
Drama i Dagabygden 
M , lan firar väl i allmänhet inte 
160-årsminnen, allraminst om det 
rör sig om tragiska händelser, där 
förtal och angivelser dominerar och 
där olyckliga omständigheter slut-
ligen leder till en avrättning. Dessa 
dystra och dramatiska händelser 
utspelades i Daga härad åren 1811— 
12. De jämna decennierna kan där-
emot vara anledning att erinra om 
vad som då utspelade sig i bygden. 
Tiden tycks helt ha lyckats utplåna 
minnet av händelsen. I var je fall 
har jag inte lyckats spåra någon 
muntlig tradition. 

Vid genomläsning av Söderman-
lands Regementes historia kom jag 
att uppmärksamma händelsen från 
Daga. Den tilldrog sig alltså i bör-
jan av 1800-talet och en kort re-
sumé av de historiska tilldragel-
serna strax innan kan väl här vara 
motiverad. 

Napoleon här jade vid denna tid 
ute i Europa och ställde till pro-
blem för många länder, även för 
dem som inte var direkt inblandade 
i krigshandlingarna. Gustav den IV 
Adolf satt sedan 1796 på Sveriges 
tron. Han var i många hänseenden 
en svag monark och lyckades dra in 
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landet i flera olyckliga krig. Det 
svåraste slaget kom 1808—09 då 
Finland gick förlorat. I samband 
därmed blev kungen avsatt. Vem 
skulle nu bli kung? Efter långa po-
litiska stridigheter kom valet att 
falla på den danske hertigen Kris-
tian August (Karl August) men 

en kungörelse 1811 tillkännagav att 
s k förstärkningsmanskap för armén 
skulle uttagas, blev det anledning 
till att en del oroligheter utbröt. 
Man tolkade det som en åtgärd av 
de makthavande för att förhindra 
den avsatte kungens återuppträ-
dande på tronen. Man var väl också 

För 160 år sedan utspelades ett dra-
ma i Dagabygden som så småningom 
ledde till en avrättning. Sive Karls-
son har uppmärksammat händelsen 
och berättar om den i den här arti-

keln. 
ödet ville annat, han dog genom 
slaganfall redan 1810. Som det fö-
refaller så erbjöd man sedan i ren 
desperation en av Napoleons för-
nämsta marskalkar, Jean Berna-
dotte, Sveriges tron. 

Den avsatte kungen hade dock 
ännu många anhängare ute i landet, 
främst bland allmogen. När därför 

krigströt t Den nya pålagan betydde 
att rotehållarna under krigstid 
skulle stå för ytterligare en tred-
jedels knekt per rote. Söderman-
lands Regemente skulle därvid 
kunna förstärkas med ca 600 man. 

Då prästerna läste upp den Kgl 
kungörelsen från alla landets pre-
dikstolar om hur förstärknings-
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manskapet skulle tagas ut, mottogs 
det av en bister menighet. Pålagan 
blev inte populär. De som skulle 
drabbas hårdast var de unga poj-
karna. Snart började de sluta sig 
samman i protestgrupper och drog 
från by till by och propagerade mot 
det kungliga påbudet. Det var ett 
farligt handlande som snart fick 
svåra efterräkningar. 

Att händelserna tog denna 
vändning kan delvis förklaras. 
Landshövding Fabian Ulfsparre 
hade i en kungörelse meddelat att 
"förstärkningsmanskapets utgö-
rande på lämpligaste sätt träffa 
frivilliga överenskommelser och 
därom i sinom tid överlägga". Me-
ningen var naturligtvis inte att det 
skulle leda till öppna demonstra-
tioner, men skrivelsen var tvetydigt 
sammansatt och kunde lätt miss-

tolkas. I en skarp skrivelse av den 
21 maj 1811 uppmanar Ulfsparre 
länets innevånare att .hålla sig till 
lag och ordning. Vidare tillhåller 
han prästerna att i var je socken-
kyrka läsa upp "Kongl Förordnin-
gen angående Budkaflars utskic-
kande och omkringbärande i 
Lands-Orterne daterad den 1 Julii 
1743". 

Domböckerna 
är försvunna 

Men nu var oroligheterna i gång. 
I Södermanlands Regem. historia 
står det helt kort att oroligheterna 
var livligast i Daga härad och ledde 
slutligen till att en dräng, Jan An-
dersson Lenander, avrättades på 
Axalaheden i Björnlunda socken. 
Med ledning härav har jag genom 
arkivforskning sökt få litet mera 
klarhet i vad som hände den gång-
en. Daga härads domböcker finns 
arkiverade på Landsarkivet i Upp-
sala. Av okänd anledning saknades 
där böckerna för 1811—12. Död och 
begravningsböcker gav också nega-
tivt resultat. Jag försökte då på 
Riksarkivet i Stockholm. Några 
domstolshandlingar för berörda fall 
fann jag ej heller där, men i en 
packe konceptblad låg något som 
kallades för "Ödmjukt slutpå-
stående" varur mycket intressant 
kunde plockas. 

Det mesta hade utspelats i Gryt 
socken, får man veta. Huvudf iguren 
i dramat var förre livgardisten Jan 
Andersson Lenander från Gryts-
berg. Han anklagas för "att den 
söndag, då Kgl Maj: ts nådiga 
Kungörelse om Förstärknings-
manskapets utgörande, från Pre-
dikstolen i Gryts Församling upp-

Något av lantlig frid vilar i dag öve 

lästes, hava sökt intala en å kyr-
kogården samlad ungdom, att e j 
ingå till Förstärkningsmanskap, och 
erbjudit sig, att för dem vara 
anförare och Talman, allenast de 
höllo med honom och ej lämnade 
honom ensam . . . " Han hade sedan 
fört ungdomens talan i sockenstu-
gan då stämma hållits. Vidare hade 
han deltagit i det sammanträde som 
landshövdingen hade hållit i Ma-
riefred, "och därmed mycken 
djärvhet uppträtt". 

Någon ålder på den anklagade 
nämns ej, men man får veta att han 
varit i Mriefred som ledamot av 
fullmäktige för Gryts socken. Där-
av kan man dra den slutsatsen att 
Lenander inte var helt ung. Därom 
skvallrar också uppgiften att han 
tidigare varit livgardist. 

