då mildrades synen på exorcismen och man tog bort ljuset. Dessutom införde man välsignelse som lades i slutet av dopakten. På 1700-talet förändrades hela dopakten, vilket väckte missnöje hos både pietisterna och rationalisterna. Pietisterna ivrade för ett sant kristet liv detta ställde de emot tanken på dopets objektiva verkan. Rationalisterna ville befria dopritualen från varje tanke på dopets magiska verkan och istället föra in en mer optimistisk syn på det odöpta barnet. 1811 avskaffades exorcismen och ersattes med följande önskan;


”Herren Gud, den evige förbarmaren, vilkens försyn låtit dig födas och vilkens nåd kallat dig till delaktighet i ljuset, genom vår Herre Jesus Kristus, bevare dig ifrån syndens välde och behålle dig i sin sanning och fruktan, nu och till evig tid. Amen.”


Framställningen av barnets situation före dopet mildrades. Dopet kom att bli ett förpliktande förbund, vilket gav dopritualen en viss moralisk antydan. Dessutom kom 1811 års dopritual att innehålla en del individualistiska tankar ex ”Barn, vill du till denna tro varda döpt och genom dopet till dess heliga plikter förbindas?”
 Det individualistiska och moralistiska tänkesättet ledde till att 1811 års dopritual blev det mest kritiserade i handboken. De radikala norrlandsläsarna vägrade att låta döpa sina barn enligt denna ordning. De hävdade att 1811 års dopritual miste den salighet som fanns i 1693 års ritual, som de föredrog att själva döpa sina barn efter. De konfessionellt och sakramentalt medvetna teologerna delade denna kritik. De ansvarade för att en ny dopritual infördes år 1874, som inte innehöll den individuella och förpliktande anda. Död- och uppståndelsemotivet återinfördes i bönerna.


4.2.3 Dansen och barnsölet

Att barnet blir raskt och hurtig kunde man uppnå enligt sägnen om man dansar med barnet på barnsölet. Barnsölet var en fest som firades för barnet oftast efter ett dop. Att sägnen säger att man har dansat på barnsölet innan man hade gått till dopet kan man finna en förklaring i att många förrättade nöddop i hemmet detta skedde dels för att barnet oftast dog i späd ålder och dels för att man ville få tid till förberedelserna för barnsölet. Detta motsatte sig kyrkan som ville förbjuda denna osed att i hemmet förrätta ett slags nöddop, som sedan efter en tid bekräftades i kyrkan, enbart för att folket ville få tid till förberedelsen av barnsölet.


4.2.4 Kyrkdörrens betydelse i sägnen och i kyrkan


Det fanns en föreställning i folktron att kyrkbyggnaden, kunde hela och läka, men också ge upphov till ohälsa. Detta kan man finna i sägnen som berättar att spädbarn som har fått bölder som kallades kyrkoknappar, förorsakas av att havande hustrun stått mot en kyrkodörr eller vidrört en spik därpå. Bölderna kunde botas då man bär in barnet till dopet, genom att bärerskan tog på dörren eller stöter barnets huvud på kyrkdörren. Att det är kyrkdörren som har gett upphov till denna sägen kan man finna genom att en del av dopet förlades vid kyrkdörren och att kyrkdörren var en skiljelinje mellan det profana och det heliga. Dessutom skulle man inte beträda kyrkan utan att vara döpt, vilket ger en förklaring till varför man förrättade en del av dopakten vid kyrkodörren.
 Man kan finna belägg för att det är just dörren som är helig om man läser 2 Mosebok om israeliterna som får i uppdrag av Gud att stryka blod på dörrarna för att skydda dem mot den plåga som fördes över Egypten.
 Blodet symboliserar rening och borttagande av det onda; Jesus blod renar från synden. I Heb 13:12 ”Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket.”


4.2.5 Föräldrarna är inte närvarande vid dopförrättningen.

Enligt kyrkan ansågs det inte passande att föräldrarna var närvarnade vid barnets dop, när detta förrättades i kyrkan. Vilket härleds till att kvinnan är oren enligt bibeln.
 Detta kan man också se i sägnernas berättelser där barnet överlämnas till en bärerska. Dessutom framkommer det i sägnen Om fadern är närvarande vid förrättningen, blir barnet olydig.

Den gamla seden att barnet fick faddrar går tillbaka till 200 ekr. De skulle träda in som de nya ”föräldrar” till barn till kristna martyrer.
 Detta kan ligga till grund för att föräldrarna inte skulle vara närvarande vid dopet.

