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OPPUNDA HÄRAD
Nästa nummer av SÖRMLANDSLÄTEN beräknas

utkomma under senhösten 1980.

Det kommer för ovanlighetens skull att handla om
kända spelman i Södermanland ! ! !

Den saknade bruden

Spe Imansstämmor l 980

Ur Millerste-Kals dagbok

Glaboln, en spelmanslegend

Rannsakan om antikviteter

Ur Fataburen: Högtidsförkläden i
Österåker och Vingåker

Elaka tankar. .. . . . . .

SÖRMLANDSLÄTEN dMribuerm till medlemmarna i Södermanland8 Spelmansförbund och Wrmlän&ka

Ungdommngen. Utom8tående kan prenumerera på Spelman8(örbundet8 cIrkulär (inkl. SÖRMLANX-
Uten) för ett år genom att sätta in kr404— på postglro ]2 24 74 - O, Adre88 Södermanland8 Spelmam-

förbund. Skriv "Clrkulå rprenumeration" på tMongen!

Upplaga: 2.000 ex
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Det här är bruden som skulle varit nmd i fC5rm numret !

Foto Nordiska Museet
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SPELMANSSTÄMMOR 1980

Juni
Z1 Midsomma rfest
21 Lojsta slott
22 ÖsttrUffen
28 Sunnm sjö
28-29
28-29 Gammelgården
28-29

Juli
5-13 Musik vid Siljan

Julita Södermanland
Lojsta Gotland
Bergsjö Häkingland
GmngOrde Dalarna
Lindome Halland
Sveg Hörjedalen
Ramsele Ångermanland

Rättvik o.
Leksand Dalarna
Strömsund Jämtland
Fleringe Gotland
Ekeby Gotland
Varberg Halland
Delsbo Halsingland
Bingsjcl Dalarna

Augys.t.i
2-3 lOrd :Gammelgörden

sC$nd:i kyrkan Torsåker
3 Kyrkrodd inleder i Skoteksv
3 Hdlandsgårdem

dag Halmstad
3 Vigelsbo äng Vaks
3 Lackcs
3 Sala

Gästrikland
Småland

Halland
Uppland
VästergC$tland
Västmanland

5-6
5
6
6
6
9
12-12

]2-13
19

19-20

19-20
19-20

19-20
20
20
20
26
26
26-27
26-27
27

27
27

27
27

G mddogården
Mangsarveänget
Folkmusikem dag

9

10
JO

10
10
10
)2

16-17
16-17
16-)7
)6
17
17
17
23

24
30
30-31

Stadsparken

JUrvastamman,
Husby gård
Rönninge by
Åkerbygården

FrUuftsgården
"Klarhäljd'
Kdrnåsen

Apladalen
Fornbyn
G :a Linköping
Vadköping
Gammelgården

Spelmans- och
fo|k$öngam¢jmma StOde Medelpad
Hembygdsdagar Vilhelmina Västerbotten
Hembygdsgården
Säter Haverö Medelpad
löndag:hemb.görden
sBndag:Ottarbergs
festplats Vendel Uppland

BurtrtlSk Västerbotten
Lindesnäs bruk
v isor, låtar, lekar Nös Dalarna
Säterdalen Säter Dalarna
FolkdamstOmrm Bjvråker Hdlsingland
Forngården Trollhättan Västergötland

Västerås Vöstmanland
Koverstastdmmon ÖSterfCjrnebo GtMrikland
Gammelva la Brund<og Värmland
Gammlia Umeå Västerbotten
Hambotdvling Söderbärke Dalarna
Volasdag
Hembygdsgården Edsbyn Hdsingland

Liden Medelpad

Katrineholm Södermanland

Hassela Halsingland

Husby Stockholm
Täby Uppland
Vedland Uppland
Mulkjö Västergötland

N :q Röda Värmland
Boden Norrbotten
Värnamo Småland
Skam Västergötland

Östergötland
Örebro Närke
Rasbo Uppland
Västanfors Västmanland

Gös-Anders-
träffen BjC$rklinge Uppland
Folk borgen Norrköping Östergötland
Folkhögskokn sjcsvik Dalarna

30 G mssagördm. Strdngnäs
30-31 Mariebergsparken Kinna
31 Hembygdsgården Hallsberg

Södermanland
Väste rg¢$tland
Närke

September
7 Spelträff Lindome Holland
6 Sparreholmstrdff Sparreholm Södermanland

Folkmusik i
Pitedalen Piteå
Kista hemb.gård vaddö
Balteryd Tibro

Norrbotten
Uppland
Västergötland

å/
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Ur Millerste-Kals dagbok

Sammanstdllt av Arne Blomberg

Berättelse om Brännvin och Spökryttare. -
Aurora Könik8mark. och Prmen Thaveni
K|k-Ho8ta.

Leder dtt ur8prung, från Salig Organmen ö8cår
Högström, (med Kumpaner, ) Ö8teråker8 socken,
Södermanland. Högström född År ]8] 6, och död

]895. var 8kicklig Organi8t, Pianist. cellim. i
övrigt (Twen-komtnär, ) 8tor Humorj8t och Poet,
8oty1 gjorde dråpliga Poem, om allt, och silla, i
Chteråker. jämte Legio andra varierande rackar-
tyg, tyckte bra om Sprit, 8om annat godt Folk,
bland dem. (Orgeltramparen Annem Or8o, 8oty1
kunde Konmen att ställa till Blå8-våder, men ock-
så "stilla" Stormen, 8julv oförvållande, bar han
en Krigi8k nimbus från sin "Fader", Soldat i Kung
Carl XIV johan8 Armé, som vid Kriget mot Norge,
l ha8t blev Mobili8erad, "tvingande 8käl" gjorde
då. att han8 Äkten8kaps-Lygnlng, 3 gånger lä8te8
8amma Söndag, - han Wigde8 vid Bruden. gick sä
f härnad mot Baggame, - hemkommen åter sporde
honom Folket med stor respekt - "vi gjordes för
8tor bragd uti Kriget" ? (8varade8.) jag högg "be-
nen" av en Gubbe! (frågade8, ) hade icke bättre
varit taga "Huvet" ? (8varade8,) "Huvet" Bä ni, -
Mja, - Bi dä va åhuggl förut då. -

Komna u långt l beråtteken lämnar vi Miller8te-
Kåk 8äregna satsbyggnad och låter hans berättel-
8é ta form f mer modernt 8pråk. Den dialektala
delen är dock fortfarande M|ller8te-kal8:

Hög8tröm8 tredje kumpan var inte krigare. men
väl 8ocknens stömte 8nu8are, varigenom han er-
övrat namnet "Snusingen". Stolt över 8itt heder8-
namn 8kröt han över att av allt 8nu8 han lagt in l
8hj mun. ej ett iuj8 hade därur uttå9lt8 för utbyte.

Högström8 fjärde kumpan var kopparslagaren
Filmlund, 8om gällde för att tåla vad som helst
av livets vedermödor utan att knota och knorra.
"Arbeta mycket. äta lite, men 8upa dagligen. Det
ger hälm. " svor han på. Hans hudfärg var 8om de
kopparkärl han med om8org lagade, men harw
intre88e för de religiöm problemen var föga mer
utvecklat än på det allra minm av han8 koppar-
kärl.

Prosten F A Thavenju8, den boklärde. blide mu-
8|kul8karen och försynte männlskovånnen. träffa-
de ibland Kopjmrslngarn vid bröllop och gravöl
- i kyrkan träffade8 de aldrig - och förehöll då
Koppardagarn den nödvändiga 8aken att besöka
kyrkan. Kopparslagam svarade att '°goä prosten,
dii kan lä allri varä nödvänditt för milj. ja å ju
lödder ut6m 8kapel8en, en dubbel oäkting. 8Dm
var8ken haft far eller mor, men bl8tt har en
o8jäluger bror, 8lttåne8 l dårhu8e, där han da
ut ti da in i tjuge år8 ti, barä får 8ittli å 8kalä
rover, män inte håle ha han blitt klokäre å dä
inte. "

Då log organisten, 80171 - 8å kyrkotjänare han
var - även var en 8tor filur, och be8löt att till-
8amman8 med SnuMngen och orgeltramparn för-
8öka 8litta en riktig 8pök8kräck j koppardagarn.

Och så skedde! En mörk lördag8natt. då organi8t
Högström enligt överenskommeke med Snumngen
och orgeltmmparn höll 819 borta från gänget, 8ått
Snusingen, orgeltrampam och koppardagarn hem -
ma ho8 Snusingen. De 8öp, tuggade 8nu8. 8pe)ade
kort och ljög så hänsyn8108t för varandra bott)
endam de mänrMkor förmår, vIlka har ett rent
och gott 8åTTlvéte.

Snu8ingen 8om var släkt - lyckligtvis enda8t av-
läg8et - med 8tortjuven Augim Berggren, lögnen8
fader kallad, var dock lika övernaturlig bott] den-
ne på lögnen8 domäner.

Prosten Thavenlim blid och god, hade vid flera
tillfällen konstaterat denna Snusingens medfödda,
8toM begåvning och därför varnat och förmanat
honom för den syndiga och skadliga lögnen.

Snu8ingen 8varade 8om oftmt d att "goä pi"o8téM
ja Ujer fälle 86m Börjgren, löngna ho kan fälle
allri bli 8yndig å 8kadelig, förrn ho kan bévi8ä8
varit 8anning. Därför tar ja fålle löngna så dann
ho å. Å tror na, å mår väl åv na."

På denna lördagmitt ljög emellertid Snudngen
värre än någon8ln. Men 8å gUllde det ocKU att
med Innerlig om8org preparera koppardagam
med hårremnde 8pökhi8torier.
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Snuslngen ljög därför så gräsligt hemska mker
om den allmän fruktade, avskyvärda och gruvligt
8pökande 8toM trälår. l vilken dödgrävarna la ner
de benknotor, 8om de fick upp vid gravgrävningen
på Ö8teråker8 kyrkogård. att både Snudngen 8jälv

och orgeltramparn ryste av skräck och blev nykt-
ra. Koppar8lagam däremot bet Inget på, han 8vor
och 8krek som vanligt. att gällde det u skulle han
våga ligga och sova en hel natt bland "döbenen" l
denna trälår. som var helt nedgrävd på kyrkogår-
den 8å att endast locket synte8.

- Hörr du Köppärlunn - sa Snu8|ngen - du pratär
8å mlcke unnerhaltit dravel, 8Öm att du 8kulle
vågä ligga å 8Övii iblann döbena på körrgåm 86m
Ingen annän leväne miinniskäl uti Unna krMeligä
förmmling nånsinn l mannliminne vägät företa gjjj.
För e (= l) kannä brännvin en8 du tör8, ta milj dän
8varä8te hädänCird. inte en8 hämta hit ett döben
uti dennä mörkä natt!

- Sa du e hel kannå ? - frågade koppamlagarn
ly8tet.

- ja 8a e hel kanna, varsken mer eller mlnnre -
8vårade Snusingen högdraget 8Misig.

Kopparslagam gav sig huvud8tupa iväg till den
fruktade dödbenslären, i vilken organist Högström
l hemlighet krupit ner. Väl framkommen slog köp-
parslagarn upp locket och grep det fOrma ben han
fick tag i. Men då stönade en hem8k rö8t inifrån
dödbemmörkret - Släpp benet, det är min faders!

Kopparslagam däppte benet och grep ett annat,
men då 8tönade rösten ändå henwkare - Släpp be-
net, det är min modem!

Koppar8lagarn släppte även detta ben och högg ett
tredje. Men då vrålade r&ten inifrån mörkret
8om tordön: Släpp benet, det är mitt! jag är ryt-
taren Blomster uti Konung Carolus Xll:c8 Kongl.
Ryttartorp!

Men då blev koppardagam förbannad och röt - All
heder å ära må vederfaräs ryttäre Blöm8ter uti
Konung Carolu8 XII:C8 Kongl. Ryttärt&p! Män
inte pöveln kan då begärä att Ja 8ka 8örterä helä
benhögen för e kannä brännvinn i ett sånnt sablä
mörker. Du får fömökä åvarä bene tcs8 ja k8m-
mer tebakä mät. Nu tar ja bene även öm dä vorä
e r6mpäkotä utå den Leä. KOm dä innerlitt ihög.
mllg ryttarä Bl6mster!

