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Inledning

När Södermanlands fornminnesförening (SFF) grundades 1860 var inriktningen uteslutande antikvarisk. De ombudsmän, som ganska snart utsågs
för skilda distrikt, hade som uppgift att bevaka fasta fornlämningar,
intet annat.
1861 blev Gustaf Ericsson ombudsman för Fogdö, Helgarö, Vansö,
Härad, Barva och Länna, men då hade han redan för länge sedan tagit
kontakt med föreningen och erbjudit sina tjänster. I brev till SFF 20/7 1860
meddelade han, att han för tre år sedan påbörjat »Strödda anteckningar
ledande till underrättelse om nu befintlige fornlemningar och serskilde
Naturmärkvärdigheter innom några Socknar af Södermanland». Från
1850 60-talen härstammar således troligen de tre innehållsrika handskrifterna med titeln »Yttre fornlämningar» i Vansö, Härads resp. Fogdö
socknar, som i original förvaras i Södermanlands museum i Nyköping, och
de båda sockenbeskrivningarna över Dunker och Länna i Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala (f.d. Uppsala landsmålsarkiv, ULMA),
acc.nr 347:20, 21. De båda senare har en annan karaktär än de förstnämnda; på titelbladen sägs att de behandlar »dess Land och Vatten, Folk och
Fornminnen». Beskrivningen över Dunker inleds emellertid med rubriken
»klädedrägt och lefnadssätt 1832», och författaren berättar att »18321834 var jag, mellanstadsvis, välbeställd informator för klockaren
Ahlströms, mig öfver och underåriga, barn. Jag hade då tillfälle, att
dels, och hufvudsakligast på kyrkovallen beskåda befolkningens helgedagsdrägter, och dels de vexlingar som förekomma uti Hemlifvet, såväl i
kläder som i lefnadssättet i allmänhet.» Beskrivningen av kläderna upptar drygt två livfulla sidor, levnadssättet tre — men land, vatten eller
fornminnen har han inte hunnit med. Lännabeskrivningen däremot lever
helt upp till titelns löften och ger mer än så: listor över ortnamn, tillnamn
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och dopnamn, ett kapitel om språket, en uppställning av dräng- och piglöner samt slutligen en förteckning över sägner. Fullständigheten hos
Lännabeslcrivningen gör troligt att den är äldre än Dunkerbeskrivningen
och att den senare är ofullbordad.
Även i brevet till SFF 20/7 1860 visade Gustaf Ericsson att hans intressen sannerligen inte stannade vid fasta fornlämningar: »Gamla vapen,
prydnader, gamla möbler och mera dylikt träffas ofta i allmogens hus på
landet hvilka ofta vanvårdas och mycket är redan förstört.
Allmogens seder, lefnadssätt och språkdialect äro skiljaktiga för
hvarje socken eller trakter ... Gamla nationalord och folkmelodier äro
mycket utträngda af folk som någon tid vistats i Städerna ... Gammal
vidskepelse och folktro bibehåller sig väl ...«
Här fanns att ta till vara, och här fanns en som ville ta till vara! Det
var, som Sven-Bertil Jansson skriver, som om Gustaf Ericsson hade
»väntat på att en förening som SFF skulle bildas för att hans redan existerande personliga intressen skulle ges högre dignitet.«1
Ju mera man arbetar med Gustaf Ericssons uppteckningar, desto oftare
ställer man sig frågan: varifrån fick torparen Ericsson sina idéer, sin inspiration — och modet att förverkliga idéerna? Hur letade sig tidens
tankar fram till fattiga Eriksberg i Härads lilla socken?
I den levnadsteckning som inleder första delen av Folklivet i Åkers och
Rekarne härader (Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. B:18, tryckt 1989), har jag skisserat den tid i vilken
Gustaf Ericsson föddes och de strömningar och vågor av nationalism, som
alltsedan Götiska förbundets bildande 1811 under växlande motstånd och
hängivenhet anammades, först av lärd och senare alltmera helhjärtat
även av lekt. Jag hänvisar till denna skildring av förutsättningarna för
en nationalromantisk anda och de främsta litterära alster som den avsatte (a.a. s. XV ff.).
