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Vi shall stalla till en roliger dans. . .

Urjul-lekarnas
slingrande historia

N.I uar det jul igen.. .
En svensk flicka, som var pa skolutbyte

i USA:s svenskbygder, fbljde med sitt
vardfolk till kyrkan pa juldagsmorgonen.
Det gar litet livligare till i amerikanska
kyrkor an i svenska, och flickan blev inte
alltfbr fbrvanad, naf prasten undrade om
hon inte ville sjunga en sang pa svenska
vid altairunden for alia gamlingar med
svenskminnen. Hon foreslog "Nar jul-
dagsmorgon glimmar", men det gick inte
alls. Nej, det skulle vara en sang, som de
gamla brukade tala om, just den sangen
och ingen annan ville de hora: "Nu ar
det jul igen". Den ovcrraskade flickans
invandning att denna sang egentligen
inte har nagon annan text an upprep-
ningen av de forsta raderna, bemottes
med oforstaende.
ret och sjong " Nu ar det jul igen, nu ar
det jul igen". Gang pa gang.

Och manga gamlingar kom rorda fram
och tackade efterat!

Julsangernas och jullekarnas historia ar
faktiskt ratt invecklad och erbjuder fortfa-
rande mojligheter till litterara fynd. Vem
som skrev "Nu ar det jul igen" etc vet
man inte, men sangen finns i alia fall note-
rad fran 1860-talet. I Aug Bondessons
uppteckning fran Halland later det sa har:

Nu ar det jul igen, nu ar det jul igen,
och nu sa blir det langa natter.
•Men sa- kommer mor medflaskan

igen
och sa blir det Idngst och batter.

Vilket kanske besannar konstaterandet,
att julsangerna och jullekarna av aldre
datum inte alls ar tillkomna for barnen.
De har med tiden rakat bli bamvisor ef-
tersom de aldre slutade med jullekandet.

D Anders Perssons
olycksode

"Nu ar det jul igen" far ofta en fb'ijd vi-
sa pa samma melodi, den dar om Anders
Perssons stuga, som star i Ijusan laga.
Manga har under arens lopp framtratt
och berattat, att de val minns var denne
Anders Persson hade sin stuga och hur
den brann upp en julafton.

De kanske borde vara litet fb'rsiktigare i
sin lokalpatriotiska iver, ty visans fortsiitt
ning ar verkligen inte sarskilt meriterandc
for gamle Anders Persson. Den finns i
den vissamling fran mitten av fbrra seklet
som kallas Filikromens visor — det

markliga namnet Filikromen star har som
signatur for litteratoren Ludvig Theodor
Oberg (1820—1860). I den uppteckning
han presenterar far vi veta forskrackliga
ting; Anders Persson har tydligen smakat
pa julbrygden och raddar med nod och
nappe buteljen ur branden.

Anders Persson var sd glad och Idtt i
hdgen .

att hans finkel inte brdndes opp-san.
Anders Persson han smutta' d sop,
Anders Persson snart i backen dar

stop.
Anders Perssons stuga star i Ijusan

laga.
Anders Perssons stuga brinner opp-

son.

Sa langt kan man komma med Anders
Persson! Daremot tycks forskningen tiga
om de tre musikanterna (fiol, basfiol och
fibjt) alltifran Skaraborg. Det ar en oklar
bestamning, eftersom det inte pa arhund-
raden funnits nagot Skaraborg — bara ett
Skaraborgs la'n. Men de tre musikanterna
med sin omoderna instrumentering har
som bekant varit seglivade trots bristen pa
postnummer.

D Rotter i balladerna
Fran 1770-talet kan man notera en

"Ny och vacker Juhle-vijsa", som gick att
sjunga pa samma melodi som "Om som-
maren skona". Dar heter det orn jullekar-

Ltit 'oss plocka rosor, vi dansa i ring,
lot oss skcira havre och brinna.
Se blindbocken, hum han loper 6m-

kring
att en annan i stallet att Jinna.
Har lekes pantlekar, har domes kid

man,
har gas procession, hdrhoppaspd tan.
A vjuldletfdrgen vi vinna.

