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Att inga aktenskap var ej minst i i
forna dagar en utomordentligt viktig;

!va atter skulle forenas, och detta!
inAsie avgoras av gammalt forstandigt
folk. Saken avgjordes forst mellan for-
;'tldivc-na och sedan mellan sliikterna.

•ul fick de ungas kiinslor allt
Jietyda. Men foraldrarna kun-
alla fall, om de voro forstan-

fa allt som de ville.

En ung mart sag vanligtvis sin till-
kommande hustru forsta gangen i kyr-
kan eller pa kyrkbacken. For att for-
vissa sig att han hade hopp, siinde han
flickan en s. k. »kiinning». Denna be-

stocl vanligtvis av ett vackert snidat
triiforcmal, som flickan kunde ha nytta
av, t, ex. en kavelbriida, en vavluna
eller en skiiktkniv. Det a'r under sa-
dana forhallanden ej underligt, att vi
p5 Julita skans pa t r a f f a sa vackert ut-
sirade allmogef oremal: den b l ivande
fastmannen dromde framtidsdrpmrnar,
rvar han salt och snulade med sin kniv ,
Hun gjorde diirfor s i f t allra bii.sla
ma lade blommor och binder />;i pi e-
senten. Beholl flickan g;ivan, kundc
den unge mannen hoppas del biista,
skickade hon den tillbaka, betydde del
avslag.

>Hjonelag skall ined bonernan byg-
gas.» Bonemannen eller fortalsman-
nen var vanligen en sliikting till kon-
Irahenterna eller nagon hogt uppsatt
person i socknen. Han vande sig forst
(ill flickan cch hennes foraldrar och

de niirvarande slaktingarna lade var
och en sin hand over fiistfolkets. Nu
voro de unga ordentligt trolovade, ty
ett a'rligt handslag, sarskilt om foriild-
rar och niira sla'ktingar »slogo over
hiinderna», som det hette, betydde i
den ganila goda tiden, att overenskom-
melsen ej fick brytas. Gjorde man det,
i/'ev man ej betraktad som en heder-
lig miinniska.

Fastmannen gav efter handfa'stnin-
gen sin fastmo en »ja-gava», som kun-
de vara stor eller liten, beroende pa
'inns ekonomi. Ett s. k. fastmansskrin
ined en del vardefulla saker till klad-
seln var en mycket vanlig present.
Fastmannen hade kanske sjalv slojdat
och malat skrinet och byggt luftslott
och tiinkt pa sin blivande fiistmo, da
; > U M sinkade och malade under kulna
..Jstkviillar. Det iir diirfor ej under-

ligt, att en del s. k. fastmansskrin iiro
umlcrbart vackra. Titta noggrant ef-
er nils la gang du kommer till Julita

•;kans far du se, om jag inte bar ratt.
[bland fick fastmon en silverbiigare,

striglakors av silver och ett brokigt
>silketorkle». En psalmbok med priin-
tad inskription och en ring borjade
mer och mer anses som obligatoriska
i'iistmansgavor. Ringen intog ej till en
borjan nagon framstaende plats vid tro-
lovningen, men efter hand blev det
brukligt, att fastmannen efter hand-
i'astningen satte en ring pa fastmons
vanstra ringfinger.

Nagon av de narmaste sondagarna
ef ter trolovningen skulle fiistmon ga
till kyrkan ikliidd hela sin »stass», som
hen f a t t av fastmannen. Denne hade
saledcs all anledning att ge sin fastmo
fie biista presenter, han kunde, sa att
han slapp att skammas i kyrkan.

Snart skulle brollopet standa. Da
maste fiistfolket, som oftast inte hade
del sa gott s t i i l l t , t i inka pa att fa nagot
till hjiilpi av sliiktingar och viinner.

^ ' i i iHu d i i r fo r a n t i n g e n bada eller
cndast fiisfmon en liggarvandring ge-
nom socknen. Brudgummen tiggde fro
till ulsiide och kaJlades diirfor i Sma-
iand havretiggare. Detta bruk for-
svann dock i borjan pa 1800-talet. Fiist-
mon begarde vanligen lin och hampa.
Detta kallades att ga i brudstuga eller
ga fiistemo. Ibland fick den blivande
f r u n tallrikar, kiirl och mjolk till »osta-
hjiilp». Statens historiska museum for-
varar en brudkrans, som fordom till-
i:6'r! Vanso kyrka i Sodermanland. En-

ftsterakers brudmar sch (Skullbradds-lat).

•okte sedan, om intet tog emot, upp
'tt tillfiille, d§ han kunde sammanfora
le unga tu. En marknad var hiirfor
ynnerligen liimplig. Formedlaren sole-',
e da upp flickan och hennes anfor- i
•anter och fick de:n bort till den unge
nannens vagn. Om friaren godkiindes,
jorde denne sedan ett ' besok i sin bli-.
•ande fastmos hem, och flickans for-
Idrar atergaldade visiten. Detta kal-
ades »skadande». Sedan var allt klart
or trolovningen.

Denna agde rum i f l ickans hem. Den
ilivande fiistmons fader hade bjudit |
lagra av sina sla'ktingar till sig, och
ia kvallen, nar honsen satt sig, infann
ig friaren. Bonemannen och nagra

ligt Hildebrand anvandes denna krans
av bruden, »da hon dagen efter brollo-
pet gick omkring i socknen for att be-
i;iira hjiilp till bosattningen». Tiggarr
vandringarna voro ilia omtyckta. I
flera svenska landskap forekommo de
flock ej siillan a'nda intill 1850-talet.

Midsommar- och jultiden ansagos
som den liimpligaste tiden for brollop.
Vissa tider ansagos av folktron vara
sarskilt ogynnsamma: da manen var i
nedan, fastan och adventstiden. For
fien som later lysa for sig eller gifter
sig i »neanet», blir allting bestandigt i
avtagande. Sker det i fas tan, fA de
sviilta, och om det sker i adventstiden,
blir allt »avent» (bakvanH.

som uppsattes pa gardsplanen till bru-
dens hem. Det horde da till god ton,
att fastmons foraldrar skulle bjuda ung-
domarna pa »krycke-kalas». Denna sed
boi-jar i vara dagar ater att leva upp
pa sina stallen, bl. a. i Dalarna.

Brollopet skulle vara i dagarna tre,
om brudens foraldrar ville bjuda p§
ett riktigt gille, vilket vanligen var fal-
let. Man hade sannerligen inte over-
flod pa mat och dryck i vardagslag
i den gam^a goda tiden, men brollops-
festerna urartade ofta till svalg och
dryckenskap. En vecka innan brollo-
pet begynte tillredelserna, mat och

med folje rida till brudens hem. Forst
redo forridarna, sS kommo spelmiin-
nen, priisten, brudgummen och manliga
giister. Forridare och spelman voro
rorligare an de andra. De forra redo
i forvag liksom for att spana, de sena-
re skulle upp pa varje hojd for att spe-
la, sa att folket kunde veta, hur langt
taget var kommet. Niir de kommit i
narheten av brudens hem, redo forri-
darna hastigt i forvag och anmalde,
att brudgummen var i antagande. De
fragade, om han var valkommen. De
fick forstas ett jakande svar och vande
tillbaka till taget, som sedan fortsatte
in p'a gardsplanen. Dar ordnades brol-
lopstaget i tva grupper for att taga till

alltid en marsch. 4jag bifogar hiir Os
tera'kers brudmarsch. Enligt uppgifter
som jag fatt av spehnan, har den an-
viints som skullbriidds-lat. Det iir en
typisk sormlandsk lat, som alldeles ut-
miirkt gar i stil med en lovad kyrka
och hogtidssta'mda brollopsgaster i
fiirgrika allmogedriikter. Jag har teck-
nat upp den efter spelmannen C. G.
Olsson, Skogstorpsstugan, Julita.