Men hur mycket av allt detta nådde fram till Gustaf Ericsson och på
vilka vägar? Något litet kan man läsa ut av de få brev av hans hand som
finns i behåll, men det mesta måste tyvärr få bli gissningar.
Att hans läsning under barndomen bestod bl.a. av katekesen vet vi av
självbiografin.2 Den skolbok som gjorde störst intryck på honom verkar ha
varit Anders Fryxells Svensk språklära, som kom ut i många upplagor
under början av 1800-talet. Det är den bok han rekommenderade sonen
Albert i de sista breven från 1890-talet,3 och det är den som han erbjöd sig
1 Folklivet

i Åkers och Rekarne härader, del 1 s. LXVII.

2 Se SvLm 111:2 (1942).
3 Jfr Folklivet i Åkers och Rekarne härader, del 1 s. XLIV.
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att sända ännu 1893.4 Till skolböckerna hörde troligen också »Gumilljusses svenskä historjä», som han nämner i självbiografin (Svenska landsmål
III. 2 s. 300), dvs. O.J. Gummxlius, Läsebok uti Sveriges historia och
statskunskap (1 uppl. 1828).
Med landsmålsföreningarna i Uppsala kom Ericsson i kontakt troligen
1875, då han besökte Uppsala för att visa något av sina samlingar. Han
träffade då »tri-fyrä stykken härrär» på »Svartbäkksgata».5 Där lämnade han kvar (eller möjligen sände dit senare) några oktavhäften med
sägner, sagor och folkvisor, som han i brev till lektor Aminson efterlyste
10/1 1879. Ett av dessa häften kom sedan på okänt sätt med August
Bondeson till Varberg, där det ännu befinner sig.6 Att Ericsson själv skulle
ha haft personlig kontakt med Bondeson finns det inga belägg för. Intet
hindrar att han likväl läst Bondesons verk, i varje fall hans tidiga bidrag till tidskriften Nyare bidrag till kännedomen om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv, numera Svenska landsmål och svenskt folkliv
(SvLm).
En av de herrar som Ericsson träffade i Uppsala 1875 var emellertid
professorn i nordiska språk Carl Säve, som nämns vid namn i odaterat
brev till Aminson (troligen 1877/78). I självbiografin berättar Gustaf
Ericsson livfullt om hur han, lätt som en dans, fann vägen till Svartbäcksgatan, men att det var värre att hitta »dendär herrn» som han sökte.
Dock, »te sluts fekk ja tag i-n, å ja hälsa hövligt på-n, som bönder plä
görä». Han blev inbjuden i ett grant rum, så fint att han kände sig skamsen, för han var inte van vid sådan grannlåt, och han fick träffa frun i huset och rundligt både att äta och att dricka. I ett utkast till självbiografin, kallat »Ögg en sörts resbeskrifning» (acc. 347:85), står att adressen
var Svartbäcksgatan nr 2, vilket kan ha varit orsaken till att han fick
leta. Det kan inte råda någon tvekan om att det var professor C. Säve han
skulle träffa, och denne bodde förvisso på Svartbäcksgatan år 1875 men
inte på nr 2 utan på nr 8, i kvarteret Torget.
För Säve visade Ericsson bl.a. »de ordspråkslika talesätten eller hvad
det egentligen skall kallas», och tydligen delgav han Säve sina berättigade bekymmer om hur sådana bör ställas upp. »Professor Säve sade att
en klassifikation är icke så nödig blott man har det på papperet.»
4 I bouppteckningen efter G. Ericsson upptas ö.h.t. inga böcker. (ULA, Åkers och
Selebo härader, F II:8; nr 71, 1894.)
5 Jfr självbiografin (från 1875!) i SvLm III:2 s. 299 f. Uppgifterna om vilka som
bodde på Svartbäcksgatan 1875 finns i ULA: Kronouppbördskontoret, Uppsala,
Mantalslängder 1875; E I a: 10.