Och dUrmed tog koppamlagare Filmlund till 8ina
egna ben och sprang för livet och brännvinet, i ra-
mnde fart, förföljd av organbt Högström. 8om
tjöt och vrålade värre än 8ju ostämda piporglar.

"n ;"')
>< _ " '
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Koppardagam rumde in till Snudngen och orgel -
tramparn. kaunde dödbenet på bordet och 8krek:
Här å bene, hit må brännvlnnel Döbene tillhör
salig ryttåre Blömuer uti konung Carolu8 Xll:é8
Kongl. Ryttärtörp. Å han tjöt sÖm ett helt tjOg ut-
hungråde vargär för att han inte fått brännvinn på
flere ]00 år.

Snu8|ngen gav honom brännvinet och 8q - Ge cläj
genä8t för 8äkerhet8 skull iväg tebakä må döbene.
ja ha hört 8åjä8 att dl 8täller te mU e ma88ä otyg
8ånä ar benknoter. -

- Näj. då kösser ja hällre Pott|far8 hustru än ja
vågär gå tebakä må benknota l natt. Då blir ja
levänne 6ppätcn å 8alig ryttäre Bl6m8ter för han
va någe te uthungrår å tör8tuger, dä hörde Ja på

tjute. -

l samma 8tund öppnade8 dörren och In kommer
organist Hög8tröm. nykter och allvarlig.

- Vad gycklar ni med ? - frågade han och fick då
av koppardagam höra om den 8pännande uppgö-
reken med salig ryttare Blommer.

- ja, det vill jag Uga dig, koppar8lagare Färn-
lund. att inte är det rådligt för dig att gå till
kyrkogården med benet i natt. Det 8tår du inte
ut med, men som kyrkotjänare vet jag ockdi att
dödbenet måste Higgas tillbaka i benlåren före
solens uppgång och "läsW' fa8t igen. Annar8
börjar det 8pöka och du får ingen ro varken nät-
ter eller dagar Färnlund. Nu är det så enligt la-
gen, att endå8t prouen, komministern eller jag
kan läm fa8t benet, förstår du. Det är nog klo-
kmt att jag 8köter om det, för om prosten eller
komminMem får reda på det här, torde de åtala
dig enligt lagen. rn blir du straffad med tio år8
fä8tning88traff på vatten och bröd, å det mår du
heller inte ut med Filmlund! - 8å organi8t Hög-
8tröm lika allvarlig och 8måil8ken som kommi-
nmem då han jordfäue fattighjonen.

Kopparslagam lkknade till.

- Tie år8 fUtning på barä vatten å brO. Hur i
hällslcke 8kulle ja kunna levä lie år utän bränn-
vIn. å inte få dreckä annät än vatten ? Vatten,
®m Inte å annät än en djävlä Ort grod8vett, vari
lever en ma88ä tvetidigä tagelormär o annrä vid-
lyftigä åbäken, fullt knappt halvgångnä pelikaner.
8öm vamken Gud Fader All8mliktig, Bekebubb,
eller någen annän nån8inn utåt blyg8el ha villä på-
tajt 8äj att di ha 8kapä! Så otäckt Öm di kritta å
van8kaptå 8Öm lever l vattnet

Näj, Fy tumn. Du får ta hann 8m l)rännvin8kanna
Högström, 6m du tar ryttäre Blomster8 benknotä
å lägger na i benlåm å lä8er fa8t na. så ja inte
räkår ut för nära forntldå vren8kä 8pökryttäre
eller annrä vanhedrände vattenkurer. -
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Organi8t Hög8tröm tog med faderlig välvilja för
alla, mint inte min8t för brunnv|ngkannan8 8kull,
hand om ryttare Blom8ter8 benknota, gick till
kyrkogården med denmmma och lagade att den
kom till ro l benlåren.

När han kommit åter till gänget, frågade honom
Snudngen:

- Nå, va ryttäre Bl6m8ter dnnter te äta Opp dåj
alldele8 okokter, å i övrigt måtto enrMen å
vrånger för Bl felanne8 benknotä, Hög8tröm ?

l :' '

- Håll käften K6ppärlunn - vrålade orgeltrampam

indignerat - Vet du inte din ärjlgå jäkel att Aurora
då å ml 8värmor l form gifte aå ?

Gänget hade nu nått det tilktånd att de, trot8

8törsta ansträngningar, inte förmådde utreda be-

greppen tid och rum. De föll undan för undan ner
på golvet och bov under så kraftiga 8narkntngar

att vugglö88 och råttor i djupmte förtvivlan över-

gav käken för alltid.

Vis8t inte, alla go vänner. Sätt er runt bordet,
gubbar, så låter vI brännv|n8kannan göra ringdan8
mellan obs di långe Ur finn8 en högädel droppe,
u ska ni kur|o8um unlcum få höra vad ryttare
Blomster berblttade under 8tort gemyt. Hör han8
egna ord: "Hälsa så hjärtligt till koppardagare
Färnlund, jag har inget annat mot honom än att
han super för lite finkel. " -

- SBpp lite, - 8krek koppar8lagam rörd, - Ja
lövår bättring åv ijä8tä förmågä!

- Å sen 8å ryttare Blommer, - fortsatte Hög -

8tröm, - Hår bär man inte på gammalt groll, 8en
man blev av med det av allfadern förbannade,
8vaga och 8yndlga köttet, 8om ju bara 8taller till
en ma88n krämpor som lldeker, gikt och led -
gångsknarr. Å apropo8 dä, en benknota mer eller

mindre 8pelar Ju inte så stor roll i vanliga fall -
men pardon Hög8tröm - jU8t i natt kom kopparda-
gare Fårnlund mycket olägligt. För jU8t i natt
hade jag en brådskande order av min 8tore konung
Carolu8 XII att Bom kurir föra ett brev till Aurora
Kön|g8mark och då behöver jag sannerligen alla
mina kotor. Men välslgnad vare du orgåM8t Hög-
8tröm, du kom 8å mycket mer lägligt, nu har jag
alla mina kotor. Kör l vind! Dom har balun8 hos
Augm den starke i natt. Innan natten är slut har
jag dansnt med Aurora.

Därmed punkt förstår ni gubbar, för när ryttare
Blomster 8å9t detta då 8ått han på ett åbäke till
hä8t, som bemtog av bara benknotor. Men han var
lika hOp som kyrkan.

Kör i vind. röt Blom8ter, å 8prängde Iväg 8å
tumijiivlltt över grav8tenar, gärden. skogar och
moras u det dånade som å8k[l i rymden. I denna
8tund danmr ryttare Blom8ter med Aurora! Hej
gubbar! En skål för ryttare Blom8ter. leve han,
kör i vInd! skrek i påto8 organist Hög8tröm.

- Dä va titan Hög8tröm, va tror du 8togg för nått l
Aurorm brev ? Hi, hi, hi. . . - frågade Snudngen,
di8kret 8krattande.

- Aurora, Aurora, Aurora, vå va dä för en
jävvlå. . . - vä8te koppardagam, Bom var kvinno-
hatare och i övrigt blott minimalt bekant med hk-
torkka per8onl|gheter.

Under oavbrutna gurglanden, vkdanden och 8tarkt
brakande läten framhärdade de fyra gubbarna hela
den natten i en atmodär 8om ej kan be8kriva8 -
blott upplevas av ett fåtal utvalda.

Underligt nog vaknade dock alla fyra gubbarna till
liv då 8tora kyrkklockan ringde för8tagånggring-
ningen på 8öndag8morgonen. Yrvakna och duvna i
början blev de i en ha8t klarvakna och 8kräckslag-
na då de dig varandra8 förändrade anleten.

På lördagmatten då de 8omnade hade alla gubbar-
na 8tåtl|ga helskägg. Nu var detta fulMändfgt av-
rakat på alla fyra kumpanerna.

De 8åtte dg tungt och dokörade runt bordet och
8tirrade som dumma kor på varandra - men bra8t
8å ut l ett fyrfaldigt gap8kratt.

- Ni 8er ta milj tumn ut som tre menl&a blekdk-
tiga harkrankar - sk rek organkten.

- Å du Högström liknär en "enuck" Om har för-

lorat tron på kjoltyge ii tappat matlu8ten. Hur faan
ska dän llittrördii. goii prosten Thaveniu8 kunnä
predikå ett Guss öl i kOrka i da, nå han får 81 ditt
förklaräde anlete, där du 8lttcr å leker må 8pel-
värke framför 6rgelvägga. Hl, hl, hl, pro8ten
kOmmer å klknU å skratt. Dä blir en syn för gudär
dä. - 8krattade Snuslngen,

- Du har ratt, din 8pjuver, å ett dint här tlllfälle
låter vI inte glida förbi utan VI går alla fyra å Båt-
ter obs framför orgelväggen å glor på prosten når
han 8ka prädika. Prosten har lätt för å falla i
munterhet 8om ni vet, å vI bör sannerligen göra
allt vi förmår 8om goda församlingsbor för att
roa vår goda prost, - 8å organisten godhjärtat.

l samma ögonblick gläntade Snumngens hushål-
ler8ka pä dörren. Men då hon fick 8c fyra okända
8kägglö8a män u 8åtte hon sig med en duns, av-
8vimmad vid dörrpo8ten.

Gubbarna fick 8nart nog liv j henne och förklarade
under edlig försäkran vIlka de var.

tjt±
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- ja får fälle tro er då, fa8t ni 8ir grädigä ut. Ni
mr ju ut, erä fullngär, 88m ni 8kulle lldli å olyck-
lig kärlek. såna stållår! Vet ni Inte erä kräk. att
karär 8ka ha hekkägg. Öm ni inte vet hur en kar

8ka 8é ut 8å titta på Augwt Bärjgren, dä å en kar
både da å natt dit! Å mört 8vårt hekkågg har han.
Å förräxten be8tämde vI l natt att vi 8ka giftä o88!

- Härre jé88é8 männkja, ha Augu8t Bärjgren
vari ho8 dlij i natt å lmtämt att ni gka giftä er.
Då 8ka vi bli tre Öm dä. Bärjgren ii en mortjyv
som 8tjål, vet du inte dä. flicka ? - suckade
Snu8ingen.

- En kar 8Öm inte 8tjäl pu88är, ti Ingen kar! -
8varade hushållemkan snäsigt och dog igen dör-
ren med en 8mäll.

- Att du har en dinn kÖnä l ditt hus - 8krek köp-
parslagarn.

- jasU. dä va dänn fähunn Bärjgren söm rakå
mandomen å obs l natt! Tvi fan! - skrek orgel -

tramparn.

- Vid bröllopet i Kana bjöd8 på bästii vinet till slut
Dlisamma gör ja. Igår biO ja på brännvinn å 8nu8,
i da bjur ja på kOnjak å mat, å stinn går vi å roUr
promen l kOrka di gött vi förmår - 8krodera Snu-
dngen.

- Ditt hjärta är gott, Snusingen. Och då du öppnar
dina läppar. flödar där v1Momens ord tllkam -
man8 med Ljunglövem utmärkta snus. ja, mnner-
lfgen säger jag Eder, denne mannens ord äro bal-
mm I Leve Snwlngen I Hu rra, hurra, hurra l -
deklamerade orgåM8t Högström.

- Å 8änn drogg vi fväj te kOrka - omtalade många

år 8enare orgeltramparen Anners Orso, och till -
lade - å där 8åtte vi 088 allä fyrä framför Orgel-
vågga för att pro8ten riktitt 8kulle 8c Obs. Å 8änn
glodde vi på pro8tkräke åm 8tinnöjda. fånlgä

dumbär, må käftäma halvöppnå men8 han 8kulle
te å predlkä l prädlckstoln. Å a då nånn 8öm tror

att prosten kunne prädlka ett Gu88-ol, så tar han
gruvtitt fel. Nä-nlij-månmn. prosten harklä 8åj,
snöt siij. hostli, hlckå. togg på säl glasögor. å tog
å säj d6m. Å stinn kröp han ner i prädickstoln di

barå hiire syntes pän. å där rotä han. snörflä å
fny8te sÖm e hunnrackå l e rävlyä. N börjä tja-

ringar 8nöftii i bänkar: Gu bevare vårän pro8t!