>udmarsch fran Stora Malm, Sodermanland.

dryck gjordes i ordning och alia in-
bjudna moror kommo med »forningar».
Det var sannerligen inte smasmulor i
matviig, som pa det siittet samlades i
brollopsgarden. Ett ordsprak i Sma-
land belyser det: »Har man ont om
mat, skall man stiilla till kalas».

Brudens moder hade det varmt och
svettigt i koket, och kokamor gralade
pa pigorna, om de briinde stekarna
eller glomde bort brodet i ugnen.

Den blivande bruden och brudgum-
men hade d god tid rest och talat vid
dem, som skulle vara deras sarskilda
hjlilpare. Den fornamste var brudsiitan,
som skulle kliida bruden. Det var van-
ligtvis pra'stfrun eller kl-ockarfr-urj. Sa

kyrkan. Framfor forsta gruppen gingo
tva spelman, sa kom brudgummen
en eldig hingst och sedan alia manliga
gaster i rangordning. Framfor den an-
dra gingo tva spelman, sa kom bruden
pa en elandig hiistkrake och sist kom-
mo de kvinnliga gasterna. (Bruden
fick siillan rida pa en god hiist, ty alia
stygga karlar trodde i forna tider, att
en hiist som burit en brud till kyrkan,
ej riktigt kunde trivas.) Under viigen
till kyrkan spelade spelmannen brud-
marscher eller '»brualatar», som det
heter i Smaland. Varje socken hade
sina sarskilda brudmarscher, som kun-

\ke

D3 alia brollopsgiisterna tagat ut ur
kyrkan, lyckonskades brudparet pa
kyrkbacken. Sa skedde aterfiirden till

rollopsgarden med taktfasta steg efter
pelmi innens fejlor i samma ordning
om taget till kyrkan.

Vid f ranvkomsten till brollopsgarden
bjotlo brudens foraldrar pa en hej-
dundrande brollopsmiddag. Det var en-. , T t iuimi t i i i i i e iJi v ; i i i^|_;r»i i iiuiiciQ. A^CL v <ai en

de vara olika svara att speJa beroe. ? syniu.Hil,tM1 vi(1ivfl ig historia, ej minst
pa
Vackra tiro alia

skicklighet.
brudmarscher. Jag

tanker, ait det for nagon k;m vara av
f t vela, hur e n 'brtidnuirsch

fran Stora Malm later. Jag kiinner tva
diiri.fran. Den brudmarsch, som jag
hiir bifogar, har jag jamte nvanga andra
la tar fran Stora Malm och Bjorkvik
f^tt av en iikta spehnan, C. F. Persson,
Jarna, som iir fodd i Stora Malm. Han
skriver i ett brev till nwg, att han lurde
sig tralla latarna vid (5 — 7 ars alder.

var musik, som jag aldr ig gilom-
raer. Ibland kunde det hiinda, att det
kom spelmiin i ; , i icir.an t r ak t ,
och du blev det atuira latar . Men in-
gen brollopsmarsch klingade sa vackert
som Stora Malms brudmarsch. » Sti tyc-
ker en musikali.sk spelman, som fran
barndomen liirt sig a'lska sin hembygds
latar.

Niir brollopsfolket kom fram till kyr-
kan, tog bruden in i prilstgarden eller
klockargarden, diir brudsii tan ordnade

Ibrudens kliidsel. Bruddriikten var r ik t
forsedd med span nen, kedjor och hals-
band. P^ huvudet ihade bruden en

foljcle niirmast efter i rang brudman
och brudpigor, som niirmast motsvara
var lids marskalkar och tiirnor. Vid
sjiilva gillet behovdes tva, som skotte
om forpliignaden, en manlig, skaffare,
och en kviniilig, skaffarmor. Sasoin
synnerligen viktiga personer vid brol-
lopet horde slutligen iiven spelmiinnen.
De skulle spela pa viigen till och fran
kyrkan, ibland ocksS i sjiilva kyrkan
och slutligen under brollopsmaltiden
och dansgil'let. De voro vanligtvis tva,
stundom fyra. Jamnt antal niaste det
vara, ty bruden och brudgummen skul-
le ha lika manga spelmiin.

Tva av brudmannen, forridarna, skul-
le i god tid ridande bjuda brollops-
gasterna, vilket i forna dagar skedde
under manga ceremonier. Den som
skulle bli bjuden fick en dag besok av
ett par raska karlar, som dundrade
med en hammare pa dorren. Sittande
till hiist uppliiste de, sedan- .folk koni-

blomsterkrans av myrten eller lindelov
ordnade i k ron fo rm; sloja forekom ej
i borjan pA 1800-talet. Bruden var
strax fiirdig och kom fager och sot till
den vantande brudgummen, spelmiin-
nen stiimde upp brudmarschen men
tystnade, da de kommo till kyrkopor-
ten. D« kliimde klockarfar i med fullt
orgelverk. Sa tagade brollopstaget in
i kyrkan. Den var prydd med »rosen-

i ifrAga om placeringen. Brudparet,
priisten och klockaren voro inte sa
svara a t t placera. Viirre var det med
brollopsgiislermi. Man visade nainli-
gen '»bele\"enhelo> genom )alt krusa.
S k a f f a r c n och skaffarmor hade ett val-
f l i g t arbi'lc. De riktigt »belevade» ha-
tle iviimligen gall och gomt sig pa de
mest upptiinkliga platser, pa horannen
och i vagn slider, bakom fahus och stall.
Niir de antligen blivit upptiickta, fos-
tes de med lock ooh pock in i huset.
Men vid troskeln till matsalen var det
slopp. Niimndemansmoran slretade
envot och fick formligen dragas in.
Niimndemannen sjiilv var det iinda var-
re att fa till bordet. Han tog spjarn
med sina jiirriskodda stovlar mot trosk-
lar och florrposter, men under pust
och stankande fostes han antligen till
bordet.

Bangordningen vid bordet var det
mycket noga med. Ej sallan sutto man-
och kvinnfolk i oliika rum. Da alia
sutlo lill bords, stamde klockaren upp
en psalm som bordsbon. Och sa bor-
jade da maltiden, som varade sina mo-
diga 5—-'0 timrnar, ibland mera. En
brollopslat fran Sormland har foljan-
de text:

»'FoJrst sa kommer korva, se'n sa
kommer feska, a sA kommer steka, a
blir du inte matter, sA far du fiille
mer!»

Den angiver ganska bra riitternas
ordning: smorgasbord, soppa, fisk, stek.

