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l.
BRÖL LÖP ar detta nummerN tema. I del umnel
flnm mlhWkr med matcrinl; Du (Inner i tkbhWm mWrj
smakpmv pä bröllop$Nkl|drln@r frun sUrmjand. jak
jcör Oma rekkim tur neli SUECANL Bkdvcn 1753 im
rimmud hoxmneWr. Artikeln ur Inte MxMuljl 1Ull)äM.
nwn lii6 elen. gärna flera ¢mWer.

Fmn Sunu Åhlxmc och hela t nwcbnwrin©M myrejw
Under Jab ett tack för 1971. en unum om en God Mig
och en f:jrhm)pnink nm c'Il m u yµ'nnsamt ur.
Smnm:ilunda N;ikcl' X$wii1s hela Myrekc'n tur SiXk'rmunhlndg SpdmnnMUrhund x:iml rwkikCörz·n och Mim pruvacle
familj.

På grund av Mm oIyckllm ommundlm·t¢·r kom böhmLANIWLÅTENs VUrm nummer l år ut mrgt mitt j mn
muren. varm etyrehcen lmlöt all l lir cmåwt Ko ut två
utfwor. Dä dem ur en xmuhi newiiKt C6r bladew pruvxdc mhktör. är dem nummer Ull åjbbelnummur l urdm rUtla mening; Im hittar mer un duhbdt Mi mycket
lägnjnk donna Rling Bom dä bladow flsnua nummer föddem julen 19($8.
Ett ar Mr Uti och en hel dd har uou.
Antalet mUmmor och lrUMr ur fortf:tmndi· ntorl och
tendemr att öka.
Kurgvemamhcton Uknr.
hwpelnlnm'erkmmNten ik:jr.
MähFl nya medkmmnr N5ker s$K ull vår vcrkq:cmh¢'t.
S:m¶nrlx.'tc| cMnmre-xpdmiin (ortfnr all vara Nynm'n
lWen Mt.
[k'trU[fanck: Mhcta ur htlnvMs ull minnenmtnn pli skl. 12.
Som Rg'ncN blir åren allt komm Det lir 1mv!irlliCt Ml
undvika all olika evenemaniC kollkk'mr. vi förwUkur m'
un m det blir mim m vc·c'kor mellan olika M5rm·
lUMskQ mummor uch trälfnr. mon dnt lyck» tyvärr
oj Nltld. Att dal Ibland ocksui kojjidemr mod tölldruMscr l UYHKå kndU:ap Ur tj'vlirr mmnkomliR.
spclmmMUrimm har under året UntjlWun fm en kajnlaktmcr|vQIBU friin SvcriXeu 1$µdmunw RlkdUrhund. Ärm
mUIcL och Ntj'rc'jscn hur mott@t brevet wBiu\°t och f
ett mmr butt att få |gånx en dkanck· kaamktverkmmhet
fUr att kumm vlcWi mmtirbcm
Ett öamarbew. mm natt merit pråkllNkl rmcujtal lir
samarbetel mellan mc'rmanlan<b SlpcjmajwWrbund och
Sörmländbkå UnX&mmnWn. Utan Wmmmnnia angtränmngar skune Mkurt vnrken ¢lmun cdler dmBare l Hrmland ha en Nidm verkmmbet. mm dc!' har
l daX. Måtte mmArhcotktanken f:b lorulltm titt mrdjup»
och må den Wma Rpridns un Mlr fler laWkup och
ävun (djärvn tanke!) ull rlkspl:inel!

GOD JUL

GOTT NYTT ÅR

2,

NELI SUECANI
ETT B1UJLLO1'SBES\'AR FRÅN
SJUTTON H L)'NDRATAI.ET

gren.

"Bedes, att denna skrift. af någon boktryckare emedan lag ej äger privilegium,
må aftryckas, och med kalfskins ränslar befordras kring riket. "

Ur skriften
har närma
hälntare
ts nedanstående
wiakprov,
somhörd,
främst
behandlar
bröllopsmåladen.
Tyvärr
tog det
200 år innan denna
bön blev
men
1946 utgavs
Neil Suecani i Försök tränga
igenom
1700-talsspråket,
så finner du en
mycket
fELngdande
tidsbild.
séiien
"Skrifter
utgivna
av Vetenskaps-Societeten
i Lund"
med
kommentarer
av Per Wiegel0
*
bondbröllop han på ett raljant och underhållande
sätt skildrar.

Olof Strand avslutarSen
sittHymemei
verk med:
I.eµ1 " sill wiirf fåll bringa lill ända,
Gorl den blygsanima 3löen och hurtiga Ungkarlen kända ";
[Han ock i Xymånan " fölgder iif en som sknll Böneman hela "
Witrit hos Pigun i frijärv driigl och dess wiljn rått wchlj"
Sen dc med wilncn och hand den fOrsla knuten fåll knyta,
Lohmt hwnmnmn en frö. som ingen wid böter får bryta —
ett sven&t bondehem
under
frihetstiden.
[Scjfi'it
tilsumnmns
M bordet en mil, och bandet bekriiflat
Som de'rns sochn priisl nu eller lag emellan dem häfhilj
Författaren kallar dg
Satyricus.
pseudonymen
döljer sig troligen den då 23OchOdcyldig
med lysningar
tre xIIIBakom
Giflcnni\h1
gifwil lillkånna,
årige Olof Strand, född
i Lerbo
socken,
därhwnr
hansoch
far en
varJliirackls
kyrkoherde.
Då bjncls
gäster
ihop utur
linda. Hans mor stammade
och
Qvinl'nlk
griis, med barn,
ja, gubbe
från Nyköping. OlofKarlar
Strand
var
alltså som
sörmlänning
och allt
talaroch
förgummu,
att det är ett sörmländskt
Måste iin ö)$tc'inmnn gå och ej cjcnni god d:ir försuinmn.

" Xro sådanc som låta sig brukå till .Wensknjis Stiftare på jorden: i
genien af alln kön, men i synnerhet BL kårngar som för sin wnlinlighel ock
måst uf gemena' man brukas. ty "— "- — Bcne niunmulum dccnral Suudela,
Vcnusque. Jlancipiis lnrnplcm — —· — — Horat: Ep. VI. L. I.
" Ilar hur märkas al trenne frijnre-sålt ih'o must bl'ukdiCc hos 0$&
del första tillkommer dc förnåmre, och afgöre$ gennm brd och poriråtL
l'ujlkoniligil då innn söker eller Måljlr¢-Skunh(q. Som Cmullus JJemlinus
Qui numqiiam l?i$le /lagrcibat amore puclke. juveniil. SM. ·1. v. 114. dd

I Strängnäs läroverksbibliotek finns ett mycket intressant koncept med ovamtående åtel och
daterad 1753. Det är en nöjsam skildring på rimmad hexameter av bröllopsfestligheterna i

3.

Men Ur till denna stål, till qården lir kommen m gäxln.
Då föna blifwer eter sorl M spelmän poikar och hästar.'"
Spehnnn slriingnrnu rör m stråke och stall måste båcka,
1WAr Spdnmn
Spelar en lusliger Mnrchc', rcddunlz, Nmnell eller Pålskn.
wmken m
}b1nnddr h~
All det siunger i byn och berg ull skngarne swam."
w@m fbm ~
jbmder
HAsten med gnii«hm)de mund. pjiir ock inga )3:ts-lhoner spnm, em
Wrkl ham
rndu
2Fn
MM:
Nr med cl hiskeligl skrik m J'oikcn han ledes i slallel.
Sil khnmnd'
lnwlmmrm
hnn
Eller ock släppes i bel M tomter som ej iiro skallol'.
ock ej Nrr
Ett mi huset behyndncll skngg. med orörlig hifwa,'"
dS'm",', "::,
Som år knllAre·Swiin. för giislcrnn nu in i sIul'wan.
'"'Il:="'
humi
Strax kommer bränwinel fmm, wcdbriincll. bluckl, dufwel, M
X h

peppur llruclUennnw
ock uocp
Bdhner det liksom en eld ni gubben M pipskiiggcl kicppnr. kullnx
«'ii.'r
Ett brunt, hwill eller grönt glas fullt af den härliga saften,
Måste nu hwar supa ur, ni hufwudet irrar af kraften.
Sen går omkring en skål M brunasle Pors-Olja Mkr,
Tjock som smöj'jil hon Jiill j tomma hnharnc' rullm'."
Nu drickes lustigt om och mugcn lapµcr1 beredes.
Al kunna dickl la cmnl, och sedan del wiil kontmil neder,
Åter knsla del up. liksom utur brusande djnµet,
Pliir häfwns upåt igen. hwiid som ncdfaril i slnket."

Formosum plane, sed ca'rus diligil ihpér, Plm ergo, lit res est. qumn uidel
Aspcr amul. Jlart: l.. VIll. Ep. 49. Del andra pmclicerns nf ringnrc folk,
och går genom wksa LcNers beniedlundc, ulnn al någondern sett hwar·
nnnnn. Godt, dä inan endast will hn(wa pengur, Tjenster, m. flem lil\IUlHAc
fönnåncr, då — — — — — — ueniunl a dok' sugillm. Juvcn: Såt. VI. Del
tredje en Rura auts in (crris, niyroque 3inlillinia c'ygno. juv: l.. c. dt xjelf
se och känna dcn Persons qualllelcr med hu'ilken man vill ingå ctl evigt
förbund. har sill afsccnde på Dygd, well m. m. Jag håller med Hol)fnd:
Sihc jUr dick, lrctu i$$ misslick: ty dcux ycu.r ne som im $U//i$éM$ pour
prendrc une /emme. Auclor quichm Gal]icu& och S. E. Brenner i sina
1°oeliska digtcr: Hwad Or el giflcrmM! perpetuelll arrende, Dur mången
slöt Contmcl förrän han Rodsct kände; dock fOrn del slutit war så måste
hm Må kar Fast del sen sämre fans Dn det förr rosadl war. Ty råder
jsig min Wän du cl för mycket haslnr dock lir det wackcrt bruk' så må
du wål slå till, du får vM den som det till hälften bruka will och lämnar
di6 ändå nit hwnd det af sig kastar.
" Det Frieri som företages i Ncdnn Ar aldrig lyckligt.
" Böncnihn, Talemän, Dm. Bcdcmånd. LM. Oratorcs, Förespråkare.
År en syshi som nr ganska wiglig. törwnhas derföre måst nf litcrnt folk
som Fogdar, Klockare, l(uslhid1arc och Nåmdemun om hwars godu takgåfrA man cl törs twifla.
" denna drågt ur ock något owanlig, nästan nlddes lika med Brudgummc prydnaden.
00 Musicanlcr Min; dock hwar i sin sMnjma.
" En Jmitalion nf Pcrsius i Sal: l: och Auson: — — — — bi/orcm dal
libia canlum. Cent: X'upt: Ed. XIII.
w Mången obekant skulle tro, det denna goda man nnlingcn wnrit en
med af de Turkiskn Gcsandlcr, och myssn|n) således blifwil fast spiknd
af Draculu eller ock Dt han mhlle bårn ligg i henne, eincdnn hon nr sö
orörlig, som en Capricc; men som wahjcn ullid äger ratt Al wara betäckt,
har Också denna som nu soutinerar hans vices, sammn fUrmån.
n — — — — — Vohiplutem commcnclal rarior llSllS. Jlwén: Sul. XI.
Och behöfdc' man dcsulan ej frugla M det skulle fuslnn i halsen; ty denna
så wäl som undra shgs ungvcntcr, Ilylcr gårnn, medelst sinn partidam
runda form, lått fram.
n PoClcn alluderar hår pu dc bekanta Euripi eller Ikk-wirflar, som
sed:in de en wiss lid slukat i sig hwad som förekommer, Mer kasta det
sanima Strå sig fil bukn igen. Som Scncca Tråg. in Herc: Del: v. m wittnar,

4.
NU komma Gästebuds·riitlerne fram och sättas på bordet
Utåt de ddingarne twå som liro till ljenare ®ord('"'
Skinka och bringa då förlriidel får; det' näst kommer kålen
Xiir Mer M)Pl)cl biirs in hörs ut del lir spelman i gälen.
Åfwen för korl och för lisk. mint steken han också måst spela."
All ej Taffel-jlusique wid sådan hiiglicl må Ma."
Nu lägges ;ihniin1 on)kring. M del M)ll1 fram blifwer burit.
Somt efter ofguinnml Bonchmnnn-secl dnCk måst' stå oskuril:
Ncmligen krusade skinkan pil fat, Mjlll bordet blull pryder
Ty Al wår Wiird ber dem iitu sig niiill till henne ej lyder."
Rykande kålen derpå kommer fram. så fet ni han glimmar"
Liksom en B}ånlmnde fisk i khim vallncna simmar."
fhmruti tre hela ljus hell vist kan blinda uck flera
Måst" kmna frå sig Md' musten och märg: dock späckas hm
mera
?¢iir mor i gården med smör kommer in i päls·skörlct burit.
Ilwilckel hon pl:iCkar med t'inµr:irna pil. så mim del är skurit."
Ber dem sen illa och lmlh bi2 käckt. 1)cock b!ötes i magen
Malen med Briinwin nch i:i. :il1 bcmdgubben tjocknar i kragen."
Sen kommer Soµµhih'1 in med Musique, och snmmnkds Fisken;
Kod och af Söndc'rsläll SOCker hel hwil: en ljutliger bisken!"
fMiirkrel nu börjar al Miillu sig in. man därfiire länder
Ljuscnn nu hwijcka ock bäras in med ungskMfarns händer."
Två som ii slöpln lil dugligt·r vigt, och Brudljusen nämnas,
Slällus för Bnl(l|blkc|, hvm'nf ock sen den Spådonwn lämnas
lfn som af Brudfolket nger del ljus. scjm snarast förtäres,
Först med liden ljust ofelbart ock fil Kyrkgården bäres."]
Sleken dcrpå bäres frnm, då Prästen slmx börjar knncka '"
lkd sin knif ull bordet åt dem som öfvei'ljudt snacka:
jUksom en alfwersmn Schohniistar inine wid alt det som
swider '";
n ni panuria candidasquc' muppas, Sllbwclullt. cpulasque lauliores.
Staliw L l. Silv. 6. v. 31.
h Hvar och en al dessa Rätter, äger ock sitt sUrskildta $tg'cke, hvikka
nMvnndW af hvar duRlig Bond-Capcllist mUslc vctns. Wissa visor äro ock
på hvar Thon förblladc: hwilcka njnn som el exempel af Boncl-poC·sie väl
kunde inryckn, om mun ej frugtude al derigcnom onödigt vis göra sig
widlyftW.
" Er så gammal sed, ut han ock år brukad af dc Romnrc, som Quintilianus. Le. ID. samt Prudrnlius Hamarlig. v. 317 viltna. älven al våra
gamla gölhcr som ses ut gainht mgor.
" Hon kdl:w ock derföre Bordhcclcr: och är nt unse som en Skådo Ratt.
" Imit. nf Hural: L. Il Senn Sal. (J. G.l. Unclu sulis pingt'i jmncnlur
oluscula lardo,
!" Struken i K. Text i R: Liknelsen emellan en fisk och ett kåhlhd, tör
val synas namn t6r mycket hällande: men då llomerus i sin lid med sådan
applause kunnul få liknn den tappre .Iju:r i sin krigs-forcc vid en Åsna,
tror jn:in vM ock delta får passera.]
!" Endast i R: Den ni minn Läsare som skulle ram för kräsmagad, —
knn Din lhin så behngiir, och han ej reclun löst dm, hoppa öNer dessa
migshörcka meter: ty hg äger cl sielf ulcslula dem. ponera, de uck woro
imnu )iflii;nre, emedan jng då skulle glöm mina egnu så väl som andra
Trovärdiga mcnniskiors öRon dlfUr stor oråll, liksom De ej skolnt sedt rätt.]
h El ordspråk som brukas om dem som h:dvu någon wördighet med
sig: durk must t)jj1 dem s¢)m fh den $umjjx1 M öl och Ih'cnvin.
" Dock ej nllid för min muncell: Ty Jlundi c$!is, sed non onines, säges
med j·lilt så god skål om kor/ som sylla.
l" Endnst i R: Cngs·SkMfare ur det mnma som lloh'cddnre eller Brudtienare: Ett ord som Ur provinciell. (jfr NB vid rad Sö. :7tgiu.))
r L'ndm i R: Denna Spådomen hullcs i kWiska stort ·årde, iih'en den,
all, hvilkcn m Brnd-Folkcl Jular sig ifrån annan, han dur först. (".rede si vkj
100 Steken måste nödvändigt slö oskurcn, till des llustru Skålen år
absolvernd.
l"' Endast i R: Om Schol-risets och Sµirans likhet kan låsas N. Kliins
underjordiske röse Cup: 1. jng får ock med den årlign Klims förlof lSllågga

5.
Pålå6ser Pojkm'nc tiga med nit hvac] hans spim ej lider.
Ber derpå hm mil] fil lala nå'l ord. förrn skåhrne drickas.
Sedan han nu fält sU tyst. all intet en gån« wågnr hickas"
Börjnr han på med .xill hikliircla l:il. som hnndlnr om gims,'"
Huru i Åglcnsktll.5·xhin(|ct Md' ondl och godl plågar skiftns.
Talar om Adam och Em. j:i mer. om Abrmn och Sam,
Gör också giislerna kloka ck'rpå. hur de sig skit pnra:
Hur' de sku frij:i pli Årligil siilt och Giislc:bud göm,
Hwarpå de honom så wiil såsom fler" vill undfägna bOm.
Säger för Pigorne sedan hm" dc sig lräni:tor skit strickn "'
Åt intet Fästman då Jäsningen sker, har bkmn för sin tjickn.
Mem jag nu ej kan minr:t mig på. son) han plägar Khmmn:
Tror dock ni Brudl:dels mlnare dd, ock angår det Sninmn '":
SAgcr till slut ill hans iinclmniil lir. dc fi'iinmmnde lära,
Al sina pungar 1;1' ]onjmun dra f'rnnj och |)iiruµr förära
Åt dessa fwännc som lin al! ting uti hushåldct felar.'"
Bruden då sen dricker hwar och en till; men spelmnnnen
spejnr."'
Brudsålan efteråt går, med fatet al drickspengar'" samla,
Hwilcka måst' skmjm ihop af både unga och gsunla.'"
Åndllig när detta fåll slut. och alla sig iller sntt neder,
Priisl·Fnrcn blnll med cll Ul'Cj. unj niiqol till ljus åt dem beder,"'
Xu lofwas låmniclig rundl. och om jag Brudgummc warit,
Skulle jag säga ur topp och i lä hm" betalningen furit.
En lofvnr ko och en annan en får, sen säden den tredje;
Smeden will gifwa till L'ngfolkel det som göres i smedja:
Snickm'nc lofwa sin skatt göra ut med sMeka och lugga
Bunkar och sihltrog, ja, Bohr och bord, med gångstoj och
wagga.
Prästens knif, som i Bonde-Gästcbud Ur, rått så befallande mugt som hans
båtshpkej
'" Ilypcrbolice tall: ty man km ej görna i cl sådnnt calas ponera sig
hickfrij tysta.
[m Endnst i It: Giftas år Siclhm l'roposilion; första delen. des beskaffenhet; andra, Des Ilurudnnhet, (:ursågla mig det wnr bmbarum, en öfvcruttnfng af Phijosophiska formen qualitas:) trcdic Oden, dess hvudhet,
(qulddiuis,) och så långt öh'cr Skogen.]
'0' Trånglor kalks de strcmpor som ti]hjga$ under Pigorna vAntotid.
Upprinndscn III ordet år klar, uf lrångla, del samma som längta, med
innerlig hjerlans åtrå ucinla, m. m. M den som skal Kika tillfälle till dessa
strumpors borlRifvandc; som sker först hos Prästen då de låsa, sedan till
förman, Bruclridnrnc, Spelmännen, m. L som efter Landsortens sed nro
berättigade sIl få strumpor.
m Ingen (n)å) hår skylla mig fur någon oloflig och banlyst Imit. utan
har J% hel upriglig anfört hwd llcrr Filcbonjs wHdcrdrihmnde BetraRlclse
om giltas gilvit mig vid handen.
m Exordium Ar såldes knackningen. Propos. Gillas. L'sus nnhAllan,
om pengur åt dc nygifta. Dock nij ingen PMsI som någon gång haft något
nnnal till Brud-kil vredgas öNer detta; fy jag 1:i]m' h;1r mn det must Rängbara, och bäst upbrnkaclc.
m Idel rundah, så långe det drickes.
m Man tror al minnet 1rick"pc'ngar måste vnra mycket naift; ty de
Ib under drkkninit för cjric!.ninj;, kan håiidn ock ofta till drickning.
m Denna seden år 1'rovincic·lle: ty hos några går allcnust en Skål
omkdng i hvikkcn hvnr och en 1jRgcr sin gåfva, hvMöre Brudmånneme
med väldiga rop, aflägga sin tncksäyckc.
m Delta talet [år ej rum långt, ät gastcrncs paucnce för mycket ej
må fömökns.

