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FÖRETAL

Med Nordiska museets handlingar införlivas härmed för första gången ett
arbete författat av en bland de baltiska forskare som under andra världskriget
sökte sin tillflykt till Sverige. Det har för Nordiska museet varit en särskild
tillfredsställelse att få öppna sin publikationsserie för sina kolleger från andra
sidan Östersjön. De är representanter för små folk som trots nästan ofattbara
politiska och kulturella svårigheter förstått rädda sin nationella egenart genom
århundradena. Att Sverige givit dessa forskare ej blott skydd utan också arbets
möjlighet utgör för alla frihetens och forskningens vänner en källa till uppriktig
glädje.
Professor Straubergs' avhandling kompletterar i mångahanda måtto på ett vär
defullt sätt de omfattande studier som en av Nordiska museets forna tjänstemän,
Louise Hagberg, nedlagt i sitt arbete "När döden gästar" (1937). När man tar
del av föreliggande undersökning får man en stark förnimmelse av hur oerhört
rik den folkliga tradition är som letterna bevarat. Man anar vilken enorm förlust
det skulle inneburit, om e�empelvis det av Straubergs organiserade och till stor
del skapade folkminnes.arkivet med dess omkring 750.000 upptecknade folk
visor gått förlorat. De lettiska folkvisorna speglar en uråldrig åskådning utan
motstycke i Sverige där folkvisorna på sin höjd för oss tillbaka till medeltidens
katolska, internationaliserade civilisation. Den lettiska folkdiktning.en har ett
värde för kunskapen om hednisk föreställningsvärld som kan jämföras med de
isländska sagornas. Och liksom dessa förtjänar mycket av de lettiska sångerna
- vilka ofta genom citat skymtar i denna avhandling - att räknas till det i
världsli tteraturen omistliga.
Andreas Lindblom
Nordiska museets styresman.

FÖRORD

Undertecknad har sedan min överflyttning till Sverige tjänstgjort vid Institutet
för folklivsforskning och har där såsom vetenskaplig stipendiat beretts möjlighet
att fullfölja mina studier rörande lettisk folkkultur. Härvid har jag utarbetat före
liggande undersökning rörande de döda i lettisk folktro, vilket arbete först nedskrevs
på tyska och sedermera översatts till svenska genom kanslibiträdet vid Institutet fru
Margit Stoye under biträde av fil. mag. Erik Sjösell. För dessa och andra efter
arbeten samt som bidrag till tryckningen har anslag lämnats av Humanistiska
fonden genom Institutets ledare professor Sigurd Erixon, vilken såväl genom denna
åtgärd som genom bistånd i olika former inom Institutet på mångfaldigt sätt sökt
befrämja mitt arbete. Jag framför härmed min .stora tacksamhet till honom härför.
Kostnaderna för tryckningen kommo tyvärr, på grund av rådande svårigheter, att
överskrida det belopp som står till förfogande. Det blev då av avgörande betydelse
att mitt arbete av Nordiska museet antogs att ingå i dess handlingar. För denna
välvilja ber jag få framffö·a mitt vördsamma tack till Nordiska museets styresman
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professor Andreas Lindblom. Samtidigt tackar jag mm,eets bibliotekarie Sam Owen
Jansson för beredvilligt bistånd under utarbetningstiden.
KARLIS STRA UBERGS
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Det är förenat med stora svårigheter att
finna ursprunget till en folkreligion och blir
möjligt endast genom att vi steg för steg och
skikt för skikt söka oss tillbruka från de nu
levande traditionerna til.l det äldsta stadiet
och dess föreställningar, som i senare tider
alltmer nivellerats och förvanskats genom in
flytelser från olika håll. Vi ha härvid att
räkna både med den av den kristna kyrkan
så ihärdigt bekämpade hedendomen och med
relikterna av den ännu äldre folkrel1gionen,
sådan den framträder icke blott i de olika
skriftliga källorna utan även i de arkeolo
giska fynden, som berätta om riter och sed
vänjor främst i samband med död och be
gravning men lika ofta med diet dagliga livet
bland de levande.
Frågan gäller nu om och i vilken utsträck
ning det är möjligt att sammanställa det nya
med det gamla, att tolka det förhistoriska
och det forntida materialet och utnyttja de
yngre folkminnena även till belysning av
äldre tiders sedehistoria. Ända till helt ny
ligen ville man knappast, och i varje falt inte
gärna, medge detta, och särskilt bestred man
dessa källors giltighet när det gällde histo
riska och religionshistoriska frågor. Folktron
lämnades å sido. Beträffande den materiella
kulturen säger dock N. Lid, att man vid en
jämförelse mellan föremål från senare tider
och det arkeologiska materialet genast ser,
att mycket av det gamla håillit sig levande
ända fram till våra dagar, och detta i former,
som måste ha skapats för flera tusen år
sedan. 1) Det heter:
Det är även lätt att förstå, att sederna, de
traditionella riterna, i alldeles särskild grad
äro konstanta. De förbliva gärna oförändrade.
- - - Långt efter det seden upphört att
motsvaras av någon realitet, kan den fort
leva som en tom formalitet utan något som
helst tankemässigt underlag. - - - 2)
Den folkliga tron förmådde hålla sig kvar
vid sidan av den officiella, även om den
kvalificerades som "vantro", och vantro är i
korthet uttryckt det som den härskande re
ligionen och vetenskapen ansett vara minder
värdigt och som de bekämpat. 3) Men där
fortleva de åsikter, som under utvecklingens
gång vrakats och skjutits åt sidan, likaså
kultiska och magiska bruk, som ärvts från
släkte till slä:kte. Ständiga omtolkningar
skänka dem nya möjligheter till fortbestånd.4)
"Vantron" blir härigenom av speciellt värde

för klllilturhistorien, ty just detta undanskjut
na material måste för äldre tider betraktas
som ett av de bästa dokJUmenten. Detta gäl
ler varje slag av folktradition. 5)
Särskilt värdefulla, när det gäller de äldre
förhållandena hos letterna, äro deras gamla
folkvisor, som överflöda av ålderdomliga re
likter och reminiscenser, vilka samtidigt äga
stor betydelse för religionshistorien, myto
logien och kulturhistorien. De utgö,ra därför
en av de viktigaste käMorna inom den lettiska
folktraditionen. De skriftliga versionerna gå
endast tillbaka till år 1582. Visornas blomst
ringstid var emellertid, enligt P. smits, tiden
1200-1500 och enligt A. sväbe äro d!e ännu
äldre till sitt ursprung. De däri kvarlevande
relikterna inrymma många detaljer, som
kunna förklaras endast genom mycket tidiga,
förhistoriska paralleller. Sammanställda med
aI'keologiska och äldre skriftliga vittnesbörd
torde de kunna visa, att mycket av. diet, som
uppfattats som måleriska och poetiska troper
och epitet och tillskrivits folkpoesiens ska
pande fantasi, kan återinsättas i sin roll som
kulturhistoriskt tillförlitlliga fakta. 7)
Det är emellertid lika nödvändigt att läsa
i den stora bok om föregående tider som
Moder jord sätter i våra händer. De äldsta
vittnesbörden om ett folks historia utgöras
icke av skriftliga källor. Ett saJIDarbete mel
lan arkeologer och etnologer är oumbärligt,
om man skall kunna tolka och utnyttja det
ur jorden vunna materialet. Kontinuiteten
bör fastställas icke blott för den materiella
kulturens vidkommande, såsom skett t. ex
· . i
fråga om dräktskicket, 8) utan gäller även
sederna och i all synnerhet g r a v s k i c k e t.
Måillga riter och ceremonier i samband med
död och begravning, vilka ännu utövas i
traditionellt skick, äro inte längre fullt klara
till sin betydelse och 'kunna icke förstås utan
kunskap om förhistorien. Redan äro mång:a
av dem glömda, medan andra kvarlev:a dels
i folktraditionen , dels äro kända genom de
äldsta skrifterna. Genom en jämförels,e mel
lan dessa vittnesbörd och de arkeologiska
fy;nden ha vi möjlighet att få klarhet om de
en gång mening;sfyllda riterna. På samma
sätt kunna vi jämföra det folkforistiska och
etnologiska materialet med äldTie och yngre
historiografiska källor och på så sätt pröva
det förefintliga materialet. Innan en dylik
jämförelse skett får man icke utan vidare
nonchalera eller förkasta uppgifter, som till
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en början kunna förefalla nog så fantastiska.
Den historiska jämförelsen kan i många fall
åtminstone möjliggöra en datering "ante
quem" eller "post quem". Veta vi nu att
det folkloristiska materialet rörande t. ex.
häx- och varulvsproblemet till stor del är
hämtat direkt från häxpro·cesserna under
1500- och 1600-talen, kunna vi efter elimine
randet av sådana lära känna också de övriga,

äldre, underliggande stadierna och komma
fram till ett substratum, som är av stort
värde för fortsatta studier, även i kronolo
giskt hänseende.
En jämförelse med andra folk är nödvän
dig. Vad Lettland beträffar är särskilt det
preussiska och litauiska materialet av bety
delse, då dessa tre folk äro nära besläktade
och tillhöra samma baltiska folkgrupp. 9)

AVDELNING I

DE ÄLDSTA
BEGRAVNINGSRITERNA

frestas tro på en fullstä.,dig oföränderlighet
hos bilden av letternas seder och bruk. Hos
detta folk tyckas sedvänjor, levnadssätt och
förhållanden i hus och hem troget ha ärvts
från generation till generation århundraden
igenom.
P.å ett annat ställe heter det vidare (Il s. 80):
De sedeskildringar, som Manso och andra
preussiska historieskrivare sammanställt efter
de gamla källorna om preussarna, letternas
bröder, passa ännu i detta ögonblick in på
letterna i Kurland och Livland, och detta så
i minsta detalj, att nästan varje litet klädes
plagg i snitt, form och tyg, varje sedvänja
och vana i sina obetydligaste särdrag ännu
äro exakt desamma, så att man inte nog kan
beundra det trogna, uthålliga och sedebeva
rande sinnelaget hos detta folk.

1) N. Lid 1940, s. 123; K. R. V. Wikman 1945,
2)
3)
4)
5)
G)
')
S)
9)

s.

6 f, 14.

Ib. K. R. V. Wikman, s. 6 f.
L. Adamovics, MäJ}-i, i LKV 25740 f.
Ib.
K. Straubergs 1944, s. 1 f.
K. Straubergs 1939, s. 61, 449-459.
K. Straubergs 1938, s. 582 f.
K. Straubergs 1930.
I. G. Kohl, som även lärt känna letterna, skrev
år 1841 (Il s. 50): Sedan gammalt ha letterna
försummats av skribenterna, och det finns
därför inte i något arkiv fullständiga doku
ment om detta folks seder och vanor. Men
det som belyses och avslöjas av de sparsam
ma ljusstrålar, som då och då falla genom
århundradenas mörker, synes på ett frappant
sätt så likt det ännu existerande, att man
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Kapitel 1.
DEN LEVANDE DöDE

Letternas allra äldsta begravningsformer
känna vi icke till. Letterna, semgaUerna och
kurerna, som tillhöra den baltiska folkgrup
pen, blevo bofasta i Lettland omkring år
2000 f. Kr. 1) I en stenåldersgrav vid Irlava
har man emellertid träffat på en yxa från
snörke.ramiktidien (2500-2000 f. Kr.). 2) I
övrigt härstamma gravarna först från brons
åldern. Hos kurerna utgöras de för· det mesta,
såsom i Cirava, av högar med stenkistor, med
eller utan lerurnor för de brända benen och
askan. Men på samma plats har man från
denna tid också funnit en grav, innehållande
ett obränt lik. Båda begravningsformerna
förekomma sålunda under ,denna tid fredligt
vid varandras sida. Här, liksom i andra län
der, kan man konstatera en övergång från
jord- till b r a n d g r a v a r, varvid urnorna
till en början placerades i de r,edan tidigare
brukliga kistorna, som till sin storlek fort
farande voro avpassade efter de obrända
liken. Först så småningom bli !kistorna
mindre. Det utgör emellertid intet undantag,
när man, såsom i ett fall skett, i en och sam
ma gravhög i de understa lagren funnit 69
gravsättningar utan kistor och med liken
obrända, i de mellersta 182 brandgravar, även
de utan kistor, och överst till slut 59 sten
kistor med både brända och obrända lik (i
KlaI,1gukalns, från 12:e-6:e årh. f. Kr.). 3)
Från bronsåldern härröra också de 12 skepps
formiga stensättningarna i distrikten Talsi
och Ventspils, vilka äro brandgravar av skan
dinaviskt ursprung, liknande de gotländska
båtgravarna från samma tid.. De äro dock
icke karakteristiska för Lettland; en stark
inblandning av lettländska föremål i gravin
ventariet visar, att den gotländska kolonien
där icke utövat något större inflytande. 4)
De alltsedan stenåldern i olika länder kända
H o c k e r g r a v a r n a 5 ), i vilka den döde
nedlades med lemmarna hopdragna och sam
manbundna, äro icke rep,resenterade i Lett
land. Däremot har man hos balterna i Preus
sen 6) och Litauen 7) fUIIlnit sådana gravar
från sten- och järnåldern, med liken placera
de i gropar och med s·ammandragna lemmar.
Ända från äldsta stenålder känna vi till gra
var med liken i en s,å,dan ställning, så t. ex.
Mousterien-liket och andra. Under yngre
stenålder brukade man böja den dödes ben
kraftigt i knä- och höftleder samt hans ar-

mar vid armbågarna; ibland lades armarna i
kors över bröstet eller så att händerna be
rörde munnen eller kinderna. De döda bru
kade s·edan bindas e11er sys in i denna ställ
ning och sedan begravas sittande eHer lig
g,ande. Det är en allmänt utbredd tro att
detta karakteristiska sätt att fjättra den döde
har sin förklaring i föreställning,en, att man
måste hindra honom att bruka sina händer
�ch fötter för att lämna graven. 8)
Arkeologien har för Lettlands del inte kun
nat ge oss några belägg på detta begravnings
sätt, däremot finner man spår därav i den
lettiska folktraditionen, i synnerhet i de let
tiska folkvisorna, som ju •överhuvudtaget
överflöda av ålderdomliga rnlikter. Endast
i detta sammanhang kan man förstå följande
visa: "Jag har bundit samman mån käre bro
der med rep, med nycklar slutit till dörren,
så att han inte skall komma som gäst till
mig" (LD 27514). Här ha vi alltså fjättran
det. Men vi äga också folkvisecykler med
berättelser om en röst, som kommit ur jorden
på gravplats•en, när någon somnat eller velat
övernatta där. Man har hört de döda sjunga
dessa ord under jorden eller lagt dem i mun
nen på Moder jord eller De dödas moder
"Varför kommer du, som ej är bjuden, till
dem som äro bjudna? Dina ögon äro icke
förvridna, dina lemmar ioke hopdragna" (LD
27796). Här drages en skarp gräns mellan
döda och levande; de förra idealiseras och
bilda i de rättfärdigas land ett samfund av
de dugliga, goda, medan de levande fram
ställas SOIJil orättfärdiga ooh odugliga. De
kunna inte heller komma till de döda: en för
vridning eller stympning av kroppen och dess
lemmar är ju förutsättningen för inträde i
de utvaldas, de av Moder jord inbjudnas krets.
Detta krav tyckes ha varit absolut. De döda
äro de "sträckta" (ge11eckten) människorna
i de "sträcktas" land, de kal[as också de "plå
gade", de med "sträckta" ben och senor; de
sträckta och brutna benen uppräknas i många
varianter av de nämnda visorna (LD 27796).
Härigenom kunna vi också förstå följande
fråga: "Varför kommer· du, en människa från
den andra solen, till denna solen? Dina ben
äro icke sträckta, dina senor icke dragna"
(ib.). Så böra alltså de "vackra" och "duk
tiga" se ut i graven. Det är tydligt att här
icke avses något straff, och ännu mindre kan

15

DEN LEVANDE DÖDE
det vara tal om några kristna helvetesstraff
utan endast om en överrasikande omvandling
av den urgamla traditionen att begrava den
döde i hockerställning, varvid lemmarna ofta
ookså faktiskt sönderbrötos och senorna dro
gos ihop. Vi måste därför sammanställa visor
av detta slag med tron på de återvändande
döda. Den i Egypten under förhistorisk tid
förekommande seden att linda och binda ihop
de döda eller bryta sönder lemmarna och
ryggraden torde återgå på samma slags före
ställningar och på önskan att göra det omöj
ligt för de döda att vända tillbaka. 9) Gen
gångarna, som dock vanligtvis troddes vara
onda människor och trollkarlar som icke
kunde finna ro i sina gmvar, bekämpades på
särskilt sätt t. ex. genom pålning, känd tack
vare mossfynd. 10) Vi kunna här också hän
visa till sagorna om Hrapp, Glam och Thorolf,
som voro . gengångare och vilkas aska efter
bränning,en kastades i sjön eller begravdes i
jorden. 11) Man brukade också hugga huvu
det av den döde och lägga det mellan hans
ben. 12) Emellertid - "gengån.geri har aldrig
varit något normalt". 13) "Då man vill här
leda gravskick och dödskult enbart eller hu
vudsaklig, en ur fruktan, är detta en svår
överdrift". 14)
Man kan för övrigt i de lettiska folkvisorna
finna en bön såsom denna: "Kära mor, kom
inte som gäst till mig, kom inte heUer i dröm
men" (LD 275171 ). Ibland åtföljdes den av
en hotelse: "Kom inte som gä!St till mig;
måtte vargen sitta vid vägikanten tillsam
mans med björnen" (ib. 27515, 27516). Det
låter som om de levande inte önskade bli
störda ens av sina närmaste och käraste
släiktingar. Man säger t. ex.: "Kära mor,
kom inte till dina barn, måtte vägarna vara
igenvuxna med tallar och granar" (ib. 27518).
Det är dock inte på något sätt nödvändigt
att förklara så gott som allting i begravnings
riter och ceremonier som beroende av fruktan
för de avlidna - såsom ofta skett. Den
animistiska dualismen, enligt vilken kroppen
såisom ett i graven multnande l.ik och själen
som den kvarlevande deien vore skilda åt,
undanträngdes av den monistiska uppfatt
ningen att själ och kropp bilda en enhet även
efter döden, såsom de varit det i livet. Den
"döde" lever vidare. 15) Tyvärr har G. Neckel
uppställt begreppet om det levande liket 16)
och T. Naumann uppfattade det som ett verk
ligt lik, stelt och kallt, i en skenbarligen
ondskefull orörlighet och stumhet, uitrustad
med det skrämmande onda ögat och vandran
de omkring i natten. 17) Att denna uppfatt
ning är alltför ensidig står klart för oss; de
dödas återkomst i gestalten av ett lik eller
ett skelett är även oförenlig med! folktron.
I betydelsen av ett som levande uppfattat lik
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är begreppet "levande lik" ohållbart, ty det
är icke liket såsom sådant som kvarlever.
Döden är endast en övergång till ett nytt liv
på den andra sidan, och den döde återfår där
alla de levande människans färdigheter. Man
kan blott tala om "den levande döde", 18)
som lever vidare på andra sidan i ett nytt
liv liknande det timliga och kan komma och
besöka de levande, samtala med dem och del
taga i de-ras fester. "Det är den döde8 kropps
liga fortlevande, utan att man därvid gör sig
några föreställningar om den multnande krop
pens öde". 19)
Hos letterna, liksom hos övriga baltiska
folk, dominerar föreställning.en om den i jor
disk mening o d ö d 1 i g e o c h 1 e v a n d e
d ö d e.• I ett nyligen i Tlibing,en utkommet
arbete har M. Alseikaite-Gimbutiene med det
litall!iska materialet som utgångspunkt kom
mit till liknande slutsatser.
Begravningen är ett vittnesb
. örd om den
gamla föreställningen av den i jordisk mening
odödlige döde. Under hela den förhistoriska
tiden kan man konstatera sådana drag i
Litauens gravskick, som endast kunna tänkas
ha uppstått ur föreställningen om den döde
såsom levande kvar. Denne fick gåvor med
sig i graven, t. ex. prydnadsföremål, redskap,
vapen, olika föremål han tyckt om, mat och
dryck. Även hans häst brukade begravas
tillsammans med honom. Under begravnings
måltiden och vid senare minnesdagar satte
man fram mat åt de döda på gravar eller vid
offerplatser. De gravhögar, som kastades
upp, böra tolkas som en fortsättning av den
ursprungliga föreställningen om ett bonings
rum. - - - På andra sidan fortsätter det
jordiska livet. Denna andra värld, vand
ringens mål, utsmyckas icke på fantastiskt
sätt, det är ett osynligt fortlevande i den
gamla enkla formen. De döda och de levande
bilda en gemenskap. Gravskicket visar de
nära förbindels·erna mellan de döda och de
levande familj�- och släktmedlemmarna. Alla
i en familj begravas i en och samma gravhög.
Dubbelgravarna och övriga gravar för flera
personer ge oss upplysningar om dödandet av
änkorna. - - - Det förhistoriska grav
skicket vittnar om den största omsorg om
de döda. - - - 20)
Om nu den döde fortfarande lever, så be
höver han alltså alltjämt allt det som han
förut använt i det timliga livet. Därför
bringar man honom allt detta som gåva.
Ofta nämner han redan före sin död hur han
vill vara klädd, vilka djur som skola slaktas,
hur begravningen skall vara o. s. v. Om de
efterlevande varit försumliga eller snåla och
icke uppfyllt den dödes sista vilja kan han
komma tillbaka och utkräva sin rätt, och han
oroar de levande tills de givit honom vad han

DEN LEVANDE DÖDE
begär. När det heter att man sörjer för ho
nom av fruktan för att han annars skulle
komma tillbaka, är denna ängslan dock en
dast sekundär. Den döde behöver icke alls
komma tillbaka, om man blott låter livsme
del, redskap och allt annat, som han gärna
brukade använda i livet, följa med i graven
eller sänder det efter honom och sålunda sör
jer för hans kommande liv. Om han sedan

återvänder på "själadagarna" eller inbjudes
av de levande att deltaga i familjefester, är
han blott att betra:kta som en vänligt sinnad
gäst. De dödas återkomst är endast en se
kundär företeelse vid sidan av den primära
föreställningen om ett liv efter döden. Vörd
nad för och välvilja mot de döda återgäldas
alltid från dessas sida.

1) F. Balodis, Sthlm 1940, s. 28.
2) F. Balodis i LKV XI, s. 21428.
3) F. Balodis, Sthlm 1940, s. 56 och 1938, s. 74;
E. sturms i SuM 1936, s. 70 f.: 310 gravar
i gravhögen i Rezne vid Salaspils.
4) B. Nerman i NiK I, s. 72; E. sturms 1931,
s. 111.
5) G. Sverdrup i Nord. Tidskrift 192'7, s. 528.
6) M. Ebert, IX, Ostpreussen; E. sturms 1936,
s. 132.
7) M. Als�ikaite-Gimbutiene 1946, s. 174.
B) M. Ebert, IV, Grab, s. 454; H. Rosen 1948,
s. 93.
9) Om germanerna jfr G. Wilke 1923, s. 58.
10) M. Ebert, VIII, Moorleiche, s. 286 f.; A. Sand
klef 1933, s. 46, 77, 89 f.; Olaus Magnus III,
c. 4.
11) K. Kaalund 1870, s. 377 f.
12) H. Rosen 1918, s. 163; LP VII, 1, 133, 135.
13) C. W. von Sydow, i NK XIV, s. 112.
14) Ib.
15) L. Levy- ruhl, P. Sartori, H. Schreuer, G.
�
Neckel; Jfr W. Wundts "Körperseele".
16) G. Neckel 1913.
17) T. Naumann 1921, s. 22.
1B) Jfr "döding" hos lapparna, H. Grundström
1942, s. 7.

P. Geiger, Leiche, i HDA V, s. 1024: som
"levande lik" borde man endast beteckna
de av den dödes gestaltningar som kunna
uppvisa något av likets karakteristika, så
lunda blekheten, minskad tal- och rörelse
förmåga, begynnande förmultning och slut
ligen också skelettets framträdande. Jfr U.
Harva 1945, s. 101: Det levande liket är en
helhet, som lever och handlar som sådan.
Det är inte endast den avlidnes bild eller
skugga, det är den avlidne själv.
20) M. Alseikaite-Gimbutiene 1946, s. 174. Jfr
också E. Birkeli 1938 s. 12: Fra d0dskulten
kan f0lgende frelles trekk anföres: 1) De
fleste folk bruker som regel bestemte uttryck
for å betcgne individets postmortale vrere
form til forskjell fra den premortale. 2) Den
d0de er f0rst og fremst medlem av de d0des
samfund og bor enten i eller ved graven
eller foretar en long reise til d0desland.
3) Den d0des tilvrerelsesform tenkes alltid
som en kopi av det levende individs, dog
også som en mindre utgave av samme med
materielle behov for mat, drikke, husvrer
etc. 4) Den d0de kan gi sig og sine behov
tilkjenne for de levende og tenkes å kunne
yde flere hjelp til dem.
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Kapitel 2.
DEN DöDES HUS

Fruktan för den döde to'l'de som sagt icke
kunna betraktas som det primära, särskilt
inte om man tänker på de s. k. h u s b e g r a v n i n g a r n a, då man behöll liket hem
ma i så nära gemenskap med de levande som
möjligt, något som i Europa kan spåras långt
tillbaka ända in i äldre stenålder. Även un
der yngre stenålder finner man husbegrav
ningar på talrika boplatser vid Sveriges syd
kust, på Gotland och många andra ställen
i Europa, i enstaka områden ännu långt fram
i La Tene-tid, och detta även i sådana fall då
de döda bränts. 1) De döda stanna.de kvar
hos de levande i sina gamla hem, och det är
icke tal om någon grav "men om den sovande
i hans lcie".2) I sina bästa kläder och
prydda med smycken hade de döda i Men
tonegrottorna "i sofläge lagts ned på sidan'',3)
Livsfunktionerna hade ej upphört; den döde
hade försetts med mat, vapen, kläder och
smycken. Även det skelett, som påträffades
i Dordogne, hade mat och vapen omkring sig.
Tron på de dödas kvarlevande får väl betrak
tas som typisk för stenåldern. 4) Det kan
inte vara tal om någon fruktan för de avlid
na; denna känsla kunde blott uppstå då man
började avskilja de döda från de levande.
Ännu sedan husbegravningen under yngre
stenålder efterträtts av bisättning i gravar,
lät man dessa efterbilda bostäderna. "Den
d0de hadde hvilt på den boplass hvor han
hadde levt; det måtte da ligge nrer å kon
struere den d0des s,eparatbolig i likhet med
de levendies 5) ••• som et hjem for mennesker
med de levendes egenskaper og behov med
sig i graven". 6) De anhöriga sökte förse den
döde med allt det som han skulle ha behövt,
om han hade fortsatt att leva under liknande
förhållanden som fram till sin död, och strä
vade efter att skänka honom möjlighet till
en liknande livsföring. 7)
Redan vid slutet av stenåldern 8) eller bör
jan av bronsåldern finna vi alltså s,edvänjan
att åt den döde anordna en husgrav, som
man tänkte sig som en regelrätt bostad.
Gravhuset för den döde får väl anses vara
ett gemensamt indoeuropeiskt kulturelement;
i Europa ha vi funnit sådana försedda med
sadeltak, i Asien med platt tak. 9 ) Sålunda
har man i några gravhögar vid Laubingen
och Helmsdorf i Thliringen, vilka härröra
från tidig bronsålder, funnit gravkamrar

med takliknande konstruktion, bestående av
en takås på snett i jorden nedsatta sparrar
och åsar. över de förra lågo stockar, som i
sin tur varit täckta med vass. Den döde hade
också i detta fall fått gåvor, och dessutom
torde vi här ha de äldsta kända spåren av
människooffer. "Liket hviler her i en t0mret
ekekiste som er satt i gravhuset. I ett tykt
askelag under hovedgraven fant man dess
uten skelettene av to mann, som de d0de
hadde fått med sig som tjenere". 10) Ungefär
från samma tid härstamma hUJsgravarna i
högarna i Kirchenheiligen och Nienstedt, be
stående av lodräta stolpar och vasstak, och
åtskilliga andra; vidare ha vi bronsåldersgra
var med rundhyddor av trä i Hessen o,ch
Holland, kungagraven i Seddin, en träkon
struktion med högt sadeltak från yngre Hall
statt-tid i Villingen och andra byggnadsverk,
de skytiska husgravarna och de etruskiska
kammargravarna, som i alldeles särskild
grad efterbilda bostäder, vilket senare icke
heller berördes av förändringen i gravskicket.
Det sker blott en förminskning från gravhus
till husurna 11) just i samband med införan
det av likbränningen under brons- och järn
ålder. Då man senare åter började begrava
de döda obrända, fortsatte man att avbilda
boningshusen i sarkofagerna i sten- och trä
kistorna samt ännu under vikingatid i de
väldiga, timrade gravkamrarna. 12)
De yngre gravarna i Hede1by, på Björkö
och i Soest i Westfalen kunna härledas ur
nordvästeuropeiska förebilder, som sedan
fortlevat ända in i karolingisk tid. 13) På en
gravplats i Soest träffade man på en ungefär
2 m. djup grop med stolpar i de fyra hörnen,
golv och väggar av trä och med väggbjälkar
na uppifrån instuckna i fogarna. I denna
kammare hade träkistan med den döde blivit
nedsatt och det hela sedan övertäckts med
en jordhög. De äldsta gravarna, av vilka de
flesta äro avsedda för kvinnor, härstamma
från 500-talet e. Kr. Från och med 6. år
hundradet tyckes denna gravplats icke mer
ha använts. 14)
De rikaste fynden har man dock i Skandi
navien. Mer än 100 av de väl kända kvadra
tiska trägravkamrarna ha påträffats på
Björkö (Birka) delvis i högar, men delvis
också under plan mark, nergrävda i den hårda
leran på ända till 2 m djup. De voro upp-
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förda av fyra runda hörnstolpar och mellan med de arkeologiska fynden. Sålunda säger
dem timrade väggar. Kammaren har varit lbn Rested omkring 930 e. K'I'.: "Dör någon
försedd med tak av kluvna ekstockar och hos dem av de förnäma, så gräva de en grav
bjälkgolv. 15) Sådana gravar ha påträffats åt honom, lik ett rymligt hus, lägga honom
dels innehållande endast ett mansskelett, för däri och låta honom få med i graven sin
sett med vapen o. d., dets endast ett kvinno livklädnad .. .". 23)
skelett, dels slutligen både ett mans- och ett
I Lettland har man icke funnit några kvar
kvinnoskelett, och i alla tre fallen inte sällan levor av sådana trägravkamrar, däremot i
dessutom en eller ett par hästar och enstaka Preussen. Folkvisorna ha dock bevarat spår
ben av svin (skalle) och nötkreatur. Liken därav, så t. ex. följande: "Lärkan bygger ett
voro ibland begravna i hockerställning. Gra bo i hästens hov, men min broder en kam
varna härstamma från 900-talet och tidi mare i sandbergen" (LD 49499). I en annan
gare. 16) I Hedeby i Slesvig har man träffat folkvisa heter det: "Hade jag vetat var hö
på flera kammargravar, och även här kunde gen är, där jag skall ligga, så skulle jag ha
man se spår av golv och väggar i trä liksom klätt den med ekbräder-" (ib. 27556), och
av taket, som störtat in under den tunga detta bör förstås så, att högen icke skulle
stenbördan. En i jorden nergrävd grav.kam kläs på utsidan utan att det här skulle vara
mare var övertäckt med en båt. Även dessa fråga om en gravkammare.
gravar härstammade från 900-talet. 17)
De underjordiska gravhusen ha väl försvun
I Danmark är konstruktionen något annor nit i nyare tid, men icke seden att bygga så
lunda än i Sverige och Norge. 18) De norska dana hus ovan jord på kyrkogårdarna; de
timrade gravkamrarna kunde möjligen här återfinnas ännu hos de finsk-ugriska kare
stamma direkt från liknande gravar under lerna och lapparna. 24) Här må också nämnas
yngre stenålder och senare, delen av äldre de mera konstnärligt präglade och arkitek
järnåldern (300-600 e. K'r.). En gravhög toniskt värdefulla gravmonumenten, som ut
med en gravkammare från 3QO-talet i det formats som hus; de erinra om de enkla trä
tidigare norska området Jored i Bohuslän hus, som ända fram på 1800-talet kunde ses
hade golv, sidoväggar och tak av ekplankor.19) på kyrkogårdar även i Sverige och då utdöm
En trägravkammare av skandinaviskt ur des som "de gamla trähusen". 25) Sådana
sprung, nergrävd i en 1-1,5 m djup grop, "gravar med hus" ha även funnits i Lett
har även påträffats i Ukraina, i byn Sesto land. 26)
vitsy vid Cernigov. Den döde hade begravts
Ovan har på tal om Småland nämnts om
tillsammans med en kvinna, en häst och före överbyggda gravar, så på Böda kyrkogård
mål av olika slag, särskilt delar av rustningar befintliga gravar, som voro omgivna av trä
och vardagliga bruksföremål. Kvinnan låg staket med sluttande trätak, och om Tanum,
till vänster om mannen och hästen vid bådas i stället för gravstenar hade bönderna slagit
fötter. Mannen var nedlagd i hockerställning, ihop några brädeT, vilka voro lagda på gra
hästen hade blivit dödad med en spjutstöt för varna. På sidorna under dem runt omkring
pannan. 20) Anläggningen i sestovitsy-graven voro lagda stenar, antingen lösa eller ordent
överensstämmer nästan i alla punkter med ligt murade, på vilka bräderna vilade. Lik
den i gravkamrarna på Björkö och härstam som den döde utrustades, uppfördes även på
mar från ungefär samma tid. 21)
hans grav, i vilken han ofta fått mull med
En intressant svensk sedvänja har L. Hag från den egna jorden samt stycken av bosta
berg omnämnt:
den, en liten byggnad, så att han ej skulle
"Ett försiktighetsmått mot den döde var behöva sakrna det lämnade hemmet. 27)
att plocka mossan ur väggen eller tre nypor
Ett brant stupande skydd, som till formen
mull från takfoten över ingångsdörren och liknade taket på ett boningshus, torde även
lägga till liket (Södermanland). I Lekvattnet ha funnits i och med de äldre g,ravvårdarna
(Värmland) har en person fört stycken av på de ortodoxa karelernas kyrkogårdar, men
bostaden och uthusen samt jord från egen ersattes sedan under nyare tid med ett
domen till sin hustrus grav, så att hon icke ko'l'S. �8) I Lettland var det allmän sed att
skulle komma igen. Hon mentes då allt fort placera gravvårdar med den död!es namn,
farande ha det gamla hemmet till förfogande. födelse- och dödsår på graven, varvid dessa
För att icke den döde skulle taga lyckan från tavlor voro försedda med ett tak och mycket
linlanden, humlegården och åkern brukade litet liknade ett kors. Dessa "kors" omtalas
man i Unnaryd (Småland) lägga linfrö, humle i folkvisorna som själens tillflyktsort under
och mull från åkerjorden i likkistan till den den första natten. Om begravningen blivit
avlidne husbonden." 22)
fördröjd, övernattade sjä1en "i korsets spets"
Arabiska re, senärers berättelser om ryssar (LD 27616-27618). Om det nu var fråga
na, med vilka de sannolikt menade de skan om en efterbildning av ett hus, kunde vi ock
dinaviska varjagerna, överensstämmer väl så antaga, att man med "s,petsen", som väl
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egentligen knappast ägnade sig till uppehålls
ort, avsåg en lugn vrå under taket.
Att även kistan betraktades som den dödes
hus är känt. Stockkistar finner man jämsi
de,s med sådana av sten. Alltsedan bronsål
dern förekommo de i Skandinavien, Mecklen
burg, Hannov,er, England och Skottland. De
stodo på marl�en eller på stenar e. d. i själva
gravhögarna. Enbart i Danmark hade man
fram till år 1894 påträffat 48 dylika "ek
kistor" i 33 gravhögar, i Skåne och Holland
28, 29) och de ha fortfarande varit i bruk
ända fram till historisk tid, så t. ex. både i
Ryssland, där man kunde köpa dem öv.erallt, 30)
och i Litauen 31) samt i Lettland änn\U i bö•r
jan av 1800-talet. 32) I de lettiska folkvisor
na omtalas de som "huset av ett stycke trä"
(LD 27420), ofta i samband med gravhögen,
där den döde säges ha en stuga av hårt trä
med tak av grön· gräsmatta" (ib. 27706).
Annars är det själva gravhögen som hos let
terna kallades "det eviga huset" (LD 27667,
27642, 27570, 27662, 49490 o. a. st.), där den
döde icke blott kan sova utan ookså höra och
höras samt tala med sina anhöriga, även om
han endast med svårighet kan lämna det.
I bronsålderns- och senare fynd är kistan
övertäckt med steillar och gravhögen, och i
de lettiska folkvisorna heter det också att
den enda s,anddörren är sammanvuxen med
väggarna (LD 49492) och huset övertäckt
med gräs (ib. 27555) ; diet är ett vitt sand
hus med grönt grästak (ib. 27566). På en
enda dag sägas bröderna ha timrat det (ib.
49508). Liksom varje annat hus har det ock
så en nyckel, och det berättas, om hur jord
dörren öppnar sig och jordnyckeln gnisslar.
När dörren slutes, hör man återigen nyckeln
vridas om, varefter den gömmes (ib. 27554)
hos Moder jord eller hos gravmodern, pest
modern eller soldottern (ib. 27579, 27512 o. a.
st.). Likkistan kallas också "det eviga hu
set"; dock överensstämmer den döde i lik
kistan mera med den yng,re föreställningen
om liket; han sover visserligen endast men
kan inte längre höra eller känna något.
Vi finna också ett t ä 1 t som den dödes
hus. I Achmed ibn Fadlans reseskildring av
år 921-922 beskrives, hur ,en varjagisk man,
som dött, brändes tillsammans med en jung
fru, som offrat sig frivilligt för att följa
honom till den andm sidan. Bränningen
skedide på ett skepp, där man rest ett tält
med en bänk och andra föremål som skulle
följa honom. V. J. Mansikka 33) sammanstäl
ler denna beskrivning med ett ark,eolo.giskt
fynd i en skandinavisk gravhög i Ryssland,
där man bl. a. påträffat skrovet av ett skepp
med resterna av en bädd ellm- bänk.
Mycket likt ett tält är också det "h u s",
som letterna uppförde över den döde, när de
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skulle hålla likvaka. De till begravningen in
bjudna gästerna samlades redan kvällen före
och hade med sig mat, såsom bröd och kött,
och brännvin. Före solnedgången fördes den
döde in och placerades på ett lågt bord i stu
gan, förstugan eller en bod (k 1 e t s). Vid
likkistan reste man fyra trästänger och på
dessa hängdes ett vitt lakan. På kortsidorna
hängdes också vita lakan, och på så sätt fick
man omkring kistan ett sla,gs hydda, s,om
kallades d e n d ö d e s h u s. Det smyckades
sedan av kvinnorna och behängdes med
mönstrade dukrur. Vid den öppna kistan
brunno även ljus i stakar. Under vaknatten
sov man icke alls utan sjöng sorgesånger.
Framför kistan ställdes ett litet bord, en
karmstol eller en bäm:k. Bordet var täckt med
en vit duk, ljus ställdes därpå, ett för vart
tionde år som den döde levat, och mellan
ljusen mat för honom: två levar vitt bröd,
en skål med smör, en med honung, kokt mat
och öl. Ett annat bord dukadie man i stugan
för deltagarna i likvakan, som där kunde
taga för sig då och då. 34)
Från Renda, i Kurzeme, ha vi ,en liknande
beskrivning. På be.gravningsdagen fördes den
döde in i förstugan och kistan placerades där
på två pallar. över den hängdes ett lakan
på fyra stänger: det var "likhuset". 35) Det
samma förekom i Kurzeme hos liver, na och
zigenarna. 36)
En sed, som påminner om uppförandet av
dessa tälthus över den döde, förekom i Skan
dinavien. 37) Först och främst brukade man
i Sverige omedelbart efter ett ,dödsfall hänga
vita lakan för fönstren i sorg,ehuset och även
täcka väggarna på samma sätt. "Att be
hänga de bara väggarna med vita lakan har
i hela. Skandinavien varit gammal sed". 38)
Ofta fick man låna det behövliga materialet
hos någon granne. 39) Man täokte med vita
lakan i självia likrummet icke endast fönstren,
utan även väggar och tak. Detta skedde sam
tidigt med att kistan med diet svepta liket
placerades där. 40) I Madesjö (Småland) hade
sådana lakan 1870 spänts i tak och omkring
väggar. 41) Man ställde även ett litet bord
med brinnande ljus på vidl den dödes. huvud
gärd. Detsamma skedde hos s·etukeserna i
Estland; liket placerades i ett hörn längst in
i stugan, som behängdes med lakan. Dess
utom brukade man vid d\etta tillfälle spänna
en duk i taket 42) och uppffö,dJe alltså även
här ett slags "hus". Även på själadagarna,
då de döda tänktes komma till de Ievande,
brukade man hänga upp lakan, och i Estland
bjöd man dem komma in i ett med sådiana
klätt rum, detta t. ex. på alla helgons dag.43)
Samma sed finner man hos mordvinerna. 44)
Vita dukar och lakan användes vid jultiden
hos både finnar och svenskar. 45) NäJr kare-
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lerna samlades till någon fest till minne av
släktens alla diöda medlemmar, förekom bl. a.
den sedvänjan, att de hade med sig tränag
lar, som slogos in i springorna i fest.rummets
väggar, för att de döda, som osynliga dock
vorn närvarande, skulle hänga upp sina klä
der på dem eller också hängde man på -dem
upp de handdukar, som de döda skulle torka
sig på när de ätit. Antalet spikar skulle svara
mot antalet osynliga gäster, som inbjudits till
minnesfesterna. Sådana höllos bl. a. på tredje,
sjun<lle, nionde och fyrtionde dagen efter
dödsfallet. 46) Lakanet förekom vid begrav
ningen även i andra sammanhang; det hörde
till de ting som den döde fick med sig i gra
ven. 47) Moder jord täcker så dlen dödes vilo
plats med ett vitt lakan (LD 49527, 27713).
Det föräldralös,a barnet säger: "Vart skall
jag gå och var skall jag stanna? Alla hata
mig. Jag skall svepa in mig i ·ett lakan och
krypa in i Guds jorrd" (i:b. 4802).
Det är emellertid påfallande, att samma sed
också återkommer bland bröllopsceremonier
na, så t. ex. hos svenskarna i Estland, där

väggarna vid bröllop behäng,dles med vita
lakan. Av en litografi föreställande ett bröl
lop på Ormsö, framgår att man spänt lakan
på väggarna. Till samma källa hänvisar ock
så G. Danell. 48) Även esterna behängde en
del av väggen, som var bakom matbordet, för
att, som det hette, skydda bröllopsgästernas
kläder mot de röksvärtade väggarna. Men
man brukiade också kvällen före eller på bröl
lopsdagens morgon und!er hemlighetsfulla
riter slå in de redan från Karelen kända trä
naglarna i stugväggen.. Dessa voro enligt G.
Ränk 49) avsedda för de osynliga gästernas,
alltså de döda anförvanternas kläder.
I Lettland återfinnes samma se· dvänja. Vid
bröllopen brukade man nästan överallt kläda
väggarna med vita lakan, i Vidzeme t. ex.
den vägg, vid vilken bruden skulle sitta
(Piebalga) eller det förnämsta hörnet, där
det unga paret placerades (Valmiera) och i
K!Urzeme behängdies alla väggarna ('l'alsi). 50)
Man väntade ibland tills de nygifta kommit
tillbaka från kyrkan, satte små granar vid
dörren och strödde hackat granris på golvet,

1) M. Ebert XIV, s. 443; jfr.

apud majores om
nes in domibus sepeliebantur (Serv.ad. Aen.

VI, 154).
K. Stjerna 1911, s. 125.
G. Sverdrup 192/7, s. 22.
Ib.; G. Back.man 1911, s. 140.
G. Sverdrup i Nord. Tidskrift 1927, s. 522.
6) Ib., s. 52'4.
7) K. Beth, i HDA, VIII 1467.
8) F. Hansen 1938, s. 24.
9) M. Ebert IV, Grabhaus § 6; om "boplasskul
tur", se E. Nissen i NK XXVI, s. 11.
lO) G. Sverdrup 1933, s. 17.
11) Om preussarna, se W. La Baume 1939, s.
230; för Sverige jfr S. Lindqvist 1935, s. 140.
12) M. Ebert V, s. 214. Jfr H. F. Feilberg 1914,
s. 117. Denne tankegang, at den d0de bor i
graven, finder sin bekrrefteI.se i gravskikke,
i det grave- eller kamerlorm . . . huset, hyt
ten overlades til den d0de, han bliver begra
vet i den.
13) T. J. Arne 1931, s. 301.
14) Ib., s. 302.
15) Ib., s. 294.
16) Ib., s. 296.
17) Ib., s. 299.
18) S. Lindqvist 1920, s. 61 f.
19) T. J. Arne 1931, s. 300.
20) Ib., s. 286.
21) Ib., s. 296.
22) L. Hagberg 1937, s. 2a.3.
23) V. J. Mansikka 192·2, s. 337; jfr Yngligasa
gan, c. 11: "byggde de en stor hög och gjor
de derå dörr och trenne gluggar. Då Frö
var död, buro de honom in i högen, och sade
svearna, att han ännu lefde . . ."
24) U. T. Sirelius 1925., s. 65.
"Les corps sont
places dans les cercueils en bois de pin et,
en guise de pierre tombale, on eleve sur la
fosse un appentis en bois, ä. deux pans, com
me un toit de maison, haut de quelques cen
timetres au dessus du sol. Sur le devant est
percee une petite ouverture carree, sans
2)
3)
4)
5)

. 25)
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2 6)
27)

28)

29)
30)

31)
32 )
33)
34)

35)

36.)

37)

38 )
39)

doute que le mort puisse respirer" (C. Rabot
1885).
"Längs över gravarna låg . . . en trähuv,
uppbyggd av kluvna stockar och plankor
till en husliknande liten byggnad . . . Taket
var la·gt som på ett hus. (G. Hallstrom 1922,
s. 162 ff.). På eller vid huven lågo de verk
tyg, som man använt vid gravens grävande
och gravmonumentets uppförande, såsom
spade, yxa, bleckhink" (ib., s. 163 f.; jfr
E. Mahler 1936, s. 409 f, 659.)
L. Hagberg 1937, s. 490; Helsingeboken utg.
K. A. Haegermark 1900, s. 83, 100, 105.
L. Hagberg 1937, ,s. 490.; C.-M. Bergstrand
III, 1936, s. 62.
L. Hagberg 193· 7, s. 490, jfr s. 213.
V. J. Mansikka 1922, s. 81. ·
G. Sverdrup i NVHS 193·3, s. 17.
A. Olearius 1647, III, s. 311; E. Kämpfer 1683;
V. J. Mansikka 1922, s. 174; om lapparna se
Joh. Schefferus 1673, s. 313.
M. Alseikaite-Gimbutiene 1946, s. 125.
J. Jaunzems 1939, s. 42 f.
V. J. Mansikka 1920, s. 329.
B. Senkevica 1939, s. 141.
LD III, 3, s. 870.
"Hela natten stod kistan framför huset. Av
lakan oc,h segel gjorde man sedan ett litet
hus för kistan rakt under boningshusets
fönster" (0. Loorits i Verh.d.gel. Estn.Ges.
XXVI, s. 188); om zigenarna i socknen Pope
(Kurzeme år 1939): under natten före be
gravningen ställes kistan ut i skogen under
ett tält, som uppförts av lakan på 4 stänger.
En sida förblir öppen. Man bjuder omkring
mat, man äter, dricker och dansar till musik
hela natten.
"Utan rast förde de honom (Skalla-Grim)
till Nöstnäs. Här slogo de för natten tält
över liket" (Egil Skallagrimssons Saga, c.
53); jfr "en himmel over Kisten, Himmel
seng", hos Troels-Lund, XIV, s. 157.
L. Hagberg 1937, s. 221, 429.
Ib., S, 224.

DEN DÖDES HUS
som dessutom pryddes, med blommor och fär
gade spån. De gifta kvinnorna och de unga
flickorna häng,dle upp lakan på den vägg, vid
vilken det unga paret och hedersgästerna
skulle sitta (Dundaga). 51 )
Alla dessa bröllopsseder kunna vi sam-

�O) Ib., s. 221. Jfr Nicolovius 19214, s. 219.
L. Hagberg 1937, s. 22·2.
42) G. Ränk i SM 1944, s. 31.
43) 0. W. Masing 1821; Ränk 1944, s. 40.
44) G. Ränk 1944, s. 40.
45) Ib., s. 45; M. P:n Nilsson, i NK XXII, 1938,
s. 25.
46) G. Ränk 1944, s. 45.
41)
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man:ställa med begravningsbruken. Att det
här icke endast var fråga om en utsmyckning
är tydligt. De döda kunde vara närvarande.
Även vid själadagarna om hösten (r u d e nä j i) gjorde man med en duk en väg för
de döda ända fram till dörr,en. 52)

47) Jfr Joh. Schefferus 1673, s. 312: solent autem
cadavera defuncti involvere veste Iinea.
4B) G. Danen 19!22, s. 28; H. Schichting 1864.
49) G. Ränk 1944, s. 45.
50) LD III, 1.
51) RLBZK VI.
52) E. Volter i Zapiski Imp. Russk. Geogr. Obsc.
XV, s. 76.

Kapitel 3.

GRAVHÖGEN

G r a v s ä t t n i n g i h ö g förekommer
hos de baltiska folken redan under äldre
bronsålder. I Preussen lades liket i en ur
holkad trädstam eller stockkista på marken,
och en jord- eller stenhög kastades upp över
det hela. Dessa gravhögar, som för det
mesta ligga i skogen eller bland buskar och
snår och innehålla en el1er flera stockkistor,
äro vanligen omgiV'lla av en ,eller ett par
stenringar. De förekomma ända in i yngre
bronsålder (1000-500 f. Kr.) då detta grav
skick i Preussen upplevde sin blomstringstid.1)
Under första delen av jä:nnåldern (500-150
f. Kr.) satte man ännu ner likkistor i de
gamla högarnas ytterpartier. De under denna
tid nyanlagda högarna, som utgjorde släkt
gravar för olika medlemmar av samma familj
eller släkt, innehålla ,ett antal mindre stock
kistor och dessutom icke sällan många ask
urnor, upp till 30 och flera. 2) De kuriska
bronsåldergravarna i Lettland äro för det
mesta gravhögar med stenkistor och med eller
utan lerurnor. 3) I gravar från förromersk
järnålder, t. ex. de i Värve från andra år
hundradet f. K;r., har man funnit ett obränt
lik liggande på flata marken i en hög och
därintill aska och kolrester, som kanske här
stamma från eldriter, förenade med grav
måltider. 4) Den yngre romerska järnåldern
är den sydöstbaltiska gravhögsk
: ulturens
egentliga blomstringstid. Vid ,dess slut finner
man att gravarna bli allt grundare. I de lett
ländska gravhögarna från äldre järnålder lig
ga de döda i regel obrända. Några säkra spår
av likkistor äro inte konstaterade, men väl
trärester under skeletten. I Slate tyckes
den döde ha blivit täckt med näver. 5) Det
första liket lades i en stenrin.g på nata mar
ken över ett med vit sand täckt underlag och
täcktes med en hög, som så småning01IU blev
allt högre, allteftersom ny sand fördes på för
varje d
· ärefter följande begravning, tills slut
ligen också själva stenringen var dold. På
själva marken finner man ett 10--15 cm
tjockt lager av mycket små kolstycken och
någon aska, vilket kanske härrör från röj
ningsarbetet vid anläggande av gravplatsen
eller också från vissa riter, kans�e från brän
nandet av halm. Kol- och askfläckar tyda på
rituella ceremonier vid den öppna graven,
skärvor på någon minnesmåltid därstädes. De
kunna också vara rester från en förbränning

av klä,der och sän.ghalm vid graven. 6) Eld
riter voro särskilt vanliga hos s·emgallerna.
Av de 11 brandplatserna vid Gailisi nära Do
bele äro 8 omgivna av ·en stenring, av vilka
några avsetts för förbränn,andet av halm och
kläder, medan gravgåvorn,a sammanförts till
en. De där funrua skärvorna tyda på en grav
måltid. 7) Kurerna övergingo vid denna tid
till gravläggning utan bränning. De döda be
gravas i en 0.60-1.25 m djup grop, omgiven
av stenar, och gåvor lades bredvid dem. över
flera gravar hade man kastat upp en hög.
Under mellersta järnåldern (400-800 e. Kr.)
försvunno gravhögarna så småningom och på
600- och 700-talen ersattes de hos sem- och
letgallerna av f l a t m a r k s g r a v a r. Lik
kistor och tråg av trä förekomma i dem.
Stenringarna fortlevde ibland, och delvis be
gravde man fortfarande sina döda i de gamla
gravhögarna. E1driter funno. s älllnu, och man
har återfunnit t. o. m. skärvor efter gravmål
tiden. Redan från och med 700-taJ.et började
man hos kurerna åter bränna de döda, kanske
under inverkan från invandrade skandinaver,
så t. ex. i Grobii;ia där det fanns en stor skan
dinavisk koloni, och från 900- och 1000-talen
är detta gravskick dOIIIlinerande överallt hos
kurerna. 8)
Under yngre järnålder (800-1200) fort
levde seden alltjämt, medan man blott un
dantagsvis återfinner den i andra delar av
Lettland. Ar 1210 brändie kurer111a sina fallna
vid Riga, och ännu på 1400-talet iakttog G.
de Lannoy samma sedvänja. 9) Gravfälten
uppvisa inga yttre kännemärken; under ett
sandskikt finner man kol- och asikfläckar, där
också de brända benen och gåvorna till den
döde ligga; vapnen äro "dödlade", d. v. s: .
vridna och sönderbrutna. 10) Dryckeskärlen
ha emellertid icke blivit brända utan ha efter
gravmåltiden kastats ned i grav,en, likaså
skärvorna efter matkärlen. 11) Letgallerna
begravde under 800- och 900-talen sina döda
i gropar. Liken la:des på rygg på ett under
lag av bräder eller bark, någon gång i kistor,
och övertäcktes med näver. I gropen kan man
understundom se ett tunt lager av as:ka och
kol över skelettet och runtom ,enstaka små
kol, utgörande rester av den dödes brända
bädd. Den igenskottade graven jämnades med
marken. 12)
Gravhögarna förekomma för det mesta i
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grupper om ända till 20-30; ensamliggande
sådana äro mera sällsynta. De finnas vanli
gen på höjder, 13) ibland i närheten av vat
tendrag - floder eUer sjöar. 14) Särskilt ka
rakteristiskt är att de ursprungligen legat i
skogen; i regel bestå de av sand och före
komma på sandmark, oftast där det förr
vuxit tallskog. Det finns hittills inga upp
gifter om att gravhögarna någrn1stans upp
kastats av den svarta humusjorden. 15) De
arkeologiska resultaten rörande dessa grav
högar böra sammanställas med de upplys
ningar vi kunna erhålla ur de lettiska folk
visorna, och A. Kärnups, vars arbete tyvärr
icke finnes tryckt, har påvisat många över
ensstämmeiser mellan fotkvisornas uppgifter
och de data, som gravhög
, arna från tidig järn
å1dier ge oss, liksom han visat, att mycket av
det, som hittills ansetts som bilder formade
av den skapande fantasien inom folkdikt
ningen, utgör konkreta relikter. 15a)
De lettiska gravhögarna från tidig järnål
der (1-400 år e. Kr.) kunna lättast förklaras
som "den dödes hus,". Med stor noggrannhet
återges i folkvisorna begravningens förlopp.
I en folkvisa, som alltjämt sjunges, då lik
följet återvänder hem från kyrkogården, he
ter det: "Dö icke, dö icke, det finns ingen
plats mer på kyrkogården!", varvid man bru
kar slå dem som stannat hemma med gran
kvistar, som man tagit med sig från kyrko
gården. 16) Det är lätt att förstå att en be
stämd önskan uttryckes med dessa ord; ver
sens senare del ger motiveringen, som emel
lertid icke är så lätt att förstå, såvida man
icke går tillbaka till den gamla gravsätt
ningen i högar, familjegravar. 17) Man valde
mestadels en plats i skogen, röjde undan trä
den, satte en stenring och på sanden mitt i
ringen lades den döde öv,ertäokt med sand.
Så uppstod den första lilla högen; de, som
därefter begravdes, övertäcktes även de med
ett tunt sandlager (20-30 cm), tills ringen
slutligen var full o.ch högen nått den slut
giltiga formen. Man lad
, le de döda dels bred
vid varandra ända ut till stenringen, dels
ovanpå varandra ända upp till toppen. Där
för heter det i folkvisan, att det inte fanns
någon plats kvar, 17a) ty "vi ha ju begravt
vår syster" i gravens utkant, vid dess port,
och även utanför gravplatsen (LD 27632).
Denna tankegång är ju oförenlig med den
kristna kyrkogården, dlär det för det första
inte råder någon brist på utrymme, och för
det andra ,en begravning utanför kyrkogår
den blott kunde komma ifråga som straff
för brottslingar och självspillingar; att skry
ta med något sådant vid hernlkomsten måste
te sig som en orimlighet. Annorlunda förhål
ler det sig med gravhögarna, där de sist be
gravna verkligen kunde komma att ligga

i utkanten av högen, utanför stenringen eHer
också allra överst i högen (LD 27660). Etn
visa berättar också om en död, som går om
kring högen med ett lakan i handen, sägan
de: "Var skall jag sova? Höjderna och slät
terna äro ju fulla" (i'b. 27544), och vidare:
"Höjderna .och slätterna äro fulla med so
vande, var skall jag sova? Måste ja,g verk
ligen sova på toppen?" (ib.), eller: "Runt
kullen går jag att söka mig en sovplats, med
en knippa halm i handen och ett laJkan under
armen" (ib. 27541). Högen som grav kallas
grav,
ofta också "gravgården" (kaps
kapseta
kapa seta eller kapu seta
gravgård; med seta betecknas- antingen
husets gårdsplats eller också gården som
byggnad och jämställes här sålunda med gra
ven eller den dödies hus. 18) ffin dotter, som
dött före sina föräldrar, säges i visan vilja
vänta på fadern och modern i högen och sopa
gravgården. Här kan det inte vara fråga om
någon stor kristen kyrkogård (ib. 49402,
27343); när det heter: "Det ena sandkornet
efter det andra har jag plockat 'ltpp, sökandle
den plats där min moder ligger" (ib. 4048),
gäller detta också blott om en gravhög och
icke orm en kyrkogård.
När det i samma visa, som förut citerades,
heter: "Må de dö, både gamla och unga, det
finns plats i gravgården: jag har lagt min
syster i mitten" (ib. 27657), är detta beteck
nande för den gamla seden att placera de
först begravda mitt i den påbörjade grav
platsen.
Högarna under den äldre järnåldern kan
man bäst beteckna som gravfält eller som en
liten gravplats, avsedd! endast för medlem
marna av en enda familj. Folkvisorna om
nämna också för det mesta moder, fader,
broder, syster - mera sällan tjänstefolk -
som begravda där, varvid man till bröder och
systrar också räknade de i familjen ingifta
svärsönerna och -döttrarna.
Högarna anlades inte långt från hemmet.19)
En visa berättar om det föräldralösa barnet,
som medan det vaktar sin hjord finner sina
döda föräldrars grav (LD 4236, 3944, 4002,
4067), där de ligga under det gröna gräset i
högen av vit sand, eller om modern, som, då
hennes barn vallar kreatur1e n bredvid grav
platsen, kan begråta sina söner och döttrar,
av vilka hon väntat sig sorgfria dagar (ib.
27762). Vägen till graven är ofta densamma
som den till betesplatsen (ib. 27508). Gra
varna omtalas också som s k o g s h ö g a r,
vilket överrensstämmer med de arkeolo,giska
fynden, o.ch den som ligger där kan vara glad:
"Viarför skulle jag icke so,va gott i ,dlen vita
sandkullren? Vindarna draga, furustkogarna
susa, talltopparna sjunga" (ib. 27560). Släk
tingarnas klagan vid graven jämfördes med

=
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skogens sus: "Vad susar och brusar vid ran
den av min grav? Det är mima släktingar
som gråta vid den" (ib. 27561). Modern har
begravts i en dunge av unga tallar (ib. 49435) ;
den ligger icke långt från hemmet. En syster
vet om sin broder, att hm gått till skogen
för att leta efter honung i träden - så be
rättade man åtminstone för henne, när hon
var liten - och när hon vaktade kreaturen,
fann hon honom i sikogen under gräset i sand
kullen. Och vidare: "F1året väntar förgäves
på sin heridle, i dag har man fört honom ge
nom talldungen till sandikullen" (ib. 27679).
Högarna förlades vanligen till torrare, högre
liggande platser med vit sand, ibland med
grus eller lergrus, på kullar eller åsar eller
i närheten av vatten. En visa säger: "Floden
rinner, vinden drar, skogarna sjunga" (ib.
27560 1). På låglänta ställren finner man inga
högar (ib. 49516). P. Einhorn på 1600-talet
och kyrkovisitationsprotorkollen från 1700talet omnämna även de ,d1en gamla seden att
begrava i skogarna, 20) men trots allt detta
får man icke tänka sig dessa gravplats,er mitt
i skogenis ensamhet. De ligga nära vägarna,
liksom de antika neikropolerna och de ger
manska gravhögarna också de lågo vid väg
kanten. 21) Det heter i folkvisan: "Begrav
mig vid vägen: jag är en hjulm8'kare, och
hjulet kommer under sin bana att säga: 'Här
ligger min mäster' " (ib. 27399). Om en
avundsam man heter det: "Han gräver en
grav åt mig intill den stora vägen: han kom
mer att själv falla ner i rdien en mörk natt"
(ib. 9132). Samma motiv, som dominerar i
de grekiska gravinskrifterna, återfinna vi
även här i folkvisorna: den som färdas på
vägen, bör icke gå förbi graven utan att
stanna och tänka på sina anförvanter (ib.
49691, 49687, 49698, 49699). Där ligger den
kära modern, som man måste hälsa på, fa
dern som hade vänliga ord att säga en, och
för vilken man måste berätta att man far
till sitt bröllop. Fadern sitter vid gravens
kant och väntar på att någon skall komma
och tala med honom (49689), och även mo
dern bidar där (ib. 49695). Så förtroligt kän
des förhållandet till de döda. När visan sä
ger, att man inte får fara över kyrko,gården
eller genom dess port utan att minnas dem
som ligga där (ib. 49687-49690), måste man
fatta detta så att de var för sig slutna grav
högarrna legat på båda sidor om körvägen
och bildat ett gravfält, som alltså bestod av
en grupp högar.
Som gravens yttergräns bör man se den
stenring som omgav högen; så långt kan
hästen komma, när den gnägga
, nde hälsar
plöjaren (ib. 27638, 49459), och så långt kan
också den döde själv gå. Vid högens fot dan
sar De dödas moder, medan hon väntar på

dem som skola komma (ib. 49428). Det är
uppenbart, att det rör sig oon en gravhög och
icke om någon enstaka grav, när det om hen
ne säges, att hon vandrar på graven och
gläder sig åt att se hur "min kropp föres dit
efter två hästar" (ib. 27538). Beträdandet
av gravhögen, som alltså icke får tänkas ligga
på den kristna ky�kogården, omtalas ofta i
folkvisorna. "Gråtande sätter jag min fot
på det gröna gräset: där ligger min moder"
(ib. 27587). Det heter likaså: "Jag gick över
det gröna gräset, där ligger hon som talade
de goda orden" (ib. 27559, 49751, 4989, 4626).
Hög,en omtalas direkt: "Gråtande gick jag
upp på högen för att se min moder" (ib.49753).
Det kan även blott vara fråga om högen i
de visor, som berätta om hur den döde vand
rar omkring graven: 22) tre eller hundra
gånger har det föräldralösa barnet gjort det
(ib. 49749, 49750). Under gräset ligger den
döde liksom under ett tunt täcke: "I går
täckte min moder över mig med vita dukar,
i dag göra mina bröder detsamma med mig,
med det gröna gräset" (ib. 27590, 27367).
Det moderlösa barnet kommer till sin moder
och vill lyfta på hennes täcke: "Gråtande
satt jag högst uppe på min moders grav:
stig upp, jag vill lyfta på gräset" (ib. 27469,
jfr 4335). Nästan arkaistisk klingar följande
visa: "Lilla gris, gräv inte i den gröna kullen,
där ligga mina fem svägerskor och mina nio
bröder" (ib. 49543). Det berättas ofta om
att bestiga högen, alltså inte graven i nutida
mening, så ock om samtal med de ,döda. Alla
dessa motiv förekomma i en lettisk visa om
ett föräldralöst barn: "Liten var jag och såg
inte vart min far och min mor fördes; när
jag nu vallade hjorden, fann jag var min far
och min mor sova - i kullen med den vita
sanden under det gröna gräset. Stig upp,
far och mor, jag skall lyfta gräset. Jag vill
gråta och berätta vad min styvmor gör mot
mig . . . " Och vid moderns grav utgjuter
barnet allt vad det har på hjärtat. Ända
in i nyaste tid brukade man uppsöka de döda,
tala med dem och berätta allt för dem; 23)
modern sover ju endast diär nere, man kan
väcka henne och tala med henne. 24) Något
liknande förekommer också hos litauerna:
dottern stiger upp på sin moders gravhög och
denne frågar: "Vem är det srnn går upp på
min grav och väcker mig?" - "Det är jag,
staokars moderlösa barn . . ." 25)
Sömnen i graven utgör, emellertid endast
en del av föreställningarna om den <födes liv
i graven. 26)
"Om livet i graven efter d0den talte folk
åpenlyst og ordnet sig praktisk med detta for
0ie. Karl Hinn raudi bad oon å bli gravlagt
på stranden, så han fra haugen kunde se ski
benen som sejlet forbi på sj0en (Svarfd.'k.22).
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Hrapp uttalte 0nske for att han dess lettere
kunde holde 0ie med alt som gick for sig
på gården (Laxd.k.17); Torstin ber sin s0nn
å bli hauglagt midt mot Beles haug, på den
andre siden av fjorden for at de sku1e 'kunne
tale ved hinannen (Fridtjofr.k.l). Srerlig de
mere eventyrlige sagaer forteller at gravhau
gene utstyrres med stol ti1 å sitte på for den
d0de. Av tallrike gravfund vet vi också at
det var almindelig skiklk å legg alle slags for
n0denheter i gravene." 27)
Dessutom inbjöd man de döda vid själada
garna och även till de olika arbets- och fa
miljefesterna. I Lettland för,ekom det ännu
år 1896, att bruden ·eller bru,d;gummen några
da,gar före bvöllopet gick till kyrkogårdlen
för att inbjuda de döda föräldrarna. Man
läste därvid Fader vår, knackade tve gånger
på korset och sade: "Kära förä1dirar, jag bju
dieT er till mitt bröllop". Härigenom hoppades
man vinna lycka och välgång. 28)
I Sverige lämnade man en plats vid bordet

åt den döde ("kan även sedan vid gravölet
alltjämt en plats ställas i ordning för den
döde"). Vid ett bröllop i en bondgård i Små
land, där husmodern var död för många år
sedan, stod ändock ett kuvert på den plats,
där hon skulle ha suttit. Var gång de fyllda
faten vandrade förbi, lade nåigon dit en stor
portion av det som bjöds. Detta allt fick se
dan någon fattig. 29) En legend från Små
land berättar om två stallbröder, som hade
så stor vänskap för varandra, att de lovade
komma på varandras bröllop, antingen levan
de eller döda. Det hände sig så att den ene
dog. Någon tid därefter skulle den andre
gifta sig. När nu bröllopsdagen var utsatt,
gick han på kvällen till sin väns grav ooh
klappade på. "Statt upp", sade han, "om du
mäktar, och kom med på mitt bröllop". Den
döde steg så upp ur högen och följde sin vän
till bröllopsgården. 30)
Liknande sagomotiv äro f. ö. kända även
från Lettland.

C. Engel 1925, s. 44, 52.
2 ) Ib., s. 53.
3) F. Balodis Sthlm 1940, s. 56. Om vapen i
leraurnor jfr Mitauische Monatschrift 1784.
4) F. Balodis i LKV XI, 21430.
5) H. Moora 1938, s. 25 f., s. 621.
6) F. Balodis Sthlm 1940, s. 98.
7) Ib., s. 105; om Björkö se H. Arbman 1939,
s. 92. Man brukar fortfarande slå sönder
porslin under måltiden efter begravningen,
för att den döde skall få det. smits Ticejumi
2370, 2151.)
8) F. Balodis Sthlm 1940, s. 86, 13Q.
9) Henrici Chronicon Lyvoniae XIV, c. 5; jfr Ser.
rer.Pruss. III, 443.
10) "Dödade" äro också många av vapnen i
svenska kyrkor och kapell, genom att den
yttersta spetsen brutits av (se E. Lönnberg
1946, s. 61).
11) F. Balodis Sthlm 1940, s. 133 f.
12) Ib., s. 199.
13) Jfr visitationsprotokollet av år 1637,
se
Mannhardt LG, s. 495.
14) Likaså i Litauen, se M. Alseikaite-Gimbutiene
1946, s. 123.
15) H. Moora 1938, s. 21 f.
15 a) A. KärIJ.UPS, ms i LFK.
16) LD III, 3, s. 860 f.; LP VII, 1.
17) Likaså i Litauen, se M. Alseikaite-Gimbu
tiene 1946, s. 59, 69.
11 a) LD III, 3, s. 860, 863.
18) Högen kallas "de dödas hög", "dödsberget",
i LD 27632, 27638 m. fl. st.
19) Likaså de neolitiska gravarna i Preussen, se
M. Alseikaite-Gimbutiene 1946, s. 122.
20) Jfr om esterna, M. J. Eisen 1925, s. 206.
21) H. Jankuhn 1937, s. 8; jfr 0. Schrader I,
1901, Friedhof, § 4.
22) Jfr 0. Schrader, I, 1901, Bestattungsge
bräuche, 4, § 5.
23) K. Petersons I RLBZK 16, s. 99, även s. 65;
H. F. Feilberg 19'14, s. 113 f.

24)
25)

1)

26)

27)

28)
29)
30)
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J. Lautenbach 1896, s. 200.
Ib., s. 81; E. Mahler 1936, s. 129. Jfr en
dansk folkvisa hos H. F. Feilberg 1914, s.
1218 f: "den d0de moder, hun bor på kirke
gården, men hendes b0rn grreder over den
onde stedmoder: Om aftenen silde, da b0r
nene grred, Det h0rte deres moder under
mulden ned. Det h0rte den Kvinde, under
mulden lå: F0rvist må jeg til mine småb0rn
gå!" Jfr H. Rosen 1948, s. 104: "I en folk
visa talas om en son, som väcker upp sin
far ur graven med frågan: 'Jag vill Er inte
väcka - Ej störa Eder ro, Blott jag får
veta, vad brud jag skall få' "; ib. om kung
Hading samt om konsten att uppväcka de·
döda, en!. Havamal.
"Så fårherden och en tjänstekvinna drefvo
fåren förbi Gunnars hög och tyckte sig höra
honom glad sjunga därinne . . . En kväll
voro Skarpheden och Hö,gne ute söder om
Gunnars hög . . . Då syntes dem högen öp
pen och Gunnar hade vändt sig och såg
emot månen . . . Gunnar satt där med leen
de, strålande åsyn och sjöng en visa så
högt, att de kunde höra hvart ord . . . Högen
lycktes igen (Nials saga c. 78).
I. Reichborn-Kjennerud, i NVAS 6, 1927, s.
4. Jfr Flat0bogen I, kap. 206, Gretterss, kap.
18 m. fl. st.; H. F. Feilberg, 19'14, s. 126:
I Norge tror man at h0jene er de d0des,
draugernes eller genfrerdenes boliger. Offer
på gravh0jene af h0jtidskost kan blot be
tragtes som en fo.rtsat ydelse til h0jens be
boere". Enligt EUseb. Vita Constantini IV,
60, befallde Konstantin att han skulle be
gravas i kyrkan, så att han skulle kunna
delta i där hållna böner.
K. P.etersons, i RLBZK XVI, s. 99. LP VII:1,
116-122; jfr E. Mahler 1936, s. 169, 171.
L. Hagberg, 19·37, s. 540.
G. 0. Hylten-Cavallius 1921, s. 369; H. F.
Feilberg 1914, s. 5 ff.