Kring var ])elare iir Sista delen av laten skall antyda, att



nit som (!e vnle.

ung marl sag vanligtvis sin till-
huslru forsta gangen i kyr-

Jer pa kyrkbacken. For a f t fcir-
sig att ban hade hopp, siinde ban
i en s. k. »kiinning». Denna be-

mligtvis av ett vackert snidat
rial, som flickan kunde ha nytta
?x. en kavelbrada, en viivluna
i skaktkniv. Det ar under sa-
)rhallanden ej underligt, att vi
ta skans patraffa sa vackert ut-
allmogeforemal: den blivande
men dromde framtidsdrommar,
i salt och sniilade med sin kniv,
orde da'rfor sitt allra biistsi och

blommor och blad'er pa pre-
Beholl flickan gavan, kundo

ge mannen hoppas del biista,
e hon den tillbaka, betydde det

lelag skall med boneman byg-
Bonemannen eller fortalsman-
• vanligen en slakting till kon-
erna eller nagon hogt uppsatt
i socknen. Han vande sig forst
kan cch hennes foraldrar och

tig mannisKa.
Fiishnann.cn gav efter handfastnin-

gen sin fastmo en »ja-g§va», som kun-
de vara stor eller liten, beroende pa
Jians ekonomi. Ett s. k. fastmansskrin
med en del viirdefulla saker till kla'd-
.seln var en mycket vanlig present.
Fastmannen hade kanske sjalv slojdat
>ch malat skrinet och byggt luftslott

och tiinkt pa sin blivande fastmo, da
ian sinkade och malade under kulna

hostkviillar. Det ar darfor ej under-
.igt, alt en del s. k. fastmansskrin aro
underbart vackra. Titta noggrant ef-
er niisla gang du kommer till Julita

skans far du se, om jag inte liar ratt.
[bland fick fastmon en silverbagare,
L'tt striglakors av silver och ett brokigt
.>silketorkle». En psalmbok med priin-
tad inskription och en ring borjade
mer och mer anses som obligatoriska
i'astmansgavor. Ringen intog ej till en
borjan nagon framstaende plats vid tro-
lovningen, men efter hand blev det
brukligt, att fastmannen efter hanci-
i'astningen satte en ring pa fiistmons
vanstra ringfinger.

Nagon av de narmaste sondagarna
efler trolovningen skulle fiistmon ga
till kyrkan ikliidd hela sin »stass», som
hen fat t av fastmannen. Denne hade
saledes all anledning att ge sin fastmo
fie biista presenter, ban kunde, sa att
kan slapp att skammas i kyrkan.

Snart skulle brollopet standa. Da
maste fiistfolket, som oftast inte hade
det sa gott stallt, tiinka pa att fa nagot
till hjiilpi av sliiktingar och vanner.
De gingo darfor antingen bada eller
cndast fiistmon en tiggarvandring ge-
nom socknen. Brudgummen tiggde fro
till utsade och kallades darfor i Sma-
land havretiggare. Detta bruk for-
svann dock i borjan pa 1800-talet. Fast-
mon begarde vanligen lin och hampa.
Detta kallades att ga i brudstuga eller
ga fiistemo. Ibland fick den blivande
f run tallrikar, kiirl och mjolk till »osta-
hjalp». Statens historiska museum for-
varar en brudkrans, som fordom till-
hor! Vanso kyrka i Sodermanland. En-

Osterakers brudmar r,ch (Skullbradds-Iat).

;erlan, om intet tog emot, upp
iille, dS han kunde sammanfora
a tu. En marknad var hiirfor
igen liimplig. Formedlaren sok-;
.ipp flickan och hennes anfor-1
och fick dem bort till den unge
is vagn. Om friaren godkiindes,
denne sedan ett- besok i sin bli-.
fiistmos hem, och flickans for-
atergiildade visiten. Detta kal-
ikadande». Sedan var allt klart
ovningen.
a agde rum i flickans hem. Den
e fiistmons fader hade bjudit!
iv sina slaktingar till sig, och
len, nar honsen satt sig, infann
iren. Bonemannen och nagra
5ar kanske ocksa voro med. Da
med folje anlande, horde det
ton, att man skulle latsa, som

an inte visste om nagonting.
stiingde man grindarna och kom
fragade, vein det var, som kom.
kulle hemmet se ut som i var-
, och var och en skulle sitta och
med nagot. Mor satt kanske
asogon pa na'san och stickade
?r, far liiste i bibeln och andra

sig ha nagon sysselsattning.
hade t. o. m. viirdfolket gatt

;t sig for att ytterligare under-
hur oviintat friarens besok var.
:vande fastmon var alltid gomd
:inmare for att ropas in i ratta
cket.
i alia halsats valkomna, anholl
:nnen eller talmannen, som han
:allades, i ett tal om de anhori-
rd till frieriet. Allt var upp-
ingt innan, sa talmannen liiste
n sitt tal efter tryckt formular.
anhoriga svarat ja, inkallades
som vanligen enligt en konstig

a spjarnade emot av alia kraf-
land fick man ocksa taga reda
ren, som inte foljt med in utan
i ladugarden for att se pa »krit-

Sedan talmannen fragat, om
av de narvarande hade nagot
it tillamnade giftermalet, o. des-
at nekande, bad han fiisteman-
h bans fiistekvinna att »riicka
samman». De gjorde sa, och

ligt Hildebrand anviindes denna krans
av bruden, »da hon dagen efter brollo-
pet gick omkring i socknen for att be-
giira hjiilp till bosiittningen». Tiggar-
vandringarna voro ilia omtyckta. I
f lera svenska landskap forekommo de
dock ej sallan iinda intill 1850-talet.

Midsomrnar- och jultiden ansagos
som den liimpligaste tiden for brollop.
Vissa tider ansagos av folktron vara
siirskilt ogynnsamma: da mSnen var i
nedan, fastan och adventstiden. F'or
den som later lysa for sig eller gifter
sig i »neanet», blir allting bestiindigt i
avtagande. Sker det i fastan, fa de
sviilta, och om det sker i adventstiden,
blir allt »avent» (bakviint).

Lysning skulle heist uttagas en tis-

h4 31.

dag. Fastmannen akte da med brudens
fader till priistgarden. Fastmon skul-
le den dagen halla sig stilla hemma
och lasa psalmen 337 i svenska psalm-
boken. Da lysningen tredje g'angen
tillkannagavs fran predikstolen, hette
det, att »fastfolket ramlade ner fran
predikstolen». Da siinde deras ung-

J domsviinner till dem en liten kudde
och en krycka, ifall de slagit sig, nar
de trillade ned. Ibland kom en miingd
ungdomar pa sondagskviillen med spel-
man i spetsen dragande med en bjork,

om brudens foraldrar ville bjuda pS
ett riktigt gille, vilket vanligen var fal-
lel. Man hade sannerligen inte over-
flod pa mat och dryck i vardagslag
i den gamja goda tiden, men brollops-
festerna urartade ofta till svalg och
dryckenskap. En vecka innan brollo-
pet begynte tillrcdelserna, mat och

fcfc

darna hastigt i forviig och anmalde,
att brudgiummen var i antagande. De
fragade, om ban var valkommen. De
fick forstas ett jakande svar och vande
tillbaka till taget, som sedan fortsatte
in pa gardsplanen. Dar ordnades brol-
lopstaget i tva grupper for att taga till

=fe
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dryck gjordes i ordning och alia in-
bjudna moror kommo med »forningar».
Det var sannerligen inte smasmulor i
matvag, som pa det siittet samlades i
brollopsgarden. Ett ordsprak i Sma-
land belyser det: »Har man ont om
mat, skall man stalla till kalas».

Brudens moder hade det varmt och
svettigt i koket, och kokamor gralade
pa pigorna, om de brande stekarna
eller glomde bort brodet i ugnen.

Den blivande bruden ocb brudgum-
men hade i god tid rest och talat vid
dem, som skulle vara deras sarskilda
hjlilpare. Den fornamste var brudsiitan,
som skulle klada bruden. Det var van-
ligtvis prastfrun eller klockarfrui}. Sa

foljde niirmast efter i rang brudman
och brudpigor, som niirmast motsvara
var tids marskalkar och tarnor. Vid
sjalva gillet behovdes tva, som skotte
om forplagnaden, en manlig, s'kaffare,
och en kvinnJlig, skaffarmor. Sasom
synnerligen viktiga personer vid brol-
lopet horde slutligen aven spelmiinnen.
De skulle spela pa vagen till och fran
kyrkan, ibland ocksa i sjalva kyrkan
och slutligen under brollopsmaltiden
och dansgil'let. De voro vanligtvis tva,
stundom fyra. Jamnt antal maste det
vara, ty bruden och brudgummen skul-
le ha lika manga spelman.