6.
Gummorna vilja med mal, lijn och hmnp vårt Brudpar förnöya;
Pigorna åter lit småbarnen gjc' båd nmnlel och blöja."'
Men nnr sill dettn är gjordt, så runkns lilt'l på tappen,
Då här dricks Dann-mins och Dnnn·cjuinnms skhl ur blänkande kappen."'
Prästen nu Mer med knnck:inde gjiij' en ahnnnner lysta,
Tahr ock sen några nrcl om sam-skott till Mligas kysla."'
Tallriken sen Mr omkring al något för Spelmannen sanka,
Då det nu hår och nu där. en slyfwer ell IwU p%nr wanka.
Nu har wårl lag blifwil quill alt det som alfwarsanit beter
Hwarför ock alla igiin sin nmllusl med supen upreter;
Börja sen på af den brunMrkhi stek. sin andelar frilla '":
Och Mr man Gröl·krukor nlniiint fåll fram l'orlliurts med åla."'
Bakelser sen uppå 3h\lli"n gör slut, men somlign kk'ning
Bruka M hopslula nmgai'nc nwd."' Son slruµm sin rening
Måst' Im af )3riinwijn uch OM som bolkwijs in blifwn
dragne '";
Sist görs på måltiden Slut. och bordena ut hlifwa lngne "'
*

0

*

*

*

N

*
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Nullu 'juies intim nulluque silenliu parCe Ot'idius 3lctani: :..
XII 48.
Stugan nu wiil göres ren; el bord ulk'msl blir liimna
Inne del jnsjn upjM Bondnianna·Språk får Gubbordet nämna.
Dcrpå i somlign Lands·orler slår kOll. fliisk, hela qutillen.'"
Brånnwjn och öl nu ej får glömmas bort, ty det görer SmMk'n.
Somlign hiir sim quar; med supen och inåt SIA förlusta,
Tnnda dc rökande piporne an. och pråla och rusta:
m Fn sed som år Romersk, hvilckct PoCten rillnar då han säger: lncedum Pucrl, pariterque anle öra parenlunt Dom /erun1, &g Ausonhjs Ed.
XIII. V. 55.
m På somliga orter nr mnn ej så noga med dcnnu Sknkns drickande:
Men på andra woro del et kMtcrie al häruti något förgå sig, jag vill ej
nllmnti al aldeks ntdånjna den samma. dock måste altid Prästen vam en
%der Eneas som först — — mgntim cralcra corona lnduil, implcuilque
m.ro. \'irRi|. .'Eneid. I.. III. v. 525.
"' Rckar-l)iakctcn säger y för i som ylla för illa, kysta tur kista o. s. w.
hwilcken mm för rimel skull har velat bruka. Ty fast jag cl år någon
llomerus, knn jug väl i min furor tu bruka dc svenska dialcclcrnn, med
summa poetiska air som han dc Gmkiska.
m lhrc sunt ucntris sdabllinienla, panis & am bubulu. Plaul: in Cnrc:
Act. Z Se. 3. 384(!). dock märkes åt hår brukas såväl Svin och fåre som
Nötc-Slek: hwilcka ock dcr kalhis Swincmnlen &c.
"' Hnr förehafves ej nnnnt än åla. Och märker man del lalrikcn som
Brudfolket lord uteglömtl yinscs nldrig utan ihop Nnmes nf alla rätter på
densamma hwilckel sedan skänkes Ut dc fattiga.
"' På somliga ställen och orter brukas hår ti:i slut någon anständig
bakelse-mu; men på dc fläsln ställen i en viss Lands·or1, brukas endast
Klcning. om hvilckcn Bese. I). 12 hujus öp. in Not. sil. n. µ not 33, Ulgiu.]
'1¶ Ej annorledes an i del stora Didonis frijur·Calas då: Postquam prima
quies epulis mensa'que rcmoke Cralcres magnos staluunl el oina coronanl.
Virg. ,En:1. G87. Dock år åt märka; det denna mat-hvijan väl år den
störste, men cl endaste.
"' Auson: in Cent. Nupt. 28. Omnibus tina qules operum: cunclique
relicli$ Consurgunl mcnsis, per limina leta /rcqucnlcs Dtscurrunl, uarlanlque vlces, populusque, patresque, Mutrone, pueri, — — — — — — — — —
p' Endast i R: Dcfect, på GAslcrnas naturliga giöromål ute, medan
Stugan rengiörcsj
m Skinknn måste ock pry& detta Bordet hdn quållen: hvilckcn ock
till slut ofta måme tjenn till [oteulle tör dc drickande.

7.
Drifwn discourser om bli och om dät, ja. om lnmd som kan
wanka '":
Dock under al! delta nrtiga jkai dc rus wctn sanka."
Delta de drifwit cick nullc·n till xlul. lik nåkra bli lika
f)em som (:1)1 Sljernklar:i l)iil|(·l'n:| pia |)u Hiinmelcn kika
Snniliga åter bli Hkii dc som utur jordene söka
Skaller och Bcrgviirck med necls!aXcn mim. ;11 rikdomen öka."'
Ej uppå dårhuset sjclfl kan finnas mer lifligu mönster;
Än här nu ®iNns vid spisel och .xkiinck. i vrthcr och fönster."'
En med en fläskbit i hand Xär pumde, sil flolcl del rinner,
En håller lucl med en drypunde mun och pipn soni brinner."
En lsilnr lok. tmlhir visor."' en ann M qrunnen sin lråler
Om både åker och äng. rnpar honom för smörja och sHiter,
Blilghunder, rackare, best. galgrislare. Svinhunder, Kryckn,
Fähund, Tiggare. Nöt, Cnrnnli."' Lymmel och pycka."'
Somliga gummor sin hyra ock få al den suni vill lilla
På dem i vinklar uch wrår kan se ° * * *j:·
jlngen i öllcilen skolkn nu får ulmi Mmr en måst dricka
Ända fil alickcln um hun lin dit stram Ufver kaµpc'n skull hicka.
Ty man cl ordspråk »om vandiande har: Den som swikc·r i
dryckjom,
shiste ock mim en $N"ikqlnlcr man uti Mskillig sIyckimn.
Flerc' slags wMkonnnii delas ock ut båcl' i krokar och rader,
Sådnna som nian kan wiinla sig dem ulM uuluclur mctder.""]
Men hwnrför' dröijc'r du c|ik min Venus "' 1)()4 dessa machincr,
"' l nlh Scicncer discurcras hår, som i nslronomicn då brånvins kappen
Ar Sphem annillaris, bröclskifvan quadrnnt och så vidare: l språken som
PUlskan, Ondlykan, och 1totwu)skan. I Phil. Pract. besynnerligast läran
om Soriler. m. m. och delta alt så grunddigcn alt fal]ock mången god
enfaldig BondsCaloltc af den med heder kunnat antuga magislcrgradcn.
Ty, Quando conueniunl, nndlla, Sibylla, Cumilla, Sermoncm /aciun1 et ab
hoc et ab hac & ab illa. Taubm: p. 253. Foccundi caliccs quem non lecere
discrlum. Horat. Ep. L. l. V.
m sn mycket mer som del ljust ur sjelfva ändamålet af dem collegium
disputntoriuni olosophicum.
m Liknelsen är tagen al deras posilurcr; i det somliga ständigt halva
sina Ugon i lnkel; andra åter pu bordet eller gollvet.
m Nlhil siniilius imam quam cbrius, sUger Plantus: hvilcket aldrn bå3t
skulle sämjas om man kunde lä se el Bonclegåstcbud hållas på Dårhuset.
'" Hnr måste jag åter be mina kräsmagade Läsare taga Mlräde, al ej
mil oskyldigu l'ocinu må M någon oförmodjig micu1utur.
'" Del försäkrar im går med sådma qrötdriller och öl-pauser, Liksom
— — — mun lireli, lireli, liretirlire lraclim Candidu per uernum hidil
Almicla polnm. Tnubm: I). f)6.
'" Boncl·Didcct,en i stållel för Canailk.
m lmil: verc Homeriann Il. A. v. 225. hvarcsl Konunmr, Ja Gudars
Söner, Achillcs och Agamemnon införas så talande: CwoBxpih jcvvöc dµ;m"
ijC¢uv, xµsh,v e' lkipo¢% som efter Herr l'rof. Brings Version i sin Hist. Lit:
l'. 1. L l. c. ·1. I). 21(3, så lyder: Tiuij dig du uinlastude bolk. harh/erla, men
hundögd. och går dclln ofin som mun pl%ur säga fl verhis tid verbem;
som fordom ej sällan håncll, då Hustrun måst' röra sin mans svepning med
sig till Gä$tebudL En sed som ar hednisk bvijcket Alhemeus L lV. Dipno&
c. 14. om Thmciernes FMebiids seder jvcrbet UlcRiöM, L'lgiu.). Åfven Snor.
SlurL Hcimskr. vit. Eislcni et Sigurdi.
m Hör år et fragment: och man kan cl wcla om Wersen någonsin
blefvet full, eller ej. lian tycker här kunde lims: — — hur arllgl de sitta;
Eller ock åt göra bcskrifningen mera liflig, knn har varm en Imitation af
Juuenalis i Sm: VI. — — — Qnid eniin Venus cbria cural: lnguinis &"
cupilis, que sinl dlscrimina nucil.
'" ölgalcn nian Verel. Ind. Scand. Til. A ut.
"' NB åt cl någon mythologisk pannla] må i:ibilja sig här vara tryckfel,
och böra stå vcna, fur Venus l:hvilckcl efter Sal: Gubbens Prosod. ej voro
så @1ét:/ måste, jng berätta al efter Poeten ej ville anropa de g Systrarne
str:ix i början, så strök både Clio uch Calliopc här ut sina nmnn och salte
Venus i stållcl. I)et kan ock rum likn mycket i et Bonde-giislcbud.

8.
Sedan lik väj uppå Fc'dhmc' gul, mnn hör hur" del hwiner?
Slängpåkkn dansen nu strax skull vår Priisl med Brudene börja
Sedan hon måste med Brudgum och sliigl, kring Bruds(ujµm
smörja:
Al hon swetter och mall sil röd som burknde Men,
Nödgns sälla sig ned på främsta bänken i Salen.
Brudsäta, Brudpigor, ja. hela skrå måst" nu ujj i dnnsen,
Slängn och hålla sig friskt: trippa nätt båd' med huf'vud och
svansen.
Ddingar med stöflor på Krigsmanna-vijs och spårar som
klinga,"'
Nu med hc·(!) hoppande Möyorne sig på tiljorna swingsi:
Men af de twå som ii Brudljenare får blott en i sänder
Dnnsa, ty en måste nallen till slut med ljus uti hiinder,
J.ym de gäster som sig på golNcl med chii:m förlusta:
lljclper ock ej fnsl hnn fröllcr i arm måxl" slå der och pust» '"
Sen de hn dantzal en stund, så börjn de lekar nt leka.
Sjunga om giflns. om sitta och stå, om kyssa och smeka."
Åter igen stämmer Spelmannen np så Brudstugan gungar,
Prisar sin Wärds godn Bränwijn och Ohl, då han spelar och
sjunger."'
Börjnr till slut slakm af i sin force, då SömnGuden fager,
L'li de rödsupna ögonens lock, och ssimmnn dem drager '":
Dock får ej dcrföre någon Musiquc för Brudlaget fehi,
Utnn han nicknr och spelar lindå, minst lag som å heh;
Ty hwar en nick gör en pausn så lång, ät iblnnd hela tActcn
Fdns, som dock ingen ting för de dansande par gör till snken."'
Åndlliga kommer den stund då Brudcnes granlål i kista
Åter skall läggas igån, och hon den mnnia sknll mim:
Brudsämn börjar då på, kring golfvet med llennc åt swinga,
Men bäst de äro i sirgnste drill på dörren de springa.
Pigor och gummor med (Bruden och Brudsätanj alla som vilja
Se huru Brudfrmnmnn Bruden nu skall från granlålcn skilja "'
m På bondebröllop ur nldelcs emot bicnsccancen al Inga M $porarnn
då man sknl dansa, älven som del bos unnat folk voro otjc'nllgit nt hehålh
dem. men ktiravukn dans fordrar kurkvulen rustning. Xr annars Et bcdröf]igi1 Omen för sidentygs-korllar och hdlandsjurhs förkläden som oftast till
hela sin mence, medels spårarmés brutdilé b]ih"it förUndjc] i en blott
piquering.
"' Detta år det svårnsle Ihnbete en Bnidtjcnnre kan hahm, emedan han
med trenne ljus i en hand på en stol måste servern. En sed som dock ej
är bruklig i ulla Lunds-Orter.
'" En stor del Af dessa lekar finnas S Stilurna]. SvkGolh. lfscr. antecknade; men dc andrn måslc man skalk sig nolice om hos del läcka könet.
Noterna hvarcfler de kunna slungas slå ock antecknade på deras Sponnstolar.
" Del gör han på del Musiqven nd blifvn fullkomligare mcdc)st voca·
lcns |inagAande.
"' Orsnkcn clerlill ni delta måst Mild så händer, tror mm sjejfva
Musiqucn vara; ty man kan väl mutmis såga om den som Taubmun om
Disputation de Somno som höljs i Willcnbcrg: — — -· Dormilurial gul
semel hhl legll. p. ra
"' Gunska sant, ty Trippel eller Spondaisk im All hår lika IML
'" Sannerligen en gunxkn nödwändig snk, M del den stora Spåmannen
Calchas /:k¢1ringur nciniWen som aro tilklädes:l må af kronans beskaffenhet
kunna vem ni berätta sloni ting. Ty est quidquani in nobis pra'senlicn$ &
diuinal1& Cicero de divinat: c. 2&

g,
Måste då strax (olja med och in i kammaren tränga,
Ty man för Poikarnas skull strax nödgas dörren li|klängA
Ja, så fnr vill då min Skalck··MÖ ock. din drift liirer Mkna;
Sen man den gmnna ulpulzadc' lh'ucl M blinken måst' sakna.
SOrg då min Ådra niir du intet mer kan ha ut bci'iilla;
Ty nu har Bruden sin viiu laj'i| ut med pigum:o niilla.
Dock IM oss bichi med sörja ännu lils ini:å fler' gäster,
Finnas här quure vid Giil'n: liiir mycket af roen lin riisler.
Strax ju i stugan sig yµjms et hinn ty )Jrudgumnirn nnhlc
Nu ckinsu Sviindonicn bort. En danlx mn något vill kåsln."'
Spelmannen $j)ehlr den friskmile dank som af fedla km höras;
Sen Inga din de Unhu i rinj; som med Wäl'il töras.""
Brudbulnn]('n milt in i ringen nu slår som det undliga djuret,
Hvikkel j Herrens hnge gått in: Nu danihrt och uret
Slår ijuing vägkal' och luk, men riitt som dc ifrigasl slänga,
Falla de ullu pil kmi, skriku. drickn. så äter al svänga."'
Sålunda fortfm'c's iiiidu till dess' de nlln ha waril
Inne i ringen och om några slag med Brudgumnicn farit.
Då rusa aIIA till vågs. liksom de glupande wnrgar,
Då de i får-hopen fm" al bila, äta och sarga;"'
ROll med en sådaner force fara nu wåra ifriga driingar
Fort uppå Fh'iidgummen löst, och honom ål spnrrarne
swiinga."'
Dnntm så kring dcllu sKilfildla golf. Strax gubbtirne Jaga
Sig ull orclniwg och skick al honom från driingarnc taga.
Aldrig jag tror dc' som briilluts för lön i Olympiska ringen,
Tagit så ifrigt ihop som de här. ty nu finnes här ingen
Som ej vill visa sin magi och hurlighel i sina armar,"'
Ingen ock nu öfwcr Brudguinmcns kropp ell' räck sig
förbnrmnr:
Utan de rifvas och slilas som Björn, som hundar och katlar
Tik dc ha mist både halsduk och band. Md' handskar och
hultur.
Il nmrgen står: Guds godhets Simning i Jcsunj ju igenom Fnllct för.
mörkud men 20 igenom Jcsum åter förklarad. Den förföjgda och dock Scg·
rände Sanningen Guds Godhets Sanning på jorden jo såsom dold hos en
onplysl, men 20 Af en uplyst wcrlcl iirkåndj
m l'å några orter är denna dunsen aldeles intet Gånbb$e; utnn Brudgummen aflåggcr sin Sirendom emellnn fyra ögon j s1Ursla förtroende: så
franil del är något mer af honom im sedan de nallen efter sin förlofning
wh'o på bordet. (dr. Egil Perssons Frijcrie. in MScr. p.) Du måste annnrs
urugt» min LAsnrc om så wni hår som l)å flcrc stAjlen i delta l'oéma
rimélulen ej blifvil sU noi;u triiffnde. Emedan klen på Utskilligu ställen
kunna rättas, om man Jäser efter dialcclerne. Som f. cx. hår kan Jäsas
kåsle, tör kosta. diul. \\"ermel. sen (klrogolh.
'h De klenaste påkar törns ej med i denna }1ög·lorfwen; tv innan man
vet ordet of är ull |in6 som lins i stugan i rörelse: förutan Öbbarna.
"' Delta sker så ut drånj;arnc dansa med 1grudkll|nm¢n i ringen, en i
sänder, lik dc alla varit inne: men vid hwnrl ombyte må öhl-Kajq'cn fram
och svalka dem som slå jnillmi, r!;t de som iiro i rinken skriku.
"' Denna liknelsen är nrliX nuX: ty både late, Mkclcr samt färg komma
väl öfvertns: men som alla likm'lsc'r hnlla, får man ej vara så nogruknad,
om det ena slaget lir |viibenl3, och de andra fyrbenta vargar:
"' Hos några folkslag M' el bNixil omen då Krudgummcn håles Ujh
ty dermed bcleckms brist N dricka. NB. del endast hos dem snnj ej bruka
dansa hört sin Brudgumine.
"' Och det fur de pikors skull som kunna vara närvarande. Du kan
tänku min Läsare med hvt«1 ifvcr della måtte gå an dit Poeten lil dess
lifHGa ;lflaRande nödgats 1tiµ exemµd ai Olympiska Spelen; som med
sådun sollcnilet hos Gr:ekernc firades.

10.
Xndtlign giNn då drångjme tapl sen lh'|i(!glllnnlen lofvat,
Brii.nwijn till trukosl den 1'?djancle dng,"' Nu sorlet lir duhvat
X:"<u1. ty Gubburne mem i ring- nch $tip-h·k ej luil'u a,
Med sig dm Myretui och drill. mjm di'ängm'nc·: 1)nc:k de nu
lrafvn
Om Mm Mmrf ull sig iWvcr Alt rot vn MM fjj fårluxla."'
Shl denim ckins stadmr uhlrle» af då ale Ulla qjc)1 pusta:
Liksum en häsl då lmn lrUUer neh mull |jå |ii&ir¢kn lager
Sig någon hwjhi igiin, och Qwckdmgnu hukeu hopdraqer."'
m NB. Då, Prollnus Emus cch'ri ccrlarc mgilht. lmitat, qni /orle
Mint & prirmiu pnnif \"ir& iEn: Im V. V. m Din munda.gcn finner mnn
ock clcn Olh'ekronnn v: m OIympisku llfddnr'e llkhlul före. Qvde ccrtnmcn:
läk pm'mium
jw de bruka i sin d:mlz summu proccssmlicr som dråiWurnc; dock i
l:rol)ol'|ion eller kr:thcrne.
"' En JinilMion af Enlliu¶ hos (Jcci'o de Scnccl. c. v. dock något närmare liil 14iindurne iödµlicemd. Versen lyder SÖ:
Sicul /orlix c'quus, sjmlio gul sa'µe suµrcnio
\'ici1 olunll)i(l, nunc sc'nb mn/c'cld qMesc'il.
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l:iC. 127. Åktenskaprls ulikn faser. N den förMu bilden upj'lill till I.btb .ler- Il-i(f ': p"""t 'pcjj Amor xkjuter
sin pil i mannens bröst, 1)('11 :inchn bilden visar bröjlopsm,dtiden, cl.cr btuclp:trrt .jllo l unch r en bordmimmd, den tredje bm'nsång%rumlnr|. I nedersta mdci' urn två scenrr iii ti\rt l Iöq·i]|1j0¢ l fljun»|.bl|dn och mm
avslutning mannens dold. Hin' ·rr man också genom r'%8'jn till ht)N| jjkt.w" ]'.'0 Ijk' till Kyi k.in. (Koppmmick lOV Pelrr hrjbtirW, :'||rn|b(·r¢ i|pl|;.)

