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Ännu i början af 1830-talet voro de flästa hus ock gårdar
på den bördiga Landskronaslätten korsvirkesbyggnader med
lerväggar, små, i bly infattade fönster ock »ryggade» halmtak.
De mindre gårdarna bestodo af tre sammanbyggda längor, en
uthuslänga vid hvarje ända af boningshuset, med öppen, stensatt
gårdsplan. På gårdsplanen hade äfven gödselhögen sin plats
invid stallbyggnaden. De större gårdarna hade, som ännu är
fallet, en fjärde länga. Då kallades gården »kringbyggd» ock
kunde stängas med två stora portar. Mellan stuglängans ock
loglängans gafiar fanns en smal dörr, som kallades havelogan,
om den fanns vid den sida, som låg intill trädgården, men
smuttelogan, om den fanns vid den sida, som vette åt fältet. Som
den senare benämningen angifver, begagnades den för att utan uppseende kunna smyga in ock ut, utan att hunden, som stod bunden
i portgången, behöfde förkunna det för hela gårdens befolkning.
Boningshuset hade två dörrar, ofta halfdörrar båda. Den
som ledde till köket, var alltid öfverskuren, så att dagsljus kunde
insläppas ock rök utsläppas genom öfre dörren. Denna stod
alltid öppen, då kvinnorna hade sysslor i köket. Spishällen
var murad af tegel eller råsten ock öppen, så att himlens vindar,
rägn ock snö hade fritt spel genom skorstenen. Järnrostar voro
ej allmänna, men man förstod att under grytan ordna veden
så, att elden brann klar ändå. Icke ens kittelfot eller grytring
räknades till oundgängliga husgeråd: tre på kant ställda tegeleller råstenar gjorde samma gagn. Dock visste man att förtälja
om mången förolyckad gröt- ock vällingsgryta i sammanhang
med unga husmödrars oskicklighet att lägga stenarna rätt ock
sköta grötstickan, så att ej grytan kantrade. Köksredskap ock
kärl voro få: ett par grytor, ett pannjärn, en kittel ock ett par
pannor, samt kaffekitteln, hälst af koppar; vidare ett par slefvar,
vispar, några trätallrikar, senare lertallrikar ock lerfat, var det
hufvudsakligaste som fanns på kökshyllorna. Gorå- ock våffeljärnen hångde vanligen, väntande på gille, i kammersed. Detta
85
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var ett litet rum utan eldstad, hvilket mäst brukades som ett slags
handkammare ock hade en dörr ut till haven eller trädgården.
Köksgolfvet var stensatt med ohuggen sten. Bordet var väggfast bredvid »vasken», ett fast disk- eller tvättbord. Vasken
hade sitt aflopp genom »vaskatuten», som satt i jämhöjd med
dess botten. Såväl denna öppning som ock rännstenens tilltäpptes om aftnarna: därmed trodde man sig vara tryggad för
besök af varulfven. Bakom spisen, med dörren ut till hällen,
fanns bakugnen. Dess hvalf syntes som en hisklig utväxt utanpå
längans vägg åt trädgårdssidan, där ibland några krusbärsbuskar,
en fläderbuske ock några stånd körfvel gjorde svaga försök att
dölja den arkitektoniska missbildningen. Vid stallängans vägg låg
en kulle: det var gödselhögen, synlig för alla vägfarandes blickar.
Trädde man från gården in i förstugan, hade man storstugan till vänster ock sommarstugan till höger. Den senare
saknade eldstad, däraf namnet. Möblerna bestodo blott af ett
par brunmålade klaffbord, kistor ock skåp, vanligen blåmålade
med en krans eller en bukett bjärta rosor ock tulpaner på dörrarna ock de kullriga kistlocken. Stundom infattades också egarens eller egarinnans namn samt årtalet, då kistan målades, i en
blomsterkrans. Sven Svensson tecknades: s. S. s., Sissa Nilsdotter:
EL N. D. Någon gång syntes i sommarstugan en eller annan brokig
bild af någon kunglig person eller ock taflor ur bibliska historien.
Innanför sommarstugan funuos i de större gårdarna tvänne
kamrar på husets gafvel, hvardera försedd med en tvåmanssäng,
Förklaring till planen å motstående sida:
Stugelängan
(norra längan).
Förstuga.
Hammersed
1. havestnan.

Stugan.
Köket.
Pi gehns.
Mjölhus.
Sommarstuga.
Kistekammare.
Logelängan
(östra längan).
1. Lada.
Loge.
Lada.

Stallängan
(södra längan).
'Inch us.
Torf- ock vedbod.
0. Drängahus.
Port.
Häststall.
Völkätte.
K alfkätte.
Mansed

(västra längan).
Fähus.
Fårkätte.
Svinhus.
Haven (trädgården).

Brunn ock vattenho.
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3. Bihaven (bikuporna).
4. Havelogan.

5. Smutten 1.
smuttelogan.

6. Möddingen (gödselstaden).
7. Hundboden.

1. källarlim.
m. spis.
92.. bryggkittel.
o. bakugn.
p. loftstrapp a.
q. skåp.
r. kistor.
s. stolar.
t. sängar.
14. bord.
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högt uppbäddad med pösande bolstrar ock öfverbredd med »stjärntäcke» i rött, grönt, gult ock blått. Var huset rikt, fanns också
här en kista eller ett skåp. Annars hade kammaren ett litet
furubord ock ett par trästolar. En liten spegel ock en i alla
färger sydd märkduk med hela familjens bomärken jämte åtskilliga fyrkantiga blommor ock djur prydde ena väggen. Därtill kommo äfven sorge- ock födelsedagsbref. Sorgebrefven voro
sirade med likkistor ock änglar med palmer i händerna samt täxtade eller präntade värs ur likpsalmer, allt kolsvart. Födelsedagsbrefven däremot lyste i lifliga färger ock voro målade; eller
ock omgåfvos namnen ock lyckönskningsvärsen af en krans
röda ock hvita schirtingsrosor med förgyllda knoppar. På 1840talet insmög° sig från städerna finare kransar af grönt, krusigt
silke, med små knoppar af kvitt eller rött silke, liksom äfven
af hår, allt infattat i glas ock ram.
Golfven skurades ej, utan beströddes med sand; hälst hvit,
men i brist på sådan hämtades denna nödvändighetsvara från
närmaste sandgraf eller backe. Denna sand hade en rödaktig
färg, men var fin ock len som mjöl. Sommarstugan sopades ej
mer än på sin höjd hvade lördag, ty i dagligt lag tjänade detta
rum blott till förvaringsställe för kläder, garn, nyfällda väfräckor ock annat, som af en eller annan orsak ej genast lades
ned i kistorna. Alla fönster till dessa rum, utom de som vette
ut åt gården, hade luckor, som aldrig togos ifrån, utom då ärade
gäster kommo till huset.

Vi gå in i förstugan, lyfta på den slitna järn- eller träklinkan till stugudörren ock träda med ett: »Guds fred i stugan!»
öfver den höga tröskeln.- Därinne möter oss en scen af liflig
värksamhet, särdeles under vintern eller tidigt på våren. Ingenting kunde vara mera regelbundet än allmogens arbete i äldre
tider. Redan klockan två på vintermorgnarna hördes ljudet af
pundtröskarnes plitjlar från logen. Vid fyratiden högg husmodern
eld på fyrkaret ock tände svafvelstickan ock talgljuset, så att
störstpigan kunde få se, medan hon »kölnade» i stugeugnen. Senast på slaget fäm sutto alla husets vuxna kvinnfolk vid de
surrande spinnrockarna. Ej ett ord växlades, alla spunno som
det gällt att rädda lifvet. Efter en stund kommo drängarna in
88
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ock togo på stående fot hvar sitt stycke ost ock bröd. Denna
måltid stod skuren på bordet. Var det »gott brännvinsår», fingo
de hvar sin finkelsup.
I början af 1840-talet kämpade ännu kaffet för sin borgarrätt i bondens stuga. Där det vunnit ingång, fingo kvinnorna
morgonkaffe; aldrig karlarna, undantagandes husfadern, som då
ej sällan förvandlade det till en »gök» genom att slå ett glas
brännvin i koppen. Kaffet kokades aldrig i hvardagslag af
endast bönor, utan bestod det af hvarjehanda blandningar, såsom gula ärter, korn, råg, cikoria eller ett slags hembakade
nudler, som brändes tillsammans med kaffebönorna. Drycken
kokades dag efter dag på den gamla bottensatsen, ty kitteln
var vanligen stor nog att tåla ny tillsats af »bönor» hela veckan.
Först på lördagen kokades sumpen ur, klarades, ock grumset
kastades bort. På morgonen fick hvarje kvinnlig medlem af huset
sin portion kaffe i en hvit kopp utan grepe ock därtill två små
kaksockerbitar i handen. Förfriskningen förtärdes i största
hast, vanligen medan man satt vid spinnrockarna. Dessa sattes
därpå i ny fart ock surrade oaf brutet, ända tils dagsljuset
böljade kämpa med det rykande talgljuset, som iklämt i dallan
stod mitt i kretsen.
I daggryningen mjölkades. Husmodern skar spickesillen tvärs
öfver. Nackstyckena voro de förnämsta ock tillkommo gårdsdrängen ock de andra vuxna karlarna; de yngre fingo stjärtstyckena. Två om en sill var ordning ock skick. Den lades
på trätallrikar eller långa, smala »sillabräder» på det °dukade
bordet. Den potatis, som blifvit öfver från förra aftonen, låg
ock pep på den heta järnugnen. Lerfat, innehållande en blandning af sur mjölk ock svagdricka, sattes fram. Hornskedarna
jämte brödbitar från föregående dags måltider togos fram ur
bordslådan ock lades på bordet. Dit förpassades äfven potatisen,
utan tillhjälp af fat, ock brödkakan sattes på kant vid husfaderns
plats på tvärbänken. Detta var dagens första gemensamma,
måltid, davren.
Därefter gingo karlarna åter till sina göromål, kvinnorna
röjde af bordet, sopade ock sandade kök, stuga ock förstuga,
satte mjölkfaten på hyllan under »bjälken», tvättade sig ock
slätade håret, ifall husmodern ej ansåg allt sådant för högfärd,
ock satte sig därpå åter till spinnrocken.
89
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Middagstillredelserna voro -enkla: »en ärtegryda passar sej
säl», välling ock gröt ansågos för tidsödande rätter, men nödvändiga »för att spara soflet», ty därtill bestods blott bröd. Färska
kötträtter voro okända i hvardagslag ock skulle ansetts som
ett oerhört slöseri. Snudesö, soppa på salt kött ock fläsk,
liksom all kogesmad (ärter, grönkål), kokades så man hade
till två, hälst tre dagar. Det sparade mycken tid. Bordsbönen
bestod ofta blott af ett andäktigt: »Mad i Jesu narnm!» Djupa
tallrikar brukades ej, man åt ur faten, som ställdes på det
()dukade bordet. Byar ock en fick sin fläsk- eller köttbit på
en skifva bröd. Klockan tolf hölls middag, ock innan klockan
två voro alla åter vid sitt arbete.
Klockan fyra eftermiddagen åts mejattan (merafton). Den
bestod af kokta potatis, som doppades i små lerskålar, fyllda
med saltad sur mjölk med en högst ringa tillsats af grädde.
Två dylika koppar för åtta till tio personer var det vanliga, ty
det ansågs som frosseri att »eda for meen pantoffiedöppa.» Bröd
däremot åts efter behag, man räknade vanligtvis två skålpund surt rågbröd dagligen till hvarje vuxen karl.
Vid vårarbetets början ändrades husets matordning så till
vida, att en bit ost eller korf ock bröd kl. 10 på förmiddagen
bars ut till de plöjande. Det var mellanmål, ock därtill hörde
vanligen en sup. För öfrigt hörde två supar om dagen till
»laglig rätt». Vankades flera, var det »hederligt».
Kvinnorna hade merändels slutat sina kvällssysslor, så att
de vid säxtiden åter kunde samlas kring dallan med sina spinnrockar. Var då ej husmodern allt för sträng eller husbonden
för knarrig, stämdes där upp mången gammal folkvisa; ty rockarnas surr tillät ej samtal, ock något måste göras för att hålla
Jon Blund från lifvet. Klockan åtta infunno sig husets manfolk,
för att »supa kvällsmatsmjölken», vanligen sur mjölk blandad med
svagdricka. Denna anrättning sattes på bordet, innan man
flyttade fram spinnrockarna, så att man ej sedan skulle gå ock
drössa med födan.
Manlig slöjd förekom ej på denna bygd. Drängarna hade
ej något hvarmed de om kvällarna kunde syssla i stugan, om
man undantager skärandet af svafvelstickor ock — »pölsepinnar».
Därför gingo karlarna tidigare till sängs än kvinnorna. Dock
kunde det här ock där, måst i yngre hushåll, hända, att kar90

VIII. 2

MÅLTIDER OCK SYSSLOR.

9

lama frivilligt åtogo sig att karda blånor. I gengäld kunde
de då företaga sig ett eller annat upptåg, såsom att tända eld
i blåntotten för pigor, som sutto ock »höggo flugor» (nickade
under sömnen), eller sätta små pinnar, doppade i smält beck, i
de nickandes nackar. Kvinnornas vanliga sängtid var klockan tio.
I somliga hus spanns dock till klockan älfva, ty det gällde att få
linet spunnet, så man tidigt på våren kunde få upp väfstolarna.
I hus, där många sysslor ryckte döttrar ock pigor från
rockarna, var dagens pensum »en aln garn», d. v. s. nio dubbla
knäpp eller tal blån- ock tolf dito tåggarn. Af den, »som fick
sitta vid rocken»; kräfdes det dubbla antalet knäpp, »två alnar
eller ett stycke».

Stugans möbler bestodo af det långa, vanligen omålade,
golffasta bordet (a), med sin väggfasta omålade träbänk under fön sterna utåt gårdssidan, ock tvärbänken (b) — ej sällan ett slags
kista ock då kallad »kistbänken», annars »bordändsbänken» —
vid ena ändan. Utåt stugan, bredvid köksdörren, var tvärbänken
försedd med en stolpe eller ett smalt bräde med ett i profil
skuret människoansikte. Där hängdes bordsduken, om en sådan
brukades vid middagsmåltiderna, samt den långa fransade handduken (hånnkiäed). I hörnet mellan tvär- ock långbänken
fanns ett litet skåp eller en hylla. Där hade bibeln ock psalmboken samt ett par tenn- eller mässingsljusstakar sin plats.
Stundom fanns där äfven rum för en huspostilla eller uppbyggelseboken »Örtagårdssällskap». Där kunde ock finnas en »hästbok»
eller ock »Kloka gumman ock Kloke gubben», osvikliga rådgifvare vid sjukdomstillfällen, vidare »Bondepraktikan», samt en
större eller mindre samling visor ock historier »tryckta i år».
När man så äfven nämner almanackan, är bondens vanliga
boksamling upptecknad. Stundom upptogs hörnhyllan af brokigt målade kaffekoppar af groft porslin. Då hvilade böckerna
på ett under »bjälken» vid järnugnen fästat bräde. Där hade
vanligen äfven sykorgen ock ullsaxen sina platser under vintern,
då de föga anlitades. Små saxar kallades aisare.
Närmare dörren var den väggfasta bänken inredd till små
skåp med dörrar, som kunde skjutas undan; dörrarna voro på
mitten försedda med en hjärtformig öppning — det var »gås91
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bänken» (c). Där lågo gässen för att kläcka ut sina ungar. Vidare
fanns nere vid dörren en tvärbänk utan alla försök till prydnader, det var »tiggarbänken» (d). Den skilde sig från husbondefolkets högsäte äfven därigenom, att den ej hade något jönne
(broderat eller i brokigt mönster väft hyende).
I äldre stugor var väggen öfver högsätet panelad ock målad
med bjärta blommor på brun botten samt försedd med husfaderns ock husmoderns bomärken. Framför bordet stod en
lös bänk, där kvinnorna sutto under de gemensamma måltiderna,
»frambänken» (e). Ett par, likaledes omålade, furustolar ock
»skamlar» (pallar) utgjorde stugans andra sittplatser.
Ett mellanting af sittplats ock hvilobädd var ugnsbänken (f).
Det var egentligen en s. k. ståndsäng, d. v. s. en som ej kunde sammanskjutas, ock den tjänade under nätterna farmor, farfar, mormor eller morfar till läger, i fall en sådan person fanns i familjen ock ej hade undantagsstuga. Under dagens lopp var ugnsbänken, synnerligen under vintern, husfaderns själfskrifna plats.
Där låg han timme efter timme, rökande sin pipa, stirrande på
stugans välkända föremål, tils han inslumrade vid spinnrockarnas söfvande ljud. Men var någon af familjen sjuk, då var
ugnsbänken sjukbädden, ock då fick far lof att sofva middag i
stugsängen »ofvanpå dynan», då det kulörta täcket togs bort.
Stickade täcken ock öfverlakan brukades ej. Stugsängen (g)
var antingen försedd med sparlakan af hemväft bomullsgarn,
ordnade kring en i taket fästad träställning, »kronan»; eller ock
var sängen försedd med gafvelväggar ock halfväggar vid sängens
framsida, så att blott en smal öppning fanns, hvilken var försedd med sparlakan. Vid denna sängs fotända fanns ett skåp
i gafvelväggen, »sängaskåpet», där bland annat smörkoppen ock
brännvinsflaskan förvarades. Den förra sängen kallades antingen sparragen eller himmeisän; den senare benämndes af
äldre personer för hemligsän. öfver båda sängarna hängde
från en krampa i taket det af brokigt ullgarn eller färgade
skinnremsor flätade »sängabandet», som tjänade till hjälp vid
uppstigandet ur den med halm ock pösande fjäderbolstrar öfverfyllda bädden.
Den tresidiga järnugnen (h) eldades från köket ock kallades
»uteläggare». Dess sidor framställde vanligen scener ur bibeln,
eller ock Sankt Görans strid med draken. Ugnen hvilade an92
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tingen på bastanta träben eller på en eller två murar, som -då
bildade ett behagligt rum för katten, hunden eller något sjukt
får eller moderlöst lam. I fattiga stugor tjänstgjorde ofta en
gammal inmurad järngryta som »uteläggare». Där i närheten
hade då hönsen en förolyckad träsko, kring hvilken de höllo
sina måltider, ock i ugnsbänkens ena hörn lade hönorna helt
förtroligt sina ägg. Öfver ugnen i den förmögne bondens stuga
hängde ofta ett knippe spegepifisa (spickekorf) ock ett par
rökade »fläskabösten» (skinkor), ock på spjälhyllan därstädes
torkades våta ullstrumpor ock kalflöpe; där hade äfven »fyrfatet» (elddonet) ock »svafvelstickorna» sin plats. Mellan ugnen
ock köksdörren står i den aftecknade stugan (s. 5) en länstol.
Det stora dalkarlsuret (i) uppbars af ett fodral, som hade
någon likhet med en kvinnofigur utan armar; det var målat
grönt eller blått ock sirat med lysande buketter eller kransar,
samt husbondefolkets namn. Bredvid det hängde »bessmaren»,
ock under den stod stöfvelknekten
Väggarna voro vanligen hvitmenade ock saknade hvarje prydnad utom det glänsande lingarn, som hängde på en rad knaggar
vid förstugudörren eller på hvilken vägg det bäst passade sig.
I många stugor hängde på en tråd eller ett hästhår antingen en stor »krona» af svinborst eller runda halmstrån eller
ock en »fogel». »Fogelns» kropp utgjordes af ett urblåst gåsägg,
genom hvilket man drog ett hvitt veckat papper på längden.
Af detta papper formades hufvud ock stjärt. Ett annat dylikt
papper på tvärs genom ägget fick förse fogeln med vingar. Det är
troligt, att dessa prydnader, åtminstone »fogeln», stått i samband
med något bruk eller någon öfvertro, som blifvit glömd, ty denne
fogel förnyades årligen, fast den omöjligen af någon kunde betraktas som en prydnad, då den aldrig förekom annorlunda än
hvit. Halm- ock borstkronorna voro däremot sammansatta med
tillhjälp af högrött garn ock kunde väl gälla för prydnad; men
deras af kvadrater ock trianglar sammanfogade byggnad bildade
en åttkantig figur, som troligen en gång utgjort en sinnebild.
I fönsterkarmarna stodo i sönderslagna kaffekannor, halsbrutna buteljer eller spruckna burkar balsaminer ock några
»lukteträ», såsom ett par arter starkt luktande geranier ock cyi På planen (s. 5) finnes utom den i täxten ofvan angifna inredningen äfven ett slagbord (k) tvärsför ena hörnet.
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press, fastän denna senare af många betraktades såsom en sorgebringande ört.
På somliga ställen intog ej stugan husets hela bredd, utan
åt yttersidan (mot trädgården) afdelades en »lillastuga», så att
storstugan fick sin dager blott från de två fcinsterna åt gårdssidan. Då kom den stora sängen att stå i »lillastugan», ock där
infördes tillfälliga gäster ock förplägades. Härigenom drogs
den första nästan omärkliga linjen, som småningom vidgade sig
till en klyfta, mellan husbondefolk ock tjänare.
I slutet af mars eller början af april uppsattes en eller
två väfstolar i stugan, hvilken därtill vissa dagar formligen
spärrades af varpan, »härf bockar», »garnvindan» ock »spolrocken». Då gällde det att röra sig försiktigt där inne, så
att man ej råkade häjda något af de svängande redskapen i
deras vilda fart ock ej trampade på något af de mindre barnen,
som kraflade omkring på golfvet. Framför allt måste man hålla
sig på tillbörligt afstånd från gåsbänken. Hväsande stucko gåsmödrarna ut sina hufvuden, medan deras nykläckta »gäslingar»
höllo sina första måltider på en grönkålsstock ock en handfull
korngryn, anrättade på golfvet bredvid bänken. Under väftiden
rådde en förtviflad brådska i stugan. Dels ville man nämligen
så tidigt som möjligt ha linneväfven på bleket. Dels fanns ej
något arbete, som i så hög grad som väfvandet utgjorde pröfvostenen på de unga kvinnornas duglighet i huslig gärning; ty
nu skulle ju äfven det hemspunna garnet underkastas sitt prof,
ock då hvarje spinnerska märkte sitt garn, gällde det att se,
om någon varit så oskicklig att spinna förrädiskt »byxegarn» —
så kallades garn, som bildade »holkar» (liksom uppkaflade byxor),
där tråden vid spinningen gått af.

I slutet af 1820-talet hade en ock annan af de djärfvaste bönderna på Landskronaslätten börjat att bygga tegel- ock råstensmurade korsvirkeshus, sålunda förkastande det gamla bruket af
»lerslagna väggar». Redan detta väckte häpnad, ock under byggandet spådde de gamle en sådan ung man, »att han varpade
så stort, att han ej fick något att slå i». Värre blef det dock,
om en sådan bonde vågade skaffa sig ordentliga möbler till sin
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nya sommarstuga, som därigenom fick namn af sal. I Asmundstorps kyrka predikade en pastorsadjunkt mot ett sådant öfverdåd, fastän möblerna ock de stackars speglarna voro af enklaste
slag ock de förra voro klädda med hemväft tyg. Predikanten fruktade för högfärdens smitta ock försäkrade sina åhörare, att hvarje pinne i stolarna ock sofforna en gång skulle
tjäna till att underhålla den brasa, vid hvilken egaren skulle
stekas i afgrunden. Prästens vrede väckte dock endast löje, ock
för att få slut på en slik kyrklig uppbyggelse gaf man den
unge prästen i all tysthet en tydlig föreställning om styrkan
i en skånsk bondes armar, som blifvit brukade till att förvärfva
en förmögenhet.
Skulle ett af de lerslagna bonings- eller uthusen uppföras,
bjöds byalaget till ler- eller klenegille, sedan längan först fått
sin takresning. Då infunno sig från granngårdarna son ock
dotter eller piga ock dräng medförande vattenspann, tråg ock
ierslätta. Leran låg framkörd ock ältad, de medförda trågen
fylldes åt kvinnorna. Par om par, likt en flock byggande
svalor, fladdrade så den muntra, flitiga skaran kring det blifvande huset ock uppförde med blotta händerna vägg efter vägg.
Denna glättades omsorgsfullt med ierslättan. Arbetet gick
mycket fort under öfvade händer ock betraktades mäst som ett
nöje. Trakteringen var riklig, därtill hörde »frukosten» ock
»meraftonsmaten». Den senare bestod af fjärdedelen af en
sötebröds-thnnkaka med en »klena smör» ock en bit ost som
en oas i öknen. Denna välfägnad var egentligen afsedd att
medföras till hemmen som ett prof på husets frikostighet. Då
väggarna voro färdiga, skulle loggolfven lerslås. Detta var ett
styft göra, männen buro fram leran ock kvinnorna slogo med
lyftade armar ock med hela sin kraft handfull efter handfull
däraf mot marken, tils lerlagret blef tillräckligt tjockt, då det
stampades till ock glättades. Arbetet gick dock med sprittande
lust ock muntert skämt, ock den anlände spelmannen uppmuntrade det än ytterligare genom att gnida en hoppsa på
»fäjlan». Efter slutat arbete ömsades kläder; de närmast boende gingo hem för att snygga eller »hydda» sig, andra medförde söndagsdräkten i knyten, ock efter slutad aftonmåltid stod
dansen någonstädes på en gammal loge ock slutades ej förrän
klockan tre eller fyra på morgonen. Andra dagen var det
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egentliga »gilleslaget», släkt ock vänner, bjudet. Kvinnorna hade
»förning» med sig, ock nöjet bestod omväxlande i att äta af
den medförda kalla maten ock dansa, tils dag blef ljus. Sedan
tegelmurade hus efterträtt de lerslagna, förbyttes lergillena
till »resegillen».
På våren eller sommaren, antingen till pingst eller till
midsommar, plägade man på nytt hvitmena lerslagna gårdsbyggnader ock med kalk måla ett vanligt kors eller ett hjulkors på portar ock uthusdörrar. Tegelmurade byggnader fingo
sitt virke ock sina portar på nytt rödmålade. När en sådan
gård därtill stod i sin första hvita fogstrykning, stack den behagligt af mot sina hvita eller grå grannar. En ock annan
sammanbyggd by fanns ännu med sitt gemensamma »gatekärr»,
kreaturens vattningsplats ock gässens paradis.

