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salta mat krävde floder ar ©

Till dryckerna
sjöngs visor

Under 1500-talet hällde vanligt folk i Norden i sig 8—
10 liter öl dagligen, oräknat vad som gick åt av brännvin,
vin, mjöd — och mjölk och saft. Vatten var föga använt
till att dämpa törst från den salta maten.
Dess bättre känns det i dag inte längre tidsenligt att
besjunga sin outsläckliga törst och vilja att supa till det
yttersta.
Ändå har vi som bekant inte alldeles tappat bort alla
de hyss och organiserade glädjeyttringar som människor
åtminstone sedan medeltiden älskat att vira omkring glasen.

— De medeltida nordiska dryckesvisor vi känner till är skålvisor,
dvs visor sjungna till skåldrickande, säger Svenskt visarkivs chef
Bengt R Jonsson i "Kulturhistoriskt
lexikon för nordisk medeltid".
Skålceremonin brukade kallas
minne inom de sammanslutningar
som kallades gillen och ägnades i
god rangordning Gud, Kristus, Den
helige ande, Maria och helgonen.
Utanför gillena sjöng man också
minnen eller skålvisor, t ex vid
bröllop. Det här blev förstås besvärligt när minnevisorna med sin
katolska belastning krockade med
reformationen. Olaus Petri försökte
lätta problemen genom att publicera ett eget renlärigt minne som
"må siungas i brudahusen".
En ^nabb belysning av allmantillsHiftdet ger ett öppet kungligt
danskt brev från 1595:
-T- Vi erfara att landsting begynna först långt fram på dage:i.
så att många av våra undersåtar
av adel såväl som borgare och bönder som söka landsting, skola vara
druckna och fulla när de komma

Mat^mt

Musiks

på landsting, och ofta förorsakas
stort tumult, skrik, skrän, klammeri och träta, så att mången därigenom förspiller och förhalar bin
rätt.
Vi hava därför för gott ansett
att landstinget hädanefter skall begynna om sommaren senast klockan 7 och om vinter senast klockan 8 (ur Troels-Lund: "Dagligt
liv i Norden under 1500-talet").

20 tunnor

Också inom medeltidens gillen
riktade man onykterhetsbegränsande åtgärder mest mot symtdmen. Det fanns skäl att försöka
hålla dé värsta avarterna i schack:
ett litet sockengille, där knappast
fler än några dussin personer samlats till stämma, kunde för festen
lagra upp 20 tunnor öl, dvs 2500
liter.
Till den epoken lär man kunna
spåra den berömda visan om Ravel
Barkare med dess påtagliga doft
av hr.ntverksgille:

Å brännvinet vi super
f å r flickorna betala
men ölet vi ilrieker
betala vi själv
trallali lallali lalai
f textvariant
till
Leksands
brudmarsch)
Så vilja vi dricka Ravel Barkares
skål
och hava broder Håkansson i
minne
Ravel Barkare dricker Rasmus
Harpare till
det bästa han kan och gittar:
Ravel Barkare, Rasmus Harpare
Stefan Skinnare, Jochum Bryggare
Jost Nålmakare, Jon Hattmakare
Bengtsson Bältare och Truls Sylare
JÖran Målare
osv.

Spyabalk

Gillena hade en rad olika stadgor
för att hålla ordning på medlemmarna. Syftet framgår klart av sådana beteckningar som horamålsbalken och spyabalken:
— Nu varder broder drucken och
dricker mer än honom gott göra
kan, så att han spyr på gillesgolvet. Böte till gillet 1 pund malt . . .
När de många minneskålarna
skänkes måste alla dricka med.
Däremot var det belagt med straff
att därunder skåla enskilt, skriver
Mats Åmark i "Sverige i fest och
glädje".
Dessutom uppfordrades man att
tänka på sin nästa. I stadgan för
S :t örjans gille vid Kopparberg
heter det om skänkandet av Riddar
Sancte Örjans minne, som var
dagens högsta minne (skål) :

ölkväde

— Och alla gillesbröder skola då
uppstå och kväda, då det minnet
skänkt är. Då skola ock gårdsmännen med horn och handkläde gå
kvädande utanför dörren och giva
de fattiga öl.
Vad de kvad tycks höljt i dunkel, men ganska troligt är väl att
man sjöng, förmodar Bengt R Jonsson på Visarkivet.
Delar av gillenas traditioner har
tagits upp i studenternas nationsliv. I parodierad form återfinns
gillestadgans ton i till exempel Kalasabalken hos den anrika Juvenalorden i Uppsala:
§ 1. Nu skall supas uppå
fisken.
§ 2. Såsom fisk vare all mat
ansedd utom ölsupa.
§ 3. Äter någon — det Gudarna förbjude — ölsupa,
supe då på grannens fisk.
§ 4. Äter även grannen ölsupa, gånge värjomålsed,
och vare hans ölsupa likvisst som fisk ansedd.