Il.
ARNOLD LUNDQVIST
lX ME3!ORIAM
Ack, låtom om lova och bedja

vår Gud,
när stunderna växla och Bkrla,
bä BkcMj vt BttiKkM Mt hälla
hum bud
och V:liCtl och tl\)lgen Jidtl.
Ja, låtom osa verka med allvar

och nit,
så långe obs dugen förunnm.
De två Bistå vergr,ldema äger l
rent bokstavlig mening 81ij till)1Lmpnlng på Arnold LundqvWt.
Den 7.7 Röd han på förmiddagen
vid sitt torgMAnd, och vt haon häls& pä varann bott) hmtlgawt, då
jag cyklade förbi. Klockan 16 var
han död l s|n bli pIL väg till sltt
hem Erlkxbergsvägen 12, som han
trodde. När han pamterade sin arbetsplats pA torget. sjönk han
Ihop, och ham vän och medhjälpare gorn satt vid ratten, fick j
Mället BkjUtsa honom till 1maret·
tet. VId framkormten dit var han
död. Han verkade Uledu så, Wnge
3om dagen blev honom förunnad.
"Arbetet adkr mannen", heter
ett vackert ordsthv. Det kan dA
verkligen också paxsa In pr den
arbetmmme Arnold Lundqvist
VId ett års ålder miste han sin
far,

och

hnna

struvbumm&

mor

Hmna fick en tung och svår för@rjnlngsbörda. Av hcone lkrde
han dg goda scder, plSkttrohct
och arbctmmhet, 30771 blev hmw
följulagare under hela ham liv.
Han bokst.ivllgcn arbetade ihjäl
sjg. Håna många goda vknner, till
vIlka jag har den lyckan att räkna
mig, rådde honom att koppk av
eller Atmlmtone lugna ner artjétstempot. Htin lysmade Icke på bädana råd, trotm Att hm v1sBté, att
)jåxjs htllm icke var bä Kod. Det
var ljkgo]n om orden l Den kristliga dagvisan ständigt ringde i ham
öra: ja, Hitom 0ss verka med allvar och nit, Bä lknge 0ss dagen

förunnam
Om den flitige torghmdlaren
nAgon gång tog mg tid att koppla av från arbetet, kunde man
finna honom och ham Uolkamrat,
som Bena! e blev hans ltvgkamrat,
vId Sjög·torp l Bj6rkvik. Han hnde därifrån inte 1Angt till Lun&bolmjön, dtlr hm Innehade Mkerätten. Det blev till 818t allt längre
Intervaller melhuj be®ken, och
tf)1 slut upphörde de alldeles. Jag
hade nöjet få vara med honom
mAnga gånker och hade tillfälle
att få samspråka med honom, när
vt vänttide på att flsken kkujle
nappa. Fhin var l Mlt 3itt handlmde
redlig.
rättUaffens och
Ideell och tillhörde "dc stina j
landet". Han var xedan ungdomen
tempelriddare, och den röreben
stödde han under hela 3tn levnad.
För den dSrmjXndmka folkmwb
ken hade Arnold ett lidelmfullt intreme. Det hade han fhtt j arv
från s111 morfar Per johan Alldermon. Denne var lantbrukare
och arrenderade Hfmjö gArd, Flöda gocken, 1887—1915. Han var
ocj¢så en duktig Spelmm och går
l spelmllngkretgar under mmnet
Per johan l HSssjÖ. Han var född
1853 och dog vid 95 Års Ålder
1848. Per Johan och tant Emma
var det rsirnste par man kunde
träffa. Hon satt t gungstolen och
mekade utrumpor och mmpade

takten när gubben spejade. 'rni sin
90-ÅlMag komponemdc han en
polska, som nu lir ofta spelad av
spélmamlaget f Kntrlnehojm. Per
Johan vwr jinkMR l 8 år och
åtnjöt dA en ISm och kärlekMull
vård av Arnold och hAns Karin.
Dema hedrade dm KäMe spel
mmnens minne på ett unikt och
storslaket Ull: den 4.11.1933
skunkte de till Sbdenn&nlands
spdmamförbund vår mckm för·
bunddana, som fhiddrar f6r vInden, när spQmännen tågar upp un
spélmaniwtämma. Senut hhde
detta på Julita Skam midsommardagen, och då var Arnold med,
ug och hörde Spelmänneo för s1sta gången och Ntpök m tAr ur
BgonvrAn. Hm tAMcte på att jum
den 4.1].19.53 sj¢Ul)é häxjs morfar
ha fyllt 100 år, om han levat.
Sörmlanda spelmän tackar 'vUrds&XTlt un gynnare. Frid över Ditt
ljum Mnne! VM l frid!
Wnnen Gmtm We«er.

ALVAR ROMN IN MEMORIAM
RöndmXen drn ]9 np6ember im
dok efter !AnQ lldonde, bunt med
uonMet Mlnmod, qrmMndhre AJ.
var ~n . en ålder ov e hr. Därmed Kndndm en levrmdobano, un·ynt viilslglndsrrjk l mhn&o mmeenden.
Finn var oon till den dsté indelte
BoldMen för Bjlxhro rote n:r 167 J. A.
RWn. Dcnne tjiingtRjolrd0 B år vId
Götn Livgarde och 46 år vId Vng5kem kompnni.
Alvnr hade en medfödd nftämnennabegUvMng. Efter B år i folbkohn
Hrkdc han j 13—14-åmåldem l B+

lim affär i östra VimAker, och där
kunde arbeWtjden vam iindn upp Ull
16 ummr, från 7 på morgonen un n
M kvällen vlma cknr. ~ vmr
Rprinxpojko,
expedit,
bokfömm,
murknadMömiiijnre, kammr och Bå
wjjånlngom ut l Allo l aftSren, en
god akola tör en blivande grcmhnndltwe. Om mon betänker remltuot,
var då 6HnnerliR"n forna tidem yrkemkok imén dåM grundekok, uno
dcr förutNittnlnk att man mm BO]datm
pojken Alvar hade vett och fömtAnd,
karnkfiir och begåvnlnX
]92s grundMe han tjrmnn ~n &
Co AB med nffkr j VlngAker och genare med filial l MalmköplnX och på
1940-tajet med vamhuaet l Katrineholm.
Hnm MfäMörblndeher Inom- och
utomknds kom honom väl till pam
1939—1945, a hm blev konmktmn
för de nor¶ka flyktlnnma, wom anm
töm hnmnade på KJesöter, där de
klädda upp Réijom ,Alvam fömorg,
slugsadeg vidare till MiilUker och
moWUn&röreWn för att Denore törhända vara med l lnvmlonen över
Enkelgk& kmmkn. RoCn hack förhindelnr med nowka merinken och
den svemktj förwmlednlngen. Han
hade tyMnadnllkt och den höll 1j&kj
orubbMt hårt PL Nbgot hnr hm
yppat för mig 25 år efter frrdmiutet.
Han kunde berätta j timtnl om otroden under Hitkrviildet Han Mde ett
otroligt minne tör detdjer och datac
Det lir inte m&nµ, oöm v1Mt0 d
myckot mv de mm hiinde under
vör1dnkrig« mm den @vliirde mldMpojken Ahmr ~n. Pmonjlgen
hoppiu Jqr, att han fdn denna ödes·
digra tid fört dggbok över 6jna uppkvehrcr.

Som hcmbyxddor¶kAre mr Alvar
även Bjiil'.'liircl men hade fömAnd Att
M tldict stmcllum fijm.z och fotofM·
fem, fOrm dem filmer och fotomtkr med uppljmendo textor, Nillsynt
vUlor'dnot och förccjöm]ln f frUga om
vcderhiiftfkhet. SAhmdn !Kmnnr han
etter KIR Bockenfllmer från Chtm och
Väinm VInSäker, OMertiker, JUllta
och Flodu gnnit tre filmer från Katrineholm trän tiden 31 december
19S(b4! december 193!, och dmutom
en
murkllk portriitumnljnk från
VSn6ilkcmbykd(m med noRg1mnna dnta om pmoncr och dem kvnnd,
tornat (lclcm jordbruk, hantverk och
männj¶kom liv b helg och ¶öcken, en
i:2il)n nit åm ur får kommnde hembykdmorusre. De flem kommmMpmnpar har hnft förMåod Qtt l tid
kopt'i ham riXn mmllngar för dn BOCken. Dr uom Icke RJOlit det har en
chnm ännu en kort tld.
Den ]5 m.ij 1950 kom Ajvmr Rooén
ti!! mig M lmök. Jng var a ordförande i Spelmansförbundet. Han anhöll vöTcWjmC om ntt fä fjlm 'vårt
3Jnjublleum
på julita Skam.
Detta blev upptuten till en lkmUng
vänskap. Kvar b7ev snnrt medlem l
BCYTthon och hedmkdmmot l förbundet. Hon filmnde jubfléet, dmlikes stämmor f bl. a Bolbb, Leksand, Karlmc!. Nyköping och GAMholm rumt Bpelm&nstriiffar vId minneMemrna över AUL Wldmrk,
Ermt Gnmhamnmr och Ivar HultArOm. VId våm Amnöten Ande Mn
fllmerm. &ivctvls konnndMrttt
För trä m,5nnder sedan var jag pä
johnnnmholm, RoWm mmmarhom $
Chtm Vlndlker, beUg hano märklign
BamlingAr i ham hem och Mjnb uet
hembygumweum. ju wpelade M
viirdem öMknn Axel wmem kUpp·
pohkn och Tyskn klocko' l Widmmo vcMon. Han vime a, att ham
bonghm var niim förenl\ende. Han
Md mig omtmörk, att nhgut speclAkt från Vlngåkem 9ockeri okulk
Hc)m pli hans jordafärd. SA gkodde.
Två andMa vlioor, upptecknedo av
Uolliimre A. P. Andermon, Berga,
VMMcer, 1579, spekdH av Attn med.
Jemmnr i Kurineholmw SpelmamlnR under Thure Wedberu kdn|nk,
och Ngmmlnmkton f öaitra Vlngåkero kyrkn dutade med den durbctormdo TyAbertpvinn. Ajlm dd
Aönktew förbundeW f1orHhiingdn förbun&hm tre gAnger över ham Rott.
Dd nMrta sv Alvnr Rooém Bockentilmor Mr jng nett l färdigt Bktck,
andm har ju vmrlé med om under
OMrbetet. sömkl!t gäller detta i
tåga om dia mlmangf||m0rna. Jak
vet hur mX¢Ret penmr, möda och
omborg d~ har kcmtat Det hnr
Icke lycjdw för on ideell förenlnk
oöm Bpdmanoförbundet, sQm lever
M knäppa Anmu och inkommer jm
tombolMotterler, att köpa fllmrn.
Döm då om min tnckmnhct och förvånlnm när Jng på en 6mfnnebchöR·
(Id efter Ajvmm jordMärd får alk
¶pelmAn.°mme ."na l Nlm av Maj,
Krhrtlna och lngeln RooCn att övcr·
jämnas till förbundots nrklv . ..
sannerllgen gäller om vAr bortRångne bedo@edamot de 1&ryckta
orden ur bemvnlnnmämn: "De
0kok vIla dg Ifrån Bltt nrbete, ty dem giimMar följa dem efter".
"Allt vM md »ndg,
vad Gud må Hindm
jag kiamr Icke, ty allt wka)1 UinU
Ull Rlädje".
(sv, Pb. 5%: 4).
Wnnen Gusdaf Wctkr.
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00 MINNESLISTA
5.1.1972

Trettondagsgille i sekelskiftesstil f järna

19.2.1972

Ungdomsringens distriktsårsstämma f Nynädiamn.

19.2.1972

Samkväm i Nynäshamn.

11.3.1972

Spelmansförbundets årsmöte i Folkets Hus, Katrineholm.

Prel. 18-19.3.1972

Kurs Folkdanser

Prel. 15-16. 4. 1972

Spelmanskurs

Prel. 15-16.4.1972

Lekkurs

22. 5.1972

Torekäjlbergsstämman.

Prel. 9-11. 6. 1972

Barn- och Ungdomsträff i Oxelösund för Sörmlands och
Upplands distrikt.

Prel. 11. 6. 1972

Spelmansstämma i So runda

16-18. 6.1972

Bygdeungdomsstämman i Gävle med Zornmärkesuppspelning.

24. 6.1972

julitastämman

Prel. 6. 8.1972

Spelmanmämma i Nyk¢$ping.

Prel. 27. 8.1972

Eskilstunastämman

Prel. 2. 9.1972

Sparreholmsträffen.

23-24. 9.1972

Regionskurs i pokkor.

Prel. 21-22.10. 1972

Sundbyholmskurs

OBS! dagen!

Anna Andersson, maka till Olof Andersson, Sveriges störste lättupptecknare, avled stilla
och lugnt den 14.10. 1971 i en ålder av 88 år. Hon jordfägtes i Lund den 23.10 och skall
den 28. 12 gravsättas i Ystad i den grav, där hennes make vilar under en vacker minnessten med imkriften: "Svenska spelmän reste vården". Detta skedde den 23. 8. 1965. Kostnaderna bestreds genom en insamling bland alla Sveriges spelmän och i den insamlingen
gjorde sörmlänningarna en hedrande insats.
Fru Anna Andersson var ett mönster för en skånsk husmor, kunnig i vävning och all sorts
handadöjd. Hennes make låg under året 1920-1940 - de åren då Svenska Låtar kom till sUMigt ute på resor och amvaret för hemmet i Århus med de fem barnen vilade huvudsak
ligmt på henne.
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När jag lärde känna Anna, hade hon och maken flyttat till Stockholm under adress S:t Eriks
gatan 97. Där har jag suttit mer än en gång, diskuterat och spelat folkmusik med O.A. ,
upplevelser som jag aldrig glömmer. Det var ljus, glädje. värme och harmoni j det hemmet och det skapade Anna. jag är innerligt tacksam för att jag fått stifta békantskap med
henne. Hon liksom utstrålade trohet. trygghet, trivsel och trevnad.
Efter makens död den 28, n. 1964 flyttade hon till sin dotter Stina Greta OlofMotter och
hennes make på Kåsagården, Abbekås, vid Östersjöns strand i sydligaste Skåne. "Vi som
haft mamma nästan jämt hos oss, sedan pappa dog. tvc·ker att Kåsagården ej blir sig lik
mer," skriver Stina Greta i ett brev till mig. Jag förstår det innerligt väl: när en människc
som alltid stått i centrum genom sin godhet och aktivitet, rycks bort från Mna kära anhörig
blir saknaden och tomheten oändligt stor.
jag vet, att hade inte O. A. haft en sådan klok. god och förstående maka, hade nog inte
Svenska låtar kommit till. Inte minst av den anledningen minns vi spelmän den nu bortgång"
na Anna Andersson med vördnad och tacksamhet.

liv som levats tusenfalt,
tyngande och svåra,
bli till dröm en oatt av doft,
vi som levat dem bli stoft
vi och alla våra."

"Söndagsnatt och söndagsfrid
klockan går mot midnattstid.
Dagen snart är liden.
I den tysta friden
ord och önskningar och allt,
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Sörmländska spelmän
fick förnämlig gåua
I minband med en minnemund
etter bortgångne cHNktör Alvar
Rosén, KAtrlnoholm, mm jordfäMés pA jöraam över)hmnndo hsnn familj l enURiet med
den bortdngnm öngkgn en värdefull gam till sDdenmnlåMB
spelmmdörbund.
Med början med spelmAxmämman 1930 vid julita sK&M hade
Alvar RoUn gjort en 1Ang film j
fkrg om Bpélmmdörbundet och

spejmaxjsstärnmor
i
hela vårt
kind. Filmen onwpknner ett lO-tal
ur och spelmwtörbundet hAx
lång" velat förvärm filmen men
xaknm medel. Nu fick förbundet
den xom KAva.
Spelrmntörbundets
hedemordförande Gu.¶tm Wetter mottok gåvan och framförde spelm&mltörbundets atora tgcmmhet över
den.
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BRÖLLOPSMÅLTIDEN
Arne Blomberg
"Mina värdaste bröder och systrar, som här församlade äro! Nu åren l alla visserligen välkomna till bords: men eftemom vi nu se Herrans Ma gåvor så rikliga och rundliga för 0ss framsatta, så vilja vt påminna oss FrWlsarens ord i Matt. 18 k. 20 v. , där
han säger: "Varest två eller tre äro församlade i mitt namn, där vill jag vara mitt ibland
dem. "
Således vilja vi börja detta vårt bröllop och gästabud i Jesu namn och med våra vanliga
bordsläxor be Gud, att han vill välsigna vår mat och dryck. då vi nu alla var för sig l
tysthet säga: °Allas ögon lita till dig. Herre!" m. m. "

(Ur "Ett kort köksmästaretal att hållas vid
bröllop på landet. " Lund 1833)
Mat och dryck var den för gästerna självklara höjdpunkten vid bröllopsfestligheterna.
Vardagens enformiga och torftiga kosthållning bröts av bröllopsmåltidens överdåd.
själva placeringen vid bordet var givetvis en känslig fråga och därtill kom att gUterna
skulle krusas. i en del fall närmast handgripligen. Johannes Sundblad beskriver 1888
från Västergötland:". . . ville man viså sig "rätt belevåci; skulle man gömma sig, varefter
det tillhörde värdarna och värdinnorna att leta reda på de undanstuckna för att föra dem
till deras platser. Detta gick vanligen bra, tills man kom till tröskeln, men där sattes
hälarna i och gästen skulle bokstavligen "dras in; vilket ock var tennmus technicw för
denna bordsättning,
För att öka det burleska f mken plägade värdarna ibland utrusta sig med mora tagelpiskor, varmed de låtgade 819 skola jaga in de blygsamma, och en gång såg Jag i Larv (2 mil
söder om Skara), huru en lång rese till bonde med pidcan under armen ordentligt bar in
brudens faster, vilken han ordentligt knäckte" ner på hennes hedersplats. "
Även själva ätandet kunde ha sina problem: åhninstone brudparet skulle nämligen äta
med kniv och gaffel, en konst som man i gemen ej behärskade. "Och det är också nästan ett kongtstycke att åta den hala, dallrande lutfkken med den smala kniven, då man,
såsom seden bjuder brudparet, skall sitta alldeles rak i ryggen på en hög bänk vid ett
lågt bord. Pröve, den som vill!" (Läm XI:4, s 17).
Över till maten! Att det var överdåd både med dåtida och nutida mått mätt, är helt klart.
Detta gällde givetvis i synnerhet adelns bröllopsmåltider. Från HörMngUolm berättas:
"Vid Anna Stures bröllop med Högenskild Bjelke 1567 förtärdes: 35 Ärnar Vin, 54 lefvande oxar. 1 fat Honung och 45 skålp. Socker, 30 skålp. Tyskt och 15 skåjp. Svenskt.
En ännu större luxe ägde rum vid dess Systers, Sigrid Stures bröllop med Thure Pederson BJelke (1562), då icke mindre än 30 Åmar Vin, 4 Tunnor brunt mjöd, 12 Tunnor
KJersedrank, l 1/2 Tunna Must, 8 fat Pryssing, 20 Läster Svenskt Öhl, '15 Oxar, 200
Får, 21 Svin, 17 Kalfvar, 30 skålp. Socker. 453 Kannor skird Honung consumerades. "
(C U Ekström: Mörkö Socken, 1828. s. 57).