På bygatan samlades ungdomen under vackra söndagseftermiddagar ock anställde bollspel ock andra lekar 1. Dessa
nöjen aftogo, i den mån man »bröt ut» från byn ock gårdarna
byggdes på längre afstånd från hvarandra. Då samlades ungdomen i någon liten lund eller på någon annan för lek ock
dans lämplig plats, till hvilken man ej ansåg sig ha långt, om
den låg »en milaväg från hemmet».
På dessa lekplatser infunno sig äfven äldre personer, dels
för eget nöje, dels för att genom sin närvaro lägga nödigt
band på en förlustelse, som lätt kunde urarta till tygellös
ysterhet. Någon egentlig rangskillnad rådde ej vid dessa nöjen,
utan lekte ock dansade hemmansdöttrar ock hemmanssöner fritt
med tjänstefolket. Dock ansågs det ej tillbörligt, att denna
förtrolighet utsträcktes till samtal på tumanhand; men då dylika
samtal just ej häller uppenbart egde rum mellan jämlikar af
de olika könen, märktes skillnaden i samhällsställningen föga.
Under hvardagslifvet märktes den ännu mindre, ty husbondefolk, barn ock tjänare åto vid samma bord ock ur samma fat',
1 Se Folkdiktning [I], Kbh. 1880, s. 306--311 samt afdelningen
»lekar» i föreliggande band af Sv. landsrn.
2 Djupa tallrikar voro på 1840-talet icke ens brukliga vid gillen.
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deltogo i samma arbeten, ock husets döttrar ock pigor delade
bädd med hvarandra, liksom sönerna med drängarna. Men
blef det fråga om äktenskap mellan »tjänare ock fri», då framträdde gränsen så skarp ock hög, att den i fråga om mera
ansedda bondfamiljer blef nära nog oöfverstiglig. I fråga om
frälseböndernas klass fanns ej denna gräns; men dessa frälsebönder (»hofbönderna»), voro, åtminstone på hela Landskronaslätten, så ringaktade af odalbönderna, att det skulle vara ovanliga
personligheter bland dem, som förmådde intaga en någorlunda
jämlik ställning med de senare. Detta förklarar till någon del
frälsebondens i mer än ett afseende dåliga ställning. Han
trycktes nedåt, jämt nedåt, från två sidor ock var afspärrad
från allt, som i andligt eller ekonomiskt afseende kunde höja
honom.
Om rangskillnaden mellan de fria bönderna ock deras tjänstfolk liksom skyldes under det gemensamma arbetet vår ock
höst ock de gemensamma lekarna under sommaren, så kunde
man vid dessa senare få tillfälle att se den djupa klyfta, som
skilde allmogen från »köpstadfolket». Denna benämning gällde
på folkspråket icke blott folk från städerna, utan hvar ock en
som ej bar bondedräkt. Fattigt »köpstadfolk» föraktades i hemlighet djupt, äfven om föraktet ej framträdde i annan form än en
kall tillbakadragenhet, med hviskningar ock förstulna blickar.
De rika, »riktigt härrskap», betraktades med ett misstroende, som
doldes under en skygg höflighet, ock närvaron af ett par eller
blott en enda person af denna klass var tillräcklig att förbyta
glädjen till tvång. Såvida ej särskilta anledningar funnos att
framkalla allmogens trots: då slog tvånget om i en ysterhet,
ämnad att ränsa lekplatsen från främmande, som utan all undersökning stämplades som nyfikna, illvilliga varelser, hvilkas
enda ärende där var att »få något att göra narr af ock grina åt».
Att allmogen hade skäl för denna misstanke, kan ej nekas,
lika litet som att bönderna ströko allt »köpstadfolk öfver med
ett kol», ock det utan all undersökning.
Under det enformiga vinterarbetet var fastlagssöndag en
efterlängtad dag. Först ock främst kom under den föregående
veckan någon ntivanöden (fingerfärdig) gumma ock utbjöd till
97

16

WIGSTRÖM, ALLMOGESEDER.

VIII. 2

försäljning något som fick namn af »fastlagsris». Det var tregreniga ställningar af ståltråd eller björkkvistar, omlindade med
upprispade tygremsor i fiffiga färger samt prydda med uttaggade
kulörta pappers- ock tygbitar, som skulle föreställa blommor.
Dessa vidunderliga »ris» köptes antingen till gåfvor åt barn
eller ock till prydnad på någon hylla eller något skåp.
Mindre prålande, men långt mera praktiska ris bundos om
lördagskvällen af kvistar, dragna ur nya björkkvastar, ock
skämtsamma hotelser om en grundlig afbasning växlades mellan
husets manliga ock kvinnliga medlemmar. Ock då något hvar
visste, att det ej stannade därvid, vidtogos allehanda försiktighetsmått för att förhindra besöket. Husets barn ingingo förbund att skydda hvarandra mot pigornas öfverrumpling, men
somnade med beslutet att själfva bruka sina ris antingen på
någon af syskonen eller på tjänarne. Tjänstpigorna spärrade
sin dörr, i fall de hade egen kammare, så att ej de manliga
kamraterna skulle kunna smyga sig in, ock så snart dagen
grydde, böljade öfverrumplingsförsöken. Den tungsöfde kunde
vara säker om att få sig en försvarlig risbastu. Det var icke
ens förbjudet att gifva yngre husbondefolk en sådan morgonhälsning, ty sådana äkta par deltogo vanligen i dessa upptåg,
ock »jir en sej i leg, får en hålla streg».
Samma lek brukades äfven långfredag, men ej så allmänt
eller med så mycket lif.
Samtidigt med risförsäljerskorna infunno sig kakekäringarna
med fastlagsbullar. Det var gula saffransbullar till säx styfver
stycket. Dylika bullar, lagda i kokt mjölk, utgjorde fastlagssöndags eller -måndags middagsmåltid. Följande tisdag var
»hvitatisdag», ock då skulle allt husfolket ha en pannkakstraktering, på det mjölet af årets gröda måtte bli hvitt. Dessa kakor
tillreddes af fint kornmjöl ock söt mjölk med tillsats af jäst,
bakades på ett pannjärn, som var smort med insaltat svinister, ock åtos utan någon tillsats.
Till skottdagen i februari lades föga märke. Skämtet, att
kvinnorna den dagen hade rättighet att själfva fria, var allmänt
känt; men här sades dock, att denna rätt sträckte sig öfver
hela skottåret. Maria bebådelsedag var åter en välkommen
fridag under vinterarbetets enformighet eller vårarbetets 'mödor.
Nu började man liksom skymta påsken. Råg till siktemjöl
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kördes till »möllan»: detta gaf redan en försmak af fint sött bröd.
Det bröd, man försökt att gömma från julhälgen för att därmed
undfägna tillfälliga gäster, var nu antingen rent uppätet eller
ock ett par gånger förnyat i bakugnen, men ändå betäckt med
mera mögel, än som kunde glida ner i magen, om det än åtföljdes af trösteorden, att »möglat bröd ger styrka i kroppen».
Hönsäggen sparades, öl bryggdes, ock tiggarne infunno sig
flockvis. Skärtorsdagskålen plockades, nio slags grönt, om så
kunde ske. Man hade tid därtill under de föregående dagarna
i dymmelveckan, ty alla spinnrockar stodo stilla; knappast
bobinorna fingo svängas kring. Vekkepräkerna (veckopredikningarna) under fastan voro slut, de arma åhörarne ansågo sig
ha slitit ont tillräckligt i den kalla, glest upptagna kyrkan
under dessa söckendagspredikningar.
Sång eller högljudd glädje ansågs ej vara tillbörlig under
dymmelveckan. Däremot tilläts det att pryda kända ock okända
medmänniskors ryggar med ett litet knippe bakredskap: grissla,
raka, kvast ock eldstake, antingen förfärdigade af furustickor
eller blott utklippta af papper. Detta var en skämtsam anspelning på blåkullafärden.
Påsklördagen kokades ägg, hälst hårda, så att färgen skulle
få tid att bita i. Gult färgades i ängsskära (serratula tinctoria)
eller ock endast i vanligt »hösmöle»; violett ock brunt i brun
bresilja; ljus- ock mörkrött i fernbock. Ville man ha brokiga
ägg, ombundos de med bitar af rödlöksskal, hundkäx ock andra
gröna blad.
Drängar ock pigor erhöllo »påskamat». Den bestod af ett
halft tjog ägg för »störstdrängen» ock »störstpigan»; de öffiga
fingo åtta, säx eller fån. Alla fingo därtill sin tunnkaka,
större eller mindre efter rang ock ålder. Denna påskmat egde
tjänarne rätt att sälja eller skänka bort.
Påskdagsmorgonen dansade solen i glädje öfver Härrens
uppståndelse, ock hade man under hela långfredagen med
eller mot sin vilja förhållit sig tyst ock stilla, fick man gärna
under påskdagarna besöka släkt ock vänner, hålla gille eller
dans. Barn ock tjänare roade sig med bollspel eller enkleken.
om vädret var gott; annars lektes »gömma» i de nästan tömda
ladorna. Där inrättade man äfven repgungor. Att rulla påskägg brukades ej på denna ort. Däremot gömde man ett af de
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färgade äggen till följande påsk för att då af dess inre tillstånd
se, om rikedom eller fattigdom skulle bli ens lott.
Första april gällde det att vara på sin vakt att man ej
blef aprilnarr. Egentligen »gällde» narriet blott då någon gick
att låna ett »rumpedrag» åt slaktaren eller en topärs (ullpräss>
åt de kardande kvinnorna, eller då någon var tanklös nog att på
apoteket vilja köpa »hasslefett», »bankablått» eller »almanackefrö», eller lät sända sig i lika narraktiga ärenden.

På 1830-talet hade allmogen börjat att i någon mån befria
kvinnorna från alltför styft utarbete. Det ansågs t. ex. då ej
tillständigt att låta sina tjänstpigor deltaga i dikningsarbete.
Vid jordarbetet måste de dock ännu allmänt lassa på gödselkärror, sprida gödseln på åkrarna, slå sönder jordklimpar på
styf trädesjord, ett arbete som benämndes »slå klas»'. Vidare
fingo de äfven, med tillhjälp af bondens egna döttrar, gräfva
trädgården ock sätta all potatisen. Ock det var något som föll
af sig själft, att kvinnorna höllo både trädgård ock potatisfält
rena från ogräs under sommaren.
Gammalt folk mindes då ännu den tid, när potatisen började
bli känd i bondens hus. 1 början fingo barn ock tjänare
hvarje söndagsmorgon två eller tre varma potatis till sin
brödskifva. Sedan bief detta en hvardagsfrukost. Potatisen
betraktades som sofvel ock hjälpte, tillika med kaffedrycken,
att bland kvinnorna afskaffa bruket att till frukost äta bröd
fuktat med brännvin.
Det styfvaste arbete, som kvinnorna under sommaren måste
deltaga uti, var torfberedningen. Då bonden ej på sina egna
egor hade någon torfmosse ock ej häller någon sådan fanns i
närmaste omnäjd, köptes en »ruta» eller något mindre stycke
på någon af de stora mossar, som tillhörde härrgårdar i orten.
Ofta slogo sig ett par tre bönder tillsammans om en dylik
handel. Utrustade med rullebörar (skottkärror) ock andra erforderliga redskap samt nödvändiga matvaror ock sängkläder,
drogo tjänare ock husbönder till mossen. Arbetet var styft
1 Klas

= jordklimp.
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ock alltigenom ansträngande på dessa gungande, flacka fält.
Ingenting fanns som gaf skugga mot den brännande solhettan
eller skydd mot det svarta fina stoft, som hvirflade upp kring
de arbetande. Men ändå räknades detta arbete snarare bland
nöjena än bland mödorna. Därtill bidrog det ovanliga lefnadssättet, ett slags sigenarelif, som här fördes. Maten värmdes
under bar himmel, ock öfver syskonbäddarna på marken hade
man till tält himlen den blå. Det var dock ej brukligt på
denna ort, att storbönderna läto sina döttrar deltaga i torfarbetet,
då det förrättades så långt från hemmet, att en eller flere
nätter skulle tillbringas på mossen.
Torfven skars med ett järn ur det torra torflagret; eller
stampades dyn nere i torfgrafven af männen ock uppöstes i
skottkärrorna. Dessa »rullades» af kvinnorna till en lämplig
plats, där torfven utbreddes i »sängar», lika dem man ser på ett
grönsaksland. Så stacks torfven af i små aflånga rutor ock fick
namn af »klapptorf». Det andra slaget kallades »skärtorf» ock
kräfde mindre arbete, men var ej häller ett så gott bränsle
som klapptorfven.
Efter några dagars förlopp vändes torfven, eller ock kantsattes den. Stundom »rågades» den sålunda, att två torfvor
sattes på kant på marken med ett smalt mellanrum, ock öfver
dessa anbringades två andra på tvärs, äfvenledes på kant.
Var torfven fast, »skrufvades» eller »kulades» den direkte ur
sängen. En »torfskruf» eller »torfkula» var en kägelformig, inuti
ihålig byggnad af i sigsag lagda torfvor. Det fordras någon
öfning till att uppföra dessa »skrufvar» eller »kulor», så att de
på en gång kunna tåla väderilar ock lemna luften fritt spelrum. Det låg en stor frestelse i att bygga dem så höga, som
det sköra materialet någonsin kunde tåla. Lyckades det ' — ja
så var det berömligt; men instörtade den djärfva byggnaden
under byggmästarens händer, då gick det där som alltid: klander ock förebråelser eller, i lindrigaste fall, spe ock löje följde •
det misslyckade företaget.

Midsommaraftonen ock midsommardagen firades med dans
ock lekar, hälst i det fria. Fordomdags heliga källor, hvilka
nu ej sällan betecknades med det gemensamma namnet »Sankt101
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Hans-källor» eller endast »källorna», utgjorde samlingsplatser.
Dit kom man från skilda håll för att dansa eller träffa bekanta, för att bjuda vänner ock själf bli bjuden på de matock dryckesvaror, som företagsamma värdshusmän höllo till
handa i tält ock brädskjul. De som för en eller annan sjukdom offrat till källan, hade gjort detta i all stillhet under midsommarnatten; men detta bruk öfvades sällan på fullt allvar
vid de källor, hvilka voro belägna vid en plats, som lämpade
sig för ett dylikt lägerlif. Offren fordrade tystnad ock iakttagande af ceremonier, hvilka kräfde en mera enslig omgifning.
I Norra Åsbo härad samlades ungdomen denna kväll under
förevändning att »repa ene» (enris) ute i skogen. Men rätta
ärendet var lek, sång ock dans, samt förrättandet af små
spådomskonster.
Bruket af dans kring majstång vid midsommarfästen var
ingalunda vanligt i de bygder, som jag känner. Däremot talade
äldre folk om detta bruk i sammanhang med det vid denna
tid aflagda bruket att »sjunga maj i by». Då stucko sångarne
en grönskande kvist i bondens tak, på en gång en vårhälsning
ock ett tecken till att ungdomen ämnade fira »pingstgille» ock
därvid önskade understöd af alla, som hade något att gifva.
Ingen gårds- eller husegare kunde underlåta att stiga upp ur
sin säng ock undfägna eller åtminstone tacka majsåugarne ock
därmed äfven tyst ikläda sig förbindelsen att ge sin skärf till
gillet; så vart detta bestämt hufvudsakligen af den tjänande
klassen. Var någon husbonde eller bofast enka nog girig eller
nog lat att ej låtsa höra den gamla välkända majvisan, fick
han eller hon en så lydande hälsning:
Ligg ock ligg, du lade stud,
Maj är välkommen,
tils lus ock lopper asa dej ud!
Sommarn är så ljuflig för ungdomen.
Till ett riktigt pingstgille hörde ett pingstbrudpar. Nu är
det en gammal sägen, att den som på skämt ikläder sig brudskrud, aldrig blir gift, ock dessutom var detta s. k. brudpar
föremål för skämt, till ock med för grott gyckel, i fall de två
ej själfva voro munviga nog att få skrattarne på sin sida.
Därför var det vanligen någon »slaghök» till dräng ock en
»balftosa» till tös — alltså ett par halft otillräkneliga personer —
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mot någon ersättning åtogo sig dessa roler. Vidare utsågs
talman — därtill fordrades att vara ett erkänt kvickhufvud —
så brudsvänner, brudtämma brudpigor ock hvad som annars
hörde till en »brudstass». Detta följe tågade med spelmannen
i spetsen pingstafton från gård till gård för att samla ihop
gåfvorna. De bestod° hufvudsakligen i ägg, fläsk, sött bröd
ock pänningar. På hvarje ställe höll talmannen ett tal, ju
lustigare ju bättre; spelmannen spelade, ock brudparet dansade
en polska. Någon af de mera ansedda bönderna ställde sin
loge ock storstuga till ungdomens förfogande, ock så firades
annandag pingst en vrångbild af en bröllopshögtid, som slutligen
så urartade, att hela leken lades bort såsom varande rent af
osedlig. Men medan detta bruk ännu ansågs oskyldigt, hölls
dansen kring majstång, då vädret därtill var gynnande. Så
beskrefs denna folkfäst af min mor ock af personer jämnåriga
med hänne,- d. v. s. födda i slutet af förra århundradet.
SOM

Med fogelsången efter midsommar förstummades så småningom äfven ungdomens sång ock söndagslekar i det fria, ty
nu började först höskörden, därefter följde under vanliga förhållanden råg- ock kornhösten tätt efter hvarandra. Ehuru dessa
arbeten under denna tid »gingo som en dans», d. v. s. under
skämt, frivillig täflan ock munter sång, voro de dock så ansträngande, att söndagen mer än väl hade behöfts för kroppslig
hvila. Därtill användes den dock sällan. Först ock främst
fick ej gudstjänsten försummas: om man så hade en half mil
till kyrkan, måste någon eller några från hvarje hushåll traska
dit ock i gemenskap med hela församlingen föra en förtviflad
kamp mot Jon-Blund, som dock vid denna årstid kunde vara
viss om segern. Detta var häller icke underligt, då man betänker, att skördearbetet under de dagar, då rågen skars, ofta
började klockan tre på morgonen ock, med afdrag af de korta
måltidsstunderna ock en timmes middagshvila, af arbetsfolkets
egen drift varade till midnatt. Under den öfriga skördetiden
steg man upp klockan mellan fyra ock fåm, men någon beKvinna som klädde bruden.
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stämd timme för arbetets upphörande gafs ej. Daglönarne
egde frihet att sluta vid solnedgången, husets eget folk höll i,
tils hela det föresatta arbetet var gjort. Ock dock ljöd sången
efter en så ansträngande dag lika stark ock munter, då man
under de sena höstkvällarna i sluten flock tågade hem från
marken.
Efter slutad gudstjänst i kyrkan var det vanligt, att de
värsta skadorna på arbetskläderna lagades, liksom äfven räfsor
ock liar synades ock sattes i gott skick. Men var det »spjällsamt väder», så man fruktade att ej få grödan väl bärgad, då
var det ingen som drog sig för att på söndagseftermiddagarna
fortsätta skördearbetet, ock ofta körde man säden in i ladan
vid lyktors sken, då månen var hindrad att lysa det brådskande
arbetet.
Då rågen höggs, brukade man, när blott en liten del däraf
återstod, säga, att man ville »fånga haren»: den som högg den
sista »skåren», sades ha fångat haren.
Som en lockande hägring under all denna brådska ock
ansträngning stod hoppet om höstgillet. Denna enkla fäst
firades med dans antingen samma kväll eller ett par aftnar
efter att det sista sädeslasset kommit under tak. Det var uteslutande ett gille för tjänare ock daglönare, de fingo därvid
riklig traktering ock dansade, tils dagen grydde.
WIGSTRÖM, ALLMOGESEDER.

Ett af de för båda könen gemensamma arbeten, som hade
fästlig anstrykning, var linbrytningen i september eller oktober.
Bastuerna voro lerslagna »hyddor» med stora gluggar, hvilka
under nätterna kunde stängas med grofva luckor. Hyddan var
delad i två rum, det inre, torran, upptogs af en träställning,
på hvilken »hören» eller linet sattes, ock innehöll dessutom en
»lerbas» eller »kölna» 1, d. v. s. en murad ugn med öppning åt det
yttre rummet. Vid denna öppning satt »torkekäringen» ock underhöll ett lågande bål ifrån kvällsskymningen till kl. 2 på morgonen. Då var linet, om allt gick ordentligt till, fullkomligt torrt
1 Kölna

även värb = elda.
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ock sprött. Men här i det yttre, tämligen rymliga rummet, hvars
jordgolf hade ett tjockt lager linskäfvor ock från hvilket de
skrymmande »brytorna» (linbråkorna) voro undanflyttade, anställdes en mängd af de gymnastiska lekar, som jag på annat
ställe upptecknat; här sjöngos visor, förtäljdes sagor, ock då
natten var klar, lektes enkleken på platsen utanför brytstugan. I allmänhet voro dock dessa lekar, till hvilka tjänamne från de närbelägna gårdarna slöto sig, af så tvetydigt
rykte, att de mera ansedda bönderna ej tilläto sina barn att
tillbringa natten i »bastun», utan infunno de sig — om de
kunde deltaga i arbetet — först när detta kl. 2 eller 3 på
morgonen begynte.
Egarne af dylika brytstugor lånade eller hyrde ut dem till
byns öfriga hushåll ock äfven till mera aflägset boende bönder.
Trlyresafgiften uppgick ej till en krona, men som ett tacksamhetsbevis sändes en brydemad: en half tunnkaka med en klick
smör ock en ostskifva.
Bland tjänstpigornas löneförmåner var äfven »hörsådd»:
deras små fält funnos bredvid det större linfältet, ock de egde
rätt att efter behag sköta dem. Detta skedde med tillhjälp af
kamrater ock goda vänner under passande söndagseftermiddagar,
, då lipets egarinna bestod »kopp ock kaka». Vid linets brytning
visade karlarna sig alltid ridderliga ock bröto sina kvinnliga
kamraters lin, stundom utan att få extra förplägning, men alltid
under ostyrigt skämt.
Brytstugorna voro skådeplatsen för många af de sägner,
som förtäljdes om rån, varulfvar ock bäckhästen. Dessa hyddors
aflägsna läge, vanligen vid en bäck eller ett kärr, deras
-ohyggliga ödslighet under den mästa tiden, samt den omständighet, att det i dem så ofta uppstod eldsvådor, gjorde dem till
lämpliga skådeplatser för sådan folkdiktning, som, uppväcker
rysning ock fasa.
Linets skäktning utfördes uteslutande af kvinnor. Benämningen »skäktegille» härledde sig från det allt mer ock mer
nedlagda bruket, att byns invånare hade arbetsbyte med hvarandra, som t. ex. vid mögajille (gödselns utkörande) ock
.»kardegille» (för ullens kardning vår ock höst). Redan på
1820-talet utfördes dessa två kvinnliga arbeten af legt folk,
men trakteringen var dock rundligare än i hvardagslag.
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Fastän tungorna gingo i kapp med skäkteträna, lämpade
sig detta arbete dock ej för sagoförtäljning eller sång. Annorlunda
förhöll det sig med ullkardningen. Vid detta arbete voro saga
ock sång själfskrifna, ock hvar ock en ålades som plikt att
sjunga en visa eller förtälja en saga. Det är också några af
de gamla sångerskorna ock sagoberätterskorna från kardgillena
som vi ha att tacka för de bäst bevarade visorna ock folksagorna. Här uppfriskades också gamla sägner ock spökhistorier,
ock nya diktades. Tolf till fjorton yngre ock äldre kvinnor,
som nu sutto samlade i den varma stugan, hade vandrat från
sina hem kort efter midnatt, somliga förr, ock dröjde kvar till
inemot nästa midnatt. Under dessa vandringar från ock till
sina hem trodde de sig se »både ett ock annat, som inte var
rätt ställt».
Ordet »ull» brukades ej i allmän bemärkelse, utan var blott
namnet på »det fårato», som klipptes om hösten. Den ansågs
för den mäst lämpliga till vadmalsvarp. Vårullen kallades
men. To var den allmänna benämningen på allt djurhår,
till exempel nödato, hästato, ja till ock med grisat° eller
svinato.
WIGSTRÖM, ALLMOGESEDER.

»Får fött» eller »tår till hälften» eller också ett eller ett
halft skålpund ull hörde till de dugligare tjänarnes löneförmåner.
Därtill kom ett par lärsko. Var det en omtyckt väfpiga,
kunde hon ibland beräkna ett par slattiker (lädertofflor) som
tillgift i rika hus. Vidare bestod »pängalönen» i fyra alnar
»upplötslärft» till särkar ock åtta alnar blaggarn till nerdelar,
två skäktefalls- eller blångarnsförkläden ock ett kyrkeförkläde,
samt hundra daler, d. v. s. 16 kr. 67 öre. Detta är en af de
högsta piglöner, som på Landskronaslätten betalades under
tiden från 1837 till ungefär 1848. Den piga, som föredrog att
tjäna för en »klädesberedd» vadmalsklädning, kunde ej påräkna
någon kontant lön, ock äfven de ofvannämnda förmånerna nedsattes något.
En duglig dräng fick 200 daler (33 kr. 33 öre), ett par
stöfiar, två sydda skjortor, en af lärft, en af blångarn, alltid god,
välväfd vara. Äfven drängarna brukade tjäna för kläder.
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Detta var det mäst aktningsvärda, ock de erhöllo då en dräkt
af »enkelblått» vadmal — detta var det tarfligaste tyget till
högtidskläder -- eller ock öfverenskom man om »klädesberett»
vadmal. Finare tyg nyttjade ej husbonden själf. Yngre drängar
ock pojkar tjänade för »tveskäftabyxor» ock »tveskäftarock» (af
groft linnetyg) samt en alunberedd fårskinnspäls, som först var
snöhvit, men senare på vintern öfversmordes med »påskäggafärg»
(afkok på bresilja) ock något fett.
I rägnväder bars den hvita linnerocken öfver pälsen, emedan sålunda berett fårskinn ej tålte väta. Denna dräkt gaf de
unga drängarna ock pojkarna ett förfruset, otrefligt utseende,
i synnerhet som de en gång hvita ullstrumporna höllos i dåligt
skick ock halmen stack ut här ock där ur de spruckna träskorna. De fattiga ynglingarnas arbetsdräkt fullständigades af
ett par illa lappade byxor, en dito väst samt en »lädersmälla», en
af garfvat kalfskinn gjord mössa, som kunde sammanfällas.
Söndagsdräkten, i synnerhet om sommaren, då ungdomen
visade sig i skinande hvita lintygs- ock skjortärmar, var, om
än i hög grad enkel, dock snygg ock treflig.
»Drängahuset» ock »pigehuset» voro föga bättre än uthus;
ingen eldstad fanns. En lycka var, att sängkläderna i allmänhet
voro goda.
Då det led fram i oktober, inträdde en viss nedstämning i
hela hushållet, ock lyssnade man till de visor, som då sjöngos
bland tjänarne, förstod man lätt orsaken.
Mickelmässedag, som faller in i år,
tänker jag mig till att flytta härifrå';
många äro de, som sörja efter mig,
men jag fäller aldrig en tår.
Så börjar flyttevisan. Den sjöngs under mången förstulen
tår, äfven om ej ett ömmare hjärtekval gjorde skilsmässan från
stället eller byn svårare än vanligt. Men sällan voro de unga
tjänarnes hjärtan så fria, att icke äfven andra visor, tolkande
smärta ock fruktan, sjöngos eller gnolades; som t. ex. •
Ack mins du, lilla ungdom, hvad du mig lofvat hafver,
när som du var uppå ditt adertonde år?
Du lofte mig, du aldrig skulle svika,
men nu hafver du redan gjort mig stor sorg.
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Så klagades med en förkänsla af sanningen i ordspråket:
»från ögat, ur hjärtat»; medan en annan, med blicken fästad på
det sorgliga i en tjänares lott, sjöng:
Lycklig den yngling, som slipper att tjäna
ock får hemma vara hos sin fader ock sin mor.
Ja, jag är bland dem,
som få arbeta sig fram.
Gud låte mig med äran få bära mitt namn!
Helt säkert ha de flästa af dessa ömsom klagande, förebrående ock varnande kärleksvisor, hvarpå den dåvarande
vislitteraturen, »tryckt i år», var så rik, blifvit diktade eller tillakta under dessa dystra oktoberdagar, som föregingo flyttningen.
Själfva afskedsdagen var förfärligt pinsam. Det skulle ha
rått ett sällsport dåligt förhållande mellan familj ock tjänare,
när ej på ömse sidor afskedet kostade bittra tårar, för att ej
tala om hvad det kostade att skiljas från kamrater. De afflyttande pigorna flog° en grofbrödskaka ock en rökad lambog
som hjälp till födan under de dagar, de tillbringade i sina
barndomshem eller hos fattiga släktingar, innan de tillträdde
sin nya tjänst. En vecka senare infunno sig de gamla tjänarne
för att hämta sina kistor. Då upprepades ej sällan afskedsuppträdena. Min enda svaga tröst under denna »kistesöndag»
var hoppet att de nya tjänarne skulle komma med kistor — ock
drängarna tillika med små väggskåp — målade med ännu
grannare blommor utanpå ock inuti prydda med långt märkligare
»kistebref», än dem de aftågande tjänarne bortförde. Jag tänker,
att mången bittert gråtande flickunge sökte tröst i samma hopp.
Första bekantskapen mellan tjänarne ock de yngre barnen
inleddes också vanligen medelst kistornas innehåll, i det barnen
tillätos att titta i »lädikan». »Lädikan» innehöll psalmboken,
nåldynan, viseboken ock bodriken. Den senare var en svarfvad
träask, målad med gröna ock röda ränder på gul botten; den
motsvarade förnäma damers juvelskrin, i det den tjänade till
förvaringsställe för »rafhjärtat» (hjärta af bärnsten), »pärlekransen» af brokiga bömiska pärlor, kragknappen (af silfverflligramsarbete) ock bröstnålen af samma slags metall ock
arbete, vanligen hjärtformig med en infattad röd, slipad glasbit.
Kistbrefven framställde utan undantag alltid scener ur juda108
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folkets historia eller ur frälsarens jordiska lif, teckningar som
påminde om konstens allra spädaste barndom, men strålade i
röda,
blå, gröna ock gula färger. De heliga personernas glorior
gjorde mig alltid stort hufvudbry, ty antingen tedde de sig för
mina ögon som en afbild af mors brödsporre af blank mässing
eller ock som »geren» af ett såll, allt efter som glorian utgjordes
af en krans -skarpa gula taggar eller af en slät ring i mörk
färg. Men vördnaden för allt, som stod i förbindelse med bibeln,
vare sig bild eller ord, var så stor hos gammal ock ung, att
det ej anstod någon att fråga eller ingå i beskrifning öfver detaljer, ock ett försök till kritik, om det så blott hade varit
öfver ormens färg, där han slingrade sig kring kunnskapsträdets
stam, skulle upptagits som en hädelse.
Kistornas innehåll var en icke oäfven värdemätare för
tjänstfolkets duglighet ock sedliga lif. En supig dräng tjänade
hälst för kontant lån. Följaktligen var hans kista blott ett
förvaringsrum för dåliga värkenskläder, ty en »hederlig klädesberedd kyrkeklädning» stod det ej till att få köpa, äfven om
det varit möjligt att samla pänningar därtill. Bönderna sålde
då för tiden ej gärna något af hemslöjdens produkter. Ock
ingen piga, som'ej uppförde sig anständigt, så hon kunde stanna
mer än ett år på ett ställe, kunde begära en så dyrbar dräkt
i lön. Men ordentliga pigor eller drängar kunde efter Min till
säx års tjänstetid ha ett par tre af dessa outslitliga högtidsdräkter ock behöfde så ej flere i sin lifstid, utan kunde använda
sina löner till att skaffa sig sängkläder. Eller ock omsatte de
en del af löneförmånernå, ull, lin, potatis o. s. v., i kontanta
pänningar, som. ej sällan stodo på ränta hos husbonden.