Anklagelsen slutar med följande 
bistra ord: "Av vilket högst oan-
svariga förfarande jag anser vara 
fulltygat att Jan Andersson Le-
nander är och har varit förste 
upphovet till den olydnad emot 
Konungens Bud och Befallningar 
som sedermera inom Gryts För-
samling av obetänksamma ynglin-
gar, utan bevisat ont uppsåt, blivit i 
sockenstämman understödd av Jan 
Andersson som ordförande och 
såldedes olydnadens stiftare och 
huvudsakliga verkställare; Jag yr-
kar på sådan grund att Jan An-
dersson Lenander må för denna 
grova brottslighet i förmågo av 6 
Cap 1 § Missgärningsbalken mista 
livet." 

Trettondagsafton och trettondag 
I rettondagsafton och trettondagen 

har i Sverige och finsk-svenska 
trakter endast mera undantagsvis 
några mera särpräglade festseder 
att uppvisa. Mest bekanta är ju de 
stjärngossar som gick omkring med 
sina stjärnor och sjöng på tretton-
dagen och därigenom gav en på-
minnelse om heliga tre konungars 
färd under st järnans ledning. 

I den gamla kyrkliga kalendern 
kallades trettondagen Epifanias, 
vilket betyder uppenbarelsefesten 
eller den fest som firas till minne 
"Iv Kristi uppenbarelse för män-
niskorna, dvs hans födelse. Denna 
dag var för den äldsta kristenheten 
fylld av ett oerhört rikt legend-
stoff: födelsen i Betlehem, herdar-
nas tillbedjan, heliga tre konungar 
och Kristi dop. Själva födelsefesten 
blev sedan förlagd till den 25 de-
cember men trettondagen behölls 
som ett minne av konungarnas 
tillbedjan. 

Redan långt före reformationen 
var det vanligt på kontinenten att 
dramatiskt framställa olika sidor av 
den heliga historien. Ett bland de 
vanligaste motiven var Kristi fri-

bilden med traditioner från Den 
Helige Stefanus. De på st järnan 
framställda figurerna kunde ibland 
föreställa Staffan och hans hästar. 
(Den svenske Staffan, även kallad 
"Hälsinglands apostel", var en tro-
ligen av ärkebiskop Adalbert av 
Bremen, omkring 1060 utsänd man, 
som enligt krönikan dräptes på 
Ödmården.) 

D 
I å en del håll förekom mera 
avvikande trettondagsseder. I Mis-
terhults by i Virserum i Småland 
var det t ex ännu på 1880-talet 
vanligt att trettondagsafton klä en 
liten flicka till brud med en krona 
av mjölonris eller gröna kvistar på 
huvudet. Hon gick sedan från stuga 
till stuga, bärande en krona av trä 
med tolv l jus i som tändes innan 
hon gick in. (Denna krona var byns 
gemensamma egendom.) Från var je 
stuga, dit hon kom, följde en eller 
flera personer med till nästa stuga. 
I den sista stugan ställde man till 
med dans kring den lilla bruden. 
En spelman fanns alltid till hands 
och man sjöng och spelade jul- och 

dansen upphör och dörrarna stängs. 
Två ordningsmän utses för leken. 
Dessa tillsäger alla kvinnor att ta i 
ring och männen att hålla sig stilla 
utmed väggarna. 

På en vink av ordningsmännen 
börjar därefter låten på nytt och 
kvinnorna dansar. Efter en kort 
stund uppmanas all$ karlarna, gifta 
och ogifta, att ur den dansande 
kvinnoringen ta sig trettondagskäl-
lingar. Sedan alla gjort sitt val, 
tillser ordningsmännen att var je 
karl ger sin utvalda ett famntag, en 
kyss och en dans. Skulle någon 
stackars kvinna bli ratad, måste 
hon sedan under hela det kom-
mande året uppbära smälek och 
förebråelser härför. 

De ursprungliga stjärngossespelen 
var självfallet rent religiöst u t -
formade. Allt eftersom tiderna 
förändrades tillkom dock undan för 
undan mera profana inslag, och på 
en del håll urartade det hela till 
råa supfester med slagsmål och 
mycket annat elände. 

Från vissa trakter berättas också 

ljus på bordet och tre smörhålor i 
gröten. 

I Värmland och Dalsland, men 
framför allt i Norge, betraktades på 
sin tid trettondagsaftonen som årets 
farligaste kväll. Då var trollkä-
ringar och spöken av alla de slag i 
farten. För att skydda sig mot far-
ligheterna ristade man kors på 
dörrarna samt aktade sig noga för 
att utföra något slag av arbete i 
mera vardaglig mening. Sådant 
kunde straffa sig. Bl a var det risk 
för att mystiska väsen gick och 
satte ont på kreaturen. 

Inte heller fick man trettondags-

kvällen vistas i närheten av kors-
vägar eller kyrkogårdar. 

Däremot var det tillåtet att ägna 
sig åt s k giftasvarsel. En flicka, 
som ville veta sitt öde, kunde t ex 
gå ut under bar himmel och 
frammumla diverse böner till he-
liga tre konungar och Vår Herre. 
Gick hon sedan baklänges i säng, så 
kunde hon i drömmen få se sin 
tillkommande. 

Ett annat sätt var att skaka en 
bordduk över en brunn. Det kunde 
då hända att en bild av ödets ut-
valde visade sig på vattenytan. 
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Men det var flera Gi 
huvudet satt löst på vi 
fälle. Utredaren anklaj 
rad personer. "Därnäst 
emot Torparen Gustav < 
Sjörtfellnäs, vad han 
och även av ett vil 
Martin, blivit på ed ir 
ligen, att till den i soc 
obehörigen samr 
ungdomen d 23 sistl 
yttrat sig, att ungdom* 
fram och själva säga on 
ut i fiendeland eller ej, 
uppmanat dem att fc 
. . .S lutomdöme: "att G 
tavsson bör för denna 
livet sitt mista. 

En annan person tit 
Anders Andersson i Esp 
visat sig vilja stöda Lena 
debatten i sockenstugan 
brutit mot kungens bud 
föreslås under åberopant 
nämnda lagrum mista liv 

Anklagelsen mot d 
Gryts-bon bevisar den 
stämning, som måste hz 
dande i bygden. Ankla 
rykten löpte tydligen ivi 
del personer. Det måste 1 
hemsk tid där ingen gick 
förtal eller angivelser. 