IS.
Ett par sörmländska allmogematsedlar:
Västerhax]inge, omkring 1800
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gädda
Oxstek
Köttsoppa
Oxstek
Svinstek
Mandeltårta
Smörbakelser
Risgrynskaka

julita, omkring 1860
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sillsallat
Skinka med bruna bönor
Pepparrotskött
Soppa
Fisk
Korv
Stek
Gröt
Bakelser
Tårta med saftkräm

För ett par år sedan prövades matsedeln från julfta 1860 ovan av Salems Gille. Middagen
var ej i full skala enligt gamla mått (det mäktar nog ingen idag), men gav ändå en del er
farenheter: det är faktiskt inte så dumt med lutfisk som nr 5 efter den kraftiga inledningen.
Magsyran dämpas faktiskt en del. Mätta blev vi utan tvekan och detta reMterade i att inga
orkade dansa och festen ebbade snabbt ut. (Hur orkade man förr ?)
Till maten spelades givetvis taffelmustk av spelmännen: varje rätt hade sin melodi. Se
f. O. "Neil Suecani" i detta munmer.
Ur "Praktisk Kokbok för Hemmet" av Hanna Kamke kan vi se hur en större middag kunde
sé ut 1909:
R5ucinm ordning är mnligeu dcnn:i:
l) Soppan, qojn Fm'cra9 nnLinf'm khir eller Mrecld. Vid
stOrm middngar bjr man serrem två dika K'j'j'c'r, en af hvarvlem
dngel, dl ätt g!lstcrm halva iillf:1!le ml rälja, lwilkct blir åujju
niklrUncliqm om nmn bar éll $t¶'j4t, £01)) hin'ke [lera nf gihtturnQ
info gärnn lita, oåacm till ex krälwoj jm, kähoppn, 6rarkopp% etc.
2) ]Jivii/lcr, hQnwl'ocpems, 'må råltcr, som ervems vArnj,'1
eller kalh eller bådn ddame. Enbart kdl:i biiUunr servems blbu
vM einårre tilkfäjlnilj»lr.
Det är inte meningen, ml clcem rlittrr skola inåLt3, utan du
åro åmade ml reta aptitcn och nit uumtidigt öka rålkrnm antnl.
Till aMana biriitler lämpa sik bilat må ptwtejcr, mpjicr etc. Dem
rMrcr s|iilhs icke fram ju bordet utan WVCHl9 smkildt i mäekoe
cjler M MÉcUer.
Ibland Bérrrh« oslron före eller dter s0j'jwn.
3) RckUcr. Med dem rätter, 6Qm komm efter mppan (bi·
nälemi räknns 1·j, ar nmn inne µ1 mäliidens lj|lfrlldrMler, 301})
hng|il M iirk Crh ksu. Föret $cn'crlls ¢tt eller id ¥hga fisk pIl
n(kinka fat och r>1nn ett dkr två ehuu slekl kai, likdedm på
nflSn!!x fat. Både fat orh talh'ikar jr,iim vm mj'ckot varma.
Till c!cnim !tbk(:l kimntt, eöin ocb:i knllm pick cln re6i$lali¢d,
emedan elen ro.i:in &h'is dcall niiiu:i phtcm, fnqus stom stj"ckeu
11( miRot vi]]ebi&L såsom 1c]guek, bj(mry=o M(l:|lwn'= etc. eller
en hd skinka, kultkyl, rombiff, fi!ct eller bc·hi, mm fiightr. Dem
mktir prneru med grönmker, g{i\'i(hl de ej skäms \i¢j bordet, ·!s
pUwakema scrwrus säukil(|l, likad l)ick]e3 milt on eller flere
uw e!lw,
4) NmM,', cnlrc'cr kalhis cie rätter, aoni komma omcdelbnrt
fure den qgcntljm ateken, och hx'ilka kunnn vm Rdo rnrmtl och
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bila. ])0 varm förrii!lmm bmå M rnkuer dur mm, mrmtl
paaiej:r eller kolklm" (rikidc!lcr eller lina liluter, Fönuttema
Bkilja Äg från T4·)urhcT|la ;·nojn ein finhet och lgrydliAbel. De
0erc'cxUs µ1 rundii f:ic ceh 1å·:u:n i en kr:r:u om):rinq Nlj&'lker
eller nnnttL gmiilj'r. M SitMuk'å vikt vid ilcesn Särriiller lir ebeu,
BOljl b6r beredas inctl yLterst:i omoig. \"i,iare år det MJvSndigr,
alt do tc'll'emg mycket vUrltj,l.
Till kalla förjiitlcr, Aonl i;ro alhlelea uöjvånjigtl vid en finnre
niiddng, mriiudm hufvu&ttkligcn finnrc å h dmber.
B) .Nekar, Dem bct'iå a! ffcd rik: rilkbt:id och någon
gång nf en finm Mksort. Steknruc skäms i käket Qcii acrveme
mycket mrma med sin e;c:i jjs eller tås smnt n:cd tmllut och
frukikompottcr.
G) Mellaun/il/cr, rol!rc hl¢j¢. Hit r:ikniu bufvuqlmkliEL'lj grUa·
sakcr, dsom ¶turiu rud rUrdt 6m&, (ylbia dk1m!'iFno:ler, gl)at|u
Mer, blomkål, eclleri, kastanjer, epemit me·j förlorUc iiu etc.
7) E/7mUller, ejm ku:m ram b§clc wrum nch knj!n.
Till de varma hum. kakoc, krämer, HM jmlojer,
p'jjdlukmr,
.
BoufflCc·r, uegruller m. m.
Till de kalk bOm: bL1n+manm, =1C«, knkor, krämer,
puddingar, tärnor m. m.

B) Od, bred och mör.
9) Lksserl: gkice, konfekt ocb frukt.
Vid mvcket slcm njidc0:lXar bjudc·u blott un NnX af h":irie
rnu, liktom "blott en [;åtjR tji dc i glasen hiilhla \·jllclI,.L \'1,1 Jc
flem midclngnr bjudes dock två gånger af dit, utom af soppau,
flt smör och ost och af eitemätlen.

De flesta artiklarna om bröllopsmåltider drar en diskretionens slöja över dryckesvanorna,
men var ätandet överdådigt så var drickandet omåttligt. Även forna dagars vardagliga
dryckesvanor var helt annorlunda än i våra dagar och vid bröllopen spårades intet. Huvudingredienserna var öl och brännvin, båda vid behov hemgjorda, det senare under 1800talet dock vanligen köpt. En målande skildring av dryckeslivet ges f. ö. i "Neil Suecanr'.
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ANGÅENDE DRAGSPELSDEBATTEN
av Sven Härdelin

E(téNom det var jag Nom .UtunHserade frågan om
dragspelets miillnlng inom folkmudken, så kanske
många vUntar xjg att jag skall ta un orda hUrvSdlag.
Det är med Mor tvekan jag ger mig in på detta. ty
jag ur långt ifrån på det klara med min ogon hwCUlnlng till mken ifråµ. jag kan glvctvis poka på en del
fakta [Or eller emot. men det lir nog i stox1 sett det
enda jag kan - och vill - premera.
Mo,t, drajppdet mm Colkmusikhwtrument j Sverige km
|nvåLDdajg, att det d pass xent - omkr|nk 18'70 - kom In
j vår förestullninpvurld. De låtar vt spelar Ur äldre.
l varje fall är låunörwtren äldre. De ur i regel komponerade för fiol eller nåWon form av blåsinstmmcnt.
dock inte tungWmmeinstrument som ju drugspclet
Xr. Draggpe|ets klangRirq aWmmcr Inte med den klmguppfattmng äldre tids spehnän hade. och soTn inspi reråde dem att göra Mnn lätnr. lX' flesta latar är ju
©orda av en nelmm sum inte H'härskade mer an W
fnMrument, och just för det imtrumeMec och Inte något annat paxsar den låten. En kjarinetux)lk3 t. ex. har
en helt annan uppbµ:mad lin en flollåt osv. Det år svårt.
för att Inte sam omöjligt. :111 &pUla "Rmunhcng v:WDr"
på nyckelharpa. Även måne draggpcklre med slurk
sjulvkr|tik avstår från den och llknnndc hiui r. Dc Qr
llkmm inte fram på samma Rätt Bom på en Ilol.
Så Mr vi fenomenet med Msackompanjemmg. jag tror
Inte att jag har alltför fe]. om ju pnmr att gcdon titt
spéla flerniimt på fioler kom hit efter det att draggpeJet gjort sitt rwgertåg. Förr spelade mun mestackls
Imlgont, om man var flora Bpe]mun pä mmmA dam
eller så. Men efter magdeburgarnas upptriidando på
arenm så fordrado folket fylligare dammusik. För Att
inte alldeles komma ur leken började spelmännQn tota
till nån sorts ackompanjemang. ja. det hår är rönn
©ssnhjkar, som sKkért Inte håller inför mwlkhMorfeexpertimn. Men som timnk«xperlment får dc durj.
£ö,r, dragspelet som folkmusiklnmrument kan framhål1ss den enormt s¢OM spRdnfng imtrumentct redan från
början fick jU3t l "folkliga" kretmr. Fioler och b)åsinmrument Sr kolomak svåra att till en början ens få
en enda njutbar ton ur. Många av 0ss lyckm hell onkdt
inte under hela livet med den sUén! På ett draggpel
Wremot llgger tonerna fixa och Mrdlgn. Det är bnra
att Utta fingret på ratt knupp och dra i bälgen, så låter det acceptabelt. OéssWom lir det läte Att själv Hra
ett rytm-markerande ackompanjemang. Ibland blir det
fel ackord, mon dot Ur väl Inte så nöp tycker de nesta.
Huvudmken är att det går bra att dama efter det. Och
dot gör det! Det år väl dä,r, dmnpelet har sIn Btörm
uppgSft.
De Åéstfl "kulturäpostlar" Kr eme om att det förnbimmn
inom svowkt mwikjtv ur att [ii folk alt ,ak,y,v,t mumcer:i.
VI Axwés hlir i Norden som trögn och tungsinta. Det dlir
kan vä] djgkutems oerhört mycket. 1tdknarnas tompe"
rament t. ex. förefaller mig vara Mrmasl Rom att spottn
på en hot 3pls: det frUer till ett ögonblick och sen Ur

det över. Rem eller N9å upp t. ex. en norrlundsk ummc'rhuKKarc: det händer inte näOt l Nrjan. men s:i Ninanlngum U(ndur det och då tar det hus $ bdxfku! Det fick
vjjl mellaneuropéerna bevist nog för under vlklngmldcn.
ja detta vu i' en µ;ireMc·s: tillbaka un dragswlet: Allt
llc'ra Rkan kpekj :uju'q del och dli ur det Ju hm titt det
finns ett hch!indiyn instrument. »m kan medulgns litet
vurt gujn\ hehu. Ett relativt lättlärt Instrument. observera: l synnerhet inom folkmwiken mhste det sta var
och en fritt \.ak,c,( uti hun (eller hon. förstår!) vill uttrycku Mna klnslor på. Inte hör vi komma mod niigm
pekphmr darvldhW Det vore ju hdt förryckt.
ja nu har Jjg talat rör och emot en lång stund. Hur
vnrc: det om jag nu kom (mm till dot Bom föranlett dettin
rvmnemang "
Jo vi |cke-dmupelarc är rhdda att dot Mer Nka|l Kj
Ngm för lOd) !\r sedm - 3tt dragNjdot helt kommer Ml
cbmlnem ma rknackm µj del (olklijp om rådet. Att
µuhliken mn 6.td.o: "Bort med ek' gnulhga hokma.
klxrincucma nvckellm rpo nm. vallpiporm. bock- uch
kohornen och från' med ¢lruggpdet med kjllmmfga Nmr och ut"' Det blcve $3 fmtugt a fur om Bom "felar" vt har sétt tendenwr ull det ett par gånger l Benare ud. Efwr dmgspelu mmtråchndcn.i steg publikovationerna ull hhnlom höjd och udNlngwn3 skrov
dum c'Rer endm om den guda&nåch& dragspelaren
och jum fnce en rad om ffo!mlmunnen'
lk'l lir ju wnd detta. titt pulMken rcmgernr på detta
uti. Det är sy'M om den som valt dmgspelet Bom sItt
hwlrument och 1ntc· tinuth mm med oss andra spelmän
och spela dc latar !un lycker om. Det som Bengt
Nykvlm och andra mdc - att det ju finns speciclla
klubbar för dragspelare - Ur nog ca ¢röst f6r ett tigerhjXrta. Det är 1k)$ allmorspolmunnen - de levande
riktiga spdmännen - mångn dmmpelam k»ncr Mg
hemma. Inte kan vi begum nit de sknll byta inMrujnent!
VAd skall vI göm ? Hjälp mig!!
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Såfjt pu Rtlimmor
johan Olmon Nµ'klde pli sfn tid t||lsmnmang med "vlkmLask". Då han vid "programmeringen" av 1Utamn bru
kade tak. Båcjé han ofta:"jag vnr inte u sKkcr om Las6c
skulle kommu img. han ur ju kmtbrukArc·. u dä jag rinkek' honom i©r sade han att hnn vKnladc grisar. jag Ack
faktbkt och fundemde om del vnr sugmn eller om det var
han sjlflv som skullc fä gmarm. " AJlm5nt skmtl.
Vlksta-Lame talade om en spcdmtin som alltid hnde gjj
bråttom hem om kviillama, Då Lqssc fråkade honom om
ormken Ull denna hrådiikn fick han till svar: "N5r vi Kndä lir gifta tycker vi au vi kan l|gkm i mmma nattlinne.
å de" åker pä samtidigt. dc' c" bara att pama tiden. "
En spolmnn l Skåne talnde ofta om saker (rån sltt yrke
Bom miilnre j olika Q rdar. Till exempel en relig1t$n
stomdRhkarfru. xom hade en bonad över s|n Mnk med
blbclcltatet "Förmcnen dem icke. utm låten dem komm i
till mig".
S N Tre Romr
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BRÖLLOPSSEDER I V. VINGÅKER

Den äldsta sörmländska bröllopsMldringen står prosten Markus Simmings för. Simmings
var kyrkoherde i V. Vingåker 1674-1690 och han har fört föredömliga anteckningar "om
Äktenskaps- och Brölopsceremonier j Wingåker".
Ur "Rannsakningen om antikviteter i Södermanland 1667-1686" (Sörmländska Handlingar
N:o 5) återger vi följande:
Bröllopmder

Lysning

Fäslmögåvor

Utslyrsd

Brölbfct

g:o) The hafv:t här ock nudi behållit af dc ganible äktenskaps
och brÖlops ritibus och Ceremonier: så att ecn präst, som i brOlopp
dem ulhföra skall, hafvcr nogh till att glöm der mcdh.
Först Öfverlalar drängen, som $iEh hu>tru \iii fästa, antingen
cen af prästerna, eller een annan godh be»kedclig man att han talar
till hoos pijghans Föräldrar (ch.ck hafver iörr uth spanat om honom
gott svar vill gifvas) och etter 14 daghån eller 3 rekors tidh skall
han ock hcmpta svar ak i fri.'ircns idnvaro.
Scd:in när thc halva lagat till reds gähor iör hvar andra så
lyses för dem ecn SÖndagh till trolofning.
Aftonen förr än denne lysningen skecr, tå rese" fästepilten,
taghandes mdh sigh ccn ährlig bcskedclig man, häkt sin "J'ajiman
lit der fästcpijghan ähr och gifvcr henne l:sindiröija, det ähr en kort
tröja af svan kläde, och ecn iärpid klä(!hcq klorid af röjt, brunt
eller gnnt klädhc, och sanmansöinad meclh snörliivct, hvilkct måst
brukas af brokol µment sidhcnwgh, huivudkliide af' Cammarduuk
eller klOster lärcft :' Bälte af ryssÉidcr, eter på hängiandes nåålhuw,
pu!!g af tj'gh uch ecn silfr'cr skedh medh spy-?·kmp, J pungen;
kmjf medh sin skida föllicr ok incclh. The som iönnögne ährc låta
ock här mcdh iÖllia silivcrbähc. Ther till ineclh gifver han henne
handskar, och gröna klädhesströmpor, nch gula Säimbtränpor, itcin
skoor. Mdh ckssc kiädher gåår hon daghen cftcr i kyrkian och
efter sluten gndsliänst troloh'as af prästen i få' vitncns närvaro i
Sacerstian medh iästepiltcn, tå han giii'er henne ring.
Längre tillbaka, när större fönnögcnhc'ct var hoos abiogen, tå
hafva dc ock brukat större väsende mcdh lhclta. Och tå hafver
Fästepilten om morgonen på trolofningsdagen kallat till sigh 6, S eller
iq goda män, hrilka hafva giordt hononi iöllic i kyrkinn, han mcdh
dem stigit i främsta bänklama. Sammalunda fämpijghan skaffat
sigh till föllics så många hustrur, hvilka ock s(ä1t sig i främste
bänklama. Och straxt efter Gudztiensten stigit fram i choret och
prästen ther, efter een hållen kort sermon deras trolofning i FÖk
samblingcns närvaro fÖrrättat.
'Otta dagar dcrcfier reser fästcpijghan till fiislepiltcns heem och
gifvcr honom skänker, såsom skiörtcvantar, strömpor, thcstlikcst
hans FÖräldrar och syskon strömpor, vantar, huivudkläde, eller förklädes Järeft,
Therefter µ5år fästcpijghan i Brudhstufm, Mjm dc kalla, och
får till hidp att tillreda brölopsgåfvor af lijn, hampa, ull, ai sombliga
hufvudklädhcsk'reit, ulktrömpor, vantar och brÖcjh.
När bröloµsj:tghen kommen ähr, nCh brtidhfdket medh spelande
el :äghcn ledhsagade ähre till kyrklån, (tillförendc hafva de brukat
dyckdgiga, Jwtclgiga, Säckeµijµ heller horn. Män nu bruka de
fioler, hvar på od: bcmd"driingiar någre hafm lärt sigh, efter sitt
Yijs, stryka och spciå) och slraxt confcssion läm ähr, sammanvigde,
och, efter predikan, hÖrclt slungas Öh'cr sigh brudhvälsignelsen, resa
the till brökpsg?irden. Spelmannen måste ock tå under väghcn medh
spelande giöra liänst.
Om SöndaEen, scdhan thc ähre hecmkomnc till brölopsgården
företagas inga ceremonier, uthan om miindaghcn. Ther icke fattig"
domen nu drch'c dem om SÖnd:ighcn att glöm kort och gott.

19.

Bröllopsndllid

Män elliest när gästerna om måndags morµonen ährc komne till
gästebudsgården, der ha "\,1 läst tillsannnans sina morgonböner och
sungit een morgonpsalm, sättias dc till bords. Tå borden ähre öfversatte medh stora skinkcmt, n:äut cokokåd mat 2. 3 eller 4 på hvart
bord; (Hafver värden inihci ·icii s:i myckit i sitt visthuus. så tager
han till låns). Ther till nivckit hriiclh »mör inåt eller askar och ostar,
allenast det 1emn,is rum icir iå rhc·r;lb cni:Mc!iqcn lagade och kokade
rätter. Och glöm så bn;t cmillan h\:lr rätts in bärande, att dc
någhot hafva att lugga på hch daghen. Spelmannen måste gå för
kOkmästaren och spela in hrar rätt.