Skillnaden mellan husbondefolkets ock tjänarnes klädedräkt var ej stor. Snittet var det samma. Långbyxor ock långrock af mörkblått vadmal, väst af kläde, halfsiden eller bolstervarstyg, knäppt upptill halsen, uppstående skjortkrage af
hemväft lärft, gniden blank med »gnidesten», svart halsduk,
hög, svart filthatt med smala brätten, smorlädersstöflar ock hvita
bomullsvantar: det var männernas högtidsdräkt, lika för hus109
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bonden ock för hans ordentlige dräng. Husmoderns dräkt
skilde sig från tjänarinnans ock döttrarnas genom den fina,
svarta klädeströjan med sina fyra runda silfverspännen på
bröstet, stora som små tefat, ock de valnötstora armknapparna,
bröstnålens storlek ock det kring halsen hårt åtspända silfversmycket med sina tum kulörta »stenar» af färgat glas ock säx
silfvertrådslänkar. Dessa prydnader buros blott af den gifta,
kvinnan, en del af dem utgjorde hännes »jagåfva». Men alla,
hustrur som flickor, ända till tolfårs »töser», buro i kyrkan ock
,eljes när de var klädda» den stora, hvita, stärkta »kluten». Detta
var ett fyrkantigt stycke »sockerduk», två alnar på livar led, broderat ock kantat med Vadstenaspetsar, konstigt veckat ock fästat
öfver en med ljusröd glansschirting öfverdragen spån, nästan i
form af en jättelik hästsko. Vid blåsigt eller rägnigt väder
lades halen, en hela ryggen betäckande broderad snibb, varsamt upp öfver klutens veckade nackstycke, ock den tunga,
obekväma hufvudbonaden betäcktes med en brokig sjal, om
sommaren af schirting, tryckt med törnrosbuketter i lifliga färger
på hvit botten, om vintern af ylle, väfda i olika färger ock
mönster.
Förklädena voro långa ock breda, så de kingo nästan tillsamman kring midjan. Vid bröllop, barndop, ärede (begrafning) ock på de • kyrkliga högtidsdagarna, d. v. s. långfredag,
, de fyra bönedagarna ock de söndagar, då kvinnorna ging° till
nattvarden, buro de förkläden af hvitt, fint tyg. »Tätt» (sockerduk
eller fin schirting) uttryckte sorg, hvadan sådana förkläden äfven
buros då kvinnorna gingo i likfölje; .•»tunt» tyg däremot, t. ex.
linong, som kallades »bockmoll», hörde till den glada högtidsdräkten. Samma skillnad rådde mellan glädje- ock sorgekluten.
Välförstående för den, som hade råd att hålla sig med två; annars
kunde det gott ock väl gå an att bruka den täta, °broderade
kluten ock dito förklädet till en glädjefäst. Men ingen vågade
bära en broderad, spetskantad eller genomskinlig klut eller ett
sådant förkläde vid en sorgefäst. Antagna sedvänjor ock höflighetsregler kunde knappast strängare iakttagas ock öfvervakas
vid något hof än bland de skånske odalbönderna vid denna tid
ock på den ort, jag här söker beskrifva. Kvinnornas dräkt
fullständigades af en bred, broderad eller slät krage ock en brokig
eller svart halsduk (svart blott till sorgdräkten), hvars snibbar
110
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doldes under den framtill urringade tröjan eller lifstycket eller
ock korsvis lades öfver bröstet.
På 1830-talet buro kvinnorna som sommardräkt ännu spedetröjer (sticktröjor) 1 af egen tillvärkning, mörkblå eller buteljgröna med mycket trånga ärmar, prydda vid händer ock hals
med bårder af ett eget slags siden- eller sammetsband. Öfver
denna helt trånga ylletröja bars ett urringat, tätt åtsittande
lifstycke af blommigt halfsiden eller »lyster» i någon skiftande
färg. Härtill hörde en mörk värkeuskjol ock ett kulört, randigt
eller rosigt förkläde. Många buro dock både sommar ock
vinter, i den iskalla kyrkan ock i den heta dansstugan, de
tunga vadmalsdräkterna.
Bruddräkten skilde sig från den »glada» högtidsskruden
blott genom »bandhättan», som företrädde brudkronan. Denna
hätta hade samma form som kluten, men halen ersattes af
trätt», fämton eller sjutton långa sidenband. Blott två ock
två af dessa finge vara af lika färg ock mönster, t. ex. ett
rosenrött med gröna inväfda blommor vid hvarje öra, efter dem
vid ömse sidor ett svart med röda blommor, o. s. v., tils alla
paren voro ordnade ock liksom möttes vid mittelbandet, som
borde vara inväft med silfver eller guldtråd. Själfva hättan
bestod af högrött ylletyg, med hvilket spånen var öfverdragen;
men detta tyg var på pannstycket helt ock hållet dolt af
sammetsband, guld- ock silfverspetsar, ock nackstycket var
öfversållat med glas- ock vaxpärlor, paljetter, bröstnålar, kedjor,
icke sällan ordnade kring en klar, blixtrande glasbit af någon
ljuskrona. Skulle det vara riktigt fint, fästes runt kring kanten
af hättan en väldig kraus af ljusröda rosser, fijrfärdigade af
röd ock hvit schirting, med erggröna örtblad af papper ock
fjädrar, samt blomknoppar öfverdragna med bladguld. En dylik hufvudbonad hade omfånget af en vanlig handsikt eller ett
mindre såll. Bandhättan bars äfven af alla de ogifta, vuxna
kvinnorna på bröllop samt af flickor, som första gången gingo
till nattvarden.
Kvinnornas fotbeklädnad utgjordes vinter ock sommar af
mörkblå ullstrumpor ock skor med svarta bandrosor på öfverlädret. I hvardagslag nyttjades om vintern träskor. Om som1 Speda

= strumpsticka.
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till högtidsdräkten. Husmodern gick hemma i lädertofflor, barn
ock tjänstefolk sprungo oftast »på platten», d. v. s. barfota.
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Julen var en glädjefäst, efterlängtad af både unga ock
gamla. Denna glädje ock längtan hade dock ej sin rot i någon religiös känsla. Det var blott långfredag, »den stora sorgedagen», som firades helt ock hållet som en religiös högtid, väl
närmast därför att bruket förbjöd alla världsliga förströelser
på den dagen. Hvarken julen, påsken eller pingsten gjorde i
kristligt afseende något djupare intryck på befolkningen. Det
skulle dock visserligen ha betraktats som en förseelse, men
blott mot god ordning, om man ej på högtidsdagarna så mangrant som möjligt infunnit sig i Guds hus. Dit borde man för
öfrigt gå regelbundet hvarannan söndag, samt fyra gånger årligen till nattvarden. När man så därtill bevistade de årliga
husförhören, »kunde ingen människa ha något att anmärka mot
ens kristendom».
Pietismen ock läseriet hade ej ännu nått till dessa bygder.
Man läste en predikan, ett kapitel i bibeln, ett par psalmer
på söndagsförmiddagen eller höll en morgonbön med sin familj
eller sitt husfolk, lyfte på hatten eller böjde på hufvudet ock
hviskade: »1 Jesu namn», då man hörde klangen af kyrkklockorna, ock visade för öfrigt den djupaste vördnad för allt,
som i någon mån stod i samband med religionen. Men man
ansåg det otillbörligt tor lekmän ock kvinnor att tala därom, om
det ej skedde genom bibelspråk. Ett tvifvel på »läran» skulle
ha väckt den största fasa ock fruktan för världsligt ock evigt
straff. För öfrigt hade man sin lilla enskilda tro på en hel
flock öfvernaturliga varelser, utan en half aning om att detta
var idel hedendom. Tvärtom ansågs det för rakt af gudlöst att
våga betvifla tillvaron af troll, nissar, vättar, bäckhästen o. s. v.
Ock om man blott ser på den mängd af mystiska bruk ock
konster, som egde rum vid jultiden, skall man finna, att denna
högtid ännu för fyrtio eller fämtio år tillbaka i själfva värket
hade en mera hednisk än kristlig grund så väl i hemmen som
i folkets hjärtan.
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Sedan julslakt, byk, brygd, bak ock andra förberedande
sysslor voro öfverstökade, företogs en så grundlig rengöring af hela
bohaget ock af rummen, som om man värkligen haft ett helt års
smuts att bortskura ock afskölja. Till dels förhöll det sig ock så.
Månget skåp ock mången hylla stod med sina glas eller sitt porslin
orörd under hela året, såvida ej något större gille firats i huset.
Senast vid middagstid julafton borde dock hela huset vara
i ordning. Ett egendomligt bruk var att skura »brädloftet»,
stugans tak ock bjälkar. • Det var det obekvämaste ock skadligaste af allt julstöket, i det skurning med upplyftade armar
vållade svimningar, ja åtminstone en gång kostade en ung
flicka lifvet. Däremot skurades ej golfven, utan de blott bestänktes med vatten, skrubbades med en björkkvast, sopades
ock beströddes med sand. I köket kokade den stora »saltmatsgrytan», ock ännu fick man denna dag nöja sig med bara
»möljebröd» (doppbröd) till middag. Aflagt var däremot bruket att under hela julen ha saltmatsfatet (ett svarfvat fat på
en hög fot) på bordet som en skåderätt.
Foglarna fingo sin kärfve, tjänare ock barn hvar sin julkaka utom den egentliga julkosten. Snart sänkte sig skymningen öfver näjden. »Mariaklockorna» tonade från kyrkorna
ock ringde in julen. Barnen stodo i glad bäfvan, väntande på
gevärsskotten, som »sköto in julen». Mor lade omkring mörkesmaden (fint bröd ock ost) på det ännu odukade bordet, där blott
ett ljus brände. Det nytvättade tjänstfolket visade sig i stugan
med vått, »rett ock kämt» hår ock i söndagsdräkt för att ta
mörkesbiden. Därefter gingo drängarna -ut för att ge boskapen
julfoder, lösa bandhunden, så att äfven han fick julglädje, samt
för öfrigt »syssla ock rössia om» för hela kvällen. Under tiden
kokades risgröten ock lutfisken, bordet dukades med korndrällsduken, ljusen omvirades med krusat papper ock sattes i de
blankskurade tenn- ock mässingsstakarna, tre slags fint bröd
lades vid hvarje tallrik, stugan strålade i ljussken. Husfadern
ock matmodern satte sig på bordändsbänken, högtiden till ära
försedd med söndasjönned I; barn ock tjänstfolk intogo sina
bestämda platser; en julpsalm uppstämdes, ett af barnen läste
en bordsbön, ock så inbars lutfisken ock gröten.
I Ett af mångfärgat ullgarn väft eller broderat öfverdrag.
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Dessa två rätter jämte gorån ock klenät utgjorde den vanliga högtidskosten jul-, nyårs- ock trättonafton. I rika bönders
hem börjades dessa måltider med varm, rökt skinka, oxbringa
ock köttkorf med bruna bönor. Hvar ock en tog för sig efter
behag både af den lagade maten ock af smöret, som i kägelform var upplagt i hvita »smörkoppar». Husbonden skötte själf
brännvinsflaskan ock skänkte i två supar till hvarje fullvuxen
karl. Ölet tappades friskt ock skummande i blanka tennstop
med lock, ock vid husbondens plats stod silfverbägaren, hans
jagåfva till sin hustru. Bägare ock stop gingo fritt kring laget,
åtföljda af månget skämt ock gammalt ordspråk.
Efter slutad måltid buro kvinnorna ut fat ock tallrikar. Men
duken skulle ligga kvar på bordet öfver natten, »det var ej bra»
att taga bort den. Äfven alla ljusen skulle brinna, tils de blefvo
nedbrunna. De ljus, som brukades för att spå lifslä,ngden eller
Pir att få veta timslaget Pir Kristi födelse1, tändes nya. Ingen
tilläts att lysa under bordet för att söka efter någon sak, allraminst ett spelkort, synnerligast om spelarne bröto emot seden
ock denna kväll spelade om pänningar, ty man kunde då få se
hin onde i skepnad af en svart hund ligga under bordet. Men
han hade ingen makt, så länge julljusen brunno.
Kvällen tillbringades med allehanda lekar ock upptåg, ringdansar ock utklädningar. I mitt barndomshem gaf gårdsdrängen,
en äldre trotjänare, signal till lekarnas början med att föreslå
de öfrige karlarna att »vattna tjuren» eller, som det också kallades,
»tämja battingar». Denna lek tillgick sålunda. I takbjälken
fästades ett tåg dubbelt, så att båda ändarna, hvilka försågos
med öglor, hängde ett stycke från golfvet. En karl ställde sig
på händerna, trädde fötterna i repets öglor ock försökte så att
gå på händerna fram till kammerströskeln ock släcka det där
stående tända ljuset. Därefter följde en blindbock öfver lag,
så yr ock uppsluppen, att gamla ock halta drogos med, bänkar
stjälptes, stolar slogos omkull ock husmodern måste med båda
armarna skydda den betydelsefulla bordduken ock ljusen, att ej
äfven dessa saker refvos ned. Träskor voro ingalunda bannlysta från stugan dessa kvällar. Därför var larmet hiskligt.
Ibland slängde tjänstefolket träskorna från sig ock i strump1 Se

Folkdiktning [1], Kbh. 1880, s. 118.
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lästerna fortsattes lekar ock dans. Stundom vandrade förklädda
personer från gård till gård i byn, föreställande »visgubbar»,
tiggare eller spåkäringar. En fårskinnspäls med ullen utåt,
en skjorta utanpå kläderna, en bucklig hatt, sotat ansikte —
ock den manliga karaktersmasken var färdig. Kvinnorna gjorde
ej större omständigheter. Att göra sig så gammal ock ful som
möjligt var hufvudsaken, ock det lyckades alltid. I mitt hem
fanns en ful, målad mask, en af mina systrar satte den en
julafton för sitt ansikte, iklädde sig en gammal kjol, fårskinnströja ock nattmössa — lån af hushållerskan — ock inträdde så
i storstugan. Men åsynen af detta ansikte injagade en vansinnig skräck hos de af tjänarne, som aldrig förr sett en mask,
ock skämtet måste genast af brytas. Utklädda personer från
granngårdarna undfägnades, ock man var dem behjälplig att
bibehålla deras antagna roler.
Lekarna varade till midnatt, då »nattamaten» (smör, bröd
ock kallt kött samt öl) uppdukades. Därefter läste husbonden
eller något af barnen en af de långa aftonböner för hvarje dag
i veckan, som finnas intagna i psalm- ock evangelieboken, så
afsjöngs en julpsalm, ock alla gingo till hvila.
Gudstjänst i kyrkan julmorgonen brukades ej då på ifrågavarande trakt. Före frukosten i daggryningen lästes en morgonbön, ock om t. ex. juldagen inföll på en måndag, var det
underligt att på denna högtidsmorgon höra de i bönen förekommande antydningarna om arbetsdagen. Men härpå tänkte
ingen. Senare gick eller åkte man till kyrkan, ock efter gudstjänstens slut började åter lekarna i storstugan. Så fortgick
det hvarje hälgdag under hela högtiden. Dessa lekar i hemmen
afbrötos endast då tjänarne hade sina »julstugor» eller, som det
äfven kallades, »lekte jul». De ställde till sina dansnöjen på
någon af de »mindre» högtidskvällarna ock tågade då af till det
ställe i byn, där en loge upplåtits för dem.
»Nu kan en se, ad dan har läst sej, !a pian andajul,
när hon vänta julalegarna», lydde ett gammalt ordstäf. Ock
visst är det, att dessa dansnöjen med passion älskades af både
drängar ock pigor. Storböndernas barn deltogo ej däri, mäst
på grund däraf att inga äldre ansedda personer där höllo vård
öfver glädjen. Dessa danser urartade sålunda ej sällan till
själfsvåld ock osedlighet. Den mörka logen ock dess angrän115
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sande »loggolf» (lador), hel- eller halffyllda med otröskad säd
eller halm, fingo blott ett svagt ljusskimmer från en eller två handlyktor med rykande tranlampor eller talgljus. En spelman gned
outtröttligt fiolen, ock ännu mera outtröttligt svängde dansande
par kring på det ojämna lergolfvet, så att eldgnistor flögo kring
deras fötter, då de järnsinkade stöfvel- ock skoklackarna.slogos
mot golfvets flintskärfvor. Karlarna hade förut »salat ihop»
till brännvin. Öl ock bröd bestods vanligen af den bonde, i
hvars loge dansen egde rum. Brödet skars i små tärningar,
»brännvinssoppor», ock bjöds på en tallrik till supen. Pigorna
»salade» till kaffe åt sig, ock äfven utan denna förfriskning
höllo de dansen ut, tils dagsljuset. började en segerrikare
kamp mot lyktskenet, än detta fört mot nattens mörker ock
den imma, som kom logen att likna en tvättstuga. Man skulle
tro, att en enda sådan dans under en bitande kall vinternatt
skulle vara nog för att bryta en människas hälsa. Men denna
tidens ungdom kunde utan alla olägenheter leka jul tre, ja
säx nätter å rad ock ändå med längtan blicka efter nästa
dansnöje.
Husbondefolket med sina familjer firade julagillen bland
släkt ock vänner. Det gick då efter den tidens skick högt till
med mat ock dryck. Afven här dansades, ock om äfven spelmannen var den samme, som gned sin vals, »skotts», »kadrill»
ock »lilla lustig» för tjänstefolket, så var dock ordningen här
en annan. Far ock mor deltogo själfva i dansen, eller öfvervakade de, att ej son eller dotter gjorde sig skyldig till förseelsen att dansa flere dansar å rad med samma person.
Här ljödo inga »häj tjop 1» — fast nog äfven här eld flög under
järnskodda klackar. Allt gick ceremoniöst ock ärbart till väga,
till ock med sedan gubbarna fått den tillbörliga florshufva, som
utmärkte »ett hederligt gille».
Julgillenas tid räckte från annandagjul till Knut, den 13
januari. »Knut kör julen ut», lydde, ett ordspråk, ock denna
dag utmärktes gärna med någon extra förplägning. Under hela
bälgen skulle hvarje besökande, rik eller fattig, på något sätt
undfägnas. I motsatt fall »bar han (eller hon) ut julen», som
det hette. Ingen glömde att vid hälsningen framföra den öfliga
önskan: »Lycka till god jul — eller gott nytt år — lycka ock
välsignelse ock allt hvad som kärt är!» Efter Knutsdagen var
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det förbi med julfröjden, arbetet satt åter som enväldig härskare i bondens hem.