6 Varbergs museum, acc. 3494. Häftet (67 s.) innehåller huvudsakligen folkvisor.
Bondeson har använt de blanka sidorna till ett lustspel.
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Diskussionen verkar ha varit initierad, ty Ericsson berättar också att
Säve gjort honom särdeles uppmärksam på allitterationen i folkliga
talesätt, »två och trestafvig och den trestafviga förekommer högst sparsamt i dagligt tal men i Folklekar t.ex. Tripp tripp treja, tri tråd trenne,
budi budi benne afl.».
I Uppsala tog han också upp ett annat problem, som redan tidigare diskuterats med Aminson (brev 29/5 1874): »Gänkä har jag velat haft härledt af gå men man ville i Uppsala öfvertyga mig att det är I emkä,
emnkä. Skall så vara så will jag klyfva begreppet i hufvudsak så:
Gänkä dej åw. Aflägsna dej ...» Som ett annat begrepp ville han ha
gänkä, »en dans där man mer går än hoppar och där kan wäl icke femkä
komma i fråga». Han meddelade, att han i sin ordlista faktiskt stavat
jänkä ehuru emot sin övertygelse (dvs, den felaktiga etymologiska anknytningen till verbet gå), »förledd af Hofberg». (Kursiveringarna gjorda
här.)
Kanske har man 1875 eller senare diskuterat Ericssons möjligheter att
för landsmålsföreningarna skriva en sörmländsk dialektordbok; han
nämner saken bl.a. i brev till Aminson 13/4 1877. Kontakterna med
Uppsala syns dock ha ebbat ut, utan att behållningen för Gustaf Ericssons
del blev mycket mer än inblickar i den lärda världen. Säve dog 1876, och
Ericssons förbindelse med landsmålsföreningen återupptogs tydligen först
tack vare Lundell på 1880-talet.
Av citatet strax ovan rörande Herman Hofberg framgår klart att
Ericsson var bekant med dennes Allmoge-ord i vestra Nerikes bygdemål
(tr. Örebro 1861). Denna ordlista hänger intimt samman med Gabriel
Djurklous Ur Nerikes folkspråk och folklif. Anteckningar utgifne till
fornvänners ledning (Örebro 1860), en bok som Ericsson måste ha läst. Han
citerar med viss förkärlek Djurklous uttryck »Hos hvarje folk ... finnes
alltid något, som är det i köttet buret och ej i kläderna skuret ...» (a.a. s.
VI). Ur Nerikes folkspråk var ju en lärobok och som sådan rikligt försedd
med exempel på vilka folkliga kulturyttringar man kunde samla och hur
man borde gå till väga. Förutom folksagor, sägner och visor på riksspråk
innehåller den dialektordlista och språkprov på dialekt: saga, ordspråk, ordstäv och gåtor. Boken bör ha utgjort en underbar inspirationskälla för Gustaf Ericsson, och i den mån han inte själv vetat vad och hur
han skulle samla, bör den ha varit honom ett mycket gott stöd.
Ur Nerikes folkspråk är det äldsta tryck på folkmål och om folkliv som
man har rätt att förmoda att Ericsson läst och kan ha ägt. Redan i det
första brevet till SFF (20/7 1860) meddelade Ericsson att han i en
Örebrotidning läst, att man bildat en fornminnesförening i Örebro län,
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dvs. Föreningen till samlande och ordnande af Nerikes folkspråk och
fornminnen, grundad 1856 av G. Djurklou. Ericsson följde nog upp ärendet
med intresse, och det är i varje fall inte orimligt, att han i samma tidning
läst om Djurklous bok. Var och hur Ericsson skaffat sig de böcker som han
inte fick i gåva är okänt; vi kan bara konstatera, att han hade läst
ganska mycket och att hans intellektuella kontakter ingalunda var så
begränsade som hans samhällsställning och hans »betryckta läge» kunde
förleda oss att tro.