Månn då klev komministern opp på prädlckstoln
å sa: 86m våränn vördig pro8t ha ådrajji 8äj 8vår
kikhostä, 8å ha Ja på pro8tens ömkan ijtajjl maj
predikä i da.

Å kommlnistern klarä 8äj bättre, mån dä berodde

ju på att vi 8åtte 688 bakom örgelvägga sä han inte
dig 088.

Å bi dä nånn utå er 8ÖTY1 tror att inte Ja 8kulle kun-

nä hållit väre l Örgor, häller att brgelnMen Inte
8kull varii kar te ta ut pilligurerna fa8tån vi va
lite fullä. di kOmmer dl på 8kam. För ta milj
8jUttån, Hög8tröm 8pelä 8å tusanjävlltt, å 8jöng
8å förbannåt. å gapa 8ä våmlutt 8tort, 8å käfthöle
8kymde b8rt helä huve pån. Men vår geck dä åt,
ja ta milj håle, våre vart dut iblann. 8å ja feck
stå långli 8tunnär å kippa Utter ännen. För Bi
6rgvärke vräkte i säj allt vår söm fann8 på läck-
tärn. Värst va dä när Hög8tröm lät bamnema
vrölä så kOrka skakä i 8lnä grunnvalär. Män då
va han tvungen te görä, ha proaen 8agt ten. Dä
va endä Uttc te få 8kräck l bönnra så dl höll gjjj
vaknå ha pro8ten kömmi unnerfunn må. -

(Detta omtalade, den gamle f:d: Org-tramparen-
Anner8 Or8o. i Hulla By, År 1898. ") för mig

Undertecknad (Bonde-Spelman Mlllemte-kal. )
= Karl Ertk88on.

Tecknm Stockholm den ]7 Mars ]935. Karl
Erik88on, Säby &teråker socken - Södermanland.

(Ovanskrivna Historia, lir till sitt ur8prung från
omkring l 860 talet. ) och delvis tecknad, enligt
Österilkers Bonde-Oialekt. - och var jag Karl
Erik88on. "som födde8 26/4 188]. i Säby, &ter-

åker socken, även per8onligt känd, uti min gröna
ungdom. med alla följande Per8onerna, 8om figu-
rera i berätteken, nämligen (Organist Hög8tröm+
Snu8ingen+Orgeltrampare Anner8 Or8oq Koppar-
dagare Färnlund-Stortjyfven Berggren. ) och de
voro var för sIg, så mora Galg-HumorMer, och
Original, att Hktorlema om dem. skulle bilda en
timenlig Wolym. Prosten F. A. Thavenlus minn8
jag ockdi från mina för8ta Skol-År. (En blid och

God Människa var Han och mycket Mus|k-lntre8-
8erad. AM äro döda sen många År. jag betvivlar
ej dera8 SMighet, de voro innerst inne, Goda
Människor.
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Glaboln
EN SPELMANSLEGEND........···

Alla landskap i Sverige har haft sim legendariska
spelmän, spelmän SOm varit $kick|igQre än sina sam-
tida yrkesbrCSder och som genom sitt spel och sin ut-
strålning kommit att leva kvar i folks minne. Söder-
manland Or i det fallet inget undantag. Vingåkers
Widmark, Gmniunds-Petter på FogdCSn och Tjödergubben
från MtSrkö är några exempel. Den här artikeln skall
handla om en annan legendarisk $Brm|and$$pe|man
frön västra delorm av landskopet, Glaboln.
Gkbol Or egentligen namnet på en gård sOm ligger
mellan Katrineholm och St. Malms kyrka, inte långt
från vägen Katrineholm - Nyköping. Den har fått
ge namn åt tvö spelmän. Den första var en spelman
som levde under slutet av 1700 och början av 1800-
talet. Hans riktiga namn vet vi inte, men han kallades
allmänt för Spel-Erker. Den andre spelmanneh hette
Fredrik Jonsson . Han dog någon gång på 1880-talet.

Om sambandet mellan dessa två spelmän vet vi bara
att de bott på samma ställe under en stor del av 1800-
talet, Den yngre Glaboln skulle tidsmChsigt mycket
väl kunna vara son till den äldre.
De uppgifter SOm finns om spelmännen bakom namnet
Glaboln dr sådant som folkmwikupptecknoren Nils
Dencker fick betuttat för sig då han på 1920-talet
reste runt i södra och västra delorm av SC$dermonland
och tecknade upp låtar och uppgifter om spelmän. Om
den äldre Glaboln, Spel-Erker, kunde gamla männi-
Skor berätta följande:
Det var en gommal vithårig gubbe som spelade våldsamt,
grät när han spelade och ville ha fiolen med sig i
graven. Den skulle aldrig tystna annars. Samma sak
hotade f .¢5. jamtspehnannen Lopp-Nils med . Om hur
SpeI-Erker hade lärt sig spela gick följande historia:
Han hade som ung deltagit i det finska kriget 1808-
1809. Vid ett tillfdle ville hans kammter slå ihjäl

en gammal finngumma som de träffat på. Spel- E&er
förhindmde detta och som tack för hjälpen fick han
av gumman en amulett som han fick önska sig tre saker
av, En av hans Snskningar var att bli en stor spelman,
och det blev han också enligt bygdens åsikt.

De låtar som finns bevamde efter Glaboln är till största
delen upptecknade efter Johan Albert Ekvall från
Hagbyberga i Björkvik och efter hons spelkamrat Johan
Lilja från Nyköping. Men även andra spelman har i sin
repertoar haft låtar som de tillskrivit Glaboln. Stor-
spelmannen Melker Andersson i Husby "upprdtthöll

förbindelser " med Glaboln. Hos en del spelmän i
Flöda påträffas samma låtar som efter Glaboln.

Utmärkande för de låtar som tilkkrivs Globoln ar att
flertalet av dem har spelats på fiol med stämningen
E-A-E-A. Om Glabolnpokkorna skriver Nils Dencker
i en artikel i Sörmlandsbygden 1935:
"Vid undersökning visar det sig att hans nu så genuina
bondepolskor härstamma från 1700-talets danspolonäser,
vilka hon väl en gång lärde sig som soldat.Oen om-
vandling av motiv, som kan studeras hos allmogehänt-
verkorens fria, ibland konstnärliga behandling ov
stilelement, är ej folkmusiken främmande. "

I Svenska LÖtar, Södermanland, finns sex låtar som
direkt tilhkrivs Glaboln. Det är fem ddngpolskor
och en vals. l opublicerode uppteckningar frön Söder-
manland, gjorda av både Nils Dencker och Olof
Andersson, finns ett flertal melodier som direkt eller
indirekt hur$tammar från Glaboln.

Ingvar Andersson
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154 b.

Stämn:

¥¥ 'fl"' ,1. L' .U, 'T T ' l, l i" n l

Fe" "7åm jj',1. j}. jj |"7,rT l l
p|||"n|mr||l||i[","ji|

1^ '!1,i l m iii , a,n ^t,

kg ["j l'jf i=3=tm l m ,r |Tn!
k"' =' l' ||t'"' |A a, |r',| 'fZj
tl"' ym ,~åZu" 'j"j j; iT'7 ii ,"1

k"' "l f?',j ,Sp '" J"LU l' !L| l i||
Låten kallades 'Glabolns polska' och härstammade från Glaboln. Ekvall

hade den efter smeden Jansson. (.m l).)

'97 b.
Stkmn:

m £""l u" Tj ii "I |LU"LL jl

F""""La'j,j|u7 n rii ln ,1|

t"" ' LL"LL LjJ jr' |L' I ||"1" m , r"' fi

n " ui ii" |,La l" ni' g' l' , l

t\"" f rz |Tl~U] ' 'iié ' i||

Lilja har lärt polskan av Ekvall. Den härstammar från GJaboln.
Ekvall spelade polskan med låg inledningston.

a: D,)
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efter Glaboln
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49M~fy ."' i rttp¢p1 ¶ "l l i Il

" Vingåkersspelmännen "
Axel Wester, Ejnar Wester, Evald Larsson.
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Här följer ett stycke kulturhistoria som av många kanske uppfattas som svårläst. Materialet
härstammar från 1685 och vi vill gärna uppmana våm läsare att ta del av artikeln. Den
urspnmglige författaren var kyrkoherden i Västra Vingåker, Marcus Simming.

För att ge en bild av bakgrunden har vi saxat ur f. länsantikvarien Ivar Schnells förnämliga
förord från utgåvan 1938.

i. Schnell: Rannsakningarnas tillkomsthimria och innehdll

Sverig var en Körmakt utan hiMork, när trdlidriga krig«$ äventyr töm
nit dl lyckligt ·1ut. Vi~!*n hade $bcn4kj lärde redan under mcclehidcn
häVdat, MI deras folk6 himm hörde Damman med ett |Idikarc kripaventyr M
kmnncncen, (Q)|kvandriWarmR golhka erövrinKMåk, men nmcrialct till .cvcrim
ahl·ti himri.i hämtmla ur den klmi»ka Jillcralurcn, och ijrjc nyklcri tänkande
(arlallarc m!lme kännu UK 8|5 j'4 mäkcr mark, då han a|drik hack Iill(älk u·ri·
nerj mm m¥illcr med matmål hämtat imm lunchm cKm KrånNcr.

Ur hhmri·k·tqWmfhk synpunkt var $verike vid ihm:del» milt ntrnligt
htet kant ,1v Um em. lk centrala arkiven börjo«le (Orm under Gumv Il Adolf
·ap famre (orm, 1(u(v blev den fOrm kam)kra|iNkl rimliqa bilden över Skan·
Jonm ten mmmnMålhl av Anden lture, Mml (vII år senare tick knnumen$ uµp"
'JTål¢ Ml urhanibem dt »\·emj¢t hnmäteh, uch den Iryckla l¶w¶rafiNlk3 1iit+
"Mmrn in·kränkte Mg till en hdvt dmin arbeten främm C)bu6 Magnm:
1Ml«ria dc Kenlibub Ncllden|rionalibu0 (U55), vidare Jdmmcs Memnim:
svc.qKn|m'm|¢0rp|i» (1611) uch Specda (16IJ), M. Zeikrum Neue beschrci·
bum der Kömchrkh Schwden und Gmhcn etc. W47) "ch dutligen Ohm
\Vcxummp.(;y||enAMpe: Epilamc QkKriµ;oniR Sueciw dc. (16y)).