Tidiga äktenskap hyllades allmänt såsom något mycket
önskvärt. Då förordningen, som stadgar att yngling, innan han
får gifta sig, skall ha uppnått en ålder af 21 år, ej kom ut förr än
något af de sista åren på 1830-talet eller i början af 1840-talet,
så var det ej ovanligt att finna äkta män af aderton års ålder
ock säxton års gamla »moror».
Det lider intet tvifvel, att icke allmogens stränga sedlighetskänsla bidrog till sträfvandet att så tidigt som möjligt få sina
söner trolofvade ock gifta, fastän det ej brukades att högt orda
om slika ting. Hvarje löslig kärlekshandel betraktades med
stränga blickar, ock att ingå en förbindelse utom sitt stånd gällde
för en skamfläck, som kunde kosta bondsonen eller bonddottern
hela deras framtid. Den yngling, om hvilken man visste att
han förfört en tjänstepiga, hade ej lätt att finna en brud bland
sina likar. Tog han mod till sig ock gifte sig med den förförda, kom han »att stå utanom byn». Detta talesätt betecknade, att han till hälften var utesluten ur sina likars
krets. Förslagna tjänarinnor spekulerade ej sällan på dessa
omständigheter ock trädde stundom helt plötsligt fram ock
inlade protest mot lysning till äktenskap för den snärjde ynglingen. Därför genomlefdes lysningstiden också med en viss
spänning i de familjer, där brudgummen ej »hade rent bröd i
sin påse».
Blotta misstanken, att en bonddotter af aktad släkt fäst sitt
hjärta vid en tjänstedräng, kastade en skugga på hännes rykte.
Ock icke ens för priset af sin heder lyckades det hänne alltid
att få den utvalde, om han hörde till tjänarnes klass. Hällre
grepo då föräldrarna till den förtviflade utvägen atf i tysthet
bjuda ut hänne till någon fattig bondson eller ruinerad enkling,
som mot kontant ersättning tog hänne till hustru, med eller
mot hännes vilja. Liksom adeln i Danmark har sina sägner
om inmurade jungfrur, så har skånska allmogen sina om flickor,
som med våld tvingats att gifta sig med den man, föräldrar
ock släkt åt dem utsett.
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Orsaken hvarför äfven den renaste förbindelse mellan en
bonddotter ock en tjänare bedömdes så strängt, var den samma
som förr kom adeln att kalla en kärlekshandel mellan en adlig
jungfru ock en ofrälse yngling för straffbar. Bördshögmod, ingenting annat, gjorde, att man betraktade en sådan flicka som
vansläktad, som behäftad med simpla tänkesätt ock dålig smak.
Icke sällan tillskrefs en dylik böjelse häxeri ock »förgörning»
medelst någon af de hemliga konster, hvarom allmogen ännu
förtäljer. Då alla dylika medel blott åsyftade att väcka sinnliga begär, var det naturligt, att alla sådana misshagliga kärl eksförhållanden väckte misstankar om brottslig förtrolighet ock
sålunda förstörde flickans rykte. Men en annan orsak till misstanken får äfven sökas däri, att då ett par jämlikar med släktens bifall var trolofvat, man såg' genom fingrarna, ifall sedlighetens bud kränktes. Ju mindre de ungas hjärtan voro vända
till hvarandra, ju mera frihet i umgänget påbördades de trolofvade. Därför betraktades alla ömmare förhållanden mellan
könen på ett sätt, som kunde låta en ytlig betraktare tro, att
allmogen ej kunde skilja mellan sinnlig åtrå ock ren kärlek.
Ock dock betyga både kärleksvisorna ock det tysta obeaktade
lifvet i mången gård ock koja, att om man än ej hade kraft
att tillkämpa sig seger öfver ståndsfördomar, så förmådde man
offra ock försaka samt i trohet hålla fast på en kärlek, som
man hoppades skulle segra öfver döden.
Lika mäktiga, om ej mäktigare, orsaker till tidiga giftermål, som sedlighetsomsorger, voro egennytta, ftrvärfsbegär ock
fåfänga. Förmögenhet, aktad släkt ock hos flickan — man
var klok nog att ej kräfva några personliga egenskaper hos en
säxton eller sjutton års gosse — arbetsamhet ock huslighet voro
de bestämmande villkoren för ett tillämnat frieri. Tiggare,
klutbinderskor, sockenskräddarne ock skomakarne utbredde de
ungas beröm eller hviskade halfkvädna ord om deras brister.
Stundom var äfven en dylik person medveten eller halft omedveten tolkare af den eller den »morans» önskningar' i fråga om
sin sons eller dotters framtid. Ingen visste bättre än dessa
hantvärkare att bedömma döttrarnas skicklighet i väfnad.
Ingen kände bättre än skräddaren, hur många kläder sonen
eller dottern egde i sin kista eller hur många fina, dyrbara
bolstervar som redan lågo färdiga till hemgift. Han hade ju
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sytt både dynor ock kläder, ock han kunde äfven förtälja om
de hus, där man redan väfde hemgift åt söner, hvilka ännu
gingo i kolt. Skräddaren kunde äfven förstulet hviska om de
unga flickor, som voro för odugliga att själfva väfva sin hemgift,
men som jagade pigan ur väfstolen, då någon aktad eller fruktad
gäst syntes på gården. Lyckligtvis voro dock sägnerna om
dylika flickor ytterst sällsynta.
När man så »hört sig för» ock funnit allting gynnande, infann sig friaren i sällskap med någon äldre man, som kunde
föra hans talan hos föräldrarna. Flickans ja brydde man sig
ej om att inhämta, minst om man visste hänne vara ogynnsamt
stämd mot saken. Fastän hvar ock en i gården, från vaktpojken
till husfadern, kunde på vagn, seldon ock gästernas kläder se,
att det var fråga om frieri, hettes det ändå alltid, att ärendet gällde
spannmåls- eller kreatursuppköp. Ock, man fordrade af talmannen,
att han skulle »på ett fint sätt», d. v. s. händelsevis framställa
sin förfrågan. Svaret blef i bästa fall blott ett löfte, att man
skulle komma till friarens gård ock »se sig för», ock sedan
detta var gjort, fortsattes underhandlingen om affären. Ty en
affär var det, fast man aldrig ville tillstå detta, utan talade
ärbart om sina barns lycka. En far, som var begåfvad med
många döttrar, kunde ej ställa höga anspråk på friarens förmögenhet, ty det betraktades rent af som en skam att ha fler
än en giftasvuxen dotter i hemmet. De måste nödvändigt giftas
bort i tur, den äldsta först ock sedan en efter annan, hälst
innan de uppnått tjugotalet.
När villkoren voro gifna ock antagna af bådas föräldrar,
firades trolofningen med ett gille i brudens hem. Dit »stassade»
fästmannen med ett större manligt följe, de flästa till häst.
Främst redo förridarne, ett par ogifta svänner, därefter brudgummen med sin far eller närmaste släkting till höger samt
talmannen till vänster. I hvarje socken fanns en talman, oftast
skolmästaren, stundom någon mindre jordbrukare, som från en
tjänande ställning arbetat sig upp till själfegare, men dock
fann för gott att skaffa sig biförtjänster. I förlofningsstassen
förde talmannen framför sig på hästen den dyrbara jagåfvan,
inknuten i en rosig bomullsduk. Vanligen var det äfven han
som höll det egentliga trolofningstalet ock lade parets händer
i hvarandra; sedan han först lemnat det betydelsefulla knytet
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i brudgummens vård. När talet var slut, räckte denne knytet
åt bruden, som mottog detsamma med vänstra handen ock lade
sin högra i brudgummens. Därmed var hon bunden vid en
man eller yngling, med hvilken hon kanske aldrig växlat andra
ord än »god dag» ock »ajöss». Stundom fann man för gott att
binda de unga medelst »prästförlofning». Denna ansågs vara
ock var kanske värkligen omöjlig att bryta utan lagens biträde.
1 hvarje fall tillgick den hufvudsakligen på samma sätt som en
vanlig förlofning. Äfven talmannen fanns med i laget, men
måste då nöja sig med att »slå på», d. v. s. lägga sin högra hand
öfver brudparets händer samt hålla bordstalen.
Jagåfvan bestod bland de rika bönderna vanligen af en
inuti förgylld, utanpå graverad silfverbägare om ett stops rymd,
silfverbröstnål, halsspänne, kragknapp, ärmknappar, »luktedosa»
— nedre delen i form af ett hjärta, locket prytt med den korsfästes bild —, yllesjal ock två sidenhalsdukar. På 1840-talet
började man ersätta halsspännet med en lång, fin guldkedja, den
hjärtformiga bröstnålen ersattes af en guldbrosch i filigramsarbete
med små förgät-mig-ej. Knapparna utbyttes mot stora guldörringar
i samma stil som guldbröstnålen, ock den gamla stora silfversvampdosan fick vika för en guldmedaljong med en liten »omyndig» svampbit. Vid samma tid ökades äfven jagåfvan med t6ock matskedar af silfver, ett halft dussin af hvartdera slaget.
Första lysningssöndagen gaf bruden sin svärmor, sina svägerskor ock svågrar små gåfvor. Förkläden eller dukar af egen
tillvärkning gåfvos åt kvinnorna, eller ock köpta bomullsdukar.
Svågrarna fingo västtyg, brudgummen klockdyna, hängslen ock
brudskjorta, denna senare väfd ock sydd af hännes egna händer.
Denna söndag voro de trolofvade tillsammans i brudgummens
hem. Andra söndagen reste de ur socknen: det ansågs ej lyckosamt att då stanna inom den socken, i hvilken lysningen förkunnades. Tredje söndagen »trillade de från predikstolen»: då
sände deras ungdomsvänner dem en liten kudde, samt käpp
ock krycka, »ifall de ändå slagit sig, när de trillade ner».
Vid lysningen brukade prästen tillägga paret en hel rad
egenskapsord före titeln ock namnen, vanligen: »hederlige, beskedlige ock välaktade hemmans- (eller åbo-) sonen N. N. samt
hederliga ock dygdesamma pigan ock hemmans- (eller åbo-)
dottern N. N.» Enklingar ock själfständiga lantbrukare kallades
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»hedervärde, välförståndige ock välaktade». Ock stackars den
brud, om hvilken prästen antingen ej ville eller blott glömde
säga »dygdesamma pigan»!
Söndagen efter tredje lysningen skulle bruden i hela sin
skrud »visa sig i kyrkan», därmed offentligen tillkännagifvande
sin rättighet att bära jungfruns lysande bandhätta. Ty oaktat
ofvan antydda förhållanden ansågs det dock som en stor skam,
om bruden ej vågade visa sig i denna hätta, utan måste på
bröllopsdagen bära den hvita kluten. »Man naggar ej den kaka,
man skall ha till heders», var ett ordspråk som ofta hördes.
Af samma orsak brukade man ej, utom vid tvingande omständigheter, fira bröllopet genast efter lysningen. I hvarje
fall måste man se till, 'att det hölls då månen stod i ny. Barnen
blefvo ju annars så styggt »svartmuskiga»; ock husets välstånd
skulle, i stället för att tillväxa, bara aftaga, om äktenskapet
ingicks under månens nedan. Men äntligen en dag syntes
bröllopsbjudaren hos släkt ock vänner. Det var antingen någon
ung bror till brudgummen eller bruden — brudgummens föräldrar
bjödo sitt gilleslag, brudens föräldrar sitt — eller någon annan,
som intog en halft tjänande, halft jämbördig ställning till familjen.
Han kom till häst; red hurtigt upp på gården, svängde sig af hästen,
steg in i stugan, höll hatten i handen ock sade högt: »Jag skall
hälsa så gott från N. N. i M., om N. N., hans kvinna ock två
' alla, ibland ett) barn ville vara så goda ock ,
äldsta (stundom
komma till deras sons (dotters) ock (t. ex.) Marja Nilsdotters
bröllop på nästa tisdag, klockan älfva». Alla i stugan lyssnade
noga till ordalagen, så att man ej måtte löpa fara att taga med
sig t. ex. två döttrar, då budet sagt äldste sonen ock dottern. Därpå
svarade husfadern eller husmodern: »Var så god ock hälsa N. N.
ock hans kvinna, att vi ska komma». Nu bjöds budet en sup
eller en »besk» med en bit socker eller, om det var en absolut
nykter person, en klunk öl eller svagdricka ur ett blankt stop.
Men inga vidare ord växlades, utan satt budbäraren nästa ögonblick till häst ock fullföljde sitt maktpåliggande ärende.
En gillesbjudare måste antingen af gammalt känna hela
»gilleslaget» eller vara begåfvad med ett starkt minne, så att
han ej glömde något namn eller förväxlade den ene Nils Nilsson
eller Pär Pärsson med den andre. Ty å ena sidan var det en
svår förolämpning att utesluta någon från ett gammalt »lag»;
121

40

VIII. 2
ock å andra sidan kunde man genom en dylik förväxling komma
att »ta upp lag» med en familj, som man ej ville se däri, men
som höfligheten förbjöd att upplysa om det gjorda misstaget.
Hade de brått på bröllopsgårdarna, blef nu värksamheten
bland de bjudna gästerna icke mindre. Genom att räkna de
dagar, som lågo mellan bjudningen ock bröllopet, visste man,
hur länge fästen skulle vara ock hvilka anspråk som kunde
ställas på »förningen». Husmodern hade i god tid försett sig
med nödiga råämnen, ock nu bakades fint råg- ock hvetebröd
i så stora, tjocka kakor, som man tilltrodde ugnen att kunna
grädda. Det var timmar af spänningsfull väntan, från det mjölet
lades i tråget ock tils det något afsvalnade brödet kunde undersökas. För att förekomma allt slags »ohäll» iakttogos alla de
mystiska regler, som folktron för dylika fall kände. Med hvilken
aningsfull oro lossades ej leran från bakugnsdörren! Aj, där
föll en lerbit ned i ugnen: nästa finbak blef till begrafning,
antingen här eller inom gilleslaget. Se, brödet har blåsor på
skorpan — ock äfven en död rand i »mallen»: hvem bland de
våra skall nu »vända näsan i vädret»? Men bland kvinnorna
bröt glädjen ut i jubel ock knackningar på de lätta kakorna,
om baket lyckats ock brödet till på köpet följdes parvis ut ur
ugnen. Detta betydde nämligen bröllopsbak äfven härnäst.
Skinka, saltad eller rökt, kokades eller stektes i bakugnen
tillika med ett väldigt stycke salt oxkött, en hel salt, sviskonfylld gås, två färska spädgrisar ock två höns, änder eller
kycklingar. Alla dessa, ock stundom ännu fler, stekar lades
på det stora »gillesfatet» af blankt tenn, ock det fordrades öfning för att rätt kunna ordna denna pyramid, medan allt var
glödande hett. De stora, jämna styckena lades i fatets botten,
ock för att »fylla upp» bredvid den ensliga gåsen måste man
ge hänne till granne en kalt.- eller fårstek, så vida man ej var
»vidlyftig» nog att bestå två gäss. På detta underlag lågo
grisarna vackert på knä ock uppburo kycklingarna. Hela
förningen »stöttades» med köttgafflar ock dylikt, tils den blef
kall, då den medelst sitt flott ock gelé var så fast sammanfogad, att den kunde i orubbat skick transporteras. Skinkans
utskjutande ben, liksom äfven gåsens ock hönsens, pryddes med
hvitt, krusat papper, ock en krans af »kongaskorpor» (aflånga
hveteskorpor), trädda på en stark tråd, omgaf hela fatet likt
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en frans. Denna stek jämte ett par af de tjocka råg- ock hvetebröden kallades »enkel eller half förning». Skulle det vara
»hel förning», kom därtill en sockerkaka, bakad af ett par tjog
ägg, socker ock hvetemjöl, söt, men torr som sågspån; vidare
säxtio till sjuttio mandelmusslor ock gorån eller klenät. Dessa
kakor utgjorde för sig en »enkel rörning». Men om förningen
skulle vara riktigt fin, utbyttes sockerkakan mot en »spettkaka»
(af sockerkakssmet), bakad af någon ofta aflägsen boende person
på spett öfver glöder ock med ångest ock möda hemburen,
smyckad i toppen med frisk buxbom ock tygblommor, samt här
ock där på sin knaggliga yta målad med röd ock grön färg
ock förgylld med bladguld. Till förningen hörde äfven en
smörkopp, i hvilken smöret lades upp i en hög topp ock
krusades.
Med förningen, insydd i borddukar ock öfverhöljd af ett
brokigt stjärntäcke ock med omsorg nedbäddad bak i vagnen,
foro de bjudna till någon af bröllopsgårdarna. Brudgummens
gäster samlade sig i god tid för att deltaga i bröllopsstassen
till brudens hem. Jag har som barn bevistat bröllop, då brudgummen hade tre mil att färdas med sitt talrika följe. »Stassen»
öppnades af förridarne. Det var tvänne raska svänner, som
ömsom höllo sig intill tåget, ömsom sprängde af i förväg, liksom för att späja, om vägen var fri. Detta var något mera än
en kvarlefva af en medeltidssed; ty i fall brud eller brudgum
eller deras föräldrar gjort sig skyldiga till någon i det allmänna
tänkesättet förkastlig handling, var det än ej annat än att
själfva ha flått en katt eller en häst, så kunde man vänta, att
denna värkliga eller inbillade fläck på familjens ära nu skulle
framställas i begripliga bilder vid vägen, där tåget gick fram.
Det tillhörde trogna förridare att undanrödja allt dylikt ock
att upptäcka ock för brudgummen inberätta tillämnade öfverraskningar i form af stängda grindar eller fördolda skyttar. Då
stassen en afton kom från brudens hem för att fortsätta gillet
hos brudgummens föräldrar, behöfde de stundom varna för brinnande tjärtunnor eller sprakande raketer. Dylika försiktighetsmått voro så mycket nödigare, som brudgummen borde rida en
yster hingst, om man så skulle låna den hos »oskylda». Äfven
de öfriga rid- ock vagnshästarna voro välfödda djur, som hufvudsakligen höllos för »stats skull».
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När tåget under musik af sina egna spelmän ock hälsat med
bösskott vid hvarje gård eller hus, som det drog förbi, anlände
i närheten af brudens hem, sprängde förridarne i fullt galopp
dit, stego af på gården, slängde tyglarna till de väntande tjänamne ock skyndade brådskande in i storstugan, där mor ock
far sutto skenbart likgiltiga ock sågo på budbärarne med oskyldiga, frågande miner. Den ene af förridarne upplät då sin
mun ock sade ungefär så här: »Vi ha en flitig hälsning från
hederlige ock välaktade hemmanssonen N. N., som med släkt
ock vänner är på väg till detta hedersamma hus för att hålla
bröllop med eder dotter, hederliga ock dygdesamma pigan N. N.;
ock fråga vi nu hännes välaktade föräldrar, om han i detta
ärende är välkommen?»
Svaret, i samma högtidliga stil, lemnades af husbonden ock
lydde i hufvudsak, att brudgummen med sitt följe var välkommen. Troligen har förr i tiden ett bestämt formulär för dessa
hälsningar varit gängse, men i min barndom kräfde man af en
duglig förridare, att han själf någorlunda skulle kunna forma
en dylik hälsning. Husmodern bjöd nu på vin, brännvin eller
öl ock gorån, en förfriskning som i största skyndsamhet intogs
vid dörren på stående fot. Därefter kastade sig förridarne
åter på hästarna, galopperade stassen till mötes ock framförde
hälsningen till brudgummen.
I Norra Åsbo härad brukades, att någon af brudens närmaste anförvanter, åtföljd af några tjänare, mötte stassen vid
gränsen af gårdens egor ock där hälsade den välkommen samt
bjöd vin ock gorån.
I brudhuset fanns vanligen äfven ett par spelmän. De
mottogo gästerna med musik, medan gårdens drängar sköto skott
på skott ur bössor ock puffertar. Bruden stod omgifven af »brudtäman»' ock sina brudpigor, ock det tillhörde dem att ställa
hänne så, att hon, själf osedd af brudgummen, kunde se honom,
innan han inträdde i stugan: detta bringade lycka.
Omedelbart efter stassens ankomst skedde vigseln. »Brudens
lag» hade vanligen anlänt förut, vagn efter vagn hade blifvit
hälsad med skott, ock gästerna blifvit »inspelade» af musikan1 Prästfrun eller någon annan ansedd kvinna, som förestått det viktiga värf vet att kläda bruden.
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tema. Brudgummen hade vanligen vigselringen insvept i ett
papper, gömd i någon ficka, ock det var ett pinsamt ögonblick,
då han under ceremonien skulle taga fram den, ty i förvirringen
glömde han, hvilken af sina fyra eller säx fickor han utsett till
ringens förvaringsrum. Gästernas ångest under detta brogemannens krafsande i sina lommor ökades dels af öfvertron,
att alla slags missöden med vigselringen voro dåliga »framtidsvarsel», dels af fruktan, att han råkat gifva den åt drängen,
som i hans fars gård höll hans häst. Denne dräng borde ha
ett i papper insvept silfvermynt, ock man hade exempel på
dylika ledsamma förväxlingar. — Jo, äntligen, där fanns ringen
längst ned i högra byxfickan! Nu gällde det blott för båda
att med stadig röst säga sina ja. Bruden borde dock ej svara
så högt som brudgummen, om hon ej hade för afsikt att bli
husbonde. Sedan vigseln var fullbordad, borde man ock hustru
hålla sig tätt intill hvarandra, så att ingen komme att springa
emellan dem, innan de suttit samman vid bordet. Då alla
gästerna tagit brudparet i hand ock sagt »lycka till», kom talmannen med en kringla för att låta de nyvigda »dragas om
makten». Detta var egentligen ett sätt att spå, hvem som skulle
bli husbonde: den som fick största stycket af kringlan, ansågs
skola bli rådande i hus ock hem.
Men viktigare än detta dragande var talmannens arbete
att draga de gifta kvinnorna till bordet. Brudparet hade sina
bestämda platser på bordsändsbänken. Denne var beklädd med
husets bästa jönne, likaså långbänkarna vid båda sidor om
bordet. I de mera gammalmodiga husen brukades ännu att
hänga brokiga täcken på väggen bakom högsätet. Närmast
bruden satt på den väggfasta bänken prästens fru; på en stol
närmast brudgummen satt prästen. Så till vida var allt i ordning. Men nederst vid stugans dörr eller helt ute i förstugan
stodo de kvinnor, som visste med sig, att deras släktskapsförhållande till brudparet kräfde de öfversta platserna vid bordet.
Ock fastän de skulle känt sig grymt förolämpade, om någon
annan vågat intaga deras platser, så stretade de emot med
både händer ock fötter: »Nej, nej, talman, inte jag! Pernilla,
gå du!» lät det. — »Nej, det är Sissas tur!» — »Nej, Karna är
äldre!» o. s. v. Då tillhörde det talmannen att ej låta sig förbrylla, utan vara fast i sin kunnskap om rangordningen ock
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släktskapen ock, sedan han krusat en stund, taga vederbörande
i armen ock släpa hänne som ett offerdjur till bordet. Häri
biträddes han af de andra kvinnorna, som motade på, för att
sedan hvar för sig spela samma blygsamhetskomedi. Äfven
männen krusade ock knuffades, men det gick dock vida lättare
att få dem bänkade. Ungdomen föstes vanligen utan vidare
till andra bord, flickor ock ynglingar vid skilda bord.
Svetten flöt ur den arme talmannens ansikte, innan allt
detta var undanstökat, så han kunde vara glad, om prästen
i hans ställe läste till bords, på värdfolkets vägnar bjöd gästerna
välkomna ock på lämpligt sätt förde bordssamtalet. Talmannen
hade dessutom nog att syssla med serveringen, framför allt
med att slå i supar till hvar ock en. »Brännvinssupar» vankades många, »vinsupar» helt få, om ens någon. Fyllda ölkannor ock stop fingo ej fattas på bordet.
»Förrätten» var alltid ,,saltmat» ock bruna bönor. Därpå
kom köttsoppan i stora blanka tennfat. Den var kokad på
färskt oxkött, fläsk ock höns ock anrättades med allt sitt fett.
Det skulle ansetts som ett prof på gemen snålhet, om detta
soppfett blifvit afskummat ock ej kommit gästerna till godo.
Mitt i soppfatet låg en väldig hög af morots- ock palsternacksbitar, klimpar, russin, sviskon ock korinter, omgifven af ett
bålvärk kokt hönskött, som var skuret i stora stycken -- ett höns
i fyra delar. Djupa tallrikar brukades ej: man åt ur faten ock
hämtade med sin grannes tillhjälp ett stycke af hönsen ur
soppan på sin flata tallrik. Detta var ej så lätt, då de flästa hade
mycket ringa öfning i att föra någon annan gaffel än »de fäm».
Bordsgaffeln kallades på skämt möggreben. De blygare gästerna
läto köttet ligga fredat i fatet ock nöjde sig med att anfalla
den mindre besvärliga högen i dess mitt. Alla sutto så raka
som möjligt ock sträckte säfligt ut sina skedar på fiske i soppan,
något som gaf bordssällskapet ett stelt, tvunget utseende.
Detta ökades ytterligare genom kvinnornas tystnad ock mycket
allvarsamma miner. Då soppan var spisad, bjöds s. k. stek,
egentligen något af det urkokta soppköttet, som blifvit brynt i
gryta. Därpå följde mandelmusslor med lingon, syltade i
honing 1.
1 På andra orter brukades vid samma tidpunkt ärtsoppa ock fläsk
som högtidsmat.
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På det förnämsta bordet prunkade förniugskakor, prydda
med buxbom ock tygblommor. Men den första måltiden borde
värdfolket helt ock hållet bestå sina gäster. Egde prästen »en
bra talegåfva», upptogs det som en artighet, om han höll ett
tal, då måltiden var slutad. Annars steg talmannen fram ock
höll ett af dessa underliga föredrag, halft religiösa, halft humoristiska, hvilkas förtjänst mättes efter den mängd välklingande
talesätt, som han däri förstod att anbringa.
Från bordet vandrade gäster ock brudpar ut på en loge
för att tråda dansen. Prästen svängde om ett par hvarf med
bruden, brudtäman fördes af brudgummen. Sedan tillhörde det
paret att dansa med hvarandras släktingar i den tur, som rangordningen föreskref. Först därefter dansade brud ock brudgum
en dans med hvarandra. Senare på eftermiddagen borde han
dansa en dans med »kocken», vanligen socknens barnmorska,
ock bruden bjöd upp talemannen.
Efter kaffet for vanligen prästfolket »hem till sitt», ock
något kvar drog en lättnadens suck. Hur vänlig en präst än
var, lade hans närvaro dock ett starkt tvång på sällskapet ock
kväfde hvarje utbrott af munterhet.
Hade brudens släkt medfört många hela förningar, måste
man rätta de efterföljande måltidernas antal därefter, så vida
man ej föredrog att förlänga denna första afdelning af gillet
med en dag öfver de bestämda två. Hvarje måltid bestod
vanligen af en sådan hel förning, d. v. s. af kall stek ock
kakor. Det ålåg talmannen att »så nätt» gifva de gifta kvinnorna en vink, när en sådan förning skulle »skiftas», så att den
kunde bli tillbörligen beundrad i hela sin prakt. I brudens
hus tillkom det brudgummens mor att skifta först. Hännes man
erhöll en vink af talmannen, reste sig, lade de smorda ock
böjda korten till »tolfvan» ifrån sig ock bad medspelaren ej
glömma, att spartua gick för sparfru eller rutertrea gällde
för ruterknekt. Det var nämligen aldrig noga, om tre eller fyra
kort fattades i en lek, bara man hade några i samma färg att
intaga deras plats. Så följde han sin hustru ut i »kammerset»,
där alla stekfaten med förningarna stodo uppradade. Under
många förmaningar att akta sig för att snafva, fattade han
deras medförda stekpyramid ock skred, företrädd af en spelman,
ut i storstugan. Efter honom skred hans gumma med sin
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»gilleskorg», fylld med »småkakor», i handen ock ögonen ängsligt
fästade på steken. Efter hänne kommo talman ock kock med
de stora brödkakorna. Så skred det lilla, men mycket högtidliga tåget under musik fram till det förnämsta bordet. Detta
dukades lika litet som de andra af under den tid gillet räckte,
men hade nu blif'vit försett med rena tallrikar. Med tillhjälp
af ett par gifta kvinnor eller älsta dottern, som hämtades från
dansen på logen, skuros nu gudsgåfvorna ock lades omkring på
tallrikarna: bröd, fläsk, kött ock kakor i broderlig förening,
dock i en viss ordning. De långa, flata »kongaskorporna» ock
de pergamentslika goråna bildade en fast trossbotten mellan de
salta köttvarorna ock de söta kakorna, ock de flngo äfven under
spisningen tjäna som tallrikar för dessa senare. När allt var
färdigt, sammankallade talmannen gästerna, ock samma komedi
om rangen uppfördes åter. Dock var det en gifven regel, att
den kvinna, byars förning man åt, skulle sitta närmast bruden
ock kännes man närmast brudgummen. Ock då måltiden fortgått en stund, var det sed, att de mäst ansedde männen ropade
kvinnan vid namn ock sade: »Tack för god förning!»
Brännvin, öl ock toddyar, dessa senare af kock ock talman
blandade i köket, hade så småningom löst männens tungband.
Slutligen dracks »omgångsskålen» för brudparet. • Talmannen
kom med två glas på en bricka, hällde i brännvin eller vin
till hvarje gäst ock sjöng för hvarje gäst:
Detta skall vara brudparets skål, hurra!
Samma skålen, samma skålen,
samma skålen drack ock jag!
— ett omkväde hvari männen instämde.
Efter måltiden fortsattes dansen, tils den åter efter ett par
timmar afbröts af en fullkomligt liknande måltid af någon ny
förning, som skiftades omkring ock lades öfver kvarlefvorna
af den förra på samma tallrik.
I Norra Åsbo härad egde gästerna rättighet att i näsdukarna
från sina tallrikar medtaga de småkakor, de ej orkade äta på
stället. En förning från denna mindre rika ock bördiga ort
kunde bestå i blott ett stort fat risgröt ock bakelser. Åfven
fattiga hustrur från slättbygden medförde liknande kost, som
skiftades omkring på samma sätt ock ökade villervallan på de
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rågade tallrikarna. Skogsbokvinnorna hade däremot för sed
att sätta två skedar — alla dylika voro af horn — i grötfatet
ock så hålla det mellan två ock två gäster, som Mo några
skedblad gröt ock därpå satte skedarna ned i fatet. I Luggude
härad brukades »äggost» (ostkaka) till förning, ock det var den
enda omväxlingen i fyra till säx dagars förningsmåltider, då en ,
sådan »uthäring» kom i gilleslaget ock medförde en ostkaka.
Efter den första gillesdagens sista måltid, efter midnatt,
höll talmannen ett tal ock bjöd gästerna välkomna dagen därpå.
Därefter skulle brudparet »sjungas i säng». Något förr i tiden
hade detta bruk varit så oundvikligt, att brudparet utan ringaste
motsägelse »stassade» dit, företrädda af brudsvä,nnerna med
brinnande ljus i händerna ock efterföljda af brudpigor, talman
ock gäster. På 1830-talet började yngre folk anse detta bruk
opassande, hvadan ett ock annat brudpar hemligt smög sig från
gästerna ock låste sin kammardörr. Slikt ville dock ej brudsvännerna tåla, 'utan sprängde de med alla de äldre gästernas
tysta samtycke upp dörren, om den ej frivilligt uppläts. Svännerna drogo stöflar ock rock af brudgummen, brudpigorna togo
hätta ock öfriga prydnader af bruden, hvarpå hon i sin lifkjortel
ock bara lintygsärmar ock han i underkläderna satte sig i bädden.
Brudsvännerna räckte dem hvar sitt glas, de tömde dem ock
slungade dem sedan utåt golfvet, så att de slogos i kras. Det
var ett dåligt »varsel», om något af glasen undgick förstörelsen
vid första kastet. Efter denna ceremoni läste talmannen en
bön ock stämde upp en psalm, i hvilken gästerna instämde,
hvarefter de förfogade sig bort. Somliga foro hem, de mera
långväga inkvarterades i bröllopsgården eller hos grannarna
för att åter samlas följande dag vid middagstiden.
Äfven andra dagen visade sig bruden i hela sin skrud,
medan däremot alla flickorna infunno sig utan bandhättor.
Denna dag upptogs »brudskänken» vid någon af eftermiddagens
måltider. Bruden satt med ett tennfat i sitt knä. Talmannen
gick till den ene gästen efter den andre, börjande på brudparets föräldrar, med en tallrik i handen ock begärde en liten
skärf till det unga paret. Gifvaren åtlydde uppmaningen, men
hviskade tillika i talmannens öra sin önskan i afseende på
skärfvens närmare bestämmelse. I denna önskelek spelad9
vaggan en stor roi, ock det tillhörde talmannen att högt nämna
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hvarje särskilt gifvares önskan samt nämna gåfvans storlek.
I förmögna bondhus brukade man för dylika utgifter lägga
undan silfverspecier: en sådan 4-riksdaler var en hederlig
gåfva af fjärmare släktingar ock vänner. Ynglingar ock flickor
gåfvo vanligtvis en riksdaler hvardera. Lägger man nu till förning ock brudskänk, spelmanspänningar, drickspänningar till kock,
pigor ock husets mindre barn, skall man finna, att forna tiders
gillen voro jämförelsevis dyrare för gästerna än för värdfolket.
Ett ordspråk lydde: »När en inte har mat, ska en göra gille.»
Tredje dagen stassade hela skaran under musik ock hälsade
med skott tillbaka till brudgummens föräldrar för att där fortsätta gillet ett par eller tre dagar, allt efter som hans släkt
var stor ock deras förningar voro hela eller halfva. Nu var
det brudens fränder som voro de förnämsta gästerna, liksom
brudgummens varit det i hännes hem.
Bland talmannens många bestyr var äfven det att hvarje
morgon väcka brudparet ock i tysthet meddela dess föräldrar
sina iakttagelser rörande de ungas känslor för hvarandra.
Detta skedde ej för att tillfredsställa en opassande nyfikenhet,
utan blott för att möjligen förebygga uppträden, i fall giftermålet ingåtts af tvång. Det var ej så ovanligt för de gode
talmännen att finna brud ock brudgum insomnade på hvar sin
stol eller hänne liggande förgråten på golfvet ock honom
snarkande i sängen. Vid dylika tillfällen uppträdde talmannen
som klok medlare ock trogen väktare öfver husets anseende.
Hvilka känslor de nygifta än månde hysa, hörde det dock
till att för gästerna visa sig med lugna, glada ansikten. Sällan
såg man en ryckning i brudens ansikte, då hon tredje bröllopsdagen visade sig i ungmorsdräkt ock med den hvita kluten på
hufvudet. Men sista dagen, då lutfisken ock vällingen — ett
tecken att man nu hade gjort slut på förningsmaten — kom på
bordet ock talmannen vid måltidens slut höll det långa afskedstalet: då, men endast då, tilläts det bruden att ge fritt
lopp åt sina känslor. Då borde hon gråta ock snyfta, om hon
därtill egde skäl eller ej. Ock ingen tillräknade hänne det
som orätt, om gråten blef hjärtslitande, bara ej ett ord af klagan undslapp hänne.
I all denna jämmer fördes, om bröllopet blott stod i brudens hem, hännes kista, spinnrock, sängkläder, med få ord,
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hela den del af hemgiften, som bestod i varor, till de ungas
hem. Ock gästerna försummade ej att prisa rikedomen i denna
hemgift, som för många af dem stycke efter stycke under kanske
flere år blifvit visad som föremål för beundran ock afund.
Brudgummens motsvarande hemgift lassades på vagnar, de unga
iförde sig resdräkt, kysste hand på föräldrar ock äldre släktingar, »holsteinaren» körde fram, bruden steg upp, ock katten
lades i hännes knä. En del af gästerna slöto sig till flyttningståget för att följa de unga ett stycke på vägen. Ock så lemnades
de åt sig själfva att, med iakttagande af de regler öfvertron
föreskref, börja sitt nya lif i eget hem.
Om detta lif biet* lyckligt eller olyckligt, icke tillskrefs
det en öm tillgifvenhet eller en isande köld, utan det berodde
först ock främst på huruvida de öfliga signerierna voro iakttagna eller ej. Därnäst berodde det på de ungas egen arbetsamhet, duglighet ock hushållning. Allmogen erkände ej mer
än två giltiga orsaker till en olycklig sammanlefnad: otrohet
ock inträffande fattigdom. Allt annat var »hams ock konster»
eller en följd af »förgjordhet».
De som gifte sig utan att hafva utsikt till säker bärgning,
sades ämna lefva af »foglasång ock stora smörmatar».