Potatica

Inom Juvenalorden återfinns
också Lex Potatica, en dryckeslag
som sjöngs — givetvis på latin —
av medeltida studenter över hela
Europa. De drog sig inte ens för
att parodiera de kyrkliga texterna,
påpekar Sten Lindberg i sin skrift
om Juvenalorden och studenttraditionerna.
Till Juvenalorden hörde också
Gluntarnas upphovsman Gunnar
Wrtinerberg. Hans mest kända
hyllning till dryckenskapen —
"Här är gudagott att vara" — har
som bekant rönt det märkliga ödet
att lösryckt från sitt sammanhang
sjungas med glädje på godtemplarmöten.
Mängder av dryckesvisor för skiftande bruk finns i studentnationernas sångböcker som tid efter annan
reviderats för att ge plats för nytt.
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Punschhav

— "Nationslivet" bestod huvudsakligen i suporgier kring punschborden inne i ett rysansvärt moln
av cigarrök, berättar V Almqvist
från 1800-talets sista decennier i
Uppsala ("Den eviga ungdomens
stad").
— De vitmålade borden voro försedda med uppstående lister kring
kanterna. In på nattsidan böljade
mellan listerna ett grunt hav, blandat av söt klibbig alkohol och
vichyvatten ur kullstjälpta glas.
Med Brattsystemet blev det mer
städat och samtidigt ett uppsving
för allsången. Nu måste nämligen
också studenterna sitta vid sin ob-

ligatoriska matbit för att få drycker.
— Stillasittandet fordrade tydligen någon form av utlösning av
livsandarna, särskilt' om man inte
hade ett utarbetat festprogram att
stödja sig till, summerar H Andersson i beskrivningen av GästrikeHälsinge nation 1646—1946.

Skattkammare

Skattkammare för skål- och
dryckesvisor är det hjälpsamma och
ovärderliga Svenskt visarkiv. Där
finns också Christina Mattson, som
för sin doktorsavhandling betat igenom tusentals visor av den typen.
Bland hennes samling — som
f ö lämnat många bidrag till denna artikel — finns följande utveckling av en gammal sjömansvisa till en brännvinstiggarvisa i
Dalarna:
Well du då lämna din last till
mig
skall du med livet få gå
men annars så skall du för kulor
och krut
få känna vad du tål.
I Älvdalen sjöngs den så här
när man drog mellan gårdarna vid
julhelg med en halmbock på kälke och tiggde brännvin:
Vill du finna en sup åt mig
skall du i frid få gå,
men annars så skall du få kulor
och krut
och känna vad du tål.

1787
Gustav III:s gruff med svenska
allmogen om hembränningen och
kronans intäkter lämnade inte
oväntat spår också i visorna. 1787
hävde kungen kronobränneriernas
monopol och släpats husbehovsbränningen mot bestämd arrendeavgift. Det gav ekonomiska skäl
att propagera för bränr. ingen, och
många präster var rent av bland
de första som anlade brännerier.
1788 var arrendebränningen i
full gång. När kungen vid midsommar skickade trupper till Finland där kriget mot Ryssland

Timslånga skålar
på barockbröllop

Skålseder och dryckesvisor
har naturligtvis aldrig varit ägnade att snabba på drickningen.
— Man super inte iså länge
•man sjunger; man håller glaset
i hand, betraktar dess rosenfärgade eller gullglänsande innehåll från en nästan överjordisk ståndpunkt, skrev signaturen Norma Gäst vid 1800-talets
mitt.
Ändå finns det som bekant
gott om exempel > på att långdragna dryckesseder ingalunda
utträngt en betydande konsumtion.