Det verkar troligt, att Gustaf Ericsson redan före 1860 lagt ut riktlinjerna för den insamlingsverksamhet från folklivets alla områden, som kom
att fylla hela hans liv med möda och arbete, stolthet och besvikelser.
Redan till mötet i SFF 20/12 1860 lämnade han uppgifter om trolldom,
varmed man kunde vinna lycka i kärlek och jakt, och 1863 hade han samlingar av såväl sagor och sägner som gåtor, ordspråk, folkvisor, ramsor,
rim och folklekar. Även om han i början varit antikvariskt inriktad i enlighet med fornminnesföreningarnas ambitioner, och även om de första
arbetsåren för SFF huvudsakligen ägnades åt arkeologiska fynd och ordsamling, var han mycket tidigt öppen för arbetsområdets vidd.
Bland handlingar som kom från SFF till ULMA 1928 (acc.nr 1951) finns
en liten skrift i 4:o om fyra blad med titeln Lin och Hampa jämte underrubriken »dess odling och beredning till och med dess förbrukning.
Språkprofsförsök af det rådande allmogemålet på gränsen af Länna—
Härad — så nära det naturliga uttalet som författaren ännu kan åstadkomma». Beskrivningen av lin och hampa är således genomgående skriven på dialekt, och motiveringen är formulerad i en anmärkning längst
ned på s. 7. Där finns också dateringen på detta aktstycke, enligt min
mening ett av de märkligare som denne särling i Härads socken skrivit,
långt från lärdomsstäder och landsmålsdiskussioner. Jag återger det i
dess helhet:.
»Anm.: Om denna eller andra uppsattser förlora genom skiljeteknens
bristande eller orätta bruk må detta anfäktas författaren — Framställningen och ans äro icke dess mindre med werkligheten öfwerensstämmande — Meningen härmed är att uti dessa uppsattser kunna ord
och meningsställningar oförutsedt inflyta som ej direkt kunna ihogkommas eller ens lämpligt intagas i ordlistan — Lefnads sätt förr och
nu, klädedrägts byten jemte Sagor och Sägner kunde ju i dylik form
uppsättas, hvari förnämligast borde inflyta de termer som i den ort
vore gängse och hvarifrån man antoge att uppsattsen gällde.
Gust. Ericsson 1/12 1861.»
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För dessa idéer kan möjligen Djurklou ha haft någon betydelse, men
Ericsson går ju mycket längre i sin önskan om trohet mot återgivningen av
talspråket än någon dittills gjort. I sin tanke att all folklivsuppteckning
skall kunna ske på dialekt, även den sakligt beskrivande — inte bara
sagor, sägner, talesätt och ordspråk — tycks han vid denna tidpunkt
ensamstående.
Vilka andra läroböcker och inspirationskällor kan man förmoda att
Ericsson haft tillgång till före 1860? Han kände till skillingtryck; i brev
till SFF 1865 säger han sig hoppas kunna inlösa sådana till föreningen.
Han läste tidningar; Örebrotidningen är redan nämnd. Han ondgör sig
över Strengnäs Veckoblad, »omhuldad af de lärde» (brev till lektor Fehr
10/3 1890), och han läste Eskilstunakuriren.
På ett odaterat, löst papper (acc.nr 347:86) har Gustaf Ericsson skrivit
något, som kan vara ett utkast till insändare i Eskilstunakuriren. Han
riktar sig där till »Södermanlandsbonden som skrifver Jädersmål i denna
tidning». Papperet kan dateras till efter 1875, vilket framgår av hänsyftningen på Uppsalaresan. Jag citerar några få meningar: «... men om du
ville je dej te tjännä så skulle ja' hälsä på hos dej, för du må vetä ja' ha'
alt vari' i Upsala d' pratä ve' studentra ja' ög, skam tal' om 'e'... Ja' ha'
då inte läst varken grammatikä latinä heller grammatikä grekä, men si
Fryksell å' si Lundell, si ...» — Författare till Jädersmålet var en skollärare och klockare C.G. Österberg, vilkens »Anteckningar till Topografisk, Antiqvarisk och Historisk Beskrifning öfver Jäders Socken och
Kyrka år 1872» givits ut i faksimil (1986).