Kapitel 4.
MODER JORD OCH DE DÖDAS MODER

Vare sig nu fruktan eller vördnad utgjort
huvudmotivet till de olika riterna i sainJband
med död och begravning, eller den döde tänk
tes som illasinnad eller välvilligt stämd mot
de levande, föreställde man sig dock gravhu
sen antingen i form av megalitkonstruktioner,
gravkamrar, stenkistor, lik!kistor i gravhögar
eller gravar som de dödas bOistad, och detta
både när man brände liken och när man be
gravde dem obrända. Man får också antaga,
att detta är den äldsta formen för tron på
ett liv efter d!öden, e t t 1 i v i g r a v e n.
Den döde var ,egentlig·en icke död. Tron på
ett fortsatt liv efter detta var egentligen
självklar. 1) Den primitivaste uppfattningen
är den att den döde överhuvud taget icke går
bort, att han stannar i sitt hem, i sin grav
eller på gravplatsen, alltså i de levandes när
het. Hela människan levd!e vidlare, så som
hon levat intill döden.. 2) Att die olika grav
skicken icke spelat någon avgörande ro:11,
visar oss tydligast en legend om åtet>finnes
i en interpolation år 1261 i den ryska över
sättningen av den grekiska krönikan av Jo
hannes Malalas. Här berättas om en viss
Sovius; han hade fångat ett märkligt vild
svin och tagit ur det nio mjältar som han
gav åt sina barn för att de skulle anrätta
dem åt honom, men de åto själva upp d!em. 3)
Efter döden föTSökte han gå ner i underjor
den. Vid åtta portar försökte han komma
in men först vid den nionde lyckades han,
men endast med hjälp av den av honom av
lade d. v. s. en son. Men bröderna voro nu
ovänligt sinnade mot denne. Han sade sig
fri från dem och gick att söka upp sin fader
och kom till Hades. Sedan han ätit kvällsvard
med fade.rm, beTedde han denne en sovplats
och begravde honom i jorden. När han
stigit upp på morgonen, frågade honom so
nen, om han hade sovit gott. Men han sucka
de och sade: "Ack, maskar och kryp ville
äta mig". Nästa dag beredde sonen honom
återigen en kvällsmåltid och bäddade ner ho
nom i en trädstam 4) och lät honom
sova så . . . På morgonen frågade han fadern
än en gång och deilllle sade: "Om inte bin ooh
otaliga myggor hade ätit mig; ack, hur tungt
sov jag icke". Nästa dag återigen uppförde
sonen ett stort bål och lade fadern på el
den. Morgonen därpå frågade han honom
åter: "Har du sovit gott?" Och fadern sva-
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rade: "Ljuvt som ett barn i vaggan har jag
sovit". 5)
Då författaren till denna interpolation talar
om de litauiska stammarna, liksom om jat
veser och preussare och många andra, visar
detta klart på den baltiska folkgruppen. De
tre gravskicken prövas här, det ena efter det
andra, och bränningen befinnes vara det
bästa; man kan emellertid inte alls märka
någon motvilja mot de båda andlra sätten.
Införandet av 1 i k b r ä n i n g e n är inte hel
ler 1 Soviuslegenden förbundet med någon
förändring i föreställningarna om livet efter
döden. Sedan Sovius fått sova dels i graven,
dels i stockkistan och sedan blivit bränd: på
bål, vaknar han återigen liksom en människa
som sovit en natt. Döden jämställes även här
med sömnen.
Redan under äldre stenålder brukade man
lägga ner den döde i graven i samma ställ
ning som en sovande, med de värmesökande
lemmarna pressade mot kroppen. Om han
skulle vakna, låga hans redskap till hands. 6)
De döda i Mentonegrottorna ligga på sidan
och i sovläge; eftersom livsfunktionerna fort
sätta, har den döde också försetts med mat,
verktyg, vapen, kläder och smycken. 7)
"Under bronsåldern brukade man breda över
den d0des legeme hans kappe, og denne blev
igjen dekket af en dyrehud, som ofte synes
å ha omsluttet liket på alle sider. Undertiden
blev d!en d0elie sv0pt inn i never, en skikk,
som ellers er mest almindelig i je:malderen
i Nordskandinavien og også kjennes fra lap
pene og andre arktis:ke folk i yngr,e tid. Ved
mannens side la man hans våben - bronse
sverd, dernest dolken, som også har gjort
nytte ved de daglige arbeide. I Muldbjerg i
Haver sogn, Ringkj0bing amt lå mannen i
ekekisten på et dyreskin med ett lrer belte.
Over hele kisten var den stora kappen bredt,
og 0ve·rst lå ett firkantet teppe c. 7 fot langt
og 4 fot bredt. Mann,en var gravlagt som
han hvilede om natten, ligg.ende på dyreskind
og med kappen og treppet trukne over sig .. "8)
Ibn Fadlan berättar 921-22 att de skan
dinaviska varjagerna för den döde hade en
b ä d d i ett tält, som var uppfört på ett
skepp. 9) Den i Lettland, Litauen och även i
Skandinavien förekommande seden att, sedan
den döde förts bort, taga loss och välta om
kull de bänkar, 10) på vilka kistan stått, är
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kanske en kvarleva av föreställningen om att
olika föremål genom att förstöras lmnde följa
den döde. Sömnmotivet är känt hos många
folk; vi skola här nöja oss med att under
söka den lettiska folktraditionen.
S ö m n e n i h ö g e n, i det "eviga huset",
omnämnes ofta i folkvisorna; den kallas ock
så "middagssömnen i evigheten" (LD 49585,
49628 m. fl. st.), vilket på ,sätt och vis också
kan tydas som en övergående sömn. Endast
i de yngre sångerna, där diet är likkistan som
figurerar som det "eviga huset", tänker man
sig den sovande som ett lik. Han känner icke
mera något och hör icl�e längre det som för
siggår omkring honom. Så är det däremot
icke i visorna om gravhögen: "Vad fattas
mig, sover jag här i den vita sandhögen?"
(LD 49420). "Så gott sover man i höge• n ! ",
är dem döda systerns hälsning till brodern,
som hon icke glömt (ib. 27656). Den döde
vill gärna höra vad som sker i världen, han
brukar t. ex. lyssna efter de unga brokiga
korna och efter herdarna som sjungande gå
förbi (ib. 49591). Därför vill man gärna ligga
på ett berg, ty där blåsa vindarna och sjunger
näktergalen (ib. 49514); jfr: "Vinden drar
sjungande, jag sover glad under det gröna
gräset" (fö. 49512). Därför vill man inte hel
ler gärna begravas på s,lätten, där det dess
utom är fuktigt (ib. 49516); men vid havs
stranden är det gott, där sjunga vågorna och
berätta vad som händer därute i världen (ib.
49513). Den döde ligger gärna och lyssnar:
sångerskan låter sin röst ljuda långt ut i
helgdagsmorgonens stillhet för att också bro
dern, som sover i högen, skall kunna höra
henne (ib. 49598). Man kan också höra den
döde sjunga uppe på gravhögens topp (ib.
49613), man kan ropa till honom och även
få svar tillbaika (ib. 49757). Det är alltså
ingen dödssömn, utan en gravhusvila, som
varar "så länge sol,en står på himlen" (ib.
27554), tills natten kommer, som är den dö
des fritid. 11)
Den döde i graven står under de chtoniska
makternas förmyndarskap, särskilt under
Moder jord själv ooh de i hennes tjänst va
rande makterna, som även de äga ett nära
samband med gravhögen. Tacitus' (Germ. c.
45) kortfattade meddelande om att urbalter
na, g e n t e s A e s t i o r u m, dyrkat guds
modern (d e u m m a t r ,e m v e n e r a n t u r)
strider icke mot den för de indoeuropeiska
folken gemensamma mödrakulten. Tacitus
omnämner själv den germanska gudinnan
Nerthus som Moder jord. I Rom identifie
rades ofta de båda mödragudinnorna. 12) Att
mödrakulten hos letterna omfattas i alldeles
särskild grad står klart för oss, ty över 70
olika mödragudinnor av olika kategorier ha
utdifferentierats och äro kända för oss icke

blott i naturens och männisikotlivets olika
företeelser, utan även för olika sjukdomar
m. m. 13) Tyvärr är det nog så, att huma
nisterna allt sedan E. Stella och S. Grunau
på 1500-talet försvårat senare tiders under
sökningar genom sin metod att söka upp
ställa panteoner och gudakataloger, även om
de fullständigt misslyokats i dessa sina strä
vanden. Johannes Meletius började med
preussarna, 14) och då han ännu är en av de
få, som överhuvudtaget vetat något om detta,
genom hårda strider försvagade och genom
kolonisering förtyskade baltiska folk, blir
hans förteckning över dess gudar mycket
svår att kontrollera. Tydligt är dock, att han
alltför schablonmässigt sökt efterbilda den
klassiska Olympen. Lasicius' och Stryikow
skis 15) uppgifter om litauerna äro hämtade
därifrån, men de ha tyvärr blivit lidande på
författarnas bristfälliga kunskaper i det
litauiska språket. Det står emellertid klart
för oss att en differentiering skett inom både
den litauiska och den lettiska mytologien,
ehuru den redan före 1600-talet avsiktligt
kom att förvanskas efter mönster av preus
sarnas panteon. Allt som på sådant sätt ge
nom J. Lange 16) och G. Stender 17) överförts
från den preussiska och litauiska till den let
tiska mytologien avvisades av detta skäl un
der 1800-talet och i början av 1900-talet, ocli
endast det ursprungliga materialet bibehölls.
"Mödrarna" uppträdde på nytt redan på 1500talet, först i jesuiternas rapporter, t. ex. hos
Petrus Culesius (1599), 18) kardina·l Valenti
(1604), 19) Stribing"ius (1606), 20) sedan, på
reformationstiden, hos menbrock (1615), 21)
liksom hos P. Einhorn, den ·bäste kännaren.
av Lettland under äldre tider. 22) Vidare
finna vi i jesuitberättelser även högre
gudomar omnämnda, så vid sidan av ,den vitt
kände Perkons (Percunus) också den Store
Guden (Lelo Deves), jordguden (Semes De
ves, som lokaliserades till heliga lundar, samt
den Högste Guden hos P. Oulesius, hos Va
lenti Himmelsguden (Debo Deves). Det
tyckes oss som om här, i den lettiska myto
logien, de båda principerna om dii maiores
och dii minores förenats, av vilka de förra
kunde vara utstrålningar av den urgamle
Dievs (Deus) som Himlafader (Debesstevs),
de senare av Moder jord (Zemes mäte). Hos
grekerna kände man dem under namnen Dra
nos och Gaia. Från detta koSlmliska gudapar
utgår P. smits. De urgamla finska, estniska
och liviska låneorden taiwas, taewas, tövas
(himmel)
Dievs äro belägg för begreppets
ålder. 23)
Himlafaderns makt blev med tidien allt
större, medan Mode·r jords avtog. I eg,enskap
av jordens härskare kom Dievs med tiden
också att stå människorna så nära, att han
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särskilt i de mytologiska folkvisorna fram
ställdes som en människa bland människor,
liksom också himlavärlden i föreställningar
na om livet efter detta tedde sig som en
avbild av livet på jorden och Dievs som en
god husbonde på sin himmelska gård. 24)
Zemes mäte 25) (Moder jord) dä:r,emot för
lorade med tiden allt mer och mer av sina
gudomliga funktioner, och även de dödas rike
måste hon avstå åt De dödas moder (Velu
mäte) och andra mödragudinnor, som sk�
pats. 26) Men i folkvisorna är Zemes mäte
dook fortfarande de dödas vårdarinna, som
tager dem till sig i sitt sköte (Zemes klepis,).
"Man säger, att jorden är ond, nej, jorden
är god; den låter trädroten multna och kom
mer också att låta mina ben multna" (LD
49520); jämför: "O, kära jord, du som låter
allt multna, du låter så mången förmultna;
där multnar min fader och min moder och
även min unga hustru" (ib. 49495). Den
döende uttalar icke blott ein önskan att vila
i sin egen jord (ib. 27303), döden och vilan
det i jorden uppfattas också som något po
sitivt. Jorden tar ju emot den döde, täcker
över honom med gräs·et och är som en moder
mot honom: "Idag är det ännu min moder
som täcker över mig med nio lakan, redan
nästa natt skall Moder jord täcka över mig
med nio grästorvor" (devii;tam velenam) (ib.
49439). Men hon är också härskarinnan i
landet på den andra sidan och har nycklarna
till jorden och graven i sitt förvar. Henne
måste man be om nycklarna, när man vill
lägga sin broder eller sdn moder till ro (ib.
27512, 27519). Redan tidigt överlät M o d e r
j o r d vården om de döda till De dödas mo
der (VeJu mäte), som ic!ke blott tager sig an
den enskilde utan o.ckså familjens och stam
mens alla döda; de lettiska gravhögarna äro
för det mesta familjegravar, även om en
familj också kan låta uppkasta flera högar
åt sig.
VeJu mäte, D e d ö d a s m o d e r, och veJi,
de döda, leva ännu kvar i lettisk folktradition,
särskilt i folkvisorna. VeJi komma till de
levande i form av nystan, som förflytta sig
i det de rulla framåt (veJas). Jfr i Sverige:
"- - - Efter dansen i vaiktstugan sågo de
dansande en säck på vägen. Och säcken rörde
sig, och så sa' det i den . . . Enligt en annan
åter skulle säcken ha kommit in och dansat
med de innevarande, som i båda fallen hade
blivit så förskräckta, att det därefter var slut
med likdansen". 27) VeJu mäte motsvarar den
litauis:ka Vielona, hos Lasioius de dödas
gudinna, som, då mat framsattes åt de döda,
även hon fick bröd med skåror på fyra mot
satta ställen (deus animarum cui tum oblatio
offertur, cum mol"tui pascerentur etc.). Vid
"korvfesten" (skierstuvves) åkallar man gu-

den Ezagulis: "Vielona, veni cum mortuis far
c1mma nobiscum· manducaturus". 28) Hos
Daukszas (1500-talet) kallas hon Vielonis
(jfr velinas, velnias
djävul) och hon har
alltså förvandlats till ett manld,gt vä:sen. Ve
lernas namn återkommer i det slav.iska guda
namnet Veles, hos ryssar och bömare (k Ve
lesu
för djävulen) ända in på 1500-talet. 29)
Man kan även jämföra denne med de dödas
moder hos lapparna, Jabme, underjordens
härskarinna. 30)
De dödas moder skildras som vit: "Vit
sitter de dödas moder på den med vit klöver
övervuxna kullen, hon har händerna fulla
med vita blommor och en vit mantel omkring
sig" (LD 49778). "Jag har sett De dödas
moder, hon kom genom porten, hon hade en
vit duk om sig och sandskor på fötterna"
(ib. 49779). Vitklädda äro :äv,en de döda (LD
III, 3, 867): "Vart skall du gå, kära moder,
med vita s:kor på fötterna?" (LD 49419,
49420); "Vad fattas mig, sover jag i den vita
sandhögen, i vit skjorta och med vita skor
på fötterna?" (ib. 49418). Folkvisan säger
vanligen icke något om de dödas klädsel,
ehuru man alltid funnit plagg i gravarna.
Det är dock endast tal om skjorta o,ch lakan.
Dottern ber modern att sy en skjorta åt hen
ne, s•om når till fötterna, för att de "dödas
barn" icke skola kunna säga, att hon kom
mit naken (ib. 27426). Där kläder omnäm
nas, ha de dock tagits av i graven, då den
sovande icke behöver dem, eUer då de dess
utom blivit våta av kärrvattnet: "Vänta bara,
du De dödas moder, på herune som skall kom
ma; hon komm,er med kjolen smutsig av
kärrvattnet, med dräll-lakan" (LTD X, 4160).
Det se• nare brukar överhuvudtaget icke an
vändas för de döda, och man finner till och
med förebråelsen: "Idag föra de bort vår
svärmoder i dräll-lakan. Kära syster, hade du
inga Hnnelakan?" (ib.). I en annan visa
måste den döda vada genom ett träsk för att
komma till De dödas moder; hon frågar hur
hon skall bete sig därvid och får till svar:
"Kära dotter, lyft upp dim kjol och vada med
bara fötter" (LTD X, 4169). De dödas moder
torkar sedan hennes kläder: "Stolpen hos De
dödas moder böjer sig under tyngden av
N. N:s prydnader, som hänga till tork; här
äro hennes mantlar, lakan, här äro hennes
strumpor, här handskarna" (LD, 27782). En
dast genom att den döde tänktes ha vadat
kan man förstå de våta lcläderna. Medan
dessa visor alltså antyda en vandring genom
vatten, är detta vanligen icke fallet. Den
sovande behövde blott sä,ngklä,derna, bland
vilka lakanet icke fick saknas, medan täcket
ersattes av grästorven (LD 49349). Med
lakanet kommer han till högen, söker där en
plats åt sig, eller också finns där redan vid
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sidan av De dödas moder för honom en bädd,
redd med ett vitt lakan eller med sandlakan
(ib. 27713). Den döde ber: "Ställ i ordning
en mjuk bä,dd åt mig, hölj över den med ett
vitt lakan" (ib. 49423); han måste själv
skaffa och göra i ordning en bädd åt sig (ib.
4117, 24837, 24480). Lakanet får han med
sig, ty det har man vävt i förvä,g (ib. 27427,
49498). Men under den första natten har
bädden ännu icke format sig efter kroppen
och sanden är ännu kall (ib. 27703).
För De dödas moder, som skall taga emot
nykomlingarna, baka,de man också ett bröd;
hon har dock ändå nycklarna till graven i
förvar (LD III, 3, 863), hon bor i underjorden
(ib.) och väntar på dem som skola komma:
"Kära mor, bruka vetebröd åt mig och far med
till de döda, bjud De dödas moder, väkterskan
v!id de dödas port" (LD 27434). EUer: "Mo
der, baka begravningsbrödet för mig, baka
en liten lev; de dödas moder förkyler sig,
där hon dansar på gravens brädd" (ib. 49428).
Endast sällan är det grav- eller pestmodern
(Kapa-, Mera mäte), som har nycklarna i sitt
förvar (LTD X, 4124), eller s.oldottern (Sau
les meita) (LD 27519,2). De dödas barn (veJu
berni) kunna också öppna dörren till de dö
da, när någon förts dit, även för dem bakar
man vitt bröd och bjuder dem (LD 274345 ),
liksom gravmodern (Kapa mäte) och hennes
barn (LD III, 3, 870; s. Ticejumi 2320-2323).
Den, som sist blev begravd i hög,en, kunde bli
satt tiH dörrvaktare (LD 49574). I en folk
visa, säges, att hon, som begravdes en lör
dag, måste bli vattenbärerska åt de döda
(LTD X, 4711). Inte heller efter solned
gången fick man begrava dessa: 31) "I natt,
kära mor, måste du sova utanför de dödas
dörr; de dödas barn ha redan somnat och
porten till de döda är stängd. Det är dina
barn som varit försumliga.: varför ha de fört
dig dit så sent?" (LTD X, 4168).
När den döde lagts i graven, faller jordens
dörr igen, 32) alla dörrar från och till grav
platsen förbli stängda för honom (LD 49590)
och nyckeln gömmes (ib. 49526); förgäves
ber man om den, när man vill besöka den
döde (ib. 49788) eller tala med honom (ib.
4124, 49783). Att De dödas moder gärna tar
emot de avlidna är självklart: "Hon har
frustit under den långa väntan på liktåget
och dansat på gravens brädd" (ib. 49527,
49528). Även "sandmodern" (Smilsu mäte)
dansar och gläder sig när den döde föres dit
(ib. 49789). Ibland omnämnas flera sådana
gudinnor vid ingången till högen; de ta emot
den kära brodern (ib. 49791), som man inte
längre kan få tillbaka (ib. 49790, 49782). Det
veta även människorna då de skola till att
dö: "Jag går nu dit varifrån man inte kom
mer tillbaka; dörrarna kan jag inte öppna,

och inte kan jag se ut genom fönstren där"
(ib. 49468). "Med Gud, fader och moder. Jag
går nu in i högen och kommer aMrig tillbaka"
(ib. 49468). Man hyser inte någon bitterhet
mot döden själv. Väl betraktas döden som
förgöraren men den anropas dock nästan all
tid med användande av smeksamma diminu
den kära
tivformer, såsom t. ex. nä.vite
döden. Det heter: "Kära död, kom till min
hjälp: tag min broder med dig, min broder
gråter ju så bittert på denna jorden" (ib.
49384); eller: "Döden kommer, döden kom
mer alltid i rökgrå mantel; käre bror, skynda
och möt honom, för den kära döden in i för
stugan" (ib. 49390). "Ack, kära död, varför
dödade du mig icke som liten? Jag skulle
ha sovit under jorden liksom under min mo
ders mantel" (ib. 49350). Man ber: "Tag
först mig och min moder sedan" (ib. 49359)
och för de gamla människor, na, att de,n måtte
taga dem med sig och döda dem (ib. 49324,
49325): "Vad väntar du ännu på?" (ib. 49326).
Den uppfattas ännu som en underjordisk
makt: "Döden kryper genom jorden, rövar
bort mina anförvanter" (ib. 49611).
Även nyare motiv ha tillkommit, t. ex.:
"O Gud, vad skall jag nu göra, snart måste
jag dö. Döden slipar sin do1k i paradisets
trädgård" (ib. 49446). Paradisets trädgård,
dolken och dödsfruktan äro motiv som inte
förekomma i den äldr,e folktron, inte heller
sådana rationalistiska själamotiv som t. ex.
"Kära död, varför strider du om min kropp,
du behöver ju inte kroppen, utan ,endast sjä
len" (ib. 49468). Och på ett annat ställe heter
det: "Om min broders själ stred jag med
döden: han vill ha själen, men jag kroppen".
(ib. 49452). Döden är också den blott en tjä
nare, en som dödar, men inte en härskare;
en härskarinna är där,emot De dödas moder,
även om hon också delvis betraktas som en
"bedragerska", som vill locka människorna
till sig med honungskrus, en honungskruka,
honung och bröd, en honungskruka som hon
lagt ner i graven (ib. 27536), eller med vete
bröd som hon bakat (ib. 49781). Hon vill
bjuda människorna till sig, men S1läpper dem
sedan inte (ib. 49639): "Du, De dödas moder,
icke kära moder, giv mig tillbaka min moder,
varför lade du henne att sova i den vita sand
kullen?" (ib. 49790) eller: "O, kära jord,
öppna dig, giv mig min moder tillbaka" (ib.
38046). Men annars ber man också att få
komma till henne: "Jag ber dig, du De dödas
moder, låt mig få vila hos dig, mitt liv har
varit långt och mina ben äro trötta" (ib.
49780).
De olika gravskicken ha inte förändrat nå
got i föreställningarna om Moder jord och
De dödas moder. At jorden anförtror man
de brända benen. De dödas moder har under
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tre dagars tid eldat i ugnen och ba;kat ho
nungskakor i väntan på den nye gästen (ib.
27533). Det är icke uteslutet, att man här
syftar på brännandet av de döda. Ville och
kunde man verkligen förinta den döde genom
elden, då hade de gåvor, som brändes tillsam
mans med honom, ingen mening. 33) De dö
das moder bränner också den dödes kläder:
"Rök stiger upp vid träskets rand. Vem är
det som gjort upp en eld där? Det är de
dödas moder, hon bränner sorgedräkten" (ib.
27429). Såsom redan förut visats, finns även
här ett samband mellan träsket och vägen
till De dödas moder.
Man kan alltså konstatera, att Moder jord
och den ur henne utdifferentierade gudinnan,
De dödas moder, spelar en stor roll i de let
tiska föreställningarna om döden. Varje död
människa upptag,es individuellt i de dödas
rike, i graven. De,ssutom uppställes frågan

om det starkt chtoniska drag som präglar de
dödas moder, liknande den gamla föreställ
ningen om Moder joird. "Käre gud, bygg ett
gyllene stängsel utefter havsstranden för att
De dödas moder inte skall kunna segla upp
över hela landet" (LTD X, 4571). När någon
dör, bjuda de döda honom komma till sig:
"Kära mor, kära mor, ditt barn kommeT jag
inte att vara länge till; när mina ögon föllo
samman, utkrävde de döda mig" (LTD X,
4614). Är det nästan omöjligt att komma
tillbaka till jorden, så anropar man Guden:
"Kära Gud, häv upp en stor vind, som kan
öppna gravens port så att min far skall kun
na komma och se på ärefesten (= bröllopet?
ib. 49700). Men endast under den stora själa
tiden (veJulaiks) sjunger man: "öppna er,
de dödas portar, ända upp till jorden: nu
kommer min kära moder, mina kära vita brö
der". M)

1) K. T. Preuss 1930, 4.
2) P. Geiger, Tote, i HDA VIII 1019; K. Beth,
ib. 1468.
3) Mannhardt LG, s. 59; jfr vildsvinet Särimnir
som ätes i Valhall (Edda, Gylfaginning, c.
38).
4) O!aus Magnus III, 1, rörande Litauen: Reges
ac principes . . . ut ve! dii fierent ve! inter
dios eveherentur, combusserunt aut in sylvis
ac lucis aures torque sollennitcr suspenderunt..
5) Mannhardt, LG, s. 59.
6) K. Stjerna 1911, s. 126 f.; M. Ebert IV, 2,
Grab.
7) G. Sverdrup i NVAS 19121'7, s. 22 och i Nord.
Tidskr. 1927, s. 522.
8) G. Sverdrup, i NVAS 1933, s. 44; jfr Troels
Lund XIV, s. 158: "Brugen af treppe over
den d0de blev till treppe ogsaa over kisten".
9) V. J. Mansikka 1922, s. 329.
10) Jfr H. Hofberg 1868, s. 35: "Att döda ej må
gå igen, uppbrännes sänghalmen, och sto
larna, på vilket liket stått, kullkastas".
Själarnas gemenskap är enligt de litauiska
klagovisorna i ett evigt fosterland, liksom
i en "liten gård" - med portar, dörrar, bän
kar, se Alseikaite-Gimbutiene 1946, s. 150.
11) "Natten er de d0des dag" (H. F.Feilberg I,
1904, s. 94).
12) Tac. Germ. c. 40: Nerthum, id ,est Terram
matrem, colunt. Lucret., De rer.nat., II 657:
Terrarum dicat et orbem esse Deum mat
rem; August., De civ. Dei VI 8: quod Mater
deum terra est; jfr estn. Maa-emä (Jord
moder).
13) K. Straubergs II, 1940, Index, s. 803.
14) Libellus De Sacrificiis et idolatria veterum
Borussorum, Liuonum aliarumque vicinarum
gentium, Regiomonti 1563; Mannhardt LG
s. 291 f.
15) Mannhardt LG, s. 341 f., 3Q1'7 f.
16) J. Lange 1777.
1 7) G. Stender 17832 , kap. "Lettische Mytholo
gie".
18) J. Kleijntjenss II, 1941.
19) A. Spekke 1935, s. 300.

20) Mannhardt LG, s. 442.
�1) A. Spekke 1927, s. 300.
22 ) Scr.rer.Liv. II, s. 614.
23) P. smits 1930, s. 195 f.
24) Jfr I. G. Kohl, II, s. 21 f. Dievs sambands
med tiden också med de döda, så nämnes
själatiden "gudsdagar" (dievaines) och Mi
kaelsmässan på denna tid "Guds dag" (Dieva
diena), i LD 14087, se E. Zicäns 1945, 1.
25) Jfr Snorre Sturlassons Edda, F1öretalet I:
"Av detta förstode de, att jorden var levande,
att hon var av en förunderligt hög ålder,
och mäktig till sin natur. Hon födde allt
levande och emottog allt det som dog. Där
för gåvo de henne nami!l och räknade sin
härkomst från henne".
26) L. Adamovics i SuM 1936, II, s. 210 f. Utom
de dödas grav-, pest- och sandmoder före
komma också sov- och sömnmoder (Gulas
mäte, .'l!iega mäte,); jfr E. Mahler 1936,' s.
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27) L. Hagberg 1937, s. 242.
2S) Joh. Lasicius 1615, 48, i W. Mannhardt LG,
s. 357.
2 9) A. Brtickner 1922:, s. 180.
:io) K. Krohn i FUF 1906, s. 157: "wohl nicht
ohne Einwirkung seitens der Hel der Skan
dinavier".
31) Jfr om ryssarna: "Occaso iam sole nemo
sepeliatur: est enim haec mortuorum corona
videre solem antequam sepeliantur" (S. Her
berstain 1571) ; A. Starczewski, I, 1842, s. 25.
32) Jfr Kybele med nyckeln hos Servius ad Aen
10.252: Terram autem constat esse matrem
deorum. Unde et simulacrum eius cum clavi
pingitur. Nam terra aperitur verno hiemali
clauditur tempo·re. Ynglingasagan,' c. 15:
"Dvärgen stod i dörren, ropade på Svegde,
och bad honom gå in, om han ville finna
Odin. Svegde lopp in i stenen, men denna
slöts genast igen och S,vegde kom aldrig
igen". W. Köhler 1905, s. 229.
33) H. Schreuer 1916, s. 398.
i4) B. Senkevica 193·9 , s. 153.
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Kapitel 5.
BRÖLLOP

Ur de äldre riterna kunna vi hämta några
ålderdomliga drag, som inte återfinnas i se
nare skildringar. De förekomma särskilt i
samband med likbränningen men ofta också
vid jord1begravningar. Vi av,se här bruket
att åt den döde giva allt sådant som han be
hövt under jordelivet, även människor, och
vi veta att människooffer inte är något ovan
ligt utan brukats hos olika folk; de fram
buras icke endast till gudarna utan ibland
även till stupade krigare, såsom då fångar
offrades efter en s,eger. Vi behöva endast
nämna ett exempel från Ryssland från 900talet - det är dock ovisst om här avses
varjager eller slav,er: "Coepta enim nocte, cum

luna pleno orbe colluce1·et, in campum egressi
moi-tuos snos conquisiverunt; hos pro muro
coacervatos rogis compluribus accensis con
cremaverunt, in iisdem captivos numei-o plu
rimos, viros et mulieres patrio more iugulan
tes." 1) Fångarna brändes här alltså tillsam

mans med de egna fallna på ett och samma
bål. Detsamma förekom också vid minnesce
remonierna (item inferias celebrantes), där
dock andra blodiga offer, såsom av tuppar,
kunde ersätta människooffren. 2) Blodets be
tydelse är ju känd; det kan här vara nog att
citera det berömda stället hos Homeros om
Odysseus' besök i dödsriket 3) samt vampyr
tron; i blodet ligger livskraften. 4) I alldeles
särskild grad ha t u p p o f f r e n kvarlevat
ända till nutiden. Man slaktade åtminstone
en fågel, en tupp eller en höna för den döde;
han behöver nytt blod, annars tar han det
själv från husdjuren. 5) Med blodet beströk
man begravningsbrödet. När liktåget bröt
upp, brukade man ookså slakta en tupp un
der likvagnen och blodet fick droppa. 6) En
dast genom detta begär efter blod kan man
förklara några av de vildaste formerna för
sorgebetygelser, t. ex. då de slaviska kvinnor
na på 900-talet skura sig i ansiktet och på
händerna med knivar, när någon dött. 7)
Dessutom bör här också en annan uppfatt
ning av människooffer vid begravningar
framhävas. Av olika beskrivningar framgår
tydligt, att människooffret var en del av gå
vorna till den döde, och att motivet för detta
offer är ,detsamma som för de övriga gåvor
na. Den döde har framför sig ett långt liv
efter· döden, och han kommer där att behöva
samma saker som i livet - vapen, kläder,

mat och dryck, prydnader samt hästar, tjä
nare och en hustru. För Preussens del känna
vi till ett förbud av år 1249 mot att begrava
eller bränna de döda tillsammans med män
niskor, hästar, vapen, kläder, smycken o. d.

(in mortuis comburrendis vel subterrandis
cum equis sive hominibus vel cum armis seu
,•estibus vel quibuscumque preciosis). 8) Det

samma omnämnes av P. Dusburg för år
1326, 9) liksom av Laurentius Blumenau för
år 1457. 10) Man trodde, att de brända före
målen återuppstodo tillsammans med de döda
och kunde tjäna dem. 11) Vad människor be
träffar, har man i Preuss,en funnit flera dub
belgravar med ett mans- och ett kvinnoske
lett, samt vidare en grav med ett mans- o.clt
två kvinnoskelett. 12) I Laut, i trakten av
Königsberg, fann man i en mansgrav bl. a. en
urna med askan efter en kvinna, samt dess
utom en häst. Dessa dubbelgravar från 700talet e. Kr. äro belägg för att man tillsam
mans med, den döde också brukade begrava
hans hustru eller någon annan kvinna. 13)
Många dubbelgravar ha också påträffats i
Litauen. 14) Men inte alltid är det hustrun
som begravts i samma grav utan ofta en
slavinna. I Ludza i Lettland fann man så
lunda i en grav från yngre järnålderns första
tid liket efter en rik kvinna och vid hennes
fötter skelettet efter en annan, tydligen
mycket fattig kvinna. I en gossegrav i Riko
pole från senare delen av samma tid fann man
ookså skelettet av en kvinna utan några som
helst prydnader. 15) Detsamma har också va
rit fallet på Björkö:
I ett fall där skeletten undantagsvis voro
tämligen väl bevarade, låg det ena i en egen
domligt förvriden ställning snett över det
andras högra knä. Här tyckas två kvinnor
vara gravlagda, en rikt utstyrd, härskarin
nan, en utan smycken, slavinnan, som må
hända trevat omkring i den tillslutna grav
kammaren, innan döden kom. 16)
I en grav i Egtved fann man "ved fotterne
til det ubrente kvinnelik (18-23 år) også
brente barneknokier" utan gåvor; barnet
skulle alltså betjäna den unga kvinnan i livet
efter detta 17) Man behö\'er här inte, som G.
Sverdrup, tänka sig ett offer, "for å stille
den dödes fortsatte rådighet i den annen ver
den". I Håga-fallet ses också "vistnok uten
sidestykke i nordisk bronsealder at man har
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ofret mennesker til den d0de uten å begrave
dem samman med ham". 18) Det är egentli
gen inte något offer utan en g,åva till den
döde. Att livet icke är sl• ut i och med döden
var en fast övertygels·e. Livet på andra sidan
liknade i allt det jordiska.
Ar 1230 kaillades den engelske minoritmun
ken Bartholomaeus Anglicus från universi
tetet i Paris till Magdeiburg; hans encyklopedi
De proprietatibus rerum, 19) som under me
deltiden tävlade med Isidorus' av Sevilla, in
nehåller bl. a. nya beskrivningar av de nor
diska länderna, där ä\'e:n invånarna i Livo
nia, 20) som talade samma språk som invå
narna i Lectonia (Litauen) och alltså voro
letter, ·omnämnas. Om dem säger han, att
deras döda icke begravdes i jorden utan brän
des på ett stort bål. Efter döden kläddes de
avlidna av sina vänner i nya kläder ooh fingo
av dem får, oxar och andra djur, liksom också
slavar och slavinnor med sig jämt,e många
andra ting, och allt brändes tillsammans med
den döde i den tron att allt som brändes skul
le komma till ett de levandes land och tillsam
mans med heila mängden av brända djur och
slavar, som sin husbonde till behag bränts
med honom, finna ett nytt hemland i lycka
och evigt liv. 21)
Ar 1326 skrev P. Dusburg nästan detsam
ma om preussa
; rna. Dessa trodde på kroppens
återuppståndelse, men inte så som det rätte
ligen borde vara (Prutheni resurrectionem
carnis credebant, non tamen ut debebant). De
trodde nämligen, att var och en, förnäm eller
ringa, rik eHer fattig, mfuktig eller svag i
detta livet, skulle bliva det även i det följan
de livet. Sedan följer den redan anförda be
skrivningen av likbränningen med alla gåvor
na och vidare: "De trodde, att de brända
föremålen också skulile återuppstå tillsam
mans med dem och tjäna dem liksom förut."22)
Han menade, ehuru med orätt, att preussarna
trodde på återuppståndelsen i kristen mening,
ty M. Praetorius skriver om dem ännu på
1600-talet: "För övrigt tro de icke på de dö· das återuppståndelse". 23) Även om letterna
heter det att de likt sadduceerna icke trodde
därpå. 24) Detsamma säges om preussarna,
av Erasmus Stella, nämligen att de firat fö
delsedag och dödsdag på samma sätt, med
samma mat och dryck, lek och sång, utan att
visa sorg, utan under förlustelse och glädje.
Att de hoppades på ett kommande liv visade
de genom att begrava sina döda omgivna av
vapen, kläder och en stor del av sina red
skap. 25)
Döden är alltså begynnelsen och födelsen
till ett nytt liv, och hur konkret de gamla
preussarna föreställde sig detta liv, se vi av
ett ställe hos Simon Grunau, som säger, att
de trodde på en fortsättning av det jordiska
3

livet, med vackra kvinnor, många barn, söta
drycker, god mat, vita kläder om somrarna,
varm rock om vintern och sömn i mjuka
sängar; där skulle de vara vid god hälsa,
skratta och hoppa. 26) Mian tänkte sig också
ett familjeliv även på andra sidan, som vi
finna i en berättelse av den av litauerna till
fångatagne prästen Joannes: "Sedan deras
män dött under ett plundringståg år 1205,
strypte sig 50 litauiska kvinnor, i den fasta
övertygelsen att de skulle leva vidare tillsam
mans med dem." 27)
Da litauerna i borgen Pillenen år 1336
märkte, att de inte längre kunde försvara sig,
gjorde de upp en stor •eld, kastade all sin
egendom däri, varefter männen strypte kvin
nor och barn och sedan höllo fram sina hu
vuden mot hövdingen, konung Marger, så att
denne skulle kunna halshugga dem, den ene
efter den andre . . . Marger själv sprang till
sist till en mörk källare, där han gömt sin
hustru; henne högg han ned med sin sabel;
därefter slog han sig med samma vapen i
marken, föll alltså ned bredvid sin hustru och
gav upp sin osaliga ande.
C. Schlitz, som återgivit denna berättelse
efter Wigant von Marburg, skriver sedan vi
dare, att det synbarligen var på grund av
"religionen . .. som de höHo döden för mycket
lättare, vilket de den gången också visade
på ett så omänskligt sätt". 28) Enligt H.
Schreuer innebar de g,ermans'ka kvinnornas
frivilliga följande av männen i döden inte nå
gon gemensam förintelse utan en direkt fort
sättning på deras samlevna,d, Det äktenskap
liga umgänget med de döda upphörde icke
hel'ler. 29) I en synnerligen drastisk skildring
berättas hur Helge Hunding,sbanes änka, Sig
run, besöker honom i hög,en och delar hans
bädd. 30)
Om varjagerna berättar Achmed ibn Fadlan
på 900-talet hur en förnäm man som dött
brändes på ett skepp tillsammans med en
jungfru ur sitt följe, som offrat sig frivilligt
för att ledsaga den döde i livet efter döden,31)
och detsamma säger också Mas.udi ungefär vid
samma tid om slaverna:
De bränna sina döda liksom deras utrust
ni �g, redskap och smycken. Om en man dog
, ,
brande man tillsammans med honom hans
h�stru levande . . . Om den döde var ogift,
gifte man bort honom efter döden, och kvin
norna visade stor iver att låta bränna sig för
att deras själar skulle komma till paradiset.32 )
Ibn Rosteh på 900-talet skriver också om
slaverna, att den av kvinnorna, som den döde
älskat mest, i den dödes, närvaro tog två bjäl
kar, lade en tredje tvärs över de båda första
och hängde sig; hon kastades sedan i elden
och brändes. Om varjagerna skriver han att
älsklingshustrun lades levande i grave�. sa)
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skara, de som icke :uppnått livets
Delvis gå. väl alla dessa arabiska berättelser gångnas
41
mål.
)
Ett
skenbröllop vid graven hade där
v
skre
tillbaka på bysantinska källor, så t.ex.
r
för
till
syfte
att tillförsäkra den som dött
unde
att
"för
Maurikios redan på 500-talet:
lätta .sina mäns död genom den egna döden, ogift en plats i släktkedjan, emedan han an
strypte kvinnorna sig ,själva, aktande livet nars, i avsaknad av efterkommande, inte
skuUe kunna finna någon ro i graven och inte
ringa utan dem ..." 34)
Att änkan skulle följa sin make, är icke få någon del i den kult, som ägnades förfä
enbart ett sagomotiv. 35) Hos Prokopios läsa derna.42) Rolösa dansa de flickor, som dött
vi om herulerna, att hustrun vid sin makes ogifta, bröllopsdansen och suga i vampyr
grav lade en snara om halsen och mä:ste dö, skepnad de unga männens blod. Vi finna även
då hon annars förklarades ärelös och beskyll i tysk folktro, att de ogifta flickorna efter
des för att ha förolämpat sin makes släkt.36) döden sades dansa vid vägkorsningarna.43)
Genom Herodotos (V, 5) känna vi till tra
Särskilt i Tyskland betecknades unga flic
kernas sedvänja härvidlag - älsklings.hustrun kors begravningar som dödsbröllop; namnet
dödades vid graven och begravdes tillsam bröllop ges åt begravningsmåltiden, som hål
mans med mannen - och hos Marco Polo
les över ogifta. Här och där brukade man
finna vi berättelserna om hinduerna: uxorum dansa, men särskilt vanligt var att begrava
37
charissima euro defuncto viro crematur. )
den unga flickan i bruddräkt.44) Detta se
Liksom änkan följer maken i graven och nare är känt framför allt från 1500- och 1 600till livet på andra sidan, visar oss redan Ma talen i Danmark, England, Holland och Ös
sudis berättelse, att även de ogifta efter dö terrike, och L. Hag,berg har i Sverige kunnat
den förmäldes och att hustrurna brändes till samla många exempel på att ynglingar och
sammans med dem. Härvid förekommo även unga flickor begravts i bröllopsdräkt, vilket
bröllopsriter.38) Särskilt hos slaverna voro återgår på samma ursprungliga sedvänja.45)
skenbröllop för ogifta döda vanliga (även i
Redan s k e n b r öll o p e t utgör en för
nyare tid ). I stället för dödsklagan sjöngos mildring av den gamla seden med dödsbröl
bröllopsvisor, e11er också gick en br.udklädd lopet, och vi finna till och med att den döde
flicka med brudtärnor och brudlförare med i inte längre förmäles med någon levande utan
likföljet; man kunde också ha med sig ett endast med en redan avliden person.
smyckat träd i liktåget. Hos ryssarna utde
I den lettiska folktraditionen föreligger just
lades också bröllopsgåvor. 39) Tvädet skulle
detta
stadium fullständigt klart, när det gäl
Lett
i
a
J,.audon
I
representera brudgummen.
ler bröllopen för de döda. Begravningens
och
tall
en
på
toppen
av
man
bryter
land
första dag kallades överhuvudtaget också
lägger den i den ,cfödes bädd eller överlämnar
bröllopsdagen (S. Ticejumi 2077). Annars
.
mannen
för
den åt änkan som ersättning
tillbragtes
första begravningsdagen fram till
sam
något
spåra
kunna
man
Möjligen skulle
midnatt
även
efter ogifta män och kvinnor i
band mellan denna sed och den som förekom stillhet
denna
dag kallades begravnings
följde
om
s
·
de,
mit på andra håll, nämligen att
dagen
men
efter
midnatt kom bröllopsda
gran
sig
med
togo
vden,
kyrkogå
den döde till
gen,
då
man
kunde
larma och dansa (ib.
kvistar därifrån och sedan piskade de hem
23
81
,
även
LD
III,
,
3
871 .
) Man sjöng och
dess
man
g
to,
mavarande därmed. I r,.audona
dansade,
eftersom
de
ungas
begravning gäll
ställde
och
granar
några
hem
utom med sig
46
de
som
deras
bröllop.
)
De
dödas moder
upp dem i stugan för att nästa dag. bränna
sörjer
sedan
för
allt
övrigt.
"Lå.t
oss dansa,
inne
annars
dem, om sommaren ute på fältet,
bröder,
i
vår
stora
smärta:
vi
ha
givit vår
för
samman
kallades
e
sörjand
i stugan. Alla
broder
åt
dottern
till
De
dödas
moder"
(LD
att värma sig vid elden; i tur och ordning
27699)
.
Bröllopsfesten
behövde
dock
icke
hoppade
leddes de fram till den, och männen
alltid sammanfalla med begravningsfesten;
en
någon
tog
Sedan
elden.
över
tre gånger
höstdagar, då regn växlar med solsken, väl
brinnande gran, sprang runt till de övriga,
jas ofta för de dödas bröllop: "Det regnar
där
sjöng.
lät dem värma sig vid lågan och
medan solen skiner och de döda fira bröl
mo
din
vid
dig
värm
syster,
kära
vid: "Kom,
lop. 47) Min broder dog ung, han har nu tagit
ders eld, hon kommer inte mer att göra upp
sig. en brud bland de döda" (LD 27798), eller:
någon eld, du kommer inte längre att kunna
"Man förde fram en brud till honom" (ib.),
40
granen
att
möjligt
är
Det
)
värma dig".
eller: "Jag själv har en bror och ,en syster,
här på något vis sattes i förbindelse med den
de dricka bröllop tillsammans" (ib.). De dö
ntera
represe
döde, så att den för änkan fick
das moder håller bröllop för yngste sonens
moder.
hennes
dottern
mannen, för
(ib. 49600). Och hör denna skildring av
son
Äktenskapet ansågs som en nödvändighet
"Det regnar, skogarna gråta, de
höstdagen:
livet,
i
ingås
och måste, om det inte kunnat
dödas
moder
har hållit bröllop, de dödas barn
de
skulle
Annars
döden.
efter
ske
åtminstone
ha
dansat
av
sig skorna".48) Bröllopet är
döda komma att tillhöra de för tidigt bort-
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alltså förlagt till den andra världen till de
dödas egen krets, och några människ�r behö-

1) Leo Diaconus Corp. script. hist. Byzant., p.
XI, 1, I, c. 6; V. J. Mansikka 1922, s. 324.
2) Ib.
3) Horn. Od. XI.
4') L. Hagberg 1937, s. 111 f.
5) s. ?-'icejumi 2,076, 2079, 2234-2240; p Sarton -�910, I, s. 139 (Letten, Tschere�issen•
Rumanen etc.).
6) Ib. 2085, 2234, 2235, 2237-40.
7) �bn Rosteh hos V. J. Mansikka 1922, s. 337;
Jfr hos skyterna, Herodotos IV, 71; i Po·r
tugal år 1446 (R. Andree 1878, s. 117).
8) Tyska ordens fredsfördrag av år 1249 Mannhardt LG, s·. 41.
9) Mannhardt L
�! s. 88: "Unde contingebat,

quod c�m nobilibus mortuis arma, equi, servi
et anc1lle, vestes canes venatici et aves
rapaces et alia, que spectant ad miliciam
urerentur. Cum ignobilibus combure-batur il
quod ad officium suum spectabat. Jfr Caesa;

de bell. Gall. 6, 19: Allt vad de (gallerna) tro
_
�der hvet har legat den döde om hjärtat
mkast� de i elden, till ooh med djur· ja
k�rt. fore vår tid uppbrändes efter de v�der�
borl_1.?"a begravningsceremoniernas fullgörande Jamte honom de slavar och skyddslingar
vilka man visste han tyckte om..
10) Mannhardt LG, s. 174; jfr C. Jensen 1891
s. 344: "Det lär ha varit sed att kvinnor son{
dogo kort före sin nedkomst eller i barn�äng,
s�ul�e ha ett nystan, litet väv och en sax med
s�g 1 graven, för att de skulle kunna klara
.
Sig pa egen hand".
11) "Credebant, quod res exustae cum eis re
surgerent et servirent sicut prius". Detsam
ma �erättas om letterna hos Bartholomeus
Angllcus 1483, XV, c. 88.
12) W. Goerthe 1931, s. 123 f.
13 ) E. sturms 1938, s. 98 f.
14) Om dubbelgravar i Litauen, se M. Alseikaite
Gimbutiene 1946, s. 32, 39, 50, 51, 79, 145, 175.
15) F. Balodis Sthlm 1940·, s. 168.
16) H. Arbman 1939, s. 86; jfr T. J. Arne 1931,
s. 285.
17) G. Sverdrup 1933, s. 79.
18) G. Sverdrup, 1. c.
19) Bartholemaeus Anglicus 1483.
20) Ib., lib. XV: De provinciis, c. 88; de liuonia.
21) Ib.: Mortuorum cadavera tumulo non tradebant. Sed populus facto rogo maximo usque
ad cineres comburebat. Post mortem autem
suos annicos nouis uestibus uestiebant et eis
pro viatico eorum oues et boues et alia ani
mantia exhibebant. Seruos eciam et ancillas
cum rebus aliis incendebant credentes sic
u:i,censos 3:d quandam uiuorum regionem feli
c1ter pertmgere e t ibidem cum pecorum et
suoru.m sic ob gratiam domini combustorum
n_iultit�dine _ felicitatis et vite temporalis pat
nam muemre.
22) Mannhardt LG, s. 88.
23) Jfr L. Blumenau, i Scr.rer.Pruss. IV:49.
24) Jesuitberättelse av 1606 Mannhardt LG s.
'
'
442.
25) Ib., s. 182.
26) H. Bertuleit 19i214, s. 168.
27)
Henrici Chron. Liv. IX, c. 5; referebat sacer
dos quidem, . . . quod in uno vico mulieres
q�in�uaginta se ob mortem virorum suspen. d10 mterfecerunt. Nimirum, quod credant
se cum illis mox in alia vita victuras. Jf;
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vas icke därvid, inte ens
boliskt offer.

28)
29)

30)

31)
32)
33)
34)

35)

36)

37)
38)

39)

40)

41)
42)
43)
44)
45 )

46)

form av ett sym -

kym.brernas hustrur, hos Val. Max. 6, 1;
Florus, Rist.Rom, c.3.
Scr.rer.Pruss. II, 489 f.
H. �chr:uer 1916, s. 1 f. Radbod, frisernas
hertig ville efter döden vara tillsammans
med sina föregångare på den andra sidan
men icke i himmelen cum parvo numera pau�
corum (F. W. Rettberg II, 1848, s. 514).
Helge Hundingsbanes saga, II, 45, 47; H.
Arbman 1939, s. 81. "I en gammal Saga om
Olav Tryggvass?n f0rtrelles det, at det paa
f!aakon Jarls Tid var Skik i Norge og Sve
rige, att Hustruen levende fulgte sin afd0de
Husbond i Gravhaugen", se A. Bugge 1904 '
s. 55.
Ibn _ �adlans Reisebericht, öv. av A. Z0ki
Vahd1 Tog�, Leipzig 1939, § 87 f.
V. J. Mans1kka 1922, s. 333.
Ib., s. 337.
Maurikios Strategicon XI, c. 5; K. Dieterich
1912, s. 67.
M. Ebert XIV, s. 440 f.; Hoops 4, s. 556; F.
Schwenn 1915, s. 62
· f., 173 f.; E. Rohde I,
1910, 14; G. Neckel 1913, s. 35; H. Schreuer
�916, s. 58 f., 142 f. o. a. st.· M. Beth Witwe
I HDA IX, 669.
'
'
'
K. Dieterich 1912, II, s. 111.
Joan. Boemus 1582, s. 110; Herodotos IV:71
(skyterna).
0. Schrader 19'04, s.. 26 ff; P. Geiger' Totenhochzeit, i HDA Vill, 1068.
D. K. Zelenin 19i27, s. 322; E. Mahler 1936
s_.. 391 �-. 648 f. I Litauen brukar jungfr�
lagga si_n �ran� på den älskades grav, se
M. Alse1ka1te-G1mbutiene 1946, s. 145. J.
B3:lys 1946, s. 38, säger: "Wenn ein unver
he1rater Mann zu Grabe getragen wird
stehe1:1 manch�als 6 Mädchen da, genau s�
_
gekle1d�t wie d1e Brautjungfern wälhrend der
H?chze1t, wenn aber ein Jungfrau begraben
:,v1rd, da� stehen 6 Burschen mit Blumen
11: den Handen da. Wenn der Leichnam in
d�e G�be gesenkt wird reissen die Mädchen
d1e K:an�e und Blumen vom kopf und wer
fe.1:1 sie m das Grab; Blumensträusse und
B_ander werden in das Grab einer Jungfrau
hmabgeworfen und zusammen mit ihr be
graben" (jfr not 45,).
Latvju R� ksti, :i;.audona, s. 38; jfr: "Icke med
t?mma hander ha vi gått, inte ha vi kommit
tillbaka med tomma händer. Vi ha kört vår
moder och haft med oss en grangren tillba
ka", hos B. Senkevica 1939, s. 153.
P. Geiger, I. c.
F. Kummer, Ledige, i HDA V, 1008.
A. Wuttke 1900, § 749.
R. Reichardt 19·13, s. 141.
L. Hagberg 1937, s. 194 ff.; jfr D. K. Zelenin
1927, �: 322: D�. flickor, som dött ogifta,
bruka overallt kladas mer eller mindre fest
liirt, liksom till bröllop. En flickas begrav
nmg anses överallt som hennes bvöllop En
hand�uk bin?.es om henne, på högra h�dens
långfmger sattes en ring, till släktingarna
utdel3:� gåvor som vid ett bröllop, på kistans
lock lag�es en brö��opskaka. Bland de ogifta
un.�a mru_i_nen utvaljes en brudgum, som i
brollopsklader går bakom kistan. Något liknande s�er när en ung man begraves.
A. C. Wmter 1902, s. 368; B. Senkevica 1939
s. 151. I Litauen firades de ogiftas begrav�
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47)

ning som bröllop; huset pryddes med kran:
sar, en högtidsmåltid dukades fr�, o�h 1
stället för klagovisor sjöngos brollopsv1sor,
se M. Alseikaite-Gimbutiene 1946, s. 144.
om lapparna, se J. Quigstad 1920---34, s. 20,
nr 136: Du sollst beobachten, wenn es solches
Wetter ist, dass die Toten Hochzeit feier�.
Es ist nur denn, wenn es bei Sonnenschem
regnet; dann darf man weder lärmen noch
schreien. Jfr J. Storaker 1862: Overtro ?g
Sagn i Lister og Mandals Amt, nr 493; Jfr

48)
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Quigstad: "Wenn die Sonne �c�eint _und ��
gleichzeitig regnet, ist Hochze1t 1� H1mme
!. ,
"när solen skiner och det regnar, ar det brol
lop i himlen". Enligt muntligt �edd. -�v
magister E. Sjösell från Stora Mellosa, Nar
ke: "När solen skiner och det regnar, dansa
alla mölska drängar på ängen".
B. Senkevica 19;39, s. 155. Den döde sonen
kallas de dödas svärson, och den döda dot
tern de dodas sonhustru, se M. Alseikaite
Gimbutiene 1946, s. 147.

De hästar, som påträffats i gravarna, äro
icke att räkna som offer. Enligt Olaus Mag
nus' 1) berättelse om goterna och P. Dus
burgs 2) om preussarna voro de endast gåvor
till den döde, och det är tydligt att hästen
likaväl som vapnen och smyckena voro av
sedda för livet på den andra sidan. 3) Enligt
P. Dusburg fingo de förnäma (nobiles) vapen,
hästar, slavar, kläder, jakthundar, jaktfåglar
och allt annat som hörde samman med kri
garlivet med sig, och allt brändes med dem,
medan andra döda fingo som gåva det de
behövde för sitt arbete. I några fall, t. ex.
vid de litauiska furstarnas begravningar, var
antalet gåvor påfallande stort. När Algardus
(summus rex Letvinorum) begravdes år 1377,
brändes 18 av hans bästa hästar. Likaledes
brändes hästar, jakthundar, vapen och kläder
tillsammans med Keistut år 1382. 4) Även de
tillfångatagna ordensbröderna brändes av
litauerna tillsammans med sina hästar. 5)
Hästen var avsedd för de dödas ritt till
sammans med sitt följe till det andra livet,
i Skandinavien till Valhall. 6) Sålunda beskri
ver Saxo Grammaticus den fallne danske kung
Haralds begravning och de minnesceremonier,
som den svenske kung Ring lät hålla över
honom efter Bråvallaslaget: Han överlämna
de sin häst åt Harald så att denne skulle
kunna rida till Valhall (ad Tartara) och där
bedja om vackra bostäder för sina fränder
liksom fiender ( sooiis hostibusque), I bålet
kastades delar av Haralds förgyllda skepp och
danernas vapen, guld O'Ch andra gåvor. As
kan överfördes i en urna till Lethra och be
gravdes där med hästen och vapen. 7)
Gå vi till fredsfördraget av år 1249 mellan
Tyska Orden och preussarna, finna vi, att
man förebrådde de senare, att deras "Tulis
sones" eller "Ligaschones" så som falska
präster för det första sjöngo lovsånger över
de döda hedningarna vid deras begravning,
och för det andra att prästerna därvid för
kunnade, att de kunde se den döde på sin
häst fara rakt in i himlen, iförd vackert har
nesk, försedd med vapen och med ett stort
följe (cmn comitatu magno). 8) Att denna
comitatus antogs bestå av den dödes strids
kamrater, som nu kommit för att möta ho
nom, 9) är troligt, ty dylika processioner av
döda, som mottaga den avlidna människan,
känna vi till även på andra håll. Så säges

lettisk folktro, att de döda vänta på den nyss
avlidne och ledsaga honom ända från hemmet
och till begravningsplatsen: 10) "Inte långt
från kyrkogården blir det tungt för hästarna
att draga likvagnen ty de döda ha satt sig
överallt på vagnen"; 11) "med jubel föra de
nykomlingen till graven." 12)
Det är antagligen dessa döda som åsyftas
med namnet Pecolle i skildringen av 1500talets preussare i Sudauerbtichlein. 13) Med
dragna svärd sökte man driva bort dem från
den döde och man räknade dem till de onda
andarna eller djävulens anhang. 14) I den let
tiska folktraditionen finna vi emellertid inte
några spår av denna ritt in i himlen, och inte
heller de Lannoy 15) har något annat att be
rätta om kurerna på 1400-talet än att de
trodde att själen uppsteg till himmelen med
röken, när den döde brändes på bålet.
Som redan anmärkts, har likbränningen
icke avsatt några säkra spår i den lettiska
folktraditionen, och detsamma gäller alltså
även detta fall. Några ,enstaka sagor berätta,
att en av de döda skickat en häst till någon
levande för att hämta honom och över dalar
och skogar föra honom till de dödas land,
eller att den döde brudgummen kommit ri
dande för att hämta sin 'brud. Dock berättas
att de döda under själatiden 'kommo ridande
från graven, om man inbjudit dem till ett
gästabud. Var och en av dem rider då på det
djur, som slaktades för hans ibegravnings
måltid, och som han alltså fick med sig i gra
ven. Även i jesuitpatern Quecks biografi från
1600-talet omnämnes, att man vid lettiska
själafester (Veceles) på hösten bar inälvorna
och hudarna efter de djur, som då slaktats,
ut till kyrkogården för att de döda skulle få
möjlighet att, ridande på dessa djur, besöka
den som inbjudit dem till sitt hem. 16) Man
borde sla:kta ett djur (S. Ticejumi 20782085), åtminstone en tupp för en död man
och en höna för en död kvinna, men aldrig
ett svin, som alltså inte ansågs passande som
riddjur, ty svin brukade krypa genom stängs
len så att ryttaren mås.te falla av. 17) En
tupp brukade också slaktas och kastas fram
för fötterna på hästarna, som stodo spända
framför likvagnen för färden till gravplat
sen. 18)
Man har inte funnit några hästar i Lett
lands gravar, ofta däremot delar av hästut-
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rustningar. I Litauen har man däremot över
allt hittat många hästar i gravarna från och
med romersk tid till och med senare delen
av järnåldern, 19) och detta både i själva gra
ven tillsammans med den döde och därutan
för. I Preussen ha gravar påträffats med en
eller flera hästar i upprätt ställning, med hu
vudet på frambenen och baklbenen under
kroppen, nergrävda under den egentliga gra
ven; de bära ryttaren på sin rygg ännu efter
döden.20) Detsamma har man konstaterat i
Litauen. 21) Även i Skandinavien finner man
ofta hästar i gravarna. 22) Skelettdelar efter
hästar 23) fann E.�turms även i Lettland i de
stora brandgravarna i Strazde,
Vanligare äro i Lettland hästhuvuden som
byggnadsoffer.24) Man har grävt fram så�
dana på borgberg,et vid Talsi, under hörntor
net till det på 1100-talet byggda 'kuriska slot
tet. De lågo i närhet,en av porten, endast 15
cm under jordytan, omgivna av fyra större
och tre mindr,e stenar, men utan, spår av
andra offer; ännu ,ett hästhuvud fann man
under en grundsten till en annan byggnad
från samma tid, tillsammans med två andra
benfragment, vidare ett hästhuvud jämte ett
kohorn under ytterligare en byggnad samt
skallen av ett svin under ett annat torn. 25)
Under ett från 1000-talet härstammande hus,
närmare bestämt under södra väggen, gräv
de man fram en hel bensamling; där funnos

sålunda 157 olika häst.ben och 2 hästhuvuden,
ett av dessa, tillsammans med en skärva,
under husets ena hö·rn; tre andra skärvor
hittades under grundistenarna. Benen lågo i
en 50 cm bred och 15-20 cm djup ränna,
delvis också utanför denna. 26) Vi få kanske
häri se en paral1ell till en uppgift i Thietmars
krönika om ett tempel i Riedegast, byggt av
trä med djurhorn i stället för grundstenar, 27)
vilket enligt T. Palm kan ha varit ett slags
byggnadsoffer. 28) Vidare har man funnit
hästhuvuden under byggnader både i Väst
europa 29) samt i Ungern och Ukraina. 30)
Från Gotland känna vi till att hästar och'
andra djur (lamm, oxe, svin, föl) murats in
under kyrkorna. 31) Om letternas tro på ett
slags skyddskraft hos dessa ben skriver P.
Einhorn: 32)
Denna åsikt är mycket vanlig här hos de
icke-tyska människorna, nämligen att de tro
benen .efter döda djur och människor äga en
särskild kraft och egenskap ... Därför bruka
de omkring fähusen sätta upp sådana ben,
såsom huvudena av döda hästar och kor, på
stängslen för att de skola avvärja sjukdomar
och driva bort ... Även ... för att hindra
maran, Leetons, att rida hästarna på natten
bruka de lägga huvudet efter en död häst i
krubban under fodret ..."
I de skandinaviska sagorna tillskriver man
hästhuvudet ,en magisk kraft. 33)

vapen och häst till prästen, därmed anty
1) Olaus Magnus I, 1567, c.24
' . Jfr Tac. Ger
dande att hans herre nu är i det eviga livet
mania, c. XXVII: Sua cuique arma, quorun
och i sitt eviga fosterland (Mansi XIV, 783,
dam igni et equus adicitur (om germanerna);
Leges Kanuthi, åren 840-855). Olaus Mag
Egilssagan, c. 7, 58.
nus XVI, c. 47: Haec omnia sacro loco, quo
2) Mannhardt LG, s. 88.
tumulatur, libera donatione cum aliquot pre
3) Ib.
diis permittunt heredes: licet equus, ensis,
4) Herman v.Wartberge, se Mannhardt LG, s.
et arma, iusto interveniente pretio, illico re
123.
dimantur ab eisdem, solo remanente clypeo
5) Wigand v.. Marburg, ib. s. 12:4.
in ornatiori loco Ecclesiarum.
6) Mannhardt LG, s. 68, 121, 123, 125, 154.
s) Mannhardt LG, s. 4,2; jfr: "De talade över
7) Saxo Grammaticus, L. VIII, s. 391 (Mtiller
hans (Håkans) grift, som hedningar hafva
Velschow). Utomordentligt talrika äro häst
för sed, och visade honom till Valhall. övind
fynden i de samländsk-natangiska gravarna.
skaldespillaren diktade ett quäde om konung
Man finner knappast någon grav utan så
Håkans fall och hur han mottogs i Val
dana, vanligen är det fråga om :2L-3·, till
hall . ..
" (Snorre, Håkan Godes S., c. 32).
och med 6-8 hästar, som ligga under en och
9) E. sturms 1938.
samma grav, se C. Engel 192·5,, s. 118. Jfr
10
) LP VII, 58,15.
I. F.Regnard, Lap,plandsresor 1655-1709, i
A.Julius 1930: "Lapparna döda för begrav 11) Ib.56, 10; 57,14; 57,13 o. a. st.
12 ) Ib. 59,21.
ningsfesten en ren, som tillhört den döde;
man kastar inte bort benen rutan gömmer 13) Mannhardt LG, s. 258.
dem med omsorg för att b•egrava dem vid u) Gum ad sepulturam effertur cadaver - ple
rique in equis funus prosequuntur et currwrn
den dödes sida". I Sverige, även under me
obequitant quo cadaver vehitur; eductisque
deltiden, går hästen före liktåget i kyrkan
gladiis verberant auras, vociferantes: ... id
och den därpå sittande mannen var vapen
est: aufugifo vos daemones in infernum (J.
klädd; för 100 mark skola arvingarna åter
Maletius, hos Mannhardt LG, s.297).
lösa hästen (SD IV 3310, den 29/7/1337, Vall
by, Skirö socken i Småland, j,fr SD IV 2601, 15) Ib., s. 175.
år 1327). I Skottland föregicks processionen 16) I. Kleijntjenss I, 1940, s.479.
till kyrkan av två riddare, den ene, i va 17) LP VII, 55,3.
pendräkt med den dödes vapen, på en vit 18) Ib., s. 56.
häst, den andra svartklädd, med betäckt an 19) M. Alseikaite-Gimbutiene 1946, s. 37, 39, 47,
sikte, på den svart häst. Vid altaret vänder
55 f., 106, 135.
den senare sin häst, ropar att herrn är död 20) K. Engels 1930 V-VI, s.548.
och rider fort tillbaka, den förre överlämnar 21) M. Alseikaite-Gimbutiene 1946, s.47.
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22)
23 )
24)
25)
26)

27)

28 )
29)
30)

T. J.Arne 1931, s. 296, 28'6.
F. Balodis Sthlm 1940, s. 197.
Om offrande av avskurna hästhuvuden, efter
Saxo Grammaticus, se E. Bargheer 1931, s. 19.
A. Kär.l},Ups 1937, s. 98 f.
Ib., s. 100.
Die Chronik des Bischofs Thietmar von
Merseburg, Berlin 1855, MG S, s. 9: "fanum

de ligno artificiose compositum, quoa pro
basibus diversarum sustentatur cornibus bes
tiarum".