Versen ger ju en antydan om flera
lekar, som an i dag kan vara vanliga. Och
Anna Maria Lenngren later Moster Ag-
neta i sin "Klagan" over tidernas for-
andring tala om sin ungdoms "Hknelse-
och underlekar". Att sitta pa understol ar
ju en lek som hallit sig kvar in pa vara
dagar, i den man det blir nagon tid over
mellan TV-programmen. Litet svarare att
smalta ar val en del nummer ur Djurclbus
forteckning over kanda lekar fran 1874.
"Peta ut ogat pa skomakaren" later ex-

empelvis inte som nagon av de a'dlare tbr-
strbelserna i julhalmen.

— En del lekar har sina rotter i balla-
dens tider, sager sakkunskapen, i delta
fall decent Bengt R Jonsson vid Svenskt
Visarkiv. Fran 1500-talet finns det en visa
om en herreman och hans oxe:

Och min kaere grejfue tu bint icke sa
hdrdh.

iagh hajjuer icke actat lopa bort. ..

Monstret kanns igen. Det har senare
6'vertagits i leken "Flickan gar i ringen".

Aven Domaredansen har gamla rot-
ter. "Har du dromt om din karaste i natt,
skall du mot ljuset le", sjunger vi i var an-
standiga tid. Men egentligen handlar det
nog om det s k nattfrieriet och flickans
eventuellt fdrlorade jungfrudom. Man
sjong "Har du sovit hos din karaste i
natt" vilket inte later fullt lika oskyldigt.
Och det finns aldre varianter an sa:

Tag ljus i hand, kar dotter min!
Och lot mig pa dig se.
Sd framt som du har dran din,
sd far du inte le. . .

Sa heter det i en uppteckning Iran Got-
land, atergiven av Nils Dencker som iig-
nat denna visa ett stadium. Kanske hang-
er den samman rned en gammal brollops-
sed; en del iildre versioner ar riitt
grovkomiga.

D Raven pa riset
I sitt stora verk Atlantican av ar 1677

namner Olaus Rudbeck leken "Raven
raskar over riset", vilket ju later betydligt
rimligare an den stackars ravens spring
over isen. Det var en harmningslek —
som det ar an i dag — och Rudbeck nam-
ner, att man harmade skrivare, spelmiin,
skomakare, svarvare och runstavskarare,
vilket sistnamnda later litet invecklat.

Men den raskande raven finns ocksa pa
franska, och det ar inte sa gott att veta pa
vilka vagar han vandrat in eller ut. Det
franska ursprunget kan noteras aven
betraffande "Viljen i veta och viljen I for-
sta",som finns i praktiskt taget identisk
version:

Qui veut ouir, vent scavoir
comme on seme I'avoine?

Var det nagon franskkunnig guvernant
pa ett svenskt herresate som tog sig lor att
roa herrskapet genom att i perfekt 6 ver-

Vi dro musikanter alltifran Skaraborg...

sattning lansera en fransk sanglek? Eller
var det tvart orn? Vi lar tills vidare fa noja
oss med att undra och klassa in sangen
bland de manga andra som kan sparas in-
ternationellt.

•Vi har en annan popular harmningslek
i "Sa gar vi runt om enerisasnar", vilket ju
iir en riitt fyndig torsvenskning av den
mulberybush, som engelska barn i sekler
gatt runt, innan visan kom till Sverige.
Och visan om brobygget,"Bro; bro
breja", hai ett rotsystem, som stracker sig
vida i viirlden och langt bort i antiken.

Med "Bro breja" ar man over pa lek-
ramsornas omrade. I engelsk speciallitte-
ratur hittar man:

Baa, baa black sheep, have you any
wool?

Yes sir, yes sir, three bags full-
One for the masters, another for the

maid,
and one for the little child that cried in

the lane.

Det ar ju inte sa svart att se vad det blir
pa svenska. Men den dar ramsan om
"Bulled bock, hur manga horn satter du
opp", en gammal god gissningslek, kan
enligt expertisen sparas a'nda till den ro-
merske skalden Petronius pa 60-talet cfter
Kr, vilket ju ar battre upp.