4.2.6 Reningen vid kyrktagningen

Kyrktagningen har sina rötter i primitiva uppfattningar. En bakgrund är föreskrifterna om barnaföderskors rening i 3 Mos 12.

”Kvinnans kulle anses levitiskt oren sju dagar efter födseln av ett gossebarn, fjorton dagar efter födelsen av ett flickebarn. Det levitiska reningsoffret i templet frambars i förra fallet på fyrtionde, i senare fallet på åttionde dagen.”


En förebild är Marias kyrkogång i Luk 2:22f.
 Detta ligger till grund för sägnens berättelse om att kvinnan inte fick gå ut på gården eller uti en annan stuga innan förrättning är utförd. Enligt sägnen utförs vissa ritualer i hemmet innan kvinnan reser till kyrkan. Hon ska bl.a. rökas med linneklutar, samt en eldglöd kastas före henne ut genom dörren när hon ska ut genom den. Detta kan man härleda till att elden och röken har i alla tider ansets som en helig akt och rening. Likaså använder kyrkan rökelsen i ceremonin vid kyrkotagningen.
 Den renande effekten kan ses både i fysisk bemärkelse att hon röks med linneklutar för sin hälsa, samt den andliga reningen.

I bibeln står det att offer är ett uttryck för religiösa känslor som tacksamhet både mot Gud och mot livet, behov av rening och försoning eller upplevelse av gemenskap med Gud och med andra deltagare.
 Rökelse fanns i Templet vilket innebar att när Maria skulle renas så var hon i templet, vilket kan ligga till grund för kyrkans användelse av rökelse vid kyrktagningen.

Dessutom fick Jesusbarnet rökelse av de tre vise männen där rökelsen symboliseras med anden, vilket leder till dopet. Detta innebar att kvinnan får en delaktighet i dopet i efterhand. Rökelsen fanns också som ett offer då tillsammans med mat, såsom bröd och kakor.
 Detta skulle betyda att kyrktagningens rökelse kopplas ihop med nästa stycke som handlar om de gåvor bestående av kakor som kvinnan som blev kyrktagen gav till folket och prästen. Se nedan.

4.2.7 Gåvor vid kyrktagning

Enligt en gammal sed gav kvinnan och hennes följe sötsaker till kyrkan eller prästen. Detta motsatte sig kyrkoherdarna i Ydre som försökte att avskaffa denna sed. Detta kunde inte ske utan motstånd på grund av att hustrurna hade under detta framtågande i hela församlingens åsyn, ett gyllene tillfälle att få visa både sina vackra dräkter och sin frikostighet utav sina gåvor. De ville inte försaka detta tillfälle, därför blev det motstånd mot kyrkan som ville avskaffa denna folkliga sed. Det tog lång tid innan kyrkan kunde genomföra detta förbud. Man försökte på ett milt sätt genom att offret skulle frambäras innan gudstjänsten börjades, för att därmed undvika oordningen som uppstod i samband med kakcermonin. Sunds kyrka beslöt 1720 att ”altar och barnamaten icke vidare skulle framsättas i kyrkan, utan bäras till prestegården.”
. Svinhults kyrka försökte år 1744 att offret vid detta tillfälle skulle utbytas mot en avgäld på 13 öre k. M. Uti andra delar av Ydres socknar skedde dessa förändringar med både större ovilja och ett utdragit tidsförlopp. När pastor i Malexander 1751 föreslog avskaffandet av dessa offer, svarade församlingen: ”att det vore ett gammalt bruk, hvilket de efter sina förfäder ville behålla, emedan de hoppades att ingen synd derigenom begeks” och först 1793 innehåller sockenstämmoprotokollet vid Torpa: ”Föreställde prosten att den härtill brukliga offringen vid altaret, efter förrättadt barndop, måtte alldeles upphöra och bortläggas, hvartill alla, så högre som lägre, samtyckte och med det tillägg, att påskören hädanefter i stället för 5 betalas med 6 rst till prosten, och det enhälligt.”
 Seden att kvinnorna ska bära fram kakor, ost eller dylikt kan komma av matoffret 3 Mos 2 där det står att matoffret består av siktat mjöl, som man blandar med olja. Över detta lägger man rökelsen. Därefter överlämnar man detta till prästerna, som tar en handfull av mjölet och av oljan och all rökelsen och bränner detta. Resten delas ut till dem som kom med offret. Om man ger färdigt bakat bröd som matoffer ska dessa bestå av siktat mjöl och olja, samt vara osyrade. Detta bröd ska man ge till prästerna som bär fram detta till altaret. Prästen tar en del och bränner till eldoffer och resten ger han till dem som kom med brödet. Vidare i texten kan man läsa i vers 12 -16

”Som förstlingsoffer får ni offra sådant, men det får inte brännas på altaret […] Du skall strö salt på alla dina matoffer; saltet som hör till förbundet med din Gud får aldrig saknas i dina matoffer. Till alla dina offergåvor skall du offra salt. Om du ger ett matoffer av den första grödan åt Herren, skall ditt offer bestå av ax som rostats över eld, krossade korn a färskt ax. Häll ut olja över det och lägg rökelse ovanpå. Detta är ett matoffer. Prästen ska ta en del av kornen och av olja som deloffer och all rökelse och bränna det som ett eldoffer åt Herren.”


