Klockan är elva slagen, För eld och brand och fiendens hand bevare Gud både stad och It

Torntutning i Västerås och Strängnäs
Den tid är nu förbi, då
fredliga invånare i våra gamla städer och byar, om de någon gång låg vakna om natten, kunde få höra nattväktarens rop, då han gick genom trånga gränder och krokiga gator och sjöng med
mer eller mindre (mest
mindre) välljudande röst:
"Klockan är elva slagen. För
eld och brand och fiendens
hand bevare Gud både stad
och land!"
Vi har nu ett ordnat polisväsen, en vältrimmac
brandkår och bättre gatube
lysning, och drätselkammarens och stadsfullmäktiges
ledamöter har ingen känsla
för det stämningsfulla i den
gamla ärevördiga seden atl
sjunga timlåten vid varje
jämnt klockslag och tuta i
brandluren vid varje kvart.
Förlåt, ärade makthavande i Ystad! Där finns visst
brandvakten
kvar. Men
sjunger gubbarna, när de
vandrar omkring i stan på
nätterna ?
Nattväktarnas ropande av
timmarna var ett urgammalt,
internationellt bruk. Det kan
spåras långt tillbaka i medeltiden. Väktarna gick då
på gatorna med lanterna och
bardisan och ropade ut timmarna efter bestämda formulär. Men ropet blev lätt
sång, och det är lätt att förstå. Varje mänskligt tal har
sin melodi, ropet har också
sin, och ska detta rop ideligen upprepas av samma person, blir melodin fixerad och
ropet blir ett recitativ. Hör
på tidningsförsäljare och
gatumånglare i vilken storstad som helst, särskilt i
Sydeuropa! De sjunger vackra recitativ, när de bjuder ut
sina varor. Så gör också böneutroparna, när de manar
de rättrogna till bön från minareterna. Alla dessa recita-

väktarropet från Västerås
tycker man sig höra ord —
och satsmelodin. Ordens naturliga tonfall. återspeglas i
de ganska stereotypa tongångarna i denna gamla
t i m l å t. Den är hämtad ur
en samling av väktarrop från
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»vordiska museets arkiv.
Man märker, att-upptecknaren haft svårt att inpassa recitativet i vanlig traditionell
notskrift med taktstreck och
traditionella notvärden. Det
tycker jag gör uppteckningen

bastanta stövlar, som nog
rymde ett par stycken ullstrumpor. De började året
runt sin tjänstgöring klockan
tio på kvällen och »lutade kl.
5 på morgonen under sommaren och kl. 6 under vintern.
Varje jämn timme sjöng de
timlåten. Den har jag tecknat upp efter Kalle Andersson» son, Gunnar Sjögren.
Bandhagen. Jag har trängt
in melodin mellan traditionella taktstreck i 6/8 takt.
Torntutarna hade en trä
gen. .tjänstgpring. Förutom
timlåten, som sjöngs vare
jämn timme, skulle de t/uta
i.luren.tre gånger under en
timme, exempelvis kl. 11.15
en gång, 11.30 två gånger

Av Gustaf Wetter
ändå mer intressant. Melodin mellan timropen är en
vacker vismelodi och skulle
lätt kunna tecknas upp i 3/4takt. Men den här uppteckningen är roligare och mera
målande.
Hur länge brandvakterna
höll på att sjunga timlåten i
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t slutet av 1800-talet av den siste torritwtaren, Kalle An-

dersson. Den finns inspelad på band 1965 efter hans son, Gunnar Sjöjfven,
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Väktarrop från Västerås. Nordiska museets arkiv.
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tiv har sin individuella melodi och sin personliga rytm.
Alla brandvaktsrop är från
början recitativiska. Under
tidens gång kan de få en mera melodiös karaktär med be-
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gren, i tornet. Det var på
hösten. Gubben fick då se
några pojkar, som på natten
försökte sig på att stjäla
äpplen i biskopens trädgård.
Kalle Sjögren såg det i den
klara »eptembernatten, satte
händerna för munnen och

da på vintern. De bägge
karlarna på bilden klarade
sig nog även under kalla
vinterdagar i tornet, ty de
var klädda i präktiga fårskinnpälsar med raggen utåt, varma skinnmössor och