Tva av brudmannen, forridarna, skul-
le i god tid ridande bjuda brollops-
gasterna, vilket i forna dagar skedde
under manga ceremonier. Den som
skulle bli bjuden fick en dag besok av
ett par raska karlar, som dundrade
med en hammare pa dorren. Sittande
till hast uppliiste de, sedan- folk kom-
mit tillstades, i predikoton sin inbju-
<lan. Denna s. k. bjudlaxa skedde efter
bestamt formular, som tryckts pa lap-
par och i rcgel kopts pa en marknad.

Kvallen fore den egentliga brollops-
dagen hade man ungmansgillet och 1116-
kvallen, da de ogifta mannen och kvin-
norna var for for sig kommo tillsam-
man. Till mokvallen horde mogroten,
vari det alltid skulle ligga en hel man-
del. Den som fick den, blev darnast
gift.

Alia forberedelser i brollopsgarden
avslutades denna dag. Ett par hoga
granar, avkvistade sa nar sorn pa top-
pen, stodo pa gardsplanen. Vid grin-
den var areporten rest. Inom'hus var
allting putsat och fint, med nyskura-
de golv, skinande vita dukar och blan-
kade, nyputsade kaffepannor. Far bor-
stade sin hoga kyrkhatt, och nior var
trott efter veckans 'moda men gick an-
da och tog en sista titt pa den myckna
goda maten.

»Nar solens klara stralar pa himlen
rinna opp,

de lysa over skogen, forgylla bergets
topp,

dS rider brudegummen till garden, diir
bans brud

re'n lange honom vantat i brollops-
skrud.»

Sa heter det i Sodermans »Bondbrol-
lop». Brudgummen skulle niiraligen

kyrkan. Framfor forsta gruppen gingo
tva spelman, sa kom brudgummen pa
en eldig hingst och sedan alia manliga
gaster i rangordning. Framfor den an-
dra gingo tva spelman, sa kom bruden
pa en eliindig hiistkrake och sist kom-
mo de kvinnliga gasterna. (Bruden
fick sallan rida pa en god hast, ty alia
stygga karlar trodde i forna tdder, att
en hiist som burit en brud till kyrkan,
ej riktigt kunde trivas.) Under vagen
till kyrkan spelade spelmiinnen brud-
marscher eller i»brualatar», som det
heter i Smaland. Varje sodken hade
sina sarskilda brudmarscher, som kun-
de vara olika svara att spela beroende
pa bygdespelmannens skicklighet.
Vackra iiro alia brudmarscher. 'Jag
tanker, alt det for nagon kan vara av
jii^e'• ;t- att veta, hur en 'brudmarsch
fran Stora Malm later. Jag kanner tva
darifran. Den brudmarsch, som jag
bar bifogar, bar jag jamte manga andra
latar fran Stora Malm och Bjorkvik
fatt av en a'kta spelman, C. F. Persson
Jiirna, som iir fodd i Stora Malm. Han
skriver i ett brev till mig, att han liirde
sig tralla latarna vid 6—7 ars alder.
»Det var musik, som jag aldrig gilom-
nier. Ibland kunde det hiinda, att det
kom spelman fran nagon annan trakt,
och da J)lev det andra latar. Men in-
gen brollopsmarsch klingade sa vackert
som Stora Malms brudmarsch.» Sa tyc-
ker en musikaldsk spelman, som fran
barndomen liirt sig iilska sin hembygds
latar.

Nar brollopsfolket kom fram till kyr-
kan, tog bruden in i priistgarden eller

I klockargarden, diir brudsiitan ordnade
brudens kladsel. Bruddrakten var rikt
forsedd med spannen, kedjor och hals-
band. Pa huvudet hade bruden en
blomsterkrans av myrten eller lindelov
ordnade i kronform; sloja forekom ej
i borjan pa 1800-talet. Bruden var
strax fiirdig och kom fager och sot till
den viintande brudgummen, spelmiin-
nen stiimde upp brudmarschen men
tystnade, da de kommo till kyrkopor-
ten. Da klamde klockarfar i med fullt
orgelverk. Sa tagade brollopstaget in
i kyrkan. Den var prydd med »rosen-
kransar uti rad. Kring var pelare iir

Da alia brollopsgiisterna tagat ut ur
kyr'kan, lyckonskades brudparet pa
kyrkbacken. Sa skedde aterfarden till
brollopsgarden med taktfas'ta steg efter
spelmannens fejlor i samraa ordning
som taget till kyrkan.

Vid fram'komsten till brollopsgarden
bjodo brudens foraldrar pa en hej-
dundrande brollopsmiddag. Det var en
synnerligen vidlyftig historia, ej minst
i fraga om placeringen. Brudparet,
prasten och klockaren voro inte sa
svara att placera. Viirre var det med
brollopsgiisterna. Man visade nainli-
gen '»belev'enhe1<>> genom (alt krusa.
Skaffaren och skaffarmor hade ett val-
digt arbete. De riktigt »belevade» ha-
de namligen gatt och gomt sig pa de
mest upptiinkliga platser, pa horannen
och i vagnslider, bakom fiihus och stall.
Nar de antligen blivit upptiickta, fos-
tes de med lock ooh pock in i huset.
Men vid troskeln till matsalen var det
stopp. Niimndemansmoran stretade
emot och fick formligen dragas in.
Namndemannen sjiilv var det iinda var-
re att fa till bordet. Han tog spjarn
med sina jiirriskodda stovlar mot trosk-
lar och dorrposter, men under pust
och stankande fostes ban antligen till
bordet.

Rangordningen vid bordet var det
mycket noga med. Ej siillan sutto man-
och kvinn'folk i olika rum. Da alia
sutto till bords, stamde klockaren upp
en psalm som bordsbon. Och sa bor-
jade da maltiden, som varade sina mo-
diga 5—"(5 timrnar, ibland mera. En
brollopslat fran Sormland bar foljan-
de text:

»lF5rst sa kommer korva, se*'n sa
kommer feska, a sa kommer steka, a
blir du inte matter, sa far du falle
merb

Den angiver ganska bra ratternas
ordning: smorgasbord, soppa, fisk, stek.
Sista delen av laten skall antyda, att
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Brudpolska fran Stora Malm.

virad en girland av grona blad.» Brud-
paret satte sig i brudstolen framme
i koret. Sa iigde sjalva vigselakten
rum, varvid brud och brudgum knii-
bojde pa en pall och lovade varandra
att foljas at i n5d och lust.

»H6r gummorna snyfta, och gubbarna
sta

med tarade ogon och frojdade sjalar,
och tiirnorna tiinka visst alia som sa:
hiirniist a'r for mej, som man brud-

marschen spelar!»

Skedde brollopet pa en sondag, iigde
sjalva gudstjiinsten rum omedelbart ef-
terat. Efter predikans slut, sjongs brud-
miissan over brudparet, som da anyo
knabojde pa vigselpallen. Sedan gick
var och en till sin plats ocn forblev
diir till gudstjiinstens slut.

Pa en del platser i Sverge spelade
spelmiinnen omedelbart efter vigselak-
ten en stilla lat fran orgellaktaren,
vars brostviirn kallades skullbriidd.
Laten benamndes darfor skullbradds-
lat. Brudparet skulle da vanda sig
mot forsamlingen och ordentligt beska-
das. Sa lange spelmiinnen spelade,
maste brudparet sta stilla. En spjuver
till spelman har talat om for mig, att
spelmannen spelade en lang melodi,
om det var ett vackert brudpar. Var
motsatsen forhallandet, riittade de sig
efter omstandigheterna.