Damtemans skdl

När välkomi, någhot efter middagen, ähr inburit och uthdruckit:
tå bcgynncs lnjk)µfcc·remonicrnc Och FÖnmnnen mlkte klappa Hud
giörandes eter om påminnc!sc uch bidiandes all några ährligc danneinän villia glöm b:udhgt'mmcn lojlic mh och bera in små kärel
(gicrna bruka dc några små silfvcrkäppar qch elliest små lrästoop),
medh hvilka i skiänkic, de skynda ägh in iki¢n, och Brudgummen
ställer sigh på pålfvct mit: for lh)rde! och renici der brudhen sitter.
Så skall FÖrmannen tjla iör djnnemans och husbondcskålen. Thcr
på siunges ccn psalm, spelas cdi så dricker bnjdhmmmcn brudhen
till af ecn Silfvcrkappa eller skål, den h:in hafvcr burit in mdh sigh,
cich den omsvept mcdh sitt brudgums, silkcsprånganje ärmekjäde.
Brudhen glOr besked i sitt rum. Thcr på till 1yckönskan dricka
brudgummens föllic gästcrm till en stund. J mdkrtidh står brudhgummen immobilis för brudhcn och likasom tiänar. Sdhan betacka
brudgummens iöllie af FÖrmannen för sin bevijste tiänst och hedhcr
och gåå så hvar till sitt mm och säte igica
Så b'egärer Filmännen, att några ährliga dar,ncqvinnor ville
mdh Brudhålan glöm bruclhcn föllie att hon ock må komma igien
och dricka sin danncqvinnas skål. Nån förr ulh be»tiil1cs 2 ährliga
män, hvilka när brudhcn gåår up och taghcr afträde; och brudhgummcn sätter sigh vidh brudhbordct i Brudhcns rum, siittia sigh ccn
på hvar sidhan hoo3 brudhgummcn.
När brudhen mcdh sitt iöllie kommer in mcdh drickcskappar i
händerna och hon sigh stält hafvcr mitt för brudhgummcn, måste
språkas iÖr danncqvins skålen, och ten psahn siunges der på, sammalunda som för dannemans skålen. Dcr på dricker hon brudgummen
till ock hafvandes sin kappe omsvept medh sitt brudhärmeklädc: Hon
måste cij heller taka emoot den mcdh bara händer, uthan mdh ärm+
kläde. Thcr på tilldricka qvinfolken manspersonerne och pläga dem
så een stund.
Sdhan betackas ock dc fÖr sitt oma,ik och påminnas ntt nu
vore tidh att Brudhen inedh ecn liten drickesskåls pmsentcrande
besöker alla gästerna kring borden. Tå hon får igen ecn penning i
handen ai hvar gäst, Brudhgummen plägar gifva cen Silfkappa eller
skdh, eller ock båda delarna.
När Brudhem så hafver besökt alla gästerna, tå blifver hon ledsagad till bordet till brudhgummcn och sätter sigh hoos honom på
vänstre handen. The iniin som hoos Brudhgummen suttit hafva,
träda &i af, cij uth:ui pliigningar för omaket.
Altså sätm sigh brudhgumme och Brudh tillsammans i same-säte
(thet E)äghar lag interpretera sainnjans-säte eller samirsätc), som de
kalla, åta på ecn tallrik, medh ccn knijf och ecn skcdh. Iag.hafver
frågat om de mena någhot vidhskepe!ikit der medh? Män migh äh·
svarat ingalunda, uthan de påminna sign om deras inbördes skylldig"
heet sämia och kiärleek.
Sist måste Förmannen giöra pårr.innekc, att alla gästerna ville
efter ecn gmnmd pliigscdh htigm thc· nng:i brirdcfdken med skiänkcr
och gåfror till Bods, san thc kdla, Hvilka FÖrmannen fÖr hvnr
person med beröm måste uthropa och aflys:i. Lofvas dem så af

Dminekrimms skdl

Brudgåvor

"SammaiuälC

BrÖlloPsgåvor
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Föräldrarna qqcc, Kod, fåår nch itt af hrart creatur de egha. The
andra |1ästema gifva een halispan eller een ficrdi!!g ·ädh, itt fåår,
en giet, sombliga gifva penningar och bohak$ting. For alt delta måste
omsider på husets vägnar afscya$ t:ickseydsc. Omsider tackas Gudh
för Maat och siunges een psalm. Sedhan Kiives löt till dantz JIän
dliest dricker livar efter bchaag och hörcr man siillnn ai någhon
obeskedelighcet, kijf eller slagsmåhl.
Annolavit
Marcus .éimining.
Pastor i \\'ingåker.
Wingåkcr den 2 Närt, A :0 16S5.

Ungefär 200 år senare än Simmings skrivs ännu en bröllopsskildring från Vingåker. Det
är kamrer Nils Augwt Lundgren, som 1873 ger ut sin "Beskrifning öfver Vestra Vingåkem
Socken". Ur den härritås följande:
S.

Seder och bruk.

a) Fricn, trdmamg och bröllop.

Likasom på många nncjj'tf milen bland allmngtn, år
det Uven lmr ofta brukligt Bil fUräldrmie till ett par uug&
pmoner bmäinnia deras blih'unclc förening. FUrm upp"
daget härtill kalks att 'cgUå teb/b (tillbud), och ur det d,
Att do gamla fitma saken, efter fi:regåcnde underhandling, å
öms0 ådor uutaglig, lir partiet uppgjordt, och de ung& tu
uoderrAttns då utt de s}co]a bygga hjonelag. Några ömmaro
kandor tagas uoder ddana oumandigheter qj i bcrakoiog,
och för det mem finna konCraheoterm sig uti hmd föriAldramo bcdutat, ty mo:rändék s1Bllm eå till, att de få öfveptaga hcmmambruk och sdlcdeg blifvn Una egna. Vid dit
detta göm Ummidigt aheende på jomlikhet i förmögenhet
och lefnachvilkor, ty yttcrbt elUhin Uader det, att en fattig
ocb en förmugen akta hvarandra, eller att en boodfamilj b+
hyndar sig med en torpares eller dylikt.
År det åter så, att fUralclrarno ej befatta sig med mken,
och en ung sven hittat tycke fUr en flicka, men lir ccfUNynt»
att Bjclf franjfUru sitt frieri, vidtalar han en & k. «!irns-kär»
(arendcs-karl) att taga eaken om hand. Lyckm derme att
utverka ett dags medgifvandc il flickans och henne3 föröldrm
·ida, eå begifver eig ungcrweaneo till dem fur att vidare Ubaodla 5mne¢, och i händelse nit dit då 1Ater gode och vIll,
aå Qflhfg%c en tid dercftcr Bå väl bon 6om henucs Rkåldrar
ett besök hos honom, för Att, soiu det heter, me äg före»,
och om de dervid finna dit efter önsknn, Nä afslutas Bsken
hemma hos dcin, hvilket kdlm att ccdét gures visst». Årende*
kRrlen, som hafc bemr, erhåller nu af futl)iga|l än belöning,
bestående i ett jj&r 3trllrnl)or, utickacle med kriw.
En tid före lysningen inkUpes «grunnlåt» för att mundaa till de så kullade «begufnin3$ll·ne». Dma mo, eller mmre, dit dmgten allmänt bcgagnudes, voro qj så litet dyrbara
å futl)i]te0s Udu, ty då okullc bun, utom annat, gifvu Ms1pigan kjortel M rUdt klack jemte silfverbnlte samt «friareUrinct», innehållande psalmbok, Ni]kesdukar, hångband, hundBkar, luktvatten, konfekt och ringar, etj nf guld och en af
Bilfvcr, den scxjare till «wdnndags», d. v. s. M'ardagsbruk.

Fl.

Hårförman skulle hcnnea fur bepifms med «hdanbdukar»
(bakdukar), lifotycke och handskar: heones mor med «nAgdukar» (huk- och hufvuddukar) 'jctj haochknr, samt till deru
öfrigo barn och allt i dcrag hug varande tjcustefolk jjamnä
omå gåfvor. Dcremot Bkljllc fu:pigao till Una blih'aude svRK
förAldrar, dem barn och tjenare utdeh motsvarande fUrAringår, ocb till ibtman: han&kar, hatt, skjortor, kapp med rudc
band, lihtycke, halsdukar och etC p:ir urumpor, gmnnt sli+
kade med )cj'u3 och kallade «tr.hjgtcr)}, Rjnnoclligen derför,
att de Aro d henne föifårdigaik inmn äorju någon friare
anmRlt sig, u hon Jikamn tråugtadc efter en 6ådan.
Den sMdagcn då fmtå lyeningen afkunnu, soln alltid
Bker uti inånadsny, reöa dc ungtl tu till en utsockncs kyrb,
men dc öfrigu gångerna infinna de Eig i 6Qckljckyrktln för
Att afhöra densamma, och då detta Bker aiidm gången, är
fhtpigan, i fall hon år qrl)h6gadj) och håller fast vid gammd
Bed, khdd i grUn lckdwkjortcl med oi!fverbålte, trecjje gången dercmot i rud.
Xu rtundar det till hrUllop, nä ml en mrdcles vigt
l%gc$ vid ett vArdigt firande uf dcuoa högtidligheb synes af
dc Hora tillrustoiljgAr som dertijl göm. Icke dlenmt i
qjelfva brCl)oµgården 6lagtas, bnu:gcs och bnkas, utan hmrje
timmoder 3om Ar iobjuden, ocb dc Aro många, rumr i ordoing, för att medtaga till brölloµ den Ni kdladc «föruingeno,
beubndc af en mnngd hvctebulkr, tårtor och bakohcr, 0sInt
hamför allt en väldig skål «hvitgrUt».
Förr, mer än nu. Bamlade$ giimcrna dagen före bröllopet klockan mcllao 10 och Il furmidckgen, u bruden «opendorade ifrAn Bi% flickorna» med Umpsbrunrin, unörgh, godrån och kdbkå] med ikgdt hvetebröd. Under det Aickorna
dervid omringade bruden, unUg sig «brudsåtao» l) in och
kmtade kronkedjan öfver henne, då det sucks att hoa var
«fhnµkd». Hon afFUl'deg dereftcr och ikliiddcs full bruäkrud
med krona. Sedan detta var &jord:, Bpclades hon in i brudUugm, hvwvid bon i dörreo ujöttcs af kUkwi3mreo med
två brinnande ljus, samt emottogg inue i mgao af brudgumujeo. Han var dä kladd i den förut oummnda högtiUdrRgten och ujcci en piska i handen, ett tecken endera af
}jads blifvande husbondevälde, eller of Finns sysselsl|ltning att
ligga ute på resor, Innan måltiden tog 6iu början, Fjönp
en pamude psdmvérd bvarpå bordeböncn bulh af cd utaf
de äldre elugtingarnc och en vm till 0jöogs, hvarefter middagen föjjde. Sedan den6ammA B]utats och borden blifvit utHyttade, dansadc», ullt under 1Kigiicl)(k tmktering, till klockan
]0 på aftonen. Bruden skulle den natten ligga i samma rum
Bom bruclsatan.
Da%en derpå, elkr sjelfva brulbpsdaµn, kladdes bruden
af brudmun i en af gmllnXårchlrnc, helst i brudgummens,
om den ej lhg fur ]hngt afhigscn. Under det klA&cln pågick, 6kul]e bruden Åta något, så titt hon ej skulle blifvnonål,
och penningar lades i skon, på det att ddana aldrig skullo
fattas henne, och efter fullbordad kliukel lades Mor vigt på
att hon rum fick se bru(]qlllnn)¢n, iunan lian Bétt henne.
-

') u kUb deo Km kiöder brudeu, muindeh eu ar prcstlNum i oocheo.
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Under full musik intog hon derefter sin plnts i vngneo,
bvarpå tåget satte sig i gång i fuljnnde ordning: l:o brudgummen med Ud far och presteu. alk tre till hm; 2:o kan
hrne, tro och tre i ledet, !ifren alhi till hut; 3:0 spelmAnnen, likaledes ridande; 4:o brudpigornns vagn; 5:o brudens
vagn, 6orTj llpptogs nf henne och brndman, med hdriddtirno
till hm på Umso si(loj' om åkdonet, eamt 6:o Ufi'ign grinfolken i vngnar. Ett stycke från br6llopsgårdcn mu:tcö tåget
af kukgmu$taren och tvånnc Q¢fumnyhu$trur» (ddana voro
de af nlLrmme dllgt, Bom 9cnnst blifvit Eina) med traktering
nf brunvin, godrån och a sMnt till brudfolket tnlt och brUd.
Dd bruden st% ur vagnen, bitrScldes hon af hofricldnrne och
möttés vid inotigandet i bnicktugan af kuk6md$taren med
brinnando 1Jus. Stugtin vnr i taket klndd med silkcmlnkar,
och Yiggeln, som gennst fUretog'. furrattndes inom dot i
hMskobrm dnknje borclct. Skcclde vigseln i kyrkan, 116tes
i bmdhum, vid Aierkonmen dit, en bUn, 6om kajlada att
prmen «auugleddc bruden». Ef'cr vipeln Mjdc lyckuookningar, Bom npptogo en dryg tid.
Vid det brUlkopdolkét Ekulle gX till borih, hUrde Ull
ordningoa att den yngm af brudpigorna dculle ·möta bruden
i bänk», d. v. 6. inötn bruden framfÖr hennes piM% samt den
eher gå riindt omkriog bordet Or alt «bormga dit ondtm
Till vemter om bruden att föm bruäåtan och eedao alh
do öfriga qviofolken eher o1Agc ocb vllrdigbet, nmc till höger
brudgummeo, d preMen, brudgummene fador och mrfader
med dia de Ufrige karlame. blidt framför brudoo, iuuti
hbtokon, Butto brudpigorm och pä ÖUjsé sidor om dem hof
riddnrnc. Att få gbtcrna samlade kring bordet var ej så
lätt, ty sed var och Ar så nn, att de Acsta unc]nnh0llo Kig
dorifrån i det ]nngsA och de mest l)]ygµmnln:l måste, undangUmda 9Oljj de voro, uppsökas och med hiilCt våld införas tif
kuk6njh$tal'en. En g:\ng väl smnhl(lc, och sedan ett barn Inse
borchbönen, var all förhigenhet borta, och livar och en ukte
att efter fÖrmåga hedra dc rika och kraftiga nnritttningnrnn.
Middagen bestod för det mcm af l'cl'l)nn·otskut(, «fh'ekmtmb, utgörnndc en sol)p% kokad µ kött och fläsk, med
deri lagda klimpar, rötter och flusktumingar; vickrc 1U]jde
i ordningen bruna bunor och kokt skink:l, fr(lktbo))l't|, Mek,
s0tgröt, mnt slutligen bakelse njeci kurdbmkr,¶ln. :jl1 maten
Bpd&dcs in och bars jjf köksmåmren och furgån;ahll6trurnu,
hvilka dcrvid huj'k och s5nktc faten i takt med inusikcn.
Att brnnvinsAmkorna och öjbdgarne, u]digu poknkr af gjjfvcr, flitigt gjorde Kli rund mellnn livar rntt, full nf sig s'jelf.
Under iniddugcm ufl:ijc bruden på en sKrskild tallrik något
Rf all mnt som furekam, för Att lcinna till fUmkotumande
fattige. Vid steken iwjjudc dc Bd kuljack skålarna l) gå omkring. 1)en fUr bruden injcddcs med ett tal af prcsten. De
som ej clervid lcinnacle reda penningar, tdjkannngåfvo hvad
de ämnndc ugc te bOsn, eborn någnt krcntur, bohayting eller
dylikt. Scckn fuljde skålen till de fattiga och Autligen till
kyrkan. Efter andad grundlig måltid, Bom merllndels rlickte
fyra timmar, holk bUn nf prosten och en l)$a]mvcrs Bjuog&
Sedan bordet var afdukadt och uttaget ss1)jt kuiVe drucket, började dansen. Bruden skul]e då ccc]an6a Ufver» med
alla, förat med jwc6tClj, få med brudgummen, bruchåtan o. s. v.;
logen fick dervid glUminns. Dansen, mm pol:l:or, pågick
t) D. v. 0. Ml eu (nlrik ohdu ruujt ocnkr;nX bordet för apphemlooh d
ennnip E&NQr.
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derdter mod all ifvcr hela nftoncn, under det traktering fano
att tillgå i något angriimnndc rum. Då det lidit ett gode
etycko in pli natten, lomclcw kronan å brudens hufvud och
ögonen furbundog, hvarcftcr llickurna dansade i rine omkriog
henoe. Hon tog dit af kronan och b3tté den å hufvudct på
någon af dem, och den Borr) dö erhUll kronnn, skulle fOrot
blifm brud. Sedan borttog6 bindeln fr/lu Ugmen, och den
efter danoade bruden med hmr och en af dem, under det
hon höll kronan öfver hufvudet på den hoa dansade med.
Då bruden omedelbm derpå lemnade rummet Hr au
kläda om Ug, $pe]&des hon ut jenite den Aicka, eom först
6ck kronan, och bouj nu bar den M hufvudet, under dot
brudpigorna giugo framför dem med ljus.
Nu följde i ordningen ntt gubbarnc, cl. v. & dc gifta
mAnoen, skulle taga brudgummen ifrån ungkorlarne, eller
pojkarne, Bom de kalladeg, bvilket dock ej hade sig d lått.
För att UtAn Md och i godo uppgum saken, inbjödo pbbamo de 9énare på traktering, hr'ilken &39¢ väl emotcogo,
men nekade dcrpj ändå Qto nfet:i brudgummen, om hvilkeu
du, under ful] musik, det b.if:iguee tnmnlt uppstod, och kraftiga voro de armar som böktc att rycka honom till $i% och
de oöm hullo igcm Slutligen och cftcr gifven regel segrade
gubbarne, hvilka under burrarop upµtogo honom ibland sig.
Under det denna mid utkåmpnde±, b:vle bruden blifvit
omklädd, ocb M det att bon med tiden skulle blifm en mk
hwmodcr, mbcc detta fUrsigg:i Dd fort 301)1 möj)igL Sedan
detta var gjordt, inkom hon i bröllopsrummet humrukhldd,
med röd kjortel, Ulfverbålte och huckel, cIA det, vid jeniföreke med den förut af henno begaGIlslde pråliga brudokrudcn, dlmant yttrades att hon äg sÖ cdåniw ut Nu Mio
åicikorm en ring omkring henne, och det bkf dd gtinmorna%
d. L hustrurom, tur att rycka henne utur deras krcu,hvilket
cRer mycket arbete och skrik lj'ckudcs. Dcrmed var dagem
hot ilutad och dia gingo till en vulbehöflig, fast kort hvi]&
Tidigt morgonen dcrpä skulle nämligen do nygiM, eller,
som do nu kullades, ungfur och uogmor, traktura hela bröl1oµlaget på sun(;3'na uied kaffe och glögg. livad Bom 6édan, u g5sterna ukulle stiga upp, väckte mycken villervalla,
men tillika stor iuuutcrbct, var att några, med kOkmuturea
i spetsen, under natten fråatagit dem &kor eller mdru khtdcapöroedhr, hvilka, iedan laget var fUmainkdt, föcsAldes å låt0Ad auktion, u hmr och co iuropudo hvad han fOrtorm.
Härpå dansndea till kluckan 12, dä mm eatte Big ned vid
dubde bord till fruko:t, uCh hmrvid ungfolket passade upp
på gbterljL Efter måltiden begåfvo sig alln, med spcl
mAnnen i spetsen, 'mint medförande traktering, ut i granngårdaroc, clcr det dmj$:ldcs jjii hvmjc Rtälle. Vid mic!dngen,
6om intogä klockun ·1 eller 3, gingo skålar för ypelmAnnen,
CvAttml:an och kokmor, dc:rµ4 dtins heja qrnllea, i hvilken
Uven grilnn3kal)cts une:jum fick ddtuga.
Dcrpä Riljamcle furmiddagen roade sig ungkarlarne och
]brudgunmc·n med å>killiga upptåg, edsoin att d«nne senare
dröp omkring till gianngårdarne pd en oskodd kxjke, alltid
mrgedd med den onmbliiligu br|lnvin$fk$ksuj Air all tmktcm
Oä hvnrrid han åtföljdw' nf ndgm eojn redo baklänges M
omr, nied mera dylikt. Under tiden «spcnderodc» bruden
µ qvinbjken, som då vom fur åts Bjdfva, ujcn hvorvid de
noga Bngo akta sig att ej gi:bbarnc epekde dem något sprut,
gboni &tt hvnlfva ut en sil vatten öfver golfvet, i fdl dijrren
öppnadeb, e)kr annnt ddant. Efter dutad middag skulle
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brudman traktera med kalkkål, beredd tif smgdridca, vatten
ocb Hrap med ibctadc dcorpor, och Bom åts med sked, hvardtor damades till de&q uppbrottet sknlle oke, dä den d kallade dl]pokkan» cogs i rudrugt. Vid nffårdcn följdcs bvarje
gbt «åf gålc» med musik. trnktering och hurrarop. NXrmmCe
0lgg(ingar 6tann[lde qvar till femte daµcn.
Numera ur det Bälkln, men hAudcr likväl, att bröllop
tillgå på ofvanbcskrifoc uti, hmrvid dock brauvimfjaskan ej
Bä ofta anlim 6010 förr, och fmän dryckcsvoror det oaktadt
vaokm gangk& rikligt, lir det med oror tillfrcdsstAllehe man
Ber, att kmppast någon tager fur mycket deraf ti]] basta.