D Hydka perju,
juupa talar

Det mesta har kommit vasterit'ran nar
del giiller visor och lekar, sags det. Men i
Faltskarns berattelser finncr man en gam-
mal bekant i ett avsnitt dar en glad mura-
rc sjunger pa slottsgarden i Majniemi:

Hydka perju, juupa talar,
hardt tanssaa, mika haakar,
konkommu, lilla .syotavdn
vi ska tanssaa suullen hyppijdn
viska tanssaako hoppas. . .

Man behover inte vara finsktalande for

att se denna rotvalska ar "Hoga berg och
djupa dalar" pa nagon sorts blandsprak.
Tidpunkten i boken ar 1695, och eftersom
Topelius var viil historiskt bevandrad kan
man kanske formoda, att han inte slarva-
de med detaljerna i tidsfargen.

Men "Hoga berg och djupa dalar"
blir anda en ungdom vid sidan av
''Ska'ra skara havre". som enligt C
H Tillhagen hor till en 1500-talsdans
Bergamasca, som fatt sitt namn efter
staden Bergamo i Italien och lorst
publiccrades i Sverige av professor J
A Bellman, Carl Michael. Bellmans far-
far. Det skedde 1706.

D Till ftskhamnens
am

Det finns senare importvaror fran Ita*
lien. Ar 1852 kom Gunnar Wennerberg
hem Iran ett besok, bla i Neapel, och
medforde en barcaroll som egentligen lar
vara tillagnad fiskehamnen Santa Lucia.

de trakter av Sverige dar luciaseden
lorekom, hade man klarat sig med en del
inhemska visor. Det har ar en uppteck-
ning fran Vastergotland:

Anders Perssons stuga
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arnas
historia

cmpelvis inte som nagon av de adlarc t'br-
strbelserna i julhalmen.

— En del lekar bar sina rotter i balla-
dens tider, sager sakkunskapen, i delta
fall docent Bengt R Jonsson vid Svenskt
Visarkiv. Fran 1500-talet finns det en visa
om en herreman och bans oxe:

Och min kaere greffue tu bint icke .«?
hdrdh,

iagh hajjuer icke actat lopa bort...

Mbnstret kanns igen. Det bar senare
bvertagits i leken "Flickan gar i ringen".

Aven Domaredansen bar gamla rot-
ter. "Har du drbmt om din karaste i natt,
skall du mot ljuset le", sjunger vi i var an-
standiga tid. Men egentligen handlar det
nog om det s k nattfrieriet och flickans
eventuellt fbrlorade jungfrudom. Man
sjbng "Har du sovit bos din karaste i
natt" vilket inte later fullt lika oskyldigt.
Och det finns aldre varianter an sa:

Tag ljus i hand, ktir dotter min'.
Och Idt mig pa dig se.
Sd framt som du har dran din,
sd far du inte le . . .

Sa heter det i en uppteckning Iran Got-
land, atergiven av Nil's Dencker som ap-
nat denna visa ett stadium. Kanske hang-
er den samman rned en gammal brbllops-
sed; en del aldre versioner ar ratt
grovkomiga.

D Raven pa riset
I sitt stora verk Atlantican av ar 1677

na'mner Olaus Rudbeck leken "Raven
raskar over riset", vilket ju later betydligt
rimligare an den stackars ravens spring
over isen. Det var en harmningslek —
som det ar an i dag — och Rudbeck niini-
ner, att man harmade skrivare, spelmiin,
skomakare, svarvare och runstavskarare,
vilket sistnamnda later litet invecklat.

Men den raskande raven finns ocksa pa
f'ranska, och det ar inte sa gott att veta pa
vilka vagar ban vandrat in eller ut. Det
franska ursprunget kan noteras aven
betraffande "Viljen i veta och viljen I fbr-
sta",som finns i praktiskt taget identisk
version:

Qui veut ouir, vent scavoir
comme on seme I'avoine?

Var det nagon franskkunnig guvernant
pa ett svenskt herresate som tog sig lor att
roa herrskapet genom att i perfekt over-

f

i aro musikanter alltifrdn Skamborg...

sattning lanscra en fransk sanglek? Eller
var det tvart om? Vi lar tills vidare fa nbja
oss mcd att undra och klassa in sangen
bland de manga andra som kan sparas in-
tern Hiionel l t .