Skullbradds-laten, som spelades, var

middagen ej var slut med steken, ty
diirefter foljde alia efterriitterna. For-
sta delen av'niiddagen avats under tyst-
nad och liied viss aterhallsamhet med
.tanke pa vad som komma skulle. Till
fisken horde understundom fisk- eller
leverrim (leverrim = = rim pa fiskle-
ver). De voro i allmanhet av allvar-
ligt religiost innehall. Sjalva hogtids-
niomentet under middagen intriidde
med steken. Den skulle ska'ras av pras-
^en, for att allt skulle ga sa rattvist
till som mojligt. Spelmiinnen spelade
en sarskild steklat. En skamtsam stek-
lat fran Sormland, sjungen av den 77-
arige spelmannen A. F. Bergstrom,
Tystberga, har foljande text:

,»Nu sa kommer isteka, nu sa kommer
steka;

skarpa knivar a skiira na' rnii.»
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inde sliiktingarna lade var
hand over fiistfolkets. Nu

tiga ordentligt trolovade, ty
landslag, siirskilt 0111 foriild-
iira sliiktingar »slogo over

som det hette, betydde
•goda tiden, att overenskom-
ick brytas. Gjorde man det,
ej betraktad som en heder-
ka.
raen gav efter handfiistnin-
itmo en »ja-gava», som kun-
,or eller liten, beroende pa
>mi. Ett s. k. fastmansskrin
1 viirdefulla saker till kliid-
m mycket vanlig present,
n hade kanske sjalv slojdat
skrinet och byggt luftslott

pa sin blivande fiistmo, da
och malade under kulna
Det iir diirfor ej under-

del s. k. fastmansskrin iiro
vackra. Titta noggrant ef-
jjang du kommer till Julita
!lu se, om jag inte bar ratt.
Ic fas tmon en silverbagare,
ors av silver och ett brokigt
;». En psalmbok med priin-
jtion och en ring borjade
ler anses som obligatoriska
vor. Ringen intog ej till en
Dn framstaende plats vid tro-
men efter hand blev det

tt fiistmannen efter hand-
satte en ring pa fastmons

igfinger.
v de niirmaste sondagarna
vningen skulle fastmon ga
ikliidd hela sin »stass», som

v f i istmannen. Denne hade
anledning att ge sin fastmo
rcsenter, han kunde, sa att
att skammas i kyrkan.

ulle brollopet standa. Da
olket, som oftast inte hade
stallt, tanka pa att fa nagot
av slaktingar och viuiner.
AarSor antingcn bada eller
mon en tiggarvandring ge-
311. Brudgummen tiggde fro
och kallades diirfor i Sma-
itiggare. Delta bruk for-
i borjan pa 1800-talet. Fast-

de vanligen lin och hanipa.
des att ga i brudstuga eller

Ibland fick den blivande
:ar, kiirl och mjolk till »osta-
itens historiska museum for-
>rudkrans, som fordom till-
i kyrka i Sodermanland. En-

bradds-lat).

>rand anvaiidcs denna krans
, »da hon dagen efter brollo-
mkring i socknen for att be-

till bosiittningen». Tiggar-
rna voro ilia ointyckta.
ska landskap forekommo dt
illan iinda intill 1850-talet.
nar- och jultiden ansago
ampligaste tiden for brollop
r ansagos av folktron var
[ynnsamma: da manen var
•tan och adventstiden. For
ater lysa for sig eller gii'tei
iet», blir allting best i indigt

Sker det i fas tan, fa dt
i om det sker i advenlsl i . - len
»avent» (bakviint).
skulle heist uttagas en tis

som uppsattes pa gardsplanen till bru-
dens hem. Det horde da till god ton,
att fastmons foraldrar skulle bjuda ung-
domarna pa »krycke-kalas». Denna sed
boi-jar i vara dagar ater att leva upp
pa sina sttillen, bl. a. i Dalarna.

Brollopet skulle vara i dagarna tre,
om brudens foraldrar ville bjuda pS
ett riktigt gille, vilket vanligen var fal-
et. Man hade sannerligen inte over-
lod pa mat och dryck i vardagslag
den gamja goda tiden, men brollops-

esterna urartade ofta till svalg och
Iryckenskap.
jet begynte

En vecka innan brollo-
tillrcdelserna, mat och

med folje rida till brudens hem. Forst alltid en niarsch. J|ag bifogar hiir 5s-: Vid steken holl prasten ett tal och
redo forridarna, sa kommo spelman-j terakers brudmarsch. Enligt uppgifter,] :darefter hyllade man brudjeTi6ch brud-
nen, prasten, brudgummen och manliga I som jag fatt av spelman, har den an - jgummen . Hiirvid spi'Uttfeibland spel-
giister. Forridare och spelmiin voro viints som skullbradds-lat. Det ar en jman i i en en siirskild. Kit,s0411 pa Got-
rorligare iin de andra. De forra redo j typisk sormlandsk lat, som alldeles ut-
i forvag liksom for att spana, de sena- miirkt gar i stil med en lovad kyrka
re skuille upp pa varje hojd for att spe- och hogtidsstiimda brollopsgiister i
la, sa att folket kunde veta, hur langt j fargrika allmogedriikter. Jag har teck-
taget var kommet. Niir de kommit i » n a t upp den efter spelmannen C. G.
narhcten av brudens hem, redo forr i - j Olsson, Skogstorpsstugan, Julita.
darn a hastigt i forvag och anmalde,
att brudgummen var i antagande. De
fragade, om han var viilkommen. De
fick forstas ett jakande svar och vande
tillbaka till taget, som sedan fortsatte
in pa gardsplanen. Dar ordnades brol-
lopstaget i tva grupper for att taga till
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Irudmarsch fran Stora Malm, Sodermanland.

Iryck cjordes i ordning och alia in-
jjudna moror kommo med »forningar».
Det var sannerligen inte smasmulor i
natviig, som pa det siittet samlades i
jrollopsgarden. Ett ordspr&k i Sma-
and belyser det: »Har man ont om
nat, skall man stiilla till kalas».

••vettigt i koket, och kokamor gralade
pa pigorna, om de briinde stekarna
iller glomde bort brodet i ugnen.

Den blivande bruden och brudgum-
nen hade i god tid rest och talat vid
lem, som skulle vara deras sarskilda
ijiilpare. Den forniimste var brtidsatan,
om skulle kliida bruden. Det var van-
igtvis priistfrun eller klockarfrui). S'S

fiiljde niirmast efter i rang brudman
och brudpigor, som narma&t motsvara
var tids marskalkar och tiirnor. Vid
sjiilva gillet behovdes tva, som skotte
om forpli ignaden, en manlig, s'kaffare,
och en kvimiilig, s'kaffarmor. Sasom
synner l igen v ik t iga personer vid brol-
lopet horde slutligen iiven spelmannen.
De skulle spela pa viigen till och fran
kyrkan, ibland ocksa i sjiilva kyrkan
och slutligen under brolLopsmaltiden
och dansgililel. De voro vamligtvis tva,
stundom fyra. Jiimnt antal maste det
vara, ty bruden och brudgummen skul-
le ha lika manga spelman.

Tvi'i av brudmannen, forridarna, siku'l-
hi i g(xl lid r idande bjuda brollops-
giisterna, vi lket i forna dagar skedde
under manga ceremonier. Den som
skul le bli bjuden fick en dag besok av
et t par raska kar lar , som dundrade
med en hanunare pa dorren. Sittande
till hast uppliiste de, sedan- folk kom-
mit tillstiides, i prcdikoton sin inbju-
dan. Denna s. k. bjudliixa skedde efter

fonnu/ar, som tryckts pa lap-
. .