T. Palm 1939, s. 61.
K. Heckscher 1925, s. 391.
H. von Wlislocki 1893, s.89; I, Lippert 1882,
s. 457.
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3 1)

32)
33)

R. Andree 1878, s. 16; jfr s. 19 (Litauen),
s. 22 (Danmark).
P. Einhorn 1627, C. 5.
Om hästhuvuden, se Olaus Magnus III, c.8:

"Solebant etiam Gothi processuri in proelium
equos ad aras immolare: quorum abscissa
capita contisque excepta subjectis stipitibus
distinctos faucium rictus ante acies profere
bant"; ib. c. 15: "caput equinum canto
exceptum ac elevatum, dentium rictibus
denudatum, militaribus castris, ut formidi
nem excitent, opponunt, quibus et carmina
addunt ...". Jfr Egil Skallagrimssons Saga,
c.52, med en beskrivning av runor på stången,
med hästhuvudet jämte nidord.
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Kapitel 7.
LIKBRANNING

L i k b r ä n n i n g e n,· som var allmänt
känd i de baltiska länderna, för,ekom där än
nu i historisk tid. Efter ett uppror 1222 hände
det sig att esterna "tvättade av sig" det krist
na dopet, toga sina döda, som lågo begravda
på den kristna kyrkogården, och brände dem
efter gammal sed. 1 ) Då den kristne liviske
hövdingen Kaupo föll år 1217, brändes hans
kropp och benen fördes hem. 2) Vidare veta
vi, att påven Clemens V år 1310 beordrade en
undersökning mot Tyska orden i Livonien på
grund av klagomål som framförts av ärke
biskopen av Riga år 1305. I den påvliga bul
lan anklagades orden för att ha bränt ordens
brödernas lik. 3) Ordensprokuratorn bestred
i sitt svar följande år ärkebiskopens ankla
gelser; av vittnesförhöret i Riga år 1312
genom det påvlige legaten Franciscus de Mol
liano framgår dock, att ordensbröderna be
fattat sig med hedniska divinationer, och lika
så att det var allmän sed inom orden att
döda och bränna sina sårade. Aren 1324 och
1336 utfärdade påven stränga förbud där
emot. 4)
Det är högst märkligt, att likbränningen
icke ,efterlämnat minsta spår i den iJ.ettiska
folktraditionen. Utom den redan nämnda
folkvisan om dödsgudinnan, som tre dagar
eldat i kalkugnen i väntan på den nye gästen
(LD 27533), är det blott en visa till som har
en antydan om detta gravskick. Där före
kommer följande bön: "Till Gud har jag bett
om ett litet stycke jord, en hand bred och en
aln lång" (ib. 275761 ) ; detta motsvarar un
gefär storleken av en brännplats. Däremot
ära de skriftliga och arkeologiska källorna
påfallande rika; den skriftliga traditionen går
hos de baltiska folken, tillbaka åtminstone till
800-talet (Wulfstan), och ännu år 1413-14
träffade de Lannoy på likbränning:
Man finner hos kurerna, infödingar som
kristnats med våld, en sekt, vars medlemmar
sedan de dött låta bränna sig i stället för att
begra.v.as i jorden, var och en av dem klädd
och smyckad med sina vackraste prydnader.
Detta sker i närmaste dunge eller skog och
i en -eld gjord av ekved. De tro att om röken
stiger rakt up,p emot skyn så är själen räd
dad, men om den viker åt sidan, att själen
gått förlorad. 5)
Från yngre järnålder (800-1200 e. Kr.)
känner man hos kurerna blott till flata brand-

gravar om 3-12 m, cirka 1 m djupa och fyll
da med kol, brända ben och gravgåvor samt
skärvor. Under sanden, som täcker diet hela,
finner man aska och i denna ben, vapen och
andra gåvor, som ännu kunna vara samlade
i särskilda gropar. Gåvorna ära för det mesta
sönderbrutna eller -vridna och -brända; en
dast dryckeshornen och skärvorna ha icke
blivit brända och tydligen kastats ned i gra
ven efter gravmåltiden. 6)
Bränningen behövde inte nödvändigtvis ske
på själva gravplatsen; i de flesta gravar har
man endast funnit ringa mängder kol. Brand
platsen har dock delvis legat i dess närmaste
grannskap. Under mellersta delen av järn
åldern brukade man i Litauen plocka bort de
brända benen och gravgåvorna ur resterna
efter bålet, men senare brydde man sig inte
längre om att göra detta. 7)
Tyvärr äga vi inga mera ingående beskriv
ningar av de riter, som förekomma vid lik
bränningen hos letterna. Om de kuriska riter
na kunna vi draga vissa slutsats,er tack vare
de sällsamma fynd som gjorts i en sjö vid
Talsi (i Vilkumuizas ezers). Man har näm
ligen i denna sjö funnit flera tusen brons- och
järnåldersföremål - vapen, redskap och
smy,cken - som i hela det övriga kuriska om
rådet ära kända som gravgåvor och fullstän
digt motsvara gravinnehallet i de kuriska
brandgravarna. Vapen och smycken ha mes
tadels brutits sönder, böjts ihop eller på an
nat sätt förstörts och därefter kastats i elden,
såsom seden var när man brände de döda: de
delvis smälta sakerna ha sedan kastats i
sjön. 8) Några föremål, som av en slump bär
gades ur sjön, voro orsaken till att man år
1934 satte igång med grundliga undersök
ningar. Fynden låga spridda över ett område
av 70-100 m längd och 15 m bredd, ungefär
10 m från stranden och på 3-5 m djup, och
hämtades upp ur sjön med ett krattliknande
redskap. Redan 1936 hade man fått up,p 1300
föremål. De 18 svärd, man funnit uppvisa
fästen av fl,era olika typer, av de 116 yxorna
kunna de bredeggiga antingen vara strids
yxor eller arbetsredskap, s. k. timmermans
yxor eller hällebarder. Där funnos 18 lans
spetsar, talrika betseldelar, däremot voro
sporrar, stigbyglar och tränsar mera sällsyn
ta.; av verktyg voro endast knivarna talrikt
representerade, med 60 exemplar, liar och

40

elddon däremot endast med ett fåtal. 270 gällt bland asarna. Så bjöd han, att alle döde
balsringar, 420 armband, fingerringar och män skulle man bränna och bära å bål, med
spännen, liksom även vågar och vikter m. m. dem deras egendom; ty han sade så, att med
böra omnämnas för fullständighetens skull. dylike skatter skulle enhvar komma till Val
De flesta daterbara fynden tillhöra 1200- och hall, som han hade i jord grafvit, men askan
1300-talen, och alla föremål ha varit utsatta skulle man bära ut å sjö eller grafva neder i
för eld eller på annat sätt avsiktligt förstörts. jord. 15)
Samtliga för,emål ära kända även från övriga
Dessa föreskrifter överensstämma nära med
delar av Kurland och likna i alla avseenden de kuriska sedvänjorna på 1200'- och 1300dem man funnit i gravarna. Vid sidan av den talen, från vilken tid sjöfynden härstamma.
allmänt kända sedvänjan att begrava de Tyvärr känna vi icke till parallellerna i Skan
brända benen i jorden tillsammans med gå dinavien, och, som S. Lindqvist säger,
vorna, fanns det alltså ännu en, nämligen att
Snorre har sålunda rätt i att endast bättre
kasta resterna efter likbålet i v a t t n e t. 9) folk fingo högar, och vi kunna vara tacksam
Att detta inte är något tillfälligt, och att ma mot honom för att han nämnt bruket att
kurerna verkligen hade för sed att inte endast kasta askan i sjön, något vartill den arkeolo
begrava de brända resterna av gåvorna till giska motsvarigheten ju ej så lätt kan upp
den döde, utan även brukade kasta dem i visas. 16)
något vattendrag, framgår av liknande ku
Det torde vara alldeles uteslutet att här
riska fynd i Kal,m ezers (Kattsjön) i EdoJe, kunna förbigå Odinslagarna och antaga, att
i sumpmarkerna vid Kazdanga, Ta.si och Siek det var fråga om en offergåva till sjöns eller
sate, alltså i de flesta av Kurlands sjöar och myr,ens makter, såsom G. Sverdrup antagit i
sumpmarker. 10) I och med att likbränningen liknande fall: "Naar man har senket gjen
infördes, minskades, såsom G. Sverdrup fram standene i sj0 eller myr, var det rimeligtvis
haller, de yppiga gravgåvor som förekommit sj0ens eller myrens vete man s0kte å komme
dessförinnan; de brändes icke tillsammans i forhold til." 17) Vi ha emellertid i dylika
med den döde på bålet utan lades i graven fall att göra med ställföreträdande · offer som
ovanpå de där hopsamlade benen och askan. böra uppfattas som en övergång från en gåva,
Eftersom utrymmet inte räckte till för större från vilken man hade svårt att avstå, till en
föremål måste man böja ihop svärden eller annan, som lättare kunde anskaffas. Galela
ersätta dem med miniatyrer eHer symboliska reezerna i Nederländska Indien bränna liket
efterbildningar, så att blott en avbildning jämte stammen av ett bananträd för att den
av detta vapen nedlades i graven.
döde inte genast skall börja söka efter någon
"De tilsvarende virkelige våpen er funnet i följeslagare åt sig bland de levande. När
mark og mosse. 11) Arsaken til at gravgodset kistan sänkes i jorden, stöter någon ner en
avtar så sterkt i yngre bronsealder har man ung bananplanta i graven och ropar: "Käre
også villet finne i den velkjente nordiske skikk vän, du behö·ver inte sakna dina kamrater,
å gjemme gjenstander annensteds enn i gra tag här denne kamrat." 18)
ven, i vann og mark og mos,e. Gravfundene
Det är mänskligt orch förklarligt att man
blir nu efterhanden både frerre og ringere; vill offra allt för att rädda sig från döden
til gjengjeld vokser mark- och mosefundene och för att undgå den, och alltså i sitt ställe
i mengde og fylde i Danmark, Sverige og Nor vill giva guld, silver och allt vad man förmår.
ge." 12) Med benen nedlade man på sin höjd Ofta fås dock till svar, att guld och silver
få och obetydliga metallföremål; i stället inte kunna ersätta människan. En hel rad
gjordes nu för de dödas räkning en mängd folkvisor behandla just detta ämne: "När
depositioner, utanför gravarna i mark och herren har kallat mig till sig, skickar jag min
mosse. 13)
tjänsteflicka till honom, men Gud kallar mig
Detta stämmer dock inte helt överens med på det att jag må gå själv" (LD 27346). Dö
den kuriska sedvänjan att först bränna vapen den är människornas fiende (ib. 27572), lik
och andra gåvor, men väl med de enstaka de som också jorden och graven, döden vill inte
positioner och vapenfynd i mossar i olika de ha guld, silver och pengar utan väntar endast
lar av Kurland, som delvis också kunna för på människokroppen (ib. 27550). Dessa visor
klaras som offergåvor. 14)
ära väl gamla, men dock alltid begripliga för
Om de skandinaviska parallellerna ära av varje tid. Annorlunda är det med en folk
stor betydelse när det gäl'ler de kuriska moss visecykel, där en klots eHer sten omnämnes,
fynden, så förblir dock frågan olöst beträf som lades i graven under olika ceremonier
fande Vilkumuifas ezers, Kal,m ezers, alltså för att där ersätta människan. Det är ett
om sjöfynden. E. sturms har redan hänvisat offer, som man erbjuder i stället för män
till Odinslagarna, som återfinnas i Ynglinga niskan själv. En fullständig identifiering av
sagan, c. 8:
klotsen och människan finna vi i en visa: "Jag
Oden stiftade lagar i sitt land, vilka hade har lagt en björkklots djupt ner i gropen; det
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var ingen björkklots, det var ju vår syster"
(ib. 49501). Genom denna handling försökte
man undkomma döden:· "Jag dog väl, men
är dock inte död; jag har icke lämnat min
hustru åt min vän; björkklotsen kastade jag
djupt ner i gropen" (ib. 27372). Och ännu
en folkvisa ha vi, där en mus (kanske ett
själadjur) skickas ner i jorden för att fråga
om det är möjligt att undkomma döden genom
ett sådant offer: "Spring, liila mus, genom
jorden, se på mitt eviga hus där (i graven):
vill man ha trä ehler sten ,eller min kropp"
(ib. 27410). En sådan fråga vore tänkbar vid
sjukdomsfall, och den skulle kunna jämföras
med de kända dödsoraklerna. I en annan fofä
visa finna vi däremot, att musen själv som
offer skulle s.tanna därnere: "Lilla mus,
spring genom jorden, sök upp mitt eviga hus
(miiza miija), rostar det, skall du själv stan
na där" (ib. 27407-27409). Men annars är
det så att stocken och stenen tänktes vara ett
slags förebyggande hjälpmedel. Det ställföre
trädande föremålets förmultnande skulle re
presentera människans eller hennes kropps
förgängelse. När det en gång förintats, måste
också människan själv dö. Därför är det de
hårdaste föremålen, sten eller en björkklots,
som man tar till: "Jag rullade ner en björk
stock i min grav, den skall multna där (lai
tas puva, lai triideja), tills jag levat mitt liv
till slut" (ib. 27332). Det heter vidare:
"Stocken har multnat, nu måste jag draga
in i graven i dess ställe" (ib. 27331). Andra
visor röja en annan tankegång, t. ex. följande
om blomman vid graven: "När du blir gam
mal, måste jag träda i ditt ställe" (ib.
275842 ), eller: "Nu har den blommat ut, nu
måste jag gå" (ib. 27314, 27584). På samma
sätt som man vältrade ner en stock i graven
(ib. 27333), kan man också lägga ner en sten
eUer en yxa i den (ib. 27588, 49380) eller
också sticka ett spjut eller ett svärd i marken
vid den utsedda gravens rand, där det får stå
och rosta och vittra sönder, tills levnadstiden
är utlupen (273321 , 21445). Sådana folkvisor
äro icke endast att betrakta som produkter av
folkfantasien. F. Balodis har med rätta däri
sökt en förklaring till de i en grav vid Doibele
från mellersta järnåldern, alltså från tiden
400-800 e. Kr., påträffade spjutspetsarna.
I BäJas, Dobele socken, påträffades två styc
ken 0,30-0,50 m djupa, rundade gropar,
ungefär 1 m i diameter, vlika voro fyllda med
av eld anfrätta, knytnävsstora stenar samt
kol och aska. Vid sidan av en av groparna
voro i marken nedstuckna fyra spjutspet-

sar. 19) Man skulle kunna tänka sig, att man
stuckit ned dessa i jorden, i graven, medan
deras ägare ännu var i livet, i den tron att
offrandet av dem jämte lämpliga offer skulle
förhindra att han stupade i den strid som
han stod redo att draga ut i. Man kan erinra
sig, vad som sägs i folkvisan (LD 27358):
"Må de människor dö, som ingenting viktigt
ha att göra; jag kommer ej att dö, ty jag har
mycket att uträtta, jag har lagt en björk
stock i mitt ställe". Och i en annan (ib.
27332) : "Jag stack ned mitt svärd i den vita
sandkullen: må det vittra, må det rosta,
förrän jag dör". Eller (ib. 27333): "Jag kas
tar min yxa, vältrar en sten i min grav; må
yxan rosta, må stenen förvittra förrän min
kropp." 20) Annorlunda är det naturligtvis
med ett svärd som var avsett som gravgåva:
"Jag har stuckit ner svärd vid gravens rand;
här ligger min broder, här rostar svärdet"
(ib. 27688).
Även om en del av de i gravarna påträffade
vapnen och kanske även andra föremål kunna
tänkas ha blivit offrade i den förhoppningen
att därigenom kunna friköpa sig från döden,
gäller detta icke i fråga om kenotafierna, vil
ket framhävts bl. a. av H. Rieksti1,1s. 21) Vi
veta, att esterna trodde att de män, som
fallit i strid, men vilkas kroppar sedan icke
påträffats och därför icke kunnat brännas,
voro förlorade både för detta och det kom
mande livet. Litauerna bytte till sig sina
fallna krigares huvuden mot fiångar. 22 ) Be
gravningen var alltså icke endast -en sista he
dersbevisning utan utgjorde även en ound
gänglig förutsättning för ett kommande liv.
Därigenom förklaras grekernas kenotafier,
och man kan anta att sådana förekommit
även hos letterna, eftersom man där funnit
likbål med däri insatta gravoffer, men utan
aska eller brända ben. 23) Begravningen var
en helig plikt för de efterlevande, som själva
inte skulle finna ro förrän de fullgjort sin
skyldighet. Även en del depositioner med
många vapen och mansprydnader, så t. ex.
med gravgods för hundratals män, kunde så
lunda avse krigare, som stupat långt borta
från hemlandet.
De förut anförda Odinslagarna ha sanno
likt något att göra med den nordiska seden
med skeppssättningar. Skyld t. ex. lades på
ett skepp och överlämnades åt havet, medan
Balder brändes i sitt skepp vid havsstranden.
Samma tanke tar sig också uttryck i båtgra
varna. 24)

1) Et corpora mortuorum suorum in coemeteria

Hos preussarna förbjöds det år 1249:
quod ipsi et heredes eorum in mortuis com
burendis et in aliis quibuscumque ritus gen
tiliwn non servent sed mortuos suos iuxta
1208.

sepulta de sepulchris efjoderunt et more
paganorum pristino cremaverunt, i Henr

Chron. Lyv. XXVI,

C.

8; jfr XII,

C.

6, är
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morem Christianorum in coemeteriis sepe
liant, Mannhardt LG, s. 41.
2) Combustum est corpus ejus et ossa delata in
Livoniam et sepulta in Cubbesele, I Henr.
Chron. Lyv. XXI, c. 4.
3) A. Seraphim 1912!; Mannhardt LG, s. 78, not:
"ritum eorundem paganorum sectantes con
fratres suos, si quos contigit . . . sauciari . . .
impietate quadam sevissime feritatis extin
gunt, eorum corpora flammarum incendio
concremando". Jfr Carolus Magnus i edict.
ad Saxones: Si quis corpus defuncti hominis
secundum ritus paganorum flammis consu
mi fecerit, et ossa eius ad cinerem redegerit,
capite punietur.

4) Mannhardt LG, s. 79: "Ceterum ne fratres
vestros in conflictu vulneratos antequam ex
pirent, interimatis, nec eorum corpora con
crematis, sub poenis . . . et quod auguria et
sortilegia seu divinationes non exerceatis, sed
haec per statuta, in vestris capitulis facien
da, fieri prohibeatis."
5) Voyages et ambassades de messire Guillebert
de Lannoy, i Ser. rer. Pruss. III, s. 443. Jfr
Ynglingasagan, c. 10: "Då Odin var död,
brändes han . . . det var deras tro, att ju
högre röken stod upp i luften, desto herrli
gare var han i himmelen . . . och desto· rikare
ju mer gods brann med honom".
6) F. Balodis, Sthlm 19·40, s. 197 f.
7) M. Alseikaite-Gimbutiene 1946, s. 156 f.
8) E. sturms i SuM 1936, 2, s. 72 f.
9) E. sturms 1936, 2, s. 85 f.
10) Ib., 1. c.
11) G. Sverdrup 1933, s. 81.
12) Ib., s. 89.
1 3) S. Lindqvist 1920, s. 82.
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14)
15)

16)

17)
18)
19 )

20)
21)
22)

23)

24)

G. Sverdrup 19'33, s. 8•9; F. Balodis Sthlm
s. 118 f.
Snorre 18-54, c. 8; S. Lindqvist 19'20, s. 56 f.;
B. Nerman 1917, s. 226 f. "Hake lades på
bålet å skeppet, som seglade lågande ut på
havet och vardt detta sedan vida prisadt",
se Snorre 1854, c. 27. Jfr: "ty de kunde för
nimma af böndernes tal, att deres afsigt
vore, att om de funno (Olofs) liket, bränna
det eller föra ut på sjön och sänka det . . ."
(Hel. Olofs S., c. 251).
S. Lindqvist 1920, s. 79'; mot Torolf (Eyr
byggja S., c. 33) För Hra,pp (Laxdala S.,
c. 24) och Glam (Gettir S., c. 32-3·5), som
voro oroliga i sina gravar, hjälpte det icke
med att anordna en ny begravning och kasta
upp en vall omkring graven, vilket allt icke
hade någon inverkan på det oförmultnade
liket, det enda var att bränna det. De först
nämndes aska ströddes i havet, medan Glams
lades i en säck och begravdes på en plats
där det fanns minst fårbeten och människo
stigar; K. Beth, Totenabwehr, i DHA I, s.
137 f.
G. Sverdrup 1933·, s. 84.
J. G. Frazer II, 97; K. Beth, Ersatzopfer, i
HDA V, 969.
F. Balodis Sthlm 1940, s. U9; jfr F. Hansen
1938, s. 16: "Spjutspetsar med spetsen uppåt
nära Aalborg".
F. Balodis, I. c.
H. Riekstii;is 1935, s. 18.
Henr.Chron.Liv. XVII, c. 5; jfr XIV, c. 5.
E. sturms, i LKV 15444; i Prysmanciai, vid
Kretinga, 17 kenotafer en!. M. Alseikaite
Gimbutiene 1946, s. 129.
H. Arbman 1939, s. 91.
1940,
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SÄNGHALM OCH KLÄDER

Kapitel 8.

SANGHALM OCH KLADER

Utom gåvorna till den döde, bland vilka vi
här icke komma att beröra kläder och smyc
ken, finna vi två urgamla begravningsseder
belagda genom arkeologiska fynd, nämligen
g r a v m å 1 t i d e n efter vilken skärvor och
dryckeshorn brukat kastas in i bålet, samt
b r ä n n a n d e t a v d e n d ö d e s s ä n g11 a 1 m. Denna måltid skola vi senare åter
komma till.
Det var allmän sed, att den döende lyftes
ner från sin bädd och lades på marken, an
tagligen för att göra vägen till den andra
sidan lättare för honom eller för att över
lämna honom åt Moder jord. 1) "Ligga på
strå" är i Sverige, Danmark, Holland det
samma som "dö".2) Även hos slav,erna i Tysk
land 3) var denna sed att lägga den döende
på marken känd på 1500-talet och beteckna
des då som ett hedniskt bruk. 4) I Lettland
ville man inte gärna låta den sjuke dö i
sängen; man lyfte ner honom och lade· honom
på halm eller gjorde en bädd av hö åt honom
på den kalla marken, utan lakan, och lade
honom där.5) I samband med bruket att köra
den döde med släde 6) till begravningsplatsen
finna vi den att bädda honom i ärthalm eller
annan halm på en gammal släde. 7) Det vore
lätt att förstå, att man också gärna lät den
döde få denna sin sista bädd med på färden;
han kunde ju också behöva den i fortsätt
ningen och därför brändes den vid graven
som ,en gåva till honom.
Vi ha flera belägg från nyare tid på ett
samband mellan brännandet av sänghalmen
och dödsbädden. I Bohuslän brännes säng
halmen efter begravningen halvvägs mellan
hemmet och kyrkan, vare, fter askan ströddes
ut på graven. 8) L. Hagberg anför som för
klaring fruktan: - - - "vilket skedde i
syfte att hindra den döde från att gå igen";
och vidare: - - - "Var den dödes säng
halm uppbränd, hade han ingen sängplats att
återkomma till". 9)
Det är emellertid så, att det viktigaste för
den döde var att ha sängen med i graven,
och endast i det fall att han inte lyckats
därmed, hade man orsak att frukta att han
kunde komma tillbaka och utkräva den, så
som även skedde i fråga om övriga gåvor.
Hade han fått den med sig, behövde han ju
inte alls komma hem. Symboliskt kunde man
också i stället för att bränna _ halmen taga

tvenne halmstrån från den dödes säng och
lägga på hans bröst i kistan. Han har då fått
en del av bädden med sig. - - - Har man
glömt detta, och det ville visa sig, att den
döde börjar gå igen, behöver man endast läg
ga två halmstrån i kors på graven och strö
litet jord över, vilket alldeles säkert säges
hjälpa. 10)
I Ostpreussen brukar man kasta halm på
gravplatsen och vid den gräns som liktåget
överskrider för att den döde, som måste
vandra omkring i 40 nätter, skall kunna vila
ut därpå. 11) Jfr en lettisk folksång:. "Jag
gick omkring berget (gravhögen), sökande
min viloplats, med halmknippan i handen och
lakanet under armen" (LD 275412 ).
Man brände såliunda halmbädden på graven
och lät den döde få den med sig, och det är
möjligt att det är denna sed vi kunna spåra
i gravhögarna, när vi på vissa ställen finna
marken täckt med ett nät av små kolpartik
lar. 12) Men man behövde inte alltid bränna
halmen på själva grave, n, och inte heller un
der själva begravningsceremonien. Det kun
de lika gärna ske efter begravningen och på
olika platser: på fälten, bredvid eller bakom
huset, framför dettas dörr, i ugnen, i skogen,
på vägen till kyrkogården eller utanför byn
vid en korsväg, vid bygräns.en 13) eller på
någon annan plats, som liktåget måste pas
sera (S. Ticejumi 2181-2292). Men askan
måste grävas ner, ty den, som går över
brandplatsen, förtvinar. Om något av askan
råkade komma på åkern, blev denna ofrukt
bar. "Halmen efter den döda brännes all
tid." 14) Stramen, quod in Ieoto substratum
fuit aegroto, statim post illius obitum vulcano
traditur, skriver Jonas Moman år 1750-52

om Sverige. 15) L. Hag.berg har samlat tal
rilm belägg härpå från 1600-talet rörande
både Sverige och andra europeiska länder. 16)
Man brände även kläderna eller åtminstone
en del av dem.
Seden har levat kvar i Lettland ända in i
senaste tid. Från år 1832 berättas det, att
man i Tirza. samlade ihop den dödes säng
halm och gav den åt likförarna vid avfärden
till begravningsplatsen för att de skulle brän
na den utanför huset tillsammans med klä
derna. Det räckte om man brände endast en
del av kläderna eller en flik, som rivits av
ett pla,gg. Nästa morgon såg man i askan,:
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fann man där spår av människor, så skulle
en människa dö i huset, men fänn man djur
spår, skulle något av kreaturen dö.17) över
lämnandet av halmen till likf.ömrna går till
baka på det tidigare bruket att bränna den
vid graven - männen skiulle väl ursprungli
gen taga den med sig till begravningsplatsen.
Halm och kläder fördes också till den väg
som tåget skulle passera och brändes där
(S.Ticejumi 2185). På varje sådan väg, som
ledde till kyrkogården, var en ek eller något
annat stort träd (ib. 2292), och under detta
brändes de s. k. mesJi (halm, kläder, göds.el
från gården). Högen antändes med hjälp av
särskilda härför avsedda vaxljus, som man
tänt hemma och burit med sig i stakar (ib.
2184). Elden hemifrån omnämnes också i en
folkvisa: "Vart springer du (moder, son eUer
dotter) med ett eldkrus? De dödas moder
har somnat och elden har slocknat" (LD
27523). Här kunde det vara fråga om att
med elden hemifrån tända ett likbål, för vil
ket dödsgudinnan antingen inte haft någon
eld alls ,eller denna varit svag.. De dödas
moder brukar också själv hjälpa till med att
bränna den dödes kläder: "Det ligger rök vid
kärrets strand. Vad är det för rök? Det är
De dödas moder, .som bränn,er den dödes: klä
der" (LD 27429). Hon beviakar hans intres
l
sen och bemödar sig om hans tilhörigheter.
Man kunde också anordna en symbolisk brän
ning av endast en del av hans tillhörigheter.
År 1746 var det enligt L. Hagberg i Solberga
"brukligt att .e.fter likets utbärande ur huset
lägga en halmviska under kistan, vilken an
tändes efter likets utfärd." 18) Även i Lett
land, i kretsen Jekabpils, brukade någon i
följ,et springa framför kistan med en brin
nande halmknippa, som den döde legat på.
Egentligen var detta icke endast en gåva utan
även ett slags divination - drev röken i rikt'
ning mot huset, skulle 111ågon mer dö där
(S.Ticejumi 2192). Jfr L.Hagberg: "... ock
tå the sedt hvart ut Röcken slagit, ha the
falskeligen trodt, at her ifrån skulle then
döda thernäst komma". Ett annat slags di
vination var följande: " .. . ju högre röken
steg, diess bättre var det. Steg den rakt upp
i vädret, så var den döde salig". 19) Den
överensstämmer med vad G. de Lannoy be
rättade: ". .. om röken stiger ra,kt ·Upp mot
himlen, är själen räddad, men om den driver
åt sidan, är den förlorad". 20) Den har dock
endast sekundärt fått sin kristna prägel.
En egenartad .sed är emeUertid bevarad i
Berzaune. De, som icke följde med i liktåget
till gravplatsen, togo halmknippen och bun
tar av kläder samt mat och dryck, gingo i
riktning mot gravplatsen och brände alltsam
mans, allt under det de åto, drucko och
sjöngo. Det kallades "att rödja" (lidumu

kraut); man sjöng : "För vår Jekaups ( eller
något annat namn) ha vi rödt, för att han
skall kunna så rå:g och korn och plantera kål"
(S. Ticejumi 2186):
Mes savam JekaUJpam
Liduminu nokräväm
Lai ta; seja rudzus, miezus,
Lai destija käposti-9,us.

Det är tydligt, att dessa riter med brän
nande av halm och klädier verkligen utgjort
en del av de högtidliga begravningsceremo
nierna och åtföljts av ett s1ags sakral mål
tid, liksom begravningsföljet också deltog i
en sådan vid graven. Man sörjde härigenom
icke endast för den dödes bädd och kläder
utan äve, n för hans välbefinnande i övrigt i
den andra världen 20a) - även där måste han
ha en åker, säd och grönsaker; en del av kär
len krossades därför också efter måltiden vid
graven, och i äldre tider ka,stades skärvorna
in i bålet, allt för att den döde skulle få mat
kärl i den andra världen (S. Ticejumi 2151).
Som redan förut nämnts, hade man många
platser att välja på, när man ville bränna
kläderna och sänghalmen e.fter den döde. Det
kunde ske på någon ensam plats (ib. 2188)
e. d., men under inga villkor på. fälten, liksom
man aldrig fick bära liket övcer dessa, 21) ty
då kunde intet mer växa där. Halmen får
man på inga villkor strö ut i fähuset eller på
fälten, den måste brännas och askan grävas
ner (S. Ticejumi 2183). Annars kunde den
döde taga medi sig av boskap och gröda. En
annan möjlighet att genom förintande ge, den
döde gåvor med i graven var att gräva ner
dem i jorden, låta dem ruttna eller lägga ut
dem i skogen (ib. 2190). I Finland grävdes
kläderna ner i jorden, hos lapparna låter man
dem följa med i graven eller låter dem ligga
på begravningsplatsen. 22) Jag minns ännu
hur man i Lettland brukade stoppa in dem
under förrådsboden (klets) eller på något
annat ställe.
Till eldriterna räknar F. Balodis även det
bål, som man, sedan begravningsföljet lämnat
huset, brukade göra uprp mitt i stugan (i'b.
2194), så att alla skulle kunna värma sig vid
det. Ibland väntade man med detta till be
gravningsfeste:ns sista dag, och det hela
kunde då försiggå utomhus någonstans på
fältet. Man brände granar, halm och kläder.
Sedan man bjudit på ett glas brännvin, fingo
alla i tur och ordning 8pringa genom elden,
både husmodern som sörjt för förplägnaden,
hennes medhjälpare och gästerna, alla hand
i hand. Ibland brukade också den dödes kvar
låtenskap fördelas vid detta tillfälle. 23) "För
min moder tände jag en eld vid gränsen
(paezä), så att hon skulle få en lätt sömn i
den vita sandkullen" (LD 27691).
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Schefferus nämner år 1673, att lapparna lade
yxa och elddon (silicem et chalyben) i gra
ven. 26) I gravkamrarna finner man ofta ljus
nedlagda, 27) och även från nyare tid är den
na sed känd. 28) Under s,jälatiden tänder
man eldar vid det hus, dit die döda skola kom
ma, både hos ryssarna 29) och letterna. 30)
Även bruket att elda med hel.a trästockar vid
jultiden bör tolkas på detta sätt. Man lät
ljus brinna på martyrernas gravar 31) och
även annars på minnesdagarna. Seden att
söka efter drunknade med hjälp av ett ljus,
vilket stacks ned i ett bröd, som så fick flyta
omkring på vattnet, är belagd 32) från 1470
och förekom ännu i nyaste tid i Lettland.

Det kan tänkas, att man enligt F. Balodis
som en konsekvens av den uppfattning som
låg bakom eldbegängelsen, eUer av andra fö
reställningar, tände eldar, "värmde luften",
för att bereda den döde väg till ,den andra
världen. Endast på så sätt kan man förstå,
vad som sägs i folkvisan: "Tänden elden,
värmen luften, må all världen bliva varm,
min kära moder har jag svept i högtidsskrud
av linne". 24)
Eld, värme och ljus behövde de döda dock
även annars. Om vintern lades v,ed på graven
för att de skulle kunna värma sig (Tempore

hyemali ponunt supra sepulchrum unum cur
rum lignorum, ut se anima calefaciat), 25)

berättar år 1606 jesuiten Stribingius. Joh.
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27)

Kapitel 1.
EFTER DÖDSFALLET

När en människa vet att n å g o t väntar
henne e f t e r d ö d e n, att hon då skall
träda in i ett nytt liv, diär hon under skydd
av De dödas moder och ti11sammans med sin
familj kommer att vistas i sitt hus, och att
sjä1va döden över huvud taget inte är något
varaktigt tillstånd utan blott ett övergående
moment, då blir det också lättare för henne
att dö. Blott en grekisk skeptiker kunde på
sin gravsten låta rista in: Ovx �v, ersv6µ17v,
ovx fooµ,at
jag var icke, jag blev,
jag skall icke vara. 1) Ty inte ens den
primitiva mäilliliskan tror, att hon går bort
för alltid i och med döden etler att hon för
svinner spårlöst; det är alltid någon del av
henne, som lever kvar. Det är påfallande,
med vilken ro de gamla blicka genom evig
hetens port, hur lugnt deras tankar syssla
med det "eviga huset", med den sista 'kläd
naden, hur de inför döden styra och s.tälla
med sitt hus, hur de vänta på ett tecken, en
kallelse från döden. Fruktan eller förtvivlan
hålla icke den sjuke tillbaka, när han blivit
trött på joTdelivet. "Min moder är trött på
att gå omkring i denna solen; gå, min moder,
till den andra solen, där blir det ett gott liv"
(LD 49323). "Denna solen äT blott föT en
stund, den andra för evigheten" (ib.). Det är
inte något stort avstånd mellan dessa båda
"solar", och den nedgående solen kan varje
kväll bringa den döda modern en godnatt
hälsning. "I den andra solen sikola vi mötas"
(ib. 49510) äT ett gammalt talesätt hos let
terna. "Min far har jag sett och min farfars
far, med gråa huvuden och långa skägg" (ib.
49311). Dörren till den andra sidan hålles
visserligen väl stängd av Moder jurd eUer av
De dödas moder, men den döde är ändå inte
för alltid skild från de sina, han är blott den
"avskilde", den "bortgångne" (aizgäjejs);
"själatiderna" komma, då hela världen står
öppen och då de bortgångna besöka de levan
de, bringa dem sin välsignelse och mottagas
av dem. Även annars kunna die inbj'lldas och
vid graven eller i drömmen kan den levande
också tala med dem. Det finns en urgammal
se, d, belagd redan genom armeologiska fynd,
och sedan ständigt och åter bekämpad av
kyrkofäder och -möten, nämligen att man åt
tillsammans med de döda, samt att man även
på minnesdagar höll minnesmåltider vid gra
ven eller i den dödes hus. En ge, mensam mål-
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tid förekom strax efter begravningen, och
deltagarna skulle därvid alla vara glada och
nöjda. Så var den dödes önskan! "Min bro
der har befallt mig, att jag icke skall sova,
utan dricka öl och låta v.ax:ljµs brinna" (LD
49602). I en ann.an lettistk folkvisa är det
fadern, som inför döden bestämmer att de
efterlevande inte skulle sova undler natten
efter begravningen utan äta, dricka, dansa
och icke glömma bort honom. Det är alltså
egentligen inte sorgen, som utformat begrav
ningssederna. Den döde själv tänktes. när
vara, och detta icke blott medan liket fort
farande befann sig i huset.
Den äldsta beskrivning vi äga över förbe
redelserna inför döden från balternas område
(preussarna) härstammar från 1500-talet och
återfinnes i Sudauerböchlein, 2) som år 1547
upptogs i Fveibergs krönika och i omarbet
ning ingår i I. Meletius! "Epistola" av år 1551:
"När någon blir sjuk, skall han sätta av några
fat öl, allt efter förmåga, åt byn och sina
vänner r"ör att de skola begråta honom när
han är död". Hos lapparna kallar dien sjuke
samman alla sina vänner och bekanta, men
inte för att de skola stanna hos honom utan
för att hålla ett gille för honom framför huset
ännu medan· han lever. 3) På 1600-talet skri
ver M. Praetorius om litauerna:
Det viktigaste är här förberedelserna inför
döden, i vilka man inte kan märka någon
dödsfruktan. Lugnt talar han med .anförvan
terna om allt som rör begravningen och för
ordnar själv om hur hans begravning skall
begås; han bestämmer hur mycket spannmål
som skall bakas till bröd och bullar, hur
mycket öl som skall bryg.gas, hur mycket som
skall slaktas, hur man skall kläda honom och
vad man skall lägga i hans grav. Så sker
också, och av alla dessa ting användes intet
för något annat än begravningen och för dem
som därtill kommit samman. 4)
Även letterna gingo döden till mötes med
lugn, sedan de själva lämnat anvisningar
rörande begravningen, både om malten och
ölbrygden och om gästerna som skulle in
bjudas. 5) Om nå,gon blev svårt sjuk och det
inte fanns något hopp om att han åter skulle
bli frisk, så talade släktingarna i god tid med
honom om allt, vem som skllllle ärva honom,
hur man skulle ordna begravningen o. d. Hans
vilja hölls helig av de sörjande. Han skulle
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till och med välja ut likbärarna och hästarna
som skola draga likvagnen. 6) När allt var
förberett av honom ::,jälv - kistan, kläderna
och gravplats·en - kunde han <lö i lugn. Det
kunde hända, att den sjuke själv märkte, att
hans sista stund nalkades,; han gjorde sig då
färdig, badade och tog på sig. rena kläder.
Man trodde därvid på bestämda förebud och
även att den döende kunde få bud efter sig.
Hördes en knackning på fönstret eller på
dörren, ,så trodde man att någon av de döda
kommit för att hämta den sjuke. 7) Den
döende fick inte på några villkor hållas till
baka genom buller elleT med våld. Började
någon av de närvarande .att gråta alltför hög
ljutt, fördes denne ut för att den döende inte
skulle oroas och kanske plågas ännu längre.
Man trodde att det endast var onda män
niskor, trollkarlar eller sinnessjuka som hade
svårt att dö. Låg den döende trots allt och
pinades, sökte man hjälpa honom. Någon av
de närvarande gick upp på vinden ovanför
stugan och sökte göra den döende ängslig
genom att dunka i trävirl�et och även kalla
honom vid namn, så att han skulle tro att
det var döden som kallade. 8) Man ropade
också från taket!I) eller gjorde buller i rian. 10)
Uttrycket "ropa ut den döende" är även känt
från Sverige :
Man har då gått upp på taket av stugan,
där den .sjuke legat och ropat ,den döendes
namn , , . eller ock lutat sig över 1skorstens
öppningen och tre gånger riktigt högt ropat
hans namn. Sålunda har man trott sig kunna
påskynda döden. 11)
När den sjuke dött, försökte man icke kalla
honom tillbaka, och tiden fram till begrav
ningen tillbragte man i stillhet.
Det är ofta tal om den t r e d j e d a g e n.
Efter slaget vid Riga år 1210 brände kurerna
då sina fallna. 12) På frågan varför de ställde
upp bord med mat bredvid kistorna och var
för de bjödo de döda mat, svarade man hos
letterna: När kroppen är s,vag, är också sjä
len svag. Tre dagar och tre nätter vandrar
själen, innan den kommer till Gud. Den le
vande kan väl äta elle•r låta bli att äta, men
den döde måste få äta sig mätt. 12a) I tre
dagar väntar Moder jord på den nye gästen
(LD 27533), tre dagar behöver man för att
bestiga de dödas hög (ib. 27532). Detta
stämmer väl över:en.s med grekisk och iransk
sed och även med bruket i Ryssland, där be
gravningen ägde rum på tredje dagen och
poperna ledsagade liket ända till graven och
svingade rökels·ekaren för att fördriva d!e
onda andarna (d. v. s. de döda). 13) I öst
götalagen finner man, att ett lik begravdes
sålunda normalt redan ,dagen efteT dödsfallet.
Före "utfärden" och jordfästningen hölls i
hemmet en "nattvaka" över den döde. Om

ej prästen kom, hade bonden rätt att efter
tre nätter själv jorda liket. 14)
När någon dog, måste man så fort som
möjligt laga så att "han blir så ofarlig föT
de efterlevande som möjligt . . . . Man trycker
till ögonlocken på honom, rakar mannen, skär
naglarna . . ." Så foirmuleraT P. Sarton• 15)
en åsikt, som ofta framst. ä:llts men som dock
knappast är hållbar. Viarför skulle den nyss
avlidne familjemedlemmen, som man hållit
kär och nyss ,begråtit, plötsligt ha blivit så
farlig? Är varje död vwel.se i sig själv också
en ond sådan eller har han plötsligt upp.fyllts
av mana, en från den döende utgående, för
därvbringande makt? 16)
Att man tryckte igen ögonlocken, för vilka
de flesta folk hysa myck,et stor rädsla 17) varför man också mestadels brukat täc. ka över
över liket 18) - förk1aras med tron på det
onda ögat 19) och fruktan för att den döde
skiulle kunna hitta vägen hem e. d. Och dock
kan denna skräck icke ha varit det domine
rande motivet, ty hade han fått allt han
önskade med sig i graven, kom han inte hel
ler objuden tillbaka och hade då inte heller
någon anledning att vredgas. Om den döde
i den andra världen levde ett liv liknande det
jordiska, behövde han också utrustning där
för, och han hade själv under sin livstid utta
lat sina önskemål härvidlag. Glömde man
något, så kom han i drömmen och krävde eller
hämtade det. Ursprungligen var det inte hel
ler fråga om fruktan utan om pietet; den
döde måste få det, som han hade rätt att
for, dra. Sedan lämnade han de levande i fred
och sökte endast upprätthålla goda förbindel
ser. Naturligtvis framgår det av dessa med
nästan juridisk exakthet reglerade förhållan
den rörande gåvor o. d., att, likaväl som den
döde sökte ha en viss kontroll ,över de levan
de, utövades även något liknande gentemot
den döde från de levandes sida, och att dessa
icke ville gå med på att han tog med sig
mer än vad som tillkom honom. Man tillslöt
hans ögonlock för att förhindra att han fö�
ledde någon av de levande, 20) kastade sm
blick på någon av sina släktingar, som han ju
älskade och kanske önskade få till sig. 21)
Därför brukade man också, när någon dött,
väcka alla männisirnr i huset och till och med
djuren i fähuset 22) för att den döde icke
skulle kunna "slå" dem med något, ge dem
döden eller åtminstone vålla olycka, t. ex.
"dödssömn". Eftersnm den döde för sitt liv
på andra sidan önskade taiga med sig så
mycket som möjligt utom de traditionella
gravgåvorna, sökte man ofta gömma och un
danhålla honom åtskilliga ting, som skulle
kunna vara honom till nytta. Därför bar man
ut mat och dryck ur rummet, 23) slaktade nå
got av husdjuren för att den döde inte själv
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skulle komma och taga för sig, övertäckte
bikuporna o. .s. v. 24) ]!:örbudet .att bjuda den
döende mjölk och honung förklaras. också bäst
som varande en försiktighetsåtgärd, föranledd
av önskan att skydda dessa gårdens produk
ter liksom deras ursprung, kor och bin, icke
mot dödens maikt utan mot den döiende själv. 25)
JUJSt den döendes vilja, men icke någon från
honom utgående makt, var orsaken till att
man helst bar ut allt frö och alla växter, som
funnos i det rum där den sjuke kämpade med
döden, så att han inte skulle komma ,dem att
dö ,eller beröva dem deras växtkraft. 26) Man
undvek att forsla liket över floder, sjöar eller
åker, 27) som på samma sätt skulle kunna be
rövas all välsignelse av den döde. Vi ha redan
hört att man företog ,en "röjning" och på
motsvarande sätt sörjde för att dien döde fick
en "kvarn" i det andra livet. 28) Skälet var
kan:;me även här att man ville hindra honom
att taga med sig mer än tillbörligt av sina
jordiska ägodelar. Kanske sörjdes också för
att nykomlingen hade ett förråd, att döma av
en lettisk folkvisa: "Jag har ,sått råg, jag
har sått korn, men det växer icke. Kanske·
anar fröet att jag inte kommer att leva länge
till?" (LD 49404; detsamma om rosor 49405).
Ingen havande kvinna fick komma nära
liket, röra vid ,eller se på det. 29) Lade man
en ylleduk över den döendes huV1Ud, skulle
fårskötseln slå fel. 30) Man måste göra ett
uppehåll i allt slags arbete, så t. e, x. spånad,
vävning, sömnad - om man inte ville att det
som utfördes under tiden mellan dödsfallet
och begravningen skulle tillfalla den döde.31)
Och dock kunde man på detta sätt också till
föra den döde sådant, som han egentligen icke
hyste någon åstundan ,efter. Avsiktligt lät
man olika sjukdomar följa med honom för att
själv bli frisk. 32) Men försiktig måste man

1) G. Kaibel 1878.
Mannhardt LG, s. 269.
Joh. Schefferus 1673, s. 311.
4) Mannhardt LG, s. 601 f.
5) A. W.
Hupel II, 1777, s. 103, 85, 97, 98.
Krustpils, i Latvju Raksti, s. 125.
6) LD
III, 3, 861.
7) B
. Senkevica 1939, ·s. 137; Nicolovius 1924,
s. 216;, R. Andree 1878, s. 12.
8) P.
smits, i LTD X, s. 770; H. Rosen 1948,
s. 88.
9) LD III,
3, 861.
10) B.
Senkevica 193·9, s. 137.
11 )
L. Hagberg 1937, s. 94; H. Rosen 19'48, s. 89:
"Ropa ut någon".
12 ) Chron.Livon. XIV, c. 5.
12 a) LP VII, 1, 396, 1.
13 )
P. Oderborn 1582; Mannhardt LG, s. 303 anm.
14 )
A. Holmbäck-E. Wessen I, Kyrkobalken
VII, not 22.
15)
P. Sartori I, 1910, s. 131; U. Harva 1945, s.
102 f.
2)

3)
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vara för att icke komma i beröring med smuts
och avfall vid tvättningen och badet, 33) var
för man under denna tid inte heller gärna
eldade i badstugan. Kunde den dödie på så
dant sätt förorenas av de levande, så kunde
omvänt också dessa "smittas" av ,den döde,
särskilt på den plats där denne badats. Ba
dade elle,r beträdde man denna plats utan
skyddsåtgärder, t. ex. barfota, 34) kunde man
få den dödes sjukdom (miro1,1u vaina). Man
blev gul, magrade, lemmarna liksom styvna
de till; därför måste man tillgripa magiska
medel: slå in en spik på den plats där den
sjuke dött, tvättats eller lagts på bår,35) eller
också hälla ut brännvin som offergåva. 36)
Gick man alltför nära kistan, 37) kunde man
bli smittad av den dödes, sjukdom. Vattnet,
som den döde tvättats med, måste man hälla
ut på något ställe, där aldrig människor eller
djur kunna komma i beröring med diet. 38)
När man brände en hög tyre ,eller tände
någon annan eld mitt i stugan på det ställe
där liket legat eller slängde en hink vatten
efter liket, 39) när det bars bo,rt, är detta
delvis reningsceremoni:er, delvis också magiskt
skyddande medel, där den sympatetiska och
analogiska magien lämnat djupa spår efter
sig. 40)
Helt misslyckade äro strävandena att även
hänföra brännandet av halmen ,och kläderna
till samma slags skyddsåtgärder emot den
dödes farliga makt. 41) Den döendle lades på
halm, och denna bädid måste han få med sig.
Halmen brändes eller grävdes ner i jorden,
lades delvis i kistan eller förintades på något
annat sätt liks.om <lien dödes kläder. Det är
väl inte fråga om mana eller någon förgöran
de kraft utan endast om den dödes vilja och
förmåga att föra med sig vissa saker och
ting.

16)
17)
18)
19)
20.)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

2•)

28)

L. Adamov
, iös 1937, s. 55, H. Rosen 1948,
90.
S. Seligmann I, 1910, s. 970. A. Fischer 1921,
s. 405.
Soph. Aias, v. 915 f.; Joh. Schefferus 1673

s.

m. fl.

S. Seligmann I, 1910, I. c.
P. smits 1930, s. 206.
B. Senkevica 1939, s. 138.
LD III, 865, 866; B. Senkevica 19'39, s. 137.
LD III, 3, 8'65.
Se även L. Hagberg 1937, s. 152·.
P. smits, i LTD X, 770; LD III, 3, s. 868.
P. smits, 1. c.
J. Brotze, Livonica B. 16, manuskript i Riga
Stadsbibliotek, s. 335; likaså i äldre Väst
götalagen, se A. Holmbäck
. -E. Wessen I,
s. 3731; E. Mahler 1936, s. 655·; A. Fischer
192'1, s. 407; G. A. Hylten-C'avallius I, 1864,
s. 458.
Se J. Brotze, s. 98, not 20; s. Ticejumi 2186;
P. smits, i LTD X, 786.
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29)
30)
31)
32)
33)

LD III, 3, 862; H. Rosen 1948, s. 87.
LD III, 3, s. 874.
Tu., 87 4.
LD III, 3, s. 864.
Smt;.ts stänker ner och sölar den döde (LD
III 3 861 862), varför badstugan icke eldas
nä; �an 'klappar tvätt (ib. 861, 865); av
samma skäl förbjöds också att borsta håret
(i LTD X, 772).

LD III, 3, 870.
Ib., 865 f., 871 f.
Ib., 861.
LP VII, 1, 56.
LD III, 3, 865 f; H. Rosen 1948, s. 90.
LD III, 3, 866, 868, 872.
K. Straubergs II, 1940.
41) L. Adamovics 1940, s. 26.
42) J. Lippert 1882, s. 394.

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
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Det är ju en rätt allmän föreställning att
själen efter döden lämnar kroppen i form av
ett djur, och detta är påfallande nog undan
tagslöst ett bevingat sådant, t. ex. en duva
(LD III, 3,862) eller någon annan mindre
fågel 1) (LP VII, 1, avd. 1) men även en fjä
ril, mal eller några uppåtsträvande "själs
gestalter" (andedräkt, rök m. fl.),2) däremot
icke chtonislm, ner i jorden krypande varel
ser, såsom mus, orm e. d., i vilka gestalter
själen dock kan lämna den sovande, alltså
c1en levande människan. Man menade att
dessa uppåtsträvande själsgestalter icke äga
något samband med jo,rdandet av de döda
eller med tron på att dessa ha sin boning
nere i jorden, utan snarare med föreställ
ningen om en himmelsk värld eller med ett
dödsrike, till vilket man kommer efter en
färd ovan jord, genom 1UJften, liksom med de
föreställningar som sammanhänga med lik
bränningen. I bevarade riter och ceremo
nier i samband med död och begravning trä
der emellertid denna själsgestalt helt i skym
undan. Som L. Adamovics riktigt anmärkt, 3)
förekommer väl begreppet själ i den lettiska
folktraditionen, men där liktydigt med den
döde, så t. ex. vid "själabespisningen", vid
vilken man icke tänker sig sjäien som en från
kroppen skild del. Vanligtvis användes ordet
"själ" (dvesele) som beteckning på den mo
nistiskt uppfattade 1,evande döde, jämte andra
benämningar såsom "de gamla" (vecie, pauri)
och framför allt veJi (lit. veles, jfr velns 4)
"djävul"), vilket också betecknar de i sitt
eget rike samlade döda som en helhet, 5) men
icke enbart själarna. Den döde är annars en
mironis (substantiviskt vid sidan av det ad
jektiviska mirusais ("den avlidne"). Def
egentliga själsibegre,ppet är ju känt, men har
endast spelat en mindre roll i begravnings
riter och ceremonier. Man bruklade t. ·ex. vid
ett dödsfall öppna fönster och dörrar för
själen 5a) och sedan åter stänga dem för att
denna inte skulle kunna komma tillbaka. 6)
Detta förutsätter att själen vid begravningen
stod helt utanför alla riter och cevemonier,
som i den lettiska folktraditionen äro base
rade på den dödes närvaro och deltagande.
Denne tvättades genast efter döden, hos
sudauerna på 1500-talet i den varma badstu
gan. 7) Tvättningen skulle ske snarast möj
ligt (LD, 3, 868). Den döde lades i ett stort

kar, i en länstol 8) eller på en bänk (LD III,
3, 867), tvättades med en förut använd bad
kvast (ib. 870) och kläddes.
Vi ha redan talat om de vita kläder, som
hos letterna användes för den döde; även De
dödas moder är vitklädd. Folkvisorna nämna
ofta, som vi s ett, de vita lakanen: "Jag spin
ner det vita linet så fint och väver lakanen
som jag skaU sova i under den vita sandkul
len" 8a) eller: "Dagen känner jag då jag skan
gå till Gud SV'ept i vita lrukan" (LiD 49413).
De dödas moder reder sandbädden i gravkul
len med sådana (LD 27713), och den döde
säges själv med 18/kanen eller sänghalmen
under armen söka sig en plats. Lakan och
svepning ha nästan blivit liktydiga med att
dö, så sägs t. ex.: "Vart skall jag gå, var
skall jag stanna? Jag skall svepa in mig i de
vita lakanen och gömma mig i Guds jord"
(LTD X, 4802).
Lakanen elleT dukarna spela därför ·en roll
vid både födelse och död, medan bärandet av
jungfrukransen blott är ett övergående mo
ment mellan dessa båda: "En duk vid födel
sen, en vid döden, jungfru!kransen blott som
vid ett besök" (LD 5788).
Vi kunna här inte gå närmare in på frågan
om de döda under en viss, tid brukade be
gravas endast svepta i lakan; det tycks dock
som om liket sveptes i ett eller flera sådana,
såsom varit fallet hos flera andra folk. Så
föreskrevs t. ex. i Lettland, att för det första
inga med virkade spetsar försedda lakan
(el,rnleti palagi) finge användas, eftersom den
döde lätt skulle kunna krypa Il.lit genom nå
got hål, för det andra att l.akanets hörn ic�e
finge bindas ihop så att den döde under själa
tiden (pa veJäm) skulle kunna gå fritt om
kring och bada i bäcken, och för det tredje
att om småbarn lindades i dukar och så lades
ner i kistan, de under själatiden skulle rulla
fram likt nystan (LiD III, 3,872). Ett liakan
brukar ännu i dag läggas i kistan för att
täcka den döde. Men det kJUnde inte ersätta
kläder, vilka också förekommo ständigt såväl
i folktraditionen som i arkeologiska fynden.
Den vita färgen dominerar i folkvisan: de
döda äro de "vita bröderna", av vilka gravar
na äro fulla (LD 49552): i graven ligga oc�så
de vita :mantlarna (villaine) (ib. 49749). "Vit
gick jag till fältet, in på gål'den, till friaren
och in i högen" (ib. 49353; jfr 21591, 21592).
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I högen sover man i vit skjorta ,och med vita
skor (ib. 49418): "Vart går du, fader, med
vita skor på fötterna?" "Jag grår den väg.,
varifrån man icke vänder tillbaka" (ib. 49419,
49420). Ännu i senaste tid omtalas de vita
kläderna. Sålunda förse,r man i Vidzeme
(Gatarta) den döde med vit sikjorta, drar på
honom vita strumpo!t', binder en vit duk om
huvudet på honom o. s. v. (LD III, 3, 866).
Det är dock känt även från äldsta tid, att
den döde kläddes i sina bä:sta kfäder och fick
sina smycken med sig. Det kan vara mindre
viktigt att här i detalj beskriva de klädes
plagg, man funnit i ·bronsålderns och senare
perioders gravar 9) och som väl i allmänhet
tillhört fostdräkten, men vi vilja åtminstone
anföra en beskrivning från 1600-talet, vars
författare, prästen Jordan, ännu med egna
ögon sett de gamla lettiska drälkterna. 10) Han
berättar om de då alltjämt odöpta letterna i
sumptrakterna kring ViJa;ka i Latgale, där
byarna bibehållit sig ganska ålderdomliga och
stugorna fortfarande voro smyckade med
gamla vapen och prydnadsförernål av brons.
Vidare beskriver han begravningarna och
därvid förekommande sedvänjor. Den döde
klädde::. i sina festkläder av vadmal, vilka
voro rikt utsirade. Äv·en huvudet smyckades
med en rund huvudbonad av bronsringar, fäs
tade på läderremmar, omkring halsen sattes
en liknande, av bronsringar flätad !kedja med
små hästskor och treroantiga plattor av brons,
hängande från den; på bröstet förekomma
bronskedjor av ringar i olika storlekar, lik
nande ett harnesk, och på armarna armband,
formade på samma sätt. På fötterna sattes
skor (pastalas), liknande kapucinermunkar
nas sandaler och fastbundna med remmar un
der fotknölen. Denn.a beskrivning innehåller
många rätt ålderdomliga drag, ·och smyckena
som omtalas, påminna ganska mycket om dem
man funnit i lettiska gravar från järnåldern.
Lika ålderdomlig ter sig också beskrivningen
av boningsh1uset, byggt som diet var av Tunda
stockar, med ett förrum och två fönster eller
fyrkantiga gluggar, som man kunde stänga
inifrån med en bräda. Taket bestod av stoc
kar, och var svart av rök, medan golvet v.ar
av stampad jord. Till vänster om ingången
fanns en ugn utan skorsten och vid fönstren
bänkar av tjocka plankor. Ett bord och en
säng funnos ocroså. På väggarna hängde olika
redskap samt prydnadssaker för huvud, bröst
och händer, bl. a. en halsrin.g, s,o,m slutade i
ett ormhuvud, ringar, armband, kedjor med
spännen, allt mycket konstfärdigt iutfört i
brons eller koppar. Även gamla lettis.:lm va
pen funnos där, såsom steny:imr, spjutspetsar,
lansar, knivar och även bågar med långa
pilar. Jordans beskrivningar äro visserligen
ensamma i sitt slag, men förtjäna ändå upp-

märksamhet och få icke betraktas som fan
tasiprodukter; de av honom noterade före
målen likna dem man funnit i gravarna. De
skriftliga källorna före Jordan berätta icke
alls om dylika ting. Aven om han också inte
sett allt själv på den ursprungliga platsen
utan endaist i samlingar av något slag, vilka
äro- otänkbara på hans tid, spelar detta emel
lertid ingen roll i fråga om de nyss nämnda
föremålen. Troligt är väl dock, att Jor, dan
verkligen vid något tillfälle i någon mycket
avlägsen by i Latgale träffat på gamla vapen
och dräkter och lärt känna vissa å:lderdom
liga seder, som ännu inte hade hunnit utrotas
av kristendomen. Latgale har j!U -också för
flera författare, t. ex. jesuiterpatern Petrus
Culesius år 1599 och efter honom Stribingius
o. a., utgjort en rikt givande källa för reli
gionsvetenskapliga och andra uppgifter av
stort värde.
Den berömde samlaren men samtidigt ock·
så bekämparen av gamla lettiska seder och
bruk, Paul Einhorn., som levde på 1600-talet,
berättar också han, att de döda ifördes sina
bästa kläder. 11) Han ondgör sig över deras
föreställningar om det eviga livet: "de trodde
ju att det skulle bli ett liv lika jordiskt och
naturligt beskaffat som detta. Där slmUe
man, liksom här på jorden, äta och d.Ticka,
sova, kläda sig . etc." Därför utrustade de
sina döda, när dessa begrovos, med präktiga
kläder ooh gåvo dem pengar, silver, guld, sil
versmide etc. för att de skulle ha sitt uppe
hälle i det andra livet. "Ännu år 1601, under
den stora dyrtiden, då man inte hade nå.gra
förråd av kläder, pengar och andra ting, gav
man de döda åtminstone nål och tråd med,
så att de skulle kunn.a laga sina gamla tra
siga kläder i det andra livet." 12) Även i Re
formatio gentis Ietticae in ducatu CuTlandiae

återkommer han härtill:
"Förr, när någon dog bland dem, måste
han kläs på fullständigt i sina kläder och så
lunda läggas i kistan, allt för att han skulle
ha en ordentlig klädnad i den andra världen
eller i det eviga livet. Och på det att de äv. en
i annat avseende skulle finna vad de behövde
och icke lida brist på något gåvo de dem
pengar, ringar, nålar, silver, smide och lik
nande ting och lade ner allt i graven, s å att
de skulle kunna föra ett passande liv, allt
detta emedan de icke ville , att deras anhöriga,
som i denna världen haft nog och leVJat gott,
i den andra skulle lida nöd och brist . . . Och
även om de ägt endast mycket ringa förmö
genhet, sökte de ändå utrusta släktingarna
väl i döden och förse dem med goda kläder
och andra förnödenheter."
Detsamma berättar Einhorn i sin Historia
13

)

Iettica:
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kläder de burit, och deras anhöriga gåvo dem
pengar eller vad de annars kunde ha haft,
t. ex. silverföremål med i graven för att de i
den andra världen, såsom de kalla det eviga
livet, skola kunna livnära ,sig och finna sitt
uppehälle. Några ha väl också satt fram mat
och dryck vid de dödas gravar. Ha de döda
dessutom varit rika och förnäma, så begravde
man dem under spel och sång, liksom det förr
brukades även hos trakerna, som klagade och
gräto över ett barn, när det kom till världen,
men begrovo en död under glädjebetygelser.14)
Den döde tvättades och kläddes antså och
lades i en kista, varvid olika gåvor följde med.
Dessa placerades enligt gammal sedvänja i
den dödes närhet; gravhuset ersättes dock
med tiden av sarkofager, gravkamrar ooh ur
nor, och slutligen av kistan. Seden har levat
kvar; gåvorna äro väl icke så rika i de se
nare gravarna som före 1200-talet, då det
lettiska folket efter denna tid alltmer utar
mades och till sist undierkuvades av främ
mande herrar samt även .av ky11kan förbjöds
att gräva ner smycken och andra värdeföre
mål. Allt detta kunna vi avläsa i gravinne
hållen. Men fortfarande brukades dock, att
man i kistan lade med de ting, som d:en döde
bäst kunde behöva, såsom två skjortor och
en badkvast 15) under huvudkudden, samt
strumpor, handskar och mössa. Brukade nå
gon röka, fick han också pipa, fnöske, flinta,
eldstål och tobaksp,oog medi sig. 16) Under
huvudet lade man en badkvast och litet hö,17 )
brännvin, öl, hårborste, pipa och tobak ,samt
pengar (LP VII 1, 388,12). Den badkvast
som använts till att tviätta den döde med,
tvål, hårborste och något pengar följde med.
I Evele har man funnit gamla kistor som även
innehöllo en flaska brännvin (ib. 388,8). Ock
så verktyg förekom, t. ex. yxa, kniv o. d., så
att den döde skulle kunna fortsätta sitt ar
bete "i den andra solen", så att han skulle
ha allt han behövde i den andra världen och
inte behöva komma tillbaka "till denna solen"
(ib. 388,7); pengarna skulle vara med för .att
köpa kläder (ib. 388,10), hästar, betala skjut
sen (388,11) eller för att lättare kunna kom
ma till himlen (ib. 389,15). Med mynt måste
man trycka till ögonen, om dessa förblivit
öppna (ib. 389,16). I en stockkista befanns
den döde ha fått en hårborste i händerna samt
pengar för att betala färden med, vid huvu
det en flaska brännvin för att ha något att
dricka och med större tillförsikt kunna svara
för sitt liv (ib. 338,9). Kvinnorna fingo sina
smycken med sig. L. Hagberg har många
liknande exempel från Sverige och ger också
ett försök till förklaring. "Det kunde ju vara
nog", menade hon, "att människan kommer
naken och utblottad till världen, hon skall
icke behöva börja nästa liv lika fattig. Vad

hon har behövt här på jorden, det behöver
hon även på den andra sidan, och det är där
för av vikt att ställa henne till freds, så att
hon icke skall behöva komma åter för att
hämta något. Men på samma gång som man
varit angeläg,en om att ordna allt väl för
den döde, så att han skulle få ro i graven,
har man nog även gjort det för egen räkning
- för att slippa gengångare. Var det något,
som man glömt att ge med den döde, måste
det utan uppskov läggas anting,en ovanpå
graven eller också utanför den dödes forna
bostad, dit han sedan själv kom och hämtade
det." 18)
De som lågo för döden brukade också
själva mången gång fråga efter olika ting,
som de önskade att man skulle lägga ned i
kistan, och man handlade också efter deras
önskan, ibland i sådan utsträckning, att kis
tan sedan endast med möda kunde bäras
("fillH med fläsk, bröd, dricka och brännvin
m. m."). 19) Icke blott vatten, kaffe, pipor,
tobaksdosor, elddon, torksnöre, leksaker för
barnen och smycken för kvinnorna 20) lades
med, utan också gaffel, kniv och tallrik
jämte mat 21) och redskap för att de döda
inte skulle behöva komma tillbaka och söka
efter dem. 22) Man finner i Sv,erige fortfaran
de den gamla föreställningen, .att också allt
det som någon gång hört samman med krop
pen måste följa med, så t. ex. amputerade
kroppsdelar och t. o. m. barnens mjölktän
der, 23) vilka liksom i Lettland brukade för
varas uppe på ugnen. "Man hör ofta de gamla
säg.a, att det och det skall följa dem i gra
ven." 24) Mycket ålderdomligt och antagligen
sammanhängande med föreställningen om ett
familjeliv efter döden är följande:
Fruktade man att en död skulle kunna taga
aveln från de levande, brukade man för att
förhindra detta . . . i Småland hos ,ett mans
lik nedlägga en kvinnosärk och hos kvinnan
en mansskjorta. Detta skulle hindra dem från
att gå igen och skada de levande. 25)
Även pengar behövde den döde. Först och
främst måste han betala en lång resa över
något vatten eller öv, er floden, dödsfloden, till
andra sidan. 26) Sammanträffade han där se
dan med andra döda, måste han också ha
pengar med sig, "så att han inte kom som
en stackare i den andra världen 1Utan kunde
bjuda Abraham, Isak och Jakob på en glad
frukost, så att de skulle lägga ett gott ord
för honom." 27) Det är inte någon nyck från
den dödes sida, om han kommer tillbaka till
de levande för att hämta det som han saknar.
Den gamla folktron har väl förbleknat men
fortlever dock alltjämt i vissa former som för
årtusenden sedan. Jonas Moman påvisade år
1750, att det rörde sig om en gammal hed
nisk sedvänja i Sverige och skrev:
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tingen behövdes som betalning vid inträdet
genom porten (LD III, 3,866), för att dricka
något i någon krog vid vägen (ib. 867) eller
för att kö,p,a en häst eller en ko i den andra
världen (ib. 862). Hos liverna omtalas, att
liket fick en själapenning, utom tvål, bränn
vinsflaska, hår, snusnäsduk och handduk, med
sig.29)

Quaecumque mortuo, dum in v1v1s erat,
maxime cordi fuerant, ut pecuniae, fistula et
marsupium tabaci, iniaria et alia ejusmodi una
cum cadavere in capulum conjiciantur. Hunc
ritum majores nostri in gentilismo etiam
usurparunt, eam vero ob causam, ut ad
p a I a t i u m m o r t u o r u m accedent et eo
magis accepti forent Diis. 28)
Också letterna tänkte sig att pengarna an-

1) Även L. Hagberg 1937, s. 109.
2) Om elden, se L. Hagberg 1937, I. c.
3) L. Adamovics 1937, s. 58.
4) H. Mti:hlenbach-J. Endzelins IV, s. 3·52.
s) P. smits 1926, s. 58,; s. Pasakas XIV, 194.
Sa) LD III, 3, 862, 868, 871, 872, jfr L. Hagberg, s. 108.
6) L. Hagberg 1937, s. 124; M. Alseikaite-Gimbutiene 1946, s. 114.
7) Mannhardt LG, s. 2•65; H. Rosen 1948, s. 89.
B) B. Senkevica 1939, s. 138.
Ba) LD 27427, 27325, 49498, 49421, 27428, 27365.
9) Jfr F. Balodis 1930, passim; K. Straubergs
1930; V. Ginters, 1936; H. Rosen 19'48, s. 92.
lO) V. Brezgo 1937, 7, s. 679 f.; J. K. Bujnicki
1852.
11) P. Einhorn 1627, s. 7.
12) Scr.rer. Liv. II, s. 645.
13) Ar 1638, i Scr.rer. Liv. II, s. 628.
14) P. Einhorn 1649, s. 12,; Scr.rer. Liv. II, s. 597.
15) En badkvast påträffades också i en grav
från 1500-talet, jfr F. Balodis, Sthlm 1940.
16) LP VII, 1, s. 387, 4; flinta och eldstål hos
lapparna, jfr Joh. Schefferus 1673, s. 314.
17) M. Alseikaite-Gimbutiene 1946, s. 140 f,
har samlat många exempel från Litauen:· i
kistan lades pengar för att de tidigare döda
icke skulle driva bort den nykomne och för
att denne skulle få köpa sig sin plats; bröd
och brännvin samt pipa och tobak lades där
för att den döde skulle kunna taga dem, ty
han behöver mot etc. Jfr A. Fischer 192·1,
s. 405 (polacker).

L. Hagberg 1937, s. 207; H. Rosen 1948, s.
94 f.
19) Ib., s. 208.
20) Ib., s. 211.
21) Ib., s. 208.
22)
Ib., s. 214.
23) Ib., s. 212.
24) Ib., s. 211.
25) Ib., s. 2'12. Möjligen kan man här se en sym
bolisk kvarleva av seden att giva med i gra
ven en kvinna (eller man) till den döde så
att han (hon) · skulle kunna fortsätta sitt
familjeliv.
26) Ib., s. 215.
27) Ib., s. 2'16.
�B) Jonas Moman 1750-52, s. 26.
29) 0. Loorits i Verh.d.gel.Estn.Ges.
XXVI, s.
173 f. Jfr hos lapparna: "När som de dö,
lägga de i den dödes kista en liten säck med
åtskillig mat, ost, kiött, fisk, smör, talg och
andra matsaker . . . Eld, ben, yxa, flinta
lägga de också dit, säja de att den döde
skall hafwa sitt oppehålle när han kommer
till de folck som under jorden äro . . .", se
Nicolai Lundii Lappi Descriptio Lapponiae
(1600-talet), i Sv. Landsm. 1905: 5, s. 14.
"Detta är kanske skälet till att de i hemlig
het begrava elldon, båge och pilar med den
döde, emedan de äro vissa om att han efter
uppståndelsen skall återtaga sitt le'Vllads
sätt", se Olaus Niurenius, Lappland, c. 23, i
Sv. Landsm. 1905: 5, s. 23.
18)

56

Kapitel 3.
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Så snart den döde lagts i kistan, brukade
man sätta fram brännvin och mat till de
sörjande och sedan diskutera olika frågor, så
som när och hur begravningen s:lrulle hållas,
och hur den dödes sista vilja bäst skulle upp
fyllas (LD III, 3, 862). Den som så önskade
hade nu ännu tillfälle att komma och se den
döde, och alla bjödos på mat och dryck. L.
Hagberg har beskrivit denna sed för Sveriges
del:
När den döde hade blivit svept, sattes kis
tan på ett med en vit duk täckt bord, och på
detta dukades så fram bröd, smör, ost och
brännvin. Alla som kommo för att "se liket"
bjödos på trakteringen och fingo härunder
beundra den döde.Att ha måltid i samma rum
som den döde var vanlig sed ... rwtan att var
ken den döde eller de levande kände sig störda
av varandras närvaro. TrakteTingen är den
samma som vid bröllop . . .1)
Detta är den första av den rad m å 1 t i de r, som brukade äga rum i den dödes när
varo, och att man också tänkte ;sig den döde
själv som deltagare framgår av flera vittnes
börd. Det tyckes som om man inte kunde
förmå sig till att lägga ned den döde i kistan
utan vidare utan sökte göra avskedsceremo
nierna så högtidliga som möjligt.
Den förutnämnde Jordan skriver också i
fortsättningen om letterna i Latgale, att den
döde, sedan han smyckats, sattes på en pall,
lutad mot väggen och med ansiktet mot dör
ren, så att det såg ut som om han varit le
vande. En yxa stacks genom hans bälte, och
man sade följande till honom: "Gå, din stac
kare, gå till ,ett annat och bättre land på
andra sidan, där skall du härska över tyskar
na och plåga dem lika mycket som de plågat
dig här". Då gästerna anlänt och tagit plats
på bänkarna, brukade den, som var den dödes
närmaste släkting och fungerade som värd,
bjluda dem på öl, och var och en av gästerna
stäilde så någon fråga till den döde, den ene
om han gått bort, emedan han saknat bröd
här på jorden, den andre om det var därför
att han inte haft någon vagn o. s. v. Niär alla
frågat och ölet var urdrucket, sade man god
natt till den döde och bad honom också, att
han inte skulle glömma att i den andra värl
den hälsa släktingar, vii,nner och bekanta;
därefter började hustrun, modern, systern och
gråterskorna, som nu 00kså kommit till, att

57

gråta och skrika och även de fråga den döde,
varför han dött. De räknade upp allt som
borde ha kunnat hålla honom kvar i detta
livet: den kära hustrun, de vackra barnen,
den eldiga hästen, den goda kon o. s. v., ända
till de minsta ting som tillhört honom och som
han nu icke lrunde taga med sig; ständigt och
åter upprepades frågan, varför han dött. 2)
Jordans beskrivning överensstämmer mycket
nära med den som ges i den förut omnämnda
"Sudauerböchlein". Här berättas om preus·
sarna, att de badade den döde i den varma
badstugan, tvättade honom ren, klädde ho
nom i vita kläder och satte honom på en stol
"uber ende". Därefter tappade de ett fat öl
ända till hälften, hällde ölet i en kanna och
satte fram en skål. Var ooh en d rac k d e n
d ö d e s s k å l och sade: "Jag dricker dig
till, min käre vän; varför har du dött?" . . .
Till slut önskade de honom god natt och bådo
honom att i den andra världen flitigt hälsa
deras fäder, bröder och vänner och hålla sig
väl med dem. Därefter togo de honom i hans
kläder, fäste en kniv vid hans sida och virade
en schal om halsen på honom; i den knöto de
in pengar för vägkosten. Om det var en kvin
na som diött, lindade de tråd omkring hennes
hals för att hon skulle lrunna laga det som
blev trasigt.3)
Dödsklagan sammanfaller i detta exempel
med avskedstagandet. I båda texterna berät
tas vidare, , att kistan strax därefter ställdes
på likvagnen och fördes till kyrkogården,
alltså redan första dagen, såsom också före
kommit i Sverige. 4) Annars brukade dödskla
gan ä,ga rum senare, vid likvakan el1er vid
avskedet och begravningen, då kistan bars ut
ur huset.
I den bearbetning av Sudauer,btichfein, som
återfinnes i Joh. Meletius' Epistola, ha många
detalj,er helt utelämnats., så t. ex. beskriv
ning,en av den sjukes förberedelser inför dö
den och nästan alla för hednatiden karakte
ristiska moment, bl. a. skålandet, godnatt
hälsningen och hälsningarna till de övriga
döda i den andra världen. Därför har också
beskrivningen av ceremonierna blivit mycket
kort och färglös:
Defunctorum cadavera vestibus et calceis
induuntur et erecta ponuntur super sellam,
cui assidentes illorum propinqui perpotant et
helluantur. Epota cerevisia fit lamentatio
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fnnebris, vilket blott antydes i korthet liksom
ock,s.å gåvorna endast nämnas i förbigående:
post lamentationem dantur cadaveri munns
cula, nempe mulieri fila cum acu; viro linteo
lum, idque eius collo implicatnr. 5)
J. Lasicius 6) har i sitt arbete upptagit
Meletius' Epistola i dess helhet, medan där
emot Stryikowski 7) går tillbaka till den ur
sprungliga texten i Sudauerbtichlein. Enligt
P. Oderborn 8) brukade ryssarna tvätta den
döde på natten, sedan sätta honom i en stol
och hålla likvaka över honom :
in mensam nudos deponunt calidis undis per
integram horam abluunt, idque tantum fa
ciunt noctu. Sordibus ita abstersis in sella
mediae domus constituunt eosdem, proptel'ea
nimirum, ut patrem familias etiam mortuum
venerentur et metnant, quotquot ista degunt
in habitatione. Vidi semel atque iterum . . .
På tredje dagen ägde begravningen rum,
varvid kvinnorna klagade över den döde vid
grave, n.
Den döcie var alltså närvarande vid cere
monierna i hemmet och täniktes själv deltaga
i måltiden.9) Det sjunde kyrkomötet i Kar
thago bekämpade med skärpa bl.a. den före
ställningen, att de döda också kunde äta och
dricka, 10) och att de över huvud taget 'kunde
känna; det förbjöds att kyssa dem till av
sked.11) Ännu på tredje och sjunde dagen,
vilka firades som rninnesdagar, drack man
den dödes själ till (ipsius anima,e bibere). 12)
Under ett senare utvecklingsskede - då man
inte längre hade den döde sittande med i säll
skapet - brukade man i stället åtminstone
sätta fram en stol för hans räkning, såsom
också skett i Sverige; 13) i MasiuTerna före
kom detta icke blott då den döde skulle föras
bort utan även senare, ty han troddes komma
tillbaka både en och flera gånger för längre
eller kortare besök, fram till tredje, nionde
eller femtonde dagen, ja, ända upp till fyra
veckor senare, och skulle då använda stolen
och en handduk. 14) I Lettland (Rucava) bru
kade man i äldre tid sätta den döde vid bor-

det och bjuda honom att dricka.15) Gästerna
druoko också själva och dansadie omkring ho
nom. Annars brukade man under li!kvakan
och även på begravningsdagen bära mat och
dryck till honom, eller också trodde man att
den döde själv kunde komma fram till bordet
och smaka på allt som stod där (S. Ticejumi
2351).
Om litauerna skrev M. Praetorius på 1600talet:
När en människa dör, så tvätta de henne
ren, iföra henne hennes bästa kläder och sätta
henne på en stol. Därvid brukar man dricka
tappert. En av de närmaste vännerna ber,
med bägaren (Kauschel) i hand, för den dödes
själ hälles några droppar på marken med
orden: "Var glad, Moder jord (Zemynele),
tag väl emot denna själ och bevara den väl!"
Därpå dricker han . . ., bägaren fylles åter
och han dricker den dödes skål . . . Sedan
han druckit ur, räcker han bägaren till sin
granne, som också ... drioker, och så går det
laget runt.
Ett liknande avskedstagande och skålande
förekommer också på begravningsdagen före
avfärden från hemmet.16) Hur emellertid en
litterär tradition, som icke faktiskt kontrol
lerats, kan urarta, och detta ända till det
groteska, bevisa ett par exempel. Enligt Se
bastian Mtinster brukade hos letterna släk
tingarna till den som slrulle begravas samlas
omkring honom, medan de drucko och upp
manade honom att dricka och hällde ut en del
av drycken över honom,17) men J. D. Wun
derer skriver följande: "När ,en död skall be
gravas, lägga de den diöde under ett bord ...,
hälla av bottensatsen de skvättar som äro
kvar och säga att detta tillkommer honom.
Sedan begrava de honom i närmaste skog, ge
med honom en yxa, två mynt eller koppar
pengar, ett stycke bröd och ett träkärl fullt
med ljust -öl." 18) H.Ulenbrock ger en mycket
utförlig beskrivning, möjligen influerad av I.
Meletius.19)
15)

16)

1) L. Hagberg 19'37, s.23'6 f.
2) V.Brezgo 1937, s.679 f.
3) "Der unglaubigen Sudauen ihrer bockheili
gung mit sambt andern Ceremonien, so sie
tzu brauchen gepflegeth", Mannhardt LG, s.
257.
4') A.Holmbäck - E. Wessen I, öL, K VII, not
22. Jfr: Prästen skall hålla vakt hela natten;
kommer han icke efter tre dagar får man
begrava liket även utan honom (östgötala
gen, Kyrkobalken VII).
5) Mannhardt LG, s. 297.
6) De diis Samagitarum ...
, 1615, Mannhardt
LG, s. 362.
7) Kroniska polska, litewska etc.
, Königsberg
1582.
B) Epist. ad D. Chytraeum de Russorum reli-
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gione, 1582; cit. fr. Mannhardt LG, s. 303,
anm.
9) Hos litauerna, jfr M. Alseikaite-Gimbutiene
1946, s. 162.
10) Mansi IV, 428.
11) Conc. Agathense, år 506, Mansi III, 340;
conc.Arvernense, år 535, ib. VIII, 860; conc.
Autisiodorense, år 578, ib. IX, 9·13.
12) Capitul. Hincmari, år 858, ib. XV, 478.
13) L. Hagberg 1937, s. 437. Jfr hos litauerna:
"Efter begravningen besöker den döde sitt
hus ännu en heI vecka, och därför lägger
man fram en sked för honom och lämnar
en plats fri, när familjen sitter till bords,"
se M.Alseikaite-Gimbutiene 1946, s. 117; H.
Rosen 1948, s. 96.
14) M. Toeppen 1867, s. 111.
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lT)

18)
1 9)

LFK 438, 185.
Preussische SchaubUhne VI, c. XI, § 2;
Mannhardt LG, s. 602.
S. MUnster 1550: potantes circumdant illum,

invitantque ad bibendum, partem ejus super
illum fundentes.