Det väsentligaste som kan utläsas av insändaren är väl att Ericsson vid
denna tid inte var ensam om att skriva »på bondska». Tonen är här densamma som i självbiografin; båda hänger sig åt bondkomik och burlesk,
dvs, samma dialektskriveri som säkerligen bidragit till att göra dialekt
till något löjligt och mindervärdigt, något att skratta åt och att bekämpa
i skolorna. När Gustaf Ericsson avstod från att göra frieriskildringen till
ett skådespel på dialekt (jfr s. )OO(I f.), hade han då upptäckt denna
tendens att med dialekt »väcka löje och spe»?
Kan man anta att han läste landshövdingeberättelserna, de femårsredogörelser för länet, som inte minst under början av 1800-talet i nära nog
nationalromantiska tongångar beskrev landets beskaffenhet, invånare
och näringar, med underrubriker som Folket, Konst och näringsflit, Skaplynne, Sedlighet och Klädedrägt. Landshövdingeberättelserna fanns
bl.a. i kyrkobiblioteken, och vi erinrar oss att Ericsson i unga är var informator hos klockaren i Dunker (jfr ovan s. IX), där de säkerligen fanns att
upptäcka. Ericssons egen sockenbeskrivning över Länna (jfr ovan s. IX) och
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stycken av sockenbeskrivningar i andra manuskript, t.ex. »Nationalkaraktären» (utg. s. 91), har många drag gemensamma med dessa officiella skrivelser. Kanske bars såväl Ericsson som länens hövdingar av
samma våg av svenskhet, svallet efter Linnés och Hiilphers detaljrika
reseberättelser?
Månne Ericsson läste Runa, Richard Dybecks »skrift för fäderneslandets
fornvänner», som utkom under åren 1842-1850 och 1865-1876? Kanske
hade han tillgång till Freja, där bl.a. J. Kiellman-Göranson, pseudonymen Nepomuk, skrev prosaskisser med folklivsmotiv redan under 1830talet, eller Öreskrifter för folkläsning och Läsning för folket af
Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande?
Inte minst under 1840-talet kom flera verk, större och mindre, i nationalromantisk anda: 1840 publicerade F.A. Dahlgren ett sånghäfte med
folkviseimitationer, 1841 trycktes en samling jullekar, barnsånger och
sagor, kallad Violen, av Nils Lilja, 1842 A.I. Arwidssons Svenska fornsånger, 1846 Dahlgrens Wermlänningarne. På 1840-talet kom G. Stephens
och G. Hylt&I-Cavallius samling Svenska folksagor och äfventyr, det
första bandet 1844, det andra 1849, 1853 Sveriges historiska och politiska
visor av samma utgivare, medan G. HyWn-Cavallius Wärend och
wirdarne inte publicerades förrän 1863-1868. Gustaf Ericsson kan ha läst
dessa verk och många fler.
Prosten J.E. Rietz fick redan 1861 reda på Ericssons arbete för sörmlandsdialekten och tog via lektor Aminson i Strängnäs del av Ericssons samlingar, vilka han också använde i sitt verk Svenskt dialektlexikon.
Ordbok över svenska allmogespråket (1862-1867). Rietz var tacksam för
alla bidrag han via Aminson fick under åren 1861-1862 och berömde
Ericsson i de mest uppskattande ordalag. 28/7 1862 frågade han Aminson:
»Hvar är G. Erikssons adress och hur kan en bokpaket komma honom till
handa?»7
Vi vet dock inte om Rietz någonsin fick Ericssons adress, än mindre vad
paketet kan ha innehållit.
Artur Hazelius gav böcker till Ericssons barn, då han i november 1875
besökte Stockholm. Han skickade böcker även till Ericsson själv. Till
julen 1882 sände han den då nyutkomna Finland i Nordiska Museet.