/ Kval'len fore den egent/iga brollops-
I dagen hade man ungniansgillet och mo-
kviillen, da de ogifta miinnen och kvin-

kyrkan. Framlor forsta gruppen gingo
tva spelmiin, sa kom brudgummen pa
en eldig hingst och sedan alia manliga
gaster i rangordning. Framlor den an-
dra gingo tva spelman, sa kom bruden
pa en eliindig hiistkrake och sist kom-
mo de kvinnliga gasterna. (Bruden
fick sallan rida pa en god hast, ty alia
stygga karlar trodde i forna tider, att
en hast som burit en brud till kyr'kan,
ej riktigt kunde trivas.) Under vagen
till kyrkan spelade spelmannen brud-
marscher eller '»brualatar», som det
heter i Smaland. Varje socken hade
sina sarskilda brudmarscher, som kun-
de vara olika svara att spela beroende
pa bygdespelmannens skicklighet.
Vackra iiro alia brudmarscher. 'Jag
tanker, att det for nagon kan vara av

att veta, hur en brudmarsch
fran Stora Malm later. Jag kanner tva
diirifran. Den brudmarsch, som jag
hiir bifogar, har jag jiimte manga andra
l<atar fran Stora Malm och Bjorkvik
fatt av en iikta spelman, C. F. Persson,
Jiirna, som iir fodd i Stora Malm. Han
skriver i ett brev till mig, att han larde
sig tralla latarna vid 6—7 ars alder.
2>Det var musik, som jag aldrig glom-
nier. Ibland kunde det handa, att det
kom spelmiin fran nagon annan trakt,
och da blev det andra latar. Men in-
gen brollopsmarsch klingade sa vackert
som Stora Malms brudmarsch.» Sa tyc-
ker en musikalisk spelman, som fran
barndomen liirt sig iilska sin hembygds
latar.

Nar brollopsfolket kom fram till kyr-
kan, tog bruden in i prii'stgarden eller
klockargarden, dar brudsatan ordnade
brudens kladsel. Bruddrakten var rikt
forsedd med spannen, kedjor och hals-
bantl. Pa huvudet >hade bruden en
blomsterkrans av myrten eller lindelov
ordnade i kronform; sloja forekom ej
i borjan pa 1800-talet. Bruden var
strax fiirdig och kom fager och sot till
den viintande brudgummen, spelman-
nen stanide upp brudmarschen men
tystnade, da de kommo till kyrkopor-
ten. Da klamde klockarfar i med fullt
orgelverk. Sa tagade brollopstaget in
i kyrkan. Den var prydd med »rosen-
kransar uti rad. Kring var pelare iir Sista delen av laten skall antyda, att
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Da alia brollopsgasterna tagat ut ur
kyr'kan, lyckonskades brudparet pa
kyrkbacken. Sa skedde aterfiirden till
brollopsgarden med taktfasta steg efter
spelmannens fejlor i samroa ordning
som taget till kyrkan.

Vid fram'konisten till brollopsgarden
bjodo brudens foraldrar pa en hej-
dundrande brollopsmiddag. Det var en
synnerligen vidlyftig historia, ej minst
i fraga om placeringen. Brudparet,
prasten ocTi klockaren voro inte sa
svara att placera. Viirre var det med
brollopsgasterna. Man visade niimli-
gen '»belev'enhe1'>> genom latt krusa.
Skaffaren och skaffarmor hade ett val-
digt arbete. De riktigt »belevade» ha-
de namligen gatt och gomt sig pa de
mest upptiinkliga platser, pa horiinnen
och i vagnslider, bakom fiihus och stall.
Niir de antligen blivit upptiickta, fos-
tes de med lock ooh pock in i huset.
Men vid troskeln till matsalen var det
stopp. Namiidemansmoran stretade
em'ot och fick formligen dragas in.
Namiidemannen sjiilv var det iinda viir-
re att fa till bordet. Han tog spjarn
med sina jarnskodda stovlar mot trosk-
lar och dorrposter, men under pust
och stankande fostes han antligen till
bordet.

Rangordningen vid bordet var det
mycket noga med. Ej sallan sutto man-
och kvinnfolk i oliika rum. Da alia
sutto till bords, stamde klockaren upp
en psalm som bordsbon. Och sa bor-
jade da nialtiden, som varade sina mo-
diga 5 — ̂ 0 timrnar, ibland mera. En
brollopslat fran Sormland har foljan-
de text:

»»Fdrst kommer korva, se*'n sa
kommer feska, a sa kommer steka, a
blir du inte matter, sa far du fiille
mer !»

Den angiver ganska bra riitternas
ordning: smorgasbord, soppa, fisk, stek.

land kallas rundariuhi
Efter steken fplj.de sa efterratterna:

risgrynsgrot, pannkakaj'bakelser, tartor
och konfekt. Antalei iratter blev sa-
lunda riitt stort: 10—12 ratter mat var
ej ovanligl ^id 'broljop for'lOf ^ar sedan.

Maltiden slutade jned eh ])salm av
klockaren, och nur&kulle man kunna
Jro, att giiste,r£la- giitgo var och en till
sitt . Ingaluilfja,! »l!fei bondens stuga
dansen skall "stab : Bord- och biinkar
f ly t t adcs u|> ,oclh alia sago forvantans-
ful l t |)A six'Tniaiineii,, som stiimde och
kvintilerade i ett horn. r Forst dansades
s. k. skyldig'hetsditnser, ;diir endast ett
par 'dansade. Ti l l (Tessa danser horde
fordom alltfd" ;fK)lskan, som ibland pa
;vissa t rukk'r nlbyties mot kadriljen
omkring 1851). Forst dansade prasten
och bruden, sedan brudgum och brud.
Den polska, som da spelades, kallades
brudpolska. Jag bifogar hiir Stora
Malms brudpolska, som jag ocksa fatt
av C. F. Persson, Jiirna. Han skriver,
att polskorna, och siirskilt 'brudpolskan,
.skulle spelas, sakta, ty den dansades
med dubbla steg. Sedan brud och
brudgum dansat skyldighetsdansen med
brudsiita, skaffar.e, 'skaffai'inor och kan-
ske iiven med • brudsrvenner och brud-
jpigor foljde allman dans i »fullan
fMng» till ljusan dager. Till slut skul-
le »krona dansas av brua». Atskilliga
.polskor med delta namn har jag sett
.upptecknade. Vid den'na dans sloto
.flickorna en ring omkrihg; bruden, som
.med forbundna ogon satte' kronan pa
en av dem. Den som' f&tt kronan satte

Brudpolska fran Stora Malm.

virad en girland av grona blad.» Brud-j middagen ej var slut med steken, ty
alia eHerr'aUerna. For-paret satte sig i brudstolen framme \ dareUer

rum, varvid brud och brudgUHi knii-
bojde pa en pall och lovade varandra
att foljas at i nod och lust.

.
den, utan att se, pa en anaim. ^S,a fort-
gick det undan for umjan. I^en som
forst fatt kronan blev forst gift. Se-
lan bruden lyfts upp' pa : en stol, som
vilade pa brudpigornas axlar, tackade
hon alia och uttryckte som"sin onskan,
att alia matte bli gilta. Sa togo de
gifta kvinnorna hand om henne. Sedan
brud och brudguin dansat medsvarand-
ra, tagade alia me(l spelman i spetsen
in i brudkanimaren. l)iir sjongo giis-
terna en sista, yiilonskan och iiimnade
sedan de nygifta. Giisterna gingo se-
dan till vila i"rummen, i ladan eller
giistabudssalen.