Fkrfah|ika uppdhg iill en odmd hi«onkk·(op|wa(ibk foruniw kommer
Kil .tänd under Ic~la|d$ lopp. Xdgra viktijµ elMMj¢r i detta arbete lxlecknar
lcikwIBtik¶:lri¢·äm|m«$ inriimnde Ar 1(5 Anliki'i|«$kd|«i¢lN mi7 och Mu1·Iigen Erik ljahlk'W uµjÅmg 1&1 au |:;m|kQHnmu dl |oµWrafhk| verk över

Xverqéc md dm pmvimer. Under namnet Succia muiqu:i Cl hndierm ulknm
.vrhe1el yb iSr senare. En mycket viktij: omk till del Lqnka dröjmåkt md
arbeten duilömnde var briMen M upNhter am vad mn var vän Alt uppmärk·
·mnnm i arbclel. En väg ur den 661rilNden finner rhhlbew Kcnmn all
nnlcnyca till ärkdhknp Johanm Lciwiir md h®imn mn l)rii&|eNkapelB md·
verkan i arlMcI, M ddnnt All Ml kyrkuhervlurm nkullc upjWh'a från sina

0

lkn mc·1 kända wh lmydkhdulhm av deµa undenökniWar är ömn Nakc
den "rmmwvkan mn mMkvileler", ujm |åui¢k under t6m·tahm 6¢mn dd.
!ga|v0 (md lill un&räkniWen låg i liden, och den, »om kemi det all Km, var
annbmim Jnhm lladnrph. År 1665 hack Sverige nnclre rikmntikvarie,
|.aurabhu% 1Mreu·, oHiU och ham dterträchrr blev öMkölén JOhan Hachorph.
Ham anhbarijm g5rniW blev främK knuten lill publicerink av Kam|a ham1·
lingar, qA°h Icj.m från hörjan av Ain km mm antikvarie indh han den uhmi·
'onlcnlliga lmyakhen av m Wm känm dd viklik;o urkiv, mvhi .€wrik¢m horn-
miimcn ntjyir

I'ai wrkmml mod i niu adme fick llmbrph m ribkamkr Maknm Gabriel
lk la Garahe, bnm cleln fnunför dkenc mcdtådare ym llmkrph Kim ankln|·
nim till ckt m lk h Gmdie jtrumh& Amik%il¢1Nku|kåKie(, drh wobn lämmck
hmrmo jpd hjälp i ham v'erbamhel till kd%et» frwmm .\ntikumgbkdk*id
km d mim ;m knyim mnnwn med mnnmkninmn an den blev Anjmrn
md inmnitiwm Ihn 17 ckc. tN'n utfärrhde Mihehebm· för kollej;i«, och
den iå ckc. ntk|ck iii kmWikl brev till Sverik« bigkTr, mm dd· innclqd|
ett iqmki "plakat" ank. 4yhl för wvent4uj hnmninnen, ueh även ¢10 hemMllan
ai lihjnnde Iyakhe . "Vi bcfalle Eder för den kull 11Ade|iNn, mi .'i ville fönnå
allu kl:rkuhen|,or ö bhn ·fi(t, all cle Mika med kyrkmärvhrm ooch 6exmiin·
nem wIa var i mm MK'kmr uch l}räplcKii|| (iiQiKI nch Kmmk°|ik¢ll dccnökx
'"'h n|r|"m a|l;ö :mllk\0|41er, mn där kunna \ara iill linmndcn niimliken
Mk'halhm rmwlemr uch k·rc·nmmkri(ler {mc UK Mom hnjdmrm kmunWo· uch
jånegriflcr ¶bUH1 mnlru nårkdiga anchackar, tillika md Mc nomlih IäYh mmb
i deriw kyrkor nch mn·knm hitta». ammnen där nfWm kamp eller »md har
Mlhtx där Mhm uch hu· furjoom haver NMt, eller gamhv kamuW· wh Nov'gårvhr
eller Memkamar wh mmm »IM, nå Ml dc icke MlcmM npplcckm deminna
utan owh Krmlncliken ehcr»µim \,v¢i irjjilimwr m'h NWbr Uno rar uch m ifrån
(urna tider hma varit nch ännu m, L4t,md« »dm gm m (iineckniW uch rela·
thm därav undeNniiN tilhkiCkm Skulle där ork hm en eller unmn, oum
lon i dcrtw mcknar eller nck i »jaha kyrkoorm, finna» Mm Kam|a nuinudkripl
m' vad namn dc \m4 kunna, niynlwrter, Niki|| eller imml ddanl, nå vilja Vi
ork i lika 0inåii¢o Jämn bliva infurmer:cde, im Vi »edan nå 1Ma uwkrhandu med
Wma mi M kmnmumkalhm uch knµinr där m, då dc kunm vara värck åkt.")
— — — [km var akt \iktipM¢ i fömlyn&rerekerink¢m bmv, mm mliimlc
till lmkmp lCrich l·:mµmkriu$ den Le ahsr. M\ddv coch iimm iinm lmmral i knn·
*htori«lrkim i $träoWnä· (Serien Kund, brev If44 -167) åd. Il7f~¶ mi.

a'
0

·' µ
i

. i t

Amihwric Johan HMorph, aulikrih1craH00$auiugarua¢ Nrrllorxmml
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lk'n njåmförliW inlrcgNjln|:¢4|c imdcrök·
ninken cmnnemr emcllcrlid tr.in \1arkm
$immink i Vinkåker. År I(d)7 \ar han pränt

i cmmjö i Gbtriklnnd, och kveremr redan

|'11 t(58o·lakt hiw tydligen mnn^kninKAarb¢l¢t åter blivit akluelll i Söder
nmnhnd, uch tinviikaKåWNältel är nu, mi |MMNhij\dinkcn Kenom & olikn
foW|cricrna± redogörare avkräver prbtcrm b¢gkri\·ninu.lr Jklla Akcr ej M en
Kånk över hela länet, utan efter en till 6yneR mycket Kwitycklig r mn km
reknnmruenw med tillhjälp .w de dMemde undmöknitw.mt,i. 'ndermluncbm
ärco dem även (öm·dclu md bevarade ndrmer, ulkct jµjr del möjligt Ml
hcmämm, vilka myMighewpemner, Mm ulkjorde unolcrwknhWcm drh-ande
krafter. Raultnlel hlir följande:

I(N3 Griµholnw (ÖKderi (Åker, Sdebo uch Nga härader)
R&rne (ÖXderi (B. och V. Rekarne Mmder)

iiaj (Mmn4 iijµleri Kcnmi Amlm llelmul pli C;jicrmm 0 Jlclmla
wckcn (()10|0Im¢k¢ nch Vi||Altinhe härader).
X'ykiipini> (iipkri mmn Johan l'lwh i NyköphW (kom, llälii och
Jijn,\krrN härader).

IQ«4 Nkkriiirn· (iWkri genum lhnid kUWmn lä .Inka i Nmmda mrken
' (Sodmhm uCh Sumlika häradcrj,

f )10|'utµh föWferi p'm'm ,\ndcm ldand (dC mt).
.¢yköpint:· föWkn K mm Anden Erikumn (uc 1(Nj!).

ltNh Kekmie 1öjµlcri p'elum) Sven llärhW (»e t(Nj!),

därifrån en rnnnmknn, men 1(74 förllyltm
hm (j|| VinBk¢r, uch får ¶(«3 1ÖNtå K||nken
i ulqN|rak mi mnnwka am mikvilelcr.
Umknökninnm kommer dock mest all handla
cm Ovnm/ö, nwn IO$ rnnnNakaN det åter i
C)pjmndn 1US;deri, och nu (Ar Simming Iillfälk att KÖm en ut(Urlig lmkrimiW
över hornminnen, nmnmkick, klädedräkt, briinur$eder uch mycket anm. Denna
ham bcriillekc är med rällu berömd nch ofta cmemd, nch utan Ml vilja förriW
SimmiW fönjänsl, är jng aW"ui$tcn (mmMlh, alt Juhan Hadmph även i (dp
am denm uppiccknim har en dd av liran au den kemi till, i det ham µ¢rMm|im
animerat SimmiW till (onmt (or4mhyé blund mknens Sunda minnen. Våren
jhS4 hittmb i det Kamh mtaruår i ViWåkm kvrka, tro|iken i preddlan, ett
chokument fdn 1422, aWhmk :·:t ()bh Ne ji 'ViWllker. (1hkument« är
uvlryckl i N. AuK. l.uMgrvn: lbkrilniiW ÖNer Vihtra VingAkm cocken,
CJrebm m, Nid, tyo L) En bre\°avNkrih i CWNNla univ¢rNileNbib|inlek (aikn.
W tig) fdn Hmlnrph till SimmiW cmilahr fyndet. Ilrem är Qklk|eckmt dm
Iq) mv. i('N oich åm bl. a.: "l KAr ankom hm mig en unk prä·lman, 'aml in4
leveremk Amoldi SIrcngncmin brev WM S. Ohm' Kjik i \'inkåk¢rN socken,
Mm imt Ner 142j daterat, För rilkel Eders Xrevördigh« av mig höCdigm
bclackm." — Efter en färkbriW över vad dem Kilen bclylt hmdiler brevet:
"Jäk ömkur nu vela cm Ukm mdera tinnm m' gilkmupn eller äWr där
¢mlkriN M mmn hma. EljeK hmde Eders Xrevördikhet mig Att vilja i sin
|mmu|ura Iåia fKtigt eflemökn Mhhanda monumentu, run«eimr, mn¶, run·
&"kcr, hiMuricr, 0aKor, jCmnk qhe'ckcr och amm dikt. Vad Edem m'Ör

dikhe| b¢hakölr härutinnan cm betjåm, ukdl lända Eden Xre\·Ördikhel till ära
00och herimi hm oml ., ,

Tyvärr hm nr@indel Iill Siimminp ulnra nmmakan Bmrlöm töm unnit, men
|ycklik|viN finnas minst två ·jälwlänc¶iga, men rim emellan i nämn varje detalj
överenmämmimde mÅriher, bäWc lydliken Kjurda µ4 Richard ·bcckr inith·liv. lkm ena (Örvurm i Vit(crhc|mka¢|cmienN arkk, den andm i Zkrman|And·

hyrnmimwför¢nink$ arkii i S|riinknä·. Viol l|IKivninken har den (Orm awkrif
len kmnmil till Hnvän¢|nink. Xär uch hur 0)rikiIHdel knmmil bort lir ej gm ull
$än0
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IlS del wrmlämhkii yråbIcNkap« skrev ned sim rannHkniWr, vm då
rim kmcWbricr av hornminnen, %om ArMcih intrmemde m}|ecknnrna, medan
andra bkvoo hell förbiwhb. Kanhätda förvånar del, mi Siklenmnland, unn
VÖNll *ik vara h5 uerhörl rikt »Ienyxiynd, ej har en enda nmhi dämin i rann-
Nakni%wm, men del bemr helt enkelt N, Ml Adam hak¢r ej Rikmdes till
anlikvdcter utan till naturfenomen. EMIR KäWe upl)faltnim under l(xjo·ta\«
ej emhal bland lekmän utan även i lärda kretsar rom Menyxor hkvikkxr. Im-
cnm räkmda "jätl¢kynr" |j|| xnlikvit«cr, och fdn dl dmin håll rapµ"·
lem Adam. Nlim mrrc inlrmc ha ej nmiserna utom från Sorunda orCh TurÖ
Ih;j oich tc«q. $ärmkill uppj;ihcrna om Helvcmkälla vid cjjj ox'h "kmcln"
mm '\årwkii'lhorna" rid Lindalen, mphi 'Iicbke pjjf¢ männinkor tum l ·1l imom ¶öndaKMnnrknarnu förrän »d Kår upp Ni det Je m4 blivn vårtm K\ mc i k.

kälhorm \i¢i 'I'rävik ¢K'h Norr»kog åm äkcrliWn åwn jätlcgrj'tor, u|k.ä· [Alen
brukaw iör "»vaka öK¢m uch emot elvcbhht" I mnlmnd dännc·j Km) jUpcLm
mi månk;l cdfcrkalkr cmtalm brukade sum häkohrunnar. 1)c hi qb|L, n.inin
l. ex. Gårekälla (Nminda IQ%, S. 1leleWt· källa (IIÖK1 t'«j), ;Umik.dL,n ( l nr.
1(Ng) uch M 'Ibm källa G4xlcrtälje j({¶).

Kyrkorms minnemiirken efter(råkadeN icke i KuWL Maj :18 rundAhveN
men trcm det, ha måWj upptcckmre inncfmm även dem i Hm umlmöknkpr·
1mrc«inkwt hr man jämförchc SimmiiWs noliKr om kmhka bruk m. m. tdn
\'inu/iker och ovamjö. Han nämner även något litcl om kyrkoinventarier.
L'|tiir|ikn nppgifler Ulll ddana hn bl. u. ndUriviw fdn Sorumh, och Cdn
|.ldkqj lämnas I(\dy7 en teckning nv en samling kri$|ummlx)kr, um av mt«'k·
mren Idkar mn anvapcn. Deras mrkk, material och förvarink§p|m$ ankiv¢6
diirc·nmt hutcntim um. Den i övrigt qangkn tor(tiiéu uiWeckniWcn från Söder-
tälje berättar om jdiker av det lWnaariska helgonet S:ia Rag¶Yld.