Här är det nu bond 
Persson i Berga som 
skottgluggen. Han hade 
under ransakan, får mai 
förekommer därvid en 
den erkända brottsligh< 
under det ungdomens sir 
varit upprörde, ibland 
kenstugan församlade : 
uppgivit och utspritt ry 
att 1500 man Dalkarlar 
voro att förvänta och 
skulle lämna ett stod för 
liga beslut och olydnad 
menigheten vid samm 
vidtagit. Denna falska ur 
skulle Persson ha fått fr 
Henrik Simonsson. 

Kungen skulle 
återfå sin makt 

Möjligen kan man här 
got av den förut omnä 
hoppningen bland allmog 
avsatte kungen skulle åt 
ten. Flera gånger tidigar 
dalkarlarna ingripit då 
snedvridet i samhället. D 
kert inte svårt att vinna 
en påstådd invation av 
Gryt vid detta tillfälle. 

Att åklagaren såg allv 
bonden Perssons ryktessr 
lätt att förstå. "Varför ji 
Anders Persson bör för d* 
rikets lugn och säkerhei 
ryktes utspridande straffa: 
av Kgl Förordningen d 20 
med högsta kroppsstraffen." 

Men det var inte bara 
ken utredningen gällde. 
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Lands-Orterne daterad den 1 Julii 
1743". 

Domböckerna 
är försvunna 

Men nu var oroligheterna i gång. 
I Södermanlands Regem. historia 
står det helt kort att oroligheterna 
var livligast i Daga härad och ledde 
slutligen till att en dräng, Jan An-
dersson Lenander, avrättades på 
Axalaheden i Björnlunda socken. 
Med ledning härav har jag genom 
arkivforskning sökt få litet mera 
klarhet i vad som hände den gång-
en. Daga härads domböcker finns 
arkiverade på Landsarkivet i Upp-
sala. Av okänd anledning saknades 
där böckerna för 1811—12. Död och 
begravningsböcker gav också nega-
tivt resultat. Jag försökte då på 
Riksarkivet i Stockholm. Några 
domstolshandlingar för berörda fall 
fann jag e j heller där, men i en 
packe konceptblad låg något som 
kallades för "Ödmjukt slutpå-
stående" varur mycket intressant 
kunde plockas. 

Det mesta hade utspelats i Gryt 
socken, får man veta. Huvudfiguren 
i dramat var förre livgardisten Jan 
Andersson Lenander från Gryts-
berg. Han anklagas för "att den 
söndag, då Kgl Maj: ts nådiga 
Kungörelse om Förstärknings-
manskapets utgörande, från Pre-
dikstolen i Gryts Församling upp-

ingå till Förstärkningsmanskap, och 
erbjudit sig, att för dem vara 
anförare och Talman, allenast de 
höllo med honom och ej lämnade 
honom ensam . . . " Han hade sedan 
fört ungdomens talan i sockenstu-
gan då stämma hållits. Vidare hade 
han deltagit i det sammanträde som 
landshövdingen hade hållit i Ma-
riefred, "och därmed mycken 
djärvhet uppträtt". 

Någon ålder på den anklagade 
nämns ej, men man får veta att han 
varit i Mriefred som ledamot av 
fullmäktige för Gryts socken. Där-
av kan man dra den slutsatsen att 
Lenander inte var helt ung. Därom 
skvallrar också uppgiften att han 
tidigare varit livgardist. 

Anklagelsen slutar med följande 
bistra ord: "Av vilket högst oan-
svariga förfarande jag anser vara 
fulltygat att Jan Andersson Le-
nander är och har varit förste 
upphovet till den olydnad emot 
Konungens Bud och Befallningar 
som sedermera inom Gryts För-
samling av obetänksamma ynglin-
gar, utan bevisat ont uppsåt, blivit i 
sockenstämman understödd av Jan 
Andersson som ordförande och 
såldedes olydnadens stiftare och 
huvudsakliga verkställare; Jag yr-
kar på sådan grund att Jan An-
dersson Lenander må för denna 
grova brottslighet i förmågo av 6 
Cap 1 § Missgärningsbalken mista 
livet." 

Trettondagsafton och trettondag 
rettondagsafton och trettondagen 

tar i Sverige och finsk-svenska 
rakter endast mera undantagsvis 
lågra mera särpräglade festseder 
tt uppvisa. Mest bekanta är ju de 
tjärngossar som gick omkring med 
ina stjärnor och sjöng på tretton-
agen och därigenom gav en på-
linnelse om heliga t re konungars 
ird under stjärnans ledning. 
I den gamla kyrkliga kalendern 

allades trettondagen Epifanias, 
ilket betyder uppenbarelsefesten 
ller den fest som firas till minne 
v Kristi uppenbarelse för män-
iskorna, dvs hans födelse. Denna 
ag var för den äldsta kristenheten 
rlld av ett oerhört rikt legend-
off: födelsen i Betlehem, herdar-
as tillbedjan, heliga tre konungar 
ih Kristi dop. Själva födelsefesten 
Lev sedan förlagd till den 25 de-
jmber men trettondagen behölls 
>m ett minne av konungarnas 
llbedjan. 
Redan långt före reformationen 
ir det vanligt på kontinenten att 
-amatiskt framställa olika sidor av 
m heliga historien. Ett bland de 
inligaste motiven var Kristi fö-
ilse och de olika legender, som 
ide sammanhang härmed. Och 
ån kyrkorna spred sig olika slags 
Bttondagsseder vidare ut bland 
lket, och i vårt land kom legend-
elen in genom skolorna som ju 
nge stod i största beroende av 
Tkan och prästerskapet. 
Skolgossarna, som gick omkring 

sin s k djäknegång från Lucia 
h till julens slut för att samla in 
vor, tog upp dessa spel på sitt 
ogram. De är kända i många 
ka varianter. De agerande per-
lerna är de tre vise männen, 
rodes och hans knektar, Maria, 
msbarnet och Josef, samt 
ärnbäraren. En särskild figur, 
n samlade in gåvor, bar oftast 
tnnet "Judas med pungen" och 
m julbocken kunde komma med. 
;derna länge varit utsatta för 
också Staffan och Staffansgos-
a och deras visa kommit in i 

bilden med traditioner från Den 
Helige Stefanus. De på stjärnan 
framställda figurerna kunde ibland 
föreställa Staffan och hans hästar. 
(Den svenske Staffan, även kallad 
"Hälsinglands apostel", var en tro-
ligen av ärkebiskop Adalbert av 
Bremen, omkring 1060 utsänd man, 
som enligt krönikan dräptes på 
Ödmården.) 