DAG-HÄRADS OKRISTNE.

Daga - fordom Davinge - härad (i hjertat af Södermanland)
företer än i dag de omisskänneligaste spår af vara en trakt,
med befolkning af en egen forntida stam. Tre sådana i detta lanUkap äro, efter fleråriga och noggranna unders&ningar. för mig fullt säkra: 1:0 Op u n da (i wester: Wingåker). 2:0 So r u nd a. och 3:0 D aga . Qpunda och Sorunda
stå nog i förhållande till hvarandra. t. ex. av Of r a ändan
och S Od ra å ndan . hvilket slår in med deras lägen. eller
af Of ra ön och S ödr a ön (Soirundö möter allt igenom
fr. börj. af 1300:talet). likasom deras befolkning ha flere
gemenmmheter, såsom i kroppsbildningen (hufvudets sicåpnåd) och i målet. l:o Språktonen (härom äger jag upskrifna
mångfaldiga yttranden af bådas grannfolk). 2:0 mjukheten i
uttalet, 3:0 oförmågan att rätt uttala åtskilliga Sv. ord
(båda bli derföre ofta härmade), samt 4:0 alldeles egna ord
- visserligen högst få. men talande. Intetdera af dem är
för Jordbruk ("En Wingåkrare vid plogen!"): de ha samtidigt,
men sent, inkommit. och fått hålla sig vid sträckor, då
hardt när bara klippor och ödetrakter.
Sorunda har, ehuru ntira Stockholm. än sina skogar, stora
kärr och moras, men dock raskare framgått i odling, än
Wingåkersbygden. som än i dag med sina odlingsbara vild
marker och rykande svedjor verkligen förvånar: och det är
här än i denna stund. likasom i Sorunda. i c ke bo n de n ,
som bryter bygd. Men såsom V. Wingäkraren och Ckteråkraren påtagligen förete smärre, finare skiljaktigheter
sinsemellan. står äfven Sorundaboen i än flere sådana för
dg från båda. Alla tre röja således gemensamhet i det hela. men derjämte en ynnerlig - af Wingåkrarne och ÖBteråkramo BjclfU (för &ssss närmare beröring med hvar
mdra. så3om gramuir) än i dåg"v~kullen - Mljakäghet i v1sss ytligare omstäna=ter.
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Allmogen i Daga härad lir i det hela. som Södermanlänängen i allmänhet - dä niimligen Sorundaren och Wingåkraren. med Öst. åkr. . undantagas - d. v. s. : den utgör med
landskapets öfriga bebyggarc dess äldre och egentliga befolkning: och af denna befcdkning lir Daga-boen Södermanländing måst: derom skola alla. som s jc'lfve i tid akta sé
sig om i Södermanland. snart öfvertygas. - Men icke
blott det. Daga-boen har något i lynne. med sätt att vara,
och mycket i det yttre, för sig. Hans gammaldags allvar
- och just detta ligger till grund för livad jag hiir ville utveckla. bevisa - uttalar sig sa rdeles vackert i hans rena.
klara mål, som mycket skiljer sig f rån Södermanländskan
i allmänhet. Gamla bruk och plägseder har han kanske segast bibehållit - äfven m' vidskepligare art. u att man
sku]le kunna tro ofvan anförde talesätt. D a g - h å r a d s
ok ri s tn e . vara deraf kommet. På ett slikt förhållande
har jag likväl. lika litet. Bom på något annat. hittills lyckats vinna bekräftelse.
Namnen pä häradets sockneboer äro eljest för det mUta
nyare och obetydliga: Gryt G r y t- s k a f v a r e - Björnlunda B j ö rna r - Frustuna F r ö s tbi ta re - Kathrinenäs Ri f va rebo r - Gåsinge G åsu n ga r - Dillnäs
T o k a r: såsom man finner. måst tilltrugade efter sockennamnen. Ri f v a r e bo r är likväl gammalt och märkligt. då nu ingen känner dess betydeke.
N!!!!, "Det Uulle till och med icke förundra mig". yttrar
Prof. Nikson (Skand. Nord. Ur-inv. . kap. l. s 41)
"att ännu i någon bondes backsmedja sé en stélj använd till städ. " på två ställen inom Daga härad har
jag förlidna sommar haft ti]lf"i]1e se städ af sten.
använda (Jämte Udana af järn) i smedjor. och j n.
Westm. hörde. ätm. för 30 år sedan. de icke till
Mlsyntheter. "Deremot tror jag icke". fortfar
Professorn. "att h am ra r af s te n någonsin an
vändts. eller ens kunnat användas att dermed smida glödgade metaller. minst på ett städ af sten."
Hvad sägs di om följande säkra upgift: "Så väl här.
soxn på de förra ställena (å Island. i SI. af 1790:
talet) fanns en smédja vid gården: i hvilken stod en
gråsten midt på golfvet. sOhl begagnades till Axnbult.
så länge järnet var tjockt och borde uthamras: och
j stället för slägga hade man likaledes en h å rd
stén. såsom ett plattadt klot. med hål
genom midten och skaft deri. attslå
(hamra) ut med": och hvad sägs derom, att s a m m a in r å tt ni n g träffas antingen j förstugorna
eller straxt utanför dem. att dcrmed bulta torr fbk
(Äfven "ur-invånameS' erkända spis). Om de norr
utbrukade Torf-hackor och Kokkel-bultor
af sten. en annan gång.
(R Dybeck: Runa 1850)
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Eroder, l folkjlnusfkonR mystkkn tina rxkog!
Tackar allra CSdmjukust fUr Ditt trcvllga brev.
PAir Unll Du få ett litet unnkprov på hur lumphi: temperatur och tystnad, fri från allt ovf&ommaode Btöi'andc
ljud. gUr au c!Ot Mr an att få höra nmurljudcn tona ut
för den cmottu"We lyssna ren.

mon bröts av i mamhöjd och u vUxte det upp on mamn
buokar omkrinX. En dag var det Krud|mln l lufWn och
dimman låg Kim. M m mnrkc'n. Sd var det en |jcMon.
mm var vkbkepllgt Jngd utav slg, mm hack varit j Ud
gun och på viig hem Kir lmn ¶c mm undcrllg. Hun tyckte Mg bc en kvinna Mil där inne' blnnd Bmircn och hm haJade till och sil råkade han Undra stlillnfnk ocKU. når
han nu tittade cjftcr (rim en mnan oynvlnkd. u mkndc
han få Bé Skogdrun Rtil dUr blnnd buwkama och når hnn
kom hem. dS kunde hm tnln om. Ml hm Bott Bkomrun
i skogon Btimt ntt hon var ihålig l rygken Bom ett MjcIMK
och sedan fortpjanuldes donnn uwnm och M)r|ddes mer
och mer och folk l ajlmhnhct trodde fullt och fm p:i den.
Mod mysukorh!uBMng
Nlk Olmon, Sundwal)
0

Hej f för@lmnlnWm miimkog!
Det hllr h!biée en Lördmmm vId två-tiden t Auinmi
månad 1858 l'?PQ i en sko;; 'n'. LfllmUmjX. Ur på
Uogen f Tom, MedelpmC. 0':* var d3r fbr att tcckm
upp n!\gra låtar efter on 78-årl« Bpclman. Men hm hade µ1ockat ':'o;j Mm :tndm Fpelkunmg3 ocKU. s:i :jtt
det var 7 stycken w'mmnnjagt. De övriga vDro yngre upp"
lågor och derns BPC: var ej Mm vIdare. De RéWk vår
udo r.:o'jermi chmmumk, m att rosuhmct av det heh
blev två låtar. Oh vak och en pokka av mindre värde.
VI Bålt och eipråkadc och hm det var. behövde jag di
ut. Gården låg rijckct lämpligt till. PS ena u&in rann
en liten u. k:utwké 5 meter bred, och på den andra BSdan
en Hck. Når jag kom ut pä Kårcbplanen fjingadeR mitt
örn av ett ljud och när jag mnnade och lymnadc, u
kom elen locklåten tonande (rån gkoken. Men j och mod
att jag hörde knäppen (rån kmkUllan. u kom några av
do andra u: friin gården och pmtnde och mojado; det
blev omedelbnrt tyst. Tänk ändå, om de hnde varit kvnr
Inne l rugain. sä kar dot hUncln att jag fhtt hörn mor.
men det är cmöjligt Ml fil höra något, hur lämpligt vädret och temperaturon Un Kr, då man ar två eller flem l
Bungkan, eller då dot blåser hårt samt lir kallt och mg-

©s·
Under de åtta år Bom jag bodde viist f HUrjciidalon. var
jag ofta ute pil fiske. En Gång var min Humru med. VI
Båtte llmd S en Egåru. d:ir cj3t var viktlille (Ur Mknrc.
Frugan mannade där och jag fortmtte utför sWömmnrna f Ljuman och fkkade. Når jag eftor dutad ngkctur
km tillbaka till vnplatscn, dUr min fm koknt kaflb, u
Uger hon: Om jag kunnat sjungn, u skuljo Jox hn sjunml
on väckor låt för di; nu. jng hörde don ur stiN$mmen hår
och den var u vscker, U att jag har a!drfk hUrl miikcn,
Men nlir jag börjado komma upp l nlirhoton då mtnacle
mussken.
Det är Inte jjtt undra på, att folk I forna tider trodde att
det var NUckcn som spc!Me. eller Hin Håle, »om spé1n<e för OH luCkå 1!1) SI© Mgon gj|(j. De gjorde sig aldrix
mödan nu utc;c".:ö]:? Fur da i vcrkl$;heten md till.
SkogMnm, bjr«rotl, sjUrät med flera f"öm0klc ntt
lockR un dg mum!$ko:';:anr, dot vnr allas uppfmnimc.
Hur kom ijytcm om titt G'"mfrun hrdo Shållg ryk& alldu10s Bom ett bUdråg? ja, n9© kan man hndera pil den mken, men det 1|Ekor neg till u hUr, VI går ett pnr hundra
dr tillbaka l tiden. SkoCjmn voro mm och fullväxta. En
Bl pjmj ut':r:'| cch l"l:jnde ·iåddiga. En och annan Mor
(lira brW:! .'s u7p Q.'l efter åm ena sjd$ln bmndes den ur
och blev lhMlg. Så utbriSt det en krafug Morm och Btåxn-

jag Mnck'r DIA hår ett par prov pli Wmuimn|nKB)ntjlr. En
vals efter Spel-Pojken från Tti6jö. vMtm hömcl nr ÅniCcr·
manhind. mmt en B,ikmUÉ pokkn ettor Pelle Dahlln.
Kmnjten. lndal. Men Jqk år bö dålig l minn nrmnr numera.
B:i m jag har Bvärt för nit uriva både notor och text. Det
blir mcgt Mm krumelurer mm Jak inte sju|v kan tyda.
Hade jng inte Bkrjvmmk$ncn sö Bkulk jag ej kunna skriva
ett 1Ubart brev och Udimna vill man ju ej Bllnda. när det
Qljcr att upplyn folk om on del krUwHm snkjer.
Som Du ser. d är båWe låtarna sknvna Bil mm dc kllngar. Har mm bawn stumd l a och skml speln ett A. Bå
Urlver mm G. Om Du ]ägker märke un Bakmlhm. U
ghr form rcpr|gc!n l A dur. mcdnn den nndm reprlm'n
Muuir l E moll. Dot år nog lito viljmnc [Or den toom inte
har Blitt 6IK Sn j syg(emet, men bara man börjar. faller
det av Mg sjtljv som pmln Kärdgmjrdar.
Om jtuc barn orkade. Bkullc )nk kunna Bkr1va en 1k'j del mn
förmlhnninM:itnmn. fUr do dr j regel dc iljdsW vi hnr
kvar och dol beror pli Lfrm. Den hade mimnlnmn a. E.
A. E och nhr (lolcn ©ordc lntrUde bland spdmlin l biirjnn
av 1700-uikt, cUi mUmcle dc Gölen lika Bom llr:in och
dUrjgenom blev nok mlinm låtnr bevarade. Men del lir Iii
©vet, att det hnr komponeratg miln@ förRWmn|nKKj:l|:lr
även l senm'e tid.
Några exempel pli (örstämninkar följer hår. Frän boxen

till kvinten:
A.D,A.E. A.E.A.Clm. A.E,A.D. FLD.A.E.
vUrm Ur ntt hålb redn pli vIlka dudörtccknlngtir man
Mcalj s!(ttå rör omsWmnlngslåtnrm. Men det scr Du nog
I de två ollkn kitamn Bom medföljer. Och sn kom Ihåg
m Inte tala om Bumes. för de cMmande åmar lxikom
ryggen pil varandra. eller mm kunde Ju si|gn B|lkmdes
dam. DtlrRSr bjov det "BnkmW'. Btikmegcn. den hänger
man på rygqen. med litet grejor l. nllr man skal) fi Ull
Bkogg M jAkt eller flukc och blirplocknfng och Bknn bliva
borta några dngor.
Ja. jag får nog duta fUr denna Ring med n$rhm)pnink om.
au bådo Bpclmkn och folkdanmrc kornmor |h:lk att man
åmar Bakmllz men Bakmem'n den hänger pli r\'KKrn tur
ntt bära proviant och annnt l.
Med spelmanshiilsning
Nljs OJssom Sundmi)j
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MUNSPEL
När nu dr&gspelet börjar bli accepterat inom spelmanskretsar, är det dags att införa
ännu ett folkligt imtrument: .muaspclet.
Från järnboå bocken f VBstmanhtads län kommer följande två uppteckningar efter munspelaren Knut Lindblad.
Den första har karaktär riv hamburgska (spelas med "lång" andra taktdel).
Breasjöpolskan i 6/8-takt är knepig och överlämnas med vann hand till läsarna.
Välkomna med flera munspelslåtar!
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BLIR DOM STRAFFADE ?
(Sture Nilsson Tre Rosor)
DU det nu j Juletider lir extra h%tidli«t µa del kg rkliga
(åket. erinrar man n|K vit m mnla spelmän.
Inte deras lMKltsér vId denna tid. utan prbMema. som
j mStcen av 1s00-tajct Bälte in en förR$)jcisc nurå dok nv
allt vad Bpélmänncn framförde. Spelmänncm fioler vur
ju Inte. enligt pMuerna. av denna vUrld; de hördo ju
fan un och var denxm rcdsk3p.
Ännu in på 1900-uijet var un&rvlsnlngon i folkgko)oma
sil lagd att man [öM5kte göra en Lewl Pelrw av varje
uppväxande tchUng. Numera vIll myndÅeterm fä en
Einstein av varje gill och om dom sedan räknr bli hmr
håriga knarkare och kåkfarare är Ju del Inte värn xtyrände Mer» fel.
vi gamlhucar, Bom var med pä den tiden då pråmen mil
myndSg t [örmun]lngon och f klamrummet vid xkc)kjb slutninµr. vi mlnm vilken makt dom hmk. Bladen f
biblar. pgu]mbucker och kntckem'r flnx:idv som lärkvingar och allt detta skul|c måttls in v:u'je dajC. [jUl
Nculje läms u man niirhekt det åberopades skUjjé
kunna det Kom ett rinnande vallen.
Undra inte M :1tt dc r.imla 9péjmUnnen på Mna håll ute
i ödemarker och J KUU-talsxkymnlng blev vctukräm&i.
De hotades Ju av de "styrunck" präMernsi med de mcm
fmanMulja straff man på den tiden kunde uppffnnu friin
en predjkstol,
Spelmhnnem musik var nog info såmre Kn våra dagars
bemlnfnl och avgrundsvrål, men det var ju Wmnde(
och unkdomarnas dans man ville ut. Det vur mycket fult
och syndWt. Hur skulje dåtidens pMstor trivm med
våra knarkande smågangsugrng idag eller tru¶kccs kvinnliga medtramparkhr ? Varje munniskn b6r ju ha sln fria
vilja att tänka. tala och sknpn NK Mn framtid. Vill hon
bli plåtdagnre. mjssjonur. demonmrmt eller jurlm,
skall hon eller han väl få bli del. vIll hon riira Ifred
för påverkan. u låt henne varit Ni. Hon vet ju detta
bäst av alla. (Eller hur???)
Som väl Ur, Ur nutiden Inte prugjäd av de religtWa IUr'oma, förr d|skuter$ldcs dch$a ofta, men s/1 lir ju Inte
heller undervlgnlnnn numera av u frsinwkjuten vIkt
oöm förr.
Pä 1920-talet skujl¢! spelmännens hätskn förföljaro.
prtMema, vara med och lyssna då tvivel uppmod l dc
allmänna leden. Uppluckringen var vId dennn tid allmän. kanske redan förbi. men det Ur av intreme hur
tldenm f6rUndrndem Redan spélmtinnen veuUMmcbi
dog Bönder sina fioler på 18(30/70-tdet inför pRimernas förbanneker.
VI har R5rfnttaru. Bom numera har gjort m stora
dantar på kännare av gamla S&kr. men mnna minn
ord. det dom vet Ur bnra böcker och mweer. Dom
kundc Inte "Kdle jane' (Kar) janBRon), "Doppingen"
(han mötte f ram huvudet vid varje Mcg) eller "Fimpen"
(han var kortvblxt). jag råkade dem på Tjocka johamc
(144 kg) kafé pä Brännkyrkaptan före jul, då stlic!-

nlngcn tog alltför omUnUllm cHmemloner. vi sCÄctc
lugnet med "en halvu och br%" (IS öre). "DoµplnXen"
(rajnf6 rdc Mn.i Julfunderingar:
' Kunxllt. fört kunnc hwxtui. eller vår herre som hnn
kallades. kn:Ul:i omkrlnk hlir på jorden ii smeka mc'
killarna. ja menar me Adam. Noak j} Emu å Abol ö
lsraek kau¶lr (tjärn). Nu Ncr man ju Mlrl till honom.
men han ur ju bns för hela bykget. ti dom hur tistronomema ni vet wm Bitter å f7ukuir (tittar) l tulxm. cbm
scr ln6Wt Mut på världen. Den lir oånllk ykir (mer)
dom. Sil hissan har jobb, men att en »ån kille Bka bli
syrak (ark) om j:i tar ett ja m (sup) eller ¶vär n mrnffa
mma kilar (Mm) intill tredje :i fjärde led de c tasklt
(snte snällt). Un är inte min Mabbe ((ar): hnn unmr
hövlltl om ja vill ha en återmMre. Honom kan man
emackn me. '°
"Flmpen'° Uk på honom med erkUnsla och mde (undersåmt:

