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SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik
ennå. Vi kjenner tolleg godt til slike skikkar i grannelanda våre. Dei skikkane som var vanlege
her i landet, kjenner vi derimot mindre til. Denne spørjelista skal freista å retta på dette.
Dei skikkane det her gjeld, kan ha ulikt opphav. Dei kan vera runne av dei gamle formene for
grannesamarbeid og -samliv på bygdene eller dei kan ha opphavet sitt i gamle, innførde
handverksskikkar. Vi må difor i tradisjonen rekna med å finna ei blanding av heimleg og
innført. Ein liten detalj kan då ver viktig for den som vil freista å avgjera om den einskilde
seremonien og handlingen er heimleg eller innførd, og vi ville difor gjerne at De skulle vera
nøye med detaljane, serleg når De fortel om pynten som det er spørsmål etter i sp. 46.
Vi nyttar orda seremoni og fest. Med seremoni meinar vi då ein heller stutt, tradisjonsbunden
handling, som t.d. at det vert drukke ei skål eller halde ein tale. Festen varer lenger; dei som er
med, får mat eller det vert dansa.

I.

1. Det er mykje om å gjera å få vita kven som var med og bygde huset.
Har det i manns minne vore vanleg at husbygging var bytesarbeid mellom grannane?

2. I tilfelle ikkje, var det då vanleg at grannane kom til hjelp ved serlege høve då det trongst
mykje mannemakt, t.d. ved kjøring av tømmer og anna byggjevyrke, når reisverket i stavhus
skulle opp, sperrene reisast, mønsåsen leggjast på og liknande.?

3. Kor stor var den krinsen som i tilfelle var med på slikt bytesarbeid eller grannehjelp, t.d.
alle bruka på garden, bedlaget e. l.?

4. Har det vore vanleg at folk frå grannegardane bar mat eller drikke til dei som bygde?
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5. Kor stor var i tilfelle den krinsen som gjorde dette?
6. Dei som var med på bytesarbeid, grannehjelp eller som bar mat, rekna dei med at dei skulle
få ein fest seinare?
7. Dersom grannane ikkje var med på husbygginga utan i serlege høve, vart då arbeidet elles
gjort av huseigaren sjølv og hans eigne folk, eller leigde han arbeidsfolk til det?
8. Dersom han ikkje sette alt arbeidet bort, kunne han då leiga ein fagkunnig mann med seg?
9. Var det mange slike i bygda?
10. Dersom ikkje, kor kom dei då i frå?
11. Hadde dei fått utdanninga si i byen?
12. Hadde nokon av dei vore i utlandet?
13. Var desse siste i tilfelle rekna for å vera meir dugande enn dei hine, og hadde dei større
vørdnad i bygda?
II
14. Dersom det var vanleg at grannane var med og køyrde tømmer og anna byggjevyrke til det
nye huset, var det då nokon seremoniar eller fest i samband med dette?
15. Kva heitte seremoniane eller festen?
16. Fekk dei noko å eta og drikka, og i tilfelle kva?
17. Vart det halde talar eller drukke skåler?
18. Kven gjorde det, kva var til vanleg innhaldet i talane og kva skåla dei for?
19. Var det dans på festen?
20. Kor heldt dei då dansen?
21. Kom gjentene av seg sjølve til dansen, vart dei varsla og i tilfelle korleis, eller vart dei
innbedne?
III
22. Var det nokon seremoni eller fest i samband med arbeidet på tufta eller grunnmuren?
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23. Kven var med på den?

24. Vart det halde talar og drukke skåler?
25. Var det vanleg at huseigaren skulle ”leggja ned” første steinen i grunnmuren eller ta første
spataket i tufta, og korleis gjekk det då for seg?