Andra dagen grydde. De nygifta vo-
ro nu ikliidda de gifta s driikt och kal-
lades »ungfarV och »tinginor». Till tec-
ken pa sin nya viirdighet skulle de
pa morgoncn ga dmkring och bjuda
gasterna kaife pa siingen. Under den-
na dag insamlades gav.or till de ny-

ifta och spelnianspengar till spelman-
nen. Da spehules skiinklatar, som iiro
mycket vackra. Om kollekten giillde
spelmannen, hade de ju all anledning
att vara tacksamina. I na'stan varje
skiinklat med dess'drillar, forslag och
prydnadsfigurer heir man liksom s|3€l-
mannens odiiij-uka tack far viinli-gheten.
Sa ar ocksa Ja\\et -\ de» . sklmkVat, jag

&v&ts tmder tyst- Mr bifogar. DM &w i en IDs Mir-
nad och med viss aterhallsamhet med
.tanke pa vad som komma skulle. Till
fisken horde understundom fisk- eller

latar mycket .vanlig, tqnart: . moll utan
inledningston. Den iir-. uppteck-nad ef-
ter Gyris Anders Andersson, Xlvdalen.
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flod pa mat och dryck i vardagslag"
i den gamba goda tiden, men brollops-
festerna urartade ofta till svalg och
dryckenskap. En vecka innan brollo-
pet begynte tillrcdelserna, mat och

narheten av brudens hem, redo t'orri-
darna hastigt i forvag och anmalde,
att brudgiummen var i antagande. De
fragade, om han var valkommen. De
fick forstas ett jakande svar och vande
tillbaka till taget, som sedan fortsatte
in pa gardsplanen. Dar ordnades brol-
lopstaget i tva grupper for att taga till
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dryck gjordes i ordning och alia in-
bjudna moror kommo med »forningar».
Det var sannerligen inte smasmulor i
matviig, som pa det sattet samlades i
brollopsgarden. Ett ordsprak i Sma-
land belyser det: »Har man ont om
mat, skall man stiilla till kalas».

svettigt i koket, och kokamor griilade
pa pigorna, om de brande stekarna
eller glomde bort brodet i ugnen.

Den blivande bruden och brudgum-
men hade i god tid rest och talat vid
dem, som skulle vara deras sarskilda
hjiilpare. Den fornamste var brudsatan,
som skulle kliida bruden. Det var van-
Ijgtvis priistfrun eller ktyckarfrun. Jva
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m akte da med brudens
;arden. Fastmon skul-
lalla sig stilla hemma
n 337 i svenska psalm-
mingen tredje g'angen
•an predikstolen, hette
Iket ramlade ner fran
Da sande deras ung-

1 dem en liten kudde
ifall de slagit sig, nar
Ibland kom en mangd

indagskvallen med spel-
iragande med en bjork,

foljde narmast efter i rang brudman
och brudpigor, som narmast motsvara
var tids marskalkar och tiirnor. Vid
sjalva gillet behovdes tva, som skotte
om forplagnaden, en manlig, s'kaffare,
och en kvinnHig, skaffarmor. Sasom
synnerligen viktiga personer vid brol-
lopet horde slutligen iiven spelmannen.
De skulle spela pa viigen till och fran
kyrkan, ibland ocksa i sjalva kyrkan
och slutligen under brollopsmaltiden
och dansgilUet. De voro vanligtvis tva,
stundom fyra. Jamnt antal maste det
vara, ty bruden och brudgummen skul-
le ha lika manga spelman.

Tva av brudmannen, forridarna, sfluil-
le i god tid ridande bjuda brollops-
gasterna, vilket i forna dagar skedde
under manga ceremonier. Den som
skulle bli bjuden fick en dag besok av
ett par raska karlar, som dundrade
med en hammare pa dorren. Sittande
till hast upplaste de, sedan- folk kom-
mit tillstades, i prcdikoton sin inbju-
<lan. Denna s. k. bjudliixa skedde efter
bestamt formular, som tryckts pa lap-
par och i regel kopts pa en marknad.

Kvallen fore den egentliga brollops-
dagen hade man ungmansgillet och mo-
kvallen, da de ogifta man lie n och kvin-
norna var for for sig kommo tillsam-
man. Till mokviillen horde mogroten,
vari det alltid skulle ligga en hel man-
del. Den som fick den, blev darniist
ftift.

Alia forberedelser i brollopsgarden
avslutades denna dag. Ett par hoga
granar, avkvistade sa nar som pa top-
pen, stodo pa gardsplanen. Vid grin-
len var areporten rest. Inonmus var

allting putsat och fint, med nyskura-
le golv, skinande vita dukar och blan-

kade, nyputsade kaffepannor. Far bor-
stade sin hoga kyrkhatt, och mor var
trott efter veckans moda men gick an-
da och tog en sista titt pa den myckna
goda maten.

»Nar solens klara stralar pa himlen
rinna opp,

de lysa over skogen, forgylla bergets
topp,

da rider brudegummen till garden, dar
bans brud

re'n lange honom vantal i brollops-
skrud.»

St\ heter det i Sodermans »Bondbrol-
lop». Brudgummen skulle niimligen

kyrkan. Franrfor forsta gruppen gingo
tva spelman, sa kom brudgummen pa
en eldig hingst och sedan alia manliga
gaster i rangordning. Framfor den an-
dra gingo tva spelman, sa kom bruden
p£ en elandig hastkrake och sist kom-
mo de kvinnliga gasterna. (Bruden
fick sallan rida pa en god hast, ty alia
stygga karlar trodde i forna tider, att
en hast som burit en brud till kyrkan,
ej riktigt kunde trivas.) Under vagen
till kyrkan spelade spelmannen brud-
marscher eller '»brualatars>, som det
heter i Smaland. Varje sodken hade
sina sarskilda brudmarscher, som kun-
de vara olika svara att spela beroende
pa bygdespelmannens skicklighet.
Vackra iiro alia brudmarscher. 'Jag
tanker, alt det for nagon kan vara av

i-v";se att veta, hur en brudmarsch
fran Stora Malm later. Jag kanner tva
diirifran. Den brudmarsch, som jag
hiir bifogar, bar jag jamte manga andra
latar fran Stora Malm och Bjorkvik
fatt av en iikta spelman, C. F. Persson,
Jarna, som iir fodd i Stora Malm. Han
skriver i ett brev till mig, att han liirde
sig tralla latarna vid 6—7 ars alder.
»Det var musik, som jag aldrig gilom-
nier. Ibland kunde det ha'nda, att det
kom spelman fran nagon amian trakt,
och clu blev det anclra latar. Men in-
gen brollopsmarsch klingade sa vackert
som Stora Malms brudmarsch.» Sa tyc-
ker en musikalisik spelman, som fran
barnd'omen lart sig iilska sin hembygds
latar.

Nar brollopsfolket kom fram till kyr-
kan, tog bruden in i priistgarden eller
klockargarden, dar brudsatan ordnade
brudens kladsel. Bruddriikten var rikt
forsedd med spannen, kedjor och hals-
band. Pa huvudet ihade bruden en
blomsterkrans av myrten eller lindelov
ordnade i kronform; sloja forekom ej
i borjan pa 1800-talet. Bruden var
strax fardig och kom fager och sot till
den viintande brudgummen, spelman-
nen stamde upp brudmarschen men
tystnade, da de kommo till kyrkopor-
ten. Da 'klamde klockarfar i med fullt
orgelverk. Sa tagade brollopstaget in
i kyrkan. Den var prydd med »rosen-
kransar uti rad. Kring var pelare ar

Da alia brollopsgasterna tagat ut ur
kyrkan, lyckonskades brudparet pa
kyrkbacken. Sa skedde aterfarden till
brollopsgarden med taktfas'ta steg efter
spelmiinnens fejlor i samraa ordning
som taget till kyrkan.