Trmliticmer oCh Aakor dterfråjéadca Arskill i Kunk|. Yaj :16 bpprop. Där"
md avdp säkerligen främst historiska traditioner, men ufarcUb Simming har
lyckliNk Iagit frågan i vidare bcmiirkcbe, och M A Ätt kommit alt ned·
nkriva nin upµeckning om mmmkick, Wcndomib ordformer och Mdcrdomliga
bNloµbruk. Del inlre$K för mkcndhkten, som han enligt Immade nucken-

Mänmm0m|uku||, hale i dajmi h'en rid andra iiMälkn, har lik:i4 kommit till
Mlryck i ranmakninRNl)ml¢0kd|el.
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V. VINGAKER & OVANSJÖ (Gästrikland) 1683.

Lytlcrsia: Rmisten 73

Ålsälcr: Rinutcn 74

Gmrhngar

S1cwN'd .' Klappc'-
stensMi '

Nanuibntk

Agoh;rhallap7dm

OVANS/ö
Kyrhm: Katolska bruk

Kyhm : /./NsslåÅ·ar

K'ypa till korset

Kort Berättelse, om några gambla monumenter i Vingåker, och
ÅfwansiÖ i Gestriklandh.

Antiquiteter och gamb[l]a monumenter, finnes inga \"thi
\Vijng]åke[r] Sochn, mere än twenne ruunstenar.

Then ene ähr een högh ruunsteen, een mijl Söder if(rån ky']"
kan, står uthan för Lyttesta Bys Västra gärdet, i een [äng] rvidh
SiÖn, Tijsnaren kallad; hwi)ken Slö på den sida(n] skillier Söder-
manlandh ifrån Östergötlandh.

Then andra, ock ruunskrifft på, ähr att finna hålfarmor [mijl]
Öster ifrån kyrklån, på Ållzäters gästgifwargårdz ÅÅS; emillan byn
och SiÖn, widh vägen, som lÖper till Brogetorpz By: hwilken ock
ståhr uprcst.

Elliest ähr här intet notabelt, uthan een och annorstädes ähr(e]
än beholdne gainble tumuli sepulchrales dock eij stoore ellej r| höga.

Wthi Steengårdzgärdet 3/4 n'ijl väster Norr ifrån kyrklån ther
lire tw(en]ne förfalne långa Steenrösior, in linea recta, hwardera
sån[är] ett pijlskott långa, och äfwen så longt emillan dem [. ···]
Och talas effter gammal sägn, doch uthan några [flere] omständig-
heter, att thcr skola fordom hafwa leghat tw[cnnc] fiendtlige arméer,
och tillhopakastatt desse Steenrössior så [som] Skantzar, att förwara
sig medh.

Thes fOrmhån behålla the i denne sochnen än, nogh af gam[ble]
Hampn, klädebonad, och bröllopzhuus ceremonier. Flere kdhs her
|medh] dhe gambk nampnen, Bonde, Folcke: som Bonde Erson i
F[. ...]torp, Bonde Bondesson i Säfwesta, Folcke Pärson i Siöge-
torp, Alguter, Ingewald, EsbiÖrn etc. Emborg, Lussi Ra[m]borgh.
Een gammall qwinna ähr här, den dee kalla Storb[iorn] Brita, hen-
nes Fadher ähr Christnad med dhct nampnct S[tor] blom. TÖnne
Jöranson hafwer fordom, ätt och besuttit H(ögsiö] gårdh, thcsslikest
warit Ståthållare på Åbo Slätt. På Barksfäters] Herrcgårdh hafwer
fordom bodt een Gissle JÖnsson be:d h(wil]kens wapn Ståår här i
kyrklån öfwer hans Graf. 'Men vidh detta tillfelle, emedan lag ock
i OfwansiÖ i Gästrichland een rumblig tidh bodt hafwer; ihugkom-
mer iagh, att der widh kyrklån fans någott notabelt. Synnerligen om
theras trögheet att bortläggia the Påfweske widhskepelser. Och
emedan lag fÖrnimmer att the gamble Män, soin mig något sådant
wijstc, och berättade, ähre genom döden afgågne; kan hända ock the
gamble sägner komma i Förgätenheet. In "vthi kyrklån vidh Altaret,
stå twenne höga medh guldh och silfwer målade spiror, och öfwerst
uppå een förgylt Bild, hafwandes een Liusspijpa i den ena handen,
och hållandes den andra hand, blått och flått uprächt, och finnes
baak på spijran ifrån ändan alt upföre, inplögdt, så stoort, att een
messingz sträng hafwer ther warit inlagd, och gott up til den ledige
handen på Bilden, i hwilken the hafwa fäst samma mcssingzsträng;
dock löös, lådände i plOgningen på spijran; att när een drogh på
mässingzsträngen, så rördes ther medh handen medh winckande, af
een Skalk som fÖrdåld lågh baak om Altaret. Hwilket mirakel för-
rätades när mässemuncken hade till nöije fått betalning för mässan,
och tå skulle siälcn wara frälst uthur skärselden, och folket som
vthom Choret stått, ther öfwer sigh undratt och frögdatt

Kring om kyrklån in i kyrkiogården wijstes een notabel wäkhp
lägre än den andre marcken; hwilken kyrkiofolcket hafwa medh sine
fötter upnött; ef fter thc woro lärde, then kringgången supcrstitiose
ändteligen förrätta rundt om kyrklån, fÖr än the skulle gå in i
kyrklån till Gudztienstcn. Och Norr om kyrklån straxt hoos denne
wäghen, war cen diup groop, ther itt Crucifix hafwer stått, och widh
pass 2 alnar, om lag rätt mins, ifrån Crucifixet, ähr een diup wägh
rundt om, i een cirkel, nött med theras knän, som ther hafwa krupit
till krysse, som the kalla.
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Katolskt bruk Item vijstes mig straxt innom kyrkiogårdzens Västre port rum hwarest
itt annat crucifix hade stått, hwilket the ock fordom hafwa adorerat. Så att
thct finnes ther, sedan lag kom tijt till FÖrsamblingen, the, hwilka, när the
kommo til dhet rummet, ther korset hade stått, blåttade the sine hufwud, eller
togo hatten af :Ä&egifwandes att ther hade fordom stått itt kom: att iagh
nödgades publice e suggestu gifwa them förmaning att bortlä,ggia sådant. Och
berättades mig thcr hoos, af gambk trowärdi[ge] män, om den förste
Lutterske Pastore ther sammastä[des, hwil] ken thc kallade gamble
H. JÖns: att han hafwer warit [een] wäll bewanclratt man. Och ef fter sin
igenkompst ti[1 fädcr]neslandet, först blifwit kallad af konung Gustaf den
[förste] wyrdigst i åminnelse, till hofpredikant;

Minne från reforma- sedan af H. Sal. [ .......................] satt till Pastor i Tillinge, widh Enekiöping,
tionstidcn

och omsider skick[ad] till Ofwansiö, att på den orten, afskaffa
superstitiones papisticas. När han tog bort thet ena crucifixet, hafwa
een hoop af Sochnemännerna stormått till honom, hotandes sig willia
kasta honom Öfwer boogården. Män han, een styf Man, gripit til
Väria och slagit them ifrån sig, till thes han undkom, med lifwet
behållen, i prästegården. detta iagh mcdh eghcn hancLattestcrar af
Vingåkers prästegård den 2 Decemb. A. 1683

Marcus Simming

1¶
V., O. VINGAKER & OVANSJÖ (Gästrikland) 1685.

V. VINGÅKER
Lyttersla: Runsten 73

Alsälcr: Runsten 74

Ehuru väl här i Wingåker af gamle monumenter nu intet finnes
att sce och framvijsa: Så vill man dock eij förtijga så myckit man
hafver kunnat uppsökia och uthfråga.

i :o) Widh Lyttcsta ccn by belägen een mijl ifrån kyrklån sÖdher
uth in emooth Tijsnaren, een slö som åthskillier på den sidhan \\'ing-
åker ifrån Skedwij sockn i Östergötland: Vid b :te Lyttesta väster
om byn uthom deras äng vidh b:te slö, ståår uprest een steen film
alnar lång heller hög, medh runeskrift uppå.

mo) På denne sidhan om Åhkäter, een by belägen half annor
mijl ifrån kyrklån Öster uth; icke långt ifrån samme by vidh väghen,
som der ifrån gåår till närmaste by på den sidhan, Brogetorp vidh
nampn vijses och een runcsteewmd skrifft uppå.
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O. VINGÅKER 3 :O) Icke longt der ifrån, straxt hijt om SiÖhohns Säterij, siu
sjöholni: Kapcllbacken fierdings vägh ifrån kyrklån, och öster uth ; ähr een skogsbacka, den

de kalla Cappdlbacken, hardt vidh landsvägen ifrån Nyköping, der
den delar sigh i tu; den ene till Wingåker, den andra till Jukta. På
denne backa hafver fordom stått itt Capell (dock dcr af nu inga
rudera beholne) thertill allenast Wingåker, uthan ock Store Malm
och Skyllinge socknar i förtijdhen hÖrdt hafva, och ther haft sine
begrafningzstädher; fÖrr än the mackt, att uppbyggia sigh kyrkior;
Så att Rosenbärga by i Wingåker icke en full fierdingsvägh $5ster
ifrån kyrklån belägen; och - - - ta, een by i Skyllinge 3J/j mijl här
ifrån, hafva varit i likforssell tillsamman: Som de äkte efter sine
förfädher berätta. Tå måtte landsorten här ringa exColerat och
upbrukat.

V. VI,\YKER 4 :O) När man förleden vårtidh lät nedhertaga den gamble altar-
Kyrkan: ,ilcddlida brev taflan, tå kom fram uthur altarpallen, som var ihåål, som ecn lång

låda, itt gammalt bref, gifvit af på den tijdhen Biskopen i Strängnääs
A. I422 - - till Confirmation på vanlige undcrhåld för Communitatc
eller Collcgio S. Olai Regis eller S:t Olofs Gille här i Wingåker,
hvaraf man blef förordsakad att vidare efterfråga om någhon

S:l Olu/'S Qlill¢ kunde nieer kunskap giva om b:te Gille. Så berätta de äkte
att vidh åhn, som iöpe' straxt kyrklån förbij, på söder sidhan, hafver
Gilles gården varit oelägen, hvaraf ock broon Öfver åhn ännu kallas
Gillesbroon, och ängen eter hoos Gillesängen och itt gärde, kyrkiobyn
tillhörig, Gillesgärdet. Thesslikest een poort på Öster sidhan på
bogården in i kyrkiogården, hafva de fordom kallat Sände Olofs
port: Sammalunda minnas de gambk ännu, att Chordören, sQm
sluter den lilla manfolcksgångcn J kyrklån ifrån Choret på söder
sidhan om altaret hafver S. Olofs belete stått. Hvilket uthi S.
Pastoris M. Olai Lundij tidh ähr tagit der ifrån och satt afsidhes
ytterst"På Lqtaren och dcr ännu dock afstympat finnes.