26. Dersom det var fest, fekk dei då noko å eta, og i tilfelle kva?

27. Var det dans på festen?
IV
28. Var det nokon seremoniar eller festar i samband med reisinga av laftevegger, t.d. når
svillene (syllstokken) var lagd, når ein var nådd halvvegs eller heilt opp til veggebandet
(stavlegja eller stavlægjestokken, raftet eller raftestokken, raftallen, raftlægja, gardlægja,
ålastokken), når ein fann ei merkeleg kvistrekkje eller kvistbilete på laftshovudet eller andre
stader o. l. ?

29. Var det vanleg at huseigaren skulle slå i første spikaren eller naglen?

30. Var det seremoniar eller festar når reisverket i stavhus skulle opp?

31. Kva kalla dei seremoniane eller festane?

32. Kven var med på dei?

33. Fekk dei noko å eta eller å drikka, og i tilfelle kva?

34. Vart det halde talar?

35. Kven gjorde det, kven tala han for og kva var til vanleg innhaldet i talane?

36. Var det dans?

37. Bad dei gjenter til dansen, vart gjentene varsla og korleis, eller kom dei sjølvbedne?
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38. Var det nokon seremoniar eller fest i samband med at taket vart reist? (Om taktekking, sjå
VI.)
39. Var desse seremoniane eller festane knytt til visse prosessar i takarbeidet, t. d. å leggja på
mønsåsen (melåsen) eller reisa sperrene?
40. Kven var med på seremoniane eller festen?
41. Dersom andre enn arbeidsfolket var med, kom dei då sjølvbedne, vart dei varsla og i
tilfelle korleis, eller vart dei bedne?
42. Var det visse skikkar ein måtte fylgja ved innbydinga?
43. Fekk dei noko å eta og drikka?
44. Kven var det som kosta dette?
45. Var det vanleg å pynta det nye huset til festen slik det nå stod?