D 
I å en del håll förekom mera 
avvikande trettondagsseder. I Mis-
terhults by i Virserum i Småland 
var det t ex ännu på 1880-talet 
vanligt att trettondagsafton klä en 
liten flicka till brud med en krona 
av mjölonris eller gröna kvistar på 
huvudet. Hon gick sedan från stuga 
till stuga, bärande en krona av trä 
med tolv ljus i som tändes innan 
hon gick in. (Denna krona var byns 
gemensamma egendom.) Från var je 
stuga, dit hon kom, följde en eller 
flera personer med till nästa stuga. 
I den sista stugan ställde man till 
med dans kring den lilla bruden. 
En spelman fanns alltid till hands 
och man sjöng och spelade jul- och 
trettondägssånger, dansade ring-
och långdanser o s v . 

Brudklädseln i fråga är av stort 
intresse bl a därför att den är näs-
tan det enda motstycket till den 
västsvenska Lussebruden. 

F ö r r förlades de stora julgillena 
med förkärlek till trettondagsafton 
och trettondagen. "Hopkalas" för de 
äldre på trettondagen omtalas sär-
skilt f rån Västmanlands bergslag, 
och i Småland var det vanligt med 
ungdomsgillen. På Gotland brukade 
lottägarna i säljakten (lutebröder-
na) hålla sitt knutsgille på tret-
tondagen. 

I Västerdalarna utmärktes tret-
tondagens (eller trettondagsaftons) 
lekstuga av en säregen sed, som i 
Lima kallades att "taga tretton-

>0" 2g- — *tocsei-cc f. 
Enligt Richard Dybecks skildring 
gick det hela till på följande sätt: 
Spelmännens "låt" tystnar hastigt, 

dansen upphör och dörrarna stängs. 
Två ordningsmän utses för leken. 
Dessa tillsäger alla kvinnor att ta i 
ring och männen att hålla sig stilla 
utmed väggarna. 

På en vink av ordningsmännen 
börjar därefter låten på nytt och 
kvinnorna dansar. Efter en kort 
stund uppmanas alla karlarna, gifta 
och ogifta, att ur den dansande 
kvinnoringen ta sig trettondagskäl-
lingar. Sedan alla gjort sitt val, 
tillser ordningsmännen att varje 
karl ger sin utvalda ett famntag, en 
kyss och en dans. Skulle någon 
stackars kvinna bli ratad, måste 
hon sedan under hela det kom-
mande året uppbära smälek och 
förebråelser härför. 

De ursprungliga stjärngossespelen 
var självfallet rent religiöst u t -
formade. Allt eftersom tiderna 
förändrades tillkom dock undan för 
undan mera profana inslag, och på 
en del håll urartade det hela till 
råa supfester med slagsmål och 
mycket annat elände. 

Från vissa t rakter berättas också 
att personer som spelat Judas roll 
ibland fick samvetskval och börja-
de frukta för sin salighet. 

Förrådet av brännvin och öl 
skulle på en del håll vara slut till 
trettondagens afton, men omsider 
utsträcktes denna delikata respit 
till Tjugondedag K n u t Där man 
misstänkte att det kunde finnas 
våtvaror kvar fylkades grannarna 
gärna för att hjälpa till att få slut 
på gudsgåvorna. I en gammal ram-
sa heter det: 

Slut på jula och 
slut på ljusa 

och slut på brännvin't 
i alla husa! 

ljus på bordet och tre smörhålor i 
gröten. 

I Värmland och Dalsland, men 
framför allt i Norge, betraktades på 
sin tid trettondagsaftonen som årets 
farligaste kväll. Då var trollkä-
ringar och spöken av alla de slag i 
farten. För att skydda sig mot far-
ligheterna ristade man kors på 
dörrarna samt aktade sig noga för 
att utföra något slag av arbete i 
mera vardaglig mening. Sådant 
kunde straffa sig. Bl a var det risk 
för att mystiska väsen gick och 
satte ont på kreaturen. 

Inte heller fick man trettondags-

kvällen vistas i närheten av kors-
vägar eller kyrkogårdar. 

Däremot var det tillåtet att ägna 
sig åt s k giftasvarsel. En flicka, 
som ville veta sitt öde, kunde t ex 
gå ut under bar himmel och 
frammumla diverse böner till he-
liga tre konungar och Vår Herre. 
Gick hon sedan baklänges i säng, så 
kunde hon i drömmen få se sin 
tillkommande. 

Ett annat sätt var att skaka en 
bordduk över en brunn. Det kunde 
då hända att en bild av ödets ut -
valde visade sig på vattenytan. 

STURE WAHLSTRÖM 
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nii« uuv.1 oan i u o i pa V1U uctia till-
fälle. Utredaren anklagar en lång 
rad personer. "Därnäst förekommer 
emot Torparen Gustav Gustavsson i 
Sjörtfellnäs, vad han själv erkänt 
och även av ett vittne, kassör 
Martin, blivit på ed intygat, näm-
ligen, att till den i sockenstämman 
obehörigen sammanskockade 
ungdomen d 23 sistl Maij hava 
yttrat sig, att ungdomen borde gå 
fram och själva säga om de ville gå 
ut i fiendeland eller ej, samt vidare 
uppmanat dem att försvara sig. 
. . . Slutomdöme: "att Gustav Gus-
tavsson bör för denna uppvigling 
livet sitt mista. 

En annan person titulerad Son 
Anders Andersson i Espetorp, hade 
visat sig vilja stöda Lenander under 
debatten i sockenstugan och därmed 
brutit mot kungens bud. Även han 
föreslås under åberopande av förut 
nämnda lagrum mista livet. 

Anklagelsen mot den f järde 
Gryts-bon bevisar den uppjagade 
stämning, som måste ha varit rå-
dande i bygden. Anklagelser och 
rykten löpte tydligen iväg med en 
del personer. Det måste ha varit en 
hemsk tid där ingen gick säker mot 
förtal eller angivelser. 