I min första samling Folkdiktning' kan läsaren lära känna
en stor del af de regler ock försiktighetsmått, som måste iakttagas af en fruktsam kvinna, ock hvad som bör göras för att
skydda det odöpta barnet ock modern mot troll ock andra
elaka väsenden. Här återstår mig blott att skildra de sällskapliga bruk ock seder, som voro förenade med ett barns
födelse.
Så fort ske kunde, sändes husets piga med bud till grannar ock närboende släktingar, att den ock den dag ock timme
»fick mor en påg» (eller tös). Detta blef signalen för alla de
kvinnor, som ämnade sig till hänne på barselbesög, att laga
till risgröt ock ölsupa. Risgröten reddes af med socker ock
ägg, ölsupan bestod af öl eller svagdricka kokat med kanel ock
1

_Folkdiktning- [[],Kbli. 1880, s. 97-99.
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kryddpeppar ock afrett med sirap, grädde ock ägg, ock den anrättades med sönderbrutna hveteskorpor. Denna barselmad ansågs för mycket lämplig, ock säkert är, att dåtidens barnsängskvinnor utan all olägenhet under de första dagarna lefde af
sådana förningar, så vida de ej helt enkelt föredrogo husets
vanliga kost. Det bör ej häller glömmas, att dessa raska
mödrar menade sig ej bättre kunna göra än en timme efter
barnets födelse lyda jordegumman ock förtära en försvarlig
smörgås af surt bröd, tjockt beströdd med kummin, ock därtill
tömma ett litet glas brännvin. Det var en anrättning afsedd
»att styrka» modern.
HOLBERGS Barselstuen kan gott tjäna som spegelbild
äfven för skånska bondkvinnors »barselgillen» på 1830-talet.
Tungorna löstes af cikoriekaffet; snack, ordinationer, varningar
ock berättelser om mödrars lidanden ock olyckor utgjorde nöjet.
Ty meningen var att muntra modern under den tid hon nödgades hålla sängen.
Denna tid var för öfrigt blott tre till fyra dagar. Därefter
återtog hon sina husmoderliga bestyr, men undvek att komma
ut i luften. Endast eldsvåda i huset skulle förmått hänne att
före sin kyrkogång lemna gården eller gå öfver en väg eller
bäck. Då barnet, med iakttagande af alla kända försiktighetsmått, blifvit »kristnat», inträdde en viss lättnad i husets dagliga stämning: barnet var nu någorlunda skyddat mot onda
makters anslag, ock modern hade blott sig själf att värna under
de veckor, som föregingo hännes kyrktagning.
På bestämd söndag infann hon sig i kyrkan jämte barnets
gudmoder, båda i högtidsdräkt. »Kyrkogångskvinnan» kom i
sin med silfverspännen prydda bruddräkt ock hvitt förkläde —
ingen kunde misstaga sig om hännes värdighet. Hon stod blyg
ock allvarsam i vapenhuset, väntande på prästen. Hon talade
ej till eller tilltalades af någon, fast hela menigheten skred
hänne förbi ock gick in i kyrkan. Klockaren satte fram pallen
i kyrkdörren, prästen skred från sakristian öfver kyrkgolfvet,
ock alla hufvuden vändes mot dörren, mindre för att lyssna till
bönen än för att se, om kvinnan genomgick den enkla ceremonien, som det hänne höfdes. Under vissa omständigheter blef
bönen en hufvudsak för den lyssnande menigheten. Det var
antingen då en mor af våda förkväft sitt barn, eller då en
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ogift, men under äktenskapslöfte förförd kvinna kyrkotogs, ty
då lästes »de vrånga bönerna», ock det var en minnesvärd tilldragelse, fast dessa böner, intagna i psalm- ock evangelieboken,
voro välbekanta för alla. När man vet, att »vrångt» på allmogens
språk betyder »afvigt», så är denna folkets allmänna benämning på dessa böner högst betecknande för dess dåvarande uppfattning af det kristliga församlingslifvet.
Det var brukligt, att alla ogifta kvinnor ock män, yngre
som äldre, sutto innerst i kyrkbänkarna. I synnerhet vakade
de gifta hustrurna öfver att de fingo behålla sina hedersplatser.
Många af dem hade för sed att komma tidigt i kyrkan för att
få nöjet stiga upp ock låta de ogifta med möda ock besvär
tränga sig dem förbi. Men allra yttersta platsen i bänken tillkom kyrkogångskvinnan, de andra hustrurna gingo »inom»
hänne. En skärande motsats till denna vördnad för det gifta
ståndet var så kallade ståndspersoners sed att för sig göra
anspråk på dessa hedersplatser, så att till ock med halfvuxna,
hattklädda flickor läto gamla gummor tränga sig förbi dem i
bänken. Det var en sed som följdes med tyst harm ända till
1840-talet, då i några socknar de yngre bondkvinnorna satte en
gräns för ofoget genom att sätta sig i den ordning de kommo,
»om så själfva prästfrun satt i stolen». Men därmed upphäfdes
också så småningom helå, den stränga rangordningen i kyrkan.
Det var länge sed i vissa församlingar, att klockaren »spelade
in - kyrkogångskvinnan», d. v. s. spelade en marsch på orgeln,
under det hon »offrade i stocken» (fattigbössan) ock skred fram
till sin bänk. Genom yngre prästers åtgärder afskaffades detta
bruk, till mången gift kvinnas tysta harm.
Ett bruk, som vid denna tid var rent aflagt, men som
ännu med någon saknad ihågkoms af gamla kvinnor, var seden
att syna tjänstpigorna ock binda duk på hufvudet på dem, som
med skäl kunde misstänkas vara hafvande. Denna sed kunde
visserligen betraktas som ett uttryck för hustrurnas kränkta
sedlighetskänsla, men den var tillika ett försiktighetsmått. Om
nämligen en fruktsam hustru såg en sådan ogift kvinna gå med
bart hår, fick det äkta barnet horfäver. Denna pigsyn
företogs vår ock höst: samma dag »gäslingarna» märktes ock
släpptes ut på byns allmänning, ock då gässen om hösten
delades. Till förekommande af möjliga misstag medtogs jorde133
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gumman. Dock aflopp ej saken utan all protest från de misstänkta pigorna.

Man får i våra dagar i lefnadsbeskrifningar öfver personer
af allmogen födda på 1820- eller i början af 1830-talet ofta
läsa, att deras barndomsundervisning inskränkte sig till hvad
folkskolan kunde lemna. Detta är en af de föreställningar,
som man utan vidare undersökning antager på grund af nu
rådande skolordning, då man vet, att omskrifne person ej bevistat någon »högre» skola. Men saken är, att vid den tid, som
här skildras, var ordet »folkskola» dess bättre ännu ej uppfunnet, ock lades ej då i hemmen en grund till fruktbärande
kunnskaper, var det, mänskligt att dömma, omö,jligt att genom
skolor fä någon väckelse för de slumrande andliga krafterna.
Utom »sockenskolan» funnos här ock där i byarna halta
eller halflama gubbar, som höllo enskilda skolor, antingen i
egna hem eller skiftesvis i gårdarna. Det var en allmän föreställning, att blott lytta personer borde egna sig åt skolmästaregärningen. Alla dessa lärare inskränkte emellertid sina ämnen
till stafning ock renläsning samt utanläsning af katekes, biblisk
historia ock några psalmer. Därtill kom skrifning ock räkning för
pojkarna. Allt skedde fullkomligt Mekaniskt, utan ett enda
upplysande muntligt ord, ock käppen dansade på barnens
ryggar lika raskt, om de »hackade» vid upprabblandet af en
minnesläxa, som då de beträddes med groft själfsvåld. Det är
sålunda lätt begripligt, att de mera klarsynta bönderna helt
enkelt undveko att sända åtminstone sina döttrar i dessa skolor. Ock hvad hade vi egentligen där att göra? Våra mödrar
eller någon äldre gumma kunde lära oss att läsa, husslöjder
fingo vi på fullt allvar från vår tidigaste barndom öfva i hemmen. Själfkänslan bjöd, att vi, utan att stappla, läste upp
katekesläxor ock bibelspråk samt blixtsnabbt gåfvo svar ur
»frågeboken»' både på de årliga husförhören ock i nattvardsskolan. Nej, de af allmogens söner ock framför allt deras
döttrar från denna tid, som nått en sådan utveckling, att de
offentligen kunnat värka något för det allmännas väl, hafva
1 En bok, däri hvarje svar från den vanliga katekesen var upplöst
i en oändlig mängd frågor ock svar.
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sina hem ock ingalunda några skolor att tacka för möjligheten
af en andlig förkofran.
Skrifning ock räkning ansågos icke blott för onödiga, utan
till ock med för farliga färdigheter för kvinnokönet, ock de få
storbönder, som trotsade denna fördom, fingo höra många spådomar om hemliga kärleksbref ock en onödig klokskap hos
kvinnfolk. Det skulle mod till att i likhet med min far
sända sina älsta döttrar till skolor i en stad ock taga enskilda
lärare till sina söner. Men äfven där sådant skedde, sträckte
sig läroämnena ej utöfver de ofvannämnda, om man undantager
att flickorna i stadsskolorna fingo undervisning i finare sömnad
ock broderier. Man betraktade i den tiden de vanliga skolorna
som hemmens underordnade hjälparinnor, ock hemmen iklädde
sig helt ock hållet ansvaret för det unga släktets uppfostran.
Man sporde ej: i hvilken skola har den flickan eller gossen
gått? Utan man sporde efter hemmen för att förklara för sig
den enes duglighet ock goda seder eller den andres dåliga
böjelser, lättja ock oarter.
Till belysning af dåvarande skolor, intages här en förr
tryckt skildring af ett par allmogeskolor 1 :
»Folkskolan!» Hvem hade väl i början af 1840-talet, åtminstone på min hemort, hört en sådan benämning? Med »folket»
menades tjänarne, ock man skulle troligen fått samma oklara
begrepp om en »folkskola», som jag vid den tiden hade om
ordet »förkofras», hvilket jag ansåg liktydigt med — förkoppras,
då koppar på oförfalskad skånska hette kover. Om någon
blott kunde ana, hvad detta ord »förkofras», i sammanhang med
»nästans gods ock näring» — det senare i min tanke det samma
som fiskegarn — förskaffat mig för bryderier! Sockenskolan
se den kände man till, äfven om man i likhet med mig aldrig
gått i den en enda dag, ty lekkamraterna visste att förtälja de
underbaraste ting om densamma. Denna_ skola låg vid kyrkan;
de flästa barnen hade långt hem, hvadan de medförde kost för
hela dagen. I den tiden hörde man aldrig talas om för mycket
själsarbete eller tankeansträngning i skolorna, vare sig för lärare
eller lärjungar. Möjligen kom det sig däraf, att man höll sig
uteslutande till minnet ock trodde om själen det samma som
1 Helsingborgs tidning, 1877, n:r 6.
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salig Dumbom, att den »sitter där den sitter». I vår tid, då
man plockar sönder allt för att se »hur det suttit», bör ingen
undra på om många bli själlösa. Under sommaren ock hösten
stod sockenskolan nästan tom, ty barnen voro då antingen
sysselsatta i hemmen eller ute som vallhjon, tiörepåga, »barntöser» ock liknande. Men om vintern var hon proppfull af en
härdad, skinnklädd ungdom, från fän] till fåmton år, alla kräfvande undervisning af en lärare, »mäster» sjelf. Underlärare
ock — klasskillnad voro ännu ej införda bland allmogens barn.
Ifrågavarande skola sköttes vid denna tid af en hedersman,
som fått det betecknande tillnamnet Pär Käpp. Men om han
förvärfvat sig detta under tjänstens utöfning, har aldrig kunnat
utredas. Mannen var, liksom nästan alla dåtidens sockenskolmästare, halt ock stödde sig ständigt vid en stadig ock aktningsbjudande ekegren, som dock mången gång äfven tjänstgjorde
som mästers medhjälpare vid undervisningen. Man kan ännu
få se lika träaktiga biträden, men inga så oegennyttiga. »Lille
mäster Ekegren» höll ut år efter år utan all ersättning. Ej
sällan for han, förd af sin egare, från rygg till rygg, bänk upp
ock bänk ned, med ett ljud som då man piskar kläder. Ock
något annat gjorde ej häller »mäster Ekegren», då han så där
var i farten. Men ett väsen höll han på de alunberedda
fårskinnspälsarna, så att det hördes vida omkring. Däri hade han
stor likhet med nyare tidens kunnskaps v äs e n, så till vida som
det gör större buller af sig, ju mindre det förmår genomtränga
skalet. Vid svårare förseelser eller ock då katekesläxorna ej
på annat sätt ville fastna i minnet, gick gamle mäster ock hans
medhjälpare grundligare ock följaktligen tystare till väga.
Skinnpälsarnas hårda skört lyftades upp öfver egarens hufvud,
ock mästers föredrag voro då — i hög grad genomträngande.
Därom vittnade pojkarna så högljutt, som väl i våra dagar
knappast någon lärjunge om sin mästares skicklighet. Flickorna
fingo vid alla tillfällen nöja sig med handplagg ock att få sina
skinntröjor klappade. Mäster Pär ansåg det ej passande att
utsätta sina kvinnliga elever för samma upplyftande undervisning
som de manliga. Frågan om kvinnans likställighet med mannen
låg då ännu ock slumrade i framtidens sköte.
Läroämnena voro lika så många som den tidens »elementer»,
nämligen fyra: katekes, biblisk historia, skrifning ock räkning:
136

55
SKOLVÄSEN.
VIII. 2
ock därmed hölls på år efter år, utan att mäster Pär ändå ansåg
sina elever vara riktigt fullärda. Hvad skulle han väl nu, om
han stege ur sin graf, säga om en tid, då ungdomen inom mindre
än ett halft år blir hemmastadd i minst tio olika kunnskapsgrenar, på hvilka den hedersmannen ej ens kände namnen?
Mäster Pär var en ofta anlitad talman vid bröllop ock
begrafningar. Folkmöten voro i den tiden okända, liksom
afväpningsfrågan ock löneförhöjning. Dessa mästers förtroendeuppdrag skattades högt af skolungdomen, ty då erhöll den icke
allenast lof under de dagar gillena varade, utan äfven en viss
frihet att finna på odygd dagen förut, då mäster förberedde sig
för talmanskallet.
När någon af mäster Pärs forna manliga lärjungar stod
brudgum, var den gamle läraren själfskrifven talman vid hög-.
tiden. Var det någon storbondes son, som skulle stassa till brudens hem, så lyftades mäster varsamt upp på en sedig gångare,
»förridarne» hjälpte honom välvilligt att få ut händerna genom
gluggarna på den veckrika kappa, som han vid dylika tillfällen
lånade af sin hustru. Denna de unga männens hjälpsamhet
var dock föga välkommen för mäster Pär, som hälst önskade,
att nämnda plagg skulle anses för slängkappa ock hans egen
enskilda tillhörighet.
Det var långt mera befolkningens aktning för skolmästaren,
än dess höga tanke om hans talmannaduglighet, som förskaffade
honom dessa uppdrag med åtföljande inkomst af några riksdaler
ock dito rus. Ty sägner om hans misstag vid rangordningens
upprätthållande ock de oriktiga uttryck, han begagnat vid liktalen ock förmaningstalen till några brudpar, gingo helt tyst
man ock man emellan. Det berättades äfven, att han en gång,
då han skulle afsluta en bröllopshögtid med det öfliga talet ock
en psalm, varit så skumögd, att han i stället för boken, som
låg på bjälkhyllan, råkade få tag i ett bredvidstående syskrin,
i hvilket han, till alla gästernas bestörtning, först själf sökte
länge ock väl efter psalmen ock hvilket han sedan lemnade
till den bredvid honom stående kokerskan, socknens aktade
barnmorska, för att genom hannes tillhjälp »få rätt på numret».
Detta är nu visserligen endast sägner, hvilka dock ingalunda
förefalla mig osannolika. Jag erinrar mig hafva bevistat ett
bröllop, där mäster Pär, då han skulle förmana brudparet, helt
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oförmodat kom att förtälja en historia om ett par gastar, som
han råkat i närheten af en korsväg ock som illa kramat honom,
troligen i harm öfver hans glada sinnesstämning på en natt, då
han just kom från en begrafning. Jag anser dock, att man ej
för strängt bör klandra en legd talmans små tillfälliga utflykter
till gastarnas värld, då vi nu ej sällan i »det fria ordets» tid
få höra personer frammana lika töckniga hjärnfoster. Om dessa
än äro nog luftiga för att ej krama deras respektive skapare,
så äro dessa senare däremot ofta så barbariska, att de låta
trycka sina dimfigurer.
Om det var de onda spådomarna eller den vunna erfarenheten, att stadsskolan ej var stort bättre än sockenskolan, som
befriade mig från bekantskapen med båda, skall lemnas osagt.
Nog af, en af mina bröder upphöjdes till rang, heder ock
värdighet af »informator», med rättighet att som tecken af sin
myndighet hafva sin flätade ridpiska bakom sig på stolen.
Detta »ridspö» hade dock ingalunda i uppdrag att drifva oss
flickor framåt på kunnskapens väg. På denna sporrades vi
tillräckligt af vår önskan att göra oss själfva ock läraren heder.
Utan det var afsett att i nödfall begagnas på de af våra pälsklädda tjänstgossar, som »läste sig fram för prästen» ock hvilka
af Pär Käpp eller någon annan sockenskolmästare voro så inpiskade, att de ej med godo ville lära katekesen.
Emellertid afled denne vår lärare i början af 1840-talet,
innan jag hunnit lära den ädla skrit.- ock räknekonsten, hvadan
jag kom att göra bekantskap med en enskild skola af det slag,
som då fanns här ock hvar i byarna ock hvars egendomligheter
väl förtjäna sitt eget kapitel.
Mannen — han hette Kersten — hade nyligen flyttat till
byn, där han köpt sig en liten gård i närheten af mitt hem.
Då han i forna dagar varit sockenskolmästare — halt var han
ännu — ock skref en ganska vacker handstil, åtog han sig att lära
mig skrifva samt att uppöfva en af mina äldre systrars stil, som
far min tyckte hade allt för stor likhet med brodernålarna i
stadsskolan. Dessutom borde fader Kusten sörja för att vi ej
glömde katekes, »frågobok» ock »bibelskan», ock för detta ändamål
skulle hela förmiddagen användas till utanläsning af dessa ämnen.
Med blandade känslor begåfvo vi två oss en kall vintermorgon till denna »skola» ock mottogos på gården af fader
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Kersten. Han införde oss i sin nysandade stuga, där hans vänliga hustru oss till ära på den heta järnugnen upptänt ett
rökoffer bestående af en bit kaksocker, lavendelknopp ock
rödlöksskal. Därjämte mottogos vi med den uppmuntrande
underrättelsen, att vi skulle få skolkamrater, i det några af
byns öfriga bönder följt min fars föredöme ock tänkte anförtro sina barn åt Kersten. Nu skulle undervisningen börja med
katekesläsning. — »Huru lång läxa våga ni er på? ett blad, hva ?»
sporde Kersten med uppmuntrande ton. — »Hemma ta vi katekesen ock långförklaringen i tre läxor, då vi repetera», förTre läxor, alltså »kristendomen igenom»
klarade min syster.
två gånger i veckan! Kersten såg bestört ock villrådig ut.
»Huru länge behöfva ni då läsa öfver?» sporde han, i hopp att
få sak med oss. »Vi behöfva inte läsa öfver, Kersten kan vara
god höra upp oss genast», lydde svaret. Det var för djärft,
Kersten rynkade pannan ock satte sig. Med sammanknäppta
händer ställde vi oss framför honom. Men hur han än »hoppade»
från budorden till artiklarna ock tillbaka igän, så gingo vi
dock som segrare bort att intaga våra platser på sänggafveln.
Där gutt° vi med dinglande fötter ock stirrade ömsom på
skapelsehistorien — den vi äfven kunde rad för • rad, fastän
känslan för det passande hindrade oss visa detta — ömsom på
järnugnens Sankt Göran, som var en ny bekantskap. Kersten
lagade en hästsele, »kvinnan», som hans hustru kallades, spann
blånor, ock då vi, för att ej åter förarga vår lärare, med några
konstlade stapplingar läst upp vår läxa om syndafallet, erhöll°
vi lof att gå hem till middagen. Detta var den längsta förmiddag jag ännu hade upplefvat. Ock många kommo denna
lik, äfven sedan vi fingo kamrater. » Det föll aldrig Kersten in att
under denna tid sysselsätta oss två med något annat, ock det var
värkligen Uppfriskande, då han någon gång i vredesmod fattade
käppen ock med den bearbetade en ock annan skinnpäls, byars
egare eller egarinna ej kunde reda sig med »en rätt ock saliggörande tro». Det var ett af »långförklaringens» stycken, som det
alltid var svårt för våra kamrater att komma ordentligt igenom.
Eftermiddagarna gingo vida fortare, ty i skåtning ock
räkning var jag ej mer hemmastadd än de andra. Jag hade
alltså arbete nog, i synnerhet med divisionen samt med min
gåspenna, som, utom det att hon ständigt behöfde spetsas, äfven
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hade den ovanan att på papperet öfverföra bitar af de sönderkrossade galläpplen, som utgjorde bottensatsen af Kerstens hemgjorda bläck. Senare tillhandlade jag mig för tre skilling min
första stålpänna. Priset var högt nog, men jag tyckte då, att
en fin pänna ej kunde betalas för dyrt. Kersten yttrade ej,
hvad han tänkte om den blanka, gula fogeln bland gåspännorna.
Möjligen fann han det rörande, att en af dessa, som var gammal
ock utsliten, nu tjänstgjorde som skaft ock förde den nye kamraten fram på ärans bana, ett föredöme som högst få odugliga
pännor hafva storsinthet nog att följa.
Snart voro vi komna så vitt, att vi • som förskrift kunde
begagna — psalmboken. Då fick Kersten så mycken tid öfrig, att
han kunde »veka» (vega = mjuka 'upp) skinn till nya pälsar åt
några af sina lärjungar. Det var då något nytt för mig att skåda.
Ack, den som bara själf hade fått draga det mjuka, alunberedda
fårskiunet genom den skarpa, vridna järnkrampan, som satt i
dörrposten! Men man fick nöja sig med att »blott se på». Jag
satte mig därvid så lifligt in i handlingen, att då krampan vid
den allt för starka vegnigen rycktes ut ock Kersten damp
baklänges med fötterna i vädret, jag kastade mig så häftigt
tillbaka mot väggen, att mina fötter stötte mot bordet — med
den påföljd, att bläckbuteljen, hvarur Kersten nyss fyllt »bläckhusen», slogs omkull ock genom sitt svartgrå innehåll bidrog
till den uppståndelse, fader Kerstens fall väckte.
Efter tvänne vintrars förlopp förklarade fader Kersten mig
fullärd. Jag kunde då rätt skrifva af den kunngörelse, som
utgjorde mogenhetspröfningen. Dessutom kunde jag läsa alla
hans auktionsprotokoller ock diverse gamla rättegångshandlingar, skrifna med »gammal svensk» stil, för att ej tala om
»Pandoras ask» eller »Åsnan ock tisteln», hvilka utgjorde skrifna
läsöfningar för alla nybegynnare. 1 räkning ansåg Kersten det
farligt för flickor att gå längre än till regula de tri. Hvad
skulle han säga, om han stode upp ock i vår beräknande tid
funne unga kvinnor »i långa banor» gå på åsnebryggan?
Ännu en gång tröstade jag en liten gråtande kamrat, som
ej förmådde lära sig svaret på frågan: »Hvad är Gud?» Jag
fick hänne mot min vilja till att le vid språket: »Andar hafva
hvarken kött eller ben», en munterhet som förskref sig från
den lillas antagande, att med ben menades »fortkomstledamöter».
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Det var en beklaglig okunnighet, som dock bör ursäktas på
grund däraf, att benrangels- ock hälsolära ännu ej ingick i
kvinnobildningen, lika litet som anatomi i öfrigt, utom den vi
praktiskt fingo lära vid slakt.
Ännu en gång spelade Kersten för mig på sin kära
»psalmonika», ock så kysste jag för sista gången handen på
honom ock »kvinnan». Därpå drog jag ut från den ehda skola,
jag i Sverge bevistat.
Endast vintrarna användes till skolarbete, vare sig att det
skedde hemma eller borta. Så snart våren kom, fingo rikare
som fattigare barn annat att göra. Små flickor blefvo »gåsatöser»; pojkarna blefvo »vaktepågar», antingen för föräldrarnas
eller andras kreatur. Icke ens den rikaste bonde höll sina
barn för goda till att uträtta samma slags arbete som legda
tjänare. Då vår- eller höstplöjningen företogs ock alla husets
pojkar behöfdes för att köra dragarne, måste de yngre flickorna,
som ej kunde spinna eller väfva, gå vall med får, svin eller
hornboskapen, ofta flere veckor å rad. Detta var ett skräckinjagande dagdrifveri på de flacka markerna, där ingen buske,
intet träd skyddade mot solen eller den hvinande blåsten ock
rägnskurarna. I sistnämnda fall tröstades de genomblötta barnen
med ordspråket: »Den samme Härren, som väter, han torkar
igän». Eller ock hette det: »Du är väl inte af en gåsalort, så du
smälter!» Tiden förkortades med förfärdigande af »snärtarevar»
(pisksnärtar) af hästtagel, bollar, flöjter ock hvisselpipor af pilbark. Eller också täljde man »vaktestakar», korta tjocka pilkäppar med inskurna namn, årtal ock timglas. Gamla ärevördiga pilträd älskades högt af alla unga vallhjon, ty utom till
nämnda saker leinnade de äfven material till små korgar ock
käppar. Käpparna skalades ock lindades spiralformigt med
barkremsorna, gömdes därefter vid någon gropkant för att ligga
tre dagar. Man skall själf ha sett några sådana barn med solbrända händer ock ansikten, med af sol ock rägn blekt hår
luta sig tillsammans öfver en dylik käpp för att se, om ränderna efter barken blifvit grant röda, för att förstå, att äfven
under det mäst enformiga lif tillfällen kunna gifvas till många
iakttagelser ock en utveckling, kraftigare än den en själlös läsning ock skolgång förmår gifva.
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Hur noga kände ej sådana barn alla husdjurens olika lynnen, vanor ock böjelser! Äfven med foglar, grodor, vesslor
ock dylika djur lefde de på en förtrolig fot. Ock hur noga kunde
ej ett sådant barn förutsäga kommande dags väderlek, hur väl
kände de ej de olika örternas ock trädens blomningstid! Att
valla kreatur kunde under vissa omständigheter vara förfärligt
ledsamt. • Men detta dagliga umgänge med naturen ock med sina
egna tankar ock drömmar fostrade ett sunt, kraftfullt släkte,
som begärligt insöp ock bibehöll folkdiktningens ock folklifvets
poesi ock som i många fall var särdeles egnat att framdeles
förskaffa sig gedignare bokliga kunnskaper.
Många af våra äldre riksdagsmäns historia ock värksamhet
bekräfta sanningen af ofvanstående åsikter.
I barnets lekar ock vakna drömmar afspegla sig dess gryende anlag, ock hvad sönerna angick, aktade förmögnare_ föräldrar tämligen noga därpå. Hade en pojke mer än vanlig
läslust, spådde man honom ett prästkall. Andra lärdomsvägar
voro hvarken särdeles kända eller uppskattade af allmogen.
Döttrarna tillätos ej att hafva andra anlag än för hushåll ock
kvinnoslöjder. Alla andra gåfvor betraktades med förvåning,
häpnad ock missnöje. Den flicka, som ej var »lik andra människor»,
kunde råka i fara för att gå ogift, ock hvad skulle hon då taga
sig till här i lifvet?
Någon gång misstog° sig föräldrar om sonens andliga begåfning, eller ock offrade de blott åt sin egen fåfänga, då de
gjorde honom till iatinspåg. Men steget, en gång taget, togs
ej utan i allra yttersta nödfall tillbaka: gossen skulle »läsa till
präst». Sådana rent misslyckade lärdomsljus kallades på spe
»prästagesäller», i hvad lefnadsställning utom prästkallet de
än hamnade.