46. Kva nytta dei til pynt, tre (kva slag, kor stort og kor mange), krans, flagg, farga band,
blomelekkkjer, måla skilt, trekrossar eller anna?
Det var gildt om De kunne vera sers nøye når De skildrar den pynten som vart nytta, aller
helst leggja ved ei teikning.
47. Kven var det som hogg treet (trea) eller laga til pynten og bar det (dei, den) fram til huset?
48. Kor på huset vart pynten sett opp?
49. I tilfelle dei nytta måla skilt, trekrossar eller annan varande pynt, vart den då laga for kvart
einskild tilfelle eller kunne den gøymast og nyttast fleire gonger?
50. Dersom det siste er tilfelle, kven vart då rekna som eigarmann til pynten og kven tok vare
på den?
51. Var det elles nokon seremoniar i samband med at pynten vart sett opp, t .d. skjenking,
talar, lukkynske e. l.?
52. Kven var det i tilfelle som skjenkte, kven og kor mykje skjenkte han?
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53. Var det visse ord eller vendingar (skåler) som vart nytta (drukne) i samband med
skjenkinga?
54. Kvar gjekk denne seremonien for seg?
55. Kunne ein i samband med skjenkinga ta varsel for huset, og korleis? (Det var sume stader
så at skjenkinga gjekk for seg på mønsåsen eller ein annan stad oppe på huset. Dei kasta då
ned glaset og tok varsel av om det var knust eller ikkje.)
56. ”Skjenkte” dei huset, t.d. ved å slå eit eller fleire glas brennevin i kvart hyrna, over
mønsåsen eller andre stader?
57. Kven var det som gjorde dette, og kva sa han då?
58. Kva var grunnen til at dei ”skjenkte huset”?
59. Var det nokon fest i nær tilknytning til pyntinga av huset?
60. Kva kalla dei den festen?
61. Kva fekk dei å eta og drikka?
62. Var det huseigaren som kosta maten og drikka, eller kom grannane med den?
63. Kor heldt dei festen?
64. Var det dans?
VI
65. Korleis fekk dei gjenter til dansen?
66. Kva slag tekkingsvyrke vart brukt i bygda, torv, heller, spon eller anna?
67. Var det nokon seremoniar (om festar, sjå nedanfor) i samband med tekkinga, t.d. når nevra
var lagt over mønet?
68. Kva kalla dei denne seremonien?
69. Kven var med?
70. Kva vart gjort og kven gjorde det?
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71. Det var sume stader ein regel at neverlaget skulle vera tjukt så ølkruset kunne stå ”på
skaret”. Hadde dei nokon slik regel i Dykkar bygd, og korleis var den i tilfelle?
72. Var det fest når tekkinga var ferdig?
73. Kva kalla dei han?
74. Dersom tekkinga var dugnadsarbeid, skilde då denne festen seg på nokon måte ut frå ein
vanleg dugnadsfest, t.d. ved at det vart halde talar og drukke skåler med gode ynske for huset
og dei som skulle bu der?
75. Kva fekk dei å eta?
76. Var det dans på festen?
77. Korleis fekk dei gjenter til festen?
78. Kor heldt dei denne festen?
VII
79. Dersom tekkingsfester ikkje vart halden i det nye huset, var det då nokon annan seremoni
eller fest i huset etter at taket var kome på men før huset var ferdig til innflytting?
80. Kva kalla dei i tilfelle seremonien eller festen>?
81. Kven var med?
82. Vart dei bedne om å koma, vart dei varsla og korleis? Kom dei sjølvbedne?
83. Hadde dei mat, drikke eller andre gåver med seg?
84. Vart det halde talar og drukke skåler?
85. Kven gjorde det?
86. Kva var innhaldet i talane og skålene?
87. Skjenkte dei huset?
88. Kven gjorde det, korleis gjorde han det og kva sa han då?
89. Var det dans på festen?
VIII
90. Var det serlege seremoniar eller fest den dagen dei flytta inn i det nye huset?
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91. Skulle det gå for seg på ein viss dag i veka eller året?
92. Kva kalla dei seremonien eller festen?
93. Kven var med?
94. Vart dei bedne, vart dei varsla og korleis, eller kom dei sjølvbedne?
95. Korleis gjekk det for seg på festen eller under seremonien?
IX
96. Dei festane og seremoniane som De har fortalt om, vart dei nytta ved reising av alle slag
hus på garden?
97. Dersom det var nokon skilnad i så måte, så gjer nøye greie for den.
98. Vart skikkane fylgde ved reising av offentlege hus òg, t.d. skulehus, kyrkje o.a.?
99. Kven utførde då dei pliktene som ved reising av privathus fall på huseigaren?
100. Kven var med på dei festane som vart haldne?
101. Kva fekk dei å eta og drikka?
102. Var det dans på festen?
103. Korleis fekk dei i tilfelle gjenter til dansen?
X
104. Var det vanleg med seremoniar eller fest når eit hus var rive?
105. Var det berre ved riving av stovehus det var slik seremoni eller fest, eller vart den nytta
ved riving av alle slag hus?
106. Kva kalla dei seremonien eller festen, kven var med og korleis gjekk det for seg?
107. Var det vanleg med fest ved vølingsarbeid i eit hus, t.d. at eit gamalt golv måtte ”dansast
ut” og eit nytt ”dansast inn”? 108. Kven var med på ein slik fest?
109. Vart dei bedne, varsla, eller kom dei sjølvmint? 110. Kva fekk dei å eta og drikka?
XI
111. Det har mange stader vore så at dersom arbeidsfolka eller grannane ikkje fekk drammen
eller festen dei meinte dei hadde krav på, så tok dei hemn ved å hengja eit eller anna opp på
huset, t.d. ei turr eller opp-og-ned-vend buske eller tre, ein fillemann, kvinneklede eller
liknande Vart dette gjort i Dykkar bygd òg?
112. Kva var det då dei hengde ut? 113. Kor sette dei opp denne ”pynten”?
114. Kven var det som gjorde det? 115. Kva var det for ein fest dette galdt?
XII
116. Kva for seremoniar eller festar ved husbygging har halde seg til i dag i bygda Dykkar?
117. Kva tid gjekk dei ut or bruk, dei som nå er borte? 118. Kan det seiast noko sers om
grunnen til at dei gjekk ut or bruk?
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