Västerås vet jag inte, men
i Strängnäs höll de på till
1905. Då slutade de sista
torntutarna Kalle Andersson
och Torn-Pelle att sjunga
och tuta i tornet i Stränenäs

sjöng med hög och ljudlig
röst:
Klockan är tu slagen!
Äppeltjuvar i biskopens
trädgård!
Gud bevare vår stad för
tjuvars hord!
Om dem må polisen strax
taga vård!
Klockan är tu slagen!
Pojkarna blev dödsförskräckta, hoppade - över staketet och kom lyckligt och
väl undan stadens ende polis,
som hade hört ropet och
skyndade till biskopsgården.
Då skrattade Kalle Sjögren
gott, ty det var en stor filur,
och han gladde sig säkert,
pojkaktig och full av upptåg
som han alltid var, att grabbarna klarade sig.
Hur skulle det vara att någon enda gång unde.r en varm
sommarnatt återuppliva den
gamla trevliga sedvänjan
med timlåten och torntutningen i Västerås och
Strängnäs domkyrkor?

MIIVOR och PRALI
X det året, nittonhundranitton,
hände oss »å mycket att det gott
kunde kallas ett rikt år. Kriget var
slut och jag gick ombord på en
vacker liten skonare och stack till
sjöss.
Det blåste sydlig vind och vi hade ett splitter nytt mesansegel. Det
lyste vitt, detta segel, gentemot de
andra som var bruna av col och
saltväder. Endast jagaren kunde
tävla. Den rusade som en vit trian. gel främst i .vinden och: var liksom förflygareri för alla de indra,
som följde lyd-jjt. De dånade med
sitt höga duksife (>v"* däcken och
drog det barlastade traskrovCT med
sig. Den vita, nya mesanen gick
sist och sken som fredsgudinnans
nattlinne. Ännu saknades fredsgudinnana kropp, palmkvisten och duvan. Men en duva var tatuerad på
Jofissonj underarm, palmkvisten låg
i båtsman Nilssons sjökista, ditf ord
från en palm i Sfax — och fredliga kroppar finnas på hela jorden.
På så sätt surrogatade vi oss med
palm, duva och linntyg.
Det var fredfestligt på något vis
det året på havet. Vi viteade och
lekte, dragspelet fick ikorra kostervals och gunga hambo och mandoli nen fick kuttra om Honolulu.
Jonsson talade skånska, om sina
torpederingsäventyr, och här och
där där vi gick fram i Nordsjön
svepte tyskarna bort sina minfält,
"plockade nötter" son det hette.
Djupt in i de sydvindiga nätterna
och dagarna i Kattegatt och Nordsjön dunkade havet som en trumma då minorna besköts. Från sådana fält där minorna låg tätt, tätt,
i kedjeminering, kunde det låta som
en ihålig envis hosta liksom under frukt åt Bohuslän och England. Inte
så att risken var så förfärlig, det
havet.
fanns ju alltid en lite.n skvätt vatten mellan värj» mina; men pojknatt i månskenet mötte vi tre hjärtat i oss jungmän hade aldrig
drivminor. De gungade tungt varit inställt på minor. De kom bur•om järngrytor helt nära varandra dus in i vår femtonåriga jungmanoch liknade hemska tumörer
av järn. Vi skockad* oss på däck natillvaro, utan presentation. Följoch diskuterade dem i månens sen- den blev att vi aldrig romantiseratimentala blå sken. Förr eller sena- de dem, bara hatade dem. Hatade

Bandhagen.

och 11.45 tre gånger. Det
gällde för folk, som bodde i
närheten av kyrkan, att ha
en god sömn. Luren var av
fotografiet att döma en van-