Här är det nu bonden Andei^s 
Persson i Berga som kommit i 
skottgluggen. Han hade blivit ställd 
under ransakan, får man veta "och 
förekommer därvid emot honom 
den erkända brottslighet, att han 
under det ungdomens sinnen häftigt 
varit upprörde, ibland den i soc-
kenstugan församlade menigheten 
uppgivit och utspritt ryktet därom 
att 1500 man Dalkarlar och bönder 
voro att förvänta och att dessa 
skulle lämna ett stöd för det brotts-
liga beslut och olydnad en del av 
menigheten vid samma tillfälle 
vidtagit. Denna falska underrättelse 
skulle Persson ha fått från smeden 
Henrik Simonsson. 

Kungen skulle 
återfå sin makt 

Möjligen kan man här spåra nå-
got av den förut omnämnda för-
hoppningen bland allmogen att den 
avsatte kungen skulle återfå mak-
ten. Flera gånger tidigare hade ju 
dalkarlarna ingripit då något var 
snedvridet i samhället. Det var sä-
kert inte svårt att vinna gehör för 
en påstådd invation av masar till 
Gryt vid detta tillfälle. 

Att åklagaren såg allvarligt på 
bonden Perssons ryktessmideri är 
lätt att förstå. "Varför jag påstår 
Anders Persson bör för detta emot 
rikets lugn och säkerhet farliga 
ryktes utspridande straffas i stöd 
av Kgl Förordningen d 20 jan 1799 
med högsta kroppsstraffen." 

Men det var inte bara Gryt soc-
ken utredningen gällde. I Björn-
lunda sockenstuga hade också en 
del bråk förekommit i samband 
med Förstärkningsmanskapets ut-

å julbonaderna togs ner och 
julhalmen hivades ut, sade man i 
Västergötland och Småland att man öar ccC j u re n. 
Till åminnelse av de. tre vise 

männen var det. på många håll sed 
att under trettondagsfesterna ha tre Trettondagsafton. Teckning av konstnären C A Dahlström. 



LT:s JULLÄSNING i i Dagabygden 
i flera olyckliga krig. Det en kungörelse 1811 til lkännagav att manskapet skulle tagas ut, mottogs 

te slaget kom 1808—09 då 
d gick förlorat. I samband 
d blev kungen avsatt. Vem 
nu bli kung? Efter långa po-
stridigheter kom valet att 

>å den danske hertigen Kris-
Lugust (Karl August) men 

s k förstärkningsmanskap för armén 
skulle uttagas, blev det anledning 
till att en del oroligheter utbröt. 
Man tolkade det som en åtgärd av 
de makthavande för att förhindra 
den avsatte kungens återuppträ-
dande på tronen. Man var väl också 

ör 160 år sedan utspelades ett dra-
a i Dagabygden som så småningom 
dde till en avrättning. Sive Karls-
m har uppmärksammat händelsen 
zh berättar om den i den här arti-
eln. 

ville annat, han dog genom 
fall redan 1810. Som det fö-
sr så erbjöd man sedan i ren 
:ation en av Napoleons för-
a marskalkar, Jean Berna-
Svériges tron. 

. avsatte kungen hade dock 
många anhängare ute i landet, 
t bland allmogen. När därför 

kr igs t rö t t Den nya pålagan betydde 
att rotehållarna under krigstid 
skulle stå för ytterligare en t red-
jedels knekt per rote. Söderman-
lands Regemente skulle därvid 
kunna förstärkas med ca 600 man. 

Då prästerna läste upp den Kgl 
kungörelsen f rån alla landets pre-
dikstolar om hur förstärknings-

zyrka ligger den lilla sockenstugan. Med all säkerhet var det ckenborna höll sin stämma den 23 maj 1811. 

det av en bister menighet. Pålagan 
blev inte populär. De som skulle 
drabbas hårdast var de unga poj-
karna. Snart började de sluta sig 
samman i protestgrupper och drog 
från by till by och propagerade mot 
det kungliga påbudet. Det var ett 
farligt handlande som snart fick 
svåra efterräkningar. 

Att händelserna tog denna 
vändning kan delvis förklaras. 
Landshövding Fabian Ulfsparre 
hade i en kungörelse meddelat att 
"förstärkningsmanskapets utgö-
rande på lämpligaste sätt t räffa 
frivilliga överenskommelser och 
därom i sinom tid överlägga". Me-
ningen var naturligtvis inte att det 
skulle leda till öppna demonstra-
tioner, men skrivelsen var tvetydigt 
sammansatt och kunde lätt miss-

tolkas. I en skarp skrivelse av den 
21 maj 1811 uppmanar Ulfsparre 
länets innevånare att .hålla sig till 
lag och ordning. Vidare tillhåller 
han prästerna att i va r j e socken-
kyrka läsa upp "Kongl Förordnin-
gen angående Budkaflars utskic-
kande och omkringbärande i 
Lands-Orterne daterad den 1 Julii 
1743". 

Domböckerna 
är försvunna 

Men nu var oroligheterna i gång. 
I Södermanlands Regem. historia 
står det helt kort att oroligheterna 
var livligast i Daga härad och ledde 
slutligen till att en dräng, Jan An-
dersson Lenander, avrättades på 
Axalaheden i Björnlunda socken. 
Med ledning härav har jag genom 
arkivforskning sökt få litet mera 
klarhet i vad som hände den gång-
en. Daga härads domböcker f inns 
arkiverade på Landsarkivet i Upp-
sala. Av okänd anledning saknades 
där böckerna för 1811—12. Död och 
begravningsböcker gav också nega-
tivt resultat. Jag försökte då på 
Riksarkivet i Stockholm. Några 
domstolshandlingar för berörda fall 
fann jag e j heller där, men i en 
packe konceptblad låg något som 
kallades för "Ödmjukt slutpå-
stående" varur mycket intressant 
kunde plockas. 

Det mesta hade utspelats i Gryt 
socken, får man veta. Huvudf iguren 
i dramat var förre livgardisten Jan 
Andersson Lenander f rån Gryts-
berg. Han anklagas för "att den 
söndag, då Kgl Maj : t s nådiga 
Kungörelse om Förstärknings-
manskapets utgörande, f rån Pre-
dikstolen i Gryts Församling upp-

Något av lantlig frid vilar i dag över den vackra kyrkan i Gryt. 

lästes, hava sökt intala en å kyr -
kogården samlad ungdom, att e j 
ingå till Förstärkningsmanskap, och 
erbjudi t sig, att för dem vara 
anförare och Talman, allenast de 
höllo med honom och ej lämnade 
honom ensam . . . " Han hade sedan 
fört ungdomens talan i sockenstu-
gan då stämma hållits. Vidare hade 
han deltagit i det sammanträde som 
landshövdingen hade hållit i Ma-
riefred, "och därmed mycken 
djärvhet uppträtt" . 