just startats var beväringen "till
största delen druckna och släpades ombord på skeppen" enligt
ett ögonvittne.
Sjuttonhundra åttisju
fanns här inte brännvin i nån by
Men året efter. åttiåtta
då var här brännvin utan måtta
Lustigt, lustigt, mina vänner, ]
lustigt
(upptecknad i Östergötland
på 1840-talet)
1900-talets snapsvisor har till
stor del sjungits till kända melodier (Lili Marlene, Vi gå över
claggstänkta, Lambeth Walk m fl).
Svenska låtar och K-E Forsslunds
"Med Dalälven från källorna
till havet" återger åtskilliga äldre
melodier till dryckessånger, Dansar Edvard Jonsson har sjungit in
en skön Malungsvariant på denna
skänklekstext (Väster dal ton, LP):
A våran värd. å våran värd
han är den allra bäste
han dricker ej ur tomma glas
ej heller gör hans gäster
Vad har han då gjort
Vad har han då gjort
Jo han har alltid
Jo han har alltid
krökt på armen
och sä gjort.
!

Jlunken

Vid Johan Oxenstiernas
bröllop i Stockholm 1634 varade skålarna för kungen av
Frankrike och drottningen av
Sverige i en och en halv timme
fast de dracks tillsammans.
Kannan gick nämligen från
gäst till gäst med några väl
valda ord irån var och en.
När skålarna var druckna
övergick man till maningen,
som bestod i att dricka varandra till. Granne drack med
granne, ibland "med ett stycke
av en sång" som den andre
skulle
fortsätta,
berättar
Troels-Lund i "Dagligt liv i
Norden under 1500-talet". Under 1600-talet infördes så småningom modernare seder för
skåldrickningen, som blev
mindre tidsödande. Danske
kungen Kristian IV hann t ex
utbringa 35 skålar vid en av
sina fester.

I "Svenska låtar" finns en samling blöta visor efter torparen
Anders Hansson i skånska Vittskövle. gemenligen kallad Munken (död 1913). Han hade varit
rallare på södra stambanan. På
äldre dar försörjde han sig som
fiskmånglare och kallades ofta in
i gästgivarstugorna för att sjunga.
— Jag har supit med många
herrar i min dar, intygade Munken. Ibland höll vi på så länge att
fisken skämdes . . .
Super om, super om
låt skålarna gå
låt glasen ej stå tomma
det är din skål min lille vän
ty i kväll vilja v i hålla gille.
Drick flickans skål om du förmår
ty jag skall för dig stå och
göra likaså.
Munken har också bidragit med
följande moralitet:
Om ett hundra år då är allting
förglömt, bröder
vad vi nu här månde lida.
Låtom oss nu vara glada bestämt
och kasta de mörkaste griller
till sida.
Det rus som vi här i afton nu få
det hava vi utsovit om hundrade
t
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Kyrkoherdepar besökte
hembygdsföreningsmöte

Hembygdsföreningen i Katrine- överlämnade gåvor. Herr Gustaf
holm hade på torsdagskvällen sitt Wetter överlämnade en present
ordinarie månadsmöte i hem- från spelmansförbundet. Fröken
bygdsgården. Det blev ett riktigt Carlsson fick dessutom motta en
"stormöte" med cirka 60 perso- verkligt fin och lite ovanlig present av herr Wetter personligen.
ners deltagande.
hade komponerat en vals speP d kommunalborgmästaren Han
för födelsedagsbarnet, som
Hilding Hjelmberg inledde mötet ciellt
först spelade och därefter
med att hålla parentation över han
Gissa, om det var
nyligen bortgångne Jakob Per- överlämnade.
man, varefter ämneslärare Gustaf en populär gåva!
Wetter utförde vacker fiolmusik. Innan bilarna med medlemmaråtervände till Katrineholm speKvällens gäster var kyrkoher- na
lade Gustaf Wetter ytterligare
deparet Eric och Gun Åkerberg några
melodier.
från Julita. Kyrkoherden läste
valda stycken för de församlade
samt bjöd på både sång och musik. Fru Åkerberg berättade minnen från Sydamerika, där paret
har tjänstgjort som sjömanspräst.
Hon berättade bl a om gamla
svenskar hon mött i den svenska
kolonibygden i Argentina.
Kvällen avslutades med en stor
födelsedagsfest för en av föreningens stöttepelare, fröken Märta Carlsson, som bl a har hand
om vandrarhemmet vid Stora
Djulö. Hon har nyligen fyllt år,
och föreningsmedlemmarna passade nu på att hylla henne. En stor
tårta fanns på plats på kaffebordet, vari alla födelsedagsljus
fanns placerade.
Herr Hjelmberg talade på hembygdsföreningens . vägnar och