De två sista torntutarna, i Strängnäs c
son, Ull vänster, och T
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för övrigt rätt vida omkring. Vi be- tyst, m
sökte Glasgow, Leith och S:t David, en nar
Folkstone, S:t Peter port och S:t besvike!
Valery. I Folkstone var jag upp och log
över öronen begapad och kär i en jag kor
samvetslös liten flicka, som lurade kan.
- N
ifrån mig för tjugusju shilling
choklad i en hutlöst praktfull kar- kommei
tong med rött sidenband. Bedragers- kan, till
— Ja
kan var en näbbig och hårdhjärtad
konfirmand från Canterbury. Hon man vil
föreslog att vi skulle ta bussen dit ka.
— De
för att se katedralen. Jag följde
lydigt med därför att jag dyrkade han, föi
henne. Visserligen åkte vi buss till tonårspc
Canterbury men i stället för till ka- kom in
tedralen förde hon mig till ett rörde 01
skyltfönster, där det stod en chok- dem he
ladask, som var så stor att den lik- mig att
nade en sarkofag. Hon befallde mig hastigt
nästan hotfullt rtt köpa den. Min såg efte:
kärlek var mycket ung: yngre än efter al!
jag själv. Som ett uppdraget urverk genast l
lydde jag; gick in och köpte det hon bar
väldiga chokladtråget. Hon log rik- Men käi
tigt djävulskt då jag kom bärande jag kor
Tnånaa å
ut med den.
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Det var fredfestligt på något vis
det året på havet. Vi vitsade och
lekte, dragspelet fick jkorra kosterfoutÄ
vals och gunga hambo och mandolinen fick Icuttra om Honolulu.
Jonsson talade skåmka, om sina
torpederingsäventyr, och här och
där där vi gick fram i Nordsjön
svepte tyskarna bort sina minfält,
"plockade nötter" som det hette.
Djupt in i de sydvindiga nätterna
och dagarna i Kattegatt och Nordför övrigt rätt vida omkring. Vi besjön dunkade havet som en trumsökte Glasgow, Leith och S:t David,
ma då minorna besköts. Från sådaFolkstone, S:t Peter port och S:t
na fält där minorna låg tätt, tätt,
Valery. I Folkstone var jag upp
i kedjeminering, kunde det låta som
över öronen begapad och kär i en
en ihålig envis hosta liksom under frukt åt Bohuslän och England. Inte samvetslös liten flicka, som lurade
så att risken var så förfärlig, det ifrån mig för tjugusju shilling
havet.
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»om järngrytor helt nära varandra dus in i vår femtonåriga jungman- föreslog att vi skulle ta bussen dit
och liknade hemska tumörer
för att se katedralen. Jag följde
av järn. Vi skockade os» på däck natillvaro, utan presentation. Följ- lydigt med därför att jag dyrkade
den
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romantiseraoch diskuterade dem i månens senTtonlåt sjungen i Strängnäs domkyrka i slutet av 1800-talet av den »iste torritwtaren, Kalle Anhenne. Visserligen åkte vi buss till
timental» blå »ken. Förr eller sena- de dem, bara hatade dem. Hatade Canterbury men i stället för till kadersson. Den finns inspelad på band 1965 efter htvns son, Gunnar Sjögren, Sandhagen.
tedralen förde hon mig till ett
skyltfönster, där det stod en chokladask, som var så stor att den lik****
nade en sarkofag. Hon befallde mig
tiv har sin individuella melo- Västerås vet jag inte, men
och 11.45 tre gånger. Det
nästan hotfullt r.tt köpa den. Min
di och sin personliga rytm.
i Strängnäs höll de på till
kärlek var mycket ung: yngre an
gällde för folk, som bodde i
Alla brandvaktsrop är från 1905.
Då slutade de sista
jag själv. Som ett uppdraget urverk
närheten av kyrkan, att ha
lydde jag; gick in och köpte det
början recitativiska. Under
torntutarna Kalle Andersson
väldiga chokladtråget. Hon log riken god sömn. Luren var av
tidens gång kan de få en meoch Torn-Pelle att sjunga
tigt djävulskt då jag kom bärande
ra melodiös karaktär med befotografiet att döma en vanut med den.
och tuta i tornet i Strängnäs
stämd rytm och närma sig
lig brandlur av koppar, och