Detta kan ligga till grund för folkets sed att ge kakor till prästen och att detta skulle föras fram till ett kakaltare. Seden att bjuda folket på kakor, samt ge det till prästen störde gudstjänsten, vilket gav upphov till missnöje hos kyrkan. Dessutom var kakaltarna oftast tidigare ett helgonaltare.
 Detta kan ha bidragit till att prästen såg kakceremonin som en avgudadyrkan. Vilket kan härledas till Jeremia 44:19 ”Och kvinnorna sade: ″Vi tänder offereld åt Himladrottningen och utgjuter dryckesoffer åt henne och det med våra mäns samtycke som vi bakar offerkakor med hennes bild och utgjuter dryckesoffer åt henne.″”
 Enligt seden står det att kvinnan tar tillfället i akt att visa upp sina dräkter och påvisa hur duktig hon är. Kan man se som en självhävdelse vilket skulle bryta mot en av de sju dödsynderna, högmod.

5. Sammanfattning


Man förstår Leonard Rääfs iver för forntiden genom hans familjförhållande där han under tidiga år får höra gamla visor och berättelser av trotjänarna på gården. Intresset för forntiden får ny näring genom hans studie tid där han får träffa historieläraren Fant, som betydde mycket för Leonard Rääf. Han avlade examen i filosofie magister i historia. Under studieåren var Leonard Rääf med och bildade det götiska förbundet som har haft en stor betydelse för Sverige i ett historiskt perspektiv. Hans intresse för historien fortsätter genom livet. Leonard Rääf var en mycket framsynt man. Genom hans idoga arbete gällande insamlingen av visor, ordstäv, folkmål, kyrkor, skrock och sägner, kan man förstå bygden på bättre sätt. Sägnerna formade livets vardagliga händelser som genom tiderna har färgat samhället.

Det finns otaliga sägner om frieriet, här redovisas ett axplock som jag fann vara talande för hur folket i bygden tänkte och levde. Vissa sägner talar om hur man förhåller sig till naturen och djuren. Andra med hur man ska utföra vissa hushållssysslor för att utröna om man blir gift och med vem. Jag tog också upp att i bygden tiggde man ihop till sitt hem när man har fått ja på sitt frieri. När tiggeriet gick över styr försökte kyrkan stävja detta genom att införa en kyrklig förlovning som visade vem som hade ärligt uppsåt med sin tanke med att gifta sig.

Efter frieriet är det dags för äktenskapets ingående. Detta sker genom fästning som är en gammal folklig sed. Friaren rider till fästmöns hem, där hela fästningsceremonin sker. Talesman framför friarens önskningar till fadern, som svarar för dotterns räkning. Efter en procedur, överlämnas fästegåvor mellan de unga tu. Brudgummen för med sig bruden till sitt hem, vilket kallas brudlopp. Detta ligger till grund för ordet bröllop. När sägnledningen har skett, genom att man drar täcket över det gifta paret, anses de vara gifta. Det finns en hel del sägnen runt bröllopet. Sägnen tar bl.a. upp när man kan gifta sig för att inte bli olycklig och hur man ska vara under själva bröllopet. Dessutom tar sägnen upp om bröllopsklädseln, brudfärden, hemkomsten, festen, maten, brudsängen mm. Genom att bröllopet ursprungligen var en folklig sed med fästning som den juridiska bidningen, så blev det en kamp mellan kyrkan och folket om vem som skulle uträtta bröllopsceremonin. När kyrkan vann striden, så införde de bl.a. brudklädsel, brudkrona och päll. Dessa föremål fick en mystisk aura över sig vilket berodde på kyrkan tillskrev dessa föremål en helighet som gick utanför det folkliga. Detta innebar att folket anammade kyrkans tro och förde in föremålen i sägnen, som då ledde till en vidskepelse.