Någon ålder på den anklagade 
nämns ej, men man får veta att han 
varit i Mriefred som ledamot av 
fullmäktige för Gryts socken. Där-
av kan man dra den slutsatsen att 
Lenander inte var helt ung. Därom 
skvallrar också uppgiften att han 
tidigare varit livgardist. 

Anklagelsen slutar med följande 
bistra ord: "Av vilket högst oan-
svariga förfarande jag anser vara 
fulltygat att Jan Andersson Le-
nander är och har varit förste 
upphovet till den olydnad emot 
Konungens Bud och Befallningar 
som sedermera inom Gryts För-
samling av obetänksamma ynglin-
gar, utan bevisat ont uppsåt, blivit i 
sockenstämman understödd av Jan 
Andersson som ordförande och 
såldedes olydnadens stiftare och 
huvudsakliga verkställare; Jag yr-
kar på sådan grund att Jan An-
dersson Lenander må för denna 
grova brottslighet i förmågo av 6 
Cap 1 § Missgärningsbalken mista 
livet." 

>ndagsafton och trettondag 
sn med traditioner f rån Den 
*e Stefanus. De på s t järnan 
ställda figurerna kunde ibland 
;tälla Staffan och hans hästar, 
i svenske Staffan, även kallad 
Tcagteacte s&f&e?" r<?r <£? tr<5>-

av ärkebiskop Adalbert av 
ten, omkring 1060 utsänd man, 
enligt krönikan dräptes på 

ården.) 

en del håll förekom mera 
cande trettondagsseder. I Mis-
ilts by i Virserum i Småland 
det t ex ännu på 1880-talet 
gt att trettondagsafton klä en 
flicka till brud med en krona 

ijölonris eller gröna kvistar på 
idet. Hon gick sedan från stuga 
tuga, bärande en krona av t rä 
tolv l jus i som tändes innan 

gick in. (Denna krona var byns 
msamma egendom.) Från var je 
i, dit hon kom, föl jde en eller 

dansen upphör och dörrarna stängs. 
Två ordningsmän utses för leken. 
Dessa tillsäger alla kvinnor att ta i 
ring och männen att hålla sig stilla 
utmed väggarna. 
På en vink av ordningsmannen 

börjar däref ter låten på nyt t och 
kvinnorna dansar. Ef ter en kort 
stund uppmanas allgt karlarna, gifta 
och ogifta, att u r den dansande 
kvinnoringen ta sig trettondagskäl-
lingar. Sedan alla gjort sitt val, 
tillser ordningsmännen at t va r je 
karl ger sin utvalda ett famntag, en 
kyss och en dans. Skulle någon 
stackars kvinna bli ratad, måste 
hon sedan under hela det kom-
mande året uppbära smälek och 
förebråelser härför. 

De ursprungliga stjärngossespelen 
var självfallet rent religiöst u t -
formade. Allt eftersom tiderna 
förändrades tillkom dock undan för 
nndan mera Drofana inslag, och på 

l jus på bordet och tre smörhålor i 
gröten. 

I Värmland och Dalsland, men 
f ramför allt i Norge, betraktades på 
sin tid trettondagsaftonen som årets 
ierti&iste ÅrrM Då var 
ringar och spöken av alla de slag i 
farten. För att skydda sig mot fa r -
ligheterna ristade man kors på 
dörrarna samt aktade sig noga för 
att utföra något slag av arbete i 
mera vardaglig mening. Sådant 
kunde straffa sig. Bl a var det risk 
för att mystiska väsen gick och 
satte ont på kreaturen. 

Inte heller fick man trettondags-

kvällen vistas i närheten av kors-
vägar eller kyrkogårdar. 

Däremot var det tillåtet att ägna 
sig åt s k giftasvarsel. En flicka, 
som ville veta sitt öde, kunde t ex 

v l m ö e r bar himmel och 
f rammumla diverse böner till he-
liga tre konungar och Vår Herre. 
Gick hon sedan baklänges i säng, så 
kunde hon i drömmen få se sin 
tillkommande. 

Ett annat sätt var att skaka en 
bordduk över en brunn. Det kunde 
då hända att en bild av ödets u t -
valde visade sig på vattenytan. 

STURE WAHLSTRÖM 
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Men det var flera Gryts-bor som 
huvudet satt löst på vid detta till-
fälle. Utredaren anklagar en lång 
rad personer. "Därnäst förekommer 
emot Torparen Gustav Gustavsson i 
Sjörtfellnäs, vad han själv erkänt 
och även av ett vittne, kassör 
Martin, blivit på ed intygat, näm-
ligen, att till den i sockenstämman 
obehörigen sammanskockade 
ungdomen d 23 sistl Maij hava 
yt trat sig, att ungdomen borde gå 
f ram och själva säga om de ville gå 
ut i fiendeland eller ej, samt vidare 
uppmanat dem att försvara sig. 
. . . S l u t o m d ö m e : "att Gustav Gus-
tavsson bör för denna uppvigling 
livet sitt mista. 

En annan person titulerad Son 
Anders Andersson i Espetorp, hade 
visat sig vilja stöda Lenander under 
debatten i sockenstugan och därmed 
brutit mot kungens bud. Även han 
föreslås under åberopande av förut 
nämnda lagrum mista livet. 

Anklagelsen mot den f jä rde 
Gryts-bon bevisar den uppjagade 
stämning, som måste ha varit rå-
dande i bygden. Anklagelser och 
rykten löpte tydligen iväg med en 
del personer. Det måste ha varit en 
hemsk tid där ingen gick säker mot 
förtal el ler angivelser. 

