
 
                         

Allt om Halloween och Alla Helgons dag. Men när firar vi? 
Snart infaller Halloween med ”spök” för barnen och vi hedrar våra avlidna. Men när firar vi 
festen och när spökas det? 
Krångligt, det reder vi ut? Sist i detta brev finner du de dagar vi firar på. 

På lördagar 
I Sverige har vi valt att anpassa Halloween och Alla Helgons Dag till lördagar. Annars blir det inte 

praktiskt, då Allhelgonadagen därmed kan infalla på en vardag. 

Därför vi har Alla Helgons Dag på en lördag och i vår svenska tradition firar och högtidlighåller vi 

enligt ett givet kalendarium. 

Tanken med helgen 
Tanken med Alla Helgons Dag var att helgonens minne skulle firas och detta skulle 

högtidlighållas. Ordet Halloween är en sammandragning av All Hallows Eve (Alla helgons afton). 

Läs vidare så reder Etikettdoktorn ut dagarna med bus eller godis och fest åt dig. 

Lite tips inför Halloween 
Klä ut dig till spöke vid fredagens fest och lägg en blomma och tänd ett ljus på en grav på 

lördagen.  Det går utmärkt att ha en fest i höstmörkret och sedan en högtid för minnen på 

lördagen.  Det är inte bara barnen som klär ut sig , även vuxna gör det. Ett tillfälle till fest som 

kanske inte Alla Helgons Afton innebär. 

 

Kopplingen finns till vår kristna tradition vid Alla Helgons Dag, låt de båda sammanfalla i 

familjens tecken.  Arrangeras en fest med t.ex. maskerad, följ koden och klä ut dig som gäst. 

 

Om du inte vill fira Halloween 
 

 Vill du  inte klä ut dig, då avböjer du att gå på festen. 

 Det går lika bra med en familjemiddag utan ”spökande” 

 

 

 

 

Etiquette Letter – när är det bus eller godis? 



 

 

Barnen 
Barnen tycker om att klä ut sig, låt dem busa med oss vuxna. Bus eller godis? 

Det är lämpligt att ha godis hemma. Utklädda barn från grannskapet kan knacka på dörren och 

ropa: ”bus eller godis?”.  Om du inte ger dem något att stoppa i munnen kanske de hittar på bus. I 

USA säger ungarna ”trick or treat?”.  

Vid godisbrist kan man muta med pengar – det kan fungera som ersättare… 

Kalendarium 
 

 2015 Fredag 30 oktober spökfest, lördag 31 oktober Halloween, ”med bus eller godis” och 

Alla Helgons Dag. 

 2016 måndag 31 oktober Halloween med  ”bus eller godis”, fredag 4 november spökfest 

och lördag 5 november Alla Helgons Dag. 

 
Kom ihåg! – artighet lönar sig och är en ofta underskattad resurs!  

Etikettdoktorn Mats Danielsson 

 
 

   Den här texten får du gärna skriva ut,  
    kopiera, dela ut och sätta upp om källan anges. 

www.vett-och-etikett.com 