— Kostar tjugusju shillings, sadomkyrka. Det gällde för
visan.
de jag lite sorgset
i den kunde man endast få ******** A A A Ä A A A
— Tänk, så billigt, sade hon och
I det här reproducerade dem att vara ordentligt kläd
fram en given ton, som hör- re måste de knuffa varandra, så dem som man hatar bölder. Så un- knäppte händerna om kistlocket,
tätt som de drev.
gefär var det.
under vars buktning chokladpraiides vida omkring. Som lön
Vi vägde chanserna för och emot
nerna hördes myllra. Jag dyrkade
och
kom
nästan
i
gräl
därom.
De
för sin möda hade tomtutarhenne dock mycket högt. Mitt kapilåg lika långt från varandra, ett O konaren Willy gjorde resor på
na 1.50 per natt. Men f or att tjugutal meter, och bildade en tänkt Skottland först. Vi besökte små, sva- tal var nu en och en halv shilling.
— Nu går vi hem till mitt, sade
la, härliga städer inne i de skotska
de inte.skulle förfalla till väl- triangel med tre järnsvulster som fjordarna.
Bland annat den vackra hon. Jag bor här i Canterbury.
•petsar.
Jag lunkade lydigt vid hennes silevnad måste de på sin lön
Vår åttio hästars motor köffade lilla Inveroitling, vacker mest på da, bar det väldiga pralintråget ungrund
av
kvinnorna,
som
gick
där
^jälva hålla sig med fotogen. och töffade i månskenet och seglen" och tävlade med Spaniens. Särskilt der ena armen och var till på köpet
drog svagt, ty vinden hade mojnat
Enligt min sagesman lär ner. Vår skonare flydde. Månen fli- en av dem kunde ha fått en yngVi stannade framför en port i
ling att gladeligen hoppa strumpluren förvaras i sakristian nade som en Fairbanks.
sock från mina till mina över hela närheten av katedralen.
till Strängnäs domkyrka. Det Tre timmar därefter i dagningen Nordsjön. Denna kvinna blev min — Här bor jag, sade hon viskaninre madonna, länge, länge. Hon de. Nu går jag upp ett slag först,
skulle vara intressant att få hörde vi tre åskslag ur aktra hori- kan
inte beskrivas, ehuru hon en- och du väntar här bara ett ögonsonten. En minsvepar patrull hade
reda på, om den finns kvar fått tag i bestarna. Sedan dess träf- dast tappade öl vid en disk i In- blick.
^ercitling.
där än i denna dag.
fade vi det året på "nöt" efter "nöt"
Hon hade långa, svarta flätor, 0 edan jag väntat i tre timmar
Några särskilda äventyr och blev vana vid sådant. Utkiken mörkblå ögon, röd mun och allt vad
gick jag därifrån, frysande
på backen fick specialisera sig: se
yrket hörer sammanfört till den 1 varje lem. Tom och hungrig som
eller besvärligheter hände efter sjöar med järnpucklar på -el- till
största sällsamhet man kan ana och ett bedraget djur började jag nu
inte Torn-Pelle och Kalle An- ler vågdalar med flata, försåtliga begära. Känslig av födsel blev jag irra efter en fiskbod, där jag kunde
dersson under deras tjänst- knölar, knölar knappt synliga, halvt så het att jag gav henne allt jag få den äran att köpa chips för sex
pence. Efter långt letande fann jag
göring som brandvakter. En nedsjunkna i järnklossig. slöhet likt - Jag vill kalla henne fredsgudiii- en sådan bod. Ägaren tycktes vara
nan och däri inlägga att hon är jude, en godmodig själ, som log hegång var båda förhindrade, klotformiga och vidriga dödvrak.
Det var underligt att vara jung- stillsamt vacker och att hon still- la tiden han hällde upp mina chips.
och då tjänstgjorde Kalle män jUst då: i nötmognadstiden, då samt tappar öl i sövande mängder För tre pence fick jag så många
— Kom nu mamma, pappa är snart trött på att vänta.
Anderssons svärfar, den sto- dfivminorna i höststormarna tölpa- åt sjömän från havet. Hon tjänar jag kunde tyckas äta. Jag köpte
mycket bra på ölet.
därför också en fisk, en stekt spätre spelmannen Karl A. S ju- d« kring och bjöd ut si f tom jul- l dett* fröna jung-manair for vi ta, »öra kostade två penca. Jag åt
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