•'Vi har en annan popular harmningslek
i "Sa gar vi runt om enerisasnar", vilket ju
itr en ratt fyndig forsvenskning av den
mulberybush, som engelska barn i sekler
gatt runt, innan visan kom till Sverige.
Och visan om brobygget,"Bro; bro
breja", hai ett rotsystem, som stracker sig
vida i viirlden och langt bort i antiken.

Med "Bro breja" ar man over pa lek-
ramsornas omrade. I engelsk speciallitte-
ratur hittar man:

Baa, baa black sheep, have you any
wool?

Yes sir, yes sir, three hags full.
One for the masters, another for the

maid,
and one for the little child that cried in

the lane.

Det ar ju inte sa svart att se vad det blir
pa svenska. Men den dar ramsan om
"Bulled bock, hur manga horn satter du
opp", en gammal god gissningslek, kan
enligt expertisen sparas anda till den ro-
inerske skalden Petronius pa 60-talet efter
Kr, vilket ju ar battre upp.

D Hydkd perju,
juupa talar

Det mesta har kommit vasterifran nar
det galler visor och lekar, sags det. Men i
Faltskarns berattelser finner man en gam-
mal bekant i ett avsnitt dar en glad mura-
re sjunger pa slottsgarden i Majnicmi:

Hydkd perju, juupa talar,
hardt tanssaa. mika haakar,
konkommu, lilla .syotavdn
vi xka tanssaa suullen hyppijdn
vi\ka tanssaako hoppas. . .

Man behbver inte vara finsktalandc tor

att se denna rotvalska a'r "Hoga berg och.
djupa dalar" pa nagon sorts blandsprak.
Tidpunkten i boken ar 1695, och eftersom
Topelius var viil historiskt bevandrad kan
man kanske formoda, att ban inte slarva-
de med detaljerna i tidsfargen.

Men "Hoga berg och djupa dalar"
blir anda en ungdom vid sidan av
"Skara ska'ra havre". som enligt C
H Tillhagen hor till en 1500-talsdans
Bergamasca, som fatt sitt namn efter
staden Bergamo i Italien och forst
publiccrades i Sverige av professor J
A Bellman, Carl Michael Bcllmans far-
far. Det skedde 1706.

D Till flskhamnens
ara

Det finns senare irnportvaror fran Ita-
lien. Ar 1852 kom Gunnar Wennerberg
hem Iran ett besok, bla i Neapcl, och
medforde en barcaroll som egentligen lar
vara tillagnad fiskehamnen Santa Lucia.

U)

Se godmorgon i kuset bade herre och
fru,

nu kommer Lussebm.
Hon narmast till sangen sig nalkas.
Tager kaffet det star och kallnar,
tager nu och drick oss till,
det I haver fatt av Lucia.

Inte ens en vastgb'te kan viil pasta att
det ar nagon speciell kla'm over denna
konstlosa ramsa. Mest fick det nog duga
med de gamla vanliga julsangerna vid lus-
sefirandet. Men omkring 1920 har nagon
letat upp den gamla italienska visan sorn
kommer svepandc over landet med den
enda kvalifikationen att ordet Lucia fmns
med i-texten, fast det har handlar om
Ncapels fiskhamn! Visan finns i olika
textversioner av vilka den vanligaste a'r
skriven av Arvid Rosen.
Det ar den som borjar" Natten gar tunga
fjat. .".'"Kanske ar Sigrid Elmblads bort-
glbmda text litterart battre:

Sankta Lucia,
Ljusklara hagring.
sprid i var vinternatt
glans av din Jagring...

Men visorna bryr sig inte om det litte-
rara vardet. De foljer sina egna slingrande
vagar genom arhundradena utan att lata
sig styras. Dct iir ,det^a miirkliga tor-
hallanden, som med nagra stickprov bely-
ses i denna lilla bversikt. Du ar alltsa i
sallskap med gsnerationer forfader, nar
du sjunger "Nu ar det jul igen". Men var
litet forsiktigare an Anders Persson bade
med ljusen och fortaringen!

ERIK WENGSTROM

1 de trakter av Sverige dar luciaseden
Ibrekom, hade man klarat sig med en del
inhemska visor. Det bar ar en uppteck-
ning frnn Vastergbtland:

U)

Anders Per.wfiris stuea \tar i HUMM Inon