J. D. Wunderer 1812; Mannhardt LG, s.419.
H. Ulenbrock 1615: "� mortuo primum
quaerebant, quae ipsi fnisset moriendi causa,
cum tamen omnia suppeditassent, deinde
ipsi securim opponebant, cum hoc mandato,
ut profectus in alterum seculum hostibus suis
imperaret: qui ritus etiannunc apud plerosque
nostrates rusticos in funeribus usitatissimum:
defunctorum enim cadavera vestibus, cal�
ceisque induta, erecta locantur super sellam,
quibus assident horum sanguine conjuncti
perpotantes et heluantes; absumpta cerevisia
fit lamentatio funebris, quae ita reddi po-
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test . . . Jam bene deplorato defuncto dentur
ei munuscula: mulieri fila cum acu, viro lin
teolum, idque collo ejus implicatur. Ca,daver
cum ad sepulturam effertur, alii in equis pro
sequuntur cadaver, inter obequitandum autem
educunt gladios, verberant auras, vociferan
turque sua lingua: Aufugite vas mali genii,
apagete hinc vos cacodaemones in infernum,
nihil huic vobiscum est, apagete hinc; tan
dem exequias celebrantes, pecunias in se
pulchrum projiciunt viatici loco, demittunt
etiam ad caput defuncti alimenta, carnes,
panem et lagenam cerevisiae plenam, ejusque
generis pleraque, ne anima vel sitiat vel
esuriat, addunt etiam securim acutum, pro
ficiscere, inquientes, in alterum mundum,
atque ibi ita impera germanis, quemadmodum
ii tibi in hac vita imperarunt.Jfr A.Spekke
1927, s. 140.
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Kapitel 4.
LIKVAKA

När den döde ick,e begravdes samma dag

han avlidit, brukade liket under mellantiden
förvaras antingen i boningshuset eller också,
och detta. kanske oftare, i något ainnat utrymt
me. Man tog avsked av honom den sista nat
ten med likvaka då man icke fick sova (gam
maislav.
Boå�tna,
61:,årMnu,
61:,åronue
även lit. budyne, budlu, budeju, vilket betyder
likvaka och dess, firande före en döds begra.v
ning 1). Av Nestors krönika om den gammal
slaviska seden få vi veta, att den ry.sk-varja
giska fu:ristinnan Olga, som låtit döpa sig,
uppmanade sin son Svjatosav att begrava
henne under slät mark, icke låta uppkasta nå
gon gravhög, icke tillreda någon begravnings
måltid (trizna), och inte hålla li!kvaka. 2)
Men märkligt är att man runcter denna natt
inte blott sjöng klagovisor utan att det även
förekom måltider och till och med sång, lekar
och dans. Så skriver J. Kanold år 1728 om
letterna:
Hade någon förut berättat för mig, att man
i Kurland dansade på begravningarna, srkulle
jag inte litet ha förundrat mig däröver, men
min förvåning skulle dock avsevärt ha mins
kats, om man därvid förklarat för mig, först
och främst att 'begravningarna firas halva
och hela år efter dödsfallet, och att dessa för
lustelser voro brukliga endast vid barns och
ogifta personers begravningar. 3)
Om också firandet av begravningen skulle
ha skett så lång tid efteråt, för vilket vi icke
ha många andra bevis, måste vi dook söka en
annan förklaring till dansen, även då det gäl
ler barnbegravningar.
Att begravningen icke blott varit en sorge
fest visas för övrigt ay kyrkans oavbrutna
kamp mot de hedniska sedvänjorna i samband
därmed. Just genom dessa hotades kyrkans
egna begravningsbrU!k allra mest av paganise
ring. De första kristna cer,emonierna voro ju
stränga och enkla. De döda gravsattes i ka
takomberna, som 1särskilt under förföljelser
na tjänade som tillflyktsort och även senare
utgjorde platsen för de kristnas nattliga sam
mankomste, r; här ägde bl. a. nattvardsmål
tiderna rum, under psalmsång och läsning ur
de heliga skrifterna. 4) Med tiden, så t. ex. i
Spanien år 305, förbjödos dook kvinnorna att
besöka dessa sammankomster 5) under före
vändning att otukt bedrivits under bönestun
derna. Man fick inte heller tända ljus på

gravarna om dagen, 6) eftersom den ganila
hedniska nekromantien 7) skulle kunna åter
uppstå vid dessa tillfällen och de dödas själar
därigenom störas i sin vila. Vi ha från sam
ma tid också ett förbudi mot att tända ljus,
facklor och andra luminaria, i träd, vid källor,
stenar o. s. v. 8) Man finner sålunda många
spår både av världsliga och hedniska brU!k på
kyrkogårdarna, och detsamma gäller även
begravningarna, där de hedniska föreställ
ningarna, särskilt omkring gravmåltiden, äro
tydligt framträdande. K,yrkans begravnings
ceremoniel var som sagt enklare : på tredje
dagen måste den döde under psalmsång, bö
ner och läsning ur de heliga skrifterna föras
till graven; 9) det var även tillåtet att hålla
ett begravningsgille med måttliga mängder
av mat och vin 10) liksom m i n n e s m å l 
t i d e r på den nionde och den fjortonde da
gen och på årsdagen av den d:ödes bortgång.11)
Men redan det sjunde kyrkomötet i Kiarthago
år 419 måste förbjuda ·seden att ge den döde
sakramentet, med den motiveringen att han
ju ändå inte längre kunde taga emot eller
äta något. 12) Alla dylika förbud utgöra en
efterklang av den hedniska seden att hålla en
gemensam måltid i den dödes närvaro, då man
lade för honom mat och bjöd honom äta. De
grekisk-romerska begravningsfesterna känna
vi väl till; den döde var också då närvarande
och deltog däri. De bekämpades av Augusti
nu:s, Cyprianus 13) och det andra kyrkomötet
i Braga år 573 14) m. fl.
Vittnesbörden om dylika måltider och fes.
ter för de döda öka med tiden i antal. Det
berättas, att man på Petri stols dag offrade
till de döda (mortuis offerunt), och att man
efter mässan enligt hedniskt bruk åt hemma
av denna "djävulsspis". 15) Till och med
prästerna tilläto sådana sac1·ificia mortuorum.
17)
16) De förbjödos bl. a. av Karl den store.
Även om de s. k. Dadsisas varit en måltid 18)
eller sång 19) vid graven, tillhöra de dock ka
tegorien sacrilegium super defunctos, de en
ligt Indiculus 20) gudlösa riterna vid graven
över de döda.
Ännu på Bonifatius' tid deltogo prästerna
i dessa offer till de döda, såsom framgår av
ett svar från påven Zacharias Il med anled
ning av klagomål. 21) E:n parallell till beträ
dandet av gravhögen, som de lettiska folk
visorna så ofta berätta om, ha vi år 840 i
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utfärdades i Gerunda år 1257 och gå tillbaka
till Burchardt av Worms. 35) I England skulle
endast de närmaste släktingarna få närvara,
detta för att förhindra dansen, sjungandet av
världsliga sånger (cantilenae), lekar och alle
handa dåraktiga och skamliga ting omkring
den döde. 36) Kyrkomötet i London år 1342
förbjöd helt och hållet sammankomster i pri
vathem i och för likvaka, ty denna sedvänja
hade under hedendomens inflytande urartat
till ett narrspel och även givit anledning till
osedlighet. Hädanefter skulle endast de när
maste vännerna och de, som ville sjunga
per mortuos vulgus cantare solet et cachinnos, psalmer, äga tillträde. 37)
quos exerceant, prohibetel'. 25)
I Sverige bekämpades v a k s t u g a n, va
Det var världsliga, djävulens, sånger, som kan, på liknande sätt. Det var grannarna,
sjöngos för de döda; man skrattade och var som samlades till denna och trakterades med
glad. Hur det gick till på minnesdagarna, få mat och dryck. Liksom vid 'begravningsmål
vi veta genom Hinkmars Capitulare av år 858. tiden trodde man, att den döde var närva
Där upprepas ständigt, att även präster del rande. 38) "Munterhet och glädje skänkte
tagit. De förbjödos att bevista dem, som höl frid och lycka åt den döde i graven, medan
los för de döda på den sjunde och den trettio klagan och sorg tvingade honom att gå
tredje dagen efter dödsfallet, liksom också att igen". 39) Förbuden, som i Sverige ständigt
dricka på gillesfesterna (ad collectam), anropa . skärptes från och med 1600-talets mitt, måste
de heligas, d. v. s. de dödais, minne, dricka trots detta förnyas flera gånger. Ar 1644 för
deras själar till (ipsius animae bibere), tvinga bjöds "allt vakande vid liken med konfekt och
andra att dricka, skratta alltför uppsluppet dryckenskap". Ar 1686 heter det: "Wakestuf
(plausus et risus inconditos), berätta sagor vor skola aldeles afläggas och allenast några
och andra fåfängliga berättelser (fabulas få tilskiptes waka och taga wahra på Lyket
inanes ibi ferre), 26) åse det skändliga gycklet at intet otjenligt ty wederaftes." Liknande
med björnar och danserskor och de demon förbud utfärdades ock!så i Danmark och Nor
masker, som folket kallade talamascas, egga ge. Seden fortlevde dock. 40) Så klagar år
andra till gräl, vrede slagsmål och blodsut 1741 prästen i Sogn, att när människor dogo,
gjutelse. 27) Folkvisor och danserskor förbjö hölls det vrukstugor "hvor ungdommen sam
dos även på födelsedagar. 28) Det rådde alltså ler sig i ligstuen, danser, dricker, 0ver letfrer
ingen större skillnad mellan begravningscere dighet ved deres hjemrejs,e". 41)
monierna och andra fester. Även helgonda
Seden om.nämnes bl. a. från Orsa (1711,
garna, som ofta införts i stället för de gamla 1719), Jämtland (1740), Kopparberg (1743),
folkliga festdagarna, firades med dans, jubel Morlanda (1742, med lek och dans), Ryda
och sång, 29) vilk,et man under f:uneralier och (1746), Medelplana (1756), Linköping (1687),
exekvier 30) endast kan förklara med att det Saleby (1705), Dala (1749), Starrkära (1756),
gällde en fest till de dödas ära. Från medel Härlunda (1761), östad (1767), Floby (1773)
tiden ha vi en hel rad beskrivningar, som m. fl. 42)
skildra larmet och oväsendet i kyrkan och
Under medeltiden sökte man överlåta va
sedan på kyrkogården. Sångerskor (tibicines) kandet åt prästen ensam, som då måste till
tillkallades ; med sin klagande sång störde de bringa natten vid liket under psalmsång och
icke blott begravningsceremonierna,. utan de bön, detta enligt de äldre svenska landsrkaps
andra kvinnorna e,ggades och bragtes. också de lagarna. 43)
med fåfängliga ord till att gråta, slå sig
Man dansade under den sista natten före
själ va, riva sig blodiga och slita sitt hår. 31) begravningen i samma rum, där den döde låg,
Hela ceremonien stördes av sång, klagolåt, och omkring liket; "den döde stod ovan jord,
tjut och larm samt buller och musik av olika och detta omkring den döde själv".
slag från släktingar, vänner och andra som
"Dom dansa kring döan hä var gammalt".
voro närvarande i kyrkan. 32) Detta är van Man kunde också göra detta utomhus. Lik
ligen karakteristiskt för dödsklagan, 33) men danser (i Bjuråker) skUllle ha ägt rum på en
gästabuden bekämpades också på grund av mellan kyrkan och sjöstranden belägen vall
den glädje som där rådde, 34) och av samma ("lekvallen); liket hade stått på en hög bår,
orsak också likvakan, som hölls under natten och dansen gick så till, att man fattade var
före begravningen. Dessa hedniska visor, andras händer och så sakta snodde åt vänster
drickandet och glädjen i de dödas närvaro två och två alldeles som i leken "mala salt",
förbjödos också genom statuta synodalia, som men vid likdansen snoddes det sakta. Man
J{eneths förbud: sepulchrum omne sacrum
babeto . . . quod ne pede aliquando conculces
caveto. 22) De folkliga begravningssederna
med deras talrika hedniska ceremonier om
nämnas också ofta. Ar 589 sökte man efter
Constitutiones apostolicae återigen reglera
begravningsceremonierna - endast kyrkans
psalmer blevo tillåtna 23) - och det blev för
bjudet att sjunga de bland folket vanliga kla
govisorna liksom att slå sig för bröstet m. m.
24) Allt detta hade skett under stort larm
och oväsen från 1,ejda gråte·rskor. Leo V dek
reterade år 850: Carmina diabolica, quae su
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hade spelmannen med, och dansen försiggick
på lördagskvällen, på kvällen före begrav
ningen. 44)
Dessutom dansade man runt omkring gra
ven.
I Nätra måste "dansa omkring graven" ha
varit en mycket gammal sed. I Sönderjylland
dansades omkring likkistan ("ligvejt"). På
Fyen kallades dansen kring kistan "leka lig
ved". Ungdomen samlade sig och dansade,
och liket skulle stå överbrett i mitten. I Ostad
förr var det ingen sorg och bedrövelse som
nu. 45)
Dog någon i Danmark, "så gråter man icke
utan skrattar, äter, dricker, dansar omkring
liket (1627); i Slesvig ännu i slutet på förra
århundradet". 46)
Detsamma gäller också Tyskland: pojkar
na och de unga flickorna dansade vid likva
kan, lekte och larmade; lekarna sades behaga
den döde. 47) I Westphalen och vid nedre Rhen
brukade man äta och dricka hela natten,
ibland leka och bedriva varjehanda ofog, ofta
t. o. m. otukt. 48) Hos venderna var det tidi
gare sed att sjunga och dansa för den döde
och att dricka hela natten igenom; de meck
lenburgska slaverna, tjeckerna och ukrainar
na brukade dricka hela natten och roa sig
på olika sätt. 49 ) Hos de preussiska litauerna
samlades grannarna på natten för att roa sig
med pantlekar, skämt och kyssar. Sedan kun
de man också klaga, sjunga andliga sånger
och därefter återigen leka, skratta och roa
sig; man kastade t. ex. ärter på varandra och
uppförde danser. 50) Ett slags sammanfatt
ning av sedvänjorna under olika tider kan man
finna i Burchardt von Worms biktfrågor:
"lnterfuisti vigiliis cadaverum mortuorum,
ubi christiana corpora ritu paganorum custo
diebantur, et cantasti ibi diabolica carmina et
fecisti ibi s a I t a t i o n e s, quas pa,gani dia
bolo docente adinvene1·unt ?" Vidare: "Et
aliquis qui supra mortuum nocturnis horis
carmina diabolica cantaret, et biberet et man
duca,ret ibi, quasi de ejus morte gratularetur.
Nullus ibi praesumat diabolica carmina can
tare, non joca et s a I t a t i o n e s facere,
51
quas pagani diabolo docente adinvenerunt". )
De personer, som samlades, skulle trakte
ras och detta på samma sätt som den döde
själv. Så var det i Vidzeme i Lettland, där
likvaka emellertid förekom mera sällan; man
ställde under denna natt fram mat och dryck
på bordet, kistan öppnades och den döde läm
nades ensam, så att han denna sista gång
ostörd och i allsköns ro skulle kunna äta och
sluta vänskap med de andra döda, som också
52
kommit för att äta. ) Det berättas bl. a.,
att man denna natt brukade sätta fram bröd
och öl vid den dödes kista samt på morgonen
gröt och köttet av en tupp för att han skulle

äta därav. 53) I Puze (Kurzeme) bar man in
den döde i förhuset och ställde fram mat ocli
dryck åt honom på ett litet bord; efter be�
gravningen fördelades detta sedan bland tig
54
garna som samlats på kyrkogården. ) Man
trodde sålunda, att de döda voro närvarande.
Likvakan och vad därmed sammanhängde
gällde den döde och var avsett att förströ just
honom. 55 ) Ljus skulle brinna vid kistan hela
natten, 56) ljus eller tyre skulle tändas redan
vid solnedgången. 57) Man sjöng klagosånger,
ofta folkvisor, som i senare tid delvis ersattes
med psalmer, men detta endast före midnatt;
längre fram på natten följde lustiga visor
liksom också dans, särskilt om den döde varit
ogift. 58) Enligt äldre människors utsago för
gick vakan under sång, dans och musik; det
mesta kom väl sedan ur bruk, men det kunde
59
alltjämt gå lustigt till med lekar o. d. )
kvar
levde
döde
den
omkring
en
Ringdans
även i Rucava i Kurzeme. Liket placerades
på ett bord och man bjöd det att dricka; man
stod omkring det och drack (LFK 438, 185).
Man kan anföra följande folkvisa: "Min mo
der har vävt en danskjol åt mig, med guld
och silver i sidenet, för att jag under dansen
skall kunna röra vid ynglingen (den döde)
med kjolen." 60)
Dansen omkring den döde kan ha varit
av kultisk art, såsom hos primitiva folk som
dansa vid likbålet. Man dansade och hoppade
även efter begravningen spår efter den döde
för att så förinta dem (LD 27755). Det är
möjligt, att man på detta sätt sökte åter
lämna de sista spåren av den döde till honom
själv genom att förstöra dem (ib. 27737).
Man kunde också göra det för att inte få
någon sjUJkdom av honom (ib. 49619).
Dansen motiveras. på olika sätt. Man sjöng,
drack, lekte och dansade för att visa den döde
särsikild heder (LD III, 3, 872) eTler trodde
att han deltog i begravningsmåltiden, att han
också kunde äta och dricka och ha glädje
av sång och dans. 61) Det var därför som fa
dern före sin död själv bestämde, att man
skulle tillbringa denna natt i glädje, att man
inte skulle sova utan äta och dricka, dansa
och tänka på honom (LD 27732). Även mo
de
tivet med bröllop för de döda, särskilt för 62
ogifta, är starkt utpräglat hos letterna. )
Man kallade den första dagen efter dödsfallet
för b e g r a v n i n g s d a g e n, den följande
för b r ö 11 o p s d ag e n (LD III 876) eller
också tvärtom, men detta inte så ofta. Så
lunda heter det i en folkvisa: "Låt dem dan
sa, mina kära bröder, i sin stora sorg, de ha
dock givit sin broder åt Moder jords dotter"
(LD 27699). Sagorna om den döde brud
gummen, som kommer till dansen och kan
bliva en fara, sammanhänga med motivet om
den gråtande bruden (LP VII 1, s. 76 f). Det
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återstår ..att �ramhäva dödsdansen, som upp
fördes for doda unga människor på "döds
b röllopsdage�". Var den döde en ogift yng
ling eller fhcka, firades begravningen den
första dagen och bröllopet den andra. Den
senare dagen gick det mycket lustigt till
såsom det skall vara vid ett bröllop. Ma�
lekte, dansade o. s. v. Tidigare dansades ock
så vid dessa bröllop för de döda en dödsdans
(miro1,1.a dancis), mestadels med kvinnor som
deltagare. 63) En flioka, för det mesta den
d?de 7nglinge�s fästmö, klädde av sig, lade
sig pa rygg mitt i rummet, med utbredda ar
mar och ben, och gästerna dansade runt om
kring henne och mellan hennes händer och
fötter. Omvänt skulle, om det var en ung
flicka som �ött, brudgummen eller någon an
nan av ynglmgarna lägga sig på golvet. Dan
serskorna klädde av sig och behöllo blott
skorna P�, medan männen hade kläderna på.64)
Kans�� ar detta ett minne av den länge se
dan försvunna seden att fira ett symboliskt
bröllop, varvid bruden ö,verlämnades åt den
döde brudgummen; kopulation med en repre
sentant för den döde kunde också äga rum.
I Westphalen utsågs ge· nom lottning en av
de dansande att spela danslikets roll; han
skulle ställa sig mitt i salen, medan de andra
parvis dansade runt omkring honom under

jubel och skratt. Plötsligt förstummades alla
Personen i mitten låtsades falla omkull 0 h
vara död, varvid de dansande uppstämde :n
_
.
lJudhg begravningssång. Om den döde var
e� man, gingo alla kvinnorna i tUII' och ord
nmg fram och kysste honom. Han fiok då
in�e röra sig. Gällde det en kvinna, måste
�:3-nnen kys,sa henne. När alla kysst den
dode, spelades en glad melodi upp, den lig- .
gand� reste sig och man dansade en ringdans
omkrmg honom. Vanligtvis upprepades dan
sen sedan med ett annat "danslik" av mot
satt kön. 65)
I Ungern förekom det på 1600-talet att en
av de närvarande lade sig på golvet �ed ut
..
strac�ta armar och ben, täckte över ögonen
.
oc� latsades vara död. De övriga, män och
kvmnor, dansade och hoppade sedan omkring
h ?�om, medan de gräto och sjöngo. Därefter
.
�olJde den dödes uppvaknande och nu bör
Jade en glad dans. Från Schlesien och Italien
_
ha v1 också belägg på samma sak. 66)
V d själva lekarna beträffar, så förekom
.. �
darv1d ofta en ring, som den, som stod i mit
!en, med eller utan förbundna ögon, skulle ge
at nå �on av de övriga. Tematiskt sett sam
manhanga lekarna vanligen mer eller mindre
med den döde. 67)

1) G. H. F. Nesselman 1851; V. J. Mansikka
!922, s. 84; H. Rosen 1948, s. 90: "hålla vakt
over m1. �t huvud" i Beowulfkvädet; ib.: "va
kande h1rden över kung Håkans lik".
2) V. J. Mansikka ib.
3) J. Kanold 172'6 ff, III, s. 17.
4) Constitutio apostolica (första-andra år
hundradet) , i Mansi I s. 483.

5)

ne foeminae in coemeteriis pervigilent, eo
quod saepe sub obtentu orationis latenter
scelera committent, i Conc. Eliberitanum ' c ·

6)

cereo� P_or �ies pli:,cuit in coemeteriis non in
cendi, inquietandi enim sanctorum spiritus
non sunt, ib.

:n,ini sacratas daemoni. escas accipiant. Kons.

16)
17)
18 )
19 )
20 )
21)

35, Mansi II, § 11.

22)

23 )

7) Enligt Ferd. de Mendoza år 1574 ' Mans1· II s
' ·
254 �
8 ) Kyrkomötet i Arles år 444 eller 452' c · 23·'
i Toledo år 681, c. 11, m. fl. st.
9) Constitutio apostolica 1' VIII c. 42' Mansi I'
s. 590.
10)
Ib. c. 46.
11) Ib. c. 42.
12 ) ut corporibus defunctorum eucharistia non
detur . . . cadavera autem nec accipere pos
sent, c. 32, Mansi IV, s. 428.
13) C. J. Hefele 1855 f, s. 1505.
11)
�onsiliet i Bracara c. 69: ;1!:>n licet Christia

24)
25 )
26)

27)
:: )
)

nis pra"!�ia ad defunctorum sepulchra deferre
et sacnficare de (re) mortuorum; jf,.· Conc.

�relatense �I, c. . 5, Mansi III, 857; jfr va
1a1:1t ho� Is1d. Hispalensis, i Migne, Patro
fogia
latma 84: sacrificia deferre mortuorum

15) Deo.
e : post 1:1-4ssas redeuntes ad domus proprias
d gentiles revertuntur errores et post Do-

20)
31)

63

1 Tours år 567,
f, s. 4e.

C.

23; C. J. Hefele III ' 1855

non oportet clericos ignotos et praesumpto
res super monumenta, in campa ministeria
portare aut distribuere sacramenta, Kons. i

Kartago VII år 419, i Migne 84.
Conc. Germanicum, c. 5; Indiculus o. a.
C. J. Hefele 1855 f, I. C.
Dadsisas, H. Naumann i HDA II ' 13·4 f ·
Indiculus, c. 1, c. 2.
C. J. Hefele, I. c.
C. 5, Mansi XIV 783.

cum psalmis tantummodo psallentium voci
bus debere ad sepulchra deferri, Conc. Tole
tanum III, c. 22, Mansi IX, 999.
Nam funebre carmen, quod vulgo defunctis
canta
_ :i solet, vel pectoribus se, proximos, aut
famil�as caedere omnino prohibemus' ib.

Mans1 XIV, 895.
ib. c. 73: Carmina diabolica som folkvi
sor eller folksånger.
Mansi XV, 478.
Valterii Capitulare år 858, Mansi XV, 507.
J fr

ballando, verba turpia decantando choros
tenen�o ac ducendo, Conc. Romanu� år 853
Mans1 XIV,. 895;
även: quod ballematiae et
turpes _cantici_ prohibendi sunt a sanctorum
sollemnibus,

Conc. Toletanum III' c · 23 • Mi·gne 84.
c o;11c. Scoticum år 1225: ad funera et exe-

q�i�s mor_tuorum laicorum cantus et choreas
fieri prohib�mus, cum non deceat de alieno
rum fletu ridere l\lI:ansi XXII, 12·43.

Synod. Nicosiense år 13113,' c. 20 ' Mans1· XXVI'
316.

LIKVAKA

Kapitel 5.
KLAGO:: OCH ARESÅNGER

32) cantilenae, lamentationes, ululatus,. clamor?s
ernittendo et faciendo, Conc. Manacense ar
1326, c. 23, Mansi XXV, 784. .
. .
33) in funeribus crines cum clamoribus sibi la:
niant, Synod Venetum år 1438, c. 28, Mans1
XXXIa, 343.
.
.
34) quasi mortuorum ami.cor"':.m memoriam vin�
Mans1
1549,
år
Koln
1
abluere velint Conc.
XXXII, 1392.
.
.
.
.
35) supra mortuum nocturnis hons carmina dia
. _
ibi
aret
!
bolica cantaret et biberet et manduc
quasi de ejus morte gratularetur, c. 52, Mans1
XXXIII, 943.
.
36) statuit in choreir et cantilenis, saecii:Zarib":"s
dis,
declinan
fatuis
et
tv.rpibus
aliis
ludis et
de vigiliis quae fiunt c i r c . a . _c o r P ? r a
mortuorum . .. nec ad dictas vigilias veniant,
nisi causa devotionis, Synod. Wigorniensis år
1240, C. 40, Mansi XXIII, 543.
37) Fidelium devotio consuevit ut obeuntibus
hominibus vel mulieribus ante corporum s�
pulturam nocturnae agerentur vigil�ae, in
privatis quoque domibus, pro defunctis
inimici tamen satellitis insidiis quod salu
briter custodivit ant-iquitus, superstitioso er
rare adeo ad scurrilitatem nequiter est con 
versum . . . nt illuc conventiunculae inean_tur
illicitae et foedae, unde adulteria �ornica,
ciones et furta sequuntur . . . Ma�s1 xxy

1177. Jfr J. Lippert 1882, s. 408: Im M1t
telalter in Böbmen sang das cechische Valk
des 11. Jht. zu nächtlicher Stunde die teuf
lischen Lieder tiber den Toten".
38) P. Sartori 1903, s. 7.
39) s. Erixon 1921, s. 134.

40) L. Hagberg 1937, s. 240.
41) M. Langseth 1935, s. 41.

42) L. Hagberg 1937, s. 241.
43) östgötalagen, Kyrkobalken VII.
4<!) L. Hagberg 1937, s. 242; L. Hagberg 1917,
s. 27 ff.
45) L. Hagberg 1937, s. 242.
46) Ib., s. 242, 243; Troels-Lund XIV, 1910, s. 95.
47) P. Sartori I, 1910, s. 139.
48) J. Lippert 1882, s. 407.
49) Ib., s. 408.
.
50) E Volter 1893, s. 8 f.
51) J.' Grimm III, 1835, s. 405 f.: även _laici qui

excubias funeris observant, c�m t�more et
tremore et reverentia hoc faciant, 1b.

52) s. Ticejumi 2087.
53) LP VII 1, s. 397, 4; jfr s. Ticejumi 2088, 2086.
54) s. Ticejumi 2086; hos liverna ställde man �n

55)
56 )
57)
5 8)
59)

60)
61)
62)
63)

6 4)
G5)
66)
67)

64

liten skål med gröt eller annan mat bredvid
kistan, när den stod framför huset (o:;0- nat
ten), så att den döde skulle kunna ata, se
o. Loorits, i Verh.Estn. Ges., XXVI, s. 190.
P. Sartori I, 1910, s. 139.
LD III, 3, 871 (Ventspils).
B. Senkevica 1939, s. 139.
LD III, 3, 871.
M. Springis 1892, s. 140.
A. Jurjans IV, 1912, s. 21.
Fr. Kornets V, 1889, s. 35.
Jfr P. Sartori I, 1910, s. 153 (Tyskland).
J. Jansevskis, Nica, s. 39.
J. Jansevskis 1925, s. 227.
P. Geiger, i HDA, V, 1109.
E. Silil;la 1939, s. 76.
Ib. s. 77.

D ö d s k 1 a g a n i någon form har före
kommit hos nästan alla folk sedan urminnes ·
tider och fortlevde även sedan kristendomen
införts. Sålunda måste kyrkomötet i Toledo
år 598 hänvisa till kyrikans tidigare föreskrif
ter. Man tillät endast andliga sånger under
själva liktåget och förbjöd icke-kyrkliga sor
gesånger liksom också självgisslan.1) Isido
rus av Sevilla sökte härleda klagosångerna
ända från Jeremias och påpekade deras före
komst även hos greker och romare; på hans
tid sjöngos de vid begravningarna.2) Kyrko
mötet i Nicea år 313 förbjöd lejda gråterskor
(tibicines) vid begravningsceremonierna i
hemmen, i kyrkan och på kyrkogården, där
icke blott den kristna gudstjänsten stördes
genom den, utan även de övriga kvinnorna
därigenom förleddes att gråta och klaga och
till och med mie.shand�a sig själva. Conci
lium Marciacense år 1326 bekämpade liknan
de störningar förorsakade av sång, klagorop,
tjut, skrik och oväsen från den dödes släk
tingar och vänner.4) Detta är blott enstaka
exempel. Seden var emellertid allmänt känd.
Utom klagovisorna (luctae) förekomma ock
så andra moment, som inte varit speciellt
sorgbetonade, så t.ex. 1 e k a r 5) och d a n s6 )
i kyrkorna och på kyrkogårdarna, världsliga
förlustelser samt kördanser och andra lekar,
tillsammans med sorgesångerna (luctae) på
torgen, 7) vilket allt tydligt visar begrav
ningsceremoniernas blandade karaktär. De
begränsades väl med tiden till vaknatten, men
både klagovisorna och dödsklagan (lamenta
tio funebris) förmådde dock bibehålla sig i
hemmen, vid begravningen och senare vid
den dödes grav. Dödsklagan är dock inga
lunda något självständigt och fristående; det
är blott en detalj bland många i begravnings
ceremoniernas invecklade komplex, genom vil
ken man ännu en gång sökte draga fram in
för den döde allt vad han älskat och upplevat
i detta livet, samtidigt som prisandet av ho
nom utgör åtminstone en del av klagovisor
nas innehåll. Bland de ceremonier, som höra
hit, finna vi t. ex. de grav.spel med präktiga
torneringar och kapplöpningar, som beskrivas
i Odyssens berättelse om Patroklos' begrav
ning, liksom slavernas trizna, 8) som voro
förbundna med gästabud och klagosånger.
De baltiska folken utgjorde icke något un
dantag i detta hänseende; även här brukade
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man räkna upp allt som den döde älskat mest
i livet. Belägg av detta slag av gravspel ha
vi så långt tillbaka som från Wulfstans tid.
Ar 890 besökte denne anglosachsiske köpman
det s. k. Aestenland (Preussen). Han kom
ända bort till Truso och beskrev därifr,ån de
gammalpreussiska invånarnas .seder ingående
i Orosius' världshistoria.9) Särskilt observe
rade han deras sedvänjor i samband med
dödsfall.
Det finns en sed hos dem, skriver han, att,
när en man dött, ligger han därinne obränd
bland sina släktingar och vänner en, ibland
två månader och hos de rika stundom ett
halvt år ovan jorden i sitt hus, och under
hela denna tid, som liket ligger därinne, .skall
man dricka och leka, ända fram till den dag,
då han skall brännas (c. 21). Därefter, sam
ma dag, som de föra honom till bålet, dela
de hans ·egendom, så mycket som ännu kan
åter.stå efter allt drickande och lekande, i
fem eller sex delar, ibland i flera . . . Sedan
lägga de ut den största delen inom en mils
avstånd från staden, och därpå den andra
delen, sedan den tredje o. s. v.... men så att
den minsta delen kommer att ligga närmast
det ställe, där den döde befinner sig. Däref
ter skola alla de .som äga de .snabbaste häs
tarna i landet ställa upp sig ... rida alla iväg
mot dem och den man, som har den sna:b
baste hästen kommer då naturligtvis först
fram till den största högen, och så undan
för undan till dess allt är taget . . . När den
dödes kvarlåtenskap på detta sätt skingrats
helt och hållet, bär man u.t liket och bränner
det tillsammans med vapen och kläder . . .
(c. 22). Därefter följa några detaljer om lik
bränningen: Det är även sed hos dem, att de
döda männen hos alla dessa stammar skola
brännas, och när någon finner ett obränt ben,
måste denna försummelse gottgöras . . .
(c. 23).
önskan att liket måtte förbrännas fullstän
digt sammanhänger antagligen med föreställ
ningen, att den döde icke får komma till
andra sidan som en krympling utan med alla
sina lemmar i behåll. Därför straffas släk
tingarna så strängt, när genom deras försum
lighet icke alla kroppsdelar blivit förbrända
och den döde därigenom berövats någon lem.
I Sverige brukade man ända in i senare tid
lägga med i graven amputerade kroppsdelar,
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ja, t. o. m. urfallna tänder.10) Sä!'.skilt vik
tigt ansågs det vara att huvudet var med.
Sålunda kunde år 1213 den fångne ålderman
nen Uldevene i Lennewarden lösköpas mot
återlämnandet av huvudet efter en fallen
litauisk ålderman, som först därefter kunde
begravas av sina landsmän (saltem capite re
oepto debitas post eum celebrarent cum pota
tionibus et more paganorum exequias). 11)
Om kurerna i Riga berättas det från år 1210,
att sårade krigare halshöggos av sina bröder
eller någon släkting och sålunda bragtes om
li'v'et, 12) vilket icke endast får tolkas som ett
slags nådastöt utan som en försiktighetsåt
gärd för att man åtminstone skulle kunna
föra huvudet i säkerhet. Enligt vad Bur
chardt av Worms (Corr,ector 97) berättar,
kunde det under medeltiden hända, att man
till och med lade medicin i graven för att den
döde åtminstone där skulle kunna tillfrisk
na.13)
Vad kapplöpningarna beträffar, äro sådana
kända i Preuss,en ännu på 1500-talet. Det he
ter i Sudauerblichlein:
De lägga liket på en vagn, vännerna rid�
omkring denna med dragna knivar, hugga 1
luften och skrika med hög röst: "Spring,
spring, era djävlar". Kvinnorna åtfölja liket
ända till bygränsen, där man slår ner en
stolpe i marken och lägger en schilling där
på. Ryttarna rida alla mot stolpen; den �om
kommer först får myntet. Så snart han visat
upp det, rida de tillbaka till ·den döde med
.
dragna knivar, klubbor och vad de hava ma,
slå i luften och skrika som förut. När de
återigenom kommit fram till gränsen, rida de
tre gånger runt vagnen, skrika och gråta som
förut. De som ha hästar föra den döde till
graven.13a)
Uppdelningen av den dödes egendom, vilket
är allmän sed, symboliseras här endast av
myntet, men ett nytt moment har tillkommit
- bygränsen med pålen som avskedsplats för
en del av följet - något som vi senare skola
återkomma till.
Utom vid de grekiska tävlingarna liksom
de medeltida turneringarna, som energiskt
bekämpades av kyrkan, ha kappritter före
kommit även i nyare tid, t.ex. hos finnarna
efter den gemensamma offermåltid, som fira
des på Eliasdagen till andarnas minne, 14)
eller hos olika östliga stammar (kirgiser,
mordviner, osetiner m. fl.).15) Men i övrigt
försvunno med tiden dessa tävlingar med sin
brokiga omväxling, med undantag dock för
lekarna under vaknatten och vid begravnings
måltiden. Omåttlig gråt och klagan skulle
inte heller få förekomma vid dödsbädden,
detta för att inte göra avskedet från livet
svårt för den döende, och förbuden däremot
ledde också i de flesta fall till att även döds-

klagan alltmer förlorade i betydelse.16) Även
de indiska sorgereglerna förbjödo som bekant
det överdrivna begråtandet av den döde.17 )
De våldsamma s·orgebetygelserna, som
kunde urarta ända därhän, att de sörjande
t.ex. revo och slogo sig själva ha kvarlevat
längst i den slaviska världen. I en rysk pre
dikan från 1300-talet säges följande:
"Har den avlidne i den andra världen nå
gon nytta av att bliva så begråten? Ty här
sörjer man honom med bittra tårar och med
många snyftningar. Man betäcker sitt huvud
med grova trasor och männen låta sitt hår
växa; det gör man ännu sedan många dagar
förgått ... Men andra bruka slå, strypa eller
dränka sig till de dödas ära och för att de
icke skola lämnas ensamma i den eviga pinan,
och så göra många människor ...de riva sitt
ansikte och slita sitt hår ...; vi böra icke
slita våra kläder, slå oss för bröstet, på det
att vi icke må likna grekerna, eller slita hå
ret från huvudet och icke heller förvrida an
siktet .. .18)
Detta erinrar mycket om Ton Rostehs be
skrivning från 900-talet av änkornas själv
mord hos slaverna.19) Vi ha flera skildringar
av ryssarnas dödsklagan på 1600-talet, t.ex.
i ett brev av P.Oderborn (död år 1604):
Feminae vero, quae ut flerent oculos eru
diere suos, magna cum lamentatione ad urnam
feralem, quae hic aperitur, accurrunt, et ca
daveri osoula figunt, ita interrogantes ...
cum ejulatu et clamore maritum ad vitam
revocat ...20)
En svensk resenär, Petrus Petrejus, 21) be
skriver år 1615 ett liktåg hos ryssarna: fyra
jungfrur gingo före liket, med huvud och an
sikte betäckta av vita dok,
och de ropa, skrika och tjuta högljutt ...
och fråga den döde . .. Prästerna och mun
karna på båda sidor om kistan svänga sina
rökelsekar och skrämma därmed bort de onda
andarna för att de inte skola röva bort
liket ... Sedan gå fader, moder, bröder, syst
rar, hustru, barn, vänner och släktingar, alla
i en hop och gråta, skrika, tjuta och beklaga
den döde, att han dött så hastigt ... Och när
sedan liket till slut skall läggas i graven ...
träda den dödes föräldrar . . . fram till gra
ven och kyssa honom till avsked och önska
den döde god natt, emedan han inte längre
kan vänta utan vill resa bort ..., sluta där
efter till kistan och sänka ned honom i gra
ven .. . Alla, som äro omkring liket, gråta,
skrika och tjuta medan de säga: "Eftersom
du inte längre vill vara hos oss och stanna
här, så tag emot denna jord och lev väl".
Detsamma berättas av Ad. Olearius år 1646:
När någon dör . . . hjälpa kvinnorna var
andra att tjuta och skrika överljutt, stå runt
omkring liket och fråga, varför han dött .
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Sådan klagan upprepas också vid graven .. . lämna sin borg Sidabrene, 28) eller om bru
22)
Detsamma sker även på minnesdagarna ...
dens, när hon lämnat sitt gamla hem; 29) även
Även Samuel Collins 23) (1667) berättar kung Visvaldis' av Gerzika klagan (Iamenta
liknande saker. Adolf Lliseck (1676) såg tio) över sin förstörda stad vilken återges in
själv, hur kvinnorna kastade sig i sina mäns extenso hos Heinrich, ter sig schematiskt och
gravar och förklarade sig vilja dö med dem, konstruktivt som en litterärt stiliserad version
men att ,de åter stego upp, när man började av en sådan klagan.
"Raudas" i de lettiska och litauiska folkvi
kasta igen graven.24) V. J. Mansikka har
gjort ett försök att ordna de mycket talrika sorna äro icke så dramatiskt utformade; där
ryska klagovisorna och har därvid kunnat saknas de affektiva klangerna, och även den
urskilja 25 huvudmotiv. 25) Man frågar den till oss litterärt förmedlade klagosången har
döde varför han gått bort: hade han lidit mera formen av förtroligt tal och sa:mtal.30 )
brist på mat, kläder e.d., var han icke nöjd Enligt Sudauerblichlein brukade ett sådant
med sin hustru och sin familj, hade han måst samtal med den döde följa strax efter det
sakna kärlek? Det är de levandes självför han tvättats och placerats i sin stol; därvid
svar mot alla eventuella förebråelser från skålade man med honom och .sade till honom:
den dödes sida. Ett annat sätt är att man "Jag dricker dig till, min vän; varför har du
smickrar honom : han framställes som en fö dött, hade du icke din kära hustru, din boskap,
rebildlig människa, som familjens fasta stöd, dina kor?" - på detta sätt räknade de upp
hans död liknas vid solnedgången, han själv allt. 'rill slut skålade de ännu en gång med
kallas "sol", och familjelivet skildras idea honom, önskade honom god natt och bådo
liskt. Sedan följa olika slag av klagan, som honom att i den andra världen hälsa kusiner,
för det mesta har en dramatisk, nästan tea bröder och vänner och skicka sig väl hos
tralisk prägel - döden framställes som den dem. Här är det egentligen endast huvud
avlidnes frivilliga handling, vilken ingen av temat - cur abiisti? - som kvarstår, t.o.m.
de efterlevande bär skuld till. Genom hans gråterskorna saknas. Detta är också fallet i
död ha dessa råkat i ett ytterst förtvivlat Meletius' bearbetning.31) Det kallas här la
läge, och därför heter det: Vad skola vi nu mentatio funebris: "Varför har du dött? Hade
göra, hur skola vi nu kunna leva utan dig, du icke mat och dryok? Ack, varför har du
vem skall utföra det och det arbetet, vem dött?" På detta sätt räknade de upp alla
skall sörja för oss, för barnen, vem skall un den dödes ägodelar, barn, får, oxar, hästar,
Svarande på allt detta,
dervisa oss, se till oss, till vem skola vi taga gäss, höns etc.
vår tillflykt; det finns ingen försvarare sjöngo de klagosången: "Varför måste du dö,
längre. Aldrig mera skola vi se dig, det vore när du hade allt detta?" E'fter denna klagan
bättre att dö med dig eller i ditt ställe. Man framburos gåvor till den döde. Liknande kla
ber den döde att ta de efterlevande med sig, govisor återgivas t. ex.hos M.Praetorius.32)
att vakna upp ur sin sömn, stå upp, se på de Även A. von Brand 33) skriver om skrikandet
kringstående och blott säga ett enda ord. och gråtandet omkring den döde, men han
Döden är en resa till dödsriket, graven den nämner intet om att de sörjande t. ex. bru
dödes nya hus. Så tar man avsked av ho kade slå sig för bröstet och riva sitt ansikte.
nom.
Sorgen över den döde yttrade sig icke blott
De våldsammare uttrycken för sorg och lugnare hos letterna, utan klagosångerna äro
klagan äro icke så framträdande hos de bal även tematiskt redan från 1500-talet hos dem
tiska folken. De äldsta berättelser vi äga helt annorlunda, såsom då Seb. Mliller i stäl
härstamma antagligen från 1200-talet. Vi få let för en lamentatio har en önskan att den
där bl.a. veta, att kurerna, sedan de år 1210 döde skall få komma till en bättre värld, där
misslyckats med ett försök att erövra Riga han icke längre skall kunna plågas av tys
genom överrumpling, ta med sig sina fallna karna.34) I Joh. Lasicius' redigering 35) fram
och ligga stilla på andra sidan floden Dlina i ställes detta på följande sätt: tyngda av träl
tre dagar, medan de bränna sina döda och domen under tyskarna brukade de lägga mat
klaga över dem: triduo quiescentes mortuos och dryck, liksom yxa och pengar på de dödas
suos cremantes fecerunt planctum super gravar under följande klagosång: "Gå, dili
eos.26) Hos preussarna förbjöds sådan kla stackare, från denna till en bättre värld, där
gan (flendo aut ululando) år 1426. Även om tyskarna inte längre skola befalla över ,dig
esterna berättas, att de brände sina döda un utan du över dem. Här har du nu vapen, mat
der stort ve och i samband med gästabud.27) och respengar". Denna text har ofta citerats
I stället för det i kyrkomöteslbesluten an vid senare tillfällen; enligt Dionysius Fabri
vända ordet luctae finna vi planetos:, vilket cius (omkring 1610) skola letterna ha klagat
emellertid icke blott betyder klagan över da över det grymma slaveriet och lyckönskat de
döda utan sådan över huvud taget; Det an döda till att ha undsluppit det tunga ok, som
VäAdes t. ex. om .semgallernas, då de måste vilade på dem:
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Det är tydligt, att sådana prästerliga ytt
randen verkligen äro att uppfatta som lovtal,
liksom också att deras upphovsmän i sina
liktal icke prisade die döda som rövare. Die
hånfulla uttrycken i fördragets redigering av
den preussiska lovsången måste förklaras ur
erövrarnas inställning till det erövrade folkets
hjältedåd, som de icke ville erkänna. Då man
för hållandet av dessa lovtal utsåg särskilda
personer, som tillhörde diet preussiska präs
terskapet, måste vi med E. sturms 3 9) anta,
att denna hyllning skedde i traditionellt hög
tidlig form, och att vi här finna begynnelsen
till ett preussiskt hjälteepos. Det är ett slags
sorgekväde, som på detta sätt fått formen av
äresång liknande det vi finna i folkpoesien,
t. ex. i Gilgameschkvädet, den grekiska Ilia
den, Rolandskvädet och den nordiska Eddan.
Kväden om förfäder äro kända även hos
lapparna. Olaus Magnus 40) skriver om dem,
att de berättade om gamla hjältedåd, och att
schamanerna sjöngo dem under musik och
dans, suckan och sorg, gråt och skrik, till
dess de föllo ihop; de närvarande hjälpte dem
därvid. När schamanen stigit upp igen, var
det slut med sorgen:

In exequiis autem lamentari consueverunt
diram servitutem et impium Dominatum iu
gum detestando, gratulando vero mortuis, qui
hane servitutem evaserunt, qua crudeles Ger
mani eos oppresserunt. 36)

Om döden nu endast tänktes vara en öv
, er
gång till ett bättre land, är det också för
klarligt att den dramatiska prägel, som för
tvivlan och sorg kunna skänka, här saknas.
Ett annat motiv tillkommer i stället i de bal
tiska klagovisorna. M. Stryikowski 37) skri
ver år 1582 om den minnesfest över de döda,
som hölls i oktober månad, att särskilt kvin
norna brukade sjunga klagosånger vid gra
varna, varvid de räknade upp sina mäns gär
ningar, deras dygder och alla deras goda
sidor. Redan detta står äresången nära, oofi
man kunde nu också vänta sig att här finna
hjältemotiv, såsom i kurernas manligt kri
giska klagosånger. Av detta slag är också
preussarnas klagan över sina döda, bevarad
i det officiella fredsfördraget med Tyska or
den år 1249: det är en äresång över de döda
med en uppräkning av deras hjältedåd; i
glansen av sina vapen ses de rida rakt in i
himlen till ett nytt liv. I samma förckagstext
förebrår man preussarna att deras tulissones
och ligaschones, dessa "lögnaktiga komedian
ter" (homines videlicet mendacissimos histrio
nes), som icke längre borde få vara kvar, likt
hedniska präster vid begravningarna ,
"tala om det onda, som vore det gott, och
prisa de döda för deras hemliga plundrings
tåg och för det byte de ·vunnit på detta sätt.
I sin oförskämdhet lovorda de de döda för
plundringar och andra illgärningar, som de
begått under sin livstid (dicentes malum bo

Instruit enim alaci·ia convivia citharoedis
accitis, ut convivantes hilariores effecti exci
tentur ad saltum, quem vehementius citharo
edo sonante ducentes, veterwn heroum a,c gi
gantum praeclara gesta patrio rhythmate et
carmine, quid scilicet gloriae Iaudisque vir
tute sua meruere, canentes, in geiuitus et alta
suspiria, in luctus et lachrymas ac ululatum
resoluti diiuisso ordine in tel'l'am ruunt. Si
militer et multi astantes efficiunt, ut gestibus
eorum videantur conformes. Tandemque cit
haroedis excitantibus ad amoeniora convivia
surgunt, nil amplius resonantes, quod pro
vocet luctum; qui ea potissimum ratione
motus est, quod clara maiorum gesta in nullis
vel paucis effectibus imital'i nequeunt, vel
eorum nominibus assimilaTi.

num et laudantes mortuos de suis furtis et
spoliis immundiciis et rapinis ac aliis viciis et
peccatis, quae, dum vive1·ent, perpetra1·ent).

Slutligen lyfta de sina ögon mot himlen, lögn
aktigt utropande, att de se de närvarande
döda draga rakt in i himlen, med blixtrande
vapen och stort följe, till ett nytt liv (cum

Då t. ex. Russinus, den lettiske kongen i
Beverin, år 1208 återkom till sitt slott, sade
han: "Mina söners söner skola berätta för
sina söner i tredje och fjärde led vad Russi
nus utfört" ( quae operntus Russinus). 41)

comitatu magno in aliud saeculum proceden
tem). Med sådana och liknande lögner för
leda de folket att återvända till de hedniska
sedvänjorna. 38)
1)

funebre carmen, quod vulgo defunctis can
tari solet, vel pectoribus se, proximos, aiit
familias caedere omnino prohibemus, c. 2,2,

Migne 84.
2) adhibebantur, autem funebribus et lamentis;
similiter et nunc. 3. c. 20, Mansi XXVI, 316.
4) Oantilenas, lamentationes, ululatus e-t altos
clamores emittendo, vociferando et faciendo
sonitus, c. 23, Mansi XXV, 784.

5) Conc. prov. Scoticurn år
1243.

1225,

Mansi XXII,

6) Conc. Budense år 1279, Mansi XXIV, 290.
7 ) Synod. Exoniensis år 1287, Mansi XXIV, 803.
8) V. J. Mansikka 1922, 84.

KLAGO- OCH ÅRESÅNGER

9) Orosius 1859, par. 1, 21 f.; Scr.rer. Pruss. I,
s. 734.
10) L. Hagberg 1937, s. 212.
11) Henr. Chron. Livon. XVII, c. 5; Scr.rer. Liv .
I, s. 178.
12) Ib. XIV, c. 5, Scr.rer.Liv. I, s. 140; jfr ib.
IX, c. 4, där semgallerna körde bort en hel
vagn med huvuden efter fallna litauer.
13) Migne, 140.
13a) Mannhardt LG, s. 258.
14) V. J. Mansikka 1922, s. 79.
15) Ib., s. 77.
16) Så i Sverige, jfr L. Hagberg 1937, s. 150.
17) Mannhardt I, 1860, s. 2'70.
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18) V. J. Mansikka 1922, s. 205 f; Herod. IV;
71 (skyter).
19) V. J. Mansikka 1922, s. 337.
20) P. Oderborn 1582; A. Starczewski II 1841-

"H�lsa min fader och min moder; jag har
skrivit brevet med mina tårar; samlas på
backen, samlas på bänken, tag emot mitt
barn". "Tag honom vid de vita händerna
f?,r honom till själarnas dörr, öppna denna:
satt honom på deras bänk och för honom till
dem". "Min fader, min moder, nu ha ni en
stor hop där, ni ha edra söner, edra döttrar
och er svärson". (M. Alseikaite-Gimbutiene

42, s. 35.

21) P. Petrejus 1615; V. J. Mansikka 1922, s.
361 f.
22) V. J. Mansikka 1922, s. 365.
23) Ib., s. 371.
24) Ib., s. 374.
2 5) V. J. Mansikka 1928.
26) (Festschr. f. Y. Wichmann), s. 151 f; E.
Mahler 1936, s. 247 ff.; Henr. Chron. Livon.
Y.lV, c. 5, i Scr.rer. Livon. I.
27) Biskop Michael Junge av Samland, i Mann
hardt LG, s. 159.
28) Ältere Livländische Reimchronik, omkring
1290, V. 10156-10160.
29) Sudauerbiichlein, Mannhardt LG, s. 254.
30) I de litauiska klagosångerna spårar man ett
alldeles särskilt nära samband mellan de
döda och de levande familjemedlemmarna t. ex.: "Min fader, skulle du känna igen min
mor? Vänta på henne, tag henne vid de vita
händerna, sätt henne på själarnas bänk".

1946, s. 146.)

31) Mannhardt LG, s. 257, 297.
32) M. Praetorius VI, c. 11, par. 4-5; hos Mannhardt LG, s. 602.
33) J. A. Brand 1702, s. 98-102.
34) S. Miiller, 1550.
35) J. Lasicki, hos Mannhardt LG, s. 359.
36) Mannhardt LG, s. 458; även M. Stryikowski
1582 och Hiilsen 1621; jfr A. Spekke 1935,
s. 204.
7
3 ) Ib., s. 334.
8
3 ) Mannhardt LG, s. 42.
39) E. sturms 1938, s. 104.
40) OJaus Mag=s IV,
c. 8: De choreis gemebun
_
dis
seu luctuosis.
41) Henr. Chron. Liv. XII, c. 6.
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Kapitel 6.
AVFARDEN FRÅN HEMMET

Begravningsfesten varade både två och tre
dagar, ty redan kvällen före själva begrav
ningsdagen kunde gästerna komma med sin
förning, såsom bröd, kött och brännvin. Före
solnedgången fördes den döde in i stugan,
för- eller förrådsrummet (klets) och place
rades på ett lågt bord vid väggen. över ho
nom uppsattes ett s. k. dödshus bestående av
fyra stolpar och på dessa upphängda lakan.
Man öppnade kistan och tände ljus omkring
den. Denna natt sov man icke, utan brukade
sitta och sjunga, t. ,ex. en visa som denna:
"Käre bror, åt vem har du lämnat dina bruna
hästar?" "Till mina systrar för att de skola
komma ihåg mig i livet." Eller: "Kära syster,
åt vem har du lämnat dina vita får?" "Till
min mor för att hon inte skall gråta så
bittert". Framför kistan ställde man en bänk
eller ett litet bord med ,en vit duk på, satte
fram brinnande ljus och mat för den döde:
två vetebrödslevar, smör, honung, lagad mat
och öl. I rummet intill dukades ett bord, där
de närvarande då och då togo för sig av
mat och dryck. Under natten lagade man
även en måltid, merendels klimpsoppa.1)
Detta var på likvakan.
Men vanligare var dock att gästerna kom
mo först på begravningsdagens morgon. Vid
inbjudningen rättade man sig noga efter den
dödes önskan. Den som inbjudits måste kom
ma; 2) uteblev han, trots att han var bjuden,
kunde den döde hämnas för att man inte
velat visa honom denna sista heder (S. Tice
jumi 2091). Varje gäst måste också ha för
ning av något slag med sig; 3) om den döde
ansåg att denna varit för ringa, kunde den
försumlige drabbas av sjukdom (S. Ticejumi
2092). Kunde någon inte komma på grund
av sjukdom e. d., sk
· ickade han trots detta
sin andel av brännvin, kött, bröd, mjölk och
ärter, ty den döde måste under alla omstän
digheter få sitt (s. Ticejumi 2093).
Det var sed, att gästerna togo med sig
den mat de kunde behöva. Ingen fick dock
börja äta, förrän den döde förts in och kistan
öppnats: man trodde att han ville äta sin
begravningsmåltid tillsammans med de andra
döda (s. Ticejumi 2124). Den döde kunde
se och höra allt som försiggick omkring ho
nom ända fram till begravningen; han kunde
blott icke tala, gick endast runt i huset, iakt-

tog de överlevandes sorg 4) och blev inte
heller bortglömd vid måltiderna.
När nu gästerna kommit och kistan öpp
nats, ställde man på en stol bredvid denna
fram en skål med brännvin och två glas samt
en tallrik med ost. Värden skålade först med
värdinnan och åt en bit ost. Detta gjorde
även alla gästerna samtidigt som de kastade
ett mynt i kistan. Härefter sattes brännvin
fram, värden och värdinnan skålade återigen
och sedan de andra; ärter och bönor voro de
vanligaste rätterna, och det var värdinnan
själv, som satte fram faten. Också nu var
det värdfolket som började, och först sedan
de smakat tre gånger på maten, kunde gäs
terna ta för sig. På samma sätt skulle värd
folket först avsmaka varje fat, som togs upp
av "de dödas öl".Man bör jämföra denna sed
att dricka brännvin bredvid kistan med en
liknande sed i Wallis: husbonden sparade
ihop vin för sin begravning, och en pokal fylld
med detta "likvin" stod på kistan: de man
liga gästerna rörde vid kistan med pokalen,
skålade med den ·döde och ropade "På åter
seende" till honom. 5)
Denna rituella inledning till måltiden före
själva begravningen får kanske anses vara
en efterklang till skålandet på dödsdagen,
liksom också själva måltiden i den dödes när
varo mycket påminner om den som hölls un
der likvakan. Det är möjligt, att man på
begravningsdagen, sedan de inbjudna samlats,
avsiiktligt upprepade de handlingar, som före
kommit vid de båda tidigare tillfällena. Man
skulle också denna dag äta i samma rum där
kistan stod. I Danmark drack man också
likskålen, och under måltiden erinrade man
om den döde.6) Från Sverige känna vi till
"ressupen", man drack öl, vin ,eller brännvin
och åt en kakbit. 7) Hos venderna förekom
ännu på 1700-talet, att den döde satt med
vid bordet, likaså i England. 8) I Lettland
brukade den döde på begravningsdagen få sin
frukost tillsammans med släktingarna (LP
VII, 1, 397, 9); man ställde fram mat och
dryck till honom; man trodde att han kunde
komma till bordet och smaka av allt som
stod där (S. Ticejumi 2351). Man lade för
honom av alla rätter, som serverades, och
frågade honom om han var belåten.Fick man
intet svar, tolkade man det så att han var
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nöjd. Därefter fingo gästerna börja äta (LP
VII, 1, 392, 2), men först måste man ocksll
ställa fram "den dödes andel" (S. Ticejumi
2119-2123). Något litet av ärterna, bönorna
och gröten kastade man på golvet, liksom
man spillde litet öl och brännvin (S. Ticejumi
2116, 2117). Den döde kunde få kornbröd
bakat på blod, och ett glas brännvin, för att
för sista gången njuta därav (S. Ticejumi
2366). På ett litet bord vid kistan ställde
man fram kött, helst köttet av en tupp, och
de äldre bland gästerna placerades där för
att äta tillsammans med den döde, medan de
övriga sutto vid stora bordet. Kistan stod
mitt i rummet. De äldre kvinnorna hade sina
matskålar på samma bord som den döde, och
medan de åto, lade de för åt den döde av
de bästa bitarna och sade till honom: "Ät
bara, käre bror, tag emot vad vi ha att bjuda
på". Frågade man dem, varför de gåvo den
döde mat, fick man detta svar: "När en
kropp är svag, är också själen svag . . . den
levande kan äta eller låta bli, allt efter behag,
men den döde måste få rikligt med mat ..."9)
När så den döde bars ut ur huset, skulle
han en sista gång torka munnen på en hand
duk, som man hängt upp invid dörren för att
han skulle kunna göra detta (LP VII, 1, 398).
Den förning, som gästerna hade haft med
sig, togs icke fram så länge liket var kvar
i huset (LD III, 3, 862), utan dessa bjödos
på kokta ärter, bönor samt bröd, kött, ost
och mjölk (ib. 879). Något dj.ur skulle slak
tas - egentligen med tanke på måltiden efter
själva begravningen, men också som en gåva
till den döde, som själv före döden skulle
bestämma vilket djur som skulle tagas. Rät
tade man sig inte efter hans önskan, dog
djuret och hämtades senare av honom (LD
III, 3, 861, 873). Allt som förberetts för be
gravningens måste ätas upp (ib. 877). Det
som blev över grävdes ner i jorden (jfr s.
Ticejumi 2085). Man valde åtminstone en
tupp eller en höna, ty den döde behövde ock
så friskt blod och tog i annat fall själv något
av djuren (ib.). För det första brukade man
sätta fram sådant kött till den döde att äta
av 10) och för det andra brukade det tillägnas
honom. Före avfärden till graven slaktade
man tuppen för en man, hönan för en kvinna.
Med blodet tecknades ett kors på kistan, men
köttet kokades genast 0/Ch sattes fram åt
gästerna tillsammans med korngrynsgröt (LD
III, 3, 871). När en yngling dött, tog man
en tupp, stack med en nål genom kammen
och lät blodet droppa på ett björkblad. Var
det en flicka som dött, lade man en höna i
hennes kista och lät den sedan springa sin
väg (s. Ticejumi 2076). När likföljet stod
färdigt att lämna gården, dödade man en
tupp och kastade den framför fötterna på
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hästarna (ib. 2237, 2238). Mycket vanligt
var att man tog med sig kokta ärter och
bönor hemifrån, som man sedan åt icke blott
på begravningsgården utan även under fär
den till graven vid ett s. k. korsträd ("kors
gran") eller på kyrkogården vid graven. De
främlingar, som samlats vid graven eller
utanför gravplatsen, skulle trakteras på nå
got sätt, vilket ansågs vara en gåva av den
döde själv (ib. 2104). Mest var det b ö n o r
man bjöd på, och uttrycket "Han kommer
snart att bjuda på bönor" har på detta sätt
blivit liktydigt med att dö (ib. 2105). Bars
liket över en granngård, kastade man också
där ett mynt eller ärter och bönor för att
den döde icke skulle vredgas (LD III, 3, 877).
Före avfärden drack man ännu ett glas
brännvin till avsked, vill�et från Norge är
känt som "velfarkopp" eller "avskjedsskaal",
men i Sverige fick formen av en måltid vid
kistan.
När avfärden skulle ske - berättas det
från Värmlands finnbygd - voro alla gäs
terna ute framför dörren, och då skulle det
supas över släporna och likkistan. Detta gick
så till, att den som skänkte ut stod till höger
om kistan, och de som togo emot glasen till
vänster, och för var sup som gavs, skulle
något spillas på kistan. Sedan gick den bju
dande till vänster, och då fingo gästerna på
högra sidan sin del.11)
Jag går här icke in på de rent kristna
ceremonierna och vill blott nämna ännu ett
par gamla sedvänjor före avfärden till grav
platsen. Kistan brukade tillslutas kort innan
och övertäckas med ett vitt lakan (LD III, 3,
861), sedan man lagt ett par mynt på locket.
Männen skulle göra detta för att den döde
skulle kunna betala skjutsen 12) och för att
han icke skulle komma tillbaka i drömmen
(LD III, 3, 866). Pengarna kunde även läg
gas inuti kistan (S. Ticejumi 2156), och detta
skedde vanligen då gästerna samlats,. Bar
nen skulle också lägga pengar på den dödes
bröst (LD III, 3, 869). Dessa togos sedan
bort av någon bland släktingarna, och endast
ett enda mynt lämnades kvar (ib.) Även en
del andra ting kunde läggas ovanpå kistan,
t. ex. handskar och strumpor. Alla måste
komma med något, annars straffades man av
den döde med någon sjukdom (ib. 862). Det
är tydligt, att dessa ting voro gåvor till den
döde, ty alltsammans, även pengarna, togs
med till gravplatsen och bands fast vid eller
lades ovanpå korset; senare förde man dem
med sig hem igen (ib. 2158), såvida man
icke genast fördelade dem: "Handskar och
strumpor åt gravgrävaren, en duk åt kors
bäraren, en skjorta ända till marken åt den
som timrat 'det eviga huset'." 13) Pengarna
använde gravgrävarna eller hela gravföljet
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till brännvin i något värdshus på �emvägen till mötes för att upptaga nykomlingen i sin
(s. Ticejumi 2159), ty alla dessa "likpengar" krets. Dessa önskar man hejda åtminstone
måste förbrukas eller förintas (LD Ill, 3, vid gränsen. Särskilt i den lettiska folktra
ditionen är det en vanlig föreställning, att
869).
Man föredrog vitt: bärarna fingo vita de döda satte sig upp på likvagnen eller
handskar, man hängde vita skynken över åtminstone sökte hejda den. Mången gång
hästarna och bogträet blev omlindat med vita föreställde man sig dem som "änglar", så
t. ex. i en folkvisa: "Likhästarna drypa av
dukar (s. Ticejumi 2131).
Även den gamla seden att köra liket på svett och äro alldeles utmattade: alla Guds
släde omnämnes 14) (LD III, 3, 867, 875. änglar sitta ju hos liket på släden" (LD
Om sommaren voro medarna oskodda. 15) 49465). 24) Den som körde måste ha en lång
Körde man då långsamt, oroades liket icke. piska (LD 27458) 25) för att avvärja dem ·
Slädar om sommaren förnkommo även hos och flera hästar brukade också spännas för.
slaverna, t. ,ex. år 1075. 16) Den som körde Man fick inte heller gå tvärs över vägen satt på kistan 17 ) ända till gårdsgränsen (:UD man kunde trampa på en död. Ofta föllo
111, 3, 861, 875), som på sina håll har spelat följeslagarna omkull på kyrkogården, ,då de
en ganska viktig roll. Em.ligt Sudauerbi.ichlein snavade på ett barn, som kommit fram ur
brukade de gamla preussarna låta liktåget sin grav för att möta nykomlinge, n. Alla döda
med de ryttare, som försvarade det, stanna gladdes och togo väl emot denna, 26) ja,
vid b y g r ä n s e n ; här t o g o k v i n - t. o. m. De dödas moder.
n o r n a a v s k e d, och på denna plats slog
Det finns också antydningar om en annan
man ner en stolpe i marken och anordnade gränspunkt - nämligen e t t t r ä d, d ä r
en kappritt, för det mesta endast om ett e t t k o r s ä r r i s t a t (s. Ticeju,mi 2288)
mynt som lades på stolpen. 18) Detta mot för att hindra den döde att komma tillbaka
svarar symboliskt den uppdelning av den dö
(ib. 2294, även LD 27514, 27516, 27518). Var
des kvarlåtenskap, som Wulfstan berättar det en kvinna som dött spikade man dess• 
om. I Ryssland finner man ännu i nyare tid, utom bredvid korset på trädet fast tygrem
att en sådan stolpe fick markera platsen, dit sor, medan röda och gula garnändar fästes
byns invånare skulle ledsaga den döde. Hos över och under kors.et. Dessutom brukade
vjatici brukade man på Nestors tid ställa man vid ,det korsmärkta trädet bränna säng
urnan med den dödes brända ben på en pe halmen, som tillsammans med -en del klädes
lare vid vägen. 19) I nyare tid har den van plagg legat på kistan. Här dracks också öl
ligen ersatts med ett kors eller kapell. Här och spilldes därvid åter några droppar på
brukade man också kasta bort de kärl av marken (S. Ticejumi 2292), eller brännvin
olika slag, som använts för tvättningen av (ib. 2288). Det överblivna ö let hälldes ut på
liket. 20) Hos tscheremisserna uppförde man trädets rötter (ib. 2232). Detta skedde van
vid dessa stolpar "de dödas bord", där man ligen på en bestämd plats i skogen. Trädet
satte fram fat åt själarna för att dessa skuTle hade man redan dessförinnan valt ut och
lockas dit, stanna och vila. 21)
fridlyst (ib. 2292). Man stannade alltså här
· Jordan, som här kanske följer M. Stryi och väntade, till dess hela följet samlats (ib.
kowski, har en berättelse om letterna, som 2321). För det mesta var det en stor "kors
mycket liknar den i Sudauerbi.ichlein och hos tall". En "korshage" kunde dock hindra de
J. Meletius, nämligen att släktingarna, ridan döda att komma tillbaka (ib. 6219). 27) Jag
de eller till fots och utrustade med olika känner val till en plats, där det nu endast
vapen samt under rop och skrik, sökte för finnes ·en dunge kvar av den gamla skogen.
jaga de onda andarna (pokoler) från lik Den utgör fortfarande rastplats för liktågen,
vagnen och stannad1e vid gränsen, där kvin ehuru ingen människa längre vet varför. Så
norna togo avsked och sedan återvände. Det starka kunna traditionerna vara. L. Hagberg
samma skriver P. Culesius år 1599 22) om har också samlat en mängd belägg. Sådana
letterna. Enligt M. Praetorius togo de rastställen vid vägen finner man i Sverige,
litauiska kvinnorna avsked vid gårdens port Finland, Norge och Tyskland, vanligtvis vid
1 stenar och vägskäl. Man ristade
eller häck, och här stannade vanligen också vissa träd,
de i övrigt närmast sörjande kvar. 23)
in kors eTler initialer i dem, känt redan från
Det är missvisande att helt enkelt beteckna 1670. 28) "Den döde stannade nämligen vid
de s. k. Pecoller eller Pokoller hos Meletius trädet för att betrakta sitt namn, men när
och andra författare som "onda andar". Att han därvid såg korset, måste han vända om."
"djävlar" måste drivas bort från den döde "Här vid detta träd måste hon vänd:a om till
under färden, eller att detta ens vore möjligt de dödas bostad." Att dricka under likfärden
vore oförenligt med fornkristna uppfatt förbjöds t. ex. i Växjö stift 1619 och åter
ningar. Saken bör väl ses på annat sätt: det igen 1812. 29)
Före avfärden till gravplatse, n smyckades
är de dödas skaror, som strömma liktåget

hästarna; vid en kvinnas begravning pryddes gjorde ren stugan och brände den dödes säng
bogträt med band, vid en mans med blomster halm och kläder tillsammans med gödsel. Allt
kransar, smågranar eller grankvistar (s. Ti som stod i något som helst samband med
cejumi 2212). Man stänkte öl el1er brännvin dödsfallet måste förstöras (LD 111,3,873).30a)
på hästarna (ib. 875), slaktade en tupp eller Men de klädesplagg, som man trots allt öns
en höna och kastade den, som vi sett, för kade behålla, skulle tvättas annars fick bä
hästarnas fötter eller i nödfall ett ägg (ib. raren någon sjukdom e.ft.er den döde (ib. 861).
2235), hundar och kattor stängdes in (LD Allt annat, t. ex. den dödes bädd, bars ut
111, 3, 875, 877) eller boskapen fick stanna i
(S. Ticejumi 2179) och måste stå utomhus
fähusen (ib. 875). Man gav djuren öl och 2-3 månader. 31) Häri spårar man i första
också något av begravningsbrödet (LTD X, hand omsorgen om den döde, ty de ting, han
777). Från likvagnen ryckte man loss en kunde ha användning för, skickades efter ho
handfull hö och behöll den hemma för att nom genom att de brändes eller på annat sätt
lyckan icke skulle föras bort (S. Ticejumi förintades. Dessutom är det här fråga om
2218). Stockkistan brukade tillslutas innan vissa reningsceremon�er. På den plats där
man for hemifrån (LD 111, 3, 873). Man fick döden inträtt, man tvättat den döde eller
inte gå runt omkring den (ib. 862). Endast kistan stått, slog man in spikar, likaså på
de närma;ste släktingarna satte sig i den vagn tröskeln (LD 111, 3, 875) och stänkte bränn
där kistan placerats (S. Ticejumi 2245). Den vin (tb. 861). Vatten slängdes också e.fter
fick aldrig föras över fälten (fö. 2256-58) själva liktåget (ib. 2247, 2249, 2250, LD 111,
eller någon sjö (ib. 2270). Måste man fara 3, 872). Eld gjordes upp antingen under
över någon grann.es ägor bjöd man denne kistan, 32) medan den ännu stod kvar, eller
bröd och öl, men han fick inte taga emot det på den plats, där den varit placerad (LD III,
(LD 111, 3, 877). Den som mötte ett liktåg 3, 862) (S. Ticejumi 2252) och vägen sopades
måste kasta sand efter det (s. Ticejumi 2279). med en kvast (ib. 2249). De olika magiska
De, som stannat hemma, gjorde under tiden . lustrationerna ha trängt undan de äldsta gåi ordning huset, togo bort lakanen från båren, voceremonierna, som här ligga bakom. Endast
kastade soporna efter liktåget, välte omkull maten lät man stå kvar på bordet (ib. 2180).
och buro ut de bänkar varpå håren stått, 30)
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t) B. Senkevica 19'39, s. 141 f. Jfr P. Sartori I,
1910, s. 139.
2) Jfr L. Hagberg 1937, s. 425.
3) Ib., s. 426.
4) P. Geiger, i H!DA I 1082; E. Mahler 1936, s.
653.
5) P. Geiger, I. c.; jfr "den dödes skål" hos L.
Hagberg 1937, s. 442; Troels-Lund XIV, s.
148 ff.
6) P. Geiger, 1. c.
7) L. Hagberg 1937, s. 33; H. Rosen 1948, s. 96.
8) P. Geiger, 1. c. Hos liverna brukade man
också be den döde komma till bordet, 0.
Loorits i Verh.d.gel.E'stn. Ges. XXVI, Tartu,
s. 119.
9) Latvju Raksti, Krustpils, s. 128.
10) Ib.
11) L. Hagberg 1937, s. 332.
12)
Latvju Raksti, Krustpils, s. 1219; om pengar
na, se R. Andree II, 1889, s. 24 ff; T. Seger
stedt 1907.
13
) Ib. 125.
14) De dödas moder säges göra smala slädar,
på vilka hon lägger den döde och hans "lum
por"; jfr LD 4641.
15
) B. Sen!.evica 193'9, s. 144; LD 49 465.
16) V
. J. Mansikka 1922: , s. 84; jfr D. K. Zelenin
19217, s. 325; om lapparna jfr Joh. Schaef
ferus 1673, s. 314, 315.
17
) Jfr L. Hagberg 1937, s. 241.
18 )
Mannhardt LG, s. 258.
19 )
V. J. Mansikka 1922, s. 75.