KnN till korset 5 :O), Här vij$é$ ock een vägh dock nu igenvuxen, huru folcket
under Påfvedömet, ia scdhan ock ecn tidh, hafva sedan the kommit
innom kyrkioportcn gått kring om kyrklån, förr än thc hafva gått
der in, icke allenast när alhnenne proCesser ähro håldne, uthan ock
alla kyrkiodaghar. — Jtem itt rum der de kring om ett CruCifix hafva
krupit till kryssc.

oVANSjcj Uthi Ofvansiö J Gestrijkland, dcr iagh var Pastor fÖrr än lag
Katolska bruk blef kallad till Riddarholms församblingen i Stockholm, der var een

sådan vägh kring om kyrklån in om bogårds muren mycket notabel
marken ex longo - - - - - - fordom myckit lägre, än den andra lord-
måhnen. Och var vid kyrklån in på kyrkiogården itt tämmeligen
diupt håål eller groop, der CruCifixet hafver varit nedherfäst och
skolat i lorden: Och een rund omgång uthi een Cirkel ther deras
knän, som der krupit hafva. Och sadhes migh af många trovär-

Jlinnc från h'/o'n'a" diga, att när den första Pastor, then the än kalla gamble H :r Jöns,
liOll$li(lq·ll efter heller vidh reformation togh bort detta CruCifixet så halva

een hoop af almogcn stormat till honom, undseijandes sigh villia
kasta honom Öfvcr bogården. Män han uthdragit sin pamp, den
han vidh sigh hade, huggit dem ifrån sigh och retirerat sigh i pråm-
gården. Denne H :r JÖns hafver varit een väl bevandrad man och
D. Lutheri discipel. Hvilken först efter sin hemkomst blev Konung
Gustavi I höglofligh i åminnelse Caplan. Sedhan af konungen
skickat till att anställa reformation vidh Eneköping och förordnad
till ordinarie Pastor i Tillinge sockn. Och derifrån av Konungen
sänd till Ofvansiö fÖr sin alvarsamheet skull. Hvarest han i FÖr-
satnblingcn icke ringa posteritet efter sigh lemnat hafver, och ligger
der straxt uthom store kyrkiodörcn medh sin hustru begrafven.

Katolska briok Än vijstcs inigh den i Ofvansiö straxt inoni väster kyrkiogårds-
porten itt rum, der ock itt CruCifix stått hafver, af det tillfälle, att iagh
ten och annan gång märkte huru gamble män, när de kommo till det
rummet, togo dc af sigh hatten heller myssan. Tå lag dem der om
frågade; svarade dc, att de giorde det therföre vid det rummet,
emädan der itt CruCifix fordom ståt hade. Så att iagh fan nödigt
sådant, efter flitig undervijsning, af predikestolen aflysa.
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Kyrkcni: l.jusslakar Dess uthan stå der i Ofvansiö tvenne longa spiror af trä, för-
silfrade, en på hvar sida om altaret; och Öfverst på hvarthera een
förgyld Bild, hållandes hvar sin liuspijpa i den ena handen. Män
på en thera af dessa spiror finnes baak på, eller på ryggen ända
upföre inplögt i spiran rum fÖr en mässingstrå ellér teen alt up till
then andre handen på denne bild: att när Munken för mä3$an hade
fått penningar till nöije, så drog een skalk, som låg hoos spiran på
mässingS strängen, att handen rördes, och så gafs per ddb rumen-
liumen tekn, att synden var försonad och siälen förlossad.

l'. VINGAKER Här i Vingåker på kyrkiohvalfet liggia ock tvänne sådana
Kyrkan: Ljmstakar spiror, på hvilka lius eller faklor uptände (varit), och haf'Vå af vissa

personer burits för brudhår, och Chri$tning$barn, hvilket gainble
män än veta tala om,

OVANSJÖ Än påminner iagh migh att i Ofvansiö kyrkia på väster gafvcln
Land$k(lr$$iqillct ähr itt, i väggen eller muren, håål, såsom itt litet skåp, och tillstängd

eller förvarad medh een dör eller luka af jernplilt, och för densamma
märlor att sättia derföre 9 låås. Hvar uthi de hafva fordom fÖr-
varat Landsens sigill. Och såsom det lilla Landskapet består af 9
Sochnar, så hafver hvar sochn medh hvar sit Klås och nyckel för-
varat der uthi Landsens Signete. Män i senare tidher inthet varit
varit så aCCurat ; uthan fOrtrock Pastori och kyrkiovärclarna i Ofvan-
siö det förvara i dess kyrkiokista. "

VLVGAKER 6:O) Här i Wingåker är än beholne och i minnet gamble mmpn
Namnbruk Många kallas än här proprio hÖmine Bonde. Karl, GÖstaf, Axel,

Svante, Håkan, Byrie, Byrill, Svän, Folke, :\1guter, Esbiörn, Står-
blOm, män medh desse 2 siste nampnen Chri$tnas inga härefter.
Jtem qvinfolksnampn: Marit, Emborg, Ingeborg, Jngrijd,-Ramborg,
Ragnäll, Jngääl, Gunnila, Elijn, Lussi. På lit vapn i kyrklån står
Gisle Jonsson på Barkzäter. På Högsiö gård hafvcr för een tidh
sedhan bodt een Herre vidh nampn TÖnnc JÖransson.

Prouinsialismer 7:o) Gamble ord brukas här ock een hoop. hvilka annorstädhes
ähre förgätne. Såsom B å n s l a g h kallar dc byar, gårdar och huus-
bönder, hvilka man är skyldig bitida när brölop eller gästcbudh (är).
S a m k a LI j k f Ö rsell kalla de som ähre skyldige hielpa hvar
andra när någhon skall begrafvas. B rO cl h la g e r, ähro de som
höra under ecn herre eller huusbonde. D ö d i n g e r kalla the den
som nys dödh ähr och skall bcgrafvas, seyandes, d et å h r e e n
döding i vår by eller gård. När the villia låta Qliristna

0 barn seia de: vi hafva fått Småhielphoososs,eller
vij hafva een barnunke, att låta Cristna. G la m a, det ähr tala; och
seijasåomecnillamk: han hafver intet orka glama
på een dagh, 2 eller 3. — olijk, det är svagh eller
oförmögen. A l v a r s a m (kraftig, tilltagsen). Ex. gr. J. p l å g a
vara alvarsam tillförende, män nu ähren i
oli j k. — G å d i n g!. (tiänlig och till behag) ; när de bära in för een
gäst tractamentet, seija de: K. å t e n, d r ic k e n, o m d et å h r
edherGåding.—Ankadlerankasigh,thetärmakasigh,
såsom a n k e r e d h e r u p b ät te r, sitter up bätter. Jtetn a n k a,
thet är fÖÖra stocker eller itt annat tungt ting hijt eller tijt. — t h c
f å t e r i n t h e t o m (thet är inthet så hastigt om) ; han hafver fått
(har hastigt eller brått om). T h e t å r f a ri t (thet är alt, eller thet
ähr förtärt). H a n är f a re n (han är dödh eller förgången).
S t a d g a (bestyra inedh boskapen, eller stilla och skiöta boskapen
i Fägården). D rot zä te eller h ö g sä te ähr ock flerstädes medh
itt gammalt paneel eller uthuggit och krusat brädhe eller plank
afdedt till att se: theMikest J bårrstufvan eller Borgstufvan på
Siöholms Hemgård etc.

Dräkten 8:o) ThestfÖruthan hafva dc här i FÖrsamblingen, &i Man,
som qvinfolk af almogen sin gamble och myckit vackra klädedräckt
behållen, åthskild ifrån alla andra omliggande. The giöra ock här
besynnerligit vackert grått vaknar. Thertill de blanda tillsamman
grå och hvijt ull, och blifver så een besynnerlig vacker färga på det
gemena tyghet.
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Brölbpsscdcr

g
Lysning

FäslmÖgdror

Ulslyrscl

BrÖllopet

Bröllopsmåltid

g:o) The hafva här ock nogh behållit af dc gamblc äktenskaps
och brölops ritibus och Ceremonier: så att een präst, som i brÖlop
dem uthföra skall, hafver nogh till att giöra der medh.

FÖrst öfvertalar drängen, som sigh hustru vill fästa, antingen
een af prästerna, eller een annan godh beskedelig man att han talar
till hoos pijghans Föräldrar (dock hafvcr fÖrr uth spanat om honom
gott svar vill gifvas) och efter T4 daghårs eller 3 vekors tidh skall
han ock hempta svar alt i friarens frånvaro.

Sedan när the hafva lagat till reds gåfvor fÖr hvar andra så
lyses för dem een Söndagh till trolofning.

Aftonen förr än denne lysningen skcer, tå reser fästepilten,
taghandes mcdh sigh ecn ährlig bcskedelig man, hälst sin Taalman
tit der fästepijghan ähr och gifver henne Bindtröija, det ähr en kort
tröja af svart kläde, och een färgad klädhcs kiortel af rödt, brunt
eller grönt klädhe, och sainmansömad mcdh snörlifvet, hvilket måst
brukas af brokot gement sidhenttgh, hufvudkläde af Cammarduuk
eller klOster lärcft: Bälte af rysslåder, der på hängiandes nåålhuus,
pung af tygh och een silfver skedh medh spy-?-knap, J pungen;
knijf medh sin skida föllier ok medh. The som förmögne ähre låta
ock här medh fälla silfverbältc. Thcr till medh gifver han henne
handskar, och gröna klädhesströmpor, och gula SämskstrÖmpor, iteni
skoor. Medh desse klädher gåår hon daghen efter i kyrklån och
efter sluten gudstiänst trolofvas af prästen i få vitnens närvaro i
Sacerstian medh filmpilten, tå han gifver henne ring.

Längre tillbaka, när större förmögcnhcct var hoos almogen, tå
hafva de ock brukat större väsende medh thetta. Och tå hafver
Filmpilten om morgonen på trolofningsdagen kallat till sigh 6, 8 eller
id goda män, hvilka hafva giordt honom föllie i kyrklån, han medh
dem stigit i främsta bänklama. Sammalunda fästepijghan skaffat
sigh till föllies så många hustrur, hvilka ock ställ sig i främste
bänklama. Och straxt efter Gudztiensten stigit fram i choret och
prästen ther, efter een hållen kort scrmon deras trolofning i FÖr-
samblingens närvaro förrättat.

Otta dagar derefter reser fästepijghan till fästepiltens hcem och
gifver honom skänker, såsom skiörtevantar, ströinpor, thestlikest
hans Föräldrar och syskon strömpor, vantar, hufvudkläde, eller för-
klädes läreft.

Thcrcfter gåår fästepijghan i Brudhstufvu, som dc kalla, och
får till hielp att tillreda brölopsgåfvor af lijn, hampa, ull, af sombliga
hufvudklädheslereft, ullströmpor, vantar och brödh.

När brölopsdaghcn kommen ähr,, och brudhfolket mcdh spelande
på väghcn ledhsagade ähre till kyrklån, (tillförcnde hafva dc brukat
Nyckelgiga, Juudgign, Säckepijpa heller horn. Män nu bruka de
fioler, livar på ock bondedrängiar någre hafva lärt sigh, efter sitt
vijs, stryka och spela) och straxt confession läst ähr, sammanvigde,
och, efter predikan, hÖrdt slungas öfver sigh brudhvälsigndsen, resa
the till brölopsgården. Spelmannen måste ock tå under väghen mcdh
spelande giöra tiänst.

Om Söndagen, sedhan the ähre hemkomne till brÖlopsgården
fömagas inga ceremonier, uthan om måndaghen. Ther icke fattig-
domen nu drefve dem om Söndaghen att glöm kort och gott.

Män ellicst när gästerna om måndags morgonen ährc komnc till
gästcbuclsgårdcn, der hafva läst tillsammans sina morgonböner och
sungit ccn morgonpsalm, $ättias dc till bords. Tå borden ähre öfver-
satte mcdh stora skinkcfaat, måst okokad maat 2, 3 eller 4 på hvart
bord; (Hafver värden inthct siclf så myckit i sitt visthuus, så tager
han till låns). Thcr till myckit brödh smör hat eller askar och ostar,
allenast det lemnas rum för få thcr:is enfalcldigen lagade och kokade
rätter. Och glöm så longt emilhn hv:ir rätts in bärande, att de
någhot hafva att tugga på hela daµhen. Spelmannen måste gå för
kökemästaren och spela in hvar rätt.
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Danncmans skål När välkomi, någhot efter middagen, ähr inburit och uthdruckit:
tå begynncs brölopsCeremonierne Och FÖrmannen måste klappa liud
giörandes dcr om påminnelse och bidiandes att nåµa ährligc danne-
män villia glöm brudhgummen föllic uth och bcra in små kärd
(gierna bruka de några små silfvcrkappar och ellicst små trästoop),
medh hvilka i skiänkte, de skynda sigh in igien, och Brudgummen
ställer sigh på gålfvet mitt för bordet och rumet der brudhen sitter.
Så skall Förmannen tala för dannemans och husbndeskåkn. Ther
på siunges een psalm, spelas och så dricker brudhgummen brudhen
till af een Silfverkappa eller skål, den han hafvcr burit in medh sigh,
och den omsvept medh sitt brudgums, silkesprångande ärmeklädc.
Brudhen glOr besked i sitt rum. Ther på till lyckönskan dricka
brudgummens föllie gästerna till en stund. J medlertidh står brudh-
gummen immobilis för brudhen och likasom tiänar. Sedhan betackes
brudgummens föllie af Förmannen för sin bevijste tiänst och hedher
och gåå så hvar till sitt rum och säte igien.