Emellan bond- ock »latinspojkarna» rådde en oförsonlig
fiendskap, hufvudsakligen alstrad af de senares högmod ock
oförsynta smädelser mot bondeståndet. I min hembygd var det
så ställt, att fyra folkrika socknar hade shia präster boende
i närmaste stad, så att nattvardsungdomen måste en eller två
gånger i veckan under flera månader gå dit i nattvardsskola.
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Under denna tid var det öppet krig mellan »latinspojkar» ock
läsebarn. Heta drabbningar egde rum, utan att det föll någon
äldre person in att sätta en gräns för slagsmålen ock de hemliga
öfverfall, som lantbarnen hade att undgå eller bekämpa. Någon
gång slöto den lärda skolans gossar förbund med groflemmade
lärpojkar till gemensamt anfall på bondgossarna. Icke sällan
visade det sig, att »prästagesällerna» voro de ifrigaste förföljarne af
sina forna kamrater; detta mä.st af feghet ock rädsla för sina nya.
Någon gång drefvo dessa gossar ofoget så vitt, att saken
anmäldes för prästen ock så för skolans rektor. Men därmed
vanns ej annat, än att de öppna anfallen förvandlades till hemliga försåt ock strider i små hopar eller en mot en. År. 1847
måste en yngre präst själf följa sina läsbarn utom stadens område, ock 1848 visade sig gossarna från ett par församlingar
böjda för att begära samma skydd, men förslaget nedgjordes
af ett par bonddöttrar, hvilka erbjödo sig att i spetsen för de
fämtioåtta kamraterna gå emot fienden. Detta gjorde slag i
saken, ock då samma flickor utan vidare ryckte käpparna från
ett par utställda förposter, fann hufvudhären det rådligast att
förblifva osynlig. Senare hörde man ej till detta slags öppna
fiendskap.
Då undervisningen i nattvardsskolan egentligen blott utgjordes af förhör i katekesen, bedömdes äfven kristendomskunnskapen därefter. Så utbildades här, liksom vid all examensläsning, ett kraf på offentligt erkännande af dugligheten. Däraf
följde, att prästerna i många församlingar ställde upp barnen
i en bestämd ordning kring altaret vid förhöret i kyrkan konfirmationsdagen. Hvarje aflägsnande från en saks värkliga
mening ock ande leder till förirringar, så äfven här. Vid denna
tid var det en tämligen allmän föreställning, att det ej var kunnskaper utan — pängar som bestämde rangordningen i kyrkan.
Ock det var ej häller ovanligt att höra omtalas som en helt
naturlig sak, att den eller den »hade betalt prästen, för att
barnen skulle .slippa fram första året». Det betraktades nämligen då, liksom ännu, som en skam att ej vara så styf i katekesläsning, att man — om än med knapp nöd — »kom fram»
första året.
Ungdomens koMfirmation var i den tiden ett skådespel som
lockade många, synnerligen fattigt folk, att vandra långa vägar
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för att åhöra densamma ock beskåda läsbarnens högtidsdräkter.
Jag har endast i fyra landskyrkor bevistat dylika högtidligheter;
men då uppträdena vid alla dessa tillfällen voro sig fullkomligt
lika, stor sak om prästen var begåfvad med någon vältalighet
eller ej, så vågar jag antaga, att det gick till på samma sätt
i närliggande socknar, synnerligast som det var mäst utsocknefolk som anförde gråtkörerna.
Så snart nämligen den egentliga gudstjänsten var förbi ock
nattvardsbarnen ställde sig kring altarrunden, trängde sig hela
den folkmassa, som stått i gången, suttit nederst i bänkarna eller
i vapenhuset, upp mot altaret, besteg predikstolstrappan, klättrade upp kring dopfunten. De bildade en ogenomtränglig mur
bakom de unga ock skymde utsikten för dem, som sutto i bänkarna, hvadan så många som kunde klefvo upp ock blefvo stående på dessa. Så snart prästen visade sig för altaret, brast
hela den kvinnliga delen af församlingen i högljudd gråt,
nattvardsungdomen instämde. Om någon utländing inträtt i
tämplet, skulle han ej kunnat tro annat, än att här firades en
sorgefäst af ovanligt ingripande slag. Ju längre prästen fortfor
i sitt förmaningstal till de unga, ju våldsammare blefvo snyftningarna. De öfvergingo stundom till jämmer ock tjut. Det
var ingalunda blott prästens ord som värkade detta, ty icke
alla kunde höra dem. Det måste dock sägas, att jag af tio till
tolf dylika tal ej hört något, som ej rörde sig kring världens
farligheter, dem barnen nu gingo att möta. Dopets betydelse var
halft förgäten ock betraktades mäst som en namnfästning. »Hon är
kristnad Karna», eller: »Han är döpt till Pär» äro språkbruk som
vittna om den oklara uppfattning, man hade om detta nådemedel.
Gråten i kyrkan stannade under själfva förhöret. Detta
varade i flere timmar, innan katekesen ock de inlärda psalmerna
blifvit genomgångna ock livade katekesstycke med tillhjälp af
frågor ock svar ur »frågeboken» vederbörligen sönderplockat
ock omtuggat. Också trängdes man ju i kyrkan för att få
höra, huru väl eller illa den flickan eller den gossen redde sig
med svaren. Efter förhörets slut var församlingen redo att på
nytt upphäfva sin röst till gråt, ända tils orgeln eller klockarens
stämma gjorde slut på jämmern.
Följande söndag, då ungdomen gick till nattvarden ock
flickorna för första gången voro iklädda den förut beskrifna
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bandhättan, upprepades till någon del samma gråtscener. De
hörde en gång för alla till dessa högtidligheter.
Äfven för de unga hade denna fäst en svårmodig karakter.
Som tillbörligt var, tillbragte de dessa två dagar i stor stillhet
i hemmet tillsammans med sina närmaste. Ock om än ej ungdomen mottagit någon andlig väckelse, så visste den dock förut,
att i ock med denna dag var det slut med barndomens fröjder
ock frihet. Ringen af glada lekkamrater var nu sprängd. De
fattigare skulle ut ock tjäna, de rika egna sig åt arbeten ock
tankar, som stodo i sammanhang med lantbruk, hemgift ock
friarefärder. Hvem visste, hvad föräldrarna i detta senare hänseende kunde besluta?

Plikten att noggrant iakttaga höflighetens fordringar var så
inpräglad, att den till ock med kräfdes af den döende .ock den—
döde. Icke nog med att en människa under sina sista ögonblick skulle, så vitt det var möjligt, växla handslag med de
sina ock allt husfolket, utan släkt ock gilleslag hade en tyst
fordran, att i form af »varsel» få ett afskedsbesök af den aflidne
ock sålunda underrättas om stunden, då skilsmässan mellan
själ ock kropp egde rum.
Till läkare hade man ej stort förtroende, ty »är en människas tid ute, hjälper hvarken det ena eller det andra, ock skall
hon lefva, så kommer hon sig med Guds hjälp», hette det.
Tron på ett oundvikligt öde var allmän, fast ej uttalad i annan
form än i ordspråk. »Hvad som skall ske, det sker» säger man.
»Hvar ock en skall till sitt.» »Det var mig förelagt, ja män
var det så». Denna tro uttalar sig äfven i många af allmogens
sägner. Det troddes fullt ock fast, att om en kvinna gifte sig
än så sent, fick hon ändå alla de barn, »som voro hänne bestämda», ock man visste att förtälja om en hustru, som fått
älfva på en gång, men ej större än att hela flocken kunde
ligga på ett gillesfat.
Det var allmänt brukligt att hämta prästen till en sjuk,
så denne kunde få nattvarden. I denna sed låg ännu omedvetet en kvarlefva af katolikernas sista smörjelse, i ty att
prästen ej hämtades, förrän man antingen genom en i älfte
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timmen tillkallad läkare eller af någon annan person blef öfvertygad om att sjukdomen var »helsot» ock att den lidande ej
hade många timmar kvar att lefva. »Ja nu är det ute med
N. N., för nu är prästen där», hette det. Likaså hette det om
doktorn, att efter hans besök var allt hopp om tillfrisknande
förbi, såvida ej den sjuke var — förelagt att lefva längre.
Att dömma af de predikningar jag ännu minnes från min
tidigare ungdom, var det för en ock annan" präst en tung färd
att resa ock meddela nattvarden åt halft medvetslösa människor.
Men dessa predikningar, hållna i det mäst korrekta skriftspråk
i hög stil ock till dels med oskånskt uttal ock under häftiga åtbörder, upptogos blott som »en grann predikan», som ej det ringaste
vidkom den åsyftade seden.
Begrafningar af ansedda bönder eller deras barn firades med
samma slags gille som bröllop. Enda skillnaden var gästernas
dräkter, förningarnas prydnader ock omhölje. Dräkterna gingo i
svart ock . hvitt. Förningarna höl,jdes i hvita, befransade dukar
i stället för stjärntäcket, då gästerna foro till gillet. Liksom
vid ett barns födelse, sändes vid dödsfall genast underrättelse
om detsamma till hela gilleslaget. Då kunde man ej sällan
få höra: »Ja så, då var det ändå hans (hännes) varsel jag hörde.»
Eller också: »Underligt, att vi ej fått varsel».
Vägguret i stugan stannades samma minut någon af familjens medlemmar dog i huset, ock det sattes i gång först begrafningsdagen. Dödsbuden utfrågades noga om allt, hvad som
rörde den aflidnes sista stund. Man »kände sig så nätt för,
om där skulle bli stort ärede (begrafning). Detta senare var
af vikt att veta för förningens -skull, ty denna måste ofta tilllagas i största hast ock med tillhjälp af nätterna, i fall »liket
ej tålte gömmas». Skedde begrafningen en söndag, skickades
bud till hvade gård ock hus i byn med begäran, att alla, som
ämnade sig till kyrkan, ville följa liket till jorden. En dylik
uppmaning efterkoms alltid villigt, så att man mera mangrant
än annars beslöt sig till kyrkogång. Var »grafölsgården» icke
allt för aflägsen från kyrkvägen eller ens egen bostad, så gick
man dit. Man tittade pliktskyldigt på den aflidne; såg, hur
många timglas af smala, svarta bomullsband som prydde likets
bröst; märkte sig till varsel, om något af ögonen voro öppna
eller lederna mjuka, ty då spordes snart nytt dödsfall i den
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släkten. Man passade noga på, att likets ansikte tillhöljdes, i
fall någon hustru, hvars minsta barn var årsgammalt eller så,
ville se likklädseln. Därefter bjöds af talmannen en malörtssup
ock en bit socker. Stundom fingo kvinnorna kaffe, men de
höllo sig dock alla på blygsamt afstånd från äredsfolked.
Alla buro sorgdräkter, kvinnorna hvita förkläden ock »sorgenäsdukar» med breda fållar, utan spetsar.
Då alla voro samlade, spikades likkistlocket till under familjens gråt. Ljusen kring kistan släcktes, denna bars ut, ock
talmannen höll antingen ute på gården eller förut inne i likrummet ett kort tal eller läste ett par böner. Därefter lyfte
bärarne den tunga likbåren på sina axlar. Tåget ordnade sig,
männen främst, kvinnorna efter; ej i led, utan efter behag, bara
släkten ock de bjudna kommo främst. »Jordafärden» ökades
med nya personer, allt som den skred genom byn, ty icke alla
gingo till äredsgåren. Man var isynnerhet betänkt på att
sända karlar nog att skiftevis bära liket, då vägen till kyrkan
för somliga sockenbor var öfver en half mil, ett kort stycke
under vanliga förhållanden, men drygt nog med 'slik börda.
Tåget framskred raskt, men under tystnad, kvinnorna lunkade
i småtraf. De buro ytterkjolen, som vanligt vid kyrkogång,
sorgfälligt uppviken under armarna för att skydda rätsidan
mot dam ock för att i händelse af rägn kunna slå upp den som
en sufflett öfver hufvudet till värn för klut, halsduk ock krage.
Då tåget kom nära kyrkan, börjades ringning.
Denna ringning, liksom »själaringningen» efter den aflidne,
ansågs så nödvändig, att dödfödda barn, hvilka hvarken kunde
erhålla den ena eller andra ringningen, buros till grafven, under
det klockorna ringde för de andra liken. Äfven själfspillingar passade man på att gömma i jorden under någon själaringning. Vid denna tid var det tillåtet att begrafva själfmör.
dare afsides på kyrkogården; för ej så långt tillbaka i tiden
begrofvos de i »markaskälen» ock gåfvo upphof till många sägner om spöken.
1 »Glädjenäsduken» hade antingen spetsar eller hålsöm; de fattigas endast en röd rand i kanten. Vid högtidliga tillfällen af gladare art bars dessutom hänntorkle (en röd silkesduk, inlindad i genomskinligt, hvitt
tyg) i handen tillika med psalmboken.
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Klockaren mötte hvarje liktåg utom kyrkogårdsporten för
att »sjunga in liket». Var detta en kvinna, som ej hunnit kyrktagas efter sitt sista barn, sattes båren ett ögonblick ned i själfva
porten; likaså i fall hon dött oförlöst. I några socknar brukades det att bära ett sådant lik runtomkring kyrkan, innan
det sattes ned i grafven. De manliga gästerna jämte likföljarne
skottade igän grafven med en skyndsamhet, som om de fruktat,
att liket skulle rymma. De kastade därpå alla skyfflarna ock
spadarna parvis öfver grafven, refvo hattarna af sig, tittade i
dem eller mumlade kanske värkligen en bön bakom dem ock
ging° så in i kyrkan. Efter slutad gudstjänst ringdes ännu en
gång för liken.
I äredsgären hängde lakan för alla fönster, ock storstugan
var runtkring väggarna behängd med hvitt linne. Det hela
gjorde ett oändligt dystert intryck, synnerligast som alla gästerna,
åtminstone i början af fästen, blott talade i hviskande ton. Ett
»stort ärede» firades i två dagar med ätande, drickande ock kortspel. Dock spelades icke om pänningar. Kvinnorna sutto halfhögt samtalande omkring väggarna. Till omväxling besågos
väfvar ock allt hvad husets kistor ock skåp gömde. Ledsnaden
ock sorgen vandrade bredvid hvarandra på dessa gillen.
Då någon genom döden blifvit beröfvad en nära anhörig,
skulle 'han eller hon de första söndagarna efter begrafningen
»ligga i sorgen», d. v. s. i kyrkan ligga med ansiktet mot bokbrädet. Sedermera skulle den efterlefvande några söndagar
»sitta i sorgen». Men till ersättning var den sörjande fri från
allt deltagande i de öfriga bruken under gudstjänsten. Det
var dock hufvudsakligen kvinnorna som »lågo» ock »sutto» i
sorgen.
Svart ock kvitt var den egentliga sorgkostymen. Men äfven
blått kunde brukas i lättare sorg. I nödfall kunde man under
lättare sorg bruka alla mörka färger. Endast rött, var det
än en hårfin rand, måste undvikas under den noga bestämda
sorgetiden.

Ordentliga hustrur sönjde noga för att »kistekläder» (gångkläder) ock linne höllos i gott skick, »så en slipper att skämmas antingen på sin döda mull eller som enka, när stumparna
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skall på auktion». Det fanns också de husmödrar, som på sitt
yttersta ordnade sin begrafning.
Det ansågs opassande eller som ett bevis på ont samvete
att yttra någon fruktan för döden. »Vi ska alla dän väjen, når
tien e ude, o de e gott o veda me sej säl, att en jort vär männeska rätt o strävad, så gott en konnad, for glöttana», hette det
vanligen. Men det tillades stundom: »Gu bevare mej for en
onn brådö!»
Den saliga evigheten betecknades blott som ett tillstånd
fritt från plågor ock bekymmer. »Nu har han [eller hon] sluppit»
hette det om en död. Om dödsstunden hette det: »Han [hon]
slapp klockan presis» så ock så mycket. »Ja, lycklig han, som
slapp ifrån!» Oaktat alla predikningar om afgrundskval, bestod dock föreställningen om en osalig tillvaro efter döden i
omöjligheten att få ro i grafven. »Han får inte ro för sin stora
synd», hette det. Eller den döde fick ej ro i grafven, förrän
brottet blef röjt. På skämt lofvades: »Ja, gör du mig den
tjänsten, skall jag inte skrämma dig, när jag blir död.»
Hvarje ordentlig hustru hade färdigsytt »jordtyg» (likklädsel)
till sig ock sin man liggande i sin klädkista. Det bestod af
en »jordsärk» till hänne ock en »jordskjorta» till honom, »jordlakan» ock »ögonkastet». Likklädseln togs fram ock visades för
kvinnliga gäster, då dessa enligt allmän sed roades med ett
noggrant skärskådande af alla kistornas ock skåpens innehåll.
Är 1879 såg jag i en skola en liten bondflicka sitta ock sy på sin
helt unga mors »jordsärk». Äfven äldre tjänstpigor försågo sig
med likklädsel, ock det ansågs för ett slående bevis på slarf
ock lättsinne, om någon vid mognare år ej ställde om denna sak.
För öfrigt ansågs det för en helig plikt att åt sina barn
bevara fädernearf oförminskat, ock i detta arf inberäknades
äfven ett obefläckat namn ock rykte. Vi ha i Skåne exempel
på fäder ock mödrar, som hällre sågo sina barn bortryckas af
döden, ja som själfva mördade dem, »häller än di skolle gå
som skompelskod for folk, for morens [eller farens] dålliheds
föll.» — »De e gott o vara kommen å gott folk», var ett talesätt som fullt uttryckte det värde, allmogen satte på ett gott
namn ock en berömlig släkt.
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Kyrkobruken iakttogos med yttersta noggrannhet. Så snart
man tagit plats i bänken, lades ansiktet mot bokbrädet, antingen
man ville bedja eller ej. Under uppläsandet af syndabekännelsen låg församlingen på knä, ock under alla bönerna lades
hufvudet mot bokbrädet. En afvikelse från något af dessa bruk
skulle betraktats som förakt för predikan ock Guds ord. Likaså
var det under senare tiden anstötligt, om någon kvinna sökte
att medelst en sjal öfver kluten skydda sig mot kölden i kyrkan.
Däremot var det brukligt att söka hålla fötterna varma genom
att oupphörligt stampa på golfvet eller slå dem mot fotbrädet.
Hvarje kall söndag höll prästen sin predikan under detta ackompanjement.
Man satte värde på predikanter med tordönsstämmor, ock duktiga näfvar att slå i predikstolen med voro väl omtyckta; förutsatt att prästerna ej i sina dundrande tal inläto sig på personliga
anspelningar. Det är klart, att om det andliga lifvet slumrar
hårt hos en församling, hvars medlemmar hela veckan starkt
anstränga kroppskrafterna, vill Jon Blund gärna sätta sig på
ögonlocken hvilodagen. Därför var en dundrande präst vida
att föredraga framför en, som med låg, entonig stämma läste upp
sin i tre afdelningar ock ett slutkapitel indelade afhandling.
Under vår, sommar ock höst utgjorde urtakostana, lavendel, salvia, isop, åbrodd ock krusmynta, allt sammanbundet med
tre fyra blommor af lysande färg, ett af åhörarinnor flitigt anlitat väckelsemedel. Dessa kvastar gingo hand ur hand i
bänken. Man luktade med besked, så det hördes, på alla örterna, innan kvasten med ett tyst uttalat tack lemnades till närmaste granne. Om vintern vandrade duktevattendosorna» från
den ena kvinnans hand i den andras. Det var dock mera som
ett tecken på vänskap ock höflighet än för att därmed bekämpa
sömnen, ty den hölls borta af kölden. Männen hjälpte sig med
snusdosorna, ock under alla årstider var klockarn med kollekthåfven en välkommen företeelse. Då man hörde den klingande
klockan ock såg den urblekta, silfverbroderade pungen, visste
man, att prästen hunnit halfvägs genom sitt föredrag.
Näsdukar, vantar ock andra i kyrkan kvarglömda klädespersedlar hängdes upp i en ljuskrona till påseende följande
söndag.
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I en tid, då ännu icke hvarje stad ock ort hade sina egna
tidningar ock då dylik läsning ännu var så gott som okänd
bland den stora allmänheten på landsbygden, utöfvade kunngörelserna i kyrkan en mäktig dragningskraft. Dessa upplästes,
innan hela gudstjänsten var förbi, ock utgjordes till en stor del
af auktionstillkännagifvanden, efterlysningar af tjufvar ock stulna
varor, upphittade ock borttavpade persedlar o. s. v. Allt —
utom de • tryckta författningarna — afhördes med den största
uppmärksamhet, ock det torde ha varit svårt för mången att
efter en dylik förströelse efterkomma prästens stående förmaning,
att åter »samla sina spridda tankar» ock vända dem till bön
ock tacksägelse.
Säkert är åtminstone, att de söndagar, då dag ock stund
bestämdes för årets husförhör, blefvo alla de yngre åhörarnes
tankar hängande vid den tid, då deras större eller mindre styrka
i innan- ock utanläsning skulle pröfvas ock uppenbaras för hela byn.
Värst var det för den by, öfver hvilken en dylik kunngörelse kom som ett oförberett fientligt anfall, d. v. s. när
husförhöret utlystes till måndagens förmiddag. Ville man ha
en klar bild af hvad en sådan underrättelse kunde värka, behöfde man blott en dylik beredelsedag inträda på en bondgård, där många barn ock tjänare funnos. Ett sakta sorl mötte en
redan i porten. I stall, i dränghus, på logar, i kök — öfverallt satt
eller låg nämligen folk med katekeser i händerna ock rabblade,
allt hvad de förmådde, utan annan tanke eller önskan än att,
så bra sig göra lät, kunna minnas, hvilken fråga ock hvilket
»stycke» som hörde ihop. Då ock då afbröts mumlet genom
något utrop af otålighet eller misströstan, då minnet förväxlade
hvad som förbjöds ock hvad som befalldes i lagen, eller då
sönderplockandet af den kristna trosbekännelsen eller Härrans bön
ock de dunkla »förklaringarna» af nådemedlen vållade, att minnet
gick till botten i alla dessa »stycken» ock frågor, fina ock grofva
stilar. Man lyckönskade eller afundades de byar, som fått anstånd till slutet af veckan eller blott till tisdagen. Ock då man
så kom i samtal om husförhör, flögo de få timmarna, som om
äfven de stått i förbund med prästen. Man såg med fasa, att
man spillt något af den dyrbara tiden på snack, ock så satte
man fingrarna i öronen, vände sin käraste vän ryggen ock
började åter rabbla med förtviflans mod.
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Det var värkligen ingalunda behagligt att som husmor,
husbonde eller deras ställföreträdare vandra af till husförhör
med en flock tjänare eller syskon. Man kunde ej ha den ringaste säkerhet, att de ej på hvade prästens fråga skulle i ångest
ock förvirring gripa till hvilket svar som först for dem på tungan. Vi syskon voro alla så katekesfasta, att vi i smyg af pur
ledsnad öfvade oss i att läsa svaren baklänges. Vi sökte på
sådana dagar hjälpa de arma, pinade tjänarne; mindre af omsorg
för deras blifvande betyg, än ledda af vår egen fruktan för alla
de bockar, våra pigor ock drängar skulle kunna släppa lösa på
prästen. Det kunde i sådana fall vara grufligt svårt att bibehålla det allvarliga ansikte, som hörde till dagen.
Husförhören höllos skiftevis i de större bondgårdarna,
hvilkas stugor mäktade rymma en större församling. Prästen
satt på högtidshyendet på bordändsbänken, framför honom låg
bibeln, katekesen ock kyrkboken. Jag känner ännu den beklämda luft, som låg öfver de kring väggarna bänkade offren.
Endast flugorna rörde sig fritt, blott hönorna i kakelugnsbänken
voro ogenerade.
Prästen förrättade en bön. Ja, han kunde majtens läsa
sin läxa», han hade inte annat att göra, men vi! Ock under det
prästen läste upp de välkända bönerna, höllo många af åhörarne en mönstring med: »Hvad är det?» ock »Hvad förbjudes?»
Ock så börjades sorgespelet — ty för sådana måste jag nu
anse husförhören. Då föreföll° de mig snarare komiska. En
med otålighet eller vrede kämpande präst, en förskrämd ungdom, som flock efter flock, hvarje hushåll för sig, ropades fram
till bordet för att försöka läsa ett par värser ur bibeln, medan
alla bokstäfverna dansade för de mera räddas ögon, ock därpå
ramsa upp ord, hvilka för dem ej egde den ringaste mening —
var detta kristligt?
Stundom sökte prästen framställa s. k. förståndsfrågor.
Det blott gjorde förvirringen ännu större. Ifrån det korrekta
skriftspråk, man var van vid att höra prästen tala, måste han
ofta, för att göra sig förstådd, gradvis gå ned till allmogens
talesätt. Men då förstod ungdomen ej, att han talade om andliga ting, hvadan svaren blefvo betänkligt världsliga. »Öfverheten, som Gud gifvit svärdet i handen, eger att till lifvet
straffa missdådare» — ja det kunde man sen skoltiden rent
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som vatten. Men hvem som var »öfverheten med svärdet», ock
hvad »missdådare» var för något, det hade man ej sport sig
själf. Ingen annan än en ung präst kunde häller falla på den
idén att spörja om något, som ej stod i »frågeboken». Ock när
han så slutligen, full af otålighet, frågade: »Vekka får en löv o
döda?» — då må det ej förundra någon, att svaret blef: fäkreg
(fäkreatur).
Att befolkningen i tysthet betvifiade gagnet af husförhör,
märktes tydligt af den mängd småhistorier, som berättades från dylika sammankomster ock i hvilka prästen sällan undgick ett hugg.
Egendomligt är att se, hur allmogen med säker instinkt kände
det tomma ock andefattiga i detta sätt att förhöra folk rörande
en sådan hjärtesak som tron. Ock det är i hög grad intressant
att iakttaga, hur en nästan omedveten kritik öfver ett dött formväsen sökte sig uttryck i dylika sägner. Som prof må några sådana historier anföras.
Under ett husförhör på fiskeläget Viken i Luggude härad
ställde prästen till en äldre man frågan: »Hur många gudar
finnes?» Svaret lydde: »Ja, de e ente gott o veda, for här pau
Vigen ha vi nie: ()strå gudan o Västra gudan o Smala gudan»,
o. s. v. En gu.da är nämligen en gränd, ock skåningen bortkastar i allmänhet r i ordens pluralisändelser, t. ex. guda =
gudar. Prästen fortsatte sitt förhör med mannen, tils denne utbrast: »Ja, nu har prästfar fraugad mej san meed, sau nu vell
ja se, om han kan svara mej pau en frauga: si me vafor
hakkar hönan kvarnen?» — »Det vet jag inte», svarade prästen.
»For hon kan ente slekka-n, ja ved.»
»Sätt ett annat ord i stället för dagligt bröd!» uppmanade
en präst. Svaret blef: »Kafring.» — »Kan människan lefva af
bara bröd?» — »Hon vell hälst ha letta sul te ed.»
En skolmästare skröt för någon, att han kunde svara på
hvarje fråga i katekesen. Bonden sporde: »Hvad är det?»
Som man lätt kan förstå, erbjödo den tidens husförhör
många komiska sidor. Men som äldre skulle jag ej frivilligt
bevistat dem. De frågor ock svar, som där växlades om heliga
ting, vittnade å ena sidan om en stendöd lärobyggnad ock å
den andra om den gränslösaste tankeförvirring, när det blef fråga
om att ordna ock namngifva alla skärfvorna i denna på husförhören sönderplockade byggnad.
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Gentemot ungdomens mekaniska ock tanklösa utanläxor
stod de äldres insikt i kristendomens läror. Äldre eller öfver
hufvud gifta personer fritogos från utanläsning, ock det var
värkligen rörande att höra gamla män ock kvinnor i korta,
klara ord redogöra för lärosatserna, synnerligen då man nogare
kände till, hur mycken hednisk öfvertro, som omedvetet ingick
i dessa personers fromma lif. Den kristendomskunnskap, som
de här visade, var inhämtad dels genom bibelläsning, dels ur
s. k. huspostillor, bland hvilka Luthers intog ett betydande rum.
Katekesläxorna mindes de äldre ej mera, ock de hade ej förlorat därpå att de glömt dem.
Det må här erinras, att jag ej beskrifver tillståndet i ett
helt landskap, utan blott tecknar min fosterbygd. Jag hoppas,
att husförhören annorstädes varit annorlunda, än dem jag i en
ock samma församling bevistade från mitt sjätte till mitt tjugonde år.