Några bidrag till kännedomen om finnarnes gamla odling af Gustaf
Retzius (tr. Sthlm 1881).8

7 Jfr Jansson a.a. s. LXXV.
8 Se även självbiografin a.a.

s. 301 f. och Jansson a.a. s. L)00(1. Retzius bok ingår i
Bidrag till Vår Odlings häfder och utgavs av Hazelius.
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Hur mycket av den av J.A. Lundell grundade tidskriften Nyare bidrag
till kännedomen om de svenska landsmålen ock svenskt folklif (jfr s. XI)
har Gustaf Ericsson tagit del av?
De första arken (nr 1-6, årg. 1878) utgavs i november 1879. Nr 2 är
Lundells uppsats Det svenska landsmålsalfabetet, tillika en öfversikt af
språkljudens förekomst inom svenska mål. 1880 publicerades Johan
Nordlanders Norrländska husdjursnamn i samma tidskrift (I. 9). I förordet, daterat Uppsala i november 1879, nämnde Nordlander bland andra
»metallarbetaren Gustaf Eriksson», som insänt fullständiga namnlängder
från Södermanland.9
1886 publicerades Nordlanders stora samling Svenska barnvisor ock
barnrim (SvLm V. 5). I arbetets efterskrift (a.a. s. 281) meddelade
Nordlander, att mer än två är förflutit sedan tryckningen påbörjats, och
att han under den gångna tiden hade gjort förnyade forskningar i ämnet
och kunnat infoga nytt material ur såväl muntliga som skriftliga källor.
Bland de handskrifter som han nämnde finns »metallarbetaren G.
Ericssons samlingar i Kongl. Vitterhets-, historie- och antikvitets-akademiens ego». Vidare talade han om, att han även tagit material ur
samme Ericssons tryckta samlingar i Bidrag till Södermanlands äldre
kulturhistoria h. I. — I detta häfte finns sex sidor Ordlekar från Åkers
härad (s. 94 ff.), som bör ha varit av intresse för Nordlander. — I
Nordlanders Svenska Barnvisor är drygt ett trettiotal nummer ur
Ericssons samlingar.
Man skulle således ha viss rätt att förmoda, att Ericssons förbindelse
med redaktionen för Nyare bidrag (Svenska landsmål) daterade sig åtminstone frän 1880, då Nordlander fått husdjursnamn direkt från Ericsson.
Men ett brev till Lundell av 9/12 1886 inledde Ericsson på ett sätt som antyder att han inte läst Lundells landsmålsuppsats förrän detta år:
»Mycket myror och af många slag har jag förut uti min skalle men ännu
mera fick jag efter läsningen af landsmålsföreningarnas tidskrift. Jag inser nu min oförmåga att nöjaktigt skrifva i landsmål. Underligt nog att
inte foriuninneföreningen ens det ringaste gjort antydning om någon judbeteckning.»
Misstanken att ingen sänt Gustaf Ericsson ett exemplar av tidskriften
förrän 1886, trots att han bidragit med material redan 1880, syns bekräf9 KVHAA:s sörmländska samlingar av G. Ericsson finns också en lista över husdjursnamn, som sägs vara eller ha varit i bruk från 1820-30 till 1880. Uppenbart
har denna lista direkt samband med bidragen till Nordlander. I kap. Husdjuren
(Folklivet i Åkers och Rekarne härader, del 1 s. 57 ff., 73, 91 ff.) finns också sådana
listor.
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tad längre fram i samma brev: »Jag ser att Johan Nordlander är en ivrig
samlare. Månne det är densamme med hvilken jag brefväxlat?»
Några brev från denna korrespondens tycks inte finnas i behåll, och i
Nordlanders brev till Lundell, detaljerat behandlande Nordlanders bidrag till Svenska landsmål mellan åren 1878 och 1911, finns inte Gustaf
Ericsson nämnd.