Dannckrimias skål Så begärer Förmannen, att nå,gra ährliga danneqvinnor ville
medh Brudhsätan giöra brudhen fölhe att hon ock må komma igien
och dricka sin danncqvinnas skål. Män fÖrr uth beställes 2 ährliga
män, hvilka när brudhen gåår up och tagher afträde; och brudh-

QB gummen sätter sigh vidh brudhbordet i Brudhem rum, sättia sigh een
på hvar sidhan hoos brudhgummen.

När brudhen medh sitt fällt kommer in medh drickeskappar i
händerna och hon sigh stält hafver mitt för brudhgummen, måste
språkas fÖr danncqvins skålen, och een psalm siunges dcr på, samma-
lunda som fÖr dannemans skålen. Der på dricker hon brudgummen
till ock hafvandes sin kappe omsvept medh sitt brudhännekläde: Hon
måste eij heller taga emoot den mdh bara händer, uthan medh linne-
kläde. Ther på tilldricka qvinfolken manspersonerne och pläga dem
så cen stund.

Brudgåvor Sedhan betackas ock de för sitt omaak och påminnas att nu
vore tidh att Brudhen medh een liten dricke$Skåls presenterande
besöker alla gästerna kring borden. Tå hon får igen een penning i
handen af hvar gäst. Brudhgummen plägar gifva een Silfkappa eller
skcdh, eller ock båda delarna.

När Brudhen så hafver besökt alla gästerna, tå bliTver hon led-
sagad till bordet till brudhgummen och sätter sigh hoos honom på
vänstre handen. The män som hoos Brudhgummcn suttit hafva,
träda så af, eij uthan plägningar fÖr omaket.

"Samntanså't¢'° Altså sätta sikh brudhgumme och Brudh tillsammans i same-säte
(thet pläghar lag interpretera sammans-säte eller samirsäte), som de
kalla, äta på een tallrik, medh een knijf och een skedh. lag hafver
frågat om de mena någhot vidhskepdigit der medh? Män migh ähr
svarat ingalunda, uthan de påminna sigh om deras inbördes skylldig-
heet sämia och kiärkek.

BrölloPsgåvor Sist måste Förmannen giöra påminnelse, att alla gästerna ville
efter cen gammal plägsedh hugna the unga bruddolken med skiänker
och gåfvor till Bods, som the kalla, Hvilka Förmannen för livar

* person med beröm måste uthropa och aflysa. Lofvas dem så af

FÖräldrarna oxe, Kod, fåår och itt af hvart creatur de egha. The
andra gästerna gifva ecn halfspan eller een fier'ding sädh, itt Mår,
en giet, sombliga gifva penningar'och bohagsting. FÖr alt detta måste
omsider på husets vägnar afseyas tackseyelse. Omsider tackas Gudh
för Maat och siunges een psalm. Sedhan gifvcs lof till dantz Män
elliest dricker hvar efter behaag och hörer man sällan af någhon
obeskedelighect, kijf eller slagsmåhl.

Annotavit

Marcus Simming.
Pastor i Wingåker.

Wingåker den 2 Mart, A:o i685.
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Qh Sataburtn

HÖGTIDSFÖRKLÄDEN l ÖSTERÅKER OCH

VINGÅKER,

Av

Ingrid Dahlin.

l tidigare beskrivningar Bver dräktskicket inom
Österåkers och Vingåkers socknar i Södermanland
har huvudbonadens form framhållits såsom den enda
olikheten i respektive sockenbors klädedräkt. Vid en
närmare granskning av dräktmaterialet visar det sig
dock, att också en viss grupp av förkläden varit Ut-
smyckade pO olika satt i de båda socknarna. Det gal-
ler de till högtider brukade fgrklädena av blött eller
grönt ylletyg, oftast s.k. raskatyg. Nordiska museet
har inalles 32 sådana förkläden frön Österåker och
Vingåker och dessa kunna, med avseende på ormringen
indelas i tvenne olika grupper. Detta har kommit för-
fattaren att undra, huruvida denna uppdelning kan bero
på att här funnits en skillnad mellan de båda socknarna,

Den ena gruppens förkläden aro nedtill prydda med en
bård, bestående dels av mönstrade siden-, ylle- eller
bomullsbcmd, dels av ett rikt broderi i silke i varier-
ande mönster. Banden bilda här en mm runt broderiet.
De följa nämligen - med något enstoka undantag - ut -
efter förklädets sidOr upp till den övre av de båda
horisontella bandraderna, som begränsa bården . För-
klädets bröstlopp dr ganska bred samt prydd med lik-
nande broderi Som i börden, fig. l . Den andra grup-
pens förkläden tlro endast prydda med två till tre rader
mönstrade band i ylle och siden och nedanför dessa ett
enkelt silkebroderi, endast bestående av sex stjälk-
stygnsrader. Banden gå blott horisontellt över förklädet
och följa ej ytterkanten som å de förra. Bröstlappen lir
i denna grupp smalare och endast prydd med ett par
rader kråkspark, fig. 2. Båda typerna ho i förklädes-
kanten en svart klädesrenua, som oFtast Ur prydd med
ett enkelt, bågformigt broderi, men denna ar i allmän-
het bredare å de förra. Då det i det följande talas om
förkläden med "band och broderi", menas därmed de,
som inneslutas i första gruppen. Förkläden med "en-
dast band" höm till den andra gruppen, varvid ingen
hänsyn tages till deras enkla broderier.

Vid en uppdelning mellan socknarna, fördela sig
museets 32 förkläden söknda:

I. 20 st. förkläden med "band och broderi",
märkta Österåkers s:n.

Il. 7 st. förkläden med "endast band", märkta
Vingåkers s:n.

III. 4 st. förkläden med "band och broderi",
märkta Vingåkers s:n.

IV. l st. förkläde med "endast band", märkt
Österåkers s:n.

Av de 20 Österåkersföddddem med "band och
broderi" Oro 17 st. inköpta i socknen och ha dessutom
uppgift på ägaren samt namnet på gården eller byn,
där de förvärvats. Av de 7 st. Vingåkersförklädena
med "endast band" ha 5 st. på samma satt sådana Ut-
förliga och tiIIföditligo uxprungwppgifter. Samtliga
dro inköpta under tiden 1872 - 1903. Den uppdelning
mellan socknarna, som dessa båda grupper visa, mot-
strides som synes direkt av grupperna III och lV. Vid
en närmare granskning av hithörande 5 förkläden viso
sig dock hCjrkom$tuppgifterno om desamma vara gonsko
osäkra. Sålunda Oro 3 st. broderöde förkläden inköpta
hos en antikhandlare i Stockholm. Denne har icke
givit någon närmare uppgift om w'sprungsorten, än att
de aro från Vingåker. Men "Vingåkersdräkten" har ju
i det allmänna medvetandet ofta även inneslutit Öster-
åkersdräkten, varför det är lätt förklarigt, att en
Stockholmsbo kunnat göra detta misstag. - Däremot
ha de tvenne övriqa förklädena, alltså ett från Ving-
åker och ett frÖn Österåker, skänkts av en säker kän-
nare på området, nämligen J . V. Wallander. Men då
de i hans testamente endast upptagas under den gemen-
samma benämningen "modelldräkter", är det ju tank -
bart, att de blivit förväxlade. Detta antagande be-
styrkes även vid studiet av Wallanders teckningar.

Wallander dr den produktivaste av de konstnärer, som
återgivit folklivsscener frön Vingåker och Österåker.
En del av hans tavlor Bro signerade, en del endast
tillskrivna honom. På tre teckningar Från Vingåkers
s:n, som finnas i Nordiska museets arkiv, ha kvinno-
figurerna "endast bandroder" O sina förkläden och å
åtta teckningar från Österåkers s:n äro samtliga för-
kläden prydda med både "band och broderi" . l sina
skksboksanteckningar över Österåker har han även
tecknat en broderad förklädesbörd. Det skdle varit
egendomligt, om han då skänkt tvenne Förkläden, som
direkt strida emot teckningarnas uppgifter. l Forsells
"Ett år i Sverige" har J. G. Sandberg en teckning
från Vingåker, där kvinnan endast har bandrader å
fCSrk ladet. Detsamma framgår av flera andra konst-
närers arbeten. Sålunda finnes i Melins "Svenska
Folkdräkter" en teckning av R. W. Ekman, och i
"Teckningar och avbildningar ov Nordiska Dräkter"
finnes en teckning kallad "Begåvning" av H. Thulstrup.
Härtill kommer även HillesWms tre teckningar, varav
tvenne ingå i P. G. Wistrands "Svenska Folkdräkter" .
Ett par fotografier av Vingökersbor visa även samma
sak.

Såsom belägg för de broderade Österåkersförklddena
kunna nämnas följande tre konstnärers teckningar,
nämligen Bengt Nordenbergs "Dopfärden", en liten
teckning av af stack samt slutIigen en skissboksan-
teckning av J. G. Sandberg. il
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Fig. 1. Förkläde från Österåkers s:n, Södermanland.
Nord. mus. 52 455 e. Wngd 104 cm.
Bredden nertill 73 cm .

Fig. 2. Förkläde frÖn Vingåkers s:n, Södermanland.
Nord. mus. l 31 . Längd 90 cm.
Bredden nertill 77 cm.

Blond litteraturuppgifterm, som tyvärr Oro mycket
sparsamma, märkes P. G . Wistrands " Svenska Folk -
dräkter". Han omnämner även "ett slags bård av
broderier, eller än genombrutna än figurväv& siden-
band". Därefter tillOgger han, att hustrur skola ha tre
och flickor två rader band i sin förklädesbård, men av
museets 24 förkläden med "band och broderi" finnes
inte något med mer Un två rader band, ej heller å
teckningarna förekommer detta, medan däremot bond-
antalet å de obroderade varierar. Ej heller finns det
någro broderade förkläden på de teckningar, som
illustrera hans ord. Men den sparsamma ormringen
nedom bandränderna kon väl knappast kallas "ett slags
bård av broderier" ? Den författare, Wistrand stöder
sig på, nämner ej heller något om broderier O förklädet.
SÖlundo skriver N .A. Lundgren i "Beskrivning över
Vestra Vingåkers socken i samband med sommarhelg-
dagsdrdkten följande: "sö kollat raskRSrkldde af blött
ylletyg garnerat med brokiga band i tre rader för flic-
kor och fyra för hustrur" . l beskrivningen CSver högtids-
dräkten säger han: "grönt roskförkläde, blott alnsbrett
med garnering nedtill av fyra (fCSr Flickor blott tre)
roder gallriga, bruna och gula band". Antalet tre till
fyra bandrader, som han här nämner, har ingen mot-
svarighet vare sig i museets förklädemmling eller i
det tecknade materialet. På tvenne teckningar är dock
även nedre kantbandet gult i sMlet för svart, och det
a' ju möjligt, att han medräknat även detto nedre,
vanligen svarta, band och pO så satt fött detta antal.

Denna olikhet mellan socknarna bestyrkes även ov
ännu levande tradition. Sålunda skriver exempelvis en
meddelare "att ingen har minne av broderad bård på
VingökersfC$rklöde°' .