Ett eller annat år skrämdes befolkningen för en kort tid
ur sin andliga dvala antingen genom någon ovanligare företeelse på himlahvalfvet eller af ryktet om något fångat krigseller pästbådande hafsvidunder. Det kunde vara en uteglömd
stjärna i almanackan eller någon annan spådom om en snart
förestående yttersta dom. Af en ihållande torka eller rägn väckte
sinnena till värklig bön i tä,mplen, ock det låg något gripande
i att höra församlingen uppstämma: »0 Gud, din himmel gråter
vid jordens svåra skuld» (ps. 395). Psalmerna sjöngos med
barnslig tro på förlåtelse ock bönhörelse.
»Tordönet» var vår Härres vredgade röst i molnen, när ej
åskan tänktes som en person bekämpande trollen. Den först
nämnda föreställningen var troligen hämtad från bibelns beskrifning öfver laggifningen på Sinai; den senare otvifVelaktigt
ett hedniskt ad. De som hvarken hyllade den ena eller andra
tron, menade dock, att hvad åskan än var, så var hon något
som ingen dödlig hade utgrundat eller skulle komma till att utgrunda. Vid starkt åskväder samlades hushållet, ock psalmen
med öfverskrift: »När åskan går» sjöngs eller lästes högt, lika
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mycket som ett medel mot olycka ock som en bön, att hus ock
hem måtte bevaras för åskslag.

Skrifkonsten var ingalunda så allmän, att alla bönderna
kunde föra pännan. Viktigare saker gjordes upp muntligen man
ock man emellan, andra genom budskickningar. Bref voro sällsynta ock betraktades med en viss skygg vördnad, liksom allt
hemlighetsfullt. Inträffade det otroliga, att prästen med den
fåtaliga tidningsposten medfcirde ett bref till någon af sina kvinnliga sockenbor, blef det ämne till gissningar ock prat i hela
församlingen. Förfallna individer af s. k. härreklassen voro
bönderna behjälpliga att uppsätta kontrakt, stämningar ock hemliga smädebref, som sedan nattetid spikades upp på ovänners
portar. Detta ingaf ej allmogen något gott begrepp om skrifkonstens nytta.
Byns fjärdingsman ritade ihop byorderna för åldermannen,
ock så sändes breflappen till nästa gård, tils den gått byn omkring. Gubbarna samlade sig i åldermannens stuga, ock medan
brännvinsflaskan tömdes ock fYlldes, räknades ock räknades i
skilling banko, runstycke, daler, mark ock riksdaler, tils allt
flöt samman i ett dunkelt virrvarr af skålar, snack, gill ock löje.
Anteckningarna bestodo i kritstreck på takbjälken eller däri
skurna märken; ej att förblanda med dem, som ritades eller
skuros i anledning af vissa tilldragelser inom ladugården. För
öfrigt förlitade sig gubbarna med skäl på sina goda minnen ock
sin noggranna kännedom om sina utgifter. Hade blott ej division i bråk varit okänd till både namn ock gagn, kunde åldermansmötena varit undanstökade på en timmes tid. För storbonden voro dessa sammanträden en styggelse, ock han sände
vanligen ett af sina barn med befallning att betala hans andel
af kommunalafgifterna ock säga till, att han nöjdes med de närvarandes beslut, ock så — genast gå hem. Sålunda har jag i
min barndom bevistat många åldermans- ock rusthållsmöten.
Men äfven vårt hus måste ju i ordning ock tur vara samlingsplats för dylika kommunala angelägenheter, ock brännvinsflaskan
fick ej sparas, fast värden ej drack. Uträkningen fick dock ej
där draga ut alltför länge, det visste alla byamännen.
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Ännu på den tiden fick man någon gång se viktigare order
fastbundna vid en liten brädlapp, »kafvel». Mera vanligt var
dock, att ortens kronofogde eller länsman försedde sina cirkulerande skrifvelser med en eller ett par fjädrar, till tecken att
skrifvelsen skulle afsändas skyndsamt.
Sockenstämmorna besöktes flitigt. Man skulle ju i alla fall
till kyrkan för att höra kunngörelserna, ock mången präst berömdes eller klandrades i den mån han läste dessa tydligt eller
slarfvigt. Drogos underhandlingarna ut i längden mellan prästen
ock de kunnigare bönderna, hände det väl, att de som blott
infunnit sig för att afgifva sin röst, slumrade in under tiden.
Så berättades t. ex., att för många år sedan i en viss församling skulle på samma stämma väljas kyrkovärd ock barnmorska.
Då detta sista ärende kom till omröstning ock grannen knuffade
en gammal hedersman i sidan med frågan: »Ilvem röstar du
på?» kom svaret högt ock tvärsäkert: »Jag röstar på Tyge i A.»
Om andra saker, som ingrepo i rangföreträdena, kunde bönderna dock kifvas under flera sockenstämmor. Så t. ex. erinrar
jag mig bänkdelningen i en nybyggd kyrka. Detta ärende biet'
länge oafgjort, ändå den mäst inflytelserike bonden förklarade
sig nöjd med hvilka bänkar man anvisade honom ock hans hus.

Intresset för det politiska lifvet var vid denna tid föga utvecklat i min hemort. Vid riksdagsmannaval utsågs socknens
mäst ansedde man till ombud, ock få sporde honom, hvem han
ämnade rösta på. I allmänhet hade allmogen en öfverdrifven
föreställning om konungens makt, på samma gång man trodde
honom om allt gott, »bara härrarna inte ljöge för honom.» Rörande hoflifvet hviskade man allahanda. Synnerligen hofdamerna
omtalades med ett förakt, som torde haft sin grund i halfförbleknade minnen från tredje Gustafs dagar. Det var en allmän tro, att »abbedissan» — hon fick tillnamnet »kabissan», då
allmogen tröttnade att hålla den långa själaringningen för hänne —
hade genom knäfall hos denne konung utvärkat mildare straff
för ogifta kvinnor, som blefvo mödrar. »Ock», tillades det, »konungen måste säga ja, då hon själf två gånger förbrutit sig på
det viset.»
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Ännu lefde i folkets minne tilldragelser från våra sista krig
lifligt nog, för att man med fasa skulle tänka på möjligheten af
ny ofred. Underligt nog hängde denna ängslan samman med
fruktan för tronskiftet vid konungens död. Underrättelsen om
Karl Johans sista sjukdom väckte hos den okunnigare allmänheten en stor ångest för krig med »ryssen eller dansken». Tronväxlingen vid Gustaf IV:s afsättning torde hos en del af folket
ha förvirrat dess begrepp om arfsföljd ock arfsrätt. Till »ryssen»
hyste man ett bittert hat, ock skåningen såg ej häller »dansken»
med blida ögon. Men då var det aldrig tal bland allmogen om
annat än försvar till sista man. Äfven kvinnorna deltogo i
samtal om dylika försvarsplaner, hvilka troligen ingen krigsminister skulle ha gillat, men som bättre än annat vittnade om
att en hjältemodig ande ännu lefde i folket.
Det är naturligt, att med den ringa bokliga upplysning,
som då fanns, folket i allmänhet skulle ha en mycket oklar
föreställning om vår historia. Karl XII var den ende af våra
konungar som spelade någon rol i sägnerna. »Bernadotte» ock
»Bonapart» voro den nyare tidens hjältar. Af ordstäf från sista
krigsåren minnes jag: »Konstig buljong, sa fransmannen om
gröten.» »Schönes vetter i Sveden, sa fransosen, frös näsan af
sig.» Uttrycket »Han svärjer som en lansknekt» torde väl äfven
vara hämtat från den tidens krigarlif.
Okunnigheten om vår egen historia kan äfven förklara
oviljan ock agget mot »dansken». Oviljan närdes genom skåningarnas besök i Danmarks hufvudstad. Dessa besök skedde
ej ofta, ty att segla öfver Öresund eller Kattegat frestade ej
många bönder. De som pröfvat färden, visste dock att med
harm omtala två ting: Köbenhavns pöbel, som smädade ock
hånade svenskarna, samt statyen på Kongens Nytorv. Om denna
staty leianade samma pöbel den förklaring, att det var den danske kungen som trampade den svenske under fötterna på sin häst.
En aktad bonde har berättat mig, att han i sällskap med min far
ock tio andra unga bönder besökt Köbenhavn ock att de då af
pöbeln blifvit förföljda ock uppvaktade med samma historia.
Denna hade så uppretat de tolf starka karlarna, att de beslutat
att följande natt — vräka omkull den förhatliga statyen. De
två äldre — mera Köbenhavnsvane — männen lyckades af böja
det radikala förslaget. Stenbocksvisan, som i den tiden sjöngs
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af de äldre männen, bidrog också till att bibehålla föreställningen om att Danmark var ett mot oss fientligt sinnat land.
Före Oskar I:s tid voro folkets föreställningar om en kungs
vanor ock lefnadssätt fabelaktiga. Underrättelsen, att kungen
skulle komma ock kungsskjuts skulle utgå, väckte stor nyfikenhet — men tillika tanken på ihjälkörda hästar. Man antog,
att alla kungar körde som Jehu. Så många som kunde, gamla
ock unga, vallfärdade till de platser, där kungen uppehöll sig,
för att om möjligt få se honom. Bedja honom om något tilltrodde man sig ej, ty det var känt, att Karl Johan ej talade
svenska. Däremot har jag varit vittne till hur på öppna platser
fattiga kvinnor kastade sig på knä för Oskar I för att bedja
honom om understöd. Ock från hans första regeringsår visste
allmogen att förtälja många små historier om hur han under
sitt vistande i Skåne brukade tala med hvem han mötte, ock
att han i det hela var lik andra människor. Men han var så
»välsignat god ock rar». Vid hans första besök i Landskrona
samlade sig ortens förnämste bönder för att till häst eskortera
monarken ett stycke väg, då han reste från staden.

De årliga marknaderna voro omtyckta folkfäster, dit man
reste lika mycket, om ej mer, för att träffa släkt, vänner ock
bekanta, som för att handla. Många af de rike bönderna, som
besökte t. ex. Annelöfs marknad, hade vida närmare till staden.
En stor del af marknadsbesökarne bestod af tjänare ock fattigt
husfolk, som kanske blott hade en »säxmarkasedel» (12 skillingar) i fickan. Dessutom fattades i bygderna icke »knallar»,
hvilkas lådor ock påsar innehöllo allt hvad hjärtat kunde begära: från stoppnålar ock röttekrud (rottgift, d. v. s. arsenik) till
de grannaste väst- ock lifstycketyg, schalar ock halsdukar. Ett
brokigt, muntert lif rörde sig på de solstekta marknadsplatserna
ock i tälten däromkring. Ock glädjen stördes ej däraf, att af
rättsplatsen fanns bredvid. Det var dock med en viss skygghet
man gick bort för att ta den i ögonsikte.
Sällan aflopp emellertid någon marknad utan ett större eller
flera mindre slagsmål, sedan ruset omtöcknat förståndet ock
upphetsat sinnena. Vanligen utbröt fiendskap mellan göingar
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ock slättbor. Ofta var ett slagsmål planlagt för att hämnas
på någon enskild person. De ordentlige bönderna lemnade
marknaden före skymningens inbrott. Men det fanns många
män som läto hustrur ock barn sitta ock vänta på dem i vagnarna till efter midnatt.

Äfven afrättningar lockade mycket folk. Dels måste ju
bönderna »stå spetsgård», ock så skulle andra af deras likar dit
ock se, hur deras bekanta betedde sig därvid. Dels inbillade
folk sig, att man hade gott af att se, hur straffet följde brottet.
Jag erinrar mig särskilt en ung brottsling, till hvars afrättning
mången helt pliktmässigt reste med sina barn. Det behöfdes
min fars fasta vilja ock myndiga väsen för att afvärja, att man
ej öfvertalade honom att fika sin vuxna barnflock till det hemska skådespelet. Vi kände stor fruktan för att han skulle ge
efter för påtryckningen ock beslöto med klappande hjärtan att
i så fall säga nej till befallningen. Nej var annars i den tiden
ett oerhört ord ur barnmun- gent emot föräldrars bud ock vilja,
ock det skulle antingen mycket mod eller — ovanligt själfsvåld
till för att uttala det.
Jag har — föranledd af åtskilliga skäl — vid mognare år
iakttagit den församlade mängden på en afrättsplats. Där rådde
då en råhet, en tanklöshet, en pöbelaktig nyfikenhet, som stod
i den bjärtaste motsats till allt, hvad jag under min barndom
ock ungdom hört allmogen förtälja om dessa förfärliga skådespel, där det brinnande bålet skulle än ytterligare inskärpa
varningen för att beträda brottets väg.
De visor ock berättelser, som författades öfver sådana tilldragelser, sjöngos ock lästes gärna, men alltid med rörelse, ej
sällan under tårar.
•