Vid framkomsten till brollopsgarden
bjodo brudens foraldrar pa en hej-
dundrande brollopsmiddag. Det var en
synnerligen vidlyftig historia, ej minst
i fraga om placeringen. Brudparet,
prasten och klockaren voro inte sa
svara att placera. Varre var det med
brollopsgasterna. Man visad-e namii-
gen '»belev'enhe1<>> genom \a*lt krusa.
Skaffaren och skaffarmor hade ett val-
digt arbete. De riktigt »belevade» ha-
de namligen gatt och gomt sig pa de
mest upptankliga platser, pa horannen
och i vagnslider, bakom fahus och stall.
Nar de iintligen blivit upptackta, fos-
tes de med lock ooh pock in i huset.
Men vid troskeln till matsalen var det
stopp. Nanmdemansmoran stretade
emot och fick formligen dragas in.
Namndemannen sjalv var det iinda viir-
re att fa till bordet. Han tog spjarn
med sina jarriskodda stovlar mot trosk-
Idr och' dorrposter, men under pust
och stankande fostes han antligen till
bordet.

Rangordningen vid bordet var det
mycket noga med. Ej sallan sutto man-
och kvinn'folk i olika rum. Da alia
sutto till bords, stamde klockaren upp
en psalm som bordsbon. Och sa bor-
jade da maltiden, som varade sina mo-
diga 5—^6 timrnar, ibland mera. En
brollopslat fran Sormland bar foljan-
de text:

»»Fcjirst sa kommer korva, se*'n sa
kommer feska, a sa kommer steka, a
blir du inte matter, sa far du falle
mer!»

Den angiver ganska bra ratternas
ordning: smorgasbord, soppa, fisk, stek.
Sista delen av laten skall antyda, att
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virad en girland av grona blad.» Brud-
paret satte sig i brudstolen framme
i koret. Sa agde sjalva vigselakten
rum, varvid brud och brudguaa kna-
bojde pa en pall och lovade varandra
att foljas at i nod och lust.

»H6r gummorna snyfta, och gubbarna
sla

med tarade ogon och frojdade sjalar,'
och tarnorna tiinka visst alia som sa:
harnast ar for mej, som man brud-

marschen spelar!»

Skedde brollopet pa en sondag, agde
sjalva gudstjanste.il rum omedelbart ef-
terat. Efter predikans slut, sjongs brud-
massan over brudparet, som da anyo
knabojde pa vigselpallen. Sedan gick
var och en till sin plats ocn forblev
dar till gudstjanstens slut.

Pa en del platser i Sverge spelade
spelmannen omedelbart efter vigselak-
ten en stilla lat fran orgellaktaren,
vars brostviirn kallades skullbradd.
Laten benamndes darfor skullbradds-
lat. Brudparet skulle da vanda sig
mot forsamlingen och ordentligt beska-
das. Sa lange spelmannen spelade,
maste brudparet sta 'stilla. En spjuver
till spelman bar talat om for mig, att
spelmannen spelade en lang melodi,
om det var ett vackert brudpar. Var
motsatsen forhallandet, riittade de sig
efter omstandigheterna.

Skullbradds-laten, som spelades, var

middagen ej var slut med steken, ty
diirefter foljde alia efterratterna. For-
sta delen av middagen avats under tyst-
nad och med viss aterhallsamhet med
jtanke pa vad som komma skulle. Till
fisken horde understundom fisk- eller
leverrim (leverrim : = -rim pa fiskle-
ver). De voro i allmanhet av allvar-
ligt religiost innehall. Sjalva hogtids-
momentet under middagen intradde
med steiken. Den skulle skaras av priis-
^en, for att allt skulle ga sa rattvist
till som mojligt. Spelmannen spelade
en sarskild steklat. En skamtsam stek-
jat fran Sormland, sjungen av den 77-
arige spelmannen A. F. Bergstrom,
Tystberga, bar foljande text:

,»Nu sa kommer isteka, nu sa kommer
steka;

skarpa knivar a skiira na' mii.»

Maltiden slutade med "c'n psalm av
klockaren, och nu 'skulle man kunna
Jro, att giisleriia glitgo var och en till
sitt. Ingaltt^ffi} »;0ii :bondens stuga
dansen skall sta!» : Bor.'t. och bankar
flyttades ut, ocih ;illa sago forvantans-
ful l t pa s pel-man ne<n, som stamde och
kvintilerade i ett hdr'n.v Forst dansades
s. k. skyldi^h'etsdan^er, diir endast ett
par'dansade. Till dessa danser horde
Icrdom alHM polskan, som ibland pa
,vissa trakter; iulbyttes1 mot kadriljen
omkring 1850V Forst dansade prasten
och bruden, sedan brudgum och brud.
Den polska, som da spelades, kallades
brudpols'ka. Jag bifogar hiir Stora
Malms brudpolska, som jag ocksa fatt
av C. F. Persson, Jarna. Han skriver,
.att polskorna, och sarskilt 'brudpolskan,
skulle spelas, sakta, ty den dansades
med dubbla steg. Sedan brud och
brudgum dansat skyldighetsdansen med
brudsiita, skaffar.e, kkaffat-mor och kan-
ske aven med brudsr\7enner och brud-
pigor foljde • allman dans i »fullan
f)iing» till ljusan dager. Till slut skul-
le »krona dansas av brua». Atskilliga
.polskor med delta namn bar jag sett
,upptecknade. Vid den'na dans sloto
.flickorna en ring omkring brudfen, som
med forbundna ogon satte1 'kronan pa
en av dem. Den som> fa-tt kronan satte

, • .
den, utan att se, pa en annan. ,tS,a fort-
gick det undan for uiKJan. Den som
forst fatt kronan blev forst gift. Se-
dan bruden lyfts upp pft : en stol, som
vilade pa brudpigornas ax'lar, tackade
hon alia och uttryckte Soui'«in onskan,
att alia matte bli gi'fta.' Sa togo" de
gifta kvinnorna hand om henne. Sedan
brud och brudgum dansat med f var and-
ra, tagade alia med-spelmiin i spetsen
.in i brudkammaren. l)ar sjqugo gas-
terna en sista yiilonslcan och liimnade
sedan de nygifta. Gasterna gingo se-
dan till vila T'rummen, i"fada'n eller
.giistabudssalen.

*'

*
Andra dagen grydde. De nygifta vo-

ro nu ikladda de gif'tas driikt och kal-
lades »ungfart» och »tingmor». Till tec-
ken pa sin ny-a viirdighet skulle de
pa morgonen ga omkring och bjuda
gasterna ka.f,fe pa sangen. Under den-
na dag insamlades gavor till de ny-
gifta och spelmanspengar till spelman-
nen. Da spehules slvjinklatar, som iiro
mycket vackra. Om kollekten gallde
spelmannen, hade de ju all anledriing
att vara taclisamma. 1 niistan varje
skanklat mt'd dess'Hrillar, forslag och
prydnaclsfigurer hor man liksom spel-
mannens odmjuka tack- for vanligheten.
Sa ar ocksa ,fallet -i den-, skiinklatj jag
bar bifogar. Den , gar i en f6,r folk-
latar mycket .vanlig, tonart: .moll utan
inledningston. Den ar-. uppteck-nad ef-
ter Gyris Anders Ahdersson, Alvdalen.
Han dog 1909, 87 ar gammal.

\
Forningen borjade nu taga jslut, trak-

teringen blev mindr.e riklig. :Fler§ av
de aldre reste darfor hem aiidra da-
gen. En hel del ungdomar stannade
dock kvar till tredje eller fja'rde dagen.
Da fraktades de nygiftas tillhorigheter
pa vagnar till deras hem. Ungfar och
ungmor hade vanligtvis; akt i 'forvag
for att stiilla i ordning i srtt'ftem at

Fortsattning a1 s'id. 10.
-
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