Kyrkan införde också in ceremonier, t ex vid brudsängen som bidrog till synen på kvinnan förändrades. Denna ceremoni hade även en annan betydelse genom att prästen uppmanade paret att vara återhållsamma, vilket innebar en reglering av umgänget och därmed barnafödseln. Denna egenskap hade även pällen som endast få bäras över en jungfru, vilket innebar att kvinnorna fick ett skydd. Detta innebar också att kvinnan fick svårare att kunna gifta om sig. Kyrkan anammade också vissa saker från den folkliga traditionen ex vigselringen, som var från början en pant vid fästningen. Jag har också funnit att kyrkan har varit ambivalent när det gäller var giftermålet ska ske. Från början var de emot folkseden att vigningen skulle ske i hemmet genom fästningen. Med olika metoder försökte kyrkan att få folket att gifta sig i kyrkan, men dessa metoder har varit verkningslösa. Det enda som resulterade i att alla vigslar skedde i kyrkan var tidens tand och att representanter från kyrkan ställde sig på folket sida. När folket hade gift sig i kyrkan en tid så ville adeln ha bröllopet hemma vilket kyrkan kunde gå med på. Detta kunde ske dels för att det var adeln och inte bönderna och främst för att prästen var den enda som fick utföra vigseln och därmed hade kyrkan övertaget. Många av sägnerna kan man härleda till bibeln t ex fästningen 1 Mos 24:16-48, samt gåvorna som står i Syr 35:11, men också stöd för kyrkans handlande då det står att tiggeri är fördärvlig för människan syr 40:28.

När ett äktenskap har ingåtts så är det naturligt att hon blir med barn, vilket föranleder till hur man ska göra för att skydda barnet. Detta sker enligt sägnen bl.a. genom att man låter ett ljus brinna kvar till dopet. Vilket man kan finna stöd för i kyrkan och i bibeln. Från början så tryckte kyrkan på att barnen var född med arvsynd och att man måste utföra exorcism för att rädda barnet. Detta gav upphov till att mystifiera både barnet och dopet, vilket ledde till folkets sägner. Det är därför det finns olika sägner som berättar hur man gör inför dopet och under dopet. Vissa sägner går tillbaka till bibeln ex att kvinnan inte fick beträda helgedomen innan kvinnan blev levitisk ren, detta kom av Marias rening. Genom att kvinnan inte var ren resulterade det i att föräldrarna inte kunde vara närvarande vid dopet, vilket föranledde till att skapa sägner som inte kyrkan har något att göra med t ex att barnet blir olydigt om fadern är närvarande. Det fanns flera sådana riter t ex att barnet blir hurtigt om man dansade med barnet vid barnsölet. Barnsölet var efter dopet och sägnen berättar om innan vilket man kan finna förklaringen i att få tid till barnsölet så ville folket att prästen skulle utföra ett nöddop, vilket kyrkan försökte att stoppa. Nöddopet skulle endast ske då barnet var sjukt och risk för att barnet skulle dö.

Andra trätor ämnen var kakaltaret där kyrkan försökte att stoppa seden att kvinnan skulle ge präst och folk kakor, och att dessa skulle läggas på ett altare. Jag fann i bibeln att man offrade kakor, vilket skulle innebära att seden hade en kyrklig anknytning men att kyrkan gick emot denna kyrkliga offrande. Jag fann en rimlig förklaring till att kyrkan gick emot detta genom att det gav upphov till oordning och störde gudstjänsten samt att prästerna tolkade denna offer som ett avguda offer då kvinnorna ville visa upp sig och att de dessutom lade kakorna på ett helgonaltare.

6. Slutord

Tack vare Leonard Rääfs framsynthet att bevara de gamla sägnerna till eftervälden kan man få en inblick i den gamla svenska kulturen. Det är viktigt att veta sin historia för att få förståelse för sin egen tid. Många seder och bruk, men också många sägner lever kvar i dag, vissa av dem har förändrats till en modern och förändrad form. Skrocken om ringen finns kvar t ex att man trär upp en ring på ett hårstrå för att utröna när man ska gifta sig. Dessutom får man inte sätta någon annans vigselring på sitt finger för då blir det olycka. Sägnen förr i tiden upprätthöll en ordning i samhället. Genom sägnerna kunde folket komma ihåg regler för dop och bröllop.

Kyrkan har försökt att påverka folks vardag, detta har ibland lett till stridiga motsättningar. En del av de folkliga sederna har kyrkan förbjudit t ex kakaltaret. Ibland har folkets riter förts in i kyrkan exempelvis ringen. Kyrkans heliga ritualer gjordes mystiska, vilket ledde till att sägnerna kom att få en magisk aura.
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