Det ar inte blott i fråga om befintligheten eller sakna-
den av broderier SOm Österåkers- och Vingökersför-
kläden variera. De kunna också ho olika Färg och på
Vingåkersförklädena ett växlande antal bandroder. Om
dessa variationer i dräkten skriver P. G. Wistrand i
"Svenska Folkdräkter" följande: "l Vingöker nyttjades
till den stora dräkten ett omkring alnsbrett förkläde,
sytt Ov rask, gr¢5nt till den rCSda kjorteln, blått till den
gröna, och i båda folien försett med ett slags bård Ov
broderier eller av an genombrutna än figurvdvda siden-
band. Enligt gammalt bruk skulle hustrurna hava tre
rader band i sin fCSrkkdesbörd; flickorna fingo nöja
sig med två". Enligt Wistrands uppfattning skulle
alltså de blå och gröna förklädena kunna användas utan
åtskillnad av både gift och ogift. Men i det material,
som studerats för denna redogörelse, Finnas en hel del
uppgifter, som strida mot detta påstående. De mest
detaljerade föreskrifterna om användningen av desamma
äro dock hämtade från Österåkers s:n. FrÖn Vingåkers
s:n aro uppgifterna tyvärr färre, men det troliga är
dock att samma skillnad i bruket av de blå och gröna
förklädena förekommit i båda socknarna.
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Av de 20 förklädena i den ovan nämnda grupp l från
Österåkers s:n Oro 14 gröna och 6 blå. Av de 7 för-
klädena i grupp Il från Vingåkers s:n äro 4 gröna med
tre bandrader och 3 blå med endast NO bandrader.
De övriga 5 förklädena, grupp III och lV, som vi
förut funnit vara ett osäkert material, sakna också
alla kompletterande uppgifter. Till de gröna Öster-
åkersförklädena finnas i museets huvudliggare följande
uppgifter angående användningen: "Bars endast av
gifta kvinnor. Då ägarinnan dog, lades fBrklddet
över liket, så att något av snibbarna syntes utom
kistan." - "Bars endast av gifta kvinnor." - "Buret
av hustrun Anna Ersdotter i Hulla by, Österåker, som
fick det i fästegövo . Omkr. 60 år gammalt" (inköpt
1886). - Om tvenne förkläden finnes endast upp-
giften: "Nyttjades av gifta kvinnor" samt sktligen
ännu en uppgift: "Hörande till röd Yfaxladräkt."
Om de blå Förklädena i Österåker lämnas följande
upplysningar: "Blött raskförkläde, flickförkläde, att
användas vid nattvardsgångar till gröna kjolar (gifta
kvinnor hade gröna förkläden) ." - "Omkring 60 år
gammalt (inköpt 1884), blått nyttjades av ogifta
kvinnor sedan de gött och löst, blivit konfirmerade. "
Om tvenne finnes endast uppgiften: "Hörde till flick-
dräkten. "

Av detta framgår ju samstämmigt, att de gröna an-
vänts ov gifta och de blå av ogifta kvinnor. J . V.
Wallanders handskrift över Österåkers drdktskick be-
styrker detta ytterligare. 2/ Han skiljer konsekvent
på förkläde för flicka och för gift kvinna. Om bruket
av grönt förkläde skriver han följande: "Yfaxladräkt
för gift kvinna är likadan (som flickdräkten) blott
den skillnaden att grönt förkläde begagnas med samma
broderier som vid Flickdräkter - - -. " -"Stora hög-
tidsdräkten för gifta kvinnor Ur lika den för flickor
men skillmden är huvudbonaden - - - - samt ett
grönt förkläde, som aldrig begagnas av flickor."
Men han gCSr följande undantag från denna regel:
"Även gifta kvinnor begagna gröna kjorteln samt där-
till ett blått förkläde." Om bruket av de blå för-
klädena skriver han följande: "Yfaxladrdkt för flicka
- - - - -. Blått förkläde av orlean. " - "Storo högtids-
dräkten (med röd kjol, för flickor) somt blått förk|ade':

Därpå nämnes även här ett undantag, nämligen:
"Fastepigorna med grönt förkläde", vilket ju även
bestyrkes av en förut anförd uppgift till ett av de
gröna ÖsteråkersfC$rk ladena.

På Vingökersdräktens förkläden spelar inte bara
färgen utan även bandantalet en roll. l museets
huvudliggare finnes endast två uppgifter om dessa,
nämligen: "Blått. För flicka (med två ränder). Till
vit yfaxlodräkt." Om ett av de gröna står följande:
"Till vare sig röd, vit eller grön yfaxladräkt. För
hustru (med tre ränder) ." På samtliga Vingåkersför-
kläden i museet ha, som förut anförts, de gröna tre
bandrader och de blå endast två, vilket ju även

stämmer med dessa tvenne uppgifter.

Enligt N . A. Lundgrens beskrivning har gift kvinna
och flicka olika bandantal å förklädet, men Färgen
namnes ej direkt. Dock skriver han i samband med
högtidsdräkten, till vilken hör röd kjol och grönt
förkläde, följande: "Denna verkligen ståtliga dräkt
begagnas av hustrun vid fadderskap, dö likväl svart
kappa tillika nyttjas, och å högtidsdagar, bröllop
o.s.v., men av flickor endast då de stå fadder eller
aro fastepigor. " Inskränkningen av flickans ratt att
bara denna dräkt, berör ju i detta fall både den röda
kjolen och det gröna förklädet. Men den möjligheten
kan dock finnas, att detta är samma undantag, som
Wollander gör, dö han endast låter Flickan såsom
fastepiga ha rättighet att bara det gröna förklädet.
Vid andra större högtidligheter får hon användo det
blå förklädet till den röda kjolen.

De färgglada teckningarna ge även belägg för denna
skillnad i bruket av de blå och gröna förklädena. Som
exempel kan nämnas Thulstrups " Begåvning", där
fdstepigan har grönt förkläde med tre bandrader och
flickan blött med endast två bandrader. Även från
Österåker finnas flera teckningar, som tydligt visa

denna olikhet.

1/ Har omtalade arbeten av ovan nämnda konstnärer
finnas i original eller fotografier i Nordiska museets
arkiv.

2/ Nordiska museets orkiv.
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ELAKA TANKAR OM VINGÅKERS BYGGNADSMILJÖ kanske att mon har skulle ha tillvaratagit den gamla
kdturmiljön genom pietetsfull restaurering och stil-tänkta av Bernt Olsson
medveten nybebygge lse .

Det finns ortnamn, som har en särskilt spännande klang.
Vingåker hör till dem - omspunnet som det dr av min-
nen och traditioner av en rik och egenartad folklig
kultur. Många gånger har orten och dess inbyggare
funnits värdiga att skildras i konsten, och berömmelsen
har faktiskt sträckt sig utom landets gränser. Fortfar-
ande har vingåkerskuhuren betydelse i dräktskick och
folkmusik .

Vad gör man för att tillvarata detta rika kulturarv,
när man i dag bygger vidare på samh0llet ? Det får
bli ämnet för följande personliga betraktelse:

Vi som tycker Om vårt lands äldre bebyggelse och den
fina hantverkstraditionen, som den är uttryck fBr, har
under de närmast förflutna årtiondena haft rika till-
fällen att reta upp oss över hänsyns1& rivning och ny-
uppfCSrda okänsliga plåtmiljöer. Vad skall man göra åt
dessa ständiga obehag ? Kanske som Um-kaipas råd-
givare ? (Minns ni hövdingen med de oräkneliga sten-
yxorna ?) De hade hål borrade i kmniet - hål med lock,
som man kunde glänta på för att släppa Ut vrede, upp-
rördhet och onda tankar, när det samlats för mycket
sådant ohOkosomt inne i skallen. När vi besöker det
moderna Vingåker, skulle vi ha god nytta av en sOdan
anordning. Om vi ställde oss framför Cityha||en, denna
hiskliga lNsmedekhangar i fasadtegel och militärgrön
plåt, och tänkte pO den äldre bebyggelse som rivits
bort och i synfCjltet hade ett fult bankhus, ett apelsin-
färgat servicecenter ; glas och plöt Somt ett biblioteks-
hus i betonggrå depressionsfunkis med detaljer i brunt,
då skulle vi känna behovet att glänta på hjcMlocket.
Elaka tankar skulle väsande strömma Ut och för ett
ögonblick förmörka Vingåkers city. Vid en vandring
upp genom samhUets till synes utbombade centrala
delar och vid åsynen av plostpanelade eller brunlase-
rade gamla hus skdle samma behov göra sig påmint,

Nöja, vi befinner oss i Vingåkers stationmmhälk,
och på sådana platser har väl aldrig traditionsmed-
vetandet varit särskilt starkt. För att finna någon lisa
för sjden gör vi upp mot kyrkan, Åsen och Hackm,
det gamla Vingåkers hjortpunkt. I naiv okunnighet om
modema mmhalkplanerares tankebanor väntar vi oss

Några förväntningar att de nyuppförda villaområdena
på åkermarken här uppe framför kyrkan skulle bereda
oss någon estetisk njutning har vi förstås inte. Vi hor
ju sett moderna villaområden förr, Och vad vi finner
är också samma brun-grO-svarta enahanda som vanligt -
ännu ett monument över lbnsamheten inom Bygg"
branschen. Det finns också en annan hustyp - gulkse-
råde hus med asymmetriska tak, präglade av rutinerad
originalitet.

Vi går emellertid fCSrväntansfdh in i Hackstabyn. Ännu
har inte vår sista ilksion lämnat oss, Men snart nog btSr"
jar vi tappa greppet också om denna . Den lämnar jämmer
dalen och svävar bort. Vad vi ser kan bli för mycket
också för en mindre känslig natur, försåvitt man väntat
sig att finna nybebyggelse i harmonisk amlutning till den
gamla bymiljCsn. Nej, det dr inte denna som fått prägla
de nya villorna. Det är väl mondänare samhdllen som
inspirerat de byggnadsindustrim modesignaler, som man
hur Följt: mexitegel och lasyrfärger, joddlarbdkonger
och svarta betongtegeltak , bungalows och tröstlösa låd-

garage.

l stallet har man försökt att få den gamlo bebyggelsen
att se modern Ut - något som väl ännu ingen någonsin
lyckats med. Det lir bara rena rama fördärvet som man
når pO den vägen. Ti||dgg$i$o|ering$raseriet har gått
fram, och vi ser många exempel på modern fasadbekläd-
nad. Denna företeelse har kommit att prägla hela vårt
land. Den beskrivs i tidskriften Arkitektur (nr 5 1979)
under rubrikerna: " Begravd i plåt" och "Miljöfcxstöring
med statliga lån?", Hur många hektoliter brun trälasyr,
hur många kilometer plåt- och plastpanel, hur många
tOn fasadtegel har gått åt för att fullborda detta för-
störelseverk , SOm utplånat så många fina äldre byggnads-
miljöer? Ja, vem vet?

Åsen-HackMomrHet är väl inplastat och lasera!. En

hel del äldre hus är eternitbespikade och ur räkningen
sedan gammalt. En del har sin äkthet och wsprunghghet
kvar, men dessa är i allmänhet i Förfall och stÖr och
inväntar grävskopan eller den moderna amiktslyftningen.
Vilket öde är värst?

Nåja, allt det här tillsammantaget blir ju också till ett
slogs "stil". VorfÖr inte genomföra den helt genom att
sätta mexitegel på sockenmagasinet och plåtpanel pO
kyrktornet ? Där skulle en neonskylt med texten " Reli-
gionsscrvicecen ter" smälta fint in i helheten. När man
sålunda helt kapat bOrt den historiska dimensionen,
kunde också det traditionsrika namnet Vingåker ersättas
med en sifferbeteckning - förslagwis Tätortsbebyggeke
O) 51-1.

Men nog vore det skönt om man lärde sig känna någon
liten stolthet över sin egen kultur, om man förstod att
folklig kultur också är kultur, om de som ansvarar för
den äldre byggmåmiljön lärde sig slösa lite stilkända
och pietet också på vanligt folks enkla bostäder, om man
lärde sig rucka Ut tvngan åt byggindustrim modenycker..

Låt oss slå vakt om den folkliga och hantverkmässiga
byggnadskuhur som finns kvar! Det ar förvisso inte bara
slott och h%re$tånd$mi|iöer som hor kulturvärde.
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