�O) V. J. Mansikka 1922; jfr D. K. Zelenin 1927,
s. 321.
V. J. Mansikka 1922, s. 80.
22) J. Kleijntjenss II, 1941.
23) Mannhardt LG, s. 601.
24)
s. Ticejumi, 2302-2309; A. Lerchis-Puskaitis VII, 1.
25) För att avvärja de mötande döda.
26) P. smits i LT'D X, s. 782;
27)
s. Pasakas XIV, 2121, 1.
28)
L. Hagberg 1937, s. 357 ff; C. W. v. Sydow,
i Sv. Kulturb. VI, s. 233.
29)
L. Hagberg 1937, s. 360 f.
30) Man hugger i den bänk, som den döde legat
på, med en yxa eller en kniv "för att hugga
av döden"; jfr D. K. Zelenin 1927, s. 324.
30a)
H. Rosen 1948, s. 92: "i en tro, att livet
efter döden är snarlikt det jordiska"; ib., s.
94: "Till grund för alla dessa bruk att ge
den döde föremål med sig i graven ligger
den urgamla tron, att människan efter döden
lever ett liv, so:m är likt det jordiska. Vad
hon behövt eller önskat här i livet, bör man
därför om möjligt låta henne få med sig i
graven. Försummar man det, riskerar man,
att den döde går igen och kräver sin rätt";
ib., s. 96: "Vid detta tillfälle måste all för
siktighet iakttagas, så att inte något av den
döde blev kvar".
31) Latvju Raksti, Krustpils, s. 125.
32) Ib., s. 128.
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Kapitel 7.
VID GRAVEN

De sedvänjor och riter, som sammanhänga
med själva gravläggningen, d. v. s. det som
försiggår p å g r a v p 1 a t s e n, känna vi
minst till.
Ännu år 1214 hade nydöpta kristna i Lett
land i viss omfattning rätt att själva välja
sin gravplats (quod ipsi eligant sibi sepultu
ram ad eorum voluntatem) 1), men snart ut
färdades förbud mot att bränna de döda 2)
eller begrava dem i skogen i stället för på
den kristna kyrkogården.
Begravningen
måste ske under kyrkans kontroll, ty de
gamla s,ederna, som had/e sin rot i hedningar
nas föreställningar om livet efter detta, skulle
utrotas. Vi kunna därför förstå den fråga som
P. Einhorn ställer:
�år man ge efter, när föräldrarna på döds
bädden eller djävulen i de dödas gestalt kräva
att bli begravda på de gam1a begravnings
platserna och att bli svepta och gravsatta på
hedniskt sätt, eller när s ,jälarna t. o. m. hota
att döda eller på annat sätt skada de män
niskor, som icke göra dem till vilj,es härvid
lag? Inte ens då begravningen sker utan
någon som helst hednisk prägel eller innebörd
men med den döde iförd de kläder och smycken
han använt i livet? 3)
Och dock vandrade de gamla s,ed/erna, så
t. ,ex. måltiden vid graven, med ,också till
kyrkan och de vigda gravplatserna, såsom
berättas från år 1428.4)
Enligt lettisk folktradition följde också De
dödas moder tillsammans med sina barn (veJu
berni) med, och fick även på den kristna
kyrkogården samma funktioner som tidigare
på den hedniska gravplatsen, nämligen att
beskydda och mottaga de döda.
Kyrkogården anså,gs liksom tidigare grav
platsen, högen, vara de dödas hem; även om
de på dagen måste stanna i sina gravar, trod
des de dock vara fria på kvällen ända till
midnatt, och de levande hade under denna
tid intet att göra där. Kyrkogårdens tabu
respekterades mycket noga. Man hade vis
serligen lov att taga 111ågot från graven, men
blott mot en offergåva i g,engäld; åtminstone
en trådända måste man lägga dit, ty .annars
förföljdes gravskändarna av de döda, som
återkrävde det stulna. Den skyldige måste
bära det tillbaka, men detta kunde vara livs
farligt. Ändå var kyrkogården inte någon
skräckfylld plats: man besökte de döda, sam-

talade med dem; de voro icke glömda, och
man bar också dit mat till dem. 5)
De gamla s·edvänjo,r, som ännu kvarlevde
och som alltså icke ersattes av kyrkans ce
remoniel, kunna indelas i två grupper, näm
ligen dels ö v e r 1 ä m n a n de t a v d e
g å v o r, som lades ned i grav,en till den döde,
dels g r a v m å 1 t i d e n. Båda dlelarna äro
urgamla. Invid skelettet ,efter en död män
niska av neanderthalras fann man "vägkost
i form av brända lårben av bison och präk
tiga flintredsikap ... begrov dessa människor
ordentligt sina döda, gav dem mat med i gra
ven och lämpliga redskap". 6) Genom arkeo
logiska fynd är denna s,ed, som vi sett, be
lagd under alla perioder. Gåvor lades direkt
ned i graven bredvid vilken sedan en måltid
hölls. Både de skriftliga källorna och folk
traditionen bekräfta detta. Enligt Jordan
begrovos letterna ännu på 1600-talet utan
kista i en djup grop på en träd'bevuxe111 kulle;
först av allt lade man ner ett vildsvin och
en stenpil i den som tecken på att den dlöde
varit en krigare, vidare två bröd för att han
inte skulle hungra, två mynt för färjkarlen
samt ett krus med öl nch ett litet kärl med
de sörjandes tårar. Gropen fylldes igen och
övertäcktes med en hög, omkring vilken en
stenring uppsattes. Om vintern såg ma.n till
att själen kunde värma sig och lade en trave
huggen ved och ibland t. o. m. en pälskappa
på graven. 7)
Om preussarna berättar Meletius, 8) att
man gav den döde pengar, bröd och öl med i
graven (nummos projiciunt in sepulchrum,

tamquam viatico mortuum prosequentes. Col
locant quoque panem, et lagenam cerevisiae
plenam ad caput cadaveris in sepulchrum
illati, ne anima vel siciat vel esuriat). Det

samma berättas om letterna av Seb. Miins
ter: 9) Immittendo autem eum in sepulchrum,

opponunt ei securim, ciblliIIl et potum parum•
que pecuniae pro viatico. Men ännu utförli

gare skildrade jesuitpatern Stribingius detta
år 1606. Han s.ammanfattade i fem punkter
det viktigaste rörande begravningen: förbrän
ningen av kläderna och sänghalmen, ett bröd
för den långa resan och ett annat för Cer
berus, två mynt för färjkarlen över floden
samt ett lass ved på graven, om vintern, för
att själen skulle kunna värma sig. 10)
Redain 1599 skrev jesuitpatern Pe, trus Cu-
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1esius i ett brev, som blivit till en av de vik
tigaste källorna för Stribingius och andra för
fattare, hur en av begravningsgästerna steg
fram med en yxa i handen och utan uppehåll
högg i luften (qua non cessat ah inanibus
aeris diverberationibus) för att avvärja ho
pen av dem, som dött tidigare. Yxans roll
är Idar: vi kunna betrakta den som en velikt
av stridsyxan, helt i överens,stäim:melse med
berättelsen i Sudauerbiichlein om vapnen,
som skulle avvärja "djävulen". Vidare be
rättar Culesius, att man även placerade bröd
och öl på gravplatsen som förplägnad för den
döde och vidare de arbetsredskap, som den
döde använt under livstiden, detta för att
sätta honom i stånd att i det kommande livet
avhjälpa sin fattigdom. 11) Samma uppgifter
finna vi hos kardinal Valenti, från 1604. 12)
I Sudauerbiichlein läsa vi, att när de (preus
sarna) kommo hem efter att ha begravt nå
gon död, och den döde var ,en kvinna, så togo
de "wicken flachs und haide und was sie Ihr
gönnen, verbrennen es, alzo auch den men
nern". Alltså brändes det som den döde be
hövde, trots att liket redan låg i graven. 13)
Ännu ett belägg ha vi i en rapport av 1664
(i konsistoriearkivet i Stockholm) från pas
torn i Aluksne (Marienburg i Lettland) Da
vid Celak, rörande begravningarna och vid
skepliga seder hos letterna, vari han häftigt
angriper deras falska och hedniska föreställ
ningar om det tillkommande, "förryckta" och
dåraktiga livet i ,evigheten: 14)
"De döda begråtas ännu efter hedniskt
bruk; de goda grannarna och vännerna kom
ma tillsammans, gvåta, skrika, klaga, utan
att de i sitt inre känna någon smärta. De
fråga den döde, varför han gått ifrån dem,
om han saknat något i fråga om mat, ,dryck
eller kläder. När den döde lägges i kistan,
så ger man honom för det förnta ,en dräkt
(habit) med bälte samt goda skor, för det
andra nål och tråd för att han i den andra
världen skall kunna laga och ställa i ordning
sina kläder, om han skulle riva sönder dem
där och inte genast kunna få några nya; för
det tredje pengar för att han i den andra
världen också skall kunna köpa sig bröd eller
annat nyttigt vid det hårda arbetet där. I den
öppna graven häller man ·en stor kanna av
det öl, som bryggts för begravningsmåltiden
och för att fördelas. bland tiggarna, som bruka
bedja för själen. Efter begravningen börjar
man åter att klaga, och var och en av väm
nerna kastar litet jord på kistan. Vid gra
viens huvud- eller fotände sättes ,ett kors,
lindat med rött eHer ,blått garn. Man vet, att
olika slags troHkonster övades med sådant
garn, ty man finner det på kyrkogårdar, vä
gar, i främmande hus, i fähus och hövål
:tnar . . . Sedan lägger man ett stort bröd på
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graven som en gåva för det kommande livet
samt ,en med rött garn omlindad käpp, van
ligen bestående av slanor, från tre olika slags
träd, vilket skall symbolisera att den döde,
som i detta livet plågats tillräckligt av spö
slitning, i det kommande skulle gå fri därför.
Sedan söka de efter några tiggare, som vid
graven skola bedja för själen. Dödsmåttet
lägga de i ett växande träd, som det skall
växa in i. På allhelgonadagen brukar man
vanligen bära mat ti:ll de döda."
Barn, som dött odöpta, borde icke begravas
utan bindas vid ett träd i skogen, vilket Ce
lak emellertid inte själv sett utan hört av
en adelsman, som dock inte heller funnit nå
gon som själv gjort något såd:ant. I en annan
relation 15) klagade samme Celak över att
man vid en barnbegravning på kyrkogården
vid Zeltit;1i haft ett kors lindat med rött garn
och vid detta bundit fast en liten flaska och
ett mynt just vid korsets fot.
Här är det alltså tal om dödsklagan, om
nål och tråd, som ju också ,Meletius och Stryi
kowski berättat om, 16) vidare om öl, bröd
och pengar, vilket allt även påträffats vid en
kyrkovisitation i RJujiena år 1671. 17) Vidare
anför Jänis Straubergs en berättelse av pas
tor Hahn i Gulbene av år 1699 18 ) om de vid
skepliga bålen i humle- och hampgårdarna,
där man funnit ägg, rött garn och hönshu
vuden vid stenhögarna, där man brukade
offra färskt öl vid de träd, där barn badats
och pengar lagts :ut. Det talas även om gra
varna, på vilka stoit' gudlöshet bedrevs, och
där man ofta funnit slaktade höns, dryckes
kärl med ägg, hästtagel o. d.
Allt detta
övades, i hemlighet, och det var omöjligt att
få tag på de skyldiga; det återstod blott att
kasta bort de där funna saJkerna.
Den urgamla seden hos litauerna att hålla
en måltid vid graven beskrives på följande
sätt av J. A. von Brand: 19) När så liket
kommer till dem. plats, där det skall begravas,
sättes kistan åter ned och öppnas, och man
börjar återigen som förut att omänskligt
skrika och gråta . . . sedan koka de en stor
gryta full med kött, sätta den bredvid liket
och äta upp allt, stående på knä, ,skrika
återigen och bedja till själen på detta sätt:
Själen må stanna i himlen och inte mer be
svära dem på jorden, det vill säga med onda
drömmar, som de tro komma från den dödes
själ. Här kasta vännerna återig,en som förut
i hemlighet ner två bröd och pengar, ja, sätta
ner hela stora tennkannor med öl bredvid
liket i jorden, av vilka man ofta ännu finner
några innehållande öl, som de, litauerna, väl
ännu dricka som något heligt. När de nu
kommit till den dödes hem, äter man upp
den slaktade oxen och intet får bli kvar
därav .
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Dessa bruk äro antagligen mycket gamla.
man får tänka sig ett uppehåll vid grav,en.
Den döde bars tre gånger runt denna (LD
III, 3, 873), sattes ner på marken eller i gra
ven tmsammans med gåvorna. De :arkeolo
giska fynden visa oss klart, att måltiden ägde
rum innan gravhögen kastats upp. Kvarle
vorna, även de sö
: ndersla,gna matkärlen, kas
tades ne[' till den döde. Detta kan man
konstatera icke blott ifråga om brandgravar
utan också vanliga jordgravar.20)
Erasmus SteUa berättar 1518 om gravgå
vor hos preussarna: exutos spiritu armatos
vestitosque ar ma-gna supellectilis parte cir
cumposita humarunt, quo more usque nunc
sepeliuntur, addito etiam potu· melleo aut ex
frumentis facto in testaceis vasis. 21)

Måltiden vid den igenfyUda graven och
kyrkogårdsportarna öv,erensstämmer egentli
gen inte alls med begravningss, ättet och kan
kanske förklaras genom kyrkans inflytande,
liksom också fördelningen av den medförda
maten och dryckerna bland tiggarna 22) :an
tagligen tillhöra ,en senar.e period. En måltid
på gravhögen känner man också till. När
denna var färdig, höUo de varjagiska furs
tarna en trizna med -en måltid på gravhögen,
och det var först furstinnan Olga som förbjöd
detta. 23) Burchardt av Worms upptog bland

1)

2)

3)
4)
5)
6)
1)
8)

9)

10)
11)
12)

Innocentius III, hos A. sväbe 1937, s. 61.
Fredsfördraget med preussarna år 12·49;
Karl den Stores förbud m. fl. st.
P. Einhorn 1636, tillägg; Mannhardt LG, s.
479.
Mannhardt LG, s. 156.
K. Straubergs, Kapi, i LKV; Jfr F. F.
Reichard, i M. C. Hanovius 1761.
0. Hauser 1918, s. 62 f.
V. Brezgo 1937.
Mannhardt LG, S, 297.
S. Mlinster 1550; även hos lapparna, jfr Joh.
Schaefferus 1673, s. 314 f.; yxan som vapen:
apponere defuncto arma sua, qualia Lappo
nibus sunt secures . . . ut post resurrectio
nem idem vitae genus instituant, quale ante
coluere; ignitabulum, arcum et sagittas pe
nes mortui cadaver clam sepeliunt, rati eum,
cum tandem surrexerit, idem agressurum
vitae genus.

Mannhardt LG, s. 444.
J. Kleijntjenss II, 1940---41.
A. Spekke 1935, s. 300. Enligt H. Ulenbrock
1615: exequias celebrantes pecunias in se

pulchrum projiciunt viatici loco, demittunt
etiam ad caput defwncti alimenta, carnes,
panem et lagenam cerevisiae plenam, e-jusque

sina biktfrågor den om man någonsin del
tagit i någon gravmåltid: Comedisti aliquid
de idolothyto, i. e. de oblationibus, quae in

quibusdam locis ad sepulturam mortuorum
fiunt. 24) I Mecklenburg brukade man ännu

år 1520 dansa vid begravningarna, sjunga och
fukta gravarna med drycker; i polska Schle
sien förekom ännu vid slutet av 1850-talet att
de sörjande satte sig på den nyuppkastade
gravhögen, åto bröd och ost, drucko i tur och
ordning en omgång ur en brännvinsflaska och
sjöngo andliga sånger.25) I Lettland berät
tas 1748, att man vid begravningarna brukade
sätta fåglar, mat, skålar o. d. på gravarna. 26)
Seden att taga med sig mat och dryck till
kyrkogiården har hållit sig. kvar i Lettland
ända till vår tid. Är den döde en man, så bör
en kvinna göra det, och omvänt (s. Ticejumi
2300). Bland mycket annat bestod huvudrät
ten :av kokta ärter och bönor (LD III, 3, 877).
Man hade kakor med sig, och sådana bakades
ju också för Moder jord (LD, passim). Man
åt ännu vid graven, 27) sedan denna blivit
igenfylld och smyckad, men oftare dock vid
porten utanför kyrkogården (LD III, 3, 861)
eller vid likvagnen, där det medförda brödet
och öi.et fördelades bland dem som följt
med. 28)

13)
1 4)
15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
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generis pleraque ne anima vel sitiat vel
esuriat, adduntque etiam securim acutam,
proficiscere, inquientes, in alterum mundum
atque ibi impera Germanis . . .

Mannhardt LG, s. 25• 7.
J. Straubergs 1936· , s. 117 f.
J. Straubergs, ib.; Riksarkivet, Stockholm,
Livl. överk. arkivet. vol. 67, år 1667.
Jfr även I. W. Boecler 1853· , s. 673.
K. Bregzis 19'3·1, s. 35.
J. Straubergs 1936, s. 125; Riksarkivet,
Stockholm, Livl. överk. arkivet, vol. 67.
J.-A. von Brand 1702·; hos Mannhardt LG,
s. 608.
F. Balodis, i LKV XI, s. 21445-; s. f., Sthlm
1940, passim.
Mannhardt LG, s. 182.
L. Adamovics 1937, s. 88, anm. 78a; jfr W.
Caland 1914, s. 48'8.
V. J. Mansikka rn221 , s. 83.
H. Wasserschleben 1851.
P. Geiger, Leiche, i HDA V, s. 1083.
Kirchenvisitationen år 1748
Laudona;
Mannhardt LG, s. 507.
Latvju Raksti, Krustpils, s. 125.
B. Senkevica 1939, s. 148.

Kapitel 8.
EFTER BEGRAVNINGEN

Det torde väl kunna sägas att de folkliga
lettiska föreställningarna karakteris•erats av
ett synnerligen i n t i m t f ö r h å 11 a n d e
me l l a n d e n d ö d e o c h d e l,e v:an d e;
han kunde uppsöka dessa på deras arbets
platser och i bostäderna 1) och blev också
gärna inbjµden som gäst.
Förutom de gåvor, s.om förut up-präknats,
fick den döde också med sig en skovel för
att han lättare skulle kunna ta sig ut ur
graven (LD III, 3, 875) och slutligen, som
en sista gåva, en trådända som fästes på
gra vkorset (ib. 875). Efter gravmåltiden
kunde följet återvända hem, men denna gång
inte långsamt utan så fort som möjligt, så
att den döde inte skuUe hinna ifatt: den
siste i tåget kunde bli den förste att dö.2)
Efter hemkomsten från kyrkogården borde
man välta omkuH den vagn eller släde, som
liket forslats på, eller åtminstone låta den
stå oanvänd utomhus någon tid med allt sitt
innehåll - för att inte någon annan skulle
dö (LD III, 3, 872, 871).Följ.eslagarna skulle
också tvätta sig (ib. 865, 870, 875), något
som också Praetorius berättar om från Li
tauen.3) Två andra ceremonier äro emeller
tid av större betydelse, nämligen att trampa
ut den dödes fotspår 4) och att piska de hem
mavarande med grankvistar.
Den förra seden, särskilt väl känd från
Kurzeme, liknande en rytmisk dans, vid vilken
det också sjöngs. Man började vid badstugan
och gick alla stigar, som förde från bonings
hus till badstuga, förrrådshus, fähus och lada
samt ut pa agorna. Deltagarna voro mest
kvinnor, som med sina långa kjolar sopade
marken; de gamla slogo dessutom med sina
käppar på denna. Det var en sorgesam låt
man sjöng därtill: "Vi trampa, vi trampa
vår moders fotspår för att barnen inte skola
gå och gråta", eUer "Vi trarn.pa, vi trampa
vår faders fotspår ... " m. fl. På samma sätt
med spåren efter systern som gått och
sprungit här eller burit fruk0:sten till brodern.
Olika viwr skulle påminna om vart och ett
av den dödes steg, om hans arbete, t. ex.
följande: "Alla stängsel begråta den gamla
husmodern; vem vet, hur den nya kommer
att bli?" 5) Naturligtvis måste den döde då
redan ha lämnat hemmet för sitt nya hus,
och hans steg på denna jord upphört och
försvunnit.6) Inte heller härvidlag märker

man något inslag av fruktan; man önskar
endast skilja sig från den döde, så att han
inte på sympatetisk-magisk väg, genom de
spår han lämnat, skall kvarhållas här på
jorden.
Välsignelse förmedlades genom slagen med
"livsspöet", med grankvistar som man brutit
på hemväg från kyrkogården. Med dem pis
kade man dem som stannat hemma, i det man
t. ex. sjöng: "Dö inte, det finns intet rum
kvar på gravplatsen" (LD III, 3, 860, 863, 865,
866, 868, 870). Att denna sed är gammal och
går tillbaka till tiden för gravhögarna har re
dan omnämnts, liksom också att grangrenen
kunde representera den döde. Jfr även följan
de folkvisa: "Vi gingo icke bort utan något,
vi komma inte tillbaka utan något. Vår mo
der förde vi bort, grangrenen hade vi med
oss tillbaka".
Härmed äro de förberedande och inledande
ceremonierna slutförda, gästerna kunde nu
sätta sig till bords, allt medan de tänkte på
den döde, som ju också troddes närvara.7)
Som förut berättat, brukade den döde själv
på dödsbädden göra upp en lista på de gäster,
som skulle bjudas, och, liksom i Sverige, på
"vad som skulle bjudas på vid hans begrav
ning".8) Alla som inbjödos måste komma
och också ha förning med sig. "Ibland be
hövde man dessutom även ha en liggfon med
sig, som skulle lämnas där man fick över
natta". 9)

För ett välbärgat bondehem skulle det rent
av ha varit en skam att ej till dien bortgång
nes minne ha anordnat en stor och långvarig
festlighet. Ju storslagnare gille, ju djupare
sorg, desto större heder för den döde. Fatta
des mat och dryck, fick den döde ej ro i
graven. Ju mer det dracks vtd ett gravöl, ju
bättre var det. Det kom den döde till godo ...
Nere i Bohuslän hade man en gång vid be
gravningen ... gjort den så enkel som möj
ligt ... En gammal gubbe lär, när han hörde
talas om den simpla begravningen, helt be
kymrat ha yttrat: "begraver di meg så, så
står ja' opp ijän" . . . Efter en hederlig be
gravning var det mindre fara för att den döde
skulle gå igen.10)
Denna antydan om det sv,enska gravölet
visar fullständig överensstämmelse med de
lettiska s,edvänjorna. Man måste vid denna
måltid äta och dricka i övermått, den döde
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till heder och välgång (s. Ticejumi 2367).
Man kunde sedan med full rätt säga till den
döda systern, att hon inte fick komma till
baka i drömmen, vilket ju egentligen endast
skedde,om den döde var missnöjd med något,
ty: "Jag dukade ,ett rikligt bord för dig och
omkring det sutto många gäster" (LD 49615).
Det var strängeligen förbjudet att sova un
der denna natt: ljusen skulle brinna,ty den
döde brukade då komma tillbaka för att se
efter, om man väntat på honom (ib. 49577).
"Min lille broder har sagt mig,att man inte
får sova denna natt utan måste dricka öl och
låta vaxljus brinna" (ib. 49602),och vidare:
"Sov inte,släck inte elden,den döde kommer
för att uppsöka platsen för sina ben" (ib.
49633). Systern kommer för att titta in ge
nom fönstr,et (ib. 49633). Hela natten står
modern och lyssnar vid fönstren, om man
äter och drickeT ,eller om hon berömmes (ib.
27791). Men den dö,de ko,m inte endast fram
till huset, han kunde också komma in; det
var blott svårt att se honom.11) Hos preussar
na var det prästerna som ansågos äga denna
förmåga,såsom vi kunna se av det ovan om
talade fördraget av 1249 och i en beskrivning
av P. Dusburg 12) - för övrigt hos letterna
endast de som voro födda en långfredag. Man
kunde också försöka få syn på någon död
genom ett hål i en kista,genom en hästs ögon
hålor eller mellan öronen på en hund (LP
VII, 1, 54). Genom fönstret kan man se den
döde komma in i rummet,gå fram till bordet
och smaka på allt. 13) Om den döde fann alla
vakna, gladdes han, annars gick han igen
varje natt (LP VII,1,21). Trodde man,att
han var närvarande,lämnades också en plats
vid bordet fri. 14) På många ställen satte man
fram ett kuvert med mat och ,dryck för ho
nom för den händelse att han skulle komma
tillbaka till sitt hus för att deltaga i grav
ölet.15) Jag nämner även L. Hag.bergs upp
teckning:
Som gravölet hölls för den dödes skull,
sattes en särskild stol fram för honom . .
Att den döde verkligen skulle ha tagit den
för honom iordningställda ptatsen,därom vet
man även att berätta . . . Ja,man skall till
och med ha kunnat se den vid begravnings
måltiden närvarande döde.16)
Man brukade hänga upp en ren handduk
för den händelse ·<lien döde var närvarande,
och husbonden måste se efter,om han torkat
sig på den sedan han ätit. Om handduken
rörde sig något, var detta fallet, och därav
väntade man sig stor lycka (S. Ticej:umi
2374). Man måste därför också endast tala
väl om honom och påminna varandra om ho
nom. Detta gav man hela tiden noga akt på.
De gamla kvinnorna lärde barnen att inte
klandra den döde; han skulle endast beröm-

mas (LD III, 3, 869). Vid samtal erinrade
man varandra om hans goda egenskaper ocli
berömde hans arbete. Om han också gjort
något klandervärt, skyllde man detta på
andra människor och ogynnsamma omstän
digheter (ib. 862). Man trodde nämligen,att
den döde ännu kunde höra,förstå och se allt
(jfr de mortuis nil nisi bene) .
Vid gravölet brukade man,förutom annan
mat,även sätta fram de i ,övrigt vid begrav
ningar traditionella rätterna, särskilt kokta
ärter och bönor samt kornbröd (karasa), gröt
och mjölk. Inälvor med korngröt förekom
däremot först vid avskedet (LD III, 3, 868,
870); s. Ticejumi 2354-2359). På många
håll åt man endast sådan mat,som inte före
kommit vid måltiden för,e likfärden. Gästerna
brukade sålun,da också taga av sin förning.17)
Vidare hade man färskt bröd som bakats
först efter det likföljet lämnat huset (LD III,
3,870). Innehållet i det f ö r s t a g l a s e t
hälldes ut på golvet; detta förklarar man med
att den döde stoppat fin,grarna i det,och att
man måste dö om man drack detta; men vi
få antaga att det härrör sig om den sedvan
�a gåvan till de okände, osynlige döde lik)som då man kastade den första matbiten
på golvet (s. Ticejumi 2362). Man fick inte
heller plocka upp det som fallit ner på gol
vet.18) M. Praetorius berättar från Litauen,
att man där ställde fram ett bord med mat och
dryck men utan bordduk och tallrikar. Man
trodde att den dödes själ fann lindring,om
man förrättade ett dryckesoffer till Zemynele
(Moder jord) och anbefallde själen åt henne
och därvid önskade den döde allt gott . . .
Gästerna brukade i varje fall kasta tre bröd
och lika. många köttbitar och hälla lika många
skedar brännvin på marl�en, varvid var och
en uttalade en önskan att Zemynele skulle
vara den döde nådig i en annan värld och
taga vård om och förvara själen väl.19) Jfr
bruket att hälla ut det första glaset (s. Tice
jumi 2360,2361,2368).
Allt porslin,som gick sönder,kom den döde
till godo (ib. 2370,2380). Man järnföre: "Min
mor befallde mig,när hon sände mig tillbaka,
att hennes följeslagare skul1e dricka och slå
sönder bägarna" (LD 27731).
De första dagarna efter dödsfallet,medan
den dödes lik ännu var i huset, skulle till
bringas i tystnad, tillba:kadragenhet och all
var,så även begravningskvällen (S. Ticejumi
2379). Men redan vid midnatt började lekar
na. Männen satte sig omkring bol'det,drucko
brännvin,sjöngo folkvisor,skakade en flaska
på bordet och försökte få den att gå sönder.
Detta gjorde man för att förskaffa den döde
en kvarn, och sålunde inte blott visa honom
en uppmärksamhet utan även - liksom sked
de när man "röjde" genom att bränna halmen
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och kläderna - hjälpa honom att inrätta sitt compotationibus, tum lusu et canto absque
20
hushåll. ) Visorna handlade om den andra moerore cum summa hilaritate et gaudio
världen, men voro dock inga sorgevisor. 21) u t q u e a l t e r i u s v i t a e s p e m p r a�
Detta var festens första del,som varade till s e f e r r e n t - som om de hoppades på
midnatt och hade en me:ra högtidlig prägel. ett annat liv. Därvid offrade de en deI av
Därefter blev det hela till ett larmande gille, maten och drycken till själarna: in funebri
där man sökte roa och på så sätt göra honom epulo partem obsonii potusque vita defuncti
välvilligt stämd:. Om någon av de inbjudna manibus libarunt hodieque Iibant.3o)
icke delto,g i glädjen,kunde den döde vredgas
Ofta utfärdades förordningar rörande kost
på honom.22)
naderna och antalet gäster som voro tillåtna
Vid ett "hedersamt" gravöl (i Sv,erig,e)
i samband med begravningarna; ett fat öl
märktes ej någon aning om sorg. Man skäm
var medgivet hos de preussiska sirmerna år
tade, glammade, berättade historier, tydde 1427.31) I Lettland utfärdades föreskrifter
gåtor och spelade kort, och :ungdomen hade genom den svenska konsistorial- och visita
lekar för sig ...23) - Ett gravöl firades ofta
tionsordningen av 1633,32 ) i Sverige bl. a. år
lika storartat som ett bröHop; anordningarna
1731 och tidigare.33)
vor� i stort sett desamma, det var endast
Som sista rätt satte man fram kött och
musaken som uteslöts ... Kalasrummet var ...
34
runt omkring behängt med lakan.24) Det be surkål ) eller också inälvsmat och korngröt
2359),och detta var ett tecken
Ticejumi
(S.
rättas från Sverige att man kunde "sätta ett
nalkades sitt slut (ib. 2356).
gästabudet
att
på
2
,
5)
lakan upp i taket med en duk i mitten ..."
allt som förberetts för be
att
regel
var
Det
Det har redan nämnts, att man, om den
skulle ätas upp och intet lämnas
dö �e varit ogift,efter midnatt firade ett slags gravningen
35
brollop. Man sjöng,lekte och dansade,vilket kvar. ) Det fanns många sätt att göra av
För det första fingo alla som
resterna.
med
inte heHer var sällsynt ens på gravöl efter
gamla människor.26) Så skedde också i haft förning ett begravningsbröd (beru ku
kulis) med sig som gåva,vilket de sedan åto
Sverige:
36
Det kunde till och med dansas vid en be upp hemma - så även i Sverige. ) För det
gravning. - Så berättas från Småland, att andra brukade man ge tiggarna på kyrkogår
f
när en nittioårig . . . skulle begravas, hade den oferrätterna, t. ex. dem som under lik
och vid måltiden före avfärden till
vakan
man haft ett tre· dagars kalas varvid det
varje kväll hade dansats på en lo�e . . . Ännu k .?rk �gården ställts fram åt den döde på ett
vid sekelskiftet kunde det,när det var gam sarskllt bord (S. Ticejumi 2086). För det
malt folk som begrovs, dansas och lekas ej tredje måste också inälvor och blod på något
blott anndagskvällen :utan även aftonen själva sätt förbrukas (ib. 2085). Med blodet beströk
man t. ex. kornbröden. Inälvorna åtos med
begravningsdagen (Gotland)." 21)
och som sista rätt vid gravölet. För
korngröt
Då bar man in halm i stugan att sova i,
måste man ta vara på allt sådant
fjärde
det
den breddes ut på golvet och fick ligga kvar
där. Nästa dag fördelades den dödes kvar som icke kunde ätas,t. ex. benen,gräva ne;
låtenskap. Man följde noga hans uttalaci'e eller bränna dem. Denna sed är känd på
vilja,annars fick man "dödssoten", som ,en många håll, så även i Sverige:
Alla benen som de hade ätit köttet av på
dast kunde botas med jord från hans grav.
Därvid måste man gå till kyrkogården med en begravning togo de sista begravningsdagen
en röd garnända,som motsvarade den dödes och foro åt skogen med och brände upp. Heta
längd,och lägga den jämte pengar på korset begravningsföljet gjorde det. Det var såsom
för att få lov att taga jord från graven (LD "en fest det, när vi drog iväg åt skogen".
III,3, 863). Tre dagar måste man före so.J Måhända var den på 1860-talet i Frändefors
�ppgången tvätta sig därmed och efter ytter rådande seden att tredje begravningsdagen
ligare tre dagar hälla ut vattnet i hålet efter tända upp eld på något berg en kvarleva av
en påle (jfr om Sverige L. Hagberg 28). Först dylikt bruk. Ovanligt var ej,att man därvid
P� tredje dagen var festen slut," ...upplöstes brände upp både kläder och annat då man
gillet på tisdagen med ett kallskålsmål",så i regel var överförfriskad av det myckna
s ?m berättas från Sverige.29 ) Det heter ock brännvinet man förtärt.37)
sa: "Jag höll gravöl efter min moder i tre
I Lappland tog man vara på benen och
nätter" (LD 27813).
grävde ner dem:
Ita sepulchro defuncto instituitur convivium
. Enligt E. Stella firade preussarna begrav
nin gen på samma sätt som en födelsedag dies
sepulchrale. Triduum post funeris deductio
a
n ta1·1tios et funera parimodo celebranda med
e� liknande måltid, mat och dryck, lek och nem ... cum consanguineis propinquisque suis
sang,utan sorg men under högsta glä,dje och epulantur. In convivio hoc id dant operam,
ga mman : mutuis scilioet commessationibus et ne ossa perdant, sed colligant omnia studiose
ac reponant in oista, sicque cum ista defo-
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diant . . . Circumpotare solent in memoriam
defuncti, vocantque vinum illud saligavin, i. e.
vinum beati. 38) Carnes absumunt exceptis
particulis una cordis altera pulmonis, quas
singulas dividunt in partes tres et suffigunt
in bacillis tribus, post sanglliine victimae deli
butos defodiunt in terra. Solent ossa omnia
ex animali mactato eximere eaque defod·ere in
tel'l'a. 39)

Inälvorna, såsom hjärta och lungor, hörde
också till det som måste gömmas i jorden.
På så sätt kom det slaktade djuret den döde
till godo. Liknande ceremonier voro på skif
tande sätt förbundna med de olika minnesda
garna och -festerna ,efter begravningen. 40)
Flera av begravnings- och minnesceremo
nierna kunna förklaras därigenom att man
allmänt trodde att de döda voro närvarande.
Släktingar, grannar och vänner skulle delta.
Släkten samlades i sin he,lhet åtminstone till
familjefesterna, ehuru går.den tillhörde den
enskilda familjen och släktens övriga medlem
mar annars i .allmänhet icke ha några direkta
förbindelser med den. Gården lyder under
husbonden, husfadern. Vid hans sida står
husmodern. De ära överhuvudena. Dör någon
av dem, intag,er ställföreträdaren automatiskt
hans plats som hushållets föreståndare, efter
principen "le roi est mort, vive le roi". En
gammal sed, känd från Vidzeme och enligt
professor J. Värsbergs 40a) ännu kvarlevande
i Lazdona, Saikava, Dzelzava, Prauliena och
andra ställen, är att den nye husbonden redan
vid begravningsfesten efter d!en döde skulle
insättas i sitt ämbete, då gården icke fick
vara utan överhuvud. · Det var ju så att den
gamle på dödsbädden brukade utdela sina be
fallningar om hur man skulle handla efter
hans död. Hade han icke gjort detta, förfor
man efter gällande sed. Man kunde inte vänta
till dess lagens föreskrifter genomförts, utan
släktingarna, stammen, fingo ordna saken.
Redan på andra dagen av begravningsgillet
började släktingar och grannar efter frukosten
att diskutera den kommande ,ordningen och
att sammanföra de olika föremål som skulle
symbolisera husbondens och husmoderns upp
gifter. Man band en krans av gårdens olika
produkter, såsom råg, v,ete, havre, lin, ocR
denna pryddes med föremål av olika slag. Pä
husbondens krans fästes nyckeln till fähuset,
en hästsiko, tömmar, piska, olika delar av
åkerbruksredskapen, något av trädgårdens
frukter, såskäppa, såförkläde, lin och andra
attribut. På värdinnans krans finner man
bl. a. nycklarna till förråd och källar,e, slev,
sked, ull elleT gran, någon del av spinnrocken,
klappträt, en blombukett och grönsaker. När
allt var förberett började ceremonien. Man
tog två stolar, som ofta voro smyokade även

de, och ställde dem i det största rummet, där
man vanligtvis brukade hålla sina samman.
komster. Den förnämste bland de inbjudna
kallade samman gästerna och bad änkan eller
änklingen att sätta sig på den honom eller
henne tillkommande stolen. Den andra stolen
förblev tom, där placerade sig sedan dien nye
innehavaren. Sedan "ceremonimästaren" hål
lit ,ett tal och räknat upp dennes uppgifter,
ofta i skämtsam form, hälsades och hissade,s
den nye husbonden eller den nya husmodern,
ofta också änkan eller änklingen, som nu
måste samarbeta med nytillträdand/e. Sedan
bjödos gästerna på brännvin och någon förtä
ring - den nye husbonden måste ju visa prov
på sin gästfrihet. Sedan denne nu insatts, i
sitt ämbete, var sorgefesten slut - IllU sjöng
och dansade man "liksom på ,ett bröllop". En
gammal mor lär ha sagt till sin son, att han
på hennes begravningsgille tredje dagen skulle
bjuda upp alla hennes väninnor till dans.
Den här skild:rade ceremonien skulle kunna
jämföras med det nordiska arvölet, ty det är
också här de facto fråga om efterträdaren.
"Medan släkten ännu var kvar, ägde ofta bo
uppteckningen rum några dagar ,efter begrav
ningen, ibland på småställen redan dagen
efter. Gravölet övergick .sålunda till skiftes
eller arvöl. 41) Begravningen heter också
"ares, "arveds", ärves"-öl i Skåne. 42) Det är
möjligt att också Eyrbyggjasagan.s arvegille
är att jämställa med gravölet. 43) Ännu år
1345 (herredagen i Tälje) nämnes arvöl vid
sidan av bröllop, kyrkogångsö1, utfärdsöl och
invigningsöl för kyrikoherde, och antalet gäs
ter fastställes. 44) Annorlunda förhåller det
sig med den e f t e r f e s t (atberes), som i
Lettland hölls följande söndag vid kyrkan
eller hemma. I Sverige firades vid kyrkan
eftergille närmast följande söndag, även den
avsedd just för gravölsgäster, bärare m. fl.45)
Arvöl kunde hållas den sjunde eller ,den tret
tionde dagen och kallades salo ol - s j ä 1 a ö I. Prästen måste inbjudas. 46) Tidsfristen
för avhållandet av detta arvöl var ända till
tre år. 47)
Vissa analog�er till den lettiska sedvänjan
att låta arvingen intaga den dödes plats kan
man också finna. I Rutenien sätter .sig den
dödes äldste son och i Tyskland husbonden
eller hans efterträdare på den plats., där kis
tan har stått, för att överta rättigheterna. 48)
Enligt Ynglingasagan skulle arvingen först
intaga en ringare plats och, sedan han avlagt
löftet, flytta till den förnämare. 49) Den, som
höll festen, fick inte inta högsätet, förrän
man druckit arvölet (strenga heit at Braga
fulli): 50) jfr uttrycket "er habe sich in das
Erbe gesetzt". 51 ) Arvölet kundie vara mycket
stort och präktigt. 52)
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L. Adamovics 1937, s. 89; A. Lerchis-Puskaitis VII, 1, s. 116 f.
2 ) P. smits, i LTD X, s. 875.
3 ) Mannhardt LG, s. 603.
4 ) Jfr i Sverige: Sic plantas mortuorum acubus
compungimtur, se J. Moman 1750-52, s. 25;
Jfr E. Mahler 1936, s. 118.
5 ) B. Senkevica 1939, s. 149 f.
6) "Spåren efter min
syster måste suddas ut
o?h !?ömm'.13, så att stigen växer igen med
�-tklo:7er, Jag skall inte mer komma på be
sok, Jag skall inte mer taga min väg här
över" - LD 49610.
7) M. Ebert, XIII, s. 363; E. Mahler 1936, s. 667.
8) L. Hagberg
1937, s. 436.
1)

Ib., s. 425 f.
Ib., s. 437.
11) P. Sartori 1910
9)

10 )

12)
13 )
14 )
15
)
16 )
17)
18 )

I, s. 159.
Mannhardt LG, s. 88.
P. smits, i LTD X, 785.
P. Sartori 1903, s. 23.
B. Senkevica 1939, s. 150 f: Nicolovius 1924,
s. 217. Jfr de dodas öl (mironu alus) ' LD III'
3, 877; E. Mahler 1936, s. 667 f.
L. Hagberg 1937, s. 437 f.; Troels-Lnnd XIV,
s. 319; P. Dijkman 1703, s. 350.
Jfr ARW, 17, 489.
P. smits, i LTD X, s. 785; P. Sartori 1903,

s. 28.

M
dt LG, s. 603.
20) P.annhar
Smits, i LTD X, s. 786.
21)
B. Senkevica, 1939, s. 151 f.
22)
smits, 1. C.
23) P.
L. Hagberg 1937, s. 444 f.
24) Ib.,
s. 429.
25
Ib., s. 430.
26)l U
nder natten efter begravningen kommer
den döde till det hus där han bott och ingen
fär lägga sig att sova; om alla ,;oro vakna,
19)
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gladdes han och kom aldrig mera tillbaka,
annars började han spöka varje natt (A.
Lerchis-Puskaitis VII, 1, 28). I de lettiska
folkvisorna förekommer ganska ofta som
ledmotiv, att man denna natt inte får sova
utan måste äta, dricka och sjunga. Elden
fick inte slockna. Jfr E. Mahler 1936' s · 662·
27) L. Hagberg 1937, s. 445 f.
28) Ib., s. 448.
29)

Ib., s. 449.

34)
35)

Ib., s. 449.

30) Mannhardt LG, s. 182.
31 ) Ib., s. 166.
32) Ib., s. 492 f.
33 ) L. Hagberg 1937, s. 443.
Därom berättar J. A. von Brand från eu
resa i Litauen år 1673; jfr Mannhardt LG,

s. 609.

36) L. Hagberg 1937, s. 449.
37) Ib., s. 448.
38) Joh. Schaefferus 1673, s.
39)

Ib., s. 117.

42)
43)
44)

Ib., s. 423.

316

f.

40) Om brännoffer vid den så kallade bock/esten
hos preussarna se Mannhardt LG, s. 250,
276 m. fl.
40 a) Enligt mnntligt meddelande.
41) L. Hagberg 1937, s. 448.

Eyrbyggjas. c. 50; Landnama II, c 19.
SD IV, s. 475; Gutalagen 24' § 1: "alla arvöl
äro bortlagda".
45) L. Hagberg 1937, s. 454.
46) K. Maurer 1856 II 428.
47) Jomsvikingasagan c. 22; K. Maurer II, s. 228.
48) E. Mahler 1936, s. 654.
49 ) Ynglingasagan, c. 40.
50 ) Fargrskinna § 35, K. Maurer II s. 228.
51) K. Maurer II s. 228.
52) Laxdäla s. c. 27; K. Maurer II s. 228.

AVDELNING III

DE DÖDA HOS DE LEVANDE

Kapitel 1.
MINNESDAGAR

Även om man vid begravningen försett den
döde med allt det, som han kunde komma att
behöva för sitt liv på den andra sidan, fick
man i n t e g 1 ö m m a h o n o m s e n a r e,
e f t e r b e g r a v n i n g e n. Eftersom sam
bandet mellan de ,döda och de levande famil
jemedlemmarna fortfarande bestod, glömde
man icke de döda och sammanträffade med
dem. Man plägade besöka den avlidnes grav
för att rådfråga och samtala med honom.
Den döde uteslöts icke heller från familje
och släktfestligheter. Inga sådana firades
utan att man erinrade om de döda eller utan
att dessa ansågos närvarande. Då lycka och
välgång till en del var beroende av dem,
tackade man dem dessutom för deras med
verkan, när man höll fester vid årsarbetets
början och avslutning. Dessa fester ha icike
uteslutande haft chtonisk karaktär, men er
inrandet om de döda eller de dödas närvaro
ingår i dem som en bland deras många kom
ponenter. Men det fanns också viss·a speciella.
dagar till de dödas minne. Bruket att icke
allenast på döds- och begravningsdagar, utan
också på tredje, sjunde och trettionde dagen
samt på årsdagen erinra om de avlidna är
mycket gammalt. 1) Hos mordvinerna firar
man minnet av den döde på den fyrtionde da
gen, varvid en av de närvarande tar på sig den
dödes kläder och är med i festmåltiden, var
efter alla taga farväl av honom och ge honom
rikligt med mat. Morgonen därpå föra de
honom till kyrkogården, förpläga honom ännu
en gång och ta sedan åter farväl av honom. 2)
Tscheremisserna tro, att den döde själv äl"
med, i osynlig måtto, vid minnesdödsfesten på
den fyrtionde dagen efter sin död, och även
deltager i offermåltiden, som pågår till långt
in på natten. Vid midnatt äro alla glada,
säckpipan tages fram och den ene efter den
andre bjuder upp den dödes själ, ört, till dans.
Sedan upphör dansen och sorlet för en stund.
Alla bli nyfikna, och någon, som står vid
dörren, ropar: "Den döde kommer!" varvid
en person med ärevördigt yttre kommer in
och sätter sig på den dödes plats. 3)
Vi kunna anse att minnesdagarna på det
hela taget firades på ungefär samma sätt som
<iet egentliga begravningsgillet. Släktingar
och andra som stått den döde nära samlades.
De sutto tysta under, själva måltiden, som
den döde också tänktes närvara vid, men se-

dan blev det hela till en glädje.fest. Förplä
gandet av den döde efter begravningen fick
över huvud taget oftast formen av en gemen
sam måltid för släktingarna. 4)
Både lik- och minnesmåltiden höllos ur
sprungligen vid graven, den dödies hem. Jesui
ten S. Rostowski 5) berättar år 1583 om
litauerna, att man på årsdagen av någons död
bar mat till graven, ställde upp ett bord,
tände ljus runtom även på dagen och anro
pade de döde med vissa bestämda formler.
Sedan satte sig alla omkring bordet och "spå
mannen" kastade först en munsbit under
bordet:
Mortuis dapes anniversariis diebus ad tu
mulos conferebant . . . Fundebatur e polubro
sub cibillam lympha; super tabula,m chochlea
ria sustinebantur erecta in quadris: tum ad
lucernas, meridiano etiam tempore, circum
positas, 6) dialis sortilegus conceptis verborum
formulis mortuos a,ppellat; deinde, bene pre
catus manibus, oum domesticis accumbit con
viva primusque offam tripodi subjicit . . . Illud
quoque splenem ipsis etiam agrestibus hodie
movet recordantibus . . . ut nihil occiperent,
adirent nihil prius, quam propitiassent genios,
rerum ipsis humanarum pra,esides.
Detsamma var förhållandet med de olika
själadagarna, då man också brukade uppsöka
gravarna. Ännu på senare år förekom i Se
tumaa i Estland, att släktingarna gingo och
hälsade på sina kära döda. Där "sopade man
ihop släkten på gravarna med badkvasten",
slog sig sedan ned vid den kärastes grav,
dukade fram en måltid och började äta, sedan
man först tänkt på dem som Tågo i graven.
Efter maten grävde man ner några köttbitar
i gravkullen och hällde ett glas brännvin på
korset och gick sedan hem med "kära häls
ningar från gravarna" till de hemmavarande.7)
Ungefär på samma sätt gick det till vid
de litauiska, lettiska och preussiska skogs
festerna; också här förekom en måltid vid
graven:
I skogens stillhet, vid förfädernas gravhö
gar, samlades de för att anropa de gamla
gudarna, fira sina fester och slakta sina offer
djur. Även i hemmets slutna krets och vid
alla viktiga angelägenheter rörande familjen
och hushållsarbetet vände de sig med bön och
offer till samma väsen, som deras förfäder
vördat. Inte ens kyrkan förnekade deras
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existens, även om den fördömde dem som
onda andar (daemones).8)
Att seden överflyttades till de kristna
kyrkogårdarna framgår av de provinsstatuter
(Statuta provincialia), som utfärdades i Riga
år 1428:
et etiam plerumque in eoclesiis et cimiteriis
consecrntis oonv1v1a prnepara,nt, defunctis
eorum parentibus et amicis cibum et potum
exhibentes, credentes hoc in eorum cedere
consolacionem. 9)
Man kan jämföra med Småland (Lofta
socken, N. Tjusts hd): "Och me han dätt har
warit en gammal osedh at dricka på kyrkio
gården." 10)
Då nu till de förut omtalade convivia vid
gravarna i skogen 11) också hörde spel och till
och med dans, frågar man sig, om även detta
togs med till kyrkogårdarna, då det annars
vore svårt att förstå, varför man dansade
där och seden måste förbjudas såsom stö
rande. I Sverige klagade man över att barnen
lekte där, och det berättas., att man tidigare
också brukat dansa där. 12) Sålunda utfär
dades ett förbud år 1711 i Näs mot att dans
eller lek hölles i vapenhuset eller ute på
kyrkogården över de dödas kroppar. 13) Ar
1748 berättas från Stora Levene i Västergöt
land att ungdomen tagit sig den "owianan att
om Sön- och Helgedagar dantza på kyrkio
gården . .. " 14) Enligt H. Hildebrand 15) hade
under medeltiden fester av heden upprinnelse
plägat firas på själva kyrkog,ården. Till och
med E. M. Arndt kunde ännu berätta, från
Särslöf i Skåne, "att midsommarafton de dan
sande med musiken i spetsen tågade in på
kyrkogården bland de dödas gravar, varefter
de gingo i kyrkan och offrade, vilka gåvor
sedan fördelades bland de fattiga och kyr
kan." 16)
På många håll förbjöd man under medel
tiden lekar, dans o. d. på kyrkogårdarna lik
som måltider i själva kyrkan.
Non licet in ecclesia choros sa,ecularium, vel
puellarum cantus exercere, nec convivia in
ecclesiis praeparare, eller i hemmen på kvällen
före helgondagarna (compensos in domibus
propriis nec pervigilias in festivita:tibus sanc
torum facere); i synnerhet de före Martins
dagen förekommande nattliga måltiderna för
bjödos t. ex. år 533 (pervigilias, quas in ho
nore domini Martini observant). 17) Ar 1279
bannlystes också dans på kyrkogården: Ne
quisquam luctas, choreas vel alios ludos in
honestos in coemeteriis exercere praesumat,
praecipue in vigifös et in festis sanctorum.18)
Att ge de döda mat är en allmän sedvänja.
Detta upprepades också vid de senare allmänt
förekommande minnesfesterna: cupidius per
poto in monumento meo, quod dormiendum et
perma,nendum heic est mihi, lyder en romersk

gravinskrift, och i en annan heter det: set si
gratus homo es, misce bibe da mihi. 19)
Från medeltiden ha vi många belägg på
denna sedvänja: de sacrificio ad sepulchra
mortuorum eller de sacrilegiis super defunc
tos, id est dadsisas, 20) eller sacrificia mor
tuorum i Karlmans Capitulare 21) av år 842.
Även profeterande vid graven omnämnes: qui
ad sepulchra, vel basta seu alicubi daemonibus
sacrificantes futura inquirant. 22)
Det förhållandet att själadagarna kommit
att sammanfalla med helgondagarna kunna vi
förklara på så sätt, att de urgamla hedniska
festdagarna försetts med helgonnamn, såsom
skedde t. ex. med Johannesdagen, gamla mid
sommardagen den 24 juni. Redan från 500talet ha vi berättelser om de hedniska bruken ·
dessa dagar (Conc. Carthaginense), liksom
från 800-talet rörande germanerna. Så heter
det i lndiculus, c. 9: de sacrificio, quod fit
alicui sanctorum, vari offer till de heliga för
bjudas och betecknas såsom hedniska. De
döda ägnades också, såsom varande helgon,
en särskild kult, därav förbudet: de eo, quod
sibi sanctos fingunt aliquos mortuos. Vidare
heter det: ut nulli novi sancti colantur aut
invocentur nec memoria eorum per vias eriga
tur.23) Något groteskt ter det sig, när det
i ett påvligt brev från Alexander 111 av den 6
juli 1161 heter, att nya helgon också nämnas
1 Sverige:
quenda,m in potacione et ebrietate occisum
quasi sanctum more infidelium venerantur ...
Cum etiam si signa et miracula per eum plu
rima fierent, non liceret vobis pro sancto
absque auctoritate Romane ecclesie publice
venera,ri. 24)
Gravmåltider förkastades av Augustinus 25)
och Cyprianus, likaså i ett brev år 739 från
Gregorius 111 till de tyska biskoparna, vidare
av Karl den stores Concilium Germanicum.
Profana sacrificia mortuorum vi:d graven för
bjödos. På Bonifatii tid förekom det emel
lertid, att även kristna präster deltoga däri. 26)
Förbuden upprepades av kyrkomötet i Braga
år 572 (jämför även Conc. Arelatense 111,
c. 5: Non licet Christianis prandia ad defunc
torum sepulchra deferre. 27) Av det redan
citerade stället i Capitulare Hincmari av år
858 veta vi, hur minnet av de döda firades i
prästernas närvaro på den sjunde och den
trettiotredje dagen efter dödsfallet, i det man
drack den dödes själ till under larm och
skratt, björnuppvisningar, torneringar m. m.
Med tiden kom m i n n e s f e s t e n att
överflyttas f r å n g r a v e n t i 11 h e m m e t.
I Rom hölls ett sacrificiurn novemdiale vid
graven på nionde dagen efter begravningen,
varvid olika slags föda offrades, såsom ägg,
linsärter och salt, och därefter en caena, no
vemdialis i all stillhet i arvingens hem. 28) Hos
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litauerna förekommer fortfarande på nionde
dagen en minnesmåltid; fyra veckor efter be
gravningen hölls "själabordet", en gemensam
måltid för släktingarna. Under den första
halvtimmen skulle man varken tala eller äta,
därefter skulle man kasta den första ·biten av
varje rätt under bordet. Vi äga flerfaldiga
uppgifter om att likmåltiden hos litauer, liver
och preussare brukade upprepas på tredje,
sjätte, nionde och fyrtionde dagen efter be
gravningen.29 )
Enligt de berättelser vi ha, firade preus
sarna minnesdagen 30) i stillhet:
På den tredje, sjätte, nionde och fyrtionde
dagen efter begravningen anordnade släk
tingarna gillen, till vilka de inbjödo den dödes
själ, i det de ställde sig utanför dörren, ropa
de på honom och bjödo honom komma. Un
der dessa minnesfester (quibus mortuo paren
ta,nt) sutto de tysta till bords, liksom stum
ma, och använde inga knivar. Två kvinnor
passade upp och räckte gästerna maten, ock
så de utan att använda någon kniv. Var och
en kastade något av sin mat under bordet,
och de trodde, att själen åt upp det; likaså
hällde de något av drycken under bordet. Men
föll något på golvet, så toga de icke upp det·
utan läto det ligga, ty, såsom de säga, "de
övergivna själarna " (desertis animis) ha inte
några släktingar eller vänner i livet som kun
na inbjuda dem. Efter måltiden reste sig den
hedniske prästen, sopade huset med en kvast
och kastade ut själen tillsammans med sopor
na, med orden: "Ni ha ätit och druckit, ni
själar, gå nu". Men sedan började gästerna
samtala och dricka i kapp.
Sudauerbtichlein, 31) som utgjort Meletius'
källa, har emellertid en beskrivning av en
årlig minnesfest, som hölls utomhus. Var och
en bjöd sin vän till kyrkan för att fira en
minneshögtid över sin fader och "stämma
möte på kyrkogården"; har någon icke råd,
gå tre, fyra eller fem ihop om den. Senare
överflyttas den till värdshuset, då den för
bjudits på kyrkogården. Män och kvinnor
sätta sig var för sig med korgar med stekt
och kokt fisk. Två kvinnor passa upp vid
bordet, ingen får säga ett ord o. s. v.
Man trodde också allmänt att vid minnes
festerna ioke endast den nyss avlidne var när
varande utan även de andra döda, vilka också
försågas med mat och dryck. Detsamma var
förhållandet vid begravningen. Så heter det
om letterna:
Ingen fick dricka innan han stänkt litet öl
eller brännvin på marken . . . Liksom man
gjorde med drycken, så tog man också något
av maten och kastade det på marken, och
nian fick inte plocka upp något av det som
under måltiden föll från bordet; det tillhörde
de själar som varken hade vänner eller släk-
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tingar, som kunde anordna en minnesmå.ltid
för dem. 32)
Man kan jämföra de grekiska 'Exa1:17;åwn:va
eller die smulor som föllo till marken vid de
dagliga måltiderna och som voro själarnas
föda, samt Plinius (Hisforia naturalis XXVII,
15
) : Cibus etiam e manu prolapsus reddebatur
utique per mensas; vetabantque munditiarum
ca,usa deflare. In mensa utique id reponi ado
lerique ad Larem piatio est. Om esterna
heter det: När de börja skära ett bröd,
kasta de bort det första lilla stycket,
och på samma sätt 1bruka de också stänka
några droppar ur dryckeskannan eller det
kärl, som de vilja dricka ur.33) J. Qvigstad
berättar om lapparna: ". . . forst udslaaes
noget der af paa Jorden (naar de skall drikke
noget a.f een kande eller kruus) .. .efter den
ne hedenske sredvane". 34) Från Gotland be
rättar Hylten-Cavallius: "Gammalt folk bru
ka, då de taga sin morgondryck, först hälla
ut några droppar så som det heter 'åt Guds
Änglar' ".35)
Alla de tre ovannämnda formerna för hed
randet av de döda ära belagda för Skandina
viens vidilrnmmande. I Gutalagen säges:
'' ...att blot ära för alla strängt förbjudna ...
Ingen må åkalla hult eller högar eller hed
niska gudar eller stavgårder. Om någon blir
funnen skyldig . . . att han någon sådan
åkallar med sin mat eller dryck, som ej följer
kristen sed, så är han saker till 3 marker."36)
"Hult" betyder här heliga lundar, "haugar"
gravhögar. Enligt Heimskringla blev Sigvat
på grund av "alvablot" icke mottagen i något
hus.37)
Beträffande Sverige heter idet i östgötala
gen:
Nu skall bonden låta sjunga själamässor:
en då liket föres ut, en annan på sjunde da
gen, en tredje p(I. trettionde dagen, en fjärde
på årsdagen.38) Och vidare i Västmannala
gen: en vid liket, den andra på åttonde dagen,
den tredje på trettionde dagen. De må kom
ma överens sins emellan om en mässa på års
dagen.39)
Hos lapparna brukade man på tredje dagen
efter begravningen slakta en ren och inbjuda
alla dem som den gången voro närvarande;
benen grävdes sedan ned hos den döde. 40)
Nonnulli opulentiores quotannis convivium
repetere solent in memoriam defuncti. 41)
Ryska kyrkan erkänner fortfarande dessa da
gar. Ar 1615 skrev Petrus Petrejus:
Detsamma (en likmåltid) göra de på tredje
dagen efter den dödes begravning, liksom
också den nionde och den tjugonde dagen.
Men när 40 dagar förgått, komma den dödes
vänner och släktingar samman och kalla ock
så dit de munkar och präster, som på begrav
ningen följt den döde. De anrätta för den
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ciellt tillät som gravmåltid. I en predikan från
1300-1400-talen läsa vi:
Vi blanda ihop rena böner med de fö11cfömda
avgudsoffren, ty de anrätta utom Kutjamål
tiden och den tillåtna middagsmåltiden också
en otillåten måltid. 47) Mot slutet av den
sjätte veckan efter dödisfallet komma änkan
och några av de närmaste vännerna till gra
ven, föra med sig drycker, och sedan de gråtit
och klagat tillräckligt, äta de av den med
förda maten och fördela återstoden bland
tiggarna. 48)
Att minnesdagarna (parentalia) trots allt
icke förlorat sin prägel av folkfest, se vi av
den beskrivning av bruken hos Zemaiten i
Litauen och Kurland, som M. Stryikowski ger,
varvid det också är tal om öl, musik och dans:

dödes själ en särskild rätt av heligt bröd, som
blivit välsignat (Kutja och Proshura), och
slutligen hålla de varje år en mässa för hans
själ på samma dag som han dött. 42)
Enligt Herberstain 43) tillagades den av
mjöl, fisk, bönor, ärter, honung och socker
och användes i kyrkan efter begravningen.

Kuthia quomodo con.ficienda? Sint partes tres
tritici cocti, quarta vero de pisis, fabis et ci
cere, pariter coctis condiantur melle et sac
charo . . . Kuthia autem hac peractis exequiis
in ecclesia utuntur.
I en läroskrift, författad av den helige
Pankratius på 1400- och 1500-talen, förordnas,
att korstecknet skulle göras över den Kutja
som tillredes till de heligas pris och ära lik
som över dem som anrättas för den dödes
frid, men däremot icke över aftonvarden och
middagsmåltiden för den dödes ro, inte heller
fick man stänka vigvatten därpå eller lägga
ägg på K.utjan och göra korstecknet därpå.44)
På tsarernas och tsarevnornas dödsdagar an
ordnades en minnesmåltid för deras själar. En
bricka med Kutja, en vinbägare och en silver
ljusstake ställdes på deras gravar. 45) Vid
själamässan över en död tsar skulle en för
näm änka gå till hans grav och där ställa
en liten silverbägare med honung, hirs, fikon
och socker, vilket man kallade Kutja. 46) Det
är alltså samma slags föda, ärter, ·bönor, ho
nung o. s. v., som också grekerna brukade
sätta fram åt sina döda och som kyrkan offi-

Ad busta propinquorum lacte melle mulsato
et cerevisia pa,rentabant choreasque ibidem
ducere solebant, tubas inflantes et tympanas
percutientes. Hic mos adhuc hodie ab agres
tibus quibusdam observator. 49)

Frågan gäller om gästabuden för de döda
på vissa bestämda dagar äro att betrakta som
avslutningsmåltider eller som upprepningar av
begravningsfesten. 50) Minnesdagen tillbrag
tes också hos letterna i kretsen av släktingar.
Till de årliga besöken vid gravarna på den
s. k. kyrkogårdsfesten hör ännu i dag en mål
tid. Man tar med sig mat, äter och dricker
antingen vid graven eller i skogen i närheten
av kyrkogården, något som jag själv kunnat
se i Vidzeme.

1) Jfr för Sverige SD I, 231 (år 1225, Visby):.
ut Presbyter parochialis in die exequiarum
et in septimo et in tricesimo et in anniver
sario oblationem pro anima defuncti percipiat.
2) I. N. Smirnow 1895; A. Hämäläinen 1930,
s. 121 f.
3) U. Holm berg 1925, s. 31 f; S.K. Kusnezow;
E. Mahler 1936, s. 101-107, 112.
4) P. Sartori 1903, s. 41.
5) Mannhardt LG, s. 435 f.
6) Jämför seden hos letterna att placera ljus
på bo;:-dskanten till jul; R. Lubenau, hos
Mannhardt LG, s. 420. Om ljus se ocksåA.
Hämäläinen 1936-1937, s. 43 ff.
7) 0. Loorits 1932, s. 62.
8) Mannhardt LG, s. 163.
9) Ib., s. 156.
l.O) ÄrkebiskopAbrahams räfst, utg. av 0. Holm
ström, Ups. 1901, s. 66.
11) Efter Dlugosz och P. Culesius; K. Strau
bergs 1945, s. 130-132.
12) C-M. Bergstrand I, 193·3, s. 106: Ungdomen
må icke hädanefter som hittills tillåtas at
leka på kyrckiogården om söndagarna efter
predikan wid 8 öre böter . . . Skulle någon
underså sig at som förr skiedt dansa och
hålla lek på kyrckiogården, skal de utan
skovsmål sitja en söndag i stokkan.
.
1a) Ib., s. 101: Om någon dantz eller lekoplatz
förspörjas blifwa hållen och het otillbörligen
öfwat uti sjelfwa wepenhuset, elle.r uti på

14)
15)
16 )
17)
18)
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19)
20)

kyrckiogården öfwer dhe dödas ben eller
kroppar, skulle gifwa till kyrkan . . .
Ib., s. 108. För Nordtyskland, se G.F. Meyer
1941, s. 26, 60.
H. Hildebrand III, s. 888.
E. M. Arndt IV, 1806, s. 239.
Conc.Autisiodorense, år 533, Mansi IX, 912,
c. 3, 5, 40.
Jfr synoden på obestämd ort, ca 1200: ne
choreae vel turpes et inhonesti ludi, qui ad
lasciviam invitent, in cimiteriis vel ecclesiis
agantur, Mansi XXII, 730, c. 63; Syn. i
Konstanz på 1200-talet: ne choreas in coe
meteriis duci permittant, Mansi XXV 32, c.
10; jfr kyrkomötet i Trier år 1227, Mansi
XXIII, 32, c. 8; kyrkomötet i Liege år 1287,
Mansi XXIV; i Wiirzburg år 1298, Mansi
XXIV, 1190, c. 5; i Köln år 1310, Mansi XXV,
2165, c. 64. Jfr Jourdanne I, 1899, s. 3: "Ce
qui est mieux constate, c'est l'usage de dan
ser a certaines epoques de l'annee dans les
eglises et les cimetieres. Cette coutume,
tres vivace dans le Languedoc au Moyen äge,
n'avait pas encore disparu dans les dernieres
annees du XVI siecle comme les mesures
tres rigoreuses prises a cet egard par le
Concile provincial de Narbonne en 1551 .. .
elle interdit de danser et de s'assembler dans
les cimetieres".
Corp. Inser. Lat., XII, 5102; ib., VI, 2357.
F. Böhmer 1943, s. 126.
Indiculus c. 1, 2.