"Ml dom där m:ikutrnn doroppc (han Utuidc uµp pol del
nerrökta ka[cmikeu c Sj nvetua att fgm6 jämt (\'i|l|F¢
m s|äss ständigt). ljum Nitar mc eld ii den dUr JXvulen
å de gör deim kompimr åm. prellar Qjrlistcr) a mm
jesuiter. Som härförlechn dc kom en kille trion (relkk
(frulgnlngsarmön) ii 1»mma KosHjR (Uggdc pengar) m
moj. En annan tlinklc. u htlr vId jultiden c de bä»t uti
prim in séj (Målla s1K in) hos gubben ar oppe. sil ja
la en vltlng (skUnkte IQ öre) å sU Bä ja tSil frens1sboymn (frälmlngmoldMen): "Dkl. dom dlir killarna där
uppe l himlen. har dom nån sors ballonger å txj l. {l
dom hlir 1(ng)urna. e dom nån bors Bpr|n«schamr. c
dom kllhir eller tjejen'. rmr parkerar dom ?" Ni vet en
annan vIlle ha rodn pu KTvjérna. men don dk jKh
JQsUitbomurcm m att Iq va en fUrLippad *ync|urc å skjck
Iväg sMjt över strltet (sM.'tl över gatan) å ylade om att
).1 skulje fa straff av gubben dllroppe. kyml pojnrv (dålig kamrat). vii ?"
Trion amt tym uch funderade. "Kalle jtum" drok ett
blom och takido:
"En annan har väj ;"msii Wunnat pä den där killen jeaun.
han me krubban ni vet. Hmr f:iam vn vtm truknngarc
(snlckam'). Jmef hette hm visst. ni ksmd.ir (känner) vIll
honom ? De va vill kymil (synd) om honom. Tjejen Maria
han poladu med fick bcs& av den där hollm' målen u hm
bjov pä bukten (blev med bnrn) ii klNckte (födde) den här
Jcsu& Den blåmingen (lilignen) dr inte j en annan (j mW).
De föstår väl nlln att hon vänmcrpolado (var otrogen) mc
nån nrahkflle f kUtumnåren - de va den Wr helfa tinden
de hm ylade om. Å han vii Btyv på en hel del. Bom exempel bara lägga våfflnn (handen) på roten (huvudet) å memmmn vm dom swhysta (bra) fm dom nbiman vurit mulo
(döda). Se barn den där pa)mren dom kalla Xnkans Bon j
Kain. Kfllen la bam sin karda (hand) pån si\ l|nka fjun ur
B]afen (Qck ur UWon) . Sen BAL killen åt en annan: "Tn
din ung u Mick" Han fm' iväg gjukllngen. som om han
kUksit en hd Uck "Krwchcn". Den hlir killen skune N Mi
ett evltt liv sntlck3 dom om i btSckcmn. men inte hin har
nån av minn kompkar séct°en sen. Synd de förreuen.
RSr va kljjen så reko (bra) kunne mm ju dti ii a m~
honom pli sul:lr (låna penkur av Mnom).
De pråmer Bom de gmnln Npelmännan hotnde6 siv. okulle
kaxmke ha varit snåijlnrc om dom hört sUdcrkrubbAma.
Men om vi skall scb pä Bpelmännens slCuation pa ett annat
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att, Inte Bom °'Krimc" l Ryssland, då blandar vI In polltlk. Hm frågade dc anm form agtronautcrna om ek
sctt nhgra hfmmelUsi våuten och det hade dom ju inte.
Men låt 0ss trC5sta de wodlga spélmännen. för 11ujkc Bedan döda, med att llnnu (rea]|gtlskt Bétt) (år dom vänta
någm år på Mtt Btråff.
Våra mått utåt rymden Kr Ju ljuUr. Ett ddant är den
stNcka ]jUset tnlrykrj|jugger på ett år och )jUBé¢ dr
30. 000 mil på en Mykund och på 0tt Sr. Bom har 31,5
miljoner Bekuncbr, hinner ljuset iväg 946 miljarder
svcngka mil. Våra sgtronomer vet att vi bor en en
gtjkmanhopnmg dom kallar galax (Vfnterntnn) och gj\dana gWaxer Ber dom l oundligt mttu så långt deru
Instrument (teleMcop) kan niL 1Nr, bakom denna Bynrand, har man nu med ett elektroWlegk%, astr'onomernRs nya imtrument, kunnat j,v,s,s,ml, s19 till ett oändligt
·ntaj yuer!!gare Kåjaxcr, FWr "någonmns" där de
åBWonomfskå talcns storlek blir overkliga. skall vår
Horre v1Btås (Or Att varR i centrum av Bltt skapadc
"rike av Böl, måne och ana stjUrnor",
Här mbte han förfoga över en dRUlmaMn, som h.iljer
reda l alla detaljer på alla bcfolknde planeter. Vi utGir
lfrb att det flrmg otaliga ddann. Men vS kan lupt
komtatera, att Kjnnu ligger våra gamla Bpclmans ben
oinrafkdo, ty då budet når fram och åter med skuld
och åtgttrder, hur ntomema l vår Boj nått Bin b.llverlnptjcb slut och de fruma ben gom finns kvar tillhör Inte någon Bptqmsvj från det Byndlga 1800-ta]et.
Hur MJiller s|g fråpn om Skaparen plncerad S centrum
av vår egen gahx. vlntorgman, Balt och Myrde ? Någon matematiker ur jag inte. men ttllgungligR uppgifter
talar för 50.000 år, vIlket Ber nära ut järnlOrt med
t. ex. 104s . jo med 4s nollor ofter, Bom är vanligare
tal Inom wtronomln. Men OcKbA denna tid Kr lånk för
en Bom vbtar. Vi får vWl Bäga Bom Knkan som upptäckte att hon gråtft vid fel grrtv: "Bortkasulde tåmr. "

ERIK FOGELSTRÖM 90 ÅR
(Sture Nilsson Tre Rosor)
Vid R-tiden den 4 november uppvaktado vi S§rmAn1an& %clmmdC$rbunds äldsta spelman, Blinda Kales
s[Btå elev. Erik Pogelmröm.
VI fann Erik mitt l ett tacktal III) ett tiotal redan anlända
iiMter. Vi fann en. XTOts nittio år på nacken, fr1U och
rörlig spelman. liven om minnet å|dmts mod Bin mm.
Tre av Er1ks döttrar hade ucuum på morgonen gratulerat Bin far - Berta. S$pe och Elm. sime och E]så
hmk fullt upp att Dra med gäster, blommor och telegram Crån vänner, Bom Erik under Bltt l:inn liv mvärvat. Erik talade om flydda tider, un uppväxt intill
Kolm.irden och möten med bpe|mlin. Så kom fiolen fmn
och vS fick hörn den låt han miodes 1NiS¢. Fermons
pojgka.
Mon fiolen. som under flera år inte klingat. var Bom
hao sade "knarrig" och ett försök att rå liv l den med
"Skräddarkadriljen" (rån Gotjmjcj rmslyck3dé6. Han
Bade att ffokr som människor åldrm och tna blir
"knarrfpi" om dom Inte pysskw om.
VI fick vId vårt avsked med en hakning till Bpelmunnen
l Sörmland: "HUj93 mSnn vännor j S6rmjands Spelmamförlmd, meka dem för alla de vackra minnen jag har
där1{rån, tacka för alla vackm dagar och melocUer,
tackn för alla glnm minnen Jag nu [blmd drUmmor Ullb:ik:i ull under åldems där. "
Gåscer kom och gick. rummet blev en mmmarchg av
blommor. telefonen gick vann, Erik och Mjjs d&trar
hn& en hckti3k ckig: ändå åtcrmod kvUjlen mod sMter
och middag.
VI l SCSrmhnd öMkar Dig det m e st bUstå - En fortgatt God HNlså.

EJhUDMAh3CH FÅN 30nUNF)/i eftmr ':grl Arvid tiosenberz, 3und3tm, jnrur.·j!j.
Upptecknad 9v Olof Ander33on.
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SCHELÉNS SISTA GÅNGLÅT
(Sture Nilsson Tre Rosor)
"Till flydda Uder återgår min tanke jn m ärna"
börjar Runeberg Min Filnrlk suu.

på Bom ett viirre©. 1UKHA och naturllkt. då blfr det
6Us1." Det Ock en månad: Jag hUrdu min fru och schclen Bpelade |Kk)p ofta. Så ett par månader Benare kom
Schd6n hem un Nundngmrukost, Dä han (Ute några QJdåkru, tslan6sul och atekta svhj[ötter och vi var framme vid kaffet. Uigor han: "Nu du Sture. Bka du få höra
Annm Gånglåt. Den har vi spclat ihop, Bä hon kan den."
Den tyckte jag var bra, enkel och 1Uttssun. Snart hade
hans spelkompis Edv. Bäckxtröm en mdrmtämma till
den och den blev myckot spoiad av oss.

Det bd5rjade med att hm ett klamrum l Mark folkgkojR
under Nils Th Olofssons eld Bom ordfömndo l StockholmR
Spelmam©lle. Hkr hnr storm delen av Wclmnnnen l
Gillet nött in Mna låtar och "lnmutk mC' nya
Längsta tiden Bom Kpellcdaru har Lennart Berkström
varit. Om nårn l desss dagar sir vUrd en kulturutmXrkelse. är det l mnning Lennart . soIn off ml all mn
leWga tid f det Mrda kjfmu som huvudstaden utgör för
jum folkmuMken. Gillet hor haft Mm Utckllga och
kunniga ledare som JärnbeW. jorlln och Cnrl Ung, men
den Bom grämt i tjUnmten det 3r Lennart.

Men det var lnken Bom kunde teckna upp don. Vt var
alla fyra sjKlvlärda och noter Ock bra om vi kunde lå
ten eller hört den tömt. jag lovade fömökm jag följ&
Annas flngersUttning och Rkrev noterm efter den: tre
kvällar med möda och svordomar tog det mig att sknva
ner den. Men jag vfsslo inte vilken dur den gick j. N
kom Lennart BcrgmrcSm hem en kvälj och putmde rmkt
upp m ltt underverk. Schel6n blev nöjd. Alltid då vi spcjijade Ullomnmam bör)ude 9ch Mutade VI med AjMNäs Gånglåt det blev hans 3fsta gånglåt.

Det var RSrreuon. vIll jag mtnnas. i dutet av SO-talet
mm cd img, elegant. stMerande mQlng Infam s$9 en
kvUlj l Bkolgalen. Hud var tr'ots shj ungdom logen "kanin". som man uger om nybörjare l dal mSlltåm. Han
mjukude upp s19 med GOLj&Ms Svmnpol$kA. Bälte Igång
rull och 6taccaton mm sjä]va Hdfetz skulle åhUrt under
reflektioner på 3tt MXa om y rke. Den elogmte mmnen
var Arne Blomberg och vem man kunde tro titt hnn
några år senare Mcujle töm ordet j ett av Svcchhw mörre SpelmmmfUrbund.

jag hörde honom ©ra två valuer efter denna. men han
eller vI andra famnade Inte Inför dcmsa som för gå@U"
ten. Dä Jsk för en Ud sedan talade med Ragnam fru.
Hulda, om jag fick publicera "Annm Gånglåt" l StSrmhmdtiliiten 3vtirade hon: "V|sst (år du det: det år roligt
om mnard låtar blir spélado. "

"ljöt växte uu Hlldjngg gard en blomma". Uger 'regnCr.
En kvälj kommer Rumljr SchelCn In i gkolsalen. rakt på
mig och min fru: "Nu du Sture har jag (ätt Ihop en pinglåt som jag är nöjd med. " DU han var nöjd med en Bak
då mbtc den vara bra. tänkte )Ag. "sutt igång m vI får
höra don. " "Fan heller. Jag vIll ha den klar först riktigt. Sådsint går Inte att kryua fram, det måste komma

amma$ 'Cr:m9/a't a - Z?·9~".sc46 e leW,

och del hoppas Jag Att den blir.

uppt 'T/·r-e j5t,>SSc~ m Ar. Sar.
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NÅGRA HISTORIER OM "HULTKLÄPPEN"
(LARS AHLSÉN)
Berättade 1950 av Anders Tranberg på
Sundsvalls åderdomshem. Tranberg var
född i BJuråker 1862.

Hultkläppen hnde {Ur Tranborg omtalat, aet han började
att jura gfg spela fiol som ]A]pojko. Han Mdo a klivit
upp på taket Ull 1xma¢bo och mått dir och fbmökt Bpela
Mgon låt. Så tnnånlngom klev han upp på övriga tak
hemma vid gården fUr att utröna vIlket tak mm det var
bäjgt att Erpe]a på.
Ruhkläppen hade ockd omtalat för Tranberg, au hm
Uven lXrt Mg nda av NUckon. Eller Strömgubben, sorn
han även ka)ladem Två torgdagsnätter Mde hm sUtUt l
ett kvarnhjul och Bpelajt på s!n fiol, 'men Näcken sYTltés
Icke Ull. Men don tredje tor6dagsnatten då kam Näcken
och tog HultjdXppens fiol och Bpcg]ade en stuod pli den.
NWr han Bpéjat 1Urdgt, Uvorlllmnade NUckcn Clolcn till
Hultkläppcn med orden: "Nu km du spela ockd. " Snmudigt famlade Näcken efter Hultkläppem fingrar, men
Hultkläppen drog till s$9 fiolen ssmc|djgt som han drog
Mg hastigt tillbaka, d Att k¶cken ej kom ät 1j[uj6 fingrar.
Ty hade Näckon kommit åt Mgirama på Hultkläppen. då
hade h¶ckcn knlickt fingrarna på honom och då hack han
ej kunnat e:pchi mera, då hndc han varit dut som opel"
man.
Den låt Bom Nicken ndat, var den ftkstå låt Bom Hultklkppen sedan Bpdade på Bröllop och Lckmgor. Men
han mbto alltid vldtaja en permn Att stå bredvsd s|g
och når HältklXppen 6polat låten t1llrUckllR Rlnge. u
fick den vIdtalade pcmonen lyfta Btråken fdn mrängÄrna. Atujrts kunde lnw HultkjUppen oluta med den, utan
han mbtc foruätta med den Ull &ss han var utan sMngar på fiolen och a hade det vant tid för Hin Håle att
komma och AnammA Rultkläppen.

Dunder-Ante från Norrbo och HultklXppen hade en julMig spéiat på en jelmuga l Älgered, Bcrg6jö. Nt hade
hmniO rikt ymnSgt med Bprit på lekgtugan och Hultkläppen hado mlnmmj Icke BPOttflt l glaset och pn hemvägen
led han av on obarmhllmg baksmälla. Hultkläppen jlimråde mg och bvot över m belUgenhet. Så kommo de
förbi en Btbrre bondgård vId sidajn om vUgen. Då sKger
Duxider-Ante:"DUr uppe f den dlr gårdon bor en txjncXj,
O] Lam Ollo. Hm Kr ungkarl, meo brukar alltid Im
brännvin hemma. H3tjb mockr ur änka och hon hu6håjlär för sonen. Gå upp till öl Lars Olle, så km du nog
få dg en kuk," såcjc Dunder-Anto, varpå do skjldes åt;
[km&r-Anto för att gå hem Ull Norrbo och Kujtkjäppen
för att gå upp till öl Lam Olle. När Hultkläppen kommer En 1 ktSket och hälssr, Uger hzn: "Om jag får on
kmk. sj Ual] jag spéia en låt och sedan okal] jag d."
öl Lam Ollo tog fram co brämv1nsflmka, men mödom
ssdo Ifrån: "Här skall Snto bliva Mm fylIkajaa och muBlk, Inte, utan packa dg iväg Mrifrån!" Men Hultkläppen var påstridig och till Mut måote modem ge med s19,
m hon Ugcr till soneo: °°Kl(re, ge honom en kaU a.
Bå att vI blir fri honom och erpela behöver han Inte bara
vI bil r fri honom. "

Kaffe Mjjlldes fram pli bordet. flwkan kom fram och Bå
Ugcr Gmnmolkliringen: "Gör dig en rlktfg ktwk nu, bä
att du minns det och sedan gör du dig lvhlg. så titt vI blir
fri dsg. " "ja. men )åk Bk:ll| Bpe|a en låt ocKU. " 6åcie
HulUcläppcn. "Det bchövs inte. bara vI blir fri dig. "
s:idc modern. HultkWppen var lSka påuridlg och till dut
så utger gumman: "Jj. men bara en. sé<jan ger du m
lvuk hlirlfdn. " Wr AujtklUppcn druckit ur Mn kask.
tog han fiolen och Båtte SIK på Bpfgelhullen och spe|ade
en låt. Men vilken låt! Gumman grät sö m tårarna nodnde utför anletet och när Hu1tk)Xppen s1Utät. vIlle hon
fil höra en till. men det mck Inte. Hultkläppen Mde fått
spela hela dagen om han velat, men lmb ned sIn fiol och
Ock Moll cUlrtfrån. Han hnde nått sltt 5rende och fått
Mn kagk. mm han föresatt m.

Det okulle bliva en ungdom6hclg på en fäbodvall l Bjuråker och en Mor skara ungdomar med Hultjdlippen l tuten gav Mg iväg. När dc kommo fram till den fömta bovallen, så vIlle en del pojkar. Bom hade sinA flickor l
en omkring en mil 1Ungre bort beldgeu bovalj, inte manna vid den vallen, utan dc fömc5kte att övertala Hultkläppen att fö]j3 med. men han övertaladeg Av de övrfp
att manna vId den f6ma vallen.
De andra pojknma lurade ut Hultklhppen med att bjuda
honom på en Bup. Hultkläppcn gick med ut och då pss0&de några andra f laget på att må sönder hnng fiol. NUr
Hultklblppen kom in Igen. lhg hans fiol tmstg på Eploelkanten. Hultklåppen tog reda på Bkruv3r. Mall och
munghållare. Qck ned un ett tvättstäile vId bltckeo
Bom rann genom vallen, dog en Bplk l mrdera ändan
på ett klappträ. sattc dit strängar. Mall och mrllnghållare och Bå spehde han en dru:iåt med en ddan lnfernalSU fart. U att de pojkar bott] voro på våg un den
andra bovallen flngo galoppera dit, men inte efter mgen
som ledde dit, utan l Bnårskog, stenar och annat elände.
och Ur de kommo fram till bovajicn di rnmlade de medvetslöga och blcvo liggande Ur över natten.

När de vaknade pO morgonen var det Hd att beghm olg
bom till byn och slhå dag]|gR symlor, så de fick nog
Inte nåpn glädje riv sStt tllltag med au må Bönder Hultkjäppom fjol. Hujtjdäppen däremot spclnde till dam M
klapptrti-fjokn d Att uod Rrliga Ull och troW cbt pr1mlciva lmtrujnentet Bpelade hm oklanderligt hela natten. Se det yar en spelman det, Bom inte tappade mgen
för måsakor.

En brorson till Hultklåppcn berättade följan&:
Hultkläppen arbeuido ett år vId Koppargruvan l NorrlfncMö, Attmar. Men Bå fäll dot honom In au bca&a
gjjj broder, Bom arbemide på Skönv!ks SåWerk, utanför
Sundgvall. Han gick Ull maden. utruMnd mod fiolen och
en ovanligt Mor koppArkrukR hängandes i en rom över
axeln.
Det fi$ma hm ©ode när han kom till Maden. var ut
gå till ett bryggeri och köpa spljiöj. Det var en Hl)lg
dryck, den komde den tiden tre tsre per liter. Och Bå
gick han till en soptlpp och sAtté slg där och tog olg en
klunk ur kruknn och så Gpc)ade hm en låt och u höll
himn M un dem krukan var tom.
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Men dot börkb lida mot kv3ll och det var bortåt en
mil kvar till bmdenw bcmtad. så hnn mmc giva sig
ivhg för titt hinna fram medan folket var uppe. Når han
niiddc Skönvik var han UimelWen mjik. Märker över de
vägar han skujle fram: det fanm ej mum·ly¶ning då.
Hultk15ppcn Ock 6in YiiX fram. spehindc och sjunmnde.
Remmen till kopparkrukan hnde Mnknat s:i att krukan
släpade mot backen och dunkade mot stcn:ir xom låg l
vUgen, det m'jpixn håret Blod Bom en rlakvmt om huvudet M honom och dc' urgmnln kläder xom hnn var
klädd l, Qorde det hela un en verklig Rpt$kgyn och en
dol kvinnor och barm Bom voro ute. tmdde det var
%älva "Fånen" som vnr lös och $prunko och Bkreko vIlt
l h%nn aky. Men så smån|ngom nådde Hultklum)cn fmm
till broderm tmtad och xedan lndc sIg det eulla lupet
över nejden.

mv de bIK Mig un skogN¢ojan. Ntir de gott och vKl kommit fram. Mddndcm liket ned l kman nCh den banchc (.m
på BINp|xINn uch Ka bemv dc s1r |vUK lljlbaka till bykden.
Förre mUlMmic'kai'cn Jnhnn Stenberg &riittack· j 930
om di't:
"jag var pil femte :irc't. Keht µii hMten, mtSigl och k:illt
och jag hade u chliga klilder. s|0 att )UK fick lnw värn
ute. BtlsC det var fick vi höra ett konsUKt ljud trim UdKon. Mina föräldrar ställde s1(¢ l kökgfunscrc't för att sc'
efter, vad det var frågan om. jag var M Klon Bä att Jag
Mdde Inte upp till fUnslret. utan jAK fick mtUlla mig på
kiSkmoffm och titta ut. DU fick vI sé hUMcn och dUplxi
ren med ksomn. en karl på vardera sSdan för att kontrollorn att Inte Blltpbåren kantrnde och bakom det hela kom
Hultkläppcn och spe|.uk· en gangjåt. Bom kdan blev kallad (Ur:

När Hujtkläppeo spcladc humun Ull grnven.