Här är det nu bonden Anders 
Persson i Berga som kommit i 
skottgluggen. Han hade blivit ställd 
under ransakan, får man veta "och 
förekommer därvid emot honom 
den erkända brottslighet, at t han 
under det ungdomens sinnen häftigt 
varit upprörde, ibland den i soc-
kenstugan församlade menigheten 
uppgivit och utsprit t rykte t därom 
att 1500 man Dalkarlar och bönder 
voro att förvänta och at t dessa 
skulle lämna ett stöd för det brotts-
liga beslut och olydnad en del av 
menigheten vid samma tillfälle 
vidtagit. Denna falska underrättelse 
skulle Persson ha fått f rån smeden 
Henrik Simonsson. 

Kunden skulle 
återfå sin makt 

Möjligen kan man här spåra nå-
got av den förut omnämnda för-
hoppningen bland allmogen att den 
avsatte kungen skulle återfå mak-
ten. Flera gånger tidigare hade ju 
dalkarlarna ingripit då något var 
snedvridet i samhället. Det var sä-
ker t inte svårt att vinna gehör för 
en påstådd invation av masar till 
Gryt vid detta tillfälle. 

Att åklagaren såg allvarligt på 
bonden Perssons ryktessmideri är 
lätt att förstå. "Varför jag påstår 
Anders Persson bör för detta emot 
rikets lugn och säkerhet farliga 
ryktes utspridande straffas i stöd 
--- t A 90 iar» 1799 

tagande. Här anklagas förre Lant-
värnisten Per Andersson i Hagen. 
Något fällande bevis mot honom 
kunde ej erhållas, trots att pastor i 
socken, Doktor Hezelius, deltagit i 
utredningen. Denne kunde däremot 
intyga och vitsorda att Per An-
dersson var en beskedlig person 
som alltid uppfört sig väl så länge 
som han vistats på orten. 

Däremot kunde flera edgångna 
vittnen intyga att bonden Anders 
Andersson i Norrby farit f ram i 
otidigheter mot den Kgl förord-
ningen under sockenstämman. Han 
lyckades dock undgå laglig näpst 
genom att framhålla att han vid 
nämnda tillfälle varit så onykter att 
han e j vetat vad han yttrat . Helt 
skadelös kom han troligtvis inte 
undan. Anders Andersson var 
gästgivare i Norrby och hade där 
vid ett tidigare tillfälle vägrat u t -
spisa inkvarterat manskap. För 
denna förseeide yrkade nu utreda-
ren på fem Riksdalers böter. Till 
slut f igurerar även en bonde i Wi-
by, men torde ha tillhört dem som 
kom undan lagens långa arm. Så 
långt konceptbladen. 

Avrättning på 

Axala hed 
Hur slutade då hela historien? Ja, 

några handlingar rörande själva 
domen har jag ej lyckats spåra upp, 
men de lär naturligtvis finnas nå-
gonstans. Att den huvudanklagade, 
J an Andersson Lenander, dömdes 
till döden och avrättades genom 
halshuggning vet man säkert. 
Avrättningen verkställdes i januar i 
1812 på den dystra Axalaheden, 
Björnlunda allmänning. Dagabornas 
sinnen voro tydligen fortfarande i 
svallning. Landshövding Ulfsparre 
begärde vid detta tillfälle militär 
h jä lp för att upprätthålla 
ordningen. Komenderingen bestod 
av 150 man f rån Södermanlands 
Regemente under befäl av major 

Ludvig von Engelbrechten, £ e n n e 
major hade 1809 fört befälet över II 
bataljonen av Söderm Reg och på 
Ålandshavs is blivit tillfångatagen 
av Ryssarna tillsammans med ca 
700 man. 

Hur det gick för de övriga an-
klagade vet jag ej. Att de undkom 
med livet i behåll är väl troligt. 
Bonden Persson i Berga fick säkert 
slita spö för sin lösmynthet. Man 
kan nog gissa på att straffen blev 
hårda därför att målet kom upp på 
riksplanet. Man ansåg väl det här 
vara något av en upprorsunge, och 
sådant kunde man inte se mellan 
f ingrarna med. 

Ett ordspråk säger att någon inås-
fA bära hundhuvudet . Den som 



trettondag 
m och trettondagen 
och finsk-svenska 
lera undantagsvis 
>räglade festseder 
bekanta är ju de 

gick omkring med 
sjöng på tretton-

mom gav en på-
|iga tre konungars 

is ledning, 
[yrkliga kalendern 

lagen Epifanias, 
ippenbarelsefesten 

firas till minne 
?else för män-
födelse. Denna 

|ldsta kristenheten 
lört rikt legend-
tetlehem, herdar-

liga tre konungar 
ilva födelsefesten 

till den 25 de-
|;ondagen behölls 
iv konungarnas 

| e reformationen 
kontinenten att 

Ila olika sidor av 
| n . Ett bland de 

var Kristi fö-
legender, som 
härmed. Och 
sig olika slags 

|dare ut bland 
nd kom legend-
[colorna som ju 

beroende av 
jcapet. 

gick omkring 
Ing från Lucia 
| ö r att samla in 

spel på sitt 
linda i många 
lagerande per-

vise männen, 
Inektar, Maria, 

Josef, samt 
lärskild figur, 
|or , bar oftast 

pungen" och 
> komma med. 
Ldningen som 
|it utsatta för 

Staffansgos-
I kommit in i 

bilden med traditioner från Den 
Helige Stefanus. De på st järnan 
framställda figurerna kunde ibland 
föreställa Staffan och hans hästar. 
(Den svenske Staffan, även kallad 
"Hälsinglands apostel", var en tro-
ligen av ärkebiskop Adalbert av 
Bremen, omkring 1060 utsänd man, 
som enligt krönikan dräptes på 
Ödmården.) 

D 
I å en del håll förekom mera 
avvikande trettondagsseder. I Mis-
terhults by i Virserum i Småland 
var det t ex ännu på 1880-talet 
vanligt att trettondagsafton klä en 
liten flicka till brud med en krona 
av mjölonris eller gröna kvistar på 
huvudet. Hon gick sedan från stuga 
till stuga, bärande en krona av trä 
med tolv ljus i som tändes innan 
hon gick in. (Denna krona var byns 
gemensamma egendom.) Från var je 
stuga, dit hon kom, följde en eller 
flera personer med till nästa stuga. 
I den sista stugan ställde man till 
med dans kring den lilla bruden. 
En spelman fanns alltid till hands 
och man sjöng och spelade jul- och 
trettondägssånger, dansade ring-
och långdanser o s v . 