W. Boudriot 1928, s. 31.
Poenitentiale Arundel ib ., s. 88. Ar 1729
träffade jesuiterna i Lettland (Latgale) på
denna sed: super functorum vita tumbas
praestigiosas superstitiones exercentes cor
recti tres, se J. Kleijntjenss I, 1940-41,
s. 394.
23 ) Capitulare Caroli Magni av år 794, c. 12;
Augustin. contra Faustinum XX, c. 21.
24)
SD I, 41.
25) Aug.mor.eccl. 34,75 (Migne 3'2, 1342): multos
esse, qui luxuriosissime super mortuos bibant
et epulas cadaveribus exhibentes, super se
pultos seipse sepeliant . .
26)
C. J. v. Hefele III, s. 42; redan på III Conc.
Carthag., can. 30.
�7) Mansi IX, 857.
28) J. Marquardt-A. Mau 1886, s. 379.
29)
P. Sartori 1903, s. 32,33; Daukantas, Lie
tuvju budas, nämner på 1800-talet rörande
litauerna den nionde dagen och årsdagen.
Enligt Const. Apost. är den 40 dagen efter
begravningen en festdag (VIII, c. 42); Obla
tiones annuae, se Tertullian. De corona 3.
30 )
I. Meletius, hos Mannhardt LG, s. 298.
31 )
Ib., s. 258.
32)
P. Sartori 1903, s. 24.
33)
I. W. Boecler-F. R. Kreutzwald, 1854, s. 129.
34) J. Qvigstad 1903, s. 59.
3 5)
G. O. Hulten-Cavallius I, 1864, s. 368.
36
) Gutalagen, 4.
37) Olof d.Hel.s., c. 91; E. Birkeli 1944, s. 9.
21)
22)
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3 8)

:rn)

40)
41)
42)
43)

44)

45)
46)

47)
48)
49)
50)

östgötalagen, Kyrkobalken VII, 2., SD I 231,
år 1225 (Gotland).
Västmannalagen, Kyrkobalken VII. Enligt
P. Dijlcman 1703, s. 332, är "Grafööl" som
gjordes dagen på hwilken Lijket blef beled
sagat till graven. Månadamotsööl - den
gästning och uthgift the tionde åth Presten
och andra goda wännor, när de Månade mot
efter begrafningen läto ringia och hålla
Siälamässa öfwer den döda. Denne Måna
mots Ringning kallades uthi Upl.kirk.b. VI,
5, Traetiughundz Ringning, uthi ögL Kristn.
b.7 Traetiu
. thet är Ringning, på 30de
dagen efter begrafning. Ahrmots ööl skedde
på dagen åhret efter den dödas afsomnande
döde ock hava låtit ringia hållit Siölamässa,
och hållit måltijd. Widz hwilken tillfällen
the hafwa druckit den dödas Minne".
J. F. Regnard, 1655-1709, i A. Julius, Sverige med främlingsögon, Sthlm 1930, s. 72.
Joh. Schefferus, 1673.
P. Petrejus 1615; V. J. Mansikka 1922, s. 362.
S. von Herberstain 1571; A. Starczewski I,
1841, S, 25.
V. J. Mansikka 1922, s. 310.
Patriarken Makarios; V. J. Mansikka 1922,
s. 369.
Ib., 1. c.
Slovo christolubca; V. J. Mansikka 1922,
S, 152.
J. Margeret 1607; V.J. Mansikka 1922, s. 359.
Mannhardt LG, s. 334 not.
P. Sartori 1922, s. 29.
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Kapitel 2.
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De fester för de döda, som förekommo vår
och sommar men i all synnerhet höst hos de
baltiska folken letter, litauer och preussare,
sammanföllo också med de s k o g s f e s t e r
som firades vid de döda anförvanternas gra
var särskilt i d e h e 1 i g a skogarna vid
träden.
Dessa heliga skogar betraktades icke en
bart som domus Uei utan också som domus
mortuorum.1) De heliga skogarna och lun
darna ha sedan gammalt också varit begrav
ningsplatser och ofta omnämnts såsom så
dana, t. ex. hos Servius:
nemora autem aptabant sepulchris ut in
amoenitate animae forent post mortem, eller
på ett annat ställe: in bis autem lucis heroum
animae coluntur, eller: in ipsis habitant manes
priorum, qui lares viales sunt.2)
I Lettland finner man också skogsbegrav
ningar nämnda, så i Riga-statuterna av år
1428 :praeeligunt se in campis silvestribus cum
feris sepeliri.3)
Såsom De Lannoy berättat brukade kurer
na ännu omkring 1413-14 bränna sina döda
i skogen.4) Enligt vad M. J. Eisen skriver
om esterna, stod dyrkan av skogar och lun
dar i mycket nära samband med kulten av
"de gamle". Sedan äldre tid begravde man
oftast de döda bland buskar och snår i sko
gen. Man offrade vid gravarna. Varje be
gravningsplats ansågs vara en helig plats.
Även de träd som växte där blevo delaktiga
därav.5) Hos letterna och likaså hos esterna
brukade man ännu på 1700-talet tala om he
liga lundar och träd på kullar och annorstä
des (så t. ex. en helig fura år 1588).6) Bön
derna brukade i hemlighet begrava sina döda
på sådana ställen. 7) Kyrkan började emeller
tid snart bekämpa denna sed. När de nyom
vända kristna i Livonien år 1214 fingo tillå
telse av påven Innocentius 111 att fritt välja
sin gravplats, 8) inne,bar detta, att man gjorde
ett undantag för dem, ty kyrkan hade redan
då börjat kräva att inte skogarna utan endast
kyrkogårdarna skulle få användas. Ar 1249
måste preussarna böja sig för den nya ord
ningen. 9) För kyrkans del var syftemålet
med denna strid att vinna kontroll över
utövandet av gamla sedvänjor och hedniska
ceremonier och så söka utrota dem. Att detta
emellertid inte blev så lätt att genomföra,
framgår av senare visitations.protokoll från

1600- och 1700-talen, där det alltjämt är tal
om de förbjudna begravningarna; de gamla
bruken hade sålunda förmått hålla sig kvar
bland folket.9a)
Ar 1637 berättas från Dikli i Lettland:, att
folket begravde sina döda på bergen ·och över
huvud "på gamla, av dem själva valda plat
ser"; från Straupe berättas om de mest skif
tande platser, från gamla kapell till snår
utefter vägarna; i Krimulda hade man valt
ett berg som gravplats för de döda. Ar 1638
heter idet om Straupe: "mitten im walde dem
Pastoren unwussend", från Sissegal: "sonsten
hetten sie ihre begrevnis in den Piischen".
I Dole, Lielvärde, Berzaune, Kalsnava, Kok
nese begravde man i snåren ("Förmaningar
hjälpa intet"). I Jungfernhof hade bönderna
år 1640 sina gravplatser än här, än där och
förde sina döda dit utan prästernas vetskap.
Inte heller i Koknese förde bönderna sina döda
till kyrkan för att jordas - de begrovo dem
i snåren och skogarna. Vi veta också om en
gravplats i skogen i Erg}i, i Zeltil).i, en i sko
gen vid Mazsalaca år 1669, en på ett berg i
Turaida år 1670, i snåren i Mazsalaca (åren
1671 och 1679) och i Svetciems, i skogen i
Rozeni år 1684, år 1685 även bland snåren.
Från Drusti berättas år 1688 om tre berg som
gravplatser. Ännu på 1700-talet förde man
de döda till skogarna (i Liezere år 1731) och
till bergen, så t. ex. år 1739 till det kända
Zilais kalns (Blå berget) i Mujäni, Simal}a
10)
kalns i Ledurga och Torna kalns i Sigulda.
Hur det var på 1500-talet framgår också
av 1570 års kyrko- och reformationsordning
för Kurland:
Kyrkogårdarna skola också vara väl in
hägnade, kunna särskiljas och avsöndras som
en kristen ort från alla världsliga lekmanna
platser, inte heller längre ligga i skogarna
och på "gemeinen Velden", utan bibehållas vid
de gamla kyrkorna eller anordnas vid de
nya.11) - Det icke-tyska folket (skall till
hållas) att vända sig från de gamla skogs
kapellen och begravningarna i skogarna och
hålla - -- - sina begravningar vid kyrkor
na.12)
Enligt "Königl. Maij:t zue Schweden Con
sistorial und Visitation Ordnungh wie in Lief
landt hinfiiro zue Halten" (1633) förbjudes
slutligen att begrava de döda i snåren och
skogarna. 13) Av Statuta provincialia concilii
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Rigensis av år 1428 få vi veta, att folket då
inte blott fortfarande gärna höll sig till den
gamla seden att begrava de döda på skog
bevuxna platser (praeeligunt se in campis sil
vestribus cum feris sepeliri) utan även att de
hedniska sederna och bruken följde med till
den kristna kyrkan och kyrkogårdarna (et
etiam plerumque in ecclesiis et cimiteriis con
,·ivia preparant, defunctis eorum parentibus
et amicis cibum et potum exhibentes). Även
där firades nu dödsfester, och genom mat och
dryck trodde man sig kunna lugna de döda.
De utövade där även många andra hedniska
bruk (credentes hoc in eorum cedere consola
tionem, aliasque diversas sue gentilitatis per
fidias ibidem exercentes). 14) De preussiska
Sirmen, som kyrkan bekämpade så ivrigt på
1400-talet, hade ursprungligen hållits i sko
garna men fördrivits därifrån.15) Den preus
siske biskopen Michael Junge (1425-1442)
kallar dem Kresze: man skulle icke längre
hålla sammankomster eller fester i lundarna
och skogarna, mot den heliga kyrkans sta
tuter:
ltem ut de cetero in silvis aut nemoribus
nullas faciant congregaciones seu celebritates
contra, statuta . . . ecclesiae et eorum kresze
amplius non celebrent.
Flera olika hedniska ceremonier och sär
skilt (praesertim) anropandet av demoner i
skogarna, på hedarna och i hemmen liksom
också offer och måltider förbjödos. Vi måste
antaga, att dessa invocationes med offer och
måltider ännu voro intimt förenade med
skogsfesterna för de döda. Detta är icke enda
gången .demonerna framstå som identiska
med de döda, som åkallas och inbjudas till
en måltid. Det fanns fortfarande potationes,
commessationes et alia . . . prnesertim juxta
tumulos et sepulchra - mat och dryck och
andra sammankomster särskilt vid gravarna
i skogarna (in silvis).16 )
Också lapparna begravde med förkärlek
sina döda i skogarna:
Locus sepulturae fuit illis praesertim sylva ...
Defunctos snos sepeliverunt in sylvis. Neque
hodie omittunt.17)
Det estniska hiis har ursprungligen bety
delsen av lund, i synnerhet helig sådan; sam
ma tolkning finner man i Agricolas bibelöver
sättning och kan spåras i några västfinska
ortnamn. Hiisi betyder emellertid också en
begravningsplats nära he,mmet. Hiiden, plu
ralis av hiisi - hiisis, underjordiska pyss
lingar, äro de småväsen som befolkade både
kyrkogården och skogen.18) För Västeuropas
del ha vi endast vaga spår av skogsfester för
de döda, t. ex.uppgiften i Indiculus rörande
germanerna de sacris silva,rum quae nimidos
,-ocant, l!l) eller conventus superstitiosus i de
engelska skogarna. 20) Man förde dit offer-
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djur, likaså bröd. 21) Idolothyta kallades de
gåvor, som lades vid gravarna och träden.22)
Den germanska nationalsynoden år 743 för
bjöd över huvud alla sacrificia mortuorum, 23)
men sådana sac1·ilegia utövades vid den bort
gångnes lik både hemma och vid graven. 24)
Av stort värde äro 1500-talets berättelser om
litauisk-lettiska skogsfester vid gravarna.
Enligt J. Dlugosz (ca.1445) hade litauerna
sina likbränningsplatser i de nämnda heliga
skogarna. Han berättar att:
"här finnas olika heliga skogar, i vilka
byarna (villae) liksom också enstaka gårdar
och familjer hade sina bål, där de brände sina
döda tillsammans med allt det som dessa be
hövde i sitt kommande liv. Dessa skogar voro
för dem heliga." 25)
Vidare berättar han om fester för de döda,
som höllos i dessa skogar. I början av okto
ber, efter skörden, samlades de där tillsam
mans med alla anförvanter och tjänare
Erat ...ex patrio ritu consuetudinarium et
caeremoniale . . . ad silvas, quas sa-nctas pu
taverunt, collectis frugibus, sub principio men
sis Octobris, euro coniugibus pignoribus et
familiis venire,
för att där i tre dagar frambära brännoffer
av oxar och andra djur till fädernas gudar.
Därefter tillbragte de dessa tre dagar med
att äta och dricka, dansa och leka
et Diis patriis boves, a,rietes et caetera ani
malia per triduum in holocausta et victimas
offerre, et oblatis sacrificatisque, sub eodem
triduo, vacando commessationibus, ludis et
choreis, epulari, convivare et vesci libaminibus.
Detta var det viktigaste av alla o.ffer(inter
omnia praecipuum et solenne sacrificium),
från vilket ingen fick utebliva.26) På ett annat
ställe skriver Dlugosz:
I dessa heliga sko,gar ha de haft brandplat
ser för de enskilda gårdarna och familjerna,
där de brände alla sina döda jämte deras
hästar och bästa kläder. Vid dessa brand
platser ställde de upp ekbänkar (ex subere
facta sedilia) och satte fram rätter av deg
(escas ex pasta), som voro tillagade som
ostar (in casei modum praepa,rntas) och häll
de också mjöd (medonem) på bålet. De an
sågo att själarna .efter de döda, som man
bränt på bålet, kommo om natten för att
stilla sin hunger och dricka av det mjöd, som
hällts i elden och absorberats av askan ...
Första oktober ägde dessutom den största
festen i Zemaiten rum just i de nämnda sko
garna, till vilken alla människor i grannska
pet, män och kvinnor, samlades och togo med
sig mat och dryck . . . Under dessa dagar
offrade de, sedan de ätit, åt sina falska gudar,
särskilt åt Percunus (d.v.s. Askan) och var
och en vid sitt bål (ad focos quisque snos) .
De voro av den åsikten, att de med .diessa
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ceremonier och denna måltid lugnade gudar
na och mättade sina anförvanters själar.

(placavisse deos et animas suorum necessa
riorum cibasse). 27)

Något senare, år 1599, skrev jesuitpatern
Petrus Culesius 28) sin berättelse om letterna
i Latgale:
Där, icke långt från Rezelme, dyrkade man
träden och offrade också åt blixten, som de
kallade Percunus; träden benämnde man Elves
Deves (jfr lit. elkas - lundar). Djävulen
(cacodaemon) själv kallade man Zemes deves
(jordguden) och en av gudarna också Lelo
Deves (den store g.u.den) samt gudamodern
(Mater Deorum) Ceradis. Där funnos olika
träd. Några stodo inte långt från bonings
husen och tillhörde flera grannfamiljer, de
övriga, långt in i skogen och nästan otillgäng
liga bland träsk och berg, ägdes av enskilda
familjer. Vid de förra samlades man två
gånger om året - första gången midsommar
a,fton. Man offrade då under grenarna en
bock, en svart tupp och en svart höna, liksom
flera fat öl, åt Percunus och Lelo Deves.
Sedan prästen (pseudomystes) förrättat off
ren med vissa formler och riter, fördelades
maten bland deltagarna och benen brändes
tillsammans med alla de kärl, som använts
vid offret och sedan krossats - för att inte
förorenas. Sedan man gett prästen några
mynt och lagt ihop de grenar, som brutits
från träden, i en hög, gick man hem. På
hösten förrättades ett andra offer vid dessa
träd, som tacksägelse för skörden. Ett lamm,
en vit tupp och en vit ·höna slaktades åt Den
store guden. Efter offret åto de under lik
nande ceremonier upp själva köttet. Sökte
man hjälp mot torka eller alltför mycket regn,
skulle man bedja under träden - blott under
enklare former.
Vid träd av den andra kategorien, d. v. s.
sådana i enskild ägo, förrättades syndiga och
gudlösa 1 u s t r a t i o n e r först och främst
vid påsken men också på Martinsdagen. Om
våren lad:e man dit ägg och öl, om hösten en
tupp som anrättats i hemmet. Det som ble\>
kvar av benen skulle, liksom ägge, n om våren,
övertäckas med lindkvistar. Man lämnade
också kvar vaxljus, som tändes med eld som
man tagit med sig hemifrån, och kastade dit
mynt.
Att nalkas trädet vid någon annan tid än
vid offerfesterna var en svår försyndielse och
måste sonas med döden, vare sig det gällde
människa eller annan levande varelse. Där
för funnos dessa träd högt uppe på bergen
eller omslutna av träsk, så att de skulle vara
oåtkomligare. Inte heller fick någon kvinna
på några villkor vara närvarande. Men läm
nade ensamma hemma, hade kvinnorna tid
nog att .samtidigt ägna sig åt andra gudlösa

riter och dyrka gudamodern på följande sätt.
Man tog ett kärl med öl, tände vaxljus runt
omkring det, hämtade en levande höna och
höll ner dess huvud i ölet; sedan tog var och
en av dem bröd som skurits i ribbor och ros
tats på eld, och slogo med dem på hönans
huvud tills hönan dog. Därefter deladie de
den i småbitar och åto upp den. Till slut
brändes benen och alla deltagarna kastade
mynt i ölet, stänkte öl i husets alla vrår och
hällde ut resten dels i vissa bestämda hörn
för att driva tillbaka husandarna till härden,
dels i ugnen.
Till åskguden och midsommarelden ha vi en
god parallell hos finnarna i Värmland, vilka
om våren firade två Ukko-fester, båda under
tiden mellan vårsådden och midsommar, när
torkan hotade att fördärva sådden. Man
gjorde en Ukko-kista av björknäver och
ställde detta kärl på taket samt hällde varje
timme öl i det. Man bar också ut silver på
åkern. Sedan åto och dr.ucko grannarna till
sammans i stugan, för att hedra Ukko
(åskan), men kvinnorna och barnen fingo
dricka för sig efter männen. När regn kom,
tog man ner kärlet och bar det till det ställe
på åkerrenen, där man offrat silvret, och lät
det stå där ända till skörden; sedan satte
husbonden det under rians golv, i spökluckan
eller på jordandens bord. Ukko-fester före
kommo endast före midsommar, aldrig senare
på året. När det regnade första gången efter
en period av torka, firades en ny fest, Ukkos
bröllop (Ukkoinkekkeet), då man slaktade en
höna. Blodet hälldes i en träskål och blanda
des i ett träkrus med festölet. Vid måltiden
fick man inte knäcka benen med kniven;
bröstbenen lades för sig och huvudet i något
hörn innanför hägnaden. Fjädrarna stoppa
des in i husbondens huvudkudde, för att kor
net skulle niogna vackert. Av bröstköttet
gömde man litet i en springa i Iukky-brädan
längst upp i gavelröstet åt söder. Man lät
sedan något av bröstköttet falla ner i en an
nan lukky under bordet - men ben fick man
inte lägga där. Hönan kokades först och stek
tes sedan i smör. Husbonden och husmodern
måste först taga för sig. Man åt vid bordet
i vardagsstugan för att det skulle komma
mycken säd i huset. Benen åt jordanden
grävdes ner under fähusgolvet just där skäll
kon hade sin plats och korsbenet under köks
härdan. Till dryck bryggde man starkt öl;
ju kraftigare rus, desto större skörd ...Bar
nen fingo också dricka, utom de minsta . . .
Flera familjer samlades, så många som fingo
plats . . . Följande dag måste alla golv och
ugnar sopas med en riskvast, från stugan
ända till rian.29)
Särskilt av b r ö 11 o p e t framgår, att det
fanns ett samband mellan Ukko-Percunus och
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jorden, samt mellan fruktbarheten och skör
den liksom jordandarna. Ukko-kärlet stod på
åk ern ända till skörden men förvarades sedan
i rian. Vad offret av en höna beträffar, åter
gå dessa ceremonier till vissa moment i en
chtonisk kult. Det är en gemensam fest för
flera familjer, som kan jämföras med dem
som Dlugosz och Culesius skildrat. Sopan.det
av hela huset liknar o·ck själarnas fördrivan
de sedan ·de förplägats.
På samma sätt som skördefesten till Per
cunus' ära enligt Dlugosz präglades av karak
teristiska ceremonier till de dödas minne, så
finnas enligt Culesius' skildring också i påsk
och Martinfesterna vissa ceremonier, som äro
kända från dödsritualen. Då offrades som vi
s ett en svart tupp och en svart höna. Så
skedde även midsommarafton, liksom vid en
skilda fester vår och höst. Alla kvarlevor
brändes jämte de dessförinnan sönderslagna
redskapen. Det överensstämmer med gammal
lettisk folktro, när man ännu i dag måste äta
upp allt kött som slaktats till en begravning
och även förbruka inälvor och blod. 30) Eld
riter och måltider vid graven känna vi till
redan från stenåldern likaväl som själamål
ti.der och gåvo till de döda, med förbränning
av kvarlevorna. Brännoffer ha alltid varit
karakteristiska för döds- och chtoniska offer.
Att kärlen slogos sönder och sedan brändes
är även bekant. Vad tuppoffren beträffar, så
lade man på begravningsdagen en tupp och
en höna på bordet för den dödes räkning. 31)
Om, som vi sett, en ungkarl dött, stucko gäs
terna hål genom tuppkammen och läto blodet
droppa på ett björkblad, men gällde det en
ung flicka, lades en höna i hennes kista och
släpptes sedan ut igen. 32) I j,esuitpatern
Quecks biografi (f. 1680) beskrivas de fyra

'lettiska höstfesterna. Veceles (lett. vecie,
vecajie, veJi - "de gamla") var en själafest
kvällen före Allhelgonadagen; då tände man
ljus och lade vetebröd på bordet, ett för varje
deltagare. Efter maten tog var och en en
tupp och skar av dess huvud. Sedan följde
en minnesmåltid för de döda. 33) Ännu år 1733
förekom seden överallt i Latgale. Jesuiterna
hade funnit åtminstone 289 personer som ut
övat den. 34) Man kan jämföra en uppgift
för år 1734, då · det gällde 40. 35) De offer
vid heliga träd, som Culesius skildrat, kunna
vi jämföra med en liknande preussisk sed,
nämligen dyrkan av "den erden gott Pusch
kaytus" under ett träd.
Denne har sin boning i jorden under flä
derbusken. Trädet vördas och hålles för he
ligt. De bära dit bröd, öl och annan föda och
bedja guden, att han skall låta sin Ma1·ko
pola,n lysa och sända sina Perstucken (de små
männen) till deras lador, på det att de må
föra dit säd och välvilligt skydda det som de
fört in där.
"De små männen" (menlin) stå alltså i
jordgudens tjänst, och på dennes uppdrag
föra de säd, alltså välsignelse, till ladan. Men
att de också stodo de döda nära, se vi av den
därpå följande beskrivningen av en måltid,
som är fullständigt analog med själagillena:
Till höger i ladan ställer man upp ett bord
och därpå öl och bröd, kokt och stekt mat,
ost och smör och bjuder dem att komma samt
stänger sedan väl till ladan . . . När man
sedan på morgonen finner maten uppäten
gläds man mycket. Den mat som gått åt
håller man för helig, sätter ofta fram den på
bordet och tror att gudarna därigenom för
mera deras gröda. 36)

K. Straubergs 1945, s. 128 f.
Servius ad Aen. 5, '760; 6, 671; 3, 30,2.
3) Statuta provincialia concilii Rigensis 1428,
hos Mannhardt LG, s. 156; jfr om skogsbe
gravningarna hos lapparna, I. F. Regnard
(1655-1709), Lapplandsresor, i A. Julius
1930, s. 72.
4 ) Mannhardt LG, s. 175.
5
) M. J. Eisen 1925, s.206 f.
6) Cultus arborum (anonym) 1890, s. 93; P.
Bayle 1720, art. Rubenus (Leonard).
7) A. W. Hupel I, 1774, s. 152.
8) A. svabe I, 1937, s.
61; quod ipsi eligant sibi

gen mitten im Friedhofe, auf welchem alle
Bauerleichen begraven wurden, die meisten
Deutschen bis 1773 in der Kirche".
Oa) Mannhardt LG, s. 41.
1oi Mannhardt LG, s. 493 f.; K. Bregzis 1931,
passim.
u) Kirchenreformation, 1572, Kirchenordnung,
ib. E IV, v.
12) Ib. III.
t3) E. H. J. Lundström, 1914, s. 2•38, bil. XVI 7:
K:M.zue Schweden Consistorial und Visitata
tion Ordnungh 18.2.1633.
14) Mannhardt LG, s. 156, § 19.
15) A. Mierzynski II, 1896, s. 121; I. H. F. Nes
selmann 1851, s. 516; sirmen - begravnings
måltid; jfr M. Alseikaite-Gimbutiene 1946,
s. 162: serme - lit. sermenys, likmåltid, be
gravningsgille. De omnämnas åren 1302-1310 och 1427 i den preussiska landsord
ningen, se Mannhardt LG, s.165 f.
16) Mannhardt LG, s. 158 f.; Al Mierzynski 1851.
II, s. 121 f.
17) Joh. Schaefferus 1673, s. 314; N. Lundii
Lappi Descr, i Sv. Landsm. 1905:5, s. 14.
18) K. Krohn I, 1932, s. 49 f.

1)
2)

9)

sepulturam ad eorum voluntatem.

P. Dijkman 1703, s. 28 f, konstaterade, att
man ser nästan alla kyrkor "·bygda på så
dana rum och ställen, der som våra Hed
niska förfäder hafwa hafft anthen någon sin
families begrafningsplats, eller och någon
lång stådt . .. Hwarföre man mångestädes
både in- som uthom kyrckiogårder finner
stora hög;:;.r, Runestenar, samt äldriga och
gamla trän, dock mäst Aldrar, Häggar,
Biörkar, Lindar och Aspar .. · .". Jfr A. W.
Hupel 1774, II, s. 84: Alle Landkirchen lie-
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19)
2 0)
21)
22)

Indiculus, år 743.
Poenit. Ecberti, år 708.
Hom. de sacrilegiis; Bonifacius, Serm. VI.

comedisti aliquid de idolothyto, id est de ob·
lationibus quae in quibusdam locis ad se
pulchra mortuorum fiunt, vel ad fontes, aut
ad arbores, aut ad lapides aut ad bivia. Burk

hardt Corrector, c. 94.
23) Sacrilegia . . . quemadmodum sunt sacrificia

ad mortuorum corpora vel super sepulchra
illorum. Bonifacius, Serm. VI 1, W. Boudriot

1928, s. 50.
24) Miror, cur apud quosdam infideles hodie tam

perniciosus error increverit, ut super tumulo�
defunctorum cibos et vina conferant; qua8i
egressae de corporibus animae carnales ci�os
requirant. Aug;ustin. Serm. 190, W. Boudnot

s. 75. Jfr ca är 840 Benedictus Levita (Mig
ne, Patr. Lat. 97, s. 771 f): äta och dricka
vid gravarna.

25) J. Dlugosz XII, s. 470, Mannhardt LG, s. 141 f.
Jfr om letterna G. de Lannoy år 1413-14:
"ils se font ardoir en lieu de sepulture . . .
en ung leur plus prochain bois ou forest
qu'ils ont, en feu fait de purain bois de
quesne . . . se Mannhardt LG, s. 175.
26) J. Dlugosz ib., s. 143.
27) Ib. XIII, 159; Mannhardt LG, s. 143.
28) I. Kleijntjenss II, 1941, s. 2,54 f.
29) K. Krohn I, 1932, s. 33 f; H. Helminen
Kalevalaseuran vuosikirja II, s. 146 f.
30) s. Ticejumi, 2085.
31) Ib. 2236, 2087 m. fl. st.
32) Ib. 2076.
33) I. Kleijntjenss 1940, I, s. 479.
34) Ib. I, s. 399.
35) Ib. I, s. 400.
36) SudauerbUchlein, hos Mannhardt LG, s. 251 f.
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De minnesdagar över den nyss avlidne, som
firades under det första året efter dödsfallet,
äro att tolka som ett uttryck för de efter
levandes pietetskänsla. Under de s. k. själa
tiderna hade alla döda möjlighet att återvän
da till jorden. Vid olika tidpunkter, men
särskilt om hösten samt vid sommar- och
vintersolstånden öppnar sig jorden, och de
döda hade då tillfälle att komma ut ur gra
varna. "öppna er, dödsportar, så vitt ni kun
na: nu kommer min kära moder, mina kära
vita bröder", så lyder en lettisk folkvisa, som
sjöngs vid dessa tillfällen. 1) Då besökte de
döda sina släktingar, som inbjudit dem och
kallat dem vid namn.
Mundus patens är känt sedan gamla tider.
I Rom var det 24 augusti, 5 oktober och 8
november som portarna till underjorden trod
des stå öppna. Också under de s. k. Lemurieh
(9, 11 och 13 maj) komma de döda från döds
riket i en oändlig rad, de trängde sig in i sina
gamla hem, i människornas boningar och an
grepo familjemedlemmarna. På festens sista
dag, den 13 maj, måste husfadern driva ut
dem ur huset under noggrant iakttagande av
speciella nedärvda föreskrifter, genom att
man barfota och med bortvänt ansikte nio
gånger kastade ut svarta bönor eller bultade
med metallföremål och ropade: Manes exite
paterni! Man har redan ofta påpekat den
nästan fullständiga parallelliteten med själa
dagarna vid avslutandet av de attiska Anthes
terien och det rop, som därvid förekom. 2)
Också för Indiens del är mundus patens
belagt. 3) Utdrivandet av de osynliga gäster
na skulle ske i slutet av själatiden och i många
fall med ganska handgripliga medel, så t. ex.
i Norge "med stokker og .stenger, bj0rkekvis
ter, limer og pisker, busker". 4) "De som här
(i Sverige) så brutalt jagas på dörren, är
säkerligen de andeväsen, som tidigare under
julen välkomnats och undfägnats i hemmet".5)
I stora skaror komma också enligt germaner
nas tro de döda från de hädangångnas land,
foro blixtsnabbt över land och hav - som en
invasion. Inga plikter hade främlingarna, de
kunde också taga vad som fanns., och ingen
välsignelse förde de med sig, endast förstö
relse och ofrid. 6) De främmande själarnas
tåg hänger samman med Perchta, Berchta,
Holle, Gode, Herke, Werra i Tyskland,
Chlungeri i Schweiz, Befana i Italien, Diana•

Herodias i Sydeuropa, Domina Abundantia i
Frankrike och Alvina i Böhmen. 7) Det är
emellertid icke alltid fråga om en dylik exer
citus furiosus. Hos några folk, så också hos
letterna, finna vi endast svaga antydningar
t. ex. i samband med midsommarnattens mys
tik, då jorden troddes stå öppen och framför
allt häxorna blivit fria, likaledes vid jultiden
som emellertid skall behandlas längre fram.
När man nu skulle sörja för alla de döda
anhöriga anordnades en må1tid för dem, an
tingen vid graven eller i hemmet, till vilken de
inbjödos. Vad beträffar de "arma själar",
som komma till människorna utan att vara
inbjudna, brukade man också annars, när man
åt, kasta något av maten eller drycken på
marken för deras räkning eller på annat sätt
taga vård om dem. 8)
Bandet mellan döda och levande familje
medlemmar avklippes aldrig. Denna känsla
av ett samband är oförenlig med fruktan för
de döda. Samvaron fortsätter både i det dag
liga livets arbete och vid festerna. 9) Husfa
dern är den som kallar dem och förmedlar
inbjudningen under själatiderna; han stannar
hos dem under minnesmåltiden, han sänder
också iväg dem och tar avsked av dem.
Vad själva tiden för minnesfosterna be
träffar, så anknytes den hos de flesta folk
till skörden under hösten, så firades t. ex.
genesia i Athen den 5 boedromion (septem
ber-oktober). De gamla sachsarna hade en
ligt Widekind fest den 1 oktober. Också årets
slut har spelat en roll, så hade man i Rom
de s. k. Dies Parentales (13-20 febr.), Fera
lia (21 febr.), Caristia (22 febr.). Då den
kristna kyrkan år 567 förlade Petri-Stols-da
gen, d. v. s. minnet av den heliga Petrus' in
stallation, till samma tid som dessa fester,
så överflyttades de förkristna festbruken till
den nya festen. Detta skedde åtminstone i
Gallien. Man gick till mässan och deltog i
nattvarden men samtidigt hade man också
mat med sig till sina döda. När man efter
mässan återvände hem, "förtärde man den
åt djävulen vigda födan" - d. v. s. man fira
de den gamla off.ermåltiden, såsom det andra
kyrkomötet i Tours konstaterade: 10)
sunt etiam qui in festivitate cathedrae do
mini Petri apostoli cibos mortuis offerunt et
post missas redeuntes ad domos proprias ad
gentilium revertuntur errores.
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Fastan är i Portugal och i Odenwald känd
som själatid, så även i Schwaben ännu på
1500-talet. Enligt P.Einhorn brukade letter
na ännu på hans tid (1600-talet) offra ljus
till de döda i februari månad. Under natten
till fastan offrades en tupp, 11) vilkoet tyder
på ett nära samband med dödskulten och
bespisandet av de döda. Vi äga två viktiga
vittnesbörd från 1700-talet genom jesuiterna.
Det ena meddelandet är från 1733 och säger,
att detta år 289 personer kunnat hindras från
att deltaga i de vidskepliga fester, där tuppar
och hönor dödades under särskilda ceremo
nier och de inbjudna själarna bespisades:
a superstitiosis oonviviis, in quibus gam et
gallinae macta.ntur cum caeremoniis manesque
mortuorum quasi convocati, tractantur, avo
cati 289. 12)

Den andra berättelsen gäller år 1734 och
talar om att 40 personer, som hittills under
ålderdomliga ceremonier brukat offra tuppar
till dödas själar, ha avhållits från denna sed
med förmaningar eller med "hälsosam fruk
tan":

qui gallos gallinaceos adhuc mactabant,
oum antiquis ceremoniis manes mortuorum
tractaturi, qua monitis, qua, salutaribus ter
l'Oribus desistere compulsi 40. 1 )3

Tuppoffret är här anknutet till festerna för
de döda, och antalet o.ffrande, som för de båda
åren utgjorde öv,er 300, är det bästa beviset
för huru utbredd denna sed var.
Bland vårens minnesfester äro de särskilt
välkända som förekomma hos slaverna, t. ex.
i Ryssland, Bulgarien och Tjeckoslovakien.
För Rysslands del har V. J.Mansikka samlat
det äldsta materialet 14) om förplägandet av
de döda, badet o. s.v.
Att de avlidna i de kyrkliga dokumenten
betecknas som demoner, är icke särskilt märk
värdigt, då detta över huvud taget är karak
teristiskt för medeltiden. Enligt nytestament
liga exempel, och även Augustinus, Gregorius
II och andra, ansågos alla hedniska gudar
vara demoner. De döda eller själarna räkna
des också till samma kategori, vilket framgår
av ett beslut vid kyrkomötet i Tours år 567.
Man offrade på Petri-Stols-dagen till de döda
(mortuis offerunt), och efter mässan åt man
av dessa demonernas gåvor (daemoni es
cas). 1�) Diabolica eonvivia 16) kallades fes
terna eller också sades de vara ad honorem
da,emonum. 17)

På skärtorsdagen troddes själarna besöka
sina gamla hem, och man brukade ända fram
till vår tid tända eldar för att de skulle kunna
värma sig.18) Redan på 1000-talet ha vi no
tiser om, att man ställde i ordning e t t b a d
å t d e d ö d a och bakade bryggpr och
brunnar. 19) I en predikan av Johannes
Chrysostomos 20) från 1300- el. 1400-talet,

över de första hedningarnas tro, säges det
att många gjorde "bryggor" liksom prosveti
och bdelniki, att de hoppade genom eld':
De bereda ett bad åt de döda och strö aska
i mitten och offra åt dem kött, mjölk, smör,
ägg och allt vad "djävlarna" kunna behöva
och hälla vatten på ugnen, i det de bedja dem
tvätta sig, och hänga fram underkläder och
en handduk i badstugan. Men djävlarna
skratta över deras dumhet och vältra sig i
askan och lämna där sina spår till de levan
des beskådande. När dessa sett på dem, gå
de ut igen, berätta vad de sett för varandra
och äta och dricka själva upp allt det de
offrat ...
I en avskrift av kommentarerna till Grego
rius' predikningar från 1500-talet säges det
samma:
... (de) ställa fram vatten pi\ bordet till
en minnesmåltid och bränna på skärtorsda
gen sopor vid portarna samt säga att de döda
komma till denna eld och värma sig ...bära
fram vatten och ställa det på stolpar och låta
eldar brinna vid portarna ... och säga att
själarna komma till en sådan eld för att
värma sig . ..så följer ett gille. 21)
I en predikan från 1500-talet 22) finna vi
en annan, ofta exakt likadan beskrivning av
denna dag:
På den heliga torsdagen offra de åt de
döda .. .och när någon kommer för att se
till elden i badstugan och ser spåren i askan,
så säga de: "De döda ha varit hos oss för
att tvätta sig". När djävlarna höra detta,
skratta de och säga: "Dessa människor äro
vår egendom, ty de göra allt vad vi vilja och
uppfylla våra önskningar. Med dessa män
niskor vilja vi leva, varför skola vi försmå
dem och söka oss andra, då ju dessa ändå
ha fullt upp av allt, av mat och dryck. Här
offra de kött åt oss, här finna vi ost, smör,
ägg, god plutki, bröd, goda bullar, prosveti,
skålar med honung, öl och andra goda
ting ...
" Är det icke ett oting att man så
vördar djävulen till sitt eget fördärv? Men
de gör något ännu mera fördömligt, då de
offra köttet åt de döda på skärtorsdagen,
och sedan på påsksöndagen själva äta upp
detta avskyvärda offer, som inte är värt att
ätas ens av hundarna.
Med dessa "djävlar" menade man naturligt
vis de döda.
Den "brygga", som man enligt Mansikka
bakade· av deg, 2 )3 skall ha liknat de levar
som man i nyare tid hos storryssarna bru
kade göra till de dödas ära. Det var alltså
offerbröd. A andra sidan får man inte glöm
ma, att vår tids vitryssar brukade uppföra
verkliga broar över åar och sankmarker till
de dödas ära.24) Vad prosvet och bdelnik be
träffar, kallas i Ukraina likvakan, då bond-
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stugan är upplyst hela natten och ljus brinna nade kvar badkvasten åt den döde för att
vid liket, för posvitany ,eller svicinja. Bdelnik han, när de gått sin väg och han kommer
skulle alltså egentligen vara en likvaka.25) ut ur graven, skall kunna göra sig själv ren.
Om det förhåller sig så, är det väl antagligen Deltagarna måste ovillkorligen lämna kyrko
endaist fråga om en analogi till likvakan, och gården före midnatt, men komma tillbaka på
vi få tänka oss, att denna natt, då de döda förmiddagen och "väcka den döde". 2)
3
komma, tillbragtes på liknande sätt som un
Det är enligt Mansikka ett övervägande
der likvakan. Detta synes också framgå av manistiskt drag att festerna till de dödas ära
det förut skildrade gillet och lekarna och är brukade sluta med att deltagarna badade
klart påvisat för minnesdagarnas del. Vad eller stänkte vatten på varandra, vilket även
askan beträffar, så brukade man hos letterna förekom midsommarafton och påsksöndag.3 )3
på morgonen, efter det man bränt den dödes
Om vi rru sammanfatta s. k ä r t o r s d a sänghalm och kläder, söka efter spår i askan.
g e n s o 1 i k a r i t e r, finna vi här alla
Såg man sådana efter mänskliga varelser,
karakteristiska moment, som avse försörjan
skulle under den närmaste tiden en människa
det av den döde, fullständigt representerade.
dö, men funnos där djurspår, skulle något av
Man gjorde upp en eld för att gästerna skulle
kreaturen dö.
kunna värma sig och för att vägleda dem
Tidigt på skärtorsdagen brukade man ock liksom man bar ved till graven för att de inte
så hos ryssarna bränna halm och anropa de skulle frysa. 34) Ett bad ställdes i ordning åt
döda (i Stoglav, från år 1551, fråga 26).26)
dem och en måltid anrättades, man bakade
Samma dag gnedo de ett stycke trä, mot vil särskilt bröd, brände halm och strödde aska
ket låga två andra, tills man fick eld, och med i förstugan. Anropandet av die döda omnäm
denna tände man bål i och framför port nes i en biktfråga i ett statut från slutet av
gångarna eller på torgen, och sedan sprang 1600-talet i denna form: "Har du inte på
man över dessa eldar med hustrur och barn, skärtorsdagen gått i skogen för att söka nå
och sökte att efter gammal sed tolka fram got och har du inte i ditt hus anropat och
tiden. 27) Hos germanerna äro dessa n ö d - bedrivit ofog?" 35) Då skogen kunde vara
e 1 d a r belagda först år 742, men därefter liktydig med begravningsplatsen, är det fråga
i oavbruten följd från 1500- ända fram till om ett besök där. Till sin karaktär var denna
1900-talet. 28 ) Att springa genom eld är en dag alltigenom en familj,efest, vid vilken de
ceremoni, som också nämnes i samband med döda inbjödos att komma och besöka h e m det lettiska begravningsceremonielet.29) Den m e t. Däremot brukade sommarens minnes
tillhör dödskulten och förekommer ofta i de fester vanligen firas vid gravarna.
redan anförda texterna. Man gör upp en eld
Påsktiden var emellertid hos östslaverna
för att låta själarna värma sig, vilket lär inte enbart själarnas tid, och måltiden till de
förekomma ännu idag. Hur reningsceremo dödas minne torde i äldre tid inte ha haft
nierna sammanfalla med minnesfesterna för samma prägel av sorgefest. "Vem skulle ha
de döda se vi ännu bättre av bruket att på v,elat mottaga en gammal vän, som efter lång
dessa dagar ställa i ordning ett bad åt de tid återvänder från främmande land, med på
döda, att stänka vatten på varandra, vidare minnelser om skuld och synd, om sorg och
att anrätta en måltid för de osynliga gäs smärta? Så gjorde icke de äldsta kristna,
terna och förse badstugan med vatten, hand såsom vi med visshet veta." 63 ) Hos de
dukar och underkläder, vilket allt förekommit kristna slaverna i Böhmen hade männen
både hos stor- och vitryssar liksom hos andra ganska grovkorniga skämt för sig, kvinnorna
folk ända fram till våra dagar. 03 ) Enligt dansade, och en särs,kild grupp av upptåg.s
V. J. Mansikka sammanhängde både uppvär makare, "Schwank"-berättare, måste man ho
mandet av badstugan och bestänkandet med ta med utestängande från nattvarden.37)
vatten på minnesdagarna med firandet av de Ännu i nyare tid firade grekerna påskhög
dödas minne. Det förbjudes i ett statut från tiden på detta sätt vid kyrkogården, undier
1700-talet i följande ordalag: "Har du inte skratt och de dåraktigaste upptåg, vilket
på skärtorsdagen hällt vatten över dig eller annars inte brukar förekomma hos dem. 83 )
badat under påskveckan, likaledes på aftonen Georgsdagen, den 23 april, firades av ryssarna
före Johannesdagen och på Petri och Pauli med att de gingo ut i markerna och offrade
dag?" 13 ) Hos vitryssarna i guvernementet "åt satan under dans och springande". "De
Minsk förekom bad för både gårdens folk och piroger och ägg som användes vid gravarna
gäster kvällen före skärtorsdagen, varvid måste avskaffas." 93 )
man hällde vatten åt sidan för de döda lik
V. J. Mansikka berättar om två ryska
som tog med sig en badkvast för dem. Efter fester för de döda, Radunica och Rusalien.
solnedgången begåva de sig till en grav, med Den förra, som firades andra veckan efter
grästorvor, badkvast och ved. Medan elden påsk och är omnämnd för åren 1372, 1549 och
brann lade de grästorven på graven och läm- 1555, skall enligt honom ha kommit väster7
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samlade ihop kakorna och äg
ifrån, sannolikast från litauerna (jfr randa., medhjälpare
45
)
gen
..
.
raudojimas - döds- eller sorgeklagan). Det
Bruket att på pingstafton hålla en minnes
är en utpräglad sorgefest, då man gråter
högljutt på kyrkogården och sjunger klago högtid på kyrkogården har levat kvar hos
östslaverna ända till vår tid, och den har
visor. 40)
I senare tid blev den vitryska festen ra- alltid firats på samma sätt. Det är här så
dunica ,en festmåltid avsedd att hållas på lunda fråga om. en fest för de döda på
morgonen i hemmet, för vilken husmodern kyrkogården eller, såsom förut berättats, i
måste laga dubbelt så många rätter som van badstugan hemma. Högtiden blev en folkfest,
ligt. Därefter följde ett besök på kyrkogår och momentet ingår även i de övriga vårfes
den, vid middagstiden och en kyrklig cere terna. I en klagoskrift från munken Grigorij
moni (pa,nichida) vid graven. Grav.kullarna berättas om hur man på pingstdagen beger
smyckades och ansades. Gravmåltiden ägde sig av utanför staden till gravhögarna och
46
rum vid någon nära anhörigs grav, som där bedrev mycken otukt. ) Enligt Stoglav
särskilt väl lämpade sig härför och som man (1551, Fråga 23) brukade män och kvinnor
täckte med .en bordduk. Vid dessa panichidi pingstafton samlas på kyrkogårdarna och
tände man ljus . . . Dessutom sjöngo kvin under mycket oväsen begråta sina döda vid
norna klagovisor. Man stänkte brännvin på gravarna. När narrar och spelmän började
gravarna. över huvud taget fick de döda sin leka och spela slutade de gråta och 47började
andel av varje rätt, som deltagarna åto, och hoppa och sjunga djävulska sånger. )
Denna gladare form för firandet ha vi
av det brännvin de drucko . . . Naturligtvis
inbjödos de också högtidligt till måltiden och redan förut kunnat konstatera i fråga om
sändes sedan bort, när denna var slut. Mat begravningsceremonierna, särskilt under lik
resterna bar man inte med sig hem igen utan vakan och vid den efter själva begravningen
delade ut dem åt tiggarna. Äggskal och även följande delen liksom på minnesdagarna.
hela ägg brukade man gräva ner i gravkul Dans och jubel förekomma härvid allmänt
len.41) Vid radunica-festen sjöng man dock både i kyrkan och på kyrkogården. Detta är
även sådana visor som gällde nygifta och ytterligare ett argument för att dessa min
drev därvid allehande "djävulskt" otyg. 42) nesfester tänktes äga rum med den döde
Om detta har något samband med de s. k. själv som närvarande, och att de egentligen
voro en sammankomst för släktens levande
dödsbröllopen är dock osäkoct.
Rörande de s. k. Rusalien, som samman och döda medlemmar, där sorgen spelade fögii.
hänga med de grekiska Rosa,J.ien, ha vi upp roll. Detsamma är karakteristiskt även för
gifter från 1174, 1177, 1.195 och senare. Nam letternas litauernas och preussarnas skogs
net användes som beteckning på veckan före fester. För Skandinaviens del är dansen på
p i n g s t. Med sin glada prägel påminner kyrkogården bäst belagd. Men det är härvid
festen om midsommar och jul och firades med lag anmärkningsvärt, att släktingarna också
nattligt oväsen och "djävulska" sånger, med delta i badet, att de äro med vid eldriterna,
dans och springande och gudlösa gärningar. vilka anknyta de s. k. reningsceremonierna
När natten var över gick man till floden och till de mysterieliknande dödsfesterna.
Detta inslag i vårfesterna förmärkes väl
tvättade sig under myc�et oväsen, liksom vore
inte så mycket hos de baltiska folken; det är
man besatt.43)
Hela Rusalienveckan var ägnad de döda egentligen endast den hos letterna allmänna
framför allt dock pingstaftonen. Så heter det föreställningen, att jorden öppnade sig om
i en biktfråga: "På lördagen i veckan före våren och att de döda kommo ut ur gravar
den stora fastan och på lördagen i pingst na, 4 8) liksom vid påsk, midsommar och jul.
veckan då vi tänka på de döda, har du då Men att vårfesterna, särskilt de som sam
manhänga med jordbruket, ändock haft en
inte låtit elda i badstugan?" 44)
Den 24 maj 1646, alltså en pingstafton, chtonisk prägel står klart, även om de fram
för allt varit fruktbarhetsriter. De gå dock
såg Adam Olearius i Narva
hur ryssarna firade minnet av sina döda alla tillbaka på Moder jord. Den största vår
och begravda vänner. Kyrkogården var full festen sammanfaller med vårarbetets början;
av ryska kvinnor, som på gravar och grav hos de gamla preussarna var den känd under
stenar hade brett ut granna, vackert brode.. namnet Pergrubrius-festen. "När plogen går
rade dukar, och ställt kärl med tre fyra, ut" samlades man i varje by i ett hus, där en
smala, tunna pannkakor och piroger, två, tre eller ett par öltunnor voro uppställda. Allt
torkade fiskar och målade ägg. De stodo eller som behövdes för festen anskaffades an
lågo på knä bredvid gravarna, skreko och tingen så att var och en tillsköt sin del �� ler
tjöto och ställde många frågor till de döda ... också betalade alla ett lika bidrag. olet
skördats på ett
En präst med två tjänare gick omkring bland bryggdes av den säd som
49
gemensamt
stycke
jord.
) Meletius förlägg er
gravarna och brände rökelse . . . Prästens
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festen till S:t Georgsdagen den 23 april. Vår
guden Pergrubius prisades i hymner; prästen
decantat illius laudes: ca.ntilena finita . . .
följde ett gille med mat, dryck och dans, och
slutligen in Iaudem Pergrubrii hymnum ca
nunt. 50 )

Detsamma har M. StryikoWiski att berätta
från Zemaiten, Litauen, Kurland och Liv
land. 51) Vid slutet av 1600-talet hade man
emellertid hunnit .glömma bort Pergrubrius.
Då offrade man till jordguden, och festen
hade fått en annan form: den firades nu en
dast i hemlighet och i familjen, ehuru de rika
ceremonierna och egendomliga dryckesseder
na dock fortfarande förekomma kvällen innan
plöjningen började. När nu människorna
kommo tillbaka från åkern, måste de gå bar
fota. Man brukade också stänka vatten på
dem, men de grepo då dem som gjorde detta
och kastade dem utan anseende till person i
en damm, doppade dem till och med under
vattnet och tvättade dem sålunda rena. En
dast husmodern kunde ibland slippa undan,
alla andra måste ner i vattnet. 52) Den se
nare delen av ceremonien har levat kvar ock
så i Lettland, i det man stänker vatten pä
plöjarna (rumulesana), men alla hamna i
dammen. Måltiden därefter har en stillsam
och högtidlig prägel. Kvällen före Georgsda-

1) B. Senkevica 1939, s. 153. Enligt J. Lippert
1882, s. 413, utverkar själen vissa bestämda
fridagar . . .; s. 415: vid solstånden, vid nyår,
jul, under påsknatten och i all synnerhet
under alla själars tid . . .
2 ) F. Böhmer 1943, s. 34, 36.
3) E. Hardy 1892, s. 27.
4) E. Birkeli 19'44, s. 146.
5) H. Celandcr 1923, s. 122.
6) E. Birkeli 1944, s. 155 f.
7) Ib., s. 168; 0. Höfler I, 1934, s. 226 f.
8) P. Sartori 1903, s. 46 ff; J. Lippert 1882, s.
441 f.
9) L. Adamovics 1937, s. 91,59.
1 0) J. Lippert 1892, s. 268.
11) P. Sartori 1903, s. 52; W. Mannhardt, 1868,
s. 16.
12) I. Kleijntjenss I, 1940, s. 399: Litterae an

nuae residentiae Duneburgensis.

13) Ib., s. 400.
14) V. J. Mansikka 1922. Även höstfester äro
kända hos slaverna, jfr M. Murko 1910,
s. 88-94.
15) Augustin, Serm. 278 (Migne).
16) Karl den stores Sachsiska lagar, c. 21.
17) Ib., c. 23.
1 8) V. J. Mansikka 192,2, s. 182.
19) Erläuterung der Predigt des hgl. Gregors,
V. J. Mansikka 192,2, s. 164.
20) Ib., s. 174.
21) Ib., s. 177.
22) Ib., s. 183 f.
23) Ib., s.s180.
24) Ib.
2
5) Ib.
2 6) Ib., s. 257.
27) Ib., s. 259.
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gen bruka kreaturen för första gången drivas
ut på bete och hästarna för första gången få
stanna ute över natten. Det är en offerdag,
då en tupp stekes på varje gård. Ingen män
niska får begiva sig ut ur huset på morgonen,
innan husbonden gått runt hela gården. Den
svarta tuppens huvud faller före solupp
gången och bonden går sedan med djurets
blod motsols runtomkring alla byggnader,
häller blodet i handske och kastar denna upp
på taket eller tvärs över huset, stänker därav
i fähuset och smörjer också dess dörrar m. m.
Den som vaktar hästarna under natten offrar
ägg i jorden.53)
I lettiska folkvisor omnämnas någon gång
tuppoffer på Georgsdagen, t. ex.: "Detta skall
jag ge åt Jurgis, som jag lovat 1 fat
öl, 10 Ofen bröd och den svarta tuppen med
stora kammen." 54) M. Stryikowski berättar
om flera gudar, till vilka litauerna offrade
tuppar. 55) Det var ett slags särgudar, som
utdifferentierats ur den från början allom
fattande Moder jord. Enligt jesuiten S. Ros
towskis berättelse av år 1583 buro litauerna
i Samogitien ut en tupp och en höna på åkern,
innan de började så ( conserendus el'at frugi

bus agellus: gallus omnino gallinaque ad se
cespitam ab agricolis ferebantur). 56)

28) Capitulare Carlomanni, i MGL II, 1, 25; Kar
lomans brev, i Epp. 3, 311; något senare
Indiculus 20; för 1500-talet och senare en
fullständig förteckning över bibliografien
hos H. Freudenthal 1931, i HDA VI, 1139· f.
29) Se ovan, s. 00.
30) V. J. Mansikka 1922, s. 182.
a1) Ib., s. 256.
32) M. Murko 1910, s. 87.
33) V. J. Mansikka 1922, s. 98, 259, 271, 113,
234, 25,2, 368.
34 ) För vitryssarna jfr M. Murko 1910, s. 87; om
letterna jfr Stribingius' rapport av år 1606,
i Mannhar ·� LG, s. 444.
35) V. J. Mansikka 1922, s. 256.
36) J. Lippert 1922, s. 418.
37) Ib., s. 419.
38) Ib. 1. c. Vid påsktiden bar man i några fall
i Lettland mat och dryck till de dödas gra
var,
Pasakas XIV, 21218.
39) V. J. Mansikka 1922, s. 234.
40) Ib., s. 97; om det romersk-grekiska infly
tandet jfr M. Murko 1910, s. 142 ff. Vas
mers etymologi är radunica (rodovnica)
rod-ätt. Se Rocznik slavistyczny V, Kra
kow 1912, s. 3.
41) M. Murko 1910, s. 102. Jfr E. Mahler 1936,
s. 682: de döda bjöds även här till bords;
efter bönen säger husfadern: "I, heliga fä
der, kommen och äten med oss kanhända I
ären frusna . . . Värmen eder via brasan . . ."
42) V. J. Mansikka 19122, s. 258.
43) Ib., s. 258; M. Murko 1910, s. 80: "Sorgen
slår ofta över i allt för stor glädje, vilket
naturligtvis (hos slaverna) erinrar om den
gammalslaviska likmåltiden (trizna) med
dess lekar och dans."
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45)
46)
47)
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Ib., s. 241.
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va
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48) s. Ticejumi, 6215.
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50) Ib., s. 294.
51) A. Spekke 1935, s. 200.
V, c. 4, par. 1-8; Mann
52) M. Praetorius 1871,
hardt LG, s. 562 f.
tuppoffret•
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VII,
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30075; jfr 30057, 30060, 30075, 3007
54)
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30227
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55) Mannhardt LG, s. 330 f.
56) Ib., s. 436.
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Så som Dlugosz och Culesius skildrat skogs
festerna hade de i likhet med de preussiska
Sirmen en utpräglad karaktär av dödsfester
(fester för de döda); lika stark är deras an
knytning · till s k ö r d e f e s t e r n a (facta
messe) - placavisse Deos et animas suorum
necessariorum cibasse var deras främsta upp
gift. Delvis återfinnas dessa drag även under
den följande tiden. Vad skördefosterna såsom
sådana beträffar, kunna de hos letter, litauer
och preussare vara både av offentlig och pri
vat natur (familje- eller gårdsfester). Med
hänsyn till tidpunkten ha vi att skilja mellan
fester vid skördens början, vid dess avslut
ning och i samband med tröskningen. Enligt
Sudauerbtichlein från 1500-talets början hölls
den första efter augusti månad. Om säden
artat sig väl, dyrkade och vördade preussar
na sina gudar under stor tacksägelse och
prästen uppmanade de unga att hålla sina
gudar i ära och icke förstöra dem . . . och
allt slutade med en skål full med öl. Har det
emellertid varit ett vått år och säden inte
blivit ,så god eller slagit helt och hållet fel,
så hålla de endast en enkel fest. Prästen ber
den store guden Ausschauten, att han skulle
bedja gudarna, såsom Grubrium, Parkunen,
Swayxtixen och Pilniten, att under kommande
år visa sig nådigare mot dem. Var och en
måste lämna en halv fjärding korn, ibland
också en hel till ölet och kvinnorna ha med sig
bröd av den första skörden. 1) Enligt J. Me
letius, som använt sig av denna källa, kommo
bönderna, när säden redan var mogen, sam
man på fälten för att offra (ad sacrificium),
valde sedan en bland sig som skulle börja
skörden och bära hem de första stråna; där
efter vidtogo också de andra. 2) Enligt M.
Praetorius' mycket utförliga beskrivning från
1600-talet gick husbonden "ett par dagar in
nan man började skära, på fastande mage ut
på åkern, skar en handfull säd och bar den
till sin loge, detta för att ingen skulle kunna
beröva honom förstlingsfrukterna av hans
gröda och skada honom genom trolldom. Se
dan gick han åter ut tillsammans med sitt
folk, skar en stor Ramp, d. v. s. brödskalk,
och likaså en bit fläsk och begav sig ungefär
Vid frukosttid ut på åkern. Var och en skar
en handfull säd och satte sig därpå. Husbon
den delade bröd och fläsk i lika många delar
som där voro personer, tackade Gud, bad om

hans välsignelse och skydd mot allt ont, och
sedan åto de gemensamt var och en sin por
tion, varefter arbetet började. Hemma åt och
drack man på aftonen enligt ceremonierna,
varvid husbonden hällde ut den första skålen
öl på marken för Moder jord och jordgudarna.
Sedan de sjungit, åto och drucko de, tills de
blivit glada. Den första knippan säd som
husbonden skurit välsignades av prästen; den
förvarades tills man tröskade och lades då i
första varvet. Det därav tröskade kornet an
vändes till utsäde. Därigenom anse de att all
säd, i synnerhet utsädet, blir välsignat. Den
na fest kallade de pradetuwe. Den firad·es i
början av augusti och följdes av pabeigtuwe
i slutet av månaden. När arbetet led mot sitt
slut, lät man ett litet stycke stå oskuret, och
alla ställde sig runt omkring detta. Husbon
den läste en bön och en tacksägelse, började
sedan skära, men medsols och så att han
samtidigt gick runt säden, de andra likaså.
Allt gick mycket snabbt och var och en ro
pade till de övriga: bara! bara (håll ihop).
Husbonden avpassade arbetet så att han slu
tade på samma ställe där han börjat, och så
skar han det sista. Av de sista stråna gjorde
han en bukett och av de övriga bands en
krans. Den satte husbonden, ,den förnämste
eller den ringaste på huvudet, och så gingo
de sjungande hem till gården, där husmodern
stänkte vatten på krans.bärarna. 3) Pradetuwe
och pabeigtuwe motsvara dem som Meletius
på rutenska kallar zaczinek och oczinel,.
Praetorius' beskrivning passar också in på
de lettiska skördebruken. Skördens början
var nära anknuten till Jakobsd'agen den 25
augusti. "Jakob" .var över huvud taget "den
rike mannen", som bringade råg och korn
(LD 33024), han var också brödgivaren (ib.
33059), som skänkte rent bröd (ib. 33055)
och kom med brödvagnen (ib. 33032). Man
kokade gröt av den nya rågen , välsignade
maten, av vilken man offrade också åt spis
kroken och grytan, bakade bröd och offrade
darav på åkern. Sedan börjades skörden av
husbonden själv, som först gick runt åkern
tre gånger och åtminstone på tre ställen band
ihop axen. Den sista knippan skulle han fatta
inåt; det kallades av driva Jumis.
"Infångandet" av Jumis 4) var en hög
tidlig ceremoni, då man sjöng vissa sånger.
Sjungande kommo arbetarna hem med Jumis,
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som stannade kvar i knippan och sedan i
kransen. Husmodern bekransades och hus
bonden fick en gördel av sädesax. Både krans
och bälte hängdes upp bakom bordet eller
förvarades i boden ända till våren. Men det
kunde också hända att Jumis bands fast på
åkern, genom att knippan böjdes ner mot
marken och hölls kvar där med en sten. Där
fick den vara hela vintern. När skörden var
avslutad, ägde en fest rum, som emellertid
hade mera enskild karaktär och var avsedd
enbart för arbetarna och gårdens folk. Den
kallades apjumibas; vad rudenäji beträffar,
som egentligen var en höstfest, är det svårt
att konstatera, om den hölls vid skördens
början eller vid dess avslutning (LD 28721
m. fl. st.). Det är möjligt, att rudenäji bör
sammanställas med den gamla lettiska festen
soliifanas, votum, ab offerendo
suliszones (
in eorum lingua 5), som beskrives i jesuitpa
tern Quecks (född 1680) biografi. Under de
första höstdagarna offrade man av förstlings
frukten av honung, öl ro. ro. Familjefadern
ordnade borden, och innan någon fick taga
för sig, måste man lägga något av varje rätt
i en ,särskild skål, ställa sig framför härden
och bedja: I penater eller detta hems gud,
vålla mig ingen skada på åker och äng, i fä
gård eller stall eller till hälsan. Tag emot
detta för mig och för alla som äro i detta
hus, för boskapen, åkrarna och skörden".
Efter denna bön kastade han matsmulorna
på elden och hällde också ut litet öl där.
Sedan avslutade alla festen i glädje.
När skörden var helt avslutad, all säd
mejad och införd, vilket i Lettland borde vara
färdigt vid Mikaeli, den 29 september, offrade
man en tupp eller gumse och skar den sista
knippan på åkern, 6) varefter ,en annan skör
defest (facta messe) firades (appJävibas).
Det finns således två skördefester om hös
ten, den första vid skördens början, den andra
vid dess slut. Den senare karakteriseras av
att det därvid inte blott förekommer en tack
sägelse till gudarna utan också ett offer åtminstone en tupp skulle offras. Vidare talas
det om brännoffer. Benen och allt som blivit
över grävdes ner i jorden. Denna andra fest
ägde som sagt rum facta messe, när allt ar
bete på åkern avslutats.
"Sedan all säd avmejats,· insamlats och
blivit införd", skriver M. Stryikowski, vars
beskrivning även omfattar Litauen, Samogi
tien, Kurland och Livland,
anordna bönderna gillen, som tre, fyra byar
bruka bekosta gemensamt. Med hustrur, barn
och tjänstefolk samlas de därvid i en gård.
De duka ett bord med hö och på andra håll
med en duk, sätta fram några bröd och fyra
stora krus med öl vid bordets fyra hörn. Så
börjar först deras spåman eller hedniska

=

präst, en enkel bonde, att slå varje djur med
en käpp, sedan han läst bönerna efter deras
vanliga vidskepliga tro. Därefter slå alla del
tagarna varje djur på halsen eller på benen
medan de säga: "Det offra vi till dig, o, vår
gud Ziemiennik" . . . Sedan koka, steka och
rosta de kött ...sätta sig till bords och äta.
Men först skär dera,s spåman eller trollkarl
en liten bit av varje rätt, kastar den under
bordet, i spisen, under bänken och i varje
hörn av huset och säger: "Det är för dig,
o, Ziemiennik, du vår gud, tag emot vårt
offer och njut nådigt av denna spis". Strax
äta och dricka de till övermättnad medan de
vid varje rätt och varje bägare anropa Zie
miennik, och kvinnor och män blåsa i långa
lurar och sjunga, i det att var och en spärrar
upp sin mun mot den andre.
Stryikow:ski skriver också vidare, att han
själv ofta deltagit i sådana gillen och festlig
heter i Livland, Kurland och Litauen och
räknar också upp flera orter, där han kunnat
iakttaga dessa underliga hedniska och vid
skepliga bruk. Det som återstod efter mål
tiden grävdes ner i jorden. 7) Något liknan
de har man kunnat konstatera vid de preus
siska b o c k f e s t e r n a (Bockheiligung, cap
ro litant), som enligt Meletius förekomma vid
consumatio messis och utgjorde den andra
skördefesten.8) Sudauerbi.ichlein samman
ställer denna med skördefesten i den ovan
anförda beskrivningen:
Fyra eller sex byar gå ihop. En tjur in
köptes och alla samlas i ett hus. Där göra
de upp en långeld, kvinnorna ha med sig v e, te
mjöl och göra en deg. Tjuren föres in i en
lada, där lyfta de upp den och alla gå om
kring den. Deras präst (Wourschkaiti) an
ropar alla gudar och slaktar djuret. De låta
icke blodet rinna på marken, de 1stänka där
med. Sedan lägga de köttet i en kittel; män
nen sätta sig runt elden. Kvinnorna komma
med vetedegen, göra kakor därav och ge dem
åt männen. Dessa kasta det ogräddade brödet
genom den flammande elden mellan sig, tills
de anse att brödet är tillrä;ckligt gräddat.
Sedan dela de ut köttet, äta och dricka ur
horn natten igenom. Tidigt före daggry
ningen gå de alla utanför byn, bära med sig
ben och andra rester, allt som blivit över.
Det lägga de på den vanliga platsen, och alla
ösa jord därpå och se till att inga djur eller
hundar komma åt det. 9)
Meletius talar i stället för tjuren om en
bock (caper), som också lyftes upp från mar
ken, resterna övertäcktes med jord - sum
mo mane extra, villam certo in loco, ne vel a
volatilibus vel a feris diripiantur. 10) Detta

bockoffer nämnes redan hos E. Stella 11) år
1518, hos G.Sabinus år 1545, hos Schreckius,
Funccius och Willichius i 1577 års förord-
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ningar och särskilt hos Lucas David, 12) som
också hänför likmåltiden dit.13)
I Praetorius' beskrivning av skördefesten
är det endast tal om en tupp; festen kallades
Sabarios, motsvarande Subary i Quecks ovan
nämnda biografi:
I början på december, när allt är inhöstat
och man redan börjat med tröskningen, hålles
_
denna fest, som också kallas festen för de tre
gånger nio, eftersom husbonden tar nio nävar
av varje sädesslag som man sått och sedan
delar varje handfull i tre delar i det han tar
tre gånger innan han får näve� full. Så kas
tar han 27 gånger av varje sädesslag i en hög
och häller allt tillsammans. Denna säd måste
tagas av det som först uttröskats och ka,s
tats ... Man tar så mycket korn eller havre
s�m behövs för att det skall kunna mätas
vilket sker hemma. Sedan malcs och brygges
det. Den första brygden gör man för sig, sin
hustru och sina barn, som ensamma dricka
därav. Det övriga kunna de ge sitt tjänste
folk samt främlingar, men inte någon gäst.
Blott så mycket står husbonden fritt att säga:
11as mus - till oss, medan han vinkar med
handen. Han väljer ut en dag, då han för
modar att inga gäster skola komma; dess
utom försiggår det hela på kvällen, då krea
turen fått sitt och hushållsarbetet är avslu
�at. �an ber till guden, innan han tappar
olet pa kannan, häller sedan tre gånger på
tappen för jordguden eller jordgudinnan
(Zemynele), medan han håller ett tal ber för
sådden etc., dricker en tredjedel ur bägaren,
�a:.. sedan en slev och slår, liggande på knä,
1hJal
.e�.. tupp (icke en röd), ("jag säger, slår
den 1hJal, han får inte skära honom") ber
åter, dricker ännu en tredjedel slår sedan
ihjäl en höna som kläckts i sam�a kull som
tuppen (inte heller en röd sådan), och töm
mer bägaren helt och hållet. Medan han slår
tuppen och hönan, lyfter var och en upp sina
händer och säger: "Gud och Zemynele se vi
skänka dig denna tupp (höna), tag e�ot ,den
som ett offer (gåva), som av gott hjärta
frambäres av oss". Sedan lagar husmodern
själv maten. Därvid får ingen av tjänarna
hjälpa till eller smaka. Bröden äro bakade
av den hopkastade säden, endast för man,
hustru och barn, ett för var och en till en
måltid. Sedan följa dryckesceremonierna (27
gånger) m. m. Benen kastas till hundarna
som måste äta upp dem inför folkets ögon'.
Vad de låta ligga, gräver man ner i fähuset
under gödseln.u)
På samma sätt brukade en tupp slås ihjäl
och bl. a. offras åt Zemynele vid Gabjaugis
festen, när säden tröskats, men ingen kvinna
eller främmande person fick vara närvarande
medan ceremonierna pågingo. 15) Kvinnorn�

voro också enligt Lucas David 16) uteslutna 11)
(jfr s. 92 ovan).
Något liknande skrev Erhard Wagner år
1621 om Litauen: finita feliciter messe eva

cuatisque spicis viri gallum, gallinam mulie
res mactent, hancque haec, illum ille devo
ret. 18) Jämför också Stryikowskis skildring

av offrandet av tuppen genom att döda den
med en käpp. 19) Hos letterna slaktade man
en tupp vid Mikaeli. Subary, den andra skör
defesten, hölls på M a r t i n s d a g e n. Alla
ovannämnda fester äga rum under själatiden,
ha en chtonisk prägel och återgå merendels
på dyrkan av Moder jord, till vilken man
frambar tackoffer och skänkte alla kvarle
vor, genom att gräva ner dem i jorden. Hur
nära besläktade dessa fester voro med döds
festerna på hösten, framgår av den beskriv
ning av V,eceles, de dödas fest (dicata mani
bus seu animabus defunctorum), som åter
finnes i jesuiten Quecks biografi:
Kvällen före allhelgonadagen (alla själars
dag) tände man ljus och lade fram vetekakor
på bordet, lika många som antalet närvaran
de (jfr Praetorius, 1. c.). Efter måltiden tog
var och en en tupp och- skar av dess huvud
med. en kniv. Två kärl ställdes fram med
varmt och kallt vatten, en handduk lades
fram, sedan man nämnt namnen på de döda,
mat sattes på bordet och en del därav i ett
särskilt kärl för de döda. Sedan anropade
husbonden de döda och bad dem att icke
vålla någon skada på hälsa, ägor, kreatur
eller andra ägodelar och att icke komma i
gestalt av varg, björn och orm. Inälvorna
efter det kreatur som slaktats bar man till
kyrkogården, inlindade i djurets hud, på det
att själarna måtte få ett riddjur och så kunna
komma till festen.20)
Tupp eller höna förekomma också som vi
ovan sett, vid begravningsceremonierna. 21)
Om vi nu återgå till de skogsfester som
skildrats av Dlugoz och Culesius, firades de
vid samma tidpunkt som skördefesterna,
nämligen den 1 oktober eller också omedel
bart efter det skörden blivit hemförd (collec
tis frugibus) i början av oktober. P. Culesius
är utförligast i sina beskrivningar. Han talar
om två stora fester i skogarna, vilka senare
tillhörde flera familjer. Den ena festen hölls
vid midsommartid och man offrade då en
svart tupp och en svart höna åt Percunus och
Den store guden, fördelade sedan köttet och
åt upp det men brände benen och alla offer
kärlen, vilka dessförinnan krossats. De redan
förut beskrivna begravnings- och minnesri
terna, som också äro arkeologiskt dokumente
rade, 22) äro här starkt markerade. Enligt R.
Lubbenau (1578) höl1s vid midsommartid en
dödsfest hos "de kuriska kungarna" i den
heliga skogen.23)
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vilket påminner oss om det preussiska bock
Den andra av Culesius skogsfester firades
offret.29) Den svarta färgen visar på ett
för
er
på hösten och till den hörde ett tackoff
chtoniskt element, starkt uppblandat med
skörden, detta för att man skul1e kunna ge
välsignelseriter.30) At Moder jord (Zemes
med
offrade
Man
et.
tryggh
i
vintern
a
nomlev
mäte)
offrades enligt Hupel, vid gam'la träd,
en
och
samma ritual ett lamm, en vit tupp
24
bl.
a.
en
svart tupp den 23 april. Dessa träd
lik
Många
guden.
)
vit höna åt Den store
voro inhägnade och betraktades som gårdar

höstfes
olika
de
mellan
alltså
finnas
heter
nas helgedomar. I visitationsprotokollen från
terna och i rituellt avseende är avståndet
åren 1679 och 1680 berättas om de s.k.Sem
dödsoch
skörde
inte heller så stort mellan
meslähten eller Semmeslehten i Kalsnava.För
festerna.
några år sedan skola mer än 80 sådana orter,
Martinsdagen omnämnes ofta som festdag;
där man tidigare kanske offrat åt jorden

arbets
och
den
den infaller i slutet av själati
(Zeme), ha blivit förstörda. Moder jord och
med
den
firades
tid
yngsta
i
året, och ännu
de
henne underdåniga spelade f. ö.en viss
tuppoffer och "kaka". Av M a r t i n s b r ö··
roll
vid välsignandet av åkrarna. 31)
fick
,
utbrett
t
d e t, som var särskilt allmän
Sedan skörden avslutats, vilket firades med
man icke äta förrän husbonden och husmo
dern tagit för sig, annars gick det illa både stora fester, kom Apkiilibas, då säden trös
för en själv och för värdfolket. En tupp dö kades. Man sjöng: "Ria, du min gamla mo
dades för hästarna och en höna för korna. der, vad skulle du gärna vilja ha? Vill du ha
Husbonden och husmodern gingo tillsammans ett svart svin eller den galande tuppen?"
,
med gästerna till ladugården och togo en (LD 28828).Innan t r ö s k n i n g e n började
rians
framför
tupp
en
kor
ihjäl
slå
under
man
krypa
brukade
skulle
Alla
höna med sig.
blo
nas bindslen. Sedan slog man hönan mot den ugn. Den måste absolut vara svart. Med
sedan
åt
och
gerna?
till
takstän
dna,
det smorde man
stång, vid vilken korna voro fastbun
dess hon var död. Man hällde brännvin på upp djuret, varvid man också offrade. Sedan
hennes huvud, och alla bjödos nu på ett glas detta blivit strängt förbjudet, brukade hus
. öl eller brännvin.En tupp och Martinsbrödet bonden ändå fortsätta därmed i hemlighet
jämte öl och brännvin tog man också med (s. Ticejumi 873). Vid tröskningens början
sig till stallet, och där slog man ihjäl tuppen måste husbonden sveda fjädrarna på en tupp
på samma sätt. Gästerna förbjödos emeller vid rieugnen, men när tröskningen var av
tid att äta av köttet.De fingo i stället första slutad, måste han döda, själv tillaga och äta
dagen gröt jämte köttet av en annan tupp upp den i hemlighet (A. Lerchis-Puskaitis,
tillsammans
och höna sedan öl som kokats med socker V, s. 120). Man åt den ibland,
32
ugnen.
)
på
på
bröd,
rna,
och
granna
med
och mjölk, vidare smör, mjölk
Apkii.lib�s tillhörde redan helt och hållet
kvällen surkål med kött och nästa dag gryn
korv. Sedan de farit sin väg, åt husbondefol oktober månad, som kallades veJu menesis
eller Zemlikas menesis (de dödas månad).
ket av offerdjuren.25)
mans med de döda familjemedlemmar
Tillsam
Hur mycket de olika höstfesterna liknade
husbonden, som ansåg dem vara
skulle
na
varandra, framgår också av andra exempel.
betet, hälsa dem
Sålunda berättar Stribingius år 1606 att man hans medhjälpare vid åkerar
33 Apliiilibas påmin
n.
)
skörde
efter
na
välkom
i Latgale vid vissa tidpunkter brukade offra
M. Prae
en oxe, höna och gris, alla svarta, i skogarna ner också om Gabjaugios-festen hos
34
åt fältens och sädens gud Cereklicing eller torius. )
Hur långt verkan av kontaminationen melCerekling. Några fat öl ställdes upp, man
skörde- och själamotiv kan sträcka sig,
lan
stänkte därav på det heliga trädet och del
n
vår tiu
tagarna, man gjorde upp eldar, kastade fläsk visar oss det finska lrkri. Ända till
betecknat
kekri
med
d
Finlan
östra
i
man
har
i elden och efter maten drack och dansade
35
åket
man omkring trädet.26) Detta skedde vid en fest på allhelgonadagen. ) I folkspr
be
av
rier
katego
olika
5
Mikaeli och påsk. At samme Ceroklis offra kan man urskilja
halv
en
2)
nda,
omnäm
redan
den
1)
t:
des de första munsbitarna av maten och de greppe
g etc.,
första dropparna av drycken. Också till Per helgdag efter Mikaeli, jul, midsommarda
rågen,
sådda
n
smässa
cunus slaktades, enligt Dionysius Fabricius, 3) den omkring Mickel
den
en kviga, en bock och en tupp, alla s-varta, vid 4) den person som vid sädesskörden blivit
eller
spöke
sen,
andevä
något
kekri,
5)
siste,
en sammankomst i sko,gen, där alla grannar
nde vara
samlades. Sedan åt och drack man. Det den döde. Därvid tyckes den sistnäm
36
) Emeller
lsen.
betyde
ste
ngliga
urspru
första ölet bars tre gånger runt omkring den
r, ärvt
elden och hälldes därpå med en bön till Per tid har kekris feminina form, kekritä
syfta
som
ar
ttering
27 Enligt Valenti (1604)
flera av de betydelsescha
cunus att sända regn.
)
37
n
samma
rheten
fruktba
Med
)
brukade man vid midsommar offra bock, tupp på de döda.
Särskil
lighet.
gudom
dess
som
kekri
hänger
och höna till Debo Dewe (himmelsguden) samt
men
öl för att han skulle välsigna marken, 28) da kekribröd bakades till kekridagen,
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åtos först på våren, 38) vilket vi kunna jäm
föra med det svenska vårbrödet. 39) Ävenså
förekommer kekrilamm,-gröt och -öl.4o) Hos
Tver-karelerna förekommer kekri tydligen
som dödsande.41) Denna dualism hos kekri
festen överensstämmer bäst med de äldsta
uppgifterna därom. Sålunda beskrev Castren
densamma år 1754 på följande sätt:
Efter hedendomens plägsed firas denna
fäst sålunda: Aftonen före Allhelgond:agen
eller kanske tidigt samma dags morgon slak
tas ett får, hälst årsgammalt, som sedan ko
kas utan att söndra något ben, eller at ei
wid helsans förlust smaka något deraf, ja
icke ens dess sälta, innan det framlägges helt
på bordet. Deruppå upätes det utan at lämna
någre quarlefwor: Och emedan, under det
namnet kekri äfwen tomtegubbar tyckes wara
förborgade; ty tilredes för dem qwällen förut
allehanda mat och drycker, som äro at tilgå,
af någre uti fähus för boskapslyckan, af någre
under store trän och avid stora stenar på
åkrar eller i skogarne, och af somlige på alla
upnämde ställen tillika,. alt efter det förfä
dernes plägsed det kräfwer. Men hwad efter
Påfwedömet giöres de helige män til åmin
nelse, består deruti, at husbonden qwällen för
allhelgon dagen i mörckret på gården dem
emottager och införer uti badstugan, som är
för dem så wäl annars upstädad:, som i syn
nerhet til badning tilredd med kalt och warmt
watn, samt qw:astar; hw.arest äfwen är et
bord anrättadt med allehanda mat och
drycker. Husbonden uppassar dem derstädes
wissa tider och omsider följande dags qwäl
len, som . .. sent i mörckret med blottadt
hufwud och med öls och bränwins spänderan
de dem utur gården beledsager. Hwarwid
märckes at så framt -efter dessa helige mäns
badande qwarblifwer i watnet något af hal
men, tages deraf bemärckelse til följande godt
och fruchtsamt år; men befinnes der pärte
brand eller deraf fallit kol, betyder det in
fallande missväxt.42)
Det är här påfallande att det som Castren
tillskriver den katolska kyrkan kanske är
mera "hedniskt" än den i förra delen omnämn
da seden. Det är en måltid för de döda, där
förbunden med skördeorakel. I sitt lexikon av
år 1745 känner Daniel Juslenius kekri eller
köyri icke blott som skördefest (cerealia),
utan köyry är också convivium anniversarium
rusticorum, liksom köyri eller körra-spectrum.