"När tlultklUppen Apéiadc humrun till gmven. '°

Under den tid Bom Hultkläppcn arbewdc l kopparWuvan
f Norrllndgjö. bodde Min med sln kmilj. hwtru och två
minderåMKä bum, i en 3kq)gsko)n på skogen. vIll en halv
mil från H3srj j Attmar. Sent en hös1 dog hwtrun och
hur sk@e han bllm SIK M. Det famw c) n%on våg fram
till Hamel, men ett par mdWa bvbor mlckmde till en
MXpbår och på den $ulldeg eko tomma klmn och u be-

Mrnen, en pojke uch en Meka. blevo omhänCrlagna
och flickan hlov mktrmcra ort och kom Ull Vlggu l
StOde. Pojken kom Ni smunjnmn in vid SJ och blev Benare »Lntlomknrj l j\ngµ. dUr han t)änsWjorde j m:inpi
år frmn Ull Bjn pcmdoncring.
Nlb Olmon. Sundsvall
Man månM 1971
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Sven Härdeliim
HUR GÖR MAN EN ANDRASTÄMMA '?
vId WelmmmtUmman l Ddsbo 190X fr.imlr;ickk· Npcimännen "Tulpan" och "pajas" mod Aan)spel. Ijrl v.ir
något nytt. som Bpelmunncn f övrigt Inte kande till.
Thoro H5rddin d. u. och j E Hall Qch Pcllc Schcnell
och några Ull nappade gonam på den kroken nc·h snabbt
hade mmspelet för två (iolur blivit det van!iKagte sättet att framträda med lnRSr publik. Nog hack del väl
Kpehw med två eller t. o. m. flera mechcrkandc på en
gäng tSWgare, men Inte med någru så utartmade stämmor mm ek nu Uxnnch oxcellemd'e i. Unimnt scpcl
eller en som Bpe|ade melodin och en Born "lullade" M
med något sors enkelt ackommjcmmg. j dag hr vi så
vöum vid Bpel med mfkr utarbetade mammor. ml vs
inte kan tänka ors nåM annat. Men de finns mm km
det!
:..'Won gång l mitten på 1940mjot var vi några upelmlin
mmjado j Stockholm och hölj på att "tona" litet. Det
blev tal om olika 2:a sl!lmmor ull bl. a. "R:inunmtvåan". Några htSll på Theodor Ois$oM och en de! pä
den jag joxat ihop, men rutt mm det var mde c:umf
Horwjö (bUrdig från NMMstrUtcn, men da txxmdc i
Stocklx)lm): "Inte fnn skall spelmän uå och *Wla 2:stotummor efter noter! Dom Kk:ln de göm Njluva vnrtcfter"' j3K tyckte ju a detta vDr oerhört och blev vNl
litet mr också. tam jag inte vtmde det. GuotM UK
ocKSÅ en mlnk generad ut. gen han säkt det. ty han
hade ju Rorjen un don store 2:a- nolgexperten. TMre
Härdelfn d. ti. . framför nig. det var hm medveten om.
Trots allt minns jag att det (ilS® igenom min Ualle:
"Kandce han har rUtt? Km$kc man 9kWle göra 2:astämmor U där mera på direkten ful na¢url|ktv|s sc
upp sö ML det hela inte blir Marvsylta! I Som jag har
ett kwligt Rott mimo. u UK de cllir tankarna upp då
och då under år »m följde tlllu ju 1965 &jorde min
"berömda" bdomvKndnlng. dvs bl$rja& m över till
"de må" gimmellåtarna både j ord och handlng. När
ju Red&n degg 'ånkt på saken. så hnr Gustafs ord
syms mig klarare Kn kruuijl. En Bpéiman Aknll Inte
"armngem". han Bk$lll Kim 2m-MKmman 'på gehör".

andra ditSpW till "rullmråk". men tcom av gnmla opelmän
riktigare kallm "dubbelstrUk'°. Den konsten är det Inte
mtiWn mm knn khX. men Jqk har lyckm lma ut hur
den utfördes och kommer m lära ut ckt Ull den Nom år
Sntrcmcmd framdclem
Sa har vi "Hrrh)ujsmctcxh:n", dvx unckrMUmman följer
UversWmman precis som högra hjulet följer del vUnstrm
på en 'WUilpflUc"' I reke| |lKKer un&mUimmm en lera
under *ergummnn. jiIK har hlsrt opelmän ¶pcin k,v,$,n,ten,
under. men dit låu:r det Illa! FUr elen oinvjme kamke
det lir båot att tala om, att vid en tcr0 u finm det en
ton emellan den höXre och den lägre utlimmnn. En lon
mm mu inte (år hörns. Vid on kvlnl ¢ir man yCtc'rll
Rre en lem nedåt (eller WPM). Bio dir mår dot inte l
muMklbiran, men jag tycker det lir enklare titt fUrklara
del 3ä Mir. VId "kärrhjulmemen" mii»te man emellertid Ibland vIngla till med ena hjulet. för det flnm toner j skalnn mm Inte pamqr imp, nNr man Npdar j en
vIBB tonart. Att spda u dir brukar Ibland kallas för
att "term": man Rpelnr helt enkelt Mton två toner lägre
med undantug fUr ckn ar 'mngjlngcn" Ibland. et Ur
ett myckot primitivt Blitt att gtSru en stUmnm på. men
folkmusik ,U,al,l, ju varu prnnitlv! En mem avancerad
spelman Rj;s&cr s1s kanske på den ftMstc metoden:
att göra en'egcn Jilcn lät. gom inte u]lt%r mycket ljknär övermbimmm, men »om l nita (Ml paRsnr lhck) med
den och fyller ut pli rätt bULL
Vilket Rätt man än väljer, u mäme man vnm på det
klara med vad man "inte får göra". En del lyckhXa
munniUor har del dUr klart (Ur 6ig redan från CUdgeln.
andra mäue tyvärr lära m en dd rck|er. om det Inte
Bkal! låta Alltför llhi. De.som pämär att 1nµ reNr
Hnm och att npolmnnnun skall Rpehl mm det faller Bök.
är mtSngen mycket unga och sjinvgxkrn eller ockm
tfllhUr de den dkr lyckjlKt 1otui& k3teW)rScn.
'Ingen reke) utan undnntag°' heter det ju. &al1 jåK peka
på alla und'intag. så kommer don hiir 1il)n kumen Ml
hit tjock mm en famlljeblhel och det Ur ju inte meningen. Du (Ur fUndcrn ut uncbntWéen gjulv! hiw kummcr
alludi nilgrA regler:

j.

Punkt och dut'
Nu vet jag, att dot flnm oerhört månp av öda, gom
inte kan - eller råmre mgil inte tror m kunna detta och cWrRSr Rkall jag nu ge mig In på den dublöm
uppgiften att u att Um vIsa vägen. JaX sknn föiwUkn
Rigga vpp det så au Hven icke notkunnlgn kan hlinm
med j svängarna. Det Xr ju framfår allt Kehursspdet
vI Bka]l odlm Dock kan det Inte fränkommas. m ckt
mågce bl! en del mmlkteorl j början. men jak lovar
art den okal! bil av enkelt Äng. De Xnxnk 9pclmlinnon
kunde ingen muMkteorl. de *pdadc lind.4!
Det finns många mitt att tjl)gripa. nlir mnn vIll 6PCJ:l
en "uoderWmmn". Man kan t. ex. göm mm jag Nade
att det Kjordes förr: bara "lulla på" med toner som pam
BåT till melodMUmman. Lars Fredrlk$gon från Valkta
vnr mUtare l den komten. Hnn använde f. IL den underliga btråkför1ng 3om Av Olle Andcrmon. Kjcllström och

Undvik att IÅui 2:n-BUbnman Rå över lm-MUmmun.
Alltsä ej högre uW pä fiolen åjn l:a-mhmman.
Om RekundNutmmgn klbittrar över mclodlen på
det smet, Ni tappar lyssmrcn Nrt sjliilvs me
jodicn och läten blir fOrmOrd! Det år ohyggmt
månm mm siynd:ir mot det! I Kn nom gör sä har
ukert fUrUhckM sig l wfn egen sékUMsWnmn och
glömt bort alt det är Bjitjva låten vI vIll höra. Inte
sULmmm!

2.

Undvik ocKU att ta samma ton mm melodmUmman. Det blir pl6tMlgt så tunt då. Inte em om
man tar oktaven under blir det riklikt bm. (Att
mm tar oktnven 1$v,e,r, å r ju utcnhnet. Se punkt l )

3.

Att ta tonen andcles mun nwlocUsWmmnm lon
Ur också l regel olämpliKt. Dctui ydUk'r (. U. öven
om tonen |fm¢cr en oktav under. HM mm totat
Ihop en. j enn CKét tycke, trcvliX melodi. mm
påssQT Ihop med lm-stämmm. sä mhme man
ofta kolla den &r \1)la dcWjen. Det Kkr I regel
att Undra om Mämman d att alla toner klfnnr
'UU1 Ihop. Det hör man, om man spelar löten un-
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oammam långmnt, mycket lbpamt. En del
·pelmkn vIll Inte Undra på ddana där Båjcer, "för
otämmxn kommer att låta så korwtigt då!" Det
g'tSr vUl i fndlms namn Ingenting hur Btämmnlj
kltoar e,nµµm,: det Kr ju tum vId Rwnspclet bott)
den har någon 1tmydeke och då skajl det klinga
vill cnn ,de,tji,e,l,n. Det Kr ju Ingen vfollnduett det
Kr från om. utan &t gkller Att go mclodjspehmn ett bra och utfyllande Btud. Det lir Ju 3jlllva
låteo Bom Uall vara huvudmken!
4.

S.

6.

7.

Dot går att uppfatta låten på olika Bålt evad det
glkller harmoMorm. Den Bom Uall apela en 2:aBtjlmma mbto AlllW ,f?$,rg,t ,v,li,l, M lyssnat pÅ hur
molodspelaren uppfattar låten. MelodSspelarm
kxrwke kWnmer l med ett dubbolgjrepp ellor en
1Bb mträng oxtm hkr och där. Flotta måne outmmoEpelsrm ha klart för dg
han börjar
mixtra med sekunlder1nm. Tyck6r han stt den
andre åpehr åt tandem Wrvldlag, U kan han
Karsjcc be honom Undra Bf g.
stlLI! Dig lnto och spc]a en BtjUnma "på Bhjbben",
utan att ha vUl prövat den Ulkammam med den
andre. Dot är en oorhbird nonchalang mot den Bom
tv1iagm böra på! RUkoa Inte med att Du ur en
TbK)m Hlfrtlelln d. u. eller m Pål-Olle. Tlme
HkrcklSn d. L kuxjdo vl0serljgen K$ra detta, men
han tyckte deflnltlvt inte om dot. Han vIlle prUva,
och prlha hOEs. Det bör jag känna till, som fSck
vara Wrs*skanln S ca 20 år!
KALv Inte mclodn mod en våldmxn prakwtUmma!
Som Bagts ovgn; Det är BjiLjvA ,l,å,ten vi vIll höra.
Sekundmmm&o Uajj mm undorordnad molodlsUlxnman och fm^va vnckra stålllen och ge lä"
ten 1pytmjgkt och harmomgkt Bt¢$d. Ibland kan det
Maka mod ett enkelt "Mdnn-pa-pa" på rätta toner.
Ibland kan det piwss mod ¶dlrrhju1", f Bynnorhet
a me]odjWmmnn gör en Ubub RSpnmg. Ibland
åtor kan den epa melodkn, Bom Snte liknar låten
di värst mycket, vrm kul. Allt detta kan förokomma inom en och samma repr1s t. o. m. Om
vKxlfog förndjcr!
MotrCSreker är något Bom ek nma imunkavt
'¶cXnner RSr": om meloden går uppAt BÅ kan sUtxn
mm gå neråt och tvkrtom.
,
~"~""~~
" " j "
tors
téTs eller
Lem
~~ ~, . -"~
" j- ·.
mon låt ej melodierna korm varandra
~~ '><,
(fel! Scb punkt l. )

s.

9.

ut det inte biS RSr s1OTt avgtåjnd mellan Mämmorda. l regel inom en oktav, men llvorj upp till IQ
toaox"s avetåM kao a bm (dectmer kajlm dot).
Bit AvMÅndct för långt. låter dot tunt och mm
lu
doggutom Att lymna endmt på don ma av
b
morna, vllkot Bu$r belhoWntryckot.
Om melodjnelaren tar "upptakt" (vIlket Hr mycket vanligt), dm tar en elkr flera toner innan
"BJKIv& låten" oå Att sllp börjar, u låt honom
vara 01jBxm om dot. I vmo fall om hm tar en

oerio mabba toner. Thore d. y. och jag hm l:iktkkt fördUrvat vår LP-skfva gmom att i tönta
låton båda Bpela två 16-de]ar Bom upptakt. De
16-dehirna och den följande takten blov Hm mmmeltmljongl Synd. ty det ur ju dot fOrma Intrycket Bom är det vikui:iwto.
JO.

Som s1Bta "budord" vIll Jng påpekm att det kan
vara farlSgt att göra alltför olika figurer i de
olika sUfjnnmoma ryUMskt Bétt. Det Bom åv06tlls
ge en mggestlv rytm kan l sulllet verka Bom ett
haltande och hoppande hit och dit. Detta Ur dock
oakor mm en verklig gehömspelaro inte har &t
så tmvärllgt med. Han mdutcr dg väl enkelt
och naturligt till melodj6ulmmnns rytmer och
Metar inte på så mycket krångljgbeter, oöm vI
"notboksRrrungörvyr" gärna faller f75r!

Det mm nu följor Kr inge "Du får inte!". utan Mcalj Htrakum mm omå tlps ftSr den absolut oerfarne oWmmoBpel&ren.
vm toner ur det Bom pamar Ihop ? Ja, det beror dldeles på Bammanhanm. l Btort sétt kan man vu1 ^p
att det är tonema l en vanlig trekhing. Ajltd l ,C&r:
S=K. Går låten l C-dur så kan grannmamma ,F:alr,
~
och G-dur (K"h-d) vara med. Det Ur de berömh
"tre ackorden", med vSlku hjälp man khrar s19 )~!
Går bnen j m ,axm,an tonart, blir dot ± grmo-ackoråm.
ju Bkall rUkna upp Mgra:
F-dur:

C-dur och B-dur

B-dur:

F-dur och Em-dur

Ess-dur:

B-dur och Mg-dur

G-dur:

C-dur och D-dur

D-dur:

G-dur och A-dur

A-dur:

D-dur och E-dur

Nu räcker dot nog ett tag! BetrUffande molltonartema
dlkr f Btort Dctt mmma Rystem, tam där Fimb mer
att vUlja på. Man kan uven (ofta) ULXjjCA Mg Att t. ex. cd
C-durdåt f sutnet f6r F-dur som Moackord bar dmoll (d-f-a) dov. Hela tiden ©iller Att ackordet är W"
byggt sv 1:s. 3:e och 5:e tonen f jUst den Ualan. Av
cjésss tooer tar mm ajltM den Bom Inte "år %pWen°'
av melodmämman. Men det älr är rXtt sjulvkjart 1Ur
vuje normalt muMkbegåvad person. jag bam nämoer
det Ifall Du vIll Bpéclellt nagelfara vad Du btadcommlt.
vilket Du bör göra i början tl)ls Du funnSt Din Bdl!
En Bu mbte påpekm: Det Kr Inte A)ls mgt att melodb
oUimmam ton Alltid Ur don l:a tonen i en vm tonart.
Maxj får pröva Bfg fram pnom att ta olika Borters dubbelXepp och htSm s)lljv vilket Bom verkar prbsl På
så att kan en eipdman Ibland cnsäxn slttå och göra en
AkApl|g 2:a-Wxnma, Botn dock sedan m,åpte, pröväs och
findlpäB ul]sajnmans mod en annan spolma,n.
Nr att Du dkall kunna vId behov mnbbt lfgta ut vSlka
tcmarter Bom Xr 'wiut", m Bkall jag bär rita upp en
0. k. kvlntcf rkel , genom vIlken Du lätt Ber BåXhmanhmpn och hur måmm kom eller b-förtecken de
olika tonarterna har. Ben hblnder det ofta l fojkmuUk,
att ac &r med tonarter och förtecken lnc Qjg 0tjlmmer med de lurdeg mwikteorler. vIlket Hr ntt Uöot!
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Durtonarter med Btor lxjkstQv
Molltonarter med ,l,$,te,n, bokstav
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Kanukc lycker Du Bom limpelmm och kanUe icke notkunn$k, att detta med kvlnCclrkdn h r för fnvecklM.
K.imke tycker Du ocksii m r:untiomn verkar van tillkomna av ett forntida dål'hu*hjon. DSrfUr flnm det ett
annat knep. xom bättre pn*s:ir en flolim (och det Ur
väl mest de Nom xvxsiw med &ssa mkcr): Tonarten
C-dur v,c,t Du att den inte har några förtecken. Komtonurform far W j tur och ordning gonom au dm ett
"rullutmk" (urpegjM) från lxwen och uppåt (G. D. A.
E). LUW scn pekfingret Intill xadeln (det muiie där
AWSnprna llggor :in mm f$ojhalgenR början) I ett Unt
dkr gremj |v!irg Uvcr hcl:i hnken. som Otarrjgterna
kallar fUr "1mrrUgrepµ" och gör ett "rullstråk" från
m'tson mot fmRchcgn (r:m f och ner Ull am. Du får då
B-tonam'ma (F. B, Ess och ,Ass). På mmma suu kan
Du göm övemlh jm fiolen. Kormonarwma vjLxer l
"koruM" rit hUger. Ijc-lnnarlerm S bo-ml ut vihwtor.
De mm llgFr intill varandrn, dws mittmrUngen och de
två mUngnrna µn 6msw Mor lir "däkl" likmm molltonnrtcrna tcrucn under r'parnllelln mol)tonarton").
Detta ,1iUg; varje spe\mnn \'cW utan att ha Undan att M
fUmkrivlt sIK lit "noldj:nmlcn"!

Huutom kan Du ha KM hjälp liV R$)jande rmvwor:
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MollNcajoma ligger tvu toner 1Hgre.
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C)Mervera. ntt detta lmr:i Ur hi3lµmodcj. Bom W inte
bchUver lära Dig om Du fntc vIll. Har Du ett WMl9t
Xehör, Bil blir allt bra av s1k Bjulvt utan dum "kryckor".
ja. Rpnrka |Rink nu och µc$r uuimmm'. 1ngcxn spelman
!£h,yv,e,j: :uijiw andra fÖr den mkcn. det Ur »åkeri ck't.

Dn))mer Uger till Nkkmrt:m. Bom sfx'j3r nndm fiol till Schején:
"Den låton hnr ni vill ömt mycket ?" - "Hnr Mdrlj¢ hisrt den furut.
jag lmm tittar P:l SchciCM fingimr!"
Sture NliMon Tre Rnuor

Tik! tre bekmm dnlmWlmNmen nch brMrrna Tlllmmi uttalnr Mg
i Dagom Nyheter den 7 suptemher 1Mt):
"1)et Mm de som kallm nksspe|mi(n Ml ulnlimmi rikWxjlmdn va r
An (in id6 av Zorn, men don blev gjj sn)blninXom förfmkud. Dnn titeln
(rlksgpelmnn) får den som Kodkilnns m' en jury eker nit hA oWlat tro
låwr ach fått dem godk5ncln. En dej sµelmi(n av Klnmlo Mammen hnr
kaotut bort sIna mochljer då ek nlll mor erfarit hur (Uunnlgn dems
kolleger hlSvll med åren. LUviW Olle km håra en unda låt, men den Ur
av rum tmdftkmdlalekten. lk'n lir utter hlns kr trän Bcdn . Annnrs
spdar han aldrig Bolo: hion sc'kundemr nlltid, mjukt och följmmt. "
Stum Nilmcn Tro Rwor
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