Brudklädseln i fråga är av stort 
intresse bl a därför att den är näs-
tan det enda motstycket till den 
västsvenska Lussebruden. 

C 
I örr förlades de stora julgillena 
med förkärlek till trettondagsafton 
och trettondagen. "Hopkalas" för de 
äldre på trettondagen omtalas sär-
skilt f rån Västmanlands bergslag, 
och i Småland var det vanligt med 
ungdomsgillen. På Gotland brukade 
lottägarna i säljakten (lutebröder-
na) hålla sitt knutsgille på tret-
tondagen. 

I Västerdalarna utmärktes tret-
tondagens (eller trettondagsaftons) 
lekstuga av en säregen sed, som i 
Lima kallades att "taga tretton-
dagskälling" (källing = hustru). 
Enligt Richard Dybecks skildring 
gick det hela till på följande sätt: 
Spelmännens "låt" tystnar hastigt, 

dansen upphör och dörrarna stängs. 
Två ordningsmän utses för leken. 
Dessa tillsäger alla kvinnor att ta i 
ring och männen att hålla sig stilla 
utmed väggarna. 

På en vink av ordningsmännen 
börjar därefter låten på nytt och 
kvinnorna dansar. Efter en kort 
stund uppmanas alla karlarna, gifta 
och ogifta, att ur den dansande 
kvinnoringen ta sig trettondagskäl-
lingar. Sedan alla gjort sitt val, 
tillser ordningsmännen att varje 
karl ger sin utvalda ett famntag, en 
kyss och en dans. Skulle någon 
stackars kvinna bli ratad, måste 
hon sedan under hela det kom-
mande året uppbära smälek och 
förebråelser härför. 

De ursprungliga stjärngossespelen 
var självfallet rent religiöst u t -
formade. Allt eftersom tiderna 
förändrades tillkom dock undan för 
undan mera profana inslag, och på 
en del håll urartade det hela till 
råa supfester med slagsmål och 
mycket annat elände. 

Från vissa t rakter berättas också 
att personer som spelat Judas roll 
ibland fick samvetskval och börja-
de f rukta för sin salighet. 

Förrådet av brännvin och öl 
skulle på en del håll vara slut till 
trettondagens afton, men omsider 
utsträcktes denna delikata respit 
till Tjugondedag K n u t Där man 
misstänkte att det kunde finnas 
våtvaror kvar fylkades grannarna 
gärna för att hjälpa till att få slut 
på gudsgåvorna. I en gammal ram-
sa heter det: 

Slut på jula och 
slut på ljusa 

och slut på brännvin't 
i alla husa! 

D , 

l jus på bordet och tre smörhålor i 
gröten. 

I Värmland och Dalsland, men 
framför allt i Norge, betraktades på 
sin tid trettondagsaftonen som årets 
farligaste kväll. Då var trollkä-
ringar och spöken av alla de slag i 
farten. För att skydda sig mot far-
ligheterna ristade man kors på 
dörrarna samt aktade sig noga för 
att utföra något slag av arbete i 
mera vardaglig mening. Sådant 
kunde straffa sig. Bl a var det risk 
för att mystiska väsen gick och 
satte ont på kreaturen. 

Inte heller fick man trettondags-

kvällen vistas i närheten av kors-
vägar eller kyrkogårdar. 

Däremot var det tillåtet att ägna 
sig åt s k giftasvarsel. En flicka, 
som ville veta sitt öde, kunde t ex 
gå ut under bar himmel och 
frammumla diverse böner till he-
liga tre konungar och Vår Herre. 
Gick hon sedan baklänges i säng, så 
kunde hon i drömmen få se sin 
tillkommande. 

Ett annat sätt var att skaka en 
bordduk över en brunn. Det kunde 
då hända att en bild av ödets ut-
valde visade sig på vattenytan. 
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ä julbonaderna togs ner och 
julhalmen hivades ut, sade man i 
Västergötland och Småland att man 
bar ut julen. 

Till åminnelse av de. tre vise 
männen var det. på många håll sed 
att under trettondagsfesterna ha tre 

kenstugan församlade menigheten 
uppgivit och utspritt ryktet därom 
att 1500 man Dalkarlar och bönder 
voro att förvänta och att dessa 
skulle lämna ett stod för det brotts-
liga beslut och olydnad en del av 
menigheten vid samma tillfälle 
vidtagit. Denna falska underrättelse 
skulle Persson ha fått f rån smeden 
Henrik Simonsson. 

Kungen skulle 
återfå sin makt 

Möjligen kan man här spåra nå-
got av den förut omnämnda för-
hoppningen bland allmogen att den 
avsatte kungen skulle återfå mak-
ten. Flera gånger tidigare hade ju 
dalkarlarna ingripit då något var 
snedvridet i samhället. Det var sä-
kert inte svårt att vinna gehör för 
en påstådd invation av masar till 
Gryt vid detta tillfälle. 

Att åklagaren såg allvarligt på 
bonden Perssons ryktessmideri är 
lätt att förstå. "Varför jag påstår 
Anders Persson bör för detta emot 
rikets lugn och säkerhet farliga 
ryktes utspridande straffas i stöd 
av Kgl Förordningen d 20 jan 1799 
med högsta kroppsstraffen." 

Men det var inte bara Gryt soc-
ken utredningen gällde. I Björn-
lunda sockenstuga hade också en 
del bråk förekommit i samband 
med Förstärkningsmanskapets ut-

till döden och | 
halshuggning 
Avrättningen v e j 
1812 på den 
Björnlunda allmfl 
sinnen voro t y d | 
svallning. Land 
begärde vid d e t | 
hjälp för 
ordningen. Komd 
av 150 man f ra 
Regemente undel 
Ludvig von E n g ! 
major hade 1809 f l 
bataljonen av Söl 
Ålandshavs is b l i 
av Ryssarna tillq 
700 man. 

Hur det gick f l 
klagade vet jag e j 
med livet i behål 
Bonden Persson i I 
slita spö för sin I 
kan nog gissa på | 
hårda därför att 
riksplanet. Man a | 
vara något av en 
sådant kunde mail 
fingrarna med. 

Ett ordspråk säge| 
te bära hundhuv 
fick bära det d e n | 
Jan Andersson 
Grytsberg. Han bJ 
miste det vid s t u p | 
laheden. 
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