) Enligt Christfrid Canander år 1789 var
Kekri (Allhelgona) "en sitor och gammal
�ögtid, att fägna sig öfver god årswäxt och
Inbärgning ...
" Til Kekri slagta Carelare
åter et får, såsom til Olsmessan, och förtära
den jämte annat mat, öl och bränvin, med
flere vidskeppelser, . .. Man fick ej en gång
smaka på maltet, då det var på badstugu43

lafwen at mältas; ty då skulle halsen svälla
på dem, som det gjorde; och 1\.1,tom alt annat
tillagades då om aftonen upvärmd mjölk med
så kallad Mämmi hvilket skulle ätas i fähuset,
och så noga, at intet åter utbars; eftersågs
ock noga om någon af gästerna dölgt sådant
i munnen, det han oförmärkt utbära ville.
Men skulle något blifvit qvar, som ej för
tärdes på en gång: så s,pardes det i fähuset
till en annan gång. Vid samma tillfälle in
doppades en fogelvinge uti öl och därmed
öfversmordes koerna på ryggen och sjöngs en
Iiekri Runa.44) (Jfr Sielujen-päiwä, dagen
efter Kekri eller Allhelgona, då Badstugan
värmes, quastar, bad-vatn tillredes för pyhät
miehet, de heliga män, som tro,s komma at
bada etc.45)
Enligt l!'.Ruhs är Allhelgondagen (kekri
eller köyry) för Savolaks, Karelen och norra
österbotten årets största högtid, årsväxtens
och skördens fröjdfulla fest. Då företager
man icke blott allehanda vidskepliga ceremo
nier utan .sjunger också många lustiga visor,
framför allt en egen, i landet mycket bekant
sång:
Ei sina kekriä kestä etc. kekri fortfar ej
hela året ...Badstugorna blefwo renskurade,
och då husfolket begifwer sig dit lemnas bo
ningsstugan tom, och det med mat och dryck
öfverlastade bordet utan upsigt åt de så kal
lade köyryn Könttänät ( ?) (vissa skyddsan
dar). Emellertid får ingen inträda uti nämn
da rum. Derefter tillagas för dem badvatten
med quastar, och badstugan skall likaledes
stå obesökt, för husandarnas bequämlighet.
Hvaremot_ det någon gång händer, at om
dessa misshagat husbonden, han nedhugger
de offergranar (lhri-kuuset) som hvarje hem
man ännu bibehållit, i de aflägsnare skogs
trakterna. 46)
F.v.Knorring sammanfattar dem alla:
Allhelgonadagen firades kekri eller keyri
till tacksamhet för god skörd, rengöres stu
gan, belastas bordet med mat och dryck för
Rekrihönttänät, hvilka lemas ensamma i
rummet, utan att någon menniska får vara
närvarande.47)
Vi ha också andra belägg på att skörde
och själafester delvis sammanfallit. Culesius
har en beskrivning om själabespisning hos
letterna:
De döda man kallat tilltalas som vore de
närvarande och man förebrår dem deras
otrohet både i fråga om att skydda gården
mot missväxt och avvända olyckor från dju
ren. Men när själarna givits mat och fått
tillåtelse att gå och stugan rengjorts efter
dem, ställer man genast fram två krus och
nya ljus tändas. Sedan höjer prästen den
största bägaren och ber på följande sätt: "Du
högste Gud, vi giva Dig tillbaka vad vi fått
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från Dig. Drick nu ur och var glad och lyck
lig, för att du, om du blott hjälper mig, också
nästa år skall kunna få detsamma av mig.
Sedan höjer han det andra mindre kruset,
som är ägnat åt jordguden, och utropar: "O
jordgud, också du är en gllld, men dock mindre
än den störste, och därför får du den mindre
gåvan. Avvisa den icke utan drick och var
glad: får jag min skörd som du giver, så
skall jag återigen liksom nu offra till dig."
Han häller ut allt som är i bägaren på golvet
och sedan dricka de ur det större kruset. 48)
Även hos litauerna firades enligt J. Lasicius
skördetiden frugibus plane collatis den 2 no
vember som Ilgi-festen, följd av linfesten
nästa dag, samtidigt som man också förplä
gade de döda: iisdem feriis mortuos e tumulis
ad balneum et epulas invita,nt . . . dehinc in
sua mapalia reversi, triduum compotant. 49)

En uppgift hos M. Praetorius kan eventuellt
ge oss svaret på frågan varför alla höstfester,
både skörde- och själagillen liksom övriga
högtider av detta slag, uppvisa så stora lik
heter. Praetorius förklarar nämligen, att den
preussisk-litauiska seden att i all synnerhet
anropa Zemynele vi:d alla tillfällen berodde
på att denna gudinna enligt deras åsikt
skänkte och bevarade livet åt människor, djur
och alla ting, varför de också vid högtiderna
alltid vörda henne först och främst. När nå
got t. ex. födes eller vinner en annan ställ
ning, ett föl kommer till, för allting måste
man först och främst ära Zemynele, ty det
är hon som ger liv åt alla och bevarar det.
När någon dör, betjänar man Zemynele, ja,
man anförtror henne allt gott de önska och
unna den dödes själ. Vid detta tillfälle dyrkas
hon ivrigare än vid andra fester, emedan den
döde behöver gudinnan, som om det inte skulle
gå bra för honom om hon vredgades på ho
nom. Därför dyrka de henne icke blott då
någon människa dött och skall begravas, utan
ännu flera år därefter på årsdagen för hen
nes begravning. 50)
Det är här fråga om jorden, om Moder jord,
i vilken något gudomligt bor. 51) Hon dyrkas
också under namnet Zemynelis eller Zemepa
tis (Zempatys o. a.) - alltså i maskulin form,
varvid dock denne Zempatys jämställes med
husguden, som råder över bondens hus och
hem och skyddar och bevarar det. 52)
Vidare få vi veta att bonden varje år, då
dagarna ära kortast, brygger öl av det försfa

av säden, vilket han tagit på samma sätt som
vid Saborios-festen (skördefesten), i syfte att
"göra dem välvilligt stämda". Han slaktar
därvid också en tupp och en höna och lägger
bröd på marken. Var och en tar sitt bröd,
vidrör marken med det och säger: "Du Zeme
pati, du ger oss så gott bröd. Vi tacka dig.
Hjälp oss så att vi genom din välsignelse
kunna odla våra åkrar och med Zemyneles
hjälp få än mer av dina gåvor." 53)
Det är tydligt att huskulten här samman
smält med jordkulten. Zemepatis-fest beskri
ves som identisk lika med Zemyneles' och till
hör samma chtoniska cykel. Vad jorden be
träffar, är det den preussiske jordguden
Puschkaytus som man ber skicka sina tjänare
Parstucken för att de skola föra säd in i la
dan ; för dem ställer man där i ordning ett
gille, som helt och hållet liknar en själamål
tid. 54) Och att jorden och jordgudarna haft
en fruktbarhetsfunktion framgår tydligt av
flera ställen hos Praetorius, så t. ex. "Kära
jord (jordgudar), genom vilka allt måste
blomstra, låt våra fält blomma med korn,
vete, råg och annan säd. 55) På samma sätt
anropas i Quecks biografi husgudarna: "I
penater, eller denna byggnads gud, vålla mig
ingen skada på åker och äng, i fähus etc."
Detta skedde sedan man kastat matbitar i
härden och hällt dit öl. 56)
Samma funktioner tilldelas de döda eller
deras själar. Man förebrår dem, att de icke
tillräckligt skyddat huset för missväxt och
annat: 57) vos permittitis mori nostra pecora,
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mures devorant nobis frumenta nostra, fulgur
in campis desaievit ... 58)

I allt detta finner man ingenstädes fruk
tan för de döda. Böner såsom nolite ergo

pecoribus nobis nocere in valetudine, agris,
pecoribus et in omni re familiari 60) användes
också till de heliga träden quercus et tiliola
(ecce ego tuli tibi homagium, ne a.ttingas igi
tur meos liberos, ne tangas mea pecora, val
etudinem neque quidquam molestiae creato) 61)

och till penaterna (husgudarna) såsom förut
anförts. Här gäller också "do ut des"-regeln:
får jag min skörd, som du ger, så skall jag,
liksom nu, ge dig mina offer. 62) Man uttalar
också i mera direkt form sitt tack t. ex. till
Ziemiennik 63) och Zemepatti. 64) Det finns
alltså inte heller ur formell synpunkt någon
skillnad på anropandet vid skördefesterna av
jord- och husgudar eller de döda.

1)
2)
3)
4)

Mannhardt LG, s. 249.
Ib., s. 2'94.
Mannhardt LG, s. 567 f.
L. Adamovics, Jumis, i LKV; s. f., 1937, s.
134 f.
5) J. Kleijntjenss I, 1940, s. 478 f.
6) O. Lideks 1940, s. 97. Till Mickelsmässan
skulle allt vara klart. Då bakades av årets
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skörd en stor kaka (A. Eskeröd 1947, s. 98).
Enligt A. Lippert 1882, s. 662, var Mikael

praepositus paradisi et princeps animarum

under medeltiden. På Mickelsdagen inbjöd
man alla själar till fest.
7) Mannhardt LG, s. 333.
8) Ib., s. 294.
9) Ib., s. 250.

lO) Ib., s. 295.
11) Ib., s. 182.
12) Ib., s. 317-327.
13) Ib., s. 322
' .
14) M. Praetori
us, i Mannhardt LG, V, c. 7, par.
1-16. Mannhardt, LG, op.cit. s. 568 ff.
15) M. Praetorius,
ib., C. IX, par. 1-6; Mannhardt LG, s. 572.
16 ) Mannhardt LG, s. 318.
17 ) J. Kleijntjenss II, 1941, s. 254 f.
18) Mannhardt LG, s.425.
19) Ib., s. 330, 340.
20) J. Kleijntjenss I, 1940,
s. 478 f.
21) Se sid 161 f.
22) F. Balodis 1938,
s. 87, 100, 106 f., 119 m. fl. st.
23) L. Adamovics
1937, s. 101; E. Kurtz 1924,
s. 78.
24 ) J. Kleijntjenss
II, 1941, s. 254 f.; K. Straubergs II, 1940.
25) Latvju Raksti,
Krustpils, s. 137.
26) Mannhardt LG, s. 442.
27)
Ib., s. 458.
28) A. Spekke 1935, s. 300.
29) Mannhardt LG, s. 2712, 278, 318-322.
30) L. Adamovics 1937, s. 104.
31) Ib., s. 72.
32) P. smits, LTD X, s. 874. Om tuppen vid
skördefesterna, se Mannhardt LG 1868, s. 15 f.
33) L. Adamovics 193·5, s. 97.
34) Mannhardt LG, s. 572 f.

K. Krohn 1906, s. 46 f.
H. HelmL>J.en 1929, s. 29.
Ib., s. 30.
Ib., s. 34.
Ma',erialet hos A. Eskcröd, 1947, s. 309 f.
H. Helminen 1929, s. 36
· f.
Ib., s. 47.
42)
E. Castren 1754, s. 76.
43) K. Krohn 1906,
s. 48.
44) C. Ganander 1789,
s. 37.
45) Ib., s. 85.
46) F. Ruhs II, 1827, s. 63.
47)
F. v. Knorring 1833, s. 48 f.
48) I. Kleijntjenss
II, 1941, s. 254.
49) Mannhardt LG,
s. 359.
50) Ib., s. 5'77, par. 2,.
5 1) Ib., par 2.
5 2) Ib., par. 5, s. 578.
5 3) Ib., par. 6.
54) Ib., s. 251.
55) Ib., s. 560.
56) J. Kleijntjenss I, 1940,
s. 479.
57) Ib., II, s. 2;()9.
58) Stribingius hos Mannhardt
LG, s. 444.
5 9) Mannhardt LG, s. 467.
60) J. Kleijntjenss I,
s. 479.
61) Ib.
62) Ib. II, s. 255.
63) Marulhardt LG,
s. 333.
64) Ib., s. 579.
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37)
38 )
39)
40)
41 )
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Kapitel 5.

SJALAGILLEN

Enligt lettisk folktro avklipptes aldrig ban
det mellan de döda och de levande . familje
medlemmarna u t a n s a m v a r o n f o r t satte både i det dagliga livets
a r b e t e o c h v i d f e s t e r n a. Denna
samhörighetskänsla mellan familjen och de
bortgångna anförvanterna är oförenlig med
fruktan för de döda och önskan att bliva dem
kvitt. 1) Under de stora s j ä I a t i d e r n a
bjöd man dem till sig. Husfadern var den
som skulle förmedla inbjudningen: han stan
nade också hos �em under måltiden, skickade
i väg dem och tog avsked av dem. Då skör
defesterna firades på hösten, sammankoppla
des de med festerna för de döda. Eftersom
familjemedlemmarna i världen på den andra
stdan också brukade betraktas som hjälpare
· och välgörare, när det gällde åkerarbetet och
jordens fruktbarhet, 2) kunde husbonden med
särskild tacksamhet och välvilja bjuda dem
till ett gille, när skörden varit god. Och när
arbetsåret slutat framgångsrikt, var det all
deles särskilt nödvändigt att sammanträffa
med makterna från den andra sidan och den
stora skara av avlidna, som under hela sitt
jordiska liv ägnat sitt arbete åt gården. 3)
Vad beträffar tidpunkten för dessa fester
för ,de döda strävade den katolska kyrkan
här som överallt annars efter likformighet
och sökte genomdriva den av benediktinerna
år 998 införda "alla själars dag", som skulle
följa på allhelgonadagen den 1 november. Ar
1006 påbjöds den för hela den katolska värl
den av påven Johannes XIV, men kunde icke
genast undantränga den gamla "själatiden"
eller göra denna till en vanlig andaktsceremo
ni. "Alla själars dag" fick överta alla de för
dödskulten karakteristiska hedniska bruken, 4)
och dyrkan av "alla själar" förblev i de olika
länderna liksom tidigare förbehållen vissa
dagar under olika årstider, sålunda hos sla
verna på våren, motsvarande de romerska
Parentalia den 13-20 februari, Feralia den
21 och Ca.ristia den 22 februari, delvis också
på sommaren, men huvudsakligast dock på
hösten eller vintern, vid jultiden. Den lettiska
själatiden (veJu laiks) brukade räcka en må
nad, nämligen från den 29 september till den
28 oktober; vid julen räknades åtminstone
"de tolv nätterna" som själatid.
S.k.själagillen äro kända både från grav-

och huskulten. 5) De åsyfta mera den döde
än den dödes själ. Själen behöver icke mat
och dryck - så sade redan den helige Augus
tinus - men väl den döde, som bor i grav
högen men också kan komma tillbaka till sitf
hem för att där bli kärleksfullt mottagen. 6)
Hos letterna ansågs också varje måndag
vara själadag, så också torsdagskvällen. Då
brukade man ha de döda särskilt i åtanke.
I Sverige gällde detsamma om torsdagskvällen
efter solnedgången; man trodde att de döda
då gästade hemmen. 7) Också hos esterna
voro torsdagskvällarna heliga. 8) Att grav
kulten under hösten och vintern spelade en
mindre roll än huskulten är lätt att förstå,
liksom att det förhöll sig tvärtom på som
maren. Under den mörka årstidens korta,
regniga och kalla dagar gjorde man endast
hastiga besök vid graven, i övrigt brukade
man inbjuda de döda att komma till de var
ma husen. I Litauen firade man i oktober en
minnesfest för de döda föräldrarna och släk
tingarna; ibland brukade man på dessa fester
vid gravarna gråta och klaga, så särskilt
änkorna som då sjöngo om sina män och be
römde deras dygder och skicklighet. M.
Stryikowski säger:
I Litauen och Zemaiten hålla också bönder
na måltider till de dödas minne, och när de
börjat äta, tar värden ,en stor sked mjöl av
olika slags säd samt salt och rökelse, och
sedan han tänt den senare säger han: "För
alla våra vänner". Vid måltiden glömde man
inte heller bort Moder jord och De dödas mo
der. Hölls festen i hemmet, offrades även då
åt dem. Sålunda berättar Lasicius om litauer
na: "Man offrar åt själaguden Vielona (jfr
lett. VeJu måte, de dödas moder), då de döda
bespisas. Dari autem illi solent frixae placen

tulae, quattor locis sibi oppositis paululum
discisse . . . ." 9)

Mycket åskådligt har han skildrat I I g i f e s t e n omkring den 2 november: de döda
kallades från gravarna och inbjödos till en
måltid och man bar fram lika många stolar,
mantlar och klädesplagg som de dödas antal.

Iisdem feriis mortuos e tumulis ad balneum

et epulas invita-nt, totidemque sedilia, man
tilia, indusia, quot invitati fuerint, in tugurio

eam ad rem praepara,to ponunt, mensam oibo,
potu onerant; dehinc in sua mapalia reversi,
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talade han till de dödas skuggor, som vore
de närvarande, förebrådde dem deras för
summelse vid beskyddandet av gården mot
Det är vanligen fråga om en huskult 11) missväxt, likaså vid avvärjandet av olyckor
enligt E.Birkeli också påvisbar i Sagalitt�ra från husdjuren, vid arbeten som misslyckats
turen, så t. ex. i Snorres Heimskringla där vid fisket. När han slutligen uppmanat de�
Sigvat inte blev insläppt i ett hus, då dä; för att i allt detta icke visa lättja, bjöd han dem
siggick ett "alvablot". "Alv" skall en gång taga plats (accubitu) och äta. För att göra
ha varit synonymt med "död (människa)" ?em glada blandade han till drycker åt dem,
men jämställdes senare med troll. Eft�r sin 1 det han hällde dem från det ena kärlet i
andra. När gillet var slut, slog han med
död blev Olav Gudr0son alv (Hateyjarbok II, det
_
s. 135). Ett offer till en sådan, omnämnt i sm yxa mot ett kopparkärl och talade med
Kormaks saga, c. 22, torde vara ett minne av hög röst till dem på följande sätt: "Gå er
väg genast, gärna för mig till de onda an
gravkulten.12)
Hos letterna finner man år 1570 benäm darna (ad cacodaemonem). Ni har ätit och
ningen Dwessel-Meley (= dveseJu miela.,,;ts, druckit tillräckligt, så att ni är mätta nu".
själagille), nämligen i den kurländska kyrko För att ingen skulle stanna kvar och gömma
ordningen, 13) där det viktigaste sammanfat sig någonstans, tvingade han dem alla att gå
sin v��· i det att han slog i alla vrår och på
tats på följande sätt:
Ännu mindre bör man längre tåla den ut alla saten och förbjöd dem att anstifta någon
bredda hedniska avgudadyrkan bland detta skada. Yxan kastade han slutligen över trös
lands bönder, vilken de utöva från Michaeli keln, så att den skulle kunna renas i bäcken
till Allhelgondagen på ett okristligt, vidskep om någon själ trots allt skulle ha gömt si;
ligt och avgudiskt sätt, genom den gudlösa kvar. Likaså kastade han soporna från stu
och hycklande vidskepelsen med Dwessel gan i bäcken för att de själar, som stannat
kvar, skulle drunkna i vattnet. Sedan alla
Meley och vad som dessutom kan förekomma
såsom när de a.J.la måndagar bära fram slakt� S·edan samlats, tog han vaxljuset som brunnit
offer, likaså kokt mat och drycker, till sina ända från början, förebrådde alla som under
döda förfäder, vänner och släktingar, och på det gångna året varit fientligt sinnade och
Allhelgonadagen rena, bada och tvätta själen. ställde det ännu brinnande ljuset på ett un
Allt detta bör lika litet som all annan av danskymt ställe. På bordet placerades två
gudadyrkan vid högtiderna, i synnerhet den ölkrus, prästen tände två nya ljus (luminaria).
som förekommer vid jultiden, längre tålas av Han höjde sedan det större kruset och
bad ...15)
präster och överhet.
Följande jesuitberättelser bygga på Cule
Från slutet av 1500-talet ha vi flera jesuit
rapporter, särskilt berörande Latgale. Ar sius' brev. Sålunda berättar Stribingius år
1606, likaledes från Latgale: 16)
1598 säges bl.a.
att folket borde hindras att deltaga i själa
�ie vero animarum Parato prandio vocant
bespisningen och själagillena; de hade t. ex. ammas suorum defunctorum, quemlibet no
stänkt vatten på golvet och sedan också lagt mine suo, et incipiunt expostulare et accusare
skedar i maten. Vid gillena brände man rö- . animas eo, quod non servaverint et defende
kelse även på dagen och tände vaxljus, och rint illas Equos et pecora a lupis et infirmi
efter måltiden bars. mat ut till graven, där tatibus, cum tamen illis quotannis debita sua
man ropade de döda vid namn. Maten läm obtulerint. In hunc sensum: Vos permittitis
nades kvar där i små kärl, så att de dödas mori nostra pecora, mures devorant nobis
själar, som om natten kommo fram ur gra frumenta nostra, fulgur in campis desaevit
varna, skulle kunna äta därav. Hundarna åto ets. Tandem rogant animas (quas ipsi putant
upp det, men människorna voro övertygade formari partim in lupos, ursos, partim in
om att själarna gjort det. 14)
deos), in hunc sensum: Ivan (= lett. Jänis)
Även jesuitpatern Petrus Culesius ansåg, vel Mater mea charissima ( lett.mana mila
enligt ett brev av år 1599, att det var ett mämulii;ia) recordare filiorum tuorum, et
ofog som de bedrevo på minnesdagarna för c?�mede ex hoc vasculo et bibe, quantum
själarna:
hb1 placuerit, saltem nostrorum recordare.
de dukade borden men använde int,e salt !nt�rim ponunt in mensa panem unum, quem
eller ättika, sopade huset riktigt rent, smyc m 1gnem postea projiciunt, cerevisiam simul,
kade en stol och ställde den mitt i stugan-; de quam iidem vel in terram vel in ignem conji
lade ut hö runtomkring och satte fram mat ciunt. Ultimo scopant hypocaustrum et expel
där. En gammal offerpräst tog plats på sto lun� animas ex hypocausto, alter arripit se
len ; några gamla kvinnor stodo bakom och cunm et parietes secat per quattuor angulos,
hjälpte honom att ropa ut namnen på själarna easdem expellens, si haereant in quodam loco.
efter dem som dött i huset. När så skett,
Detsamma säges i Tolgsdorffs rapport. 11)
triduum compotant. Quo exacto, illa omnia
in sepulchris, potu perfusis, relinquunt, tan
dem etia,m manibus valedicunt. 10)

=
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Ri:ka på upplysningar äro också andra källor
från 1600-talets slut. Omkring år 1610 an
tecknade Dionysius Fabricius att man inbjöd
föräMrar och förfäder g,enom att ropa dem
vid namn, vilket man 'brukade göra i början
av november, att man eldade i badstugan, som
också blivit rengjord, och att man där satte
fram mat och dryck, som man trodde dem
behöva på samma sätt som i detta livet. E'fter
åkallandet buro dle in allt i huset och åto
själva upp det; mat och dryck togo de också
till gravarna och sedan hem igen under sam
ma riter:
Quotannis suorum et atavorum avorumque
singuli singulos vocantes nominibus propriis,
memoriam obire consueverunt, idque mense
Novembri, circa commemorationem omnium
fidelium defunctorum. Utuntur autem his
ritibus, calefaciunt balnea, scopis mundantes,
apponentes animabus eorum cibum et potum,
existimantes eas egere illa refectione cibi po
tusque, ut in hac vita. Ubi autem ad vespe
rum usque cibus permanserit illaesus, allo
quuntur animas his verbis: Animae carissi
mae, ecce nos tractavimus Vos pro posse
nostro, aequi consulite et sinite nos per hunc
annum usque anno sequenti r·edeunte anni
versario die. Vos sumus pari .liberalitate
tractaturi. Quibus dfotis cibum potumque
appositum animabus in aedes suas deferentes
...eosdem obeunt ritus.17a)
P.Einhorn härleder i sina "Wiederlegungen"
från grekerna seden att bespisa de dödas
själar. Ännu på hans tid var den icke helt
avskaffad eller utrotad utan kvarlevde i hem
lighet:
Och de hade en särskild tid bestämd där
för, nämligen från S.Michaelis till Simon och
Juda, från den 29 september till den 28 ok
tober. Under dessa fyra veckor höllo de
gästabud och måltider för de döda, varvid de
trakterade sina döda släktingars och vänners
själar. Dessa kallade de också vid namn, lik
som grekerna en gång gjorde. Och ännu i
dag är detsamma brukligt, nämligen att de
varje år vid nämnda tidpunkt bespisa samma
själar, varför dessa fyra veckor, då sådant
brukar ske, kallas med ett särskilt namn
Welle laick (= veJu laiks, de dödas tid),
vilket de en gång i tiden under hedendomen
fått från sådan 1./Jvx01:�orpia och själamål
tiderna. Ju galnare och gudlösare en sak
är, desto mera håller det vidskepliga och
avgudadyrkande folket fast därvid, desto
svårare är det också att hindra dem där
ifrån. Ty sådana människor tillskriva denna
avgudadyrkan och vidskepelse all sin lycka
och välgång. Och mången beklagar fortfa
rande inte endast i hemlighet utan helt öppet,
att d� inte längre få utöva bespisningen av
de dödas själar fritt som förr. Ty sedan det
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blivit förbjudet och de alltmer försummat
detta, hade de berövats all lycka och välgång,
och i gengäld träffats av all möjlig olycka,
vilket de, som ännu årligen följa denna sed,
icke erfara eller märka, utan överallt erfara
mycken lycka och välsignelse ...18)
Också i Reformatio (c. 7) talas om letter
nas 1./Jvx01:�orpia
eller själamåltider. Med
utgångspunkt från grekernas Pandemier, vid
vilka man bar mat och dryck till de dödas
gravar, ropade deras namn och sade: surge
tu, comede, bibe et laetare, antager P. Ein
horn,
att samma sed funnits hos letterna, och att
de utövat densamma så envist, att de ännu
på hans tid inte kunnat hindras därifrån utan
tvärtom varje år utfört den med största iver
och bespisat sina döda, särskilt på hösten, då
man haft rikliga förråd av allt slags mat och
dryck. Sådana själamåltider varade ända till
fyra veckor, varför denna tid kallades Wella
laick eller Semlicka (zemlikas
de gåvor
man lägger fram åt de döda själarna 19),
under vilken tid deras själar bespisades. Fol
ket håller mycket envist fast därvid då det
tror att hela dess välgång beror därpå . . .
Om de icke göra det årligen med iver så få
de ingen god tid eller något fruktbart år utan
missväxt och dyrtid; och eftersom de inte få
göra det öppet, begå de det i hemlighet och
stillhet. Om såsom jag själv erfarit ...i en
socken funnos åtminstone tio tolv gårdar, i
vilka denna avgudadyrk,an årligen utövades
- vad månde då ske på andra orter? .. .Ty
man brukar ännu i dag icke blott noga akta
på samma tid under hösten utan håller den
också så helig, att man under den tiden inte
gärna tröskar, föregivande att det, som då
tröskas, inte är användbart som utsäde,
emedan det icke skulle komma upp eller gro
i jorden: själarna skulle icke tillåta att det
grodde, eftersom det tröskats under den
heliga tiden.20)
I en bilaga, innehållande olika visitations
frågor, har Einhorn också förutsett det fallet,
att husfäderna skulle förhöras om det ännu
hölls själamåltider och anordnades gästabud
för de döda. Under rubriken "Diverse fall"
("etliche Casus") har han också medtagit en
fråga, nr 4, om själamåltider skulle tolereras,
eftersom människorna trodde, att de om de
upphörde därmed, inte längre skulle välsignas
med timligt gods på samma sätt som deras
fäder.21)
Ännu en gång återkom.mer P. Einhorn till
dlenna fråga i Historia lettica (c.4), nämligen
att man i oktober månad fortfarande brukat
bespisa själarna och hålla en fest för dem
under "de fyra veckorna" från den 28 sep
tember till den 28 oktober, vilka dagar de
kallade G u d s d a g a r och då dle inte uträt-
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tade något arbete, framför allt inte tröskning,
eftersom de ansågo att det, som tröskades
under dessa dagar, inte kunde gro eller kom
ma upp, om det såddes. Oktober heter ju
Wälla-Mänes (de dödas månad) eller Sem
Iicka Mänes (c. 5), vilket namn månaden fått
av deras vidskepliga själamåltider, ty under
den tiden brukade de kalla själarna ur gra
varna och bjuda dem att äta. Samma dagar
ha de också benämnt Deewa Deenas, d.v.s.
Guds dag. 22) Ännu en beskriivning har Ein
horn i kap. 13, fullständigar,e än de före
gående:
När de nu begravt sina döda, höllo de för
samma själar årligen vid viss tid, nämligen
om hösten i oktober månad, 23) ett convivium
eller gästabud, då de lagade olika slags mat
rätter, som de satte fram på golvet i en
stuga, 24 ) som utsetts och ordnats för detta
ändamål samt uppvärmts och sopats; husbon
den själv måste gå lin dit sent på kvällen,
hålla elden vid liv och kalla på de döda,
framför allt sina förfäder, föräldrar, barn och
andra anhöriga, att de måtte komma och äta
och dricka. De voro av den åsikten att om
"eldhållaren" som de ab officio kallade hus
bonden, fick se någonting, nämligen att sjä
larna komma in och visade så.g, skulle han
med visshet dö samma år; såg han ingenting
skulle han leva året ut, och detta blev liksom
ett signum mortis eller förebud till döden. När
han nu ansåg att de ätit sig mätta, högg han
på tröskeln med en yxa sönder stickorna
(Pergel) med vilka de hålla elden vå.d liv, och
bjöd själarna på sin väg. De hade nu ätit
och druckit, de skulle därför återvända till
sin ort, men därvid gå på gator och vägar,
inte trampa på rågbrodden, för att inte för
störa rötterna och förorsaka missväxt under
det kommande året. Ty om under nästföljan
de år en sådan missväxt inträffade, trodde de
att själarna inte blivit tillräckligt väl förplä
gade, varöver de vredgats så att de trampat
i rågsådden och förorsakat missväxten. 25)
De svenska instruktioner för kyrkovisita
tioner, som gå tillbaka till början av 1600talet, dock ännu icke dem för åren 1625, 1630
eller 1638, omnämna ännu själamåltiderna.
Först i en instruktion från år 1650 för Th.
Praetorius från Stockholm finna vi följande:
Avgudadyrkan och dryckenskapen på alla
själars och helgons dag likaså varjehanda
offer av skördeprodukter och ljus, likaså de
ras ölgillen (Bier Gylden) samt att dricka öl
på åkern ...är förbjudet. 26)
Men redan i ett visitationsprotokoll från
1640 fastställdes, att bönderna i Nitaure be
drevo avgudadyrkan, bespisade själarna och
endast med svårighet kunde förmås att avstå
därifrån.27 ) Från Cesvaine berättas år 1679
om "måltider för själarna som sedan förde-

las bland de fattiga. Tidigare försiggick det
på kyrkogårdarna, men sedan pastorn stört
dem, skedde det på värdshusen". 2s) Själa
måltider konstaterades år 1689 i Piebalga på
Allhelgonadagen och Alla själars dag, liksom
år 1739 i Neuermi.ihlen och 1713 i Wohlfahrt
där bönderna dukade ett bord för de döda�
3°)
själar,29) 1740 i Sissegal, år 1774 i Laudona.
Mat på gravarna omnämnes från Lubäna och
Rauna och i Rujiena offrade man på gra
varna. 31)
I J. Kanolds Supplementum 32 ) finnes en
berättelse från år 1726 av dennes sagesman
Weygandt:
Oktober, Wella Mehnesis eller Semlicka
Mehnessis eller Deewa deenas ( Guds dagar).
Krurerna brukade i slutet av denna månad
om än i hemlighet, då de voro till hälfte�
hedningar, till hälften kristna, kalla själarna
ur deras gravar och förpläga dem, vilket
skedde under följande ceremonier: För det
första skurade man under denna natt ett
bord, på vilket de skulle sätta maten, alldeles
vitt (några brukade också ställa denna på
marken i en därtill iordningställd kammare,
i förrådshuset, Klete, logen etc. eller något
annat utrymme, eller till och med i badstu
gan), därefter täckte de över det med en
alldeles vit bordduk eller ett lakan och satte
fram alla de olika maträtter som folket för
mår åstadkomma, nämligen en tjock gröt av
alla de sädesslag som de odlat under året,33 ).
t. ex. sommar- och vinterråg, vete, korn och
bovete, bröd av alla sädesslagen, likaså kokt
kött av får, gäss, höns och o�e, därtill till
själarnas förnöjelse det starkaste öl man
hade i huset. Man anropade själarna, i syn
nerhet de närmaste släktingarnas, och inbjöd
dem med ungefär följande ovdi: "Kom blott
och ät, men gå inte på min åker utan på
vägen, vålla mig ingen skada (Nahka-t un
eedat Ansing, Jannite, Ilsing, Geding, Kauzing
ne eitet par mannu druwu, eitet par mannu
ehschu, ne darrat sl.adu pee ma,nnem lopeem,
pee mannem Beh1·neem). När sedan husmo
dern eller någon annan av kvinnorna nästa
morgon fann all mat uppäten, hoppade hon
högt av glädje och utropade följande: "O, hur
gott har det inte smakat mina vänners och
väninnors själar, eftersom intet blivit kvar."
Vidare citerar J. G. Weygandt ur Rosinus
Lentilius: 34)
Balneas sacras habent Letti, animas hinc
quoque vocant in istis: Ea nocte, quae prae
cedit omnium animarum festum, prima scili
cet Novembris, cibos 4, 5 aut circiter pro
facultacula patrisfamilias super instratam de
center mensam collocant, parentum,- filiorum
et consanguineorum demortuorum animas
illuc diversaturas et cibos istos noctu deliba
turos credentes, mane quod relinquerunt ani-
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mae, omne scilicet quod appositum erat, ipsi
met abliguriunt, id vero iam aliquibus locis
obstetricante Parochorum zelo fieri desiit.
Enligt Berchemeyers "Antiquarius" (s. 373)
firade kurländarna på alla själars dag en
särskild fest, varvid de i slutet rum dukade
ett långt bord med den bästa mat de hade
och sade: "Vi förpläga förfädernas själar";
sedan gingo de ut och läto maten stå kvar
över natten.
Under "de dödas tid" satte man fram av
det bästa man hade och bad om välsignelse för
kreatur och åker (s.Ticejumi 6221). Barnen
buro mat till föräldrarna på kyrkogården "för
att dessa inte skulle komma och se hur de
levde" (ib. 6222). En gång om året, mellan
Mikaeli och Martini, for man i Alsvanga till
och med till kyrkogården för att hämta "de
avlidnas andar" och förpläga dem hemma i
ett uppvärmt rum. 35)
Enligt E. Birkeli kan man skilja mellan
inledningsriterna, det egentliga förplägandet
och avslutningen av festen för de döda. Till
den första gruppen hörde iordningställandet
av rummet och övriga förberedelser. I Suo
järvi bar var och en, sedan man kommit
överens om tid och plats för festen för de
döda, varje dag ,dit sked, tallrik o. s.v. Man
slog tränaglar i väggen, bar in stolar, lagade
kalla och varma maträtter, slaktade ett får.
Deltagarna gingo sedan tillsammans till
kyrkogården och var och en kallade på sina
döda, vilka i sin tur skulle taga med sig ända
till den nionde släktingen liksom också sina
vänner. Tidigt på morgonen besökte de sedan
kyrkan tillsammans med de döda.36) Hos let
terna firade man emellertid själafesten mes
tadels som en sluten familjefest. Man bar väl
också där mat till kyrkogården, men annars
dominerade huskulten. Man eldade i ugnen
för att de döda skulle kunna värma sig och
ställde också i ordning ett bad. Från Mikaeli
ända till Allhelgonadagen fingo de döda för
fäderna, vännerna och släktingarna bada och
tvätta sig, varefter de skulle förplägas, så
som framgår av kurländska kyrkoordning-en
av år 1570 och av Di.onysius Fabricius' och
andras berättelser. Detsamma förekom ock
så vid julen i Skandinavien. 37) Man gjorde
upp eld och tände också bål för att själarna
skulle värma sig och för att visa dem vägen.
På många olika sätt kommo de från gravarna,
men mestadels redo de på sina "ridhästar"
d. v. s. de djur som slaktats för dem vid
deras begravning (A. Lerchis-Puskaitis, pas
sim); man bad dem att inte taga vägen över
åkrarna.38) En hel månad varade denna
samvaro mellan levande och döda, då de förra
samtalade med de senare, frågade ut dem och
berättade för dem vad som hänt, allt detta i

en enda stor krets av levande och döda släk
tingar.
Hur djupt rotade de gamla traditionerna
voro hos det lettiska folket och hur svårt det
var att ersätta dem med nya kristna sådana,
se vi bäst av de polemiska skrifter som för
fattades av den kurländske superintendenten
Paul Einhorn och som innehålla en hel rad
belägg rörande letternas hedniska bruk ännu
på 1600-talet, alltså 500 år efter kristendo
mens införande i landet. I den andra av de
böcker, som utgöra hans "Reformatio Gentis
Letticae in Ducatu Curlandiae" (1636), har
han tillfogat en anvisning om hur man skulle
pröva de icke-tyska människorna (visitatio
sive annuum Examen gentis Letticae in Duca
tu Curlandiae): familjefäderna skulle förhö
ras en gång om året, bl.a.om de ännu dyr
kade avgudar och höllo fast vid sin tidigare
hedniska avgudadyrkan, om de fortfarande
brukade förpläga själarna och anordna gästa
bud för de döda, som de kallade vid namn och
bjödo att komma till mat och dryck, om de
också vid sina anförvanters begravningar
brukade hednisk vidskepelse, och, liksom de
tidigare gjort, gåvo de döda pengar, kläder,
och andra ting med ,;ig i graven och lade dem
i kistan för att de i det andra livet skulle
ha pengar, kläder och annan nödtorft och
kunna reda sig.39) Han anför också flera
speciella fall, som kunde möta hos det icke
tyska folket vid avskaffandet av sådan vid
skepelse och hur man skulle förfara därvid.40)
Begravningen enligt gammal sed och dess
avskaffande behandlas särskilt i den citerade
skriften. Det frågas bland annat: Då det nu
kräves att det icke-tyska folkets gamla be
begravningar avskaffas, såsom t.ex. i kyrko
ordningen av 1570, och att de skola begrava
sina döda på kyrkogården, borde icke därav
följa, eller människorna mena, att begravan
det på kyrkogården är bättre och för deras
salighet nyttigare än det på öppna fältet och
utanför kyrkogården?
Också de döda tänktes göra motstånd mot
det nya. Så heter det t.ex. i par. XI:
Om de nu anfäktas av djävulen i den dödes
gestalt, i sömnen eller på annat sätt, och den
ne begärde att man skulle begrava de döda
hos sina döda förfäder, på de av gammalt
föreskrivna gravplatserna, hur skall man då
förfara?
Det nya kunde medföra fara, ty de döda
kunde vilja hämnas på de levande. I par. XII
frågas:
Om nu dessa Spectra eller spöken, som låta
sig ses i de dödas gestalt, skulle döda de män
niskor, som inte vilja rätta sig ,efter deras
vilja och påbud och bringa. dem om livet eller
på annat sätt hota dem till livet, borde man
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inte då till undvikande av sådan fara efter
komma deras begäran och göra vad de önska'!
Vidare frågas i par. XIII:
Om nu föräldrarna före sin död bedja sina
barn eller vänner och släktingar att man skall
kläda och begrava dem efter hedniskt bruk,
såsom förr varit sed, skulle de då också vara
skyldiga att göra detta?
Eller i par. XIV:
Om de nu ville begrava sina döda efter
sina fäders bruk med kläder och smycken, så
som de haft det under sin levnad utan nå
gon som helst avgudadyrkan eller vidskepelse,
eller utan att de därvid haft någon hednisk
avsikt eHer tro om dem, skulle man icke kun
na tillåta det?
Likaså skriver denne författare om klädan
det av de döda och om gåvorna till dem, att
de "strävat efter att avfärda dem välförsedda
i döden, med goda kläder och även andra
förråd".
De flesta begrava väl ännu i dag sina döda
på sina egna gravplatser, såsom de av gam
malt brukat göra; om man icke ger akt på
dem, bruka de där fortfarande öva sina gamla
onda seder. Och att detta fortfarande är
brukligt hos dem har jag själv sett och hört
.. . Prästerna bruka intala folket, att en
kristen, som dött salig, där uppe träder fram
i vita, i lammets blod renade kläder och där
för icke vore i behov av bättre klä,,der i kistan
än dem han burit i liv,et; inte heller kunde
smycken, guld och silver eller vackra kläder
förhjälpa honom till saligheten. Vidare till
hållas de alla att med iver begrava sina döda
icke på sina gravplatser på fälten och i sko
garna utan på kyrkogårdarna. Visserligen är
jorden överallt Herrens, men en begravning
inom de ordnade kyrkogårdarna vore att före
draga, emedan prästerna där bättre kunde
övervaka om människorna fortfarande övade
hedniskt oskick." 41)
Einhorn återkommer ännu en gång till den
na fråga, nämlig,en i sin Historia, lettica av
år 1649. Här säges visserligen intet nytt,
endast att många människor också satte fram
mat och dryck till de döda vid deras gravar.
Om de döda varit rika och förnäma människor,
begravde man dem under särskilda glädjebe
tygelser, under pipande och sjungande, lik
som trakerna en gång gjorde. Gravarna äro
dock åtkomliga för de vilda djuren i skogen
eller på de öppna fälten.42) I de svenska
Articuli visitationis av år 1638 finna vi även
frågan: "Göras gravarna också tillräckligt
djupa, så att de döda inte kunna grävas fram
av de vilda djuren?" 43)

8

Den andra fråga, som Einhorn närmare be
handlar i sin Visitatio, 44 ) är framsättande av
mat till de döda, vilken sedvänja bekämpades
på samma sätt men ändå fortfarande utöva
des i hemlighet av många människor. Det är
lätt att se vilka förebrå,elser som främst rik
tades mot "de icke-tyska":
När hedningarna tjäna;de de falska gudar
na, vunno de därigenom mången fördel och
hade stor framgång i sin sädesodling, med
sina kreatur och andra ting, varför också
ännu i denna stund de, som hålla 'I/Juxo1:eo
cpia eller sjä1amåltider och vinnlä,gga sig
därom, berömma sig av att de ha allt i över
flöd, medan andra, som upphört därmed,· be
klaga sig över att det inte längre går dem
så väl som deras fäder, som utövade sådan
gudstjänst, ty de hade haft tillräckligt av
allting: Skulle man inte på grund av den lycka
och välmåga som följer därav kunna tillåta
det? (IV)
När då djävulen med sina spöken ansätter
dem som frångått sådan avgudadyrkan och
avskaffat den, och inte lämnar dem någon
ro, utan ständigt plågar dem och förleder dem
att återtaga det avskaffade avguderiet: Hur
skall man då förhålla sig? (V)
När de sedan med särskilda tecken eller
under skulle kunna förledas att återgå till
sin tidigare avgudadyrkan och hedniska bruk
... skulle de då icke följa dem och hålla dem
för goda änglar och Guds sändebud? (VI)
Men när de, som tidigare varit anhängare
av sådan hednisk avgudadyrkan och sedan
avsvurit densamma, råka i svåra anfäktelser
och på grund av den avgudadyrkan de sålun
da brukat känna stor pina och vånda i hjärtan
och samveten, hur skola de handla? (VII)
De s.k. själamåltiderna som voro avsedda
för de döda, höllos i första hand för att få
tur. med jordbruk, kreatur m. m. De döda,
som icke völ'dades utan glömdes bort, kunde
komma och oroa de levande. Att giva dem
mat var alltså både till nytta och en plikt.
Det framgår av frågorna själva, att män
niskorna i allmänhet inte hade frångått de
gamla begravningsbruken, något som också
Einhorn själv· framhåller:
Om de också trodde på ett evigt liv, var
dock deras mening därom den, att det skulle
vara ett lika jordiskt och naturligt liv som
detta; man skulle där, liksom här, äta, dricka,
sova, klä sig etc. Därför försåga de sina döda,
när dessa begravdes med goda kläder, gåvo
dem t. ex. pengar, silver, guld, silversmide,
smycken med sig på det att de skulle kunna
reda sig i det andra livet" ... 45)
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Kapitel 6.
JULTIDEN

L. Adamovics 19·37, s. 91, 59.
Jfr Yngl. s., c. 10: "Då svearna 3 å_� efter
Frös död fingo vetskap om denna handelse
och då besinnade att ändock den honom till
skrivna o-oda årsväxten och freden hållit i
sio- trodde de att så skulle det förbliva, så
1�'ge Frö var i Svithjod, och ville ej bränna
honom . . ."
3) L. Adamovics 1937, s. 97; jfr estniska själa
gillen, hos 0. Loorits 1932, s. 58.
4) H. F. Feilberg I, 1904, s. 30 ff; J. Lippert
1882, s. 664.
5) Jfr P. Sartori 1903, s. T. Sirelius 1921, s.
68 f.
6) E. Birkeli 1944, s. 111.
7) G. o. Hylten-Cavallius I, 1864, s. 492.
B) Jfr J. W. Boecler (1600-talet) 1848, i Scr.rer.
Liv. II, s. 673.
9) Mannhardt LG, s. 334.
10) Ib., s. 359; Jfr P. Sartori 1903, s. 54.
11) De främmande i grannskapet ta ingen del
däri och släppas inte in, B. Senkevica 1939,
s. 155.
12) E. Birkeli 1944, s. 9.
13) Kurl. Kirchenordnung, Instructio generalis,
K II v.
14) E. Kurtz 1925, s. 116 f.
15) I. Kleijntjenss II, 1941, s. 254 f.; K. Straubergs II, 1940; jfr s. 000 ovan.
16) Mannhardt LG, s. 444.
17) Ib., s. 446.
l7a) Ib., 458 f.
18) Ib., s. 467 f.
19) K. Mtihlenbach-J. Endzelins 1923-32.
20) Mannhardt LG, s. 477, kap. 7.
21) Ib., s. 480.
22) Ib., s. 482.
23) J. W. Boecler 1848, s. 673, har meddelat,
nästan ordagrant efter P. Einhorn, detsam
ma om esterna, här dock endast på "alla
själars dag". Boeclers text också hos H. F.
Feilberg I, 1904, s. 57.
1)
2)

24)
25)
2 6)
27)

28)
29)
30)

31)
32)
33)
34)
35)
36)

37)

38)

39)
40)

41)
42)

43)
44)
45)
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J w Boecler 1848 ib.: "i en därtill iordningställd och uppväri�d bad- eller annan stuga".
Mannhardt LG, s. 487.
E. Lundström 1914, s. 299, Bil. XXIV.
Mannhardt LG, s. 500.
Ib., s. 501.
Ib., s. 504.
Ib., s. 507.
Ib., s. 508.
J. Kanold IV, 1726 f, s. 27.
Jfr M. Praetorius, om preussarna på skörde
festen se Mannhardt LG, s. 572 f.
Curlai�diae quaedam memorabili.a; Hupel II,
s. 144.
Latvju Raksti, Alsvanga, s. 8, anm.
E. Birkeli 1944, s. 134.
Under hela denna tid fick man inte tröska
säd ty man trodde att den sedan inte grodde
om' den såddes, emedan de vredgade själarna
hindrade den att göra det, P. Sartori 1903,
s. 53.
Jfr H. F. Feilberg II, 1904, s. 4: "Et ske!
må dog nok hrer srettes mellan slregtens
d0de og vretterne. Trods rredelsen for de
d0de skal de mottages så hensynsfuld og
godt' man revner. Offeret, gaverne, der
frem'.srettes for dem, er en hilsen, et bud ti1
dem fra den slregt, de forlod; en bön om at
de som er strerkere end de levende og staar
de' dunkle skrebnemagter nrermere, til ad
vare, hjrelpe, skrerme menneskerne. Fjrer
nere staar vretter og trolde, · men de, som
har magt til at 0de bondens kvreg og korn
eller give vrekst og rigdom, må man g0re
vel stemte mod sine interesser, og give dem
del i hvad ting man selv ejer".
Scr.rer. Livon. II, s. 634 f.
Ib., s. 645.
Ib., s. 628 f.
Ib., s. 597.
E. H. J. Lundström 1914, s. 2176, bil. XXIV.
Reformatio gentis Letticae, i Ser. rer. Liv.
II, s. 635.
Ib., s. 645.

Också i julfirandet återfinna vi seder och
bruk som sammanhänga med dödskulten. Jul
tiden bevarade s j ä I a g i 11 e n a s karakte
ristiska drag; man lät t. ex. mat stå fram
dukad eller bredde ut halm på golvet. Tvag
ningen i badstugan, ljusen på bordet, eldarna,
de dödas ankomst, bäiddarna för dem, sökan
det efter deras spår i askan, alla dessa mo
ment omnämnas. Martin P:n Nilsson vill
dock icke godtaga ett samband mellan själa
fest- och fruktbarhetsriterna: Ett naturligt
samband mellan själa- och fruktbarhetsfest
kan man icke finna om man ej hyllar den
omstridda och ganska osannolika teorin, att
de döda tillika äro fruktbarhetens givare. 1)
Det kan icke förnekas att många olika element
äro knutna till julen - de dödas besök, frukt
barhetsriter, sol- och eldkult - såsom H. F.
Feilberg, M. P:n Nilsson, H. Cefander och N.
Lid påvisat. 2) I Danmark har skördefesteI1
kunnat hålla sig kvar på Mikaelidagen, 3) men
i Sverige och Norge flyttades den till Lucia
dagen och julen, ehuru den ännu år 1772 fira
des på MikaeHdagen. 4) Enligt E. Birkeli
brukade man på julaftonen besöka gravhögen
och åtminstone dricka öl där; man kunde
ibland också dansa. En ölskål vid graven är
belagd från Sverige, drycken hällde man ut
på graven, det förekom också att man tände
ljus. 5) De viktigaste momenten för Sveriges
del skulle vara tändandet av bål, badet för
de döda, öppnandet av dörrar och förrådshus,
dukningen av bordet med julbröd samt den
bäddade sängen eller hedersplatsen. 6) Vad
badet angår, var det i Norge förbjudet att
tömma ut badvattnet på julaftonen, ty man
trodde att de osynliga gästerna önskade an
vända det. Efter badet fick man inte släcka
elden i bastun, ty de döda kommo dit för att
bada. 7) Bordet förblev dukat till nyårsafton
och ännu längre; man kunde dock även ordna
ett extra bord för de underjordiska, som
eventuellt kommo på besök; i Sverige åt man
tillsammans med de osynliga gästerna. 8) Hal
men på stugans golv, som redan omnämnes
av Snorre Sturlasson, var avsedd som säng
plats för nykomlingarna. 9) Den högtidliga
inbjudan är omnämnd från Island, 10) likaså
fördrivandet av de döda, vilket i Norge skedde
på ett brutalt sätt, med "stokker og stenger,
björkekvister, limer og pisker, busker, men i

Sverige fick heta bära ut julen, äta ut julen,
dricka ut, köra ut, dansa ut julen." 11)
Julnatten är "själarnas dag", då komma
alla under året hädangångna osynliga på be
sök till sina forna hem för att gästa sina
levande anhöriga och se, att de ha det gott
och icke lida någon nöd . .. Vid 11-12-tiden
om natten . . . är det som de dödas andar
komma, så att då skola alla dörrar stå olåsta
och inga spjäll stängas. Enligt gammal, ännu
mångenstädes fortlevande tradition får icke
heller maten julaftonen dukas av från jul
bordet, utan skall den stå framme för de döda,
som då komma och smaka på den . . . Ljus
skulle också tändas och lysa för att "dom"
skulle kunna se i mörkret, elden brinna för
att de skulle kunna värma sig och badstugan
vara uppeldad. Familjemedlemmarnas vanliga
sovplatser lämnades också åt de osynliga gäs
terna, under det att de själva tillbragte nat
ten i den på golvet utbredda julhalmen, so;m
sades förta ljudet av de dödas fotsteg . . .
Funno de döda sig glömda, sutto de gråtande
på sina gravar och fröso. 12) ••• Julnatten
öppnas alla gravar, och då hålla även de döda
efter besöket i sina forna hem gudstjänst i
kyrkan. 13)
Också i Lettland har julen firats som en
själafest, vilket bl. a. framgår av Lubenaus
skildring av en resa från Königsberg till Kur
land år 1585, där han tillbragte julen hos de
sedan 1300-talet fria letterna, de "kuriska
kungarna".
Då foro de på jakt till sina heliga skogar,
där de annars under hela året inte fingo döda
något vilt eller hugga något träd. Det som
de vid detta tillfälle fällde av rådjur, hjort
och hare, flådde och stekte de och satte det
på ett långt bord, och runtomkring detta tän
des en mängd vaxljus för föräldrars, far- och
morföräldrars, barns och släktingars själar.
Medan de stodo där eller gingo fram och
tillbaka, åto och drucko de och trugade även
oss att göra det. Sedan hämtade de ett tomt
ölfat, slogo med två påkar på det, och man
och kvinna dansade omkring bordet, liksom
också barnen, vilket varade hela natten. När
nu var och en gick att sova, bådo de oss att
äta och även taga med vad vi önskade; ty de
äta intet av det som blivit över utan ge det
åt hundarna. De ville inte heller taga något
betalt av oss för det vi ätit. 14)
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P. Einhorn talar likaså 15) om att julen
firades med ett gille liknande den sista be
gravningsmåltiden efter begravningen 16) och
under stort larm. Bl. a. förekommo masker.
För övrigt brukade man vid julen låta mat
och dryck stå kvar på bordet, i badstugan
eller i stugan. 17) Där man i vissa trakter
fortsatte med själamåltider ända fram till jul,
glömde man inte heller på julafton de döda.18)
Några bruk som speciellt sammanhänga med
julen måste vi här gå närmare in på, först
och främst j u 1 s t o c k e n (julstubben, jul
kubben?).
I Bretagne bruka släktingarna samlas den
2 november och tillbringa tiden med att sit
tande vid härden samtala om sina döda. Hus
modern dukar sedan bordet med duk och fest
kärl. Sedan gå de alla till vila. E1den på
härden hålles vid liv med hjälp av en stor
stock. Denna skall enligt Birkeli vara "en
d0des kubbe". 19) På Gotland har emellertid
länge en ännu ursprungligare sed levat kvar,
gräupacken eller jaulstucken (julstocken).
En stor stock, helst den största man kunde
komma åt, lades i spisen. Den var så stor,
att flera karlar behöv,d,es för att hämta in
den: Ibland måste den rullas in. Den ur
spisen utskjutande änden vilade på en pall.
Den makades in med stor högtidlighet, då
alla arbeten undangjorts, ofta strax före
kvällsmålet. Ofta hjälpte man varandra, och
därvid vankades det traktering av allt det
bästa man bakat och bryggt till jul. Julölet
skulle då först slås upp. Vid bjudandet tog
man plats på stocken. Efteråt gingo bönder
na omkring och sågo efter på varandras jul
stockar - ty det var en ära i att ha den
största, smakade på julölet och önskade
varandra en fröjdefull helg. Julstocken skulle
räcka åtminstone till nyår eller också till
tjugondedagen. Den fick inte brinna upp helt
och hållet, sista stumpen gömdes eller kasta
des i rågbåset, för god skörd, eller i fårhuset,
för lammalycka. 20) Man trodde att de döda
värmde sig vid elden och sedan kommo och
åto vid bordet. I Lettland frågade man år
1717 bonden Wohgul i Rauna, varför han
sent på kvällen den 3 november gjort upp eld
vid bostadsrians fyra hörn, medan han inne
i själva rian, vars dörrar och fönster varit
stängda, lagt en bunt hö på bordet och där
bredvid bröd och ljus, varefter han bett och
sjungit tillsammans med de sina. Härpå gav
han till svar, att det skett till Blul,m Dievs'
(stockgudens) ära. 21) Det är tydligt att
stocken i båda fallen verkligen haft något att
betyda. Julaftonen kallas i Lettland också
Blul{a vakars (stockkvällen). Att stocken har
någ�t samband med själatiden är säkert.
Även på annat håll är den sedan gammalt
knuten till jultiden, så t. ex. ännu år 1184 i

Mlinster och Leiden. 22) Under 1400-talet
måste i trakterna omkring Mosel och Rhen
en ekstock brinna ända till den 6 januari, på
sina håll till och med ända till nästa jul, i en
ugn där elden blott delvis kunde komma åt
den. Enligt H. Freudenthal är seden att
bränna en stock känd i västra Tyskland,
Frankrike, Belgien, Schweiz, Italien, Balkan
halvön och hos slaverna. 23) Den har intet
samband med den kristna läran, 24) men sam
manställes med bespisandet av hus- och härd
andarna 25) som vegetationsdemoner 26) samt
med jul- 27) och midsommarelden. 28) H. Freu
denthal anser att brännandet av stocken inte
är någon samfundets angelägenhet utan den
enskildes i hemmet, såsom sådan nära för
bunden med eldens förnyelse. Detta är dock
föga troligt, ty för det första hörde brännan
det av stocken inte bara samman med julen
och för ,det andra har det trots allt varit en
allas gemensamma angelägenhet. De lettiska
källorna bjuda oss härvidlag ett rikt material.
I procession drogs stocken från gård till gård,
medan man sjöng, dansade och bjöd på mat
och dryck. Sålunda berättar P. Einhorn år
1636: 29)
Och de fira till och med und,er vår julnatt
och kvällen före en skamlös fest, med mat,
dryck, dans, hoppande och skrikande, i det
de gå runt från det ena huset till det andra
under sådant väldigt skrän, att de sinsemellan
inte kalla julkvällen för annat än danskvällen,
eftersom de tillbringa hela natten med dans,
sång och hoppande. Samma kväll kallas ock
så Bluckvackar, d. v. s. stockkvällen, emedan
de därvid under stort oväsen draga omkring
med en stock, sedan bränna den och så ha
sin fröjd däråt. Det är allt mycket skamligt,
och de göra fortfarande allt helt öppet.
Detsamma berättas också i Historia lettica
(c. 4). Man kan också jämföra J. Kanolds
uppgifter:
Januarius-Svehtku Mehnessis (festmånad)
i vilken månad den gamla jultiden infaller.
Här nedan meddelas i korthet med vilka ce
remonier de bruka fira den heliga julnatten
(som kallas stocknatten, stockaftonen, (Bluk
ku vakker), om än hemligt på grund av sin
stora fruktan för de evangeliska prästernas
beivrande: De lägga nämligen under julnatten
en stor tjock, knotig stock i elden, låta den
långsamt brinna ända till ljusan dag; det som
nu återstår av stocken, gömma de ända till
våren, klyva några bitar av den, kasta de
avhuggna spånen kors och tvärs i porten, då
alla kreatur för första gången på våren gå
ut på bete. Det djur som nu med fötterna
trampar på spånorna, dör oundvikligen det
året eller drabbas av andra olyckshändelser.30)
J. Lange 31) följer i sin tur Einhorns skild
ring: blu),m va-kars (stockkvällen) torde ha

116

JULTIDEN

varit ett hedniskt gille, där man under löjliga
ceremonier brände stocken. G. Stender, 32 )
som förlägger denna fest till jultiden, antager,
att stocken släpades omkring, medan man åt,
drack och hoppade, varefter den brändes un
der löjliga ceremoni.er som en symbol för det
mödosamma sommar- och höstarbetets avslut
ning. Enligt 0. Schultz 33) var det julafton,
som de drogo omkring en stor tung stock med
bastrep, under stort jubel vältrade den från
en by till en annan och från det ena huset
till det andra och slutligen brände den. F.
Milbergs 34) nämner inte julen utan blulm veli
(stockvältandet) under vintermånade� (d�
cember), då folket efter åkerarbetets och
tröskningens avslutning "gjorde en omgång",
medan de vältade en stock, och sedan de ätit
och druckit, brände upp den på den sista går
den. Detsamma finna vi hos J. Spiss, 35) vil
ken liksom Milbergs följer G. Stender och
alltså sammanställer brännandet av stocken
med skördefesterna och skildrar detta som
dessas avslutning.
Detta stämmer väl icke överens med H.
Freudenthals husgillen, utan mera med skör
defesterna. Däremot kan man påvisa drag,
som äro karakteristiska för hus- och själakul
ten hos letterna, så t. ex. i den ovan anförda
berättelsen från Rauna (1717). Även K.
Schilling 36) är av den åsikten, att bluku va
kars varit en själafton. Då var det förbjudet
att spinna, liksom man över huvud tagat i
Vidzeme och Kurzeme inte uträttade något
sådant arbete på torsdagskvällarna. Enligt
D. Ozolil;is 37 ) fick man inte någonstans företa
sig något dessa kvällar, då kvinnorna höllo
stockkväll. 0. Lideks, som samlat material
rörande denna, meddelar, att bluku vakars
hölls varje torsdag redan från och , med Mar
tinsdagen, ehuru endast den sista torsdags
kvällen före jul och julafton hade någon ut
präglad festkaraktär. 38) I många trakter fö
rekommo sådana aftnar hela vintern igenom,
men endast de före jul kallades stockaftnar.
Spricu Ernsts 39) skriver, att husbonden
nämnda kväll rullade ekstocken runt fyra
gånger och slutligen sköt in den i elden, samt
att allt folket sedan värmde sig vid elden.
I Märupe skurade man bostadsrian till jul
och lät sedan ekstocken brinna i ugnen. Män
och kvinnor samlades framför ugnen, drucko
öl vid bordet och åto kakor (karasas,). Mitt
i bostadsrian sutto pojkarna och gungade på
bjälken; de skulle "skjuta" den av halm gjor
de trebenta haren. Lyckades det tre gånger
i följd för någon, skulle allt gå väl för honom
under det kommande året; träffade han inte
haren en enda gång, blev det följande året
olyckligt (LFK 76, 1833). Denna halmhare,
som bringade lycka och god skörd, påminner
om de svenska halmdjuren vid jul. Också

stugan kunde man dansa och hoppa omkring
stocken (LFK 179, 1234).
De svenska juldjur, som varit knutna till
skörden och tillverkats av halm, liksom den
lettiska trebenta haren, äro naturligtvis sym
boliskt uppfattade men samtidigt lycko- och
välsignelsebringande. I en mycket ovanlig
form före, komma de hos letterna, nämligen
som vargar eller v a r u 1 v a r. De senares
verksamhet sammanhänger med Luciafiran
det, som annars inte spelar någon större roll
hos letterna.
Ar 1691 erkände den 86-årige lettiske bon
den Thiess inför domstol, att han löpt som
varulv, men förnekade att han vore t r o 11k a r 1. Till fots hade de som vargar gått till
helvetet, som låg i Purva ezers (träsksjö) vid
Mälpils. Dörrvaktarna avvisade dem, då de
ville hämta ut något av den sädesblom eller
säd, som trollkarlarna burit dit. Blommen
förvarades i ett särskilt förrådsrum (klets)
och säden i ett annat. Varulvarna löpte till
helvetet emedan därifrån skulle hämtas t. ex.
kreatur, säd, och annat växande. Hade man
blivit försenad, så att man inte hann dit, me
dan portarna ännu voro öppna, eller inte hann
bära ut något av blom och säd, fick man
ett dåligt sädesår. Han hade själv hämtat
korn, havre, och råg, så mycket han orkat
bära. Det hade skett under Lucianatten före
jul. Till helvetet kommo de vanligen tre
gånger: pingst-, midsommar- och Lucianatten.
Vad de båda förstnämnda beträffar, kom man
inte varje gång dit just under dessa nätter
utan först då säden stod riktigt i blom, ty då
och under tiden för sådden rövade trollkar
larna bort välsignelsen och förde den sedan
till helvetet, medan varulvarna ansträngde
sig att hämta den tillbaka. Där tillämpades
en egen tideräkning. Djävulen sådde redan
långt i förväg; vid jul var det redan fullstän
digt grönt, både säden och träden. 40 ) Dessa
varulvar kommo från olika trakter, fördelade
på grupper. Även kvinnorna. Men döttrarna
skickades att som drakar (piil,ds) röva mjölk
och smörlyckan. Varulvarna voro inte djävu
lens tjänare utan hämtade tillbaka det som
trollkarlarna burit samman; djävulen tog illa
upp och slog dem som hundar. De voro så
ledes Guds hundar och bringade människorna
lycka; hade de inte stulit denna tillbaka från
djävulen, skulle den ha gått förlorad för män
niskorna.
Sedan H. Bruiningk publicerade denna pro
cess, 41) ha ännu flera blivit kända. I en an
nan dylik, från år 1647, som publicerades av
T. Zemzaris, 42) höll man lika strängt på
skillnaden mellan varulvar och trollkarlar,
vilket domarna dock icke ville gå med på, utan
dömde den anklagade Hindrich Blende som
trollkarl. Att varulvarna bekämpade häxor-
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na och förföljde dem, berättade redan Peuce
rus år 1560. 43) I en annan process erkände
varulven Mgund, att det var häxornas plikt
att stjäla sädesblommen och hämta den åt sin
herre djävulen. Men de själva, varulvarna,
bura den tillbaka till ägarna och skyddade
dem så från förluster. 44) Häxorna träffade
de vid jultid, midsommarafton och pingst.
Vad dessa tidpunkter beträffar, var det hos
slaverna framför allt pingstaftonen hos let
terna och en del andra folk också midsom
maraftonen som höllos som själatid. Lucia
dagen eller julafton spelade samma roll sär
skilt i Skandinavien; här voro de också på det
allra närmaste knutna till skörden. Det är
påfallande, att man annars inte skilde troll
karlar och häxor så noga från varulvarna.
En häxa kunde också vara varulv (enligt en
häxprocess av år 1608). Varulvarna samman
träffade med häxorna i varg- eller människo
gestalt (1683), en häxas make var varulv
(1614). Varulvarnas hustrur löpte som var
ulvar, men döttrarna som piil,{is för att stjäla
välsignelsen från mjölken och smöret (1691).
Men de s. k. mjölkhäxorna i den lettiska folk
traditionen voro något helt annat än häxpro
cessernas skadebringande häxor (malefica,e),
och även den s. k. raggan (ragana, häxa) i en
process år 1647 hörde såsom flygande ande
snarare till den förra gruppen. År 1673 an
klagades en viss Balodis för att man sett en
piil,ds flyga till och från hans hus. År 164 7
erkände en kvinna vid namn Blende, vars far
också stod som anklagad, att hon flugit som
pulj:is och av en "vetande" blivit inspärrad i
en kruka och pinad, ett motiv som vi känna
till från den yngre folktraditionen. 45) Vore
det möjligt att förklara etymologien för vil
katis (varulv) icke endast med vilks (varg)
utan liksom i fråga om vilce (= piil,{is som
kvinna) med vilkt (draga, draga in) kunde
man etymologiskt och anologiskt förstå var
ulvens roll som "lyckobringare" (för sig själv
eller för andra). Motivet med återbärandet
av välsignelsen känna vi också till från my
terna om Demeter och Persefone.
Till julen äro även andra mytiska väsen
knutna, som i Kurzeme äro kända som miez
vilkas. 46) De ha såsom kornvargar (Gersten
wölfe) sammanställts med sädesvargarna
(Kornwölfe), vilket emellertid är omöjligt ur
etymologisk synpunkt. I alla de visor som
insamlats av K. Petersons förekomma blott
miezvilkas som pluralis till miezvilka (från
vilkt, draga), vilka enQ.ast kunna samman
ställas med det förutnämnda vilce men icke
med vilks (varg) och alltså blott kan betyda
"kornbärerska, -bringerska" eller k o r n b ä r a r e, - b r i n g a r e. Det berättas om
följande sedvänja: i trakten av Ventspils bru
kade byborna den första juldagen göra en
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rundgång och i olika grupper besöka alla hus
i byn. Den första gruppen fördes av miezvilku
tevs (miezvilkas' fader), den andra av miez
vilku mäte (moder), vilka samtidigt voro för
sångare. De övriga däremot bildade miezvilku
draudze (miezvilkassamfundet), på samma
sätt som man midsommarafton ha·de en Jä1,1a
husbonden), Jä1,1a
tevs (midsommarfadern
mäte (midsommarmodern), medan de övriga
kallades Jana berni (midsommarbarnen). 47)
När de korn'mo till ett hus, sjöngo de: "Ropa,
skrik, miezvilku draudze, så att varg och björn
fly till skogs, så att fålarna på betet kunna
gå fritt omkring". Också inne på gården
sjöngo de. De hade ris med sig, som de kas
tade ifrån sig i förrummet, i det de sjöngo:
"Dip, dop, dip, dop, du miezvilkas' kväll, alla
små barn med tiggarpåsar, påsar på ryggen,
axen i dem". När de komma in i stugan,
sjöngo de: "Miezvilkas sprungo in i rö·kstu
gan, Gud kommer att giva en dimmig som
mar . . . Äro alla människor från förra året
vid god hälsa? Friska lämnade jag dem,
friska träffade jag dem igen. Give Gud att
de förbli friska." Man gav det rådet att vaka
över prylarna ty de hade slitit sönder skorna,
när de hoppade över gärdesgården. Båda
grupperna sjöngo och bjödos också på öl; den
som druckit ur kannan, höjde denna och
sjöng: "Höj och sänk ner miezvilkas' kanna;
ju högre man lyfter den, desto slankare blir
axet, i det slanka axet frodas kornet". Man
bjöd upp till dans och sade också: "Kära mor,
tag på dig miezvilka,s' kläder, tag på dig en
svart kjortel, svep om dig en lång duk". Se
dan de ätit bönor och kött, gingo de vidare:
"Gör er färdiga, kläd på er, miezvilkas' barn,
den ene klättrar upp i linden, den andre i
eken, den tredje går in i vår käre broders
förrådshus. Med Gud, med Gud, med Gud
mottager man, med Gud ledsagar man!" Se
dan gingo de vidare. De bura axen i påsarna
och sprungo till linden och eken och in i för
rådshuset som lyckobringare och uppnådde
med dansen och drickandet att växtkraften
främjades. Varje år kommo de svartklädda,
hoppande likt vargar över gärdesgården. Till
funktionerna voro de varulvar och liknade
vilces, de förde med sig välsignelse och god
skörd.
Det berättas om ännu en rundvandring,
denna gång av m a s k e r kända under t. ex.
namnen l}ekatas, budeJi, lmrcumi. De komma
sent om kvällen under själatiden på hösten 48)
ända fram till fastan, de trampade ner ogrä
set (LD 54540), med sin dans förde de lycka
med sig åt trädgården (ib. 33460, 54541),
bringade korn och råg (ib. 33323), förde in
fålar, får och kalvar i fähuset (33463) samt
slogo med ett spö den unga svärdottern m. m.
Det är påfallande att de kallades Ziemas-
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svetki (j u 1 a r) och alltså framträdde som en
personifikation: "Vad ljuder där, vad klingar
där? Det är jularna som kommit med silver
slädar. Gå och titta, barn, jularna ha kom
mit" (ib. 54345). Färden gick genom yrsnön:
"Vad är det som virvlar med snön (putina)
där bortom berget? Jularna komma virvlan
de" (ib. 54344). De komma nerför berget:
"Vad skola vi göra, kära syster, jularna kom
ma ner på slätten. Låt oss gå, stora och små
låt oss draga jularna uppför berget" (ib'.
54347). "Stora äro jularna, de ha åkt ner för
berget, låt oss gå, unga och gamla, vi skola
föra dem uppför berget" (ib. 54348). "Stanna
de här, så måste de lägga sig att sova i höet.
Jularna ha frågat, var vi skola låta dem sova.
I stugan under bänken, i det doftande höet"
(ib. 54367) eller också i fähuset: "Var sova
jularna när de komma? På skullen i fårhuset.
Var sova jularna den andra natten? På skul
len i fähuset. Var sova jularna när de draga
bort? På skullen i stallet" (ib. 54349). Tre
dagar stannade de som gäster. Man talade
också om jularna som de fyra bröderna (ib.
54338). De förde med sig bönor, ärter, gris
huvuden (smeceriti) (ib. 54335) samt korv
(ib.54335), de bryggde också öl i förhuset (ib.
54339), det var de "rika jularna" (i'b. 54333).
Maskerna voro sålunda välsignelsebringan
de personifikationer, som efter själatiden kom
mo och gästade släktingarna, 49) de bringade
gården välsignelse och marken god årsväxt,
och skrämde bort de onda andarna med buller
och dans. 50) Det var fruktbarhetsriter som
låga till grund för maskupptågen. En fråga
återstår dock, varför de ha prylar och hår
borstar? "Lägg åt sidan prylarna och hår
borstarna, mitt bland maskerna äro tjuvak
tiga människor (ib. 33445). "Hårborstar vill
jag stjäla, dem behöver jag: Maskernas barn
ha oborstat hår" (i:b. 33329). Att maskerna
över huvud taget skulle representera andar,
själar och döda får väl anses som ganska
säkert. Själatiden var deras tid. I stora ska
ror komma enligt germanernas tro de döda
under själatiden från de hädangångnas land,
fora blixtsnabbt över land och hav som en
invasion till de levande. Något mystiskt för
siggick i luften och på jorden. 51) Vanligen
gick denna färd genom luften, men ibland
också på jorden, de reste, kommo och redo
från dödsriket och ur gravhögarna. Hos let
terna finner man blott antydningar om dem;
det var krigarna,:; själar som fortsatte sina
strider i norrskenet. 52) Men i snöyran kunde
"jularnas" fredliga skaror också komma. De
voro icke främlingar och förde välsignelse
med sig. Släktingarnas själar bjöd man i
vänskap och utan rädsla på mat och dryck
och lät sova i en säng, när de under själatiden
kommit tillbaka och besökte sina gamla hem.