Till afbrotten i hvardagslifvet hörde besöken af tiggare ock
andra vandrare.'
1 Den följande uppsatsen har förut varit tryckt i Helsingborgs
tidning, 1880 nr 75.
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Man var på den tiden nästan stolt öfver sina tiggare ock
talade om dem på samma sätt, som våra dagars kapitalister tala
om sina höga skatter, ty tiggarne visste lika väl som våra beskattningskommittéer, hvar något stod att få.
Först ock främst hade vi byns egna tiggare, till hvilka
maten bars hem, när de vanliga besöken uteblefvo ock man
sålunda kunde sluta sig till att sjukdom lagt hinder för vandringarna. Bland dem var Bänt-Eleskan. Efter hänne hade man
ordstäfvet: »Där e va där e, sa Bänt-Eleskan om spigen, når
hon jömt hällten for sin man.» Hon hade sett bättre dagar,
hade bott i eget hus — det samma till hvilket de gömda spikarna voro ämnade. Men Elias var lat, blef fattig ock for till
en annan värld. Hans hustru hade samma egenskap, men var
seglifvad ock uppnådde en hög ålder. Innan åren böjde hännes
nacke, bar hon fattigdomen med stolt hållning, ock det kunde ej
falla någon in att förolämpa hänne genom att erbjuda hänne
arbete; isynnerhet som det var känt, att hon först skulle nödgats lära sig konsten att bruka sina händer. Enklaste sättet var
att utan knot förse hänne med nödiga lifsmedel ock bränsle.
Hännes kläder voro lyckligtvis af det nästan outslitliga slag,
som då ännu bars af äldre bondkvinnor. Men Bänt-Eleskan
tyckte om att göra besök ock själf göra sitt lilla urval bland
gudsgåfvorna. Hon kom därför hvarje lördag med sin mjölkkruka, satte sig vid ugnen ock slog upp språklådan. Vid ett
sådant besök en vinterdag upptäckte hon ett föremål på den
heta ugnen: det var ett stort fat fet hvitkålssoppa, som hölls
varm åt de från den frusna bäcken hemväntade tvätterskorna.
Men Bänt-Eleskan rördes ej af deras, för hänne obekanta lidanden; hon stack sin hand ner i fatet. Husmodern gjorde
hänne en vänlig förebråelse; men den tillbakavisades med påståendet, att ingen skada hade skett, då hon ej fått sin hand
skållad. Från den dagen beslöts, att hon äfven skulle få lördagsmjölken sig tillsänd. Men påföljande julafton erinrade hon
sig, att förbudet ej sträckte sig till julölets afhämtande. Hon
kom, fast halkan var svår, ock kannkruset fylldes med fradgande öl. Men ett stycke utom gården fanns hon sittande vid
sitt kullstjälpta krus, ifrigt uppsamlande den kostliga drycken
med sin ullvante, som hon därpå vred öfver kruset. Så räddade
hon alltid något.
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Det skulle ha varit en skam att vägra byns egna tiggare
den andel af lantbrukets produkter, som sockentiggarne hvarje
år begärde. Sålunda hade man vid fårklippningen vår ock höst
utom mattiggarne en icke så ringa skara af »ulltiggare». På
efterhösten infunno de sig, som lin-, ärt- ock gryntiggare, ock
närmare jul kommo »malttiggare». Denna trupp förstärktes med
sådant insocknefolk, som annars ej idkade yrket, ock med många
utsoeknetiggare, hvilka ej hade andra anspråk på gifvarne än
de, som födas af mångårig vana. Tiggandet af dylika produkter
förutsatte ett i viss mån ordnat lefnadssätt, därför räknades
dessa tiggare för de yppersta bland sina bröder ock systrar.
Bland dem var »Svarta-Kitta», af hvars sammanvuxna kolsvarta ögonbryn man kunde se, att hon var mara. Någon tilltro till
hännes husflit fanns ej, lika litet som till hännes hurtighet för
öfrigt. Men det lades hänne ej synnerligen till last, att hon sålde
de sammantiggda produkterna, ty en stackars varelse, som af sitt
olycksöde så tvingades att hvarje natt plåga folk ock hästar,
kunde ej ha stor lust till husliga sysslor om dagen. Fanns däremot bland de bettlande karlarna någon varulf, d. v. s. en som
hade sammanvuxna ögonbryn, gick en rysning genom hvarjehusmoders hjärta.
»Bäckamannens kvinna» hörde till utsocknevandrarne ock
ansågs för duglig nog till att kunna både karda ock spinna.
På senare åren, då brännvinet steg till en riksdaler kannan,
märkte man, att gumman böljade göra täta besök i de gårdar,
där brännerier funnos. Ock för hvarje gång blef hon allt mera
döf, så det rakt inte tjänade till något att erinra hänne om
hvar hon hade hemma. Man hade funnit sig i att äfven räkna
hänne bland de »stadiga veckotiggarne». Men en dag föll det en
husmor in att pröfva hännes hörsel. Hon räckte hänne den sedvanliga gåfvan af ost ock bröd, utan att ens kasta en blick åt
den förföriska flaskan på skänken. Gumman stoppade långsamt,
mycket långsamt gåfvan i sin nedsmorda påse, ock då husmodern
lemnat stugan, sporde en af pigorna tyst hviskande: »Vill ni
ha en sup?» — »Ja, gu välsine na!» ropade den döfva glädjestrålande. På ett annat ställe narrade man hänne att falla ur
sin roll genom att hviskande fråga hänne, om ej hännes man i
lifstiden kallades »bäckahästen». Den harmsna hustrun förklarade
då, att det ej var han, utan deras granne som bar detta öknamn.
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Till ull- ock lintiggarne räknades äfven »Nattmanskan».
Hon dref sin affär så stort, att hon for omkring med häst
ock kärra. Hon bad ingalunda om en »näfve to» eller »en hand
hör i Guds namn», som de andra, utan talade om sin »årliga
uppbörd». Hon hade genom både börd ock giftermål grundade anspråk att bli räknad till »tattarne», ock ingen ansåg sig
vuxen att med fördel byta ord med hänne. Man var dessutom
hänne tacksam för det hon själf kunde köra, så man ej därtill
nödgades undfägna någon »svortmosked rakkarepåg». Så fick
udda vara jämnt i fråga om »uppbörden». Ingen må därför tro,
att man ej gärna unnat en kusk en bit mat, om han »hört till
folk». Men de manliga medlemmarna af nattmansfamiljen egde
i den tiden förmåga att framkalla kväljningar hos matfriska
bonddrängar, som händelsevis kommo att vidröra något af deras
vanhederliga redskap. Ock de rödblommiga pigorna blefvo
hvita som nyblekt lärft vid blotta misstanken, att en sådan
varelse tagit sig en klunk svagdricka ur husfolkets gemensamma
drickskanna.
Bland de allmänna tiggarne utmärkte sig »tosingarna», personer som antingen voro eller ställde sig som något sinnessvaga.
Som sådana sluppo de att höra den sedvanliga uppmaningen
att arbeta ock ej komma för ofta. Det var för öt'rigt en uppmaning som ej betydde stort mer än då vi fråga: »Hur står det
till?» Dessa halffånar voro ett slags vandrande hofnarrar, de
roade folk medelst sina infall, sina visor ock sin löjliga dräkt.
Där hade vit, ex. gamle Korrepågen. Han hade fått sitt tillnamn
af sin då oförstådda böjelse att genomsöka gödselhögar, hvilka
kallades antingen korrer eller möddigar. På dessa platser
samlade gubben alla utkastade trasor, hvilka han därpå sammanknöt ock snodde till ett slags tåg, som han lindade kring
sina ben ock kring midjan. Röda ock gula trasor älskade han
högt ock anbragte dem i form af lappar på sin tröja. I själfva
värket var han hemlig lumpsamlare ock föredrog att under
en låtsad fånighet tigga sig till en del af sitt lager i stället för
att köpa det.
I rang efter denna brokiga figur stod »Sockenfriaren». Det
var en storväxt yngling, som utan allt hemlighetsmakeri friade
till döttrarna eller tjänstpigorna i hvarje gård, som han besökte.
Han förstod alltid att hvarje gång på ett nytt sätt komma fram
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med sitt gamla ärende ock förfelade sålunda aldrig sin afsikt
att väcka munterhet. Han skall en gång ha låtit bruka sig
som värktyg för en hämd, som en rik bortvisad friare uttänkt
mot en för sin skönhet beryktad bonddotter i en mera aflägsen
bygd. Flickan, som i hemlighet var trolofvad, sade skämtsamt
ja till »Sockenfriarens» anbud, tog honom i hand, två vittnen
»slogo på», d. v. s. lade sina händer öfver deras, ock hon mottog ett klappträ i »jagåfva». Hon ersatte rikligt gåfvan med
mat ock dryck ock tänkte ej mera på skämtet. Men då hännes
far ock fästman ville taga ut lysning, visade det sig, att »Sockenfriaren» anmält jäf, under åberopande af att han var lagligt trolofvad med hänne, ock det vållade brudparet en hel del harm
ock förtret, innan denna sak blef ordnad. Från den dagen fick
»Sockenfriaren» idel korgar. Men detta bidrog icke så litet till
att skämtet blef ännu muntrare, ty friaren var outtröttlig i
skildringar af den lycka, han kunde erbjuda sin utvalda.
Båda dessa figurer voro omistliga som diktade friare i pantlekar, som t. ex. i: »Jag reste mig till främmande land, där
ville de mig bortgifta». Det var då en synnerlig tur, om ej den
tredje, som blef den blindvis utvalde, just var »Korrepågen» eller
»Sockenfriaren».
Äfven bland den stora skara barn, som vanligen två ock
två drefvo omkring, funnos flera som sökte tillegna sig yrkets
alla finter. Men sådana försök afvistes med allvar af husbönder ock husmödrar. De södde för att en viss ordning upprätthölls i denna oregelbundna fattigvård.
En egen klass, dock indelad i flera grader, bildade de tiggare, som med »lock ock pock» drogo genom bygderna. I främsta
rummet stodo »tattarne» ock »skojarne». De voro ofta förenade
med ömma band, ock endast färgen uppdrog mellan dem en
viss skillnad, i det »tattaren» var brun ock »skojaren» ljuslätt.
Denne senare förenade med tiggaryrket en liten kramhandel,
då däremot de förra, likt äkta latmaskar, medförde metspön,
hästar ock hundar. Någon gång voro de kittelflickare eller
sotare, mera ofta spådde ock trollade de till husbehof. Det
vanligaste var dock, att sigenare, infödda Sketteljungare 1, utan
alla omständigheter begärde härbärge ock mat, denna senare
I Sketteljunga by i Gärds härad, Kristianstads län, är särskilt känd
som hemort för sigenare.
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af bästa slag. Ehuru man i allmänhet skydde att inlåta sig i
ordväxling med denna klass af vandrare, som ej underläto att
hota med mord ock brand, liksom vår tids kommunister, så
fingo deras besök ej alltid en fredlig utgång. Svårast pröfvades
dock gifvarens tålamod, då lifsmedel klandrades eller rakt af
kastades husmodern i ansiktet. Då kunde det hända, att de
objudna gästerna hastigt ock lustigt kommo utom både stugdörr
ock gårdsport, trots alla hotelser. Men det var dock i alla händelser en handling som man måste tala om för sin granne
under vädjande till hans rättskänsla. En bonde, som gjorde
sig ryktbar genom att i dagligt tal alltid missäga sig, beskref
sin fäjd med en stursk »tatterska» i följande målande drag:
»Hon slägde blopölsan i synen på min kvegga, som va så väl
kogad, så konen konne eda na. Män då to ja spännaren å
väven o slo dän i hoeded på porten, så han rog å ette boran,
o hon skreg så rälit så.»
Till en omväxling kallade sådana kringstrykande personer sig stundom för finnar, lappar eller norrbaggar. Då visste
man på förhand, att de sålde små trollpåsar, stundom innehållande blomsterbönor, till skydd eller hjälp mot sjukdomar.
Om än mången på god tro gaf en eller två riksdaler för en
böna, som odlades till prydnad i många trädgårdar, så hände
dock äfven, att husets kvinnliga medlemmar, skrämda af hotelserna om »boskapsdöd» ock »röd hane», nödda ock tvungna köpte
en trollpåse till det begärda priset.
Sotarne voro värkligt välkomna gäster. Dels kunde de
gagna, dels voro de romantiska naturer, som snappade bort en
ock annan bedagad skönhet från sina fränder, sigenarne, ock
så i förening med hänne njöto det fria vandrarelifvets behag.
Men den »fria kärleken» är ej den varaktigaste, det kunde vår
tids samhällsförbättrare hafva lärt af den ömt älskande vandraren Kil, som snappat bort »afdragaren» Frans Oskar Josefs
älskarinna ock drog med denna forna sigenarbrud ut på sotarfärd ett helt år. Sedan sågs han en tid vandra sin väg allena.
Tillspordes han om orsaken, lade han sin svarta hand på sitt
sårade hjärta ock sade med bruten röst: »Den otrogna svek mig
för en kittelflickare ock skall aldrig mera hvila vid min sida.»
Ensam i sin art var hundvännen Kaliber. Han vandrade
från by till by med något litet hundkreatur gömt under sin
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tröja ock visade prof på dåligt lynne endast när någon i
samma by, där hunden var stulen, närmare ville beskåda den
dolda skatten. Denna såldes hälst till någon mera godtrogen
person.
Vidare må antecknas tiggare, som lefde på döda räfungar.
Denna födkrok kunde med fördel brukas endast af »afskedade
krigsmän», hvilka stundom först försökt sin lycka som nattliga
skattgräfvare. Räfungarna förvärfvade efter sin död både mat
ock slantar åt den tappre, som »utrotat skadedjuren». En mera
sällsynt industri var att lefva på sitt mandråparenamn. Som
binäring var det ej att förakta, ty vatten, drucket ur en mandråpares hand, ansågs för ett bra medel mot fallandesot.
Gladare företeelser voro de vandrande fiolspelarne. När
de en vinterdag med kalfskinnsfodralet på ryggen trädde in i
gården, tystnade alla de surrande spinnrockarna, ock alla ansikten fingo uttryck, som framkallade bilden af »julstugan». Ock
var husbonden eller husmodern nådig, kunde det hända, att
' bilden förvärkligades mitt i arbetsveckans brådska. Då sattes
rockarna i vrån, linskäfvorna skakades från förklädena, pigorna
fattade hvarandra om lifvet, barnen togo i ring, ock på träskoklädda fötter gick »hoppsavalsen» med jublande lust, så att den
hvita golfsanden yrde omkring.
I skärande motsats till dessa glädjebringande vandrare stodo
»stortiggarne». Dessa kunde åter delas i flera klasser. Till
dem hörde »Doktorns bror», en så äkta vagabond som någonsin
gått sjungande med tiggarpåsen på nacken. Han var en lång,
vacker karl med en djup, skön stämma, som icke utsväfningar
ock nöd kunnat förstöra. Hans skratt var sorglöst, nästan öfverdådigt. Han bar sina trasor med samma värdighet som riddaren sin mantel, ock med ridderlig artighet tackade han för
bröd- ock ostskifvan ock smålog, när man beklagade 'honom.
»Jag kunde ju låta göda mig hos bror min, men där skulle jag
leds ihjäl», svarade han vanligen vid alla anspelningar på
hans ansedda familj. Ock så vandrade han efter några minuter
vidare. Ett motstycke till honom var »Öfverstens bror», också
en ståtlig karl med ett grant namn, men också stortalig i förhållande därtill. Han skröt af att vara magnetisör ock taskspelare, men nöjde sig med att roa barn med räknegåtor, gifva
kvinnorna beskrifning på ett gott väfklister ock lifligt skildra
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den tråkiga ståten i broderns salonger samt alla de misslyckade
försök, som hans familj gjort för att kläda upp ock »tjudra» honom.
Det är ej otroligt, att han var en fräck sälle, där han .vågade;
men han var därjämte tillräckligt världsman för att uppskatta
ett grannlaga bemötande, ock den smorda tvärpåsen bar han
med en stolt elegans. Dessa två hade minst hela provinsen till
vandringsfält ock voro därför mera sällsynta gäster. Till de
dagliga hörde däremot »Juristen», en lång, något böjd man med
blekt, fint ansikte. Han gick sommar som vinter höljd i en grå
kapprock. Hans börd var okänd liksom hans ungdomshistoria,
namnet troligen diktat. Han var hemma i både grekisk ock romersk
mytologi. Ock denna kunnskap älskade han mycket att använda i
vissa smädeskrifter, som på ett hemlighetsfullt sätt uppspikades på
illa kända »härrars» dörrar. Han var en anlitad vinkeladvokat,
som förträffligt förstod att »snärta till» motparten; men det är
föga troligt, att han begärde eller fick något annat än mat ock
brännvin till lön. »Juristen» njöt den äran att kallas till »åldersmöten» för att räkna ut, hur många styfver hvade byaman skulle
betala i utskylder. Då bönderna hälsat flitigt på flaskan, misstänkte
de nämligen dem af sina likar, hvilka alltid brukade hålla sig
nyktra. »Juristen» var opartisk. Det var en känd sak, att han
stundom brukade vara skrifbiträde både för kärande- ock svarandeparten; hvarför skulle han då ej räkna »säxmarkasedlarna
ock halfanstyfrarna ärligt ock redigt?» Tyst ock stilla var hans
färd. Likt en skugga gled han in genom dörren ock satte sig
vid bordet, väntande på sin måltid. Denna plägade ordentligt
sättas framför honom ock ej lemnas honom i händerna, dels af
en viss höflighet mot mannen, dels därför att han aldrig var
försedd med påse. Hans vandringar sträckte sig ej öfVer närmaste omnäjd. Hem egde han ej, hans halmbädd stod i en
gård mer än halft förfallen, liksom gårdens egare. Oaktat hela
sitt fredliga, stillsamma väsen hände det dock, att han kunde
råka i fiendskap med mindre gifmilda bönder, hvilka hyllade
tvänne för tiggare obekväma seder: lösa hundar ock haspade
portar som bålvärk mot tiggarnes väldiga ström. Den ofvan
nämnde beryktade mannen skröt af att en gång ha tussat sin
hund på den objudne gästen: »Ja skreg på min hugg o sa:
Hiss Jäger på Snäjder! 0 Snäjder på Jäger o bed-en i böjsan, så de bloa så ryslit så.» Schneider var »juristens» värkliga
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eller antagna namn, ock bonden hade som vanligt råkat vända
upp ock ned på hvad han ville berätta.
En kanske ännu mera egendomlig företeelse bland vandrarnes skiftande trupp utgjorde de s. k. vännerna. Under veckor,
om ej månader, slogo de sig ned hos de egentliga storbönderna
ock de mera härraktige bland kvarnegarne. Dessa vandrare
utan hem hörde uteslutande till härrklassen. »God dag, god dag,
hjärtans bror! Ursäkta, att jag ej besökt ditt värda hus under
så lång tid! Jag hade varit här långt förut, men jag kunde ej
slippa från vännen A, som nödvändigt ville ha mig med på
höstgillet hos vännen B, ock där blef jag så djäflabjuden till
vännen C. Men nu har jag dock slitit mig lös för att hälsa
på dig ock din ärade familj några dagar.» Detta var den vanliga formel hvarmed »Blåkappan» under tolf till fämton års tid
hälsade sina utvalda värdar. De togo alltid i förstudörren
med blottat hufvud mot f. d. egendomsegaren, satte honom på
hedersplatsen vid sitt bord, läto gifva honom näst bästa gästkammaren, togo honom med sig till marknader, mindre gillen
ock andra lantliga lustbarheter ock läto honom för öfrigt fritt
råda öfver sin dag, så länge han fann det behagligt att stanna
kvar. Denne vandrare hade flere medbröder, med mindre förmåga att freda sig från allt arbete. Sådana hamnade efter ett
par dagars vistelse i en gård vid vaggan, nystfoten, garnhasplan
eller spolrocken; då de ej, som ofta var fallet, egde förmåga
att medelst skrifning ock räkning göra gagn som tillfälliga
lärare. Sådana härrars skrifkonst bevakades dock alltid med
misstänksamma blickar. Pännan ansågs som ett farligt vapen,
ock mången menade, att från konsten att skrifva en stämning
ock täxta ett »kistebref» var bara ett tuppfjät till revers- ock
sedelförfalskning.
Sådana gästers förflutna lif var naturligtvis känt i de hus,
de utsett till gästning. Men dessemellan uppdöko hemlighetsfulla personer, som t. ex. »härtiginnan Berry», en storväxt svensktalande dam, som under året 1832 eller 1833 gästade några af
Skånes bygder. Hon var en fransk flykting — Karolina, en förföljd flykting från Frankrike, hade suttit fången i Nantes, men
lyckats fly ur fängelset — förtäljde hon. Men ingen människa
fann något franskt hos hänne, utom möjligen hännes sed att till
sitt tillfälliga kvarter låta hämta någon lantlig yngling, som
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funnit nåd fcir hännes ögon. En sälunda utmärkt yngling fick
af sina likar bära härtigtiteln hela sitt lif.
Man må nu ingalunda föreställa sig, att alla bönder togo
dylika resande prinsessors, grefvars ock baroners titlar ock
historier för äkta varor. Man såg nog ofta, att äfven dessa gäster
voro ett slags tiggare. Men man unnade dem gärna några måltider mat ock härbärge ock hade ännu så mycken tilltro till
människonaturen, att man ej fruktade bli bestulen af bänkad
gäst. Sällan bedrogs någon af denna sin tillit. För öfrigt voro
tiggarne hos de mera förmögne ingalunda så ovälkomna, som
mången nu föreställer sig. Icke sällan buro de nyheter om
giftermål, barndop ock dödsfall från by till by. Dessutom prisade de högt de gifmilda ock nedkallade ve öfver alla, som
stängde sina portar ock släppte bandhunden lös. Af tiggarnes ej sällan målande beskrifningar öfver den yttre ordningen i husen drogos slutsatser i afseende på sinnelag ock vanor
hos de familjer, med hvilka man på ett eller annat sätt ville
knyta förbindelser. Den som ännu minnes, huru enformigt det
dagliga lifvet på landet förflöt i de dagar, då vägarna stundom
under ett par månader voro nära nog ofarbara, tidningar mäst
okända, andra böcker än gudliga skrifter samt visor ock historier,
»tryckta i år», likaså; den minnes också, att den tidens tiggare,
knallar, djurförevisare ock vandrande gesäller erbjöd° en välkommen omväxling för både ung ock gammal.
Julen skulle ha förlorat en del af sin fästliga prägel, om
man kunnat tänka sig denna högtid utan den stora skara af
alla slags tiggare, som då strömmade till. Redan ett par veckor
före jul infunno sig »malttiggarne» ock med dem den första
glimten af den efterlängtade fästen. De två tre sista dagarna
före julafton strömmade jultiggarne ut ock in. För att utdelningen skulle gå raskare, skars i det hus, som jag bäst af alla
känner, i daggryningen så mycket groft ock fint bröd, som kunde
staplas upp på ett sofflock i folkstugan. Det af barnen, som
hedrades med förtroendet att utdela dessa ock andra Guds gåfvor, fick mottaga otaliga »Gud välsigne!» ock »En god jul,
lycka ock välsignelse ock allt hvad som kärt är !» ock det kände
en julfröjd, som icke de dyrbaraste julklappar förmå framkalla.
Vanligen önskade tiggarne äfven ett gott nyår på samma
gång, ty under bälgen höllo de sig stilla — hvar, vet den som
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under vintern gifver sparfvarna deras uppehälle. Människor, som
höllo jul i egna hem, sporde ej därefter. Men med trättondedagen kornmo »Stjärnmännen», de tre vise männen från Österland, ock i deras följe sågos både Herodes, Maria, Josef ock
Kristusbarnet. Detta senare företräddes af en stor docka. Hur
härligt strålade ej den stora pappersstjärnan, när hon om kvällarna upplystes med bitar af talgljus! Hur svart syntes ej Herodes' grymma skägg, hur glänste ej hans lika skäggiga krigsknektars trävärjor, hur sken ej deras trekantiga pappershattar,
ock hur lyste ej deras tvifvelaktigt rena skjortor utanpå de
dåliga kläderna! Ock så sången: recitativet, Marias soloaria
ock krigsknektarnas kör, allt af gripande skönhet för åhörare,
som långt mera fäste sig vid skådespelets innehåll än vid dess
utförande.
När så skådespelaresällskapet blifvit undfägnat med mat
ock öl samt erhållit ett par talgljus ock några slantar, var det
tid att åter börja tänka på hvardagslifvets bestyr. Ty med
trättondedagen var egentligen bälgens mera fria tid förbi. Åter
ljödo slagornas enformiga takt från logen ock spinnrockarnas
stirrande i stugan.
TIGGARE. NAMNSKICK.

Något som vittnade om en viss råhet, men också om en
viss uppfinningsförmåga, var seden att belägga folk med öknamn.
Ibland hade dessa namn blott afseende på en persons utseende
eller lyte, t. ex. »Svarta Kitta», »Grimmen» (en man med ett
ärr kring hakan: grimma), »Pär käpp», Haltebonekk. Eller
namnen berodde på vissa vanor, t. ex. »Slängepäls» (mannen
med pälsen löst hängande öfver skuldrorna: att så bära pälsen
upptogs som ett tecken af högfärd), »Bängt svärjare», »Galoppsnickaren», »Sissa hillemän» o. 8. v. Isynnerhet vissa brott
straffades med öknamn: »Ola dyna», »Lave kafring», »Sven stut»
— dessa namn tydde på egarnes brott mot sjunde budet.
Mera oskyldiga voro de öknamn, som uppkommo af personers yrke. Så kallades t. ex. en ovanligt lång äldre karl, som
täljde ock sålde svafvelstickor, Svövlstekkepågen. Kosta-Sissans
far hade varit kvastbindare. Slajtare-Johannan, SkräddarePären, Möllare-Olan voro benämningar som förskrefvo sig från
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fädernas yrken. Däremot utvisade namnen Mäns skomagare,
»Nils skräddare», »Sven målare» bärarens yrke. Namn sådana
som Nils i krogen, Humla-Hannan, Jöga-Larsen o. s. v. härrörde från namnen på de hus, som personerna bebodde.
Äfven äldre tjänare fingo andra namn än de officiellt borde
ha: »Prästa-Larsen», »Pål-Pärs Bängta», »Biskopa-Lenan» utmärkte
personer så allmänt kända, att ingen misstog sig om namnens
betydelse.
Alla dylika tillnamn voro så införlifvade med egarne,
att man rent af glömde de värkliga. Mycken förlägenhet, harm
ock trassel vållades därigenom, ty man brukade ej tilltala dem
med dessa namn, utan blott med dopnamnen. Det kunde t. ex.
nog gå an att säga: »God dag, Knut skräddare!» eller »Kan
Skräddare-Pär fara [laga] min tröja?» — fast det redan var anstötligt. Men råkade man att i ifrågavarande personers närvaro
nämna »Ola-dyna» ock »Ola-dyneskan», som hustrun kallades,
var man färdig att bita af sig tungan. Man pratade ju då, »som
tungan satt i en träsko».
Tillnamn öfvergingo äfven på barnen, ock det i en form
som lätt förledde en oinvigd att taga dem för god vara. Så
1
kunde t. ex. en Ola Mättas son komma att kallas Nils Mättesen, eller Pär hille-minsann's son: Svän Hinmansen. Detta
har föranlett flere familjer att på allvar taga upp dylika öknamn ock kännas vid dem som sina. Dock blott i de fall, då
ingen dålig handling gifvit anledning till det ursprungliga öknamnet.

Det följer af sig själft, att en befolkning med ett så vidlyftigt ceremoniväsen i sitt umgängeslif ock i det hela med
starkt utvecklad kritisk blick för sin nästas görande ock låtande
måste iakttaga en stor förbehållsamhet i hela sitt väsen. Däraf
kom det, att förblommerade talesätt, ordspråk ock ordstäf voro
flitigt i bruk. De sade på en gång ingenting ock allt ock voro
så att säga tullfria.
Svordomar undvekos, liksom ett uppenbart missbruk af Guds
namn. Men ingen tog anstöt af utropen jesses eller jösses! —
i Mätta är smeknamn = får.
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jösses koss! — koss i allan ti! eller kosa i allan da! — ja gu!
hillemän! — kille minsann! Ett ordstäf lydde: »Svärj inte mer
än hillemän, för försvuren ting går lättast för sej!» Vassarra tre!

kunde vara både ett glatt utrop ock en hurtig bekräftelse på
att ett gifvet löfte skulle bli uppfyllt.
A i Hälsigen! — a i Hittarp! — a i Häljarp! voro
utrop af tvifvel eller förvåning liksom: a dävelen! — a däkeren! — a i hunna! Utrop sådana som: de va sakrisen! -ta me dalern! — ta me futtan! voro en del af de maskerade eder som brukades af män ock gossar. Kvinnfolken använde i stället: sir du de! — se mans på! — ja tror väl
de! — ja tror ja störtar! De begagnade också de förut anförda gu ock jösses i alla deras brukliga sammansättningar.
Gemensamma för båda könen voro utropen: Ja (eller näj)
for kassigen! — nej för katten i våld! — ta mej katten! —
ja [ock nej] för allt i världen! — koss i Jäns Kreffans
namm! Detta senare var ett förklätt missbruk af Guds namn.
Eller de kunde säga: tvi for hunna! -- tvi for raggen! — tvi
for dän onne! — sir du de! — en skolle så tökkas! — kan
tro! — ja, min sann ock tro! — en skolle inte så. illa si!
Detta sista sades som en ursäkt för ett bedyrande eller ett hårt
ord. Eller: e du bansad?
e du roll? — har en sett på
magen! — de va dronen!
Det vanliga frågeordet, då man ej hörde eller förstod en
sak, var: va? Ja utbyttes ofta mot jo. Ett nekande svar var
vanligen: nä; starkare uttryckt: nähä eller näjhäå.
Gröfre skällsord voro: falskeblakk, fa1skeblakka, as, luder,
fiåvina, knöl, basse, flabb, märr, tjur. Ko uttryckte tröghet
ock lättja. Vidare: hogg, ög [ök], so, svin, troll, mara, spöge.
En lättfärdig kvinna skälldes för täva (hynda); men detta namn
gafs äfven på skämt åt en sedig flicka, som rett sig själf eller
andra ur någon förlägenhet: »De va mej dronen te tösatäva!»
kunde någon beundrande då utropa. »Ta mej dronen!» var
äfven en förklädd svordom.
Det var ej brukligt att tala stort ock mycket om människors
skönhet, den gåfvan ansågs mäst bringa sorg. I hvarje fall var
det opassande att tala därom i personens närvaro. Berömde
någon ett barns skönhet, sedan det blifvit gammalt nog att förstå det, kunde smickraren lätt utsätta sig för svaret: »Hon bler
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grannare i moren [morgon], når Clu får näsan i r—n.» Ej häller
fick man »granna» (säga »det är grant») om glas eller porslin:
då slogs det snart sönder, om man ej kunde skydda det medelst
samma mustiga svar. »De e en tjön tös» var det högsta man
borde säga. På en förfrågan i denna väg, var det ett gott vitsord att få svaret: »Vår Harre har ig-gen föll.» Annars hette
det: »Han [hon] e som folked e mäst.» Räli var icke blott den
värkligt fula, utan rälla voro i vissa fall äfven svortmoskeda
(brunetta) personer.

Tron på aningar, drömmar ock förebud var både allmän ock
fast. Så t. ex. betydde en spinnande spindel i taket friare till
huset. Hatt i ljuset (ljusveken) betydde gäster, men en spån af
ljustalgen lik. Kliade det i högra ögat, spådde det förargelse;
men var det i det vänstra, bådade det glädje. Kliade det i
högra handen, fick man ge ut pänningar; kliade det i den vänstra,
så fick man mynt. Satte sig en loppa på handen, bådade det
en nyhet. Samma betydelse hade det, om man hörde det ringa
för ena örat. I detta senare fall kunde man också önska sig
något ock så bedja någon gissa, för hvilket öra det ringde.
Gissades rätt, gick ens önskan i fullbordan.
En hastigt påkommen hicka var ett tecken till att man
just då blef omtalad. Däri dr var det vanligt, att den hickande
ropade: »Joho, har hägger ja!» Fick man blemmor på tungan,
var det bevis på att någon beljög en. Man spottade då tre
gånger för att bli blemmorna kvitt. För öfrigt afskyddes allt
förtal. Det kallades att »eda mänsketjyd», ock man brukade
på skämt stäfja förtalet genom att upprepa följande ramsa:
»Om somma vesste, va somma sa om somma, så sa inte somma
så meed om somma, som somma sir om somma.»
Arbetade man, t. ex. sydde, om söndagen, så fick man förargelse hela veckan. Kom man en morgon att taga en klädespersedel afvigt på, blef det motigt för en hela dagen. Likaså
illa var det att sätta vänstra foten först på golfvet. Man sade
därför om en vresig eller nedstämd person: »Han är nog kommen upp med vänstra foten före.» Att sjunga på fastande mage
bådade gråt innan aftonen.
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Drömde man, att man fällde en tand, betydde det ett smärtsamt dödsfall. Drömde man om eldsvåda, bådade det bröllop.
Drömde man, att man hade lus, betydde det, att man snart fick
pänningar. Men drömde man om silfvermynt, fisk eller ägg,
fick man stor fcirargelse. Att drömma om tillagad mat betydde,
att man snart blef sjuk. Såg man i drömmen hvita linnekläder, kunde man vänta att få spörja dödsfall. Såg man i
drömmen aflidna släktingar, betydde det rägn.
Vissa förebud kunde genom tjänliga medel omintetgöras,
så t. ex. lades kopparmynt på ögonlocken af de lik, »som låg
ock glodde efter någon.» Dessa mynt följde med i grafven.
När sådana slantar hittas af dödgräfvaren, användas de af sjuka
mot gikt eller tandvärk.
Första gången man sof en natt i en kammare, skulle man•
räkna dess tak bjälkar ock fönsterrutor, så kom man att drömma
något, som säkert slog in. Glömde man något af sina saker,
då man var borta på besök, betydde det, att man snart kom
dit igän.
FÖREBUD. HUSKURER.

Som förut är sagt, hade allmogen föga tilltro till läkarnes
konst, ock i mina samlingar af Folkdiktning 1 skall man finna,
hur menige man sökte hjälpa sig själf medelst mystiska kurer
eller ock anlitade »kloka» personer. Men dessutom funnos en
del huskurer, hvilka alltid tillgrepos, så snart man trodde sig
ha att göra med en sjukdom tillkommen genom naturliga orsaker.
Som medel mot örsprång sattes en liten stekt rödlök, så
het man kunde tåla den, i örat, eller bakades en bulle af groft
rågmjöl, vatten, salt, kamomillblommor ock något rödlök. Den
heta bullen klyfdes ock lades öfver öronen, då man gick till
sängs. Detta medel användes äfven mot tandvärk.
Så snart någon kände sig så illamående, att han nödgades
gå till sängs, fick han sig en skål kokt svagdricka »att svettas
på». Åtföljdes sjukdomen af hosta eller heshet, smältes ljustalg
i svagdrickat, eller ock förtärdes en »glögg», d. v. s. finkel1 Folkdiktn. I (1880), s. 95-101, 123-125; Folkdiktn. II, s.
137-140, 219, 275-278, 376-415.
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brännvin, glödgat ock tillsatt med socker ock ljustalg. Jag
minnes ett tillfälle, då en timmerman, som fallit ned från en
byggnadsställning ock skadat sig illa, måste hälla i sig en stor
skål kokt dricka som läkemedel.
Mot magplågor var malörtssupen ett ofelbart medel. Så
snart en sjuk begärde mat, ansågs all fara vara förbi, ock man
tvekade ej gifva den sjuke samma kraftiga kost, som bestods
de friska. Gröt ansågs dock som en särdeles lämplig föda:
»Gröt lägger sig som bomull kring hjärtat», hette det. För öfrigt
äro skåningarna ingalunda så förfallna till grötätning, som de
beskyllas för. »Det är ingen mat att arbeta på», menade allmogen.
Utslag i hufvudet på barn ansågs nyttigt. Det skyddade
mot andra sjukdomar, ock späda barn hade vanligen en tjock
skorpa, kallad arp, öfver hjässan. Arpen fick ej tvättas bort
eller kammas af. Då »slog det sig i ögonen». Kloka personer
botade skorf med »beckhätta». Denna drogs, efter hvad det
berättades, från den sjukes hufvud på så sätt, att han ställdes
på en stol, beckhättan fästades med en stark ögla i en järnkrok
under takbjälken, ock stolen drogs bort. Delinkventen damp i
golfvet, ock beckhättan blef hängande i taket.
Skabb tvättades med arsenikvatten, ock »mask» i tänderna
rökades med bränt bolmörtsfrö.
Ett ofelbart medel till förekommande af sjukdomar var åderlåtning. Denna operation underkastade sig vuxna personer
minst fyra gånger årligen. Den förrättades af barnmorskan
eller af klockaren. De mindre bemedlade gingo till dessa personers hem för att »la sej årla». Till de större bondgårdarna
kom barnmorskan eller klockaren ock öppnade ådern på både
husbondefolk ock tjänare. En bräddfull sopptallrik var det
vanliga mått blod, som togs af hvarje person. Blodet gömdes
öfver natten, ock af dess utseende påföljande dag slöt man sig
till hur mycket »ont man haft i kroppen». Den som vågade
betvifla gagnet af dylika blodförluster ock undandrog sina armar
beröringen med barnmorskans snäppare, fick »Stolla sej säl for
att han ble dålli».
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