Först vid besökets slut måste man jaga eller
följa dem ut. Det var vänskapliga visiter,
åtföljda av ymnighet och fruktbarhetscere
monier. De kommo från ett land, där det
även om vintern var grönt överallt. 53) Man
kunde inte veta, varifrån fruktbarheten kom;
den blåstes ju hit på julaftonen med nordan
vinden: "Blås, blås, nordanvind:, på julafto
nen, blås ren råg på åkern, blås ogräset till
skogs" (LD 1755), eller: "In i logen korn och
råg, fålar in i stallet" (ib. 1756). De annal
kande "jularna" böra sammanställas med de
lyckobringande själarna, de voro "rika", de
kommo eller redo över berg och dal från
okänd trakt.
Om vi räkna både "Miezvilkas barn", "ju
larna" och "Johannesbarnen" samt "fågeldri
varna" vid påsk till dessa skaror, som sålunda
uppträdde vid bestämda tidpunkter och förde
lycka med sig, så komma vi in på ett annat
problem, nämligen att axen som "Miezvilkas"
fört med sig, lasten av foder, råg, korn, fålar
m. m., som "jularna" haft med sig i sin vagn
eller släde (LD 33282) samt kornet och fålar
na, som blåstes hit av nordanvinden (ib.
33282), måste komma från en plats, varifrån
också dessa skaror själva komma. Inte ens
sädesdraken (pii\ds), som fyllde sin husbon
des förrådshus, kunde alltid stjäla allt från
grannens, och i drakhistorierna är det inte
heller detta motiv som spelar den största rol
len, utan överbringandet av välsignelsen. Där
för äro också varulvsmotiven i de lettiska
häxprocesserna av alldeles särskild betydelse
för oss, nämligen de som gälla hämtandet och
hitförandet av sädesblommen från "helvetet",
alltså från ett land "på andra sidan". Detta
är ingalunda någon ödemark, där allt förgås,
det är ett land, där livet enligt den lettiska
folktraditionen t. ex. är skönare, ett land med
välstånd och överflöd, med rika åkrar, betan
de kreaturshjordar. Alla kunde väl inte stå
i direkt förbindelse med detta land, utan först
och främst var det de döda, som själva kom
mo därifrån och kunde föra med sig något,
för det andra deras representanter i mask
upptågen under själatiderna och för det tredje
också varulvarna, som liknade "Gudshundar
na", samt sädesdrakarna, sådana de förekom
mo i de lettiska häxprocesserna, däremot icke
varulvarna enligt <len medeltida uppfatt
ningen, enligt vilken dessa vållade människor
och djur skada.
Det är dock påfallande, att den lettiska
folktraditionen över huvud taget inte vet nå
got om germanernas förhärjande exercitum
furiosum, om de stora skaror av kringirrande
själar efter döda, som icke inbjudits men som
i sin ondska söker utnyttja denna för de döda
tillåtna tid.
Det var framför allt sådana
döda som omkommit genom svärd (in simili-
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tudinem mortuorum apparent ... mortuorum,
et maxime gladio interfectorum). Det var
odöpta barn och sådana som fallit i krig o.d. :
omnes infantes non baptizati, omnes in pugna
caesi, omnes ecstatici, in quorum corpora ani
mae, quae evo lassent, non rediissent. Det var
själarna efter människor som dött av olycks
händelse, genom krigsdomares eller bödlars
verk, före sin fastställda tid ... 54)
Utom de dödas julotta . . . den andra är
oskoreidi, jolaskreidi, lussiferdi m. m., även
den knuten till juletiden, den får skuld för
allt möjligt ledsamt, som kan inträffa under
julen: den rövar bort folk, och den förtär
eller fördärvar maten och julölet. Liksom de
döda anhöriga då besöka sina gamla hem,
tänkas de farliga döda, de elaka ,gengångarna,
då också vara i rörelse som objudna gäster
och utgöra huvudbeståndsdelen av oskorei
di. 55) Jämför också det lapska coetus Julius,
till vilken man offrade. 56) Endast de baltiska
folkens varulvsskaror vid jul, enligt Olaus
Magnus och C. Peucerus' upgifter, stå dem
ganska nära, däremot icke de välvilliga, lycko
bringande tågen vid midsommar och jul.

De Vries har skrivit följande om de båda
komponenterna i julfirandet:
Man har velat förklara julfesten ur döds
och fruktbarhetskulten. Det är lätt att finna
bevis för båda delarna. De dödas andar spela
en stor roll under tolvnätterna; de besöka
människors boningar, för dem ställes alltid
ett rum i ordning och dukas ett bord; man
frambär offer till dem . . . i det stora hela
äro just de drag som tyda på dödskult märk
värdigt väl bevarade. I motsats härtill höra
vi att den sista kärven spelade en särskild
roll vid julfesten. Sådana drag tyda på ett
nära samband med växtlighetskulten. Här
finns det emellertid inte något antingen eller. Man behöver inte granska den jäm
förande religionshistoriens rika material länge
för att förstå, att de intimaste förbinatlser
funnits mellan jordens växtkraft och a·nJar
nas inflytande. Men på vilket sätt denna ur
gamla tro förverkligats i kulten, få vi icke
veta, om vi begränsa oss till den hedniska
tidens källor. Däremot ger oss den nutida
folkseden rika upplysningar. 57)
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Karlis Straubergs

Der lebende Tote in der lettischen Vol.kstradition.
Stummheit, zunehmende körperliche Dickkö,pfig
heit, unheimliche Bösäugigkeit). Der Tote der
lettischen Tradition lebt als "lebender Toter"
fort, muss auch alles mitbekommen, was er in
diesem Leben benötigte. Daher die Grabbeigaben.
Haben aber die Nachgebliebenen seinen letzten
Willen nicht befolgt, waren sie mit den Beigaben
nachlässig oder geizig, so kann der Tote zu ihnen
kommen, um sie zu stören und zu beunruhigen,
bis er das ihm Zukommende wirklich erhält. Die
Furcht ist also nur etwas Sekundäres. Hat der
Tote all das bekommen, was er bekommen soll,
muss er auch nicht zuri.ickkehren. Die Pietät
und das Wohlwollen gegeni.iber den Toten wird
von ihm mit der gleichen MUnze zuri.ickgezahlt.

Einleitung.

Der Glaube von dem Leben nach dem Tode
als eiiner direkten Fortsetzung des hiesigen irdi
schen Lebens spiegelt sich ebenso wie in den
archäologischen Funden so auch in den schrift
lichen Quellen und auch noch in der jtingeren
Tradition. Die Frage, ob die Volkstradition als
Quelle zulässig ist, lässt eine positive Antwort
zu. Blieb der Volksglaube als "Aberglaube" sei
nerzeit unberi.icksichtigt, so muss er heute einem
Archiv älterer magisch- kultischer Anschauungen
und Gebräuche verglichen werden, die fi.ir die
kulturgeschichtliche Forschung von grösstem
Gewicht sind. Fiir die Letten sind auch die
älteren Volkslieder nicht ausser acht zu lassen,
da sie eine Unmenge von sehr alterti.imlichen
Reminiszenzen aus der Vorzeit bewahrt haben.
Die schriftliche Ueberlieferung derselben geht
bis auf das Jahr 1582 zuri.ick; ihre Bli.itezeit fällt
nach P. smits Auffassung in das 13.-16. Jh.;
nach A. sväbe sind sie aber älterer Herkunft,
und in Einzelheiten gehen sie bis auf die ältesten
Schichten der Eisenzeit zuri.ick. Sowohl eine
Zusammenstellung mit den archäologischen Er
gebnissen und der fri.ihgeschichtlichen Tradition
als auch der Vergleich mit dem Kulturgut an
:l.erer Völker, besonders aber der Nachbarvölker,
ist notwendig gewesen, wobei der wichtigste
Anteil auf die anderen Völker der Baltengruppe
(Litauer, Altpreussen) entfällt.
I, Die ältesten Bestattungsformen,
1.

3, 7, 9. Dundaga socken;
va socken; 2. Paltmale socken; Baldone socken.
8.
Lettiska gravvårdar från: 1. Ruca
en;
k
ke ; 6_ lkskile soc
4. Sloka socken; 5. Perkone so� D: efter ;,LatvJ·u raksti"' del III.
Teckningar av Jänis Crrulls
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Hockerbegräbnisse.

Nur einzelne Funde gehen in Lettland auf die
Zeit der Schnurkeramik (2500-2000 v. Chr.)
zuri.ick. Viel mehr sind bronzezeitliche Begräb
nisse bekannt, bei denen Beerdigung nebst Lei
chenverbrennung vorkommt, nicht aber die seit
der Steinzeit
bekannten Hoc�erbegräbnisse,
obwohl sie in den Gräbern der anderen Völkern
der sog. baltischen Gruppe, so in Preussen, noch
in der Eisenzeit zu finden sind. Spuren der Sitte
begegnen in den älteren lettischen Volksliedern,
so z.B., "Ich habe mein Bri.iderlein mit Stricken
zusammengebunden, die Tiire mit dem Schli.issel
zugeschlossen, damit er nicht als Gast zu mir
lrnmmt" (L. D. 27514). Ist jemand auf dem
Kirchhof eingeschlafen, so vernimmt er einen
Gesang aus der Erde "Was �ommst du uneinge
laden zu denen, die eingeladen sind. Deine Augen
sind nicht ausgedreht, deine Glied:er nicht aus
gezogen" (L. D. 27796). In diesen Liedern wer
den die Toten idealisiert und als die Ti.ichtigen,
die guten Leute aus dem Lande der Gerechten
den Lebenden gegeni.ibergestellt, wobei die Ver
stUmmelung des Körpers gewissermassen als Vor
bedingung der Aufnahme in die Reihe der von
der Mutter Erde angenommenen Toten angedeu
tet wird. Will man die Begräbnisbräuche und
den Totenkult nur oder hauptsächlich aus der
Furcht vor den Toten ableiten, so ist dies doch
schwer i.ibertrieben. Dasselbe trifft auch fi.ir den
Begriff des "lebenden Leichnames" zu, wie er von
T. Naumann dargestellt wurde (Zustand der
R:ä!te, scheinbar böswillige Reglosigkeit und

2. Das Totenhaus.

Furcht vor dem Toten kommt sehr wenig bei
der Hausbestattung in Frage, bei welcher der
Tote mit dem Lebenden noch immer eng verbun
den verbleibt. Neben dieser Sitte, die bis auf die
ältere Steinzeit zurUckgeht, stellt die Bestattung
seit dem Neolithikum die Gräber auch als Nach
bildungen des Wohnhauses dar. Aus der friihe
ren Bronzezeit sind die Einbauten in die Grab
hi.igel mit einem dachförmigen Aufbau bekannt.
Die Holzbauten aus der Bronzezeit in den Grab
hi.igeln in Kirchenheiligen und Nienstedt in Hes
sen und Holland, das Königsgrab von Seddin,
die Grabbauten aus der jUngeren Hallstattzeit,
die skythischen Hausgräber, die der Wohnung
Kammergräber,
etruskischen
nachgebildeten
auch die Hausurnen der Bronze- und Eisenzeit
u.s.w. gehen ja alle auf dieselbe Idee einer To
tenwohnung zuri.ick. Eine eingehende Beschrei
bung der skandinavischen Holzkaimmergräber
der Vikingerzeit ist bei T.J. Arne (1931, 285) u.a.
zu finden. In Lettland sind keine Holzkammer
gräber gefunden worden. Reminiszenzen sind
aber in den Volksliedern zu finden, so z.B.: "Die
Lerche baut ihr Nest im Hufe des Pferdes, mein
Bruder aber ein Zimmer im Sandhi.igel" (L. D.
41499, 27556). Ueber der Erde liegende Grab
häuser sind bei den Lappen und Karelern -erhal
ten. Mit einem Dach si:nd auch die älteren Grab
mäler versehen. In Lettland waren sie dem
Kreuz mit einem Dach, unter dem ''die Seelen
die erste Nacht verbringen konnten", nicht ähn
lich (L.D. 27616 u. w.).
öfters werden Grabhi.igel als Totenwohnung
erwähnt. Der Tote schläft dort, hört aber alles,
kann sich auch mit den Verwandten unterhalten
und nachts auf dem Hi.igel sitzen (L. D. 27667
u. a.). Wird in den jtingeren Volksliedern der
Sarg "ewiges Haus" genannt, so ist hier der
Tote dem Begriffe des Leichnams viel näher
gekommen: er schläft dort, hört und fi.ihlt aber
nichts mehr.
Den provisorischen Hi!fsmitteln gehört auch
das Zelt als Totenhaus an, das nach dem Tode
i.iber dem Toten errichtet wird. Aus dem
Bericht Ibn-Fadlans wie auch aus den nordischen
Sagen ist diese Sitte bekannt. In Lettland
kommt sie bis in die neueste Zeit noch immer
vor. Der Tote wird auf einem niedrigen Tische
aufgebahrt und neben dem Sarg werden vier
hölzerne Stangen aufgestellt, i.iber die ein
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weisses Laken gespannt wird. Auch die beiden
Schmalseiten werden zugedeckt und eine kleine
Hutte als "Totenhaus" geschaffen. E s ist dies
eine kurlä ndische S itte , auss er bei den Letten
auch bei den Zigeunern und Liven ebendort be 
kannt. Weiterhin wir d in Lettland, Estland,
Schweden u. a. die Totenstube mit weissen Laken
verhängt. Bei den Mordvinen und Esten werden
die T oten in der "Seelen zeit" in die mit weissen
Laken behän gte Stube eingeladen , wie auch dd:e
Stube wäh rend der Hochzeit in gleicher Weise
in Schwe den Lettland Estland und Karelien
ausgeschmuckt wird. In Karelien werden auch
Holznägel för die Kleider der unsichtbaren
Gäste, d. h . der anwesenden Verstorbenen, in die
Wandsoalten der mit weissen Laken ausgestatte
ten Stube eingeschlagen (G. Ränk, 45).
3.

Der Grabhugel.
Die Hugelbestattung bei den Völkern der bal
t ischen Gruppe ist seit der älteren Bronze zeit
bekannt, und die älteren Volkslieder der Letten
sind ihrem Inhalt und ihrer Idee nach am besten
mit den Bestattungsbräuchen der älteren Eisen
zeit zu vergleichen. Es wurde damals die erste
Leiche in einen Stein kreis au f den nackten Bo
den gel egt und mit einem flachen Hugel bedeckt,
der allmähl ich mit jeder neuen Bestattun g h öher
wurde m1d endlich den Steinkreis mitbedeckte.
Die Hugelgruppen , insgesamt 20-30, befanden
sich m eist in Wälde rn, u nd ein jeder Hugel diente
als Familiengrab. Auf solche Hugel gehen nun
d ie älteren lettischen Volkslieder zuruc k.
In
Lettland ist es Sitte, dass ,die Begleiter, die vom
Kirchhofe zuruckkommen, die zu Hause Verblie
benen mit einem vom Kirchof mitgenommenen
Tannenzweig mit den Worten sch lagen: "Sterbt
nicht, sterbt nicht, es gibt keinen Platz im Fried
hof," wobei auch motivier t wird: "Wir h aben
ja unsere Schwester am Rande des Grabes (auch
an der Pforte, ausserhalb des Friedho.fes u. a.)
begraben" (L. D. 27632). E s liegt klar zutage,
dass diese Sitte mit dem m o demen christlichen
Kirchhof eigentlich nichts zu tun h at; denn
erstens kan n sch wer lich v on einem Raummangel
in einem solchen gesprochen werden und zwei
tens ist ja die Be grabung ausserhalb d es Kirch
h ofes als die schwerste Strafe und nur fur grosse
Sunder vorgesehen. E s wäre Unsinn, mit solchen
Dingen zu Hause noch p r ahlen zu wollen. Ganz
nattirlich ist es aber, dass in dem Hugel der
allerletzte von den Begrabenen entweder am Gip
fel oder Ra nde oder auch ausserh alb des Stein
ringes zu liegen kommt. Vgl. die Volkslieder:
"Die Anhöhen und Ebenen sind mit den Schla
fenden voll: wo werde ich eine Schlafstätte f in
den? Muss ich wirklich oben am Gipfel schlafen
gehen?" (L.D. 27544). Auch: "Den Hugel herum
laufe ich eine Schlafstelle suchend, mit einer
Handvoll Stroh in der e inen Hand un d mit dem
Laken in der anderen" (ib. 2.7541) u. a. Singt
man aber: "Sterbt nun, sterbt nun, es gibt Platz
im Friedh o.f: ich habe meine Schwester in die
Mitte gelegt" (ib. 4048), so geht auch diese
Variante auf dieselbe Idee zuruck; n ur wird hier
ein n eues Grab angedeu tet.
Meist waren die Hugelgräber auch den archäo
logisch en Funden nach Waldgräber. Vgl. die
Volksliecler: "Warum soll ich nicht lie gen und
schlafen im weissen San dhugel? Die Winde we
hen, die Fichten he ulen, die Kiefersrpitzen flöten"
(27560), auch: "Es fliesst das Fltisschen, es weht
der Wind, die Wälder jauch zen " (ib.). Vermieden
werden die niedrigen Sten en und Stimpfe (46691).
Auch sind die Gräber am Rande des Weges
gelegen (27399), wo sie nach dem griec hischen
Muster von den Vorubergehenden begrusst wer-

den konn ten (49669): dort sitzt und wartet auf
die Ansprache der Vater oder die Mu tter ( 49689,
49695). Der Hugelrand war die Grenze, die der
Tote nicht uberschreiten durf te. Ein e Unterhal
tung mit dem Toten war durchaus möglich , auch
das Be treten des Grabes: "Weinend setze ich
meinen Fuss auf den grune:n Rasen: dort liegt
ja meine Mutter" (27587). "Weinend trat ich auf
den Gipfel, um m eine Mutter zu sehen" ( 49753).
"U nter dem dunnen Rasen liegt man wie unter
einer Decke - das Waisenkind will sie ja auf
heben" (27469). Die Sandschicht der Hugel
deckung war nur 20-30 cm d ick. Gespräche mit
de r Mutter im Grabe sind aus Litauen, Däne 
mark u. a. bekannt. Von seinem Hugel konnte
der Tote sehen , was in d er Welt v orgeht. Die
verstorbenen Eltern wurden auch zur Ho chze it
eing eladen; in Schweden wurde ihnen e in Platz
am Tische f rei gelassen (L. Hagberg 540)
, .

4. Die Mutter Erde und die Totenmutte'l'.
Die alte Vormundschaft der chtonischen Mäch
te, der Mutter Erde selbst oder der in 1h rem
Dienste stehenden Helfer u nd Helferinnen , is t
mit dem Grabhugel am engsten verbunden .
Trotz einer gewaltigen Differenzierung in der
lettischen Mythologie, wo uber 70 verschiedene
Mutter (je n ach Gattungen aus Natur- und
Menschenleben) bekannt sind, gehen die dii mi
nores letzten E ndes doch auf das kosmische Göt
terpaar Diev s al s Himme lsvate r u nd Zemes mä te
(Mutter Erde) zuruck (P. smits, 19'30,195). Die
Macht des Himmelvaters h at mit der Zeit zu 
genommen, und als Herrscher der Erde kommt
Diev s (= Gott) den Menschen so n ahe, dass er
in den mythologischen Liedern als Mensch und
Hauswirt dargestellt wurde. Die Zemes mäte
(Mutter Erde) hat aber ihre Funktionen allmäh
lich verloren, u nd n ach der D!ifferenzieru ng gingen
s ie auf die anderen Mutter uber.
So fiel z.B.
d as Totenreich der T ot enmutter (VeJu mäte ) zu,
obgleich auch die Mutter Erde selbst noch im
mer als die Pflegerin der Toten erwähnt wird
(L. D. 49520). Die Totenmutter ist weiss geklei
det. "Weiss sitzt sie auf dem mit weissem Klee
bewachsenen Hugel, die Hände weisser Blumen
voll, in ei nem weissen Manteltuch" ( 49778), u nd
weiss sind auch die Toten gekleidet, "weiss an
den Fussen" (49419), "in einem we issen Hemde,
mit weissen Schuhen" ( 49418). Das Hemd rnuss
lang genlljg sein, da sonsit die T oten burschen
sagen wurden , dass das Tot enmädchen n ackt se i
(27426). Auch Laken werden öfters genannt,
nicht aber so oft die K leider; in den Fällen abe r,
bei denen da s Mädchen tiber das Wasser zur T o
tenmutte r gekommen ist, was nur ausn ahms
weise erwähnt wird, werden die u nreinen und
n assen Kleide r gen annt (LTD X, 4160-4169),
oder sie werden von der Totenmutter getr ocknet:
"die Stan ge der Totenmutter beugt sich unter
den Schmuck sachen der NN: hier sind ihre Man
teltticher, Laken, Strumpfe, Handschuhe" (27782).
Fur die Totenmutter wird Brot gebacken; sie
hat Schltissel bei sich, wohnt u nter der Erde,
ist die Pförtnerin der Todespforte, auch wartet
sie auf den Kommenden, "auf dem Ran de des
Grabes der Kälte wegen tanzen d" (49434). Sie
kann auch sowohl durch die Grab- und Pestmut
ter als auch durch die Sonnentochter vertreten
werden, und auch die Totenkinder können die
Schltissel tragen. Der "Mittagsschlaf der Ewig
keit" ist k ein eigentlicher Todesschlaf ; er dauert
ja nur bis Mitternacht, "so lan ge die Sonne am
Himmel bleibt" (L.D. 27554). In der Nacht haben
d ie Tot en mehr Freiheit.
Ist der Tote dem Grabe abgegeben, so fällt das
Erdtor zu; der Schltissel ist verschwunden
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mich der Herr zu sich .gefordert, so schicke ich
mein Dien stmädchen zu ihm , fordert mich aber
Gott, so muss ich selbst zu ihm" (ib. 27346). In
Lettl and i st es aber bekannt, dass ein Ersatzop
fer ftir d en Menschen in das Grab gelegt wurde,
so z. B. ·einen Birkenklotz: "Ich starb wohl, bin
aber do ch nicht gestorben: auch habe ich nicht
den Freunden meine Frau ilberla ssen, da ich den
Birkenklotz in die Grube hinein geworfen habe"
(ib. 27372). Die stellv ertretenden Objekte sollen
anstatt des Menschen v erwesen; und
sind si e
dies, so ist es auch au s mit dem Men schen, und
er mu;;s selbst sterben
(ib. 27407). Vgl: "Ich
wälzte ei nen Birkenklotz in m eine Grabstelle
hinein: dor t soll er verwesen, bi s ich meine
Lebenszeit verlebt habe" (ib. 27332); "der Klot z
is t verwesen, jetzt muss ich anstatt seiner gehen"
(ib. 27331). Wälzt man einen Klotz ins Grab,
wirft man einen Stein oder ein Beil (ib. 27588,
49380) do rthin, so kann man auch an dem Rande
des Grabes eine Lanze oder einen Degen in die
Erde stecken und dort v errosten und v erwesen
lassen, bis man das Ende des Lebens erreicht
hat (ib. 27332, 21445). Ftir diese letzte V ersion
haben wir auch archäologische Beweise. So hat
Fr. Balodi s mit Recht in diesem Volkslied die
Erklärun g för die in die Erde n eben einem Grab
gesteckten vi er Lanzenspitzen gefunden. In einem
ander en Volk slied ist aber dieselbe Si tte als B ei
g·abe erklärt: "Ich habe d as Schwert in den
Rand des Grabes gesteckt ; hier liegt der Bruder,
hier rostet das Schwert" (ib. 27688), was einer
n eueren Versio n entsprechen kann.
Die Beigaben wurden entweder direkt dem
To ten mitgegeben, also ins Gr ab oder in den
Sarg gelegt oder auch verbrannt, oder in eiuer
anderen
Weise der Vernichtun g prei sge geben.
Auch die Scherben nach dem Totenmahl und
Trinkhörner wurden am Gr abe ins Feuer gewor
fen. Bis auf die Bronzezeit geht auch die Ver
brennung seiner Kleider und de s Bet tstrohes als
der allerletzten Lagersta tt des Verstorbenen
zurtick (Fr. B alodis). Auch för Lettland ist dic
Sitte belegt, dass der Sterbende vor dem Tode
auf die Erde oder auf den Schlitten g elegt wur
de. Ftir d as zuktinfti ge Leben benöti gte er auch
das B ett und bek am es dadurch, dass Bettstroil
ftir ihn verbrannt wurde. In Schweden wurden
einige Halme von dem Bettstroh dem Toten auf
die Brust in den S arg geleg t (L. Hagber g 138)
oder das Stroh halbwegs verbrannt u nd die Asch'!
auf dem Grabe v erstreut (ib. 137). Nach L. Hag
ber g soll hier das Furchtmo tiv dominieren: w ar
das Stroh verbrannt, so hatte der Tote keine La
gerstatt mehr, um z urtickz ukommen. Um gek ehrt
kan n m an aber sagen, da ss der Tote nun sein
Bett mitbekommen hatte und so brauchte ')r
auch nich t mehr zurtickzukommen. In Ostpreus
s en wurde Stroh am Kirchho f oder an der Grenze
geworfen, damit der Tote, d er ,!O Nächte umher
wandern musste, dort ausruhen konnte (Toeppen,
Masuren, 109). Auf Stroh als To tenbett gehen
auch einige letti sche Volkslieder zurtick.
Di e Strohverbrennun g in den älteren Z eiten ist
n ach Fr. Balodi s in der Nähe von dem Htigel,
wo die Erde mit kleinen Kohlenre st en b edeckt
ist, zu konstatieren. In neuerer Zeit kommt sie
aber tiberall vor, so auf d em Wege, an der Gren
ze, auf dem Feld, auch im Wald, hinter dem
Hause u. s . w. Nicht mit einem fremden, son
dern mit d em aus dem Hause mitgenommenem
Feuer soll der Hauf en a ngeztindet werden. Die
Stroh- und Kleiderverbrennun g hat sich zu einer
feierlichen Zeremonie entwickelt. So wurden in
Lettland am letzten Tage des Begräbni3festes

8. Stroh- und Kleiderverbrennung.

nicht nur Stroh und Kleider, sondern auch T an
nenbäumchen aus dem H aus auf das Feld g e
br acht, wo all dies v erbrann t wurde. Uber den
Scheiterhauf en sprang die Wirtin, wobei sie äie
Bedienenden und Gäste im Re.i gen mit sich
zo g. Dan ach w urden alle mit Essen und Trinken
ver sorgt, worauf die Ver teilung der nach geblie
ben en Sachen des Verstorbenen vorgenommen
wurde. Mit Stroh- und Kleiderbtindeln, auch mit
E ssen und Getränken versorg t, gi ngen in Ber
zau ne die zu Hause Verbliebenen in die Richtung
auf den Friedhof zu und verbrannten unter Essen
und Trinken das Blinde!, wobei auch von einer
Rodun g gesungen wurde: "Wir haben un serem
Jakob eine Rodung gem acht , damit er Ro ggen
und Gerste säen und Kohl pfl anzen kann."
Während des Begräbnismahle s wird der Tote auch
mit einer Mtihle versehen, indem m an eine
Fl asche auf dem Tisch zu rollen pfleg te, bis sie
zersplitterte.
Il. Die Beerdigung.
Ist ein M ensch der U eberzeugung, das s ihm
n ach dem Tode ein fl.nderes Leben bevorsteh t,
dass der Tod kein Zusta nd, sondern nur ein
Uebergang ist, so k ann man auch die Ruhe der
alt gewordenen Men schen v erstehen, mit w elcher
sie ihr e Blicke tiber die Pforte zur Ewigk ei t zu
werfen pflegen, wie sie ihre Haushaltung in
Ordnung bringen, sich auch <las " ewi ge Haus"
- den Sar g - die Ehrenkleider u. a. beschaffen.
D as Scheiden von "diesem L.eben" i st ja nicht
so schw er.
"Meine Mu tter ist in dieser Son ne
umhergehend milde geworden - gehe, meine
Mutter, in j ene Sonn e, dort wird ei n gutes Leben
sein" (L. D. 49323). Es i st ja "diese Sonne för
eine W eile, die andere ftir die Elwi gk ei t". A u ch
der Spruch "In jener Sann e treffen wir un s" i st
nicht lediglich al s eine Phrase zu b etrachten.
Der Tote als Mitglied der grösseren Verwand
tengruppe ist nur der "Weggegan gene" (aizgä
jejs). In der Totenzeit, besonder s im H erb st,
wenn sich die ganze Welt erschliesst, kann er
di e Hinterbliebenen (paliceji) besuchen und auch
zu anderen Zeiten von ihnen eingeladen werden.
Der Sterbende son nicht durch Weinen und
Seufzen, du rch Lär m und Gew alt zurtickgehal
t en werden. Es ist auch nicht zu ver steh en, wie
der Ab geschiedene, der bis in den letzten Augen
blick so geliebt wurde u nd erst unlängst gestor
b en ist, för die Lebenden so gefährlich w erden
soll te, dass n ach Sartori u nd anderen man ihn
sofort n ach dem Tode in einen solchen Zusta nd
versetzen mtisse, der ihn ftir die Hinterbliebenen
so ungefährlich al s möglich mach t: m an drtick e
ihm die Augen zu, rasiere ihn, beschneide seine
Nä gel u. s. w. (Sitte und Br auch I 131). Von
einem Au genblick zu de m anderen soll also der
Verstorben e gefährlich geworden sein, sei es
durch M ana oder durch eine andere Macht, die
jetzt von ihm n ach aussen dringt. Gehen wir
von dem Volksglauben aus, dass der Tote, indem
er von diesem Leben Abschied nimmt, auch etwas
för das kommende L.eben mitnehmen will und
nur in dem Falle, wenn m an ihn v erges sen h at,
Veranlassung hat böse zu sei n, so können wir
auch annehmen, d ass die in der Zeit bi s zur
Beerdigung mit einer fast juridischen Präzision
normierten Verhältnisse zwi schen den beiden
Partnern hinsichtlich der Beigabenfra ge unter
deren Kontrolle verblieb. - Der Tote son ja nicht
mehr mitnehmen als vorgesehen wurde und es
Darum schliesst man ihm
auch n icht begehr en.
die Augen zu, damit er kei nen von den L.ebenden,
die er lieb und gerne gehabt hatte, verföhrt, ihm
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D E R LEBENDE TOTE IN DER LETTISCHEN VOLKSTRADITION
Auch in Lettland wurde Nachtwache gehalten,
der Tote in das Vor- oder Vorratshaus gebracht,
ein Tisch mit verschiedenen Speisen fi.ir ihn auf
gestellt. E s wu rde gesungen, nach Mitternacht
lustige Lieder. War ein lediger Mann gestorben,
so kam es auch zum Tanzen. "Meine Mutter
hat mi r einen Tanzrock mit Gold und Silber
gewebt, dam.it ich den Jungen (Verstorbenen)
mit dem Rocke tanzend anri.ihren kann", heisst
es in einem lettischen Volkslied. Man sang, trank,
s pielte und tanzte, um damit dem Ve rs torbenen
eine besondere Ehre zu bezeugen (L. D. III,
3,872). Man glaubte, dass der Tote s elbst am
Mahl teilnimmt.
Die kultische Bedeutung des Tanzes tritt be
sonde rs in dem sog. Totentanz deutlich zutage.
Diese Sitte ist aus Westphalen, Schlesien, Ungarn
und Italien bekannt, und auch eine lettische Ver
sion liegt vor.
Am "Hochzeitstag" des verstor
benen Ledigen, also am zweiten Tag de r Begräb
nisfeier kleidete sich ein Mädchen aus, legte sich
nackt mit ausgestreckten Fi.issen und Händen in
die Mitte des Zimmer auf den Ri.icken, und die
Anwesenden t anzten um sie herum, auch zwischen
ihren Händen und Fi.issen. Vielleicht geht dies
auf
die obengenannte symbolische Totenehe
zuriick.

5. Die Klage- und Ehrenlieder.

Die Klagelieder, die fast bei allen Völkern zu
konstatieren sind, wu rden zusammen mit den
weltlichen Belustigunge.n schon seit d. 6. Jh. von
de r Kirche bekämpft. Als lamentatio funebris
wurden sie teils zu Hause, teils am Gr ab aus
gefi.ihrt, nicht aber nur als ein ritus pavoris
flendo et ululando (Samland, 15. Jh., Mannhardt,
159) sondern innerhalb eines sehr komplizierten
Zeremonienkomplexes, in welchem dem Toten
nochmals sein Leben und seine Verdienste vor
Augen gefi.ihrt werden, wobei wenigstens ein Teil
der Klagelieder auf Lobspri.iche zuri.ickgeht.
Neben den G rabspielen, die z.B. am G rabe des
Patroklos ode r während der altrussischen T rizna
u. a . ausgefi.ihrt wurden, sind die Leichenspiele
de r Preussen um 890 von Wulfstan bei Orosius
beschrieben. Als Wettrennen sind sie in P reus
sen noch im 16. Jh. in dem "Sudauerbi.ichlein"
erwähnt (Mannhardt 258). Die wilde Trauer, die
von der Kirche verboten wurde, wie auch die
hierher gehörenden motivenreichen Klagelieder
haben sich am besten bei den Slaven des 14.-17.
Jh. erhalten. Diese stark i.ibertriebene Aeusserung
und das Jammern ist aber bei den Balten nicht
so akzentuiert worden. Die älteren Be richte von
den Klageliedern sind kriegerischen Cha rakters.
So haben die Ku ren bei Riga i. J. 1210 ihre Ge
fallenen verbrannt und drei Tage ihre Klagen
gesungen - triduo quiescentes mortuos suo s
crem a ntes fecerunt planctum super eo s (Henr.
Chron. Liv. XIV, 5). Statt der gewöhnlichen
luctae kommt hier planctus vor, was nicht nu r
Totenklage, sondern Klage i.iberhaupt bedeutet,
so z.B. die Klage der Semgaller, die ihre Burg
Sidabrene verlassen mussten (Livl. Reimchr.
10156 ff), die Klage der Braut beim Ve rla ssen
des Heimes (Sudauerbi.ichlein) u. a. Auch die
lamentatio des König Visvaldis von Gerzika i.iber
seine Stadt geht auf da sselbe Motiv zuri.ick. Auch
die eigentlichen Klageliede r (rauda s) der Letten
und Litauer sind nicht ganz so melodramatisch
aufzufa ssen. In dem Sudauerbi.ichlein aus dem
16. Jh. t rinken die Männer dem Ver storbenen zu:
"Ich trinke dir zu, mein Freund; warum bist du
verstorben? H ast du nicht dein liebes Weib, dein
Vieh, deine Ki.ihe", und so nennen sie alles herfi.ir.
Zum letzten trinken sie ihm gute Nacht und
bitten, er soll in jener Welt ihre Vetter, BrUder,

Freunde fleissig gri.issen, und sich mit ihnen
wohlgehaben. Aus dem 16. Jh. ist -eine lettische
Sitte bekannt, nämlich statt einer Lamentation
den Wun sch zu äussern, der Tote soll ins bessere
Leben i.ibergehen (Seb. Mi.inster), was ·in der Re
daktion des Lasicius lautet: Transi, o miser, ab
hoc rerum statu in mundum meliorem, ubi non
tibi Germani amplius, sed tu illis imperabis . . .
Nach Dionysius Fabricius haben die Letten den
Ver storbenen gratulie rt, dass er der grausamen
Sklaverei entronnen ist (Mannhardt 458). Also
keine Verzweiflung als Leitmotiv. Von Stryj
kowski (1582) wissen wir weiterhin, dass sie
im Monat Oktober zuweilen an den Gräbern
kläglich weinten und auch dass die Frauen die
Tätigkeit und Tiichtigkeit ihrer verstorbenen
Männer besangen, was dem Inhalt nach den
Liedern der kurischen Krieger wie auch den
Ehrenliedern der Preussen nahkommt, die i. J.
1249 in dem Friedensvertrag mit dem Orden
verboten wurden. Bei der Verbrennung der To
ten priesen ihre Priester in Liedern die Taten
der Ve rstorbenen, was in der Redaktion der
E roberer lautet: laudantes mortuos de suis fur
tis et spoliis, immundiciis, et rapinis ac aliis
viciis et peccatis, quae dum viverent perpetra
runt. In der preussischen Redaktion sind aber
diese Lieder dem Inhalt nach wi rklich als Preis
und Heldenliede r zu erkennen, wie auch viele �
ähnliche bekannt sind. Vgl. die lappischen Lieder
bei Olaus Ma gnus (IV 8) und die Worte des
Lettenkönigs Russinus: Filii filiorum meorum
nunciabunt filiis suis in tertiam et quartam
generationem, quae operatus
est Russinus
(Henr. Chr. Liv. XII, 6).
6. Die Ausfahrt.
Schon am Vorabend der Bee rdigung kamen die
eingeladenen Gä ste mit ihren Vorratsgaben, und
vor dem Sonnenuntergang wurde der Tote fi.ir die
Nachtwache aufgestellt. Sie konnten aber auch
am Vormittag des Beerdigungstages kommen.
Alle, die der Sterbende einladen wollte mussten
eingeladen werden und niemand von ihn�n konnte
Hause bleiben. Kam jemand nicht, so rächte
s1ch der Tote, da ihm die letzte Ehre nicht erwie
s en wurde.
Wa r jemand k rank, so musste er
wenigsten s seinen Anteil an Vorräten schicken
la ss en. De r Tote hörte aber weite rhin alles was
in dem Hause geschah. Deswegen gedachte' man
seiner.
Auf den Stuhl ode r Tisch neben dem
Sarg wurden eine Schale mit Branntwein und ·
zwei Gläser gestellt, auch Käs e; der Wirt t rank
als erster mit der Wirtin, dann die anderen. Pa 
rallelen zu dieser lettischen Sitte sind Ieicht zu
finden, so das Zutrinken in Wallis, Dänemark,
Schweden u. a. (Hagberg 442 f.). Auch bei der
Mahlzeit wu rde dem Toten sein Anteil gegeben.
Essen und Getränke wurden ihm vorges etzt. Auf
einem kleinen Tisch wurde ihm Hahn- oder Huhn
fleisch serviert, und dort sollten die älteren Leute
zusammen mit ihm essen, wobei er auch ange
redet wu rde: "Iss, mein Bri.iderlein, nimm an,
was wir haben." Trug man den Ve rstorbenen
heraus, so hing man ein Handtuch an der Ti.ire
auf, damit sich der Tote nach dem E ssen den
Mund reinigen konnte. Vor der Abfahrt wurde
den Pferden ein Hahn unter die Hufe geworfen
und etwas Essen, wenigstens Erbsen und Bohnen,
nach dem Friedhof mitgenommen - e s galt als
die Gabe des Toten. "E r wird bald Bohnen anbie
ten" bedeutet ja sterben (L.D. III, 3,877). Die
alte Sitte, die Leiche mit dem Schlitten zu tran
sportie ren, wird noch in Lettland erwähnt. Der
Fuhrmann sitzt auf dem S argdeckel bis zur
Grenze des Hofes, wo der Zug Halt m acht. Eben
dort nahmen auch die Frauen b ei den Preussen
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as Mahl am Grabe bei de:° Lita
aus ver�?hredenen Landfri.i chten
uern ist im J:
1
oder Wirtschafts
.m763 von J.-A. Brand beschneben, die Sitte selbst gege:11-standen wird ihm dargebra
cht. Parallelen
.
fettland auch archäologisch nachgewiesen
zu
d�ese
n letbs�hen Gebräuchen sind in
dem alt
��r en (F. Balodis). Ausser dem Essen am
nord
1schen arvol arvegille zu fmden
·
o ene� Grabe kam auch das
, d'1e nach
Essen auf dem
Eyr b3'.�gJ· asagan ' auch mit dem
Grabhugel vor. In Lettland
wurden im J. 1748
(gravol) �sammenfallen können. Begräbnismahl
auf das Grab auch Vögel,
Speisen, Schi.isseln
_ achfest (atberes), vgl. die sc
. Auch em N
dgl: gestellt (Mannhardt
hwe
N
507), bis in die drs
che eftergille (Hagbe
rg 454) wird am näch
e ze1t aber Speisen und Getr
s ten
änke, auch Erb sen
Sonntag gehalten.
u n : Bohnen, Ku
'
chen u. a. wäh rend
de
.
s Zu es
nach dem Krrchhof mitgenom
men. Auch
de
tuf d_em Grabe gegess en. Die ji.ingere Form die
111. Die Toten und die Lebenden
rterlung de� mitgebrachten
.
E
�
s sens an Bettler
1s noch fast uberall in Lett
land bekannt.
1. Die Gedächtnistage.

und

�=

t;�\

�!

�rZ::f

11:

s

o�

::i:�

wuf

8. Nach der Beerdigung.

�!cht m-ehr langsam fahr
en die Be leiter
�ruck, da der Tote sie doch
. te.
verfolgen /onn
Dreser nahm aber ohnedies
am
teil• wurde auch dazu eingelad Mahl zu H. ause
en und auf Jeden
.'Fall m. cht als "gengångare"
ange
anderen Zeremonien nach dem sehen Au
Begräbnis ::�
10

Die Beziehungen zwischen den toten
und
lebenden Familienmitgliedern werd
en auch n
dem _Begräbnis weiter fortgesetzt. Von ach
den
.
F_amrhen- und Sippenfesten sind die
er
mcht ausgeschlossen; an den Gedächtnisfst eren
esten
nehmen sie teil, und ausserdem sind
die sog
"Seelenz_eiten", während welcher ihnen
mundu;
patet, d1e Welt offensteht, fi.i r den Besuch
der
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k on nte, denn
den L eb end en in V erbindung t reten
diese V erbindun o- hö rte nie auf. Zu bestimmten
Jahreszeiten (m�ndus patens) kamen die Toten
in grosser Anzahl und w urden v on den Verwande
t eingeladen . Geschah dies nicht, so irrten s1
en
n
in wtitenden Scharen umher. Ausser den grosseon
che auch v
sol
nd
si
rbst
e
H
im
en
it
"
e
nz
e
l
"See
gut bekan nt. In
ande ren Jahreszeiten ebenso
Rom war dies Ende Februar, was dem Jahres
.
von der Kirch e
ende am 1. M ärz nahekommt und
auf Petri-Stuhlfeier gelegt wurde. Solch e Friih
lingsf este fiir die Abgeschiedenen waren bes on�
bek annt. B e1
de rs b ei den slavisch en Völkern
r Ostern mit
den Ru ssen ist dies die W oche va
Grlindon nerstag, in welcher schon im J. 1000
T otenbad u. a. nachweisbar ist; ausfiihrliche
Beschreibungen liegen auch aus d. 14 und 16. Jh.

ifft, so
·Toten. W as die Gedächt nistage anbetr
an deren
wurden sie am 3., 6., 9., 40. oder auch an N ach�
ie
Tagen gehalten und ganz ebenso wie d ht: d1e
rbrac
ve
isfest
n
gräb
e
B
s
da
d
n
u
wache
en, un d
Verwandten und Freunde k amen zusamm
n, wobei der Tote
e in Totenmahl wurde geh alte
Das Essen wurde �m
anwesend sein sollte.
elb st eme
Grabe ,geh alten, oder auf dem Gra?� s auf den
Mahlzeit aufgetischt. Solche conmvia nd auch
Kirchhöf en und sogar in den Kirch en si t: den
in Lettland aus dem Jahre 1428 bekeann
wurden
verstorb enen Verwandten und Freund ncht (Sta
ebra
g
änke
r
Get
d
n
u
en
n
Ess
rthi
do
eb en
se Sitte
tuta Provincialia concilii Rigensis). Dieso auc_h
en
b
e
pft,
e
kä,m
b
e
h
rc
wurde v on der Ki
was z.B. bis
Tanz und Spiel auf den Kirchhöfen,edächtnis�age
G
ins 18. Jh. in Schweden v orkam. eziellen Spe1sen
unter kirchlicher Kontrolle der sp
den Russen
ftir die Toten k ommen besonders bei die Berichte
var. Ftir Kurland und Lit auen gelten n�ch h<:mte
Stryjkowskis. In Lettland nimmt man
festllchke1ten
Essen u nd Getränke auf Kirchhof
dem Kirchhofe
n
e
b
ne
r
ode
uf
a
erden
mit; sie w
verzeh rt.

.
2. Die lettisch-litauischen Waldfeste
en Funde, so be
h
c
gis
o
l
o
hä
c
r
a
e
i
d
e
wi
so
Eben
dass die
weisen auch die schriftlichen Quellen, wurden,
en
b
begra
n
e
ch
s
bti
d
l
a
W
Toten meist i n
e Si tte als
und bis i n die neueste Zeit wur de dies
f t. Die
s olche von der Kirche in Lettland bekämpJh. be
Kirchenvisitationen aus den 17. und 18.
e Kir
weisen dies, ebenso auch die kurländischen
ndeutsch
U
"Die
1570:
J.
m
o
v
g
un
n
enord
ch
el dtcapell en und Begreb
das sie von den alt en V
bgewant ,, Ihre Sep ul�u.r
a
den
Wöl
en
d
n
nussen i
Die schwed1sche V1s1".
ten
l
a
h
en
h
bei den Ki rc
J. 16�_3 ve; 
tationsordnung in Livlan d v om u nd vyaldern _ , ·
bietet das Be gräbnis in "buschen sz ub er d1e
..
Aus der B eschreibung v on Dlugo
e W al der
Litauer weiss man, dass sie besonderh aben wo
t
b
a
ftir ihre Dörfer oder Hä user geh !che Wa!. lder
sie ihre Verwandten verbrannten. So �er Er nte
waren heilig, und anfangs Oktober nac�ongen und
kamen sie dorthin mit allen Angehd v erbrach
G esinde opferten 3 Tage lang dart un e Zeit m� t
Trinken di
ten zwischen Essen und
dass d ie
Tanzen un d Reigen . . . Sie meinten, um von
,
Toten in der Nacht kommen werden
fgestellten Essen und
dem auf den Bänk en a.u
n gegossenen H onigbier
dem in die Scheit erhaufe
r_eibt �1?
zu essen und zu trink en. Ähnliches schd1e he1ll
ett en. In
L
en
d
on
v
sius
e
l
u
C
P.
1599
J.
ammen
gen Wäl dern, die mehre l'en Fam�lien zus
ag u nd nach
mst
an
h
o
J
am
si
e
en
ka;m
gehörten,
Ostern und
at en zu
der Ern tezeit, in die priv
en , und
Martini. Lustration en w urden v orgenomm
brannt ,
alles was nach dem Essen tibrig blieb, verh sonst
, wie dies auc
auch die Geräte zersc hlag en
chen
bei den Totenriten tiblich war. Aus den Rigis
r nicht
Statuta Provincialia von J. 1428 wissen wi igunt
orkamen (preel
nur dass W aldb e gräbnisse v
s oi:i
se in campis silvestribus cum feris �e-peliri),
1tten auf d1e
S
en
h
c
is
heidn
ie
d
ass
d
ch,
dern au
Es
tragen w urden.
christlichen Kirchhöfe tiber
i_a
wurde hier gegessen und getrunk en, conviv
?xhi
praeparant defunctis . . . cibum et potum
e
bentes. Dasselbe gilt auch ftir die altpreuss1sch

ones
Kresze oder Sirmen- potaciones, commessaci
os et
alia convivia . . . presertim juxta tumul
sepulchra ebenso in den Wäl dern. Dasselbe Iässt

en,
sich bei 'den Esten, Lappen u. a. k onstatier
en.
Finn
r
de
n
e
t
s
e
-F
o
Ukk
n
de
n
i
ch
au

3. Die Totenzeit im Friihling.

t
Die Gedächtnistage nach dem Tode sind nich
mit
die einzigen, an welchen der Verschiedene

var. Ostern, St. Georgsta.g und die aus d. 14. Jh.
b ekannte R adunica gehören hierher, ebenso auch
die Pfi ngstzei t mit den Rosalien, die aus d. 12. Jh.
b ek annt sind. Ftir die erste Gruppe ist die Ein
ladung der Toten in die Badestube charakteris
mit
tisch för die letzteren aber das Grabfest lben.
dem 'Mahl Tanzen und Jubeln während desse
sind
Bei den alten Preussen, Litauern und Letten ach
chw
s
nur
ge
a
t
en
t
o
T
ls
a
e
g
a
st
die Frtihling
an gede utet .

4. Die Erntefeste im Herbst.

t e
N ach Dlugosz und C ulesius waren die Ern
eils Totenfest e
t
nka
D
ils
e
t
n
r
de
Wäl
n
de
feste in
(placavisse Deos et animas suorum n�cessa:rior�m
cibasse) und auch i n der späteren Ze1t ble1bt cdhieens
Ch�rakter istikum fiir die letto-litauis
e in
und preussischen Erntefeste. Sie k onnten sogar
h
öffentlichen und privaten Charakter tragen, auc t
Ernte oder mi
mit dem A nfang oder E nde der
in
dem D reschen verbunden sein (Sudauerbiichle
Maletiu s, M. Prae
aus d. Anfang des 16. Jh., J.
torius). In Lettland fand der Anfang der E rnte
und Jak ob selbst
am Jak obstag (25.8.) statt,
a.
wird ein "reicher Mann", der "Kornbringer" u. en
genannt. Es ist möglich, dass die let tisch
"rudenäji" als Ernt eanfang mit dem in d es Jesu
iten Queck (geb. 1680) Biogra;phie erwähnten
s" (votum, ab
altlettische n H erbst fest "suliszone
dentisch sind. In
i
a)
lingu
eorum
in
ndo
offere
Haus
den ersten Herbsttage n wird geopfert. Der
der_i Tisch
f
au
e
Speis
r
ede
j
n
o
v
s
a
w
wirt legt et
v�r
in ein besonderes Gefäss hinein, stellt s1ch die
an, wirft dann
den H erd und ruft die Penaten
h
Brocken tiber die Feu erstätte un d giesst auc
wird
etwas Bier dazu. Dann feiern alle froh. Es D as
de erwähnt .
ab er auch Essen auf dem Fel
genom
letzte Blinde! wird fei erlich "gefangen rst
eckt,
men" - in demselben hat sich Jumis ve
um neuen Aussat
z
bis
h
auc
ibt
e
rbl
e
v
r
ese
di
und
enen
in dem aus dem l etzten Blinde! geflocht tes.
Wir
es
d
l
e
Giirt
im
er
d
o
er
tt
u
usm
a
Kranz der H
de mit
Oder aber w urde Jumis auch auf dem Fela
und d se lbst
dem Ietzten Bi.indel festgeb unden
unter einem Stein bis zum nächsten Frtihling
hiess
verwahrt. Das Fest am E nde der Ernte · der
vibas". Nach
auch "apjumibäs" oder "appfä
ern
Ernte be reiten nach M. Stryjkowski die Bau hl
in Litauen Zemaiten, Kurland und Livlan d Ma er
zeiten zu ' denen bisweilen drei bis vier Dörf in
tle uten
mit Weibern und Kindern und Diens
Sie b edecken
ommen.
einem H ause zusammenk
en m1t
einen Tisch mit H eu und einen ander grosse
Tafeltuch, stellen einige Brote u nd vier
a uf. Dan_n
Kriige mi t Bier an den vier Tischecken - en d1e
ander
beginnt ihr Wah rsager mit den h
1:>raten:
Opfertiere zu schla gen. D ann k oc en, s1ch zt.
etzen _
s
,
.
.
.
h
c
is
e
Fl
s
da
e
si
oren
schm
1det der
Tisch und essen. Aber zuerst schne ch en ab,
ck
Stii
ein
ise
e
Sp
r
ede
j
on
v
Wahrsager
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O�N�-wirft

es u ter de
n 1. sch, nach dem
�1e Bank n
Und i .eT
Ofen, unter richt des P.
.
J de_ Ecke d es
ubng gebli
�
Hau . Was man den Tis C ulesius (1599) ist anzuftihr'en, dass
ebe
ch deckte, a
11• W1rd in die Erde vses
_ ber k ein Salz und Essig
Letzter es kon n st
unt
anwandte, d_ as Hau
dem Sudauerbiic ero-raben
s re1nfegte, Heu auslegte und
d�n S chriftste!I
ern
hl:
in und
E
s
e
n
do
rth
m stellte. Ein alter sacrificulus nahm
bmus u. a.) auch b . 16 Jh. (E. S tella G . s
;
· ungen " var dei 1 den · altpreussischen' "B a- au d:m . St uhl Platz und rief die Seelen derer
he1·11g
oc
e als
k
aus,
d1e
1m Ha use st arben, sprach dann zu den
Ern tefeste galt
17· Jh (M. prae'torius
en
Im S<:_hatten der Verst orbenen
·
, als ob sie anwesend
opfer var, was auch in) Lk0nunt nur das
en
et
aren
la
, warf ihnen ihre Versäumnisse var bei
nd
am Erntefest (Su bary
Martinsta e, ;e
n c � uecam
m
Schutz des Hofes gegen Missernte ebenso
k 's Bi
?'
der Fall war, wie auch :ac Q
h dem res ographi e) auch bei _ dem Abwenden v on Ung!iick �on dem
,.-z-i bas) ,_ w 7Iche� sc
"'u
,, chen (aphon in den D
be1 missgltickter Ar beit, beim Fischfang.
(Ve?u m�mesis) fallt. Die ritue!I . To�e_ nmonat" '&ieh,
nd na chdem er si e aUfgefordert hatte in sol
ebr au
ser Ern Lefeste, wie dies auch en
e die ch
mif den ch
Sachen nicht faul z u sein, lud er' sie ein,
obenerwähnten Waldfesten der Fall war
Pl!f
.
.
0 eh en
w1. e auchz � n�hm en und zu essen. Er mischte ihnen
u. a. auch m
•
' o
den fmnisc
hen ke'·
"'n. auf
etranke, Wobei e
eme R:on· at1· 0 n der cht onischen M otiv
r dieselben von ei nem
t am111
efäss m s anctere
e der beict
en G
g oss. Nachdem das G e !age
F
es tg attungen zuriick: der
bee
nd
nt
r
et
E e- und
.
a
tent�ste
I� Herbst. Als Segensträger sin d die HTo
kupferne';' de:�hlug er mit seiner Axt gegen ein
aus ei
ass. Es f o!gt dann die Beschrei
bu
1
den To�en glei chge stellt: al
ng,
Wi
e di
s solche
\ Praetorm
:11
Gelages, bei e w�eelen vertri eben werden, und des
a
s
un
d Queck die Penaten a nger
chem dem Höchsten Gott und
dem rdg
un� ebenso wurden auch die zum Totensc ufen
ott T !n
hmau� dargeE
b
racht w :d kop�e': a!s Gabe fiir die Ernt e
m eladenen T_oten gebet
en: nolite ergo pec oribus
vero animaru i · Stnbmgms berichtet 1606: Die
�
. olis r_iocere 11,1 valet�dine, agris, p ecoribus
m
r
et
�uo_r�m defunctorJ: ato. Pr ll:lldio vocant animas
m 0 m m re fam1h.an, w1e dies in Lettland
im 17
m
cipiunt exp
' quemJibet nomine suo, et
ostuJ
. den ,Jesuitenberichten dieser Zeit z u
et !ccusare animas
folo-�
non servaverint are
0
eo, quo d
et
-o�fters g eschehen sein s oll.
def d_er mt ill
pecora � lupis et
mit� t�bus, cu ae eq uos et
quotann1s debi ta suinfir
m
a
t
men illis
a o
5. Die Totenzeit im Herbst.
Vas permi ttistis mori bntur ��int. In hunc sensum :
os a pecora,
v
r
o
n
a
m
o
t n bis frumenta n o t
Da die Verbindung zwischen den
ures de
a, fulgur in campis
lebez:,_ den Fall1;�lienmitgliedern nicht m toten und desaevit_ e�c . Tandem r og:U�
i
t dem Tode
N.
m
ea
v
e
l m ater
ca nss1ma, recordare
·
aufhort, s o 1: onnen sie
si. ch noch immer treffen.
filior�m· tu
orum, et com
mede ex h oc vascul o et bibe
Wemgstens in der grossen Tötenze
it werden sie
altem nostr
orum
recordare . . . Dasselbe beri�ht��
n dem H�_usvater einge
laden und derselbe N
To!gsdorf 160
ach D. Fabrici us
�fe1bt a uch w:ahrend der Totenma,h!ze
(l6IO)
r den_ anfangs No8.it
mi
t ihnen
vemb er die Väter und Vorv�
.
z.us . �men, n��mt _dann Abschied und begleitet
r
t Namen an15erufen, die Badstube geheizt u�
sie � is zur T_ur. Die im jensei tigem Leben
w
ei
1hnen in derselben Essen und Tr . gefegt, und
len den Fam1ll enmitglieder werden auch a
mke� mit f?l
ls Ge gen der
hilf�n und Gönner der Feldarbeit und A
Worten vorgesetzt ·
· aequi cons u1it1;
ck er
·
et sinite vos p er h un c a
frucntbarkeit aufgefasst denen der H
nnu� u� que anno
· t
auswir
•
redeun te anniversari o die vos su mus pa s_eq1:1ent1
na�h der g· uten Ernte mit
beson derer Danlrbarn hber·
tate trac t
ke1t und Wohlwollen eine Mahlzeit anrichtet.
Als alles auf. atur1. D ann assen sie selbs t ·1 -H use
Gra b- und Hauskul� ist die s og. Seelenspeis
In
einen Arbeiten k o
s
�
:
mm
.. t P · m orn
mehrma!s auf diese lb B'
b ekannt (so S�rton 3!,42): eine Speisung umng
e
die Kirchenvisit ati on:n �:f 1fr ���· ��\�ei��!�
Essen un d Getrank beno it gt, wie bereits Augus it
(
ti
?us sagte,. keme Seele, wohl aber der Tote de
1640 wu�de festgestellt, dass
r
i au re Abgotterei und Speisun die Bauern
im Grabh�. gel wohn_ t und zu bestinunten Z�iten
d
S
r
\.mter gew1ssen Bedmg ungen auch sein frtihe
r es ��; �::1:�:i;aine (�79) geschaf di�: frt�!�
He1m_ besu�hen kann. Was die Zeit an betrifft
e
n
,
a
:i
c
d
e
m
Verbote in Wirtss o häu
.
hat d1e U mformierungstende nz der Kirche (Alier_
1 sern7 Vg!. die K1rche?revisi on en v. J. 1689,
739 1 40 744, a uch �1� Beschr
see)entag am 2. Nav.) die "Seelentage" der
e
sch1edenen Jahreszeiten nkht ga.nz zu beseiti�8:'n J. Kan old . 'unld Ros. Lentilms u. a. ibungen von
.
verm ocht, ebenso auch mcht die längeren "Z ·
- rh1st?risc
�
t
in eressant sind
ten". So sind bei den Letten M ontag und Donn:;= P. �_ 1: orn m sem em Buche "Ref orauch die vo·n
matio
..
st�g als Gedac
htnistage beka.nnt, und der "velu Letticae _in Duca tu Curklandiae" (1636) angGe.:1- tis
ef uhr.
t
en
·
articur1
laiks" hat hier eine� Menat (29. Sept,-28. Okt'.)
· t t·1 1 ·
i orn beantwor tet
ausfiihrlich
:
�
:
a ngedauert. Dass s1ch während dies er dunklen
f
F;��e!
• 0.
18 See
kurzen und nassen Tage der Grabkult auf de;_ bei den L etten z u dulden sei, da si.e gl lenspeisung
auben da ss
si
e
· bei .unterJassung derselben
.Besuch des Grabes beschränkte, ist z u verstehen
mit
Die Toten wurden aber gewöhnlich eingeladen · G·utern mcht meh r so gesegnet Wiirden zeiti·1ch en
Wie ihre
Vä ter. Dart m an nachge
_und ?as Fest zu Hause gehalten. Fiir Lettland
ben, wenn die E!tern
auf dem T en
rn t . d1ese Sitte aus dem 16. Jh. mehrf ach nach 
tt
der
..�e� Teuf el in Gestalt von
Verstorben�� !: ;�gra
WE:1sbar. Nach der Kirchenordnung von 1570
gräbnisstätten und eme ms a_uf den alte n Be
brmgen sie von Michaelis bis Omnium Sanctorum
tung nach h eidniseh s Emk le1dung und Bestat•
U nd alle M ontage Speiseopfer ihren verstorbenen
er
·1tte verlangen u. s. w. ?
Voreltern, Freun den und Verwandten dar und
un
aden
b
d
waschen 6· Die Weihnachten.
a.m Allerheiligentag reinigen,
sie die Seelen. 1598 berichten die Jesui ten, da ss
Auch die we
das Valk Wasser auf den Boden spritz te und
nd nach de.m ihnach tsz eit mi t dem Zwölften var
U
Feste _ (13/12 Lucia-6/1 schwe
danach Löffe! in das Essen legte, bei den Ge!agen Tretton
d.
deda
Räucherwerk abbrannte und Wachskerzen an
keitsrnotiv !n/Ul) g1bt neben dem Fruchtbar
an deren M otiven
ziindete und nach dem Gelage Essen z um Grabe kultes zu r
as des Toten
d
brachte, w o die Toten mi t Namen angerufen und SeeJenzei e k �nnen. . �lie die f ör die Tote n- oder
ilmen Essen in kleinen Gefässen z uriickgelassen z.B. in detncha �ter1stisch en Elem ente firtden wir
We
Von Lettland sin acl!tsgebräuchen Skandinaviens.
'Wurde, damit die Seelen der in der Nacht aus
d sie aus der _Beschre u
en
n
e
v
rb
o
da
on
rst
e
b
e
V
en
e
� aus (15
Gräbern k ommend n
d
ib p.g L u
wei se auch85) bekannt. AUf dieselben geht teil
essen könnten. Aus dem sehr eingehenden Beda s Bl oc
kbrennen zU riick. In det
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Bretagne wird der Holzblock am 2. November im
Herde angeztindet. In Lettland (Rauna) wurde
im J. 1717 der Bauer Wohgul gefragt, warum
er am 3. Nov. am späten Abend an den vier
Ecken der Wohnriege Feuerhaufen anztindete, in
der Riege bei geschlossenen Ttiren und Fenstern
ein Blinde! Heu auf den Tisch und Brot und Licht
daneben legte, wonach er mit den Seinen betete
und sang. Er gab darauf zur Antwort, es ge
schehe dies Bluku Dievs (dem Block-Gott) zu
Ehren (Mannhardt 503). Nach H. Freudenthal
ist dieses Blockbrennen keine kollektive, sondern
eine private Hauszeremonie, was mit den let
tischen Quellen seit dem 17. Jh. nicht liberein
stimmt, vgl. Einhorn, Lange, Stender u. a. Der
Block wurde z.B. in Lettland mit grossem Ge
schrei herumgezogen und danach verbrannt. Aus
den lettischen Werwolfprozessen (1691, 1647, 1683
u. a.) geht hervor, dass die Werwölfe keineswegs
mit den Hexen und Zauberern zusammenzustellen
sind, auch dass sie die Kornbltite, die von den
selben in die Hölle .getragen werden, um Weih
nachten den Menschen zurlickbringen. Es ist
möglich, dass die mittelalterliche Dämonologie
die Werwölfe mit den Zauberern identifiziert hat
und dass die Etymologie von Werwolf im Let
tischen nicht auf den Wolf, sondern auf "ziehen"
zurlickgeht (vilkacis, vilkataXvilks
Wolf, vgl.

=

=

ziehen). Flir das Letztere sprechen so
wohl die obengenannten Funktionen als auch im
J. 1691 die Benennung der weiblichen kornbring
enden Drachen (vilce >:vilkt). Auf dieselbe Ety
mologie gehen als Kornbringer die bis in die
letzte Zeit in Kurland bekannten miezvilkas zu
rlick, die als organisierte Gemeinden (miezvilku
draudze) mit ihrem Vater (miezvilku tevs) und
Mutter (miezvilku mäte) herumspringen und
Segen bringen, ganz ebenso wie dies auch am
Johannisabend die Gemeinde der Johanniskinder
(Jäna berni) mit ihrem Vater und Mutter tut.
Diese -"Kornbringer" der Weihnachtszeit sind
aber selbst mystische Segenträger, die als Per
sonifikationen der Weihnachten (Ziemassvetk-i)
am Vorabend des Festes aus einer unbekannten
Ferne gefahren oder mit dem Schneewirbel kom
men und nicht schaden, wie das germanische
exercitum furiosum der Weihnachten. Nicht nur
aus Saxo Grammaticus ist jenes Land bekannt,
in welchem in der Winterszeit alles in Bltite steht.
Ein Totenland kommt auch als Fortsetzung des
Totenhauses vor, sowie alle möglichen Katabasen
mit Hin- und Rlickwanderungen, mit Rlickwegen
der Verstorbenen, die meist in Verwandlungsfor
men, Reinkarnationen eingerechnet, auftreten.
All diese Fragen kommen aber hier nicht zur
Behandlung. Habeant sua fata libelli.
vilkt
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