Hur mycket försändelsen 1886 kan ha omfattat är ju okänt, men av
Ericssons kommentarer att döma kan det ha varit allt som dittills utkommit, dvs. årgångarna 1878 t.o.m. 1886, i varje fall flertalet häften
publicerade under denna tid. Anmärkas bör dock, att lektor Aminson i
Strängnäs stod på Lundells prenumerationslista för Svenska landsmål,
varför Ericsson kan ha haft möjlighet att ta del av tidskriften via
Aminson.
Ericsson hade lagt märke till anvisningarna om ny rättstavning, till att
Nordlander var en flitig medarbetare (sex ganska stora undersökningar
1878-1885), och han noterade med tillfredsställelse V. Wadmans kritiska notiser (1883, 1885) till Aminsons publicering av Ericssons egna ordsamlingar från Södermanland i Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria I—VI.1° Vidare diskuterade han Eva Wigströms sagor från
Skåne, tryckta 1884 (SvLm V. 1), och han observerade signaturen L11
(Lundell) under en »massa afhandlingar af högst benig art». Han kände
sig misslyckad och underlägsen: »Hvad förmåga kan finnas hos enskilda
pärsoner! — Jag blickar med grämelse tillbaka på en lång och fruktlös
levnad ...»
Var sändningarna av Svenska landsmål oregelbundna eller kanske
t.o.m. bara tillfälliga, verkar redaktionen av Bidrag till Södermanlands
äldre kulturhistoria ha skött sig bättre. Efter Aminsons död i juni 1885
vände sig Gustaf Ericsson i brev till brukspatron Mannerstråle (28/8 1885)
bl.a. med bön om av Aminson utlovade tidskriftsexemplar. Ericsson hade
nämligen lånat ut tidigare erhållna till presumtiva meddelare och på så
sätt »framlockat» värdefulla visor, gåtor osv. 10/3 1890 tackade Ericsson
lektor Fehr för »boken» och »finner af detta häfte som af föregående att
min värksamhet icke behöfver blygas för att vara offentligen ärkänd».
Han syftade säkerligen här på »Bidrag» VII, tryckt 1889, som innehöll
äldre folkvisor upptecknade av honom själv jämte en hel del folktro,
speciellt om fåglar. I förhållande till utskickningen av »Bidrag» syns
intet gnissel ha förekommit.
10 Wadmans

kritik står i Svenska landsmål, Smärre meddelanden 1883 s. cxlvij-cli och 1885 s. modv—)ookyi.
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Däremot var Ericsson förbittrad på Olof Hermelin (odat. brev, trol.
1877/78) »som fick så dryg del af min möda för — intet». Vad Ericsson
syftar på är inte klart, men man kan misstänka att det rör uppsatsen
»Stenkloten på Ättehögarne» i Svenska fornminnesföreningens tidskrift
1873-74 (tr. 1875). Den innehåller åtskilliga uppgifter frän Södermanland utan hänvisning till medhjälpare eller uppgiftslämnare. — Att personliga kontakter funnits mellan Hermelin och Gustaf Ericsson är säkert. I
ett brev till Hermelin 5/11 1868 beklagar Ericsson att han inte varit
hemma då Hermelin sökt honom, och att han med några minuter missat
ett sammanträffande vid Barva skola. (Eskilstuna stadsarkiv, Olof
Hermelins samling. Vol. 3 11:2, »Härads sn».)
Förargad på Hermelin, »den af staten aflönade», var han fortfarande
1890, då han 10/3 skrev till lektor Fehr om »oegentligheter» i Hermelins
anteckningar. Ericsson fortsätter brevet till Fehr: »Därjemte hafva uti
beskrifningarna öfver de geografiska kartbladen, Indebetos beskrifning
(jemte Tollstorps) öfver Södermanland uppgifvits fornlämningar som icke
finnas. — Dessa hafva upptagits efter uppgifter af 'liebhabrar' och
'förståsigpåare'», medan Ericsson aldrig har antecknat annat än det som
han sett med egna ögon. J.P. Tollstorps Beskrifning om Södermanland kom
redan 1837-38, H.O. Indebetous Södermanlands minnen frän äldsta till
närvarande tider trycktes 1877. Vilket av Hermelins arbeten som han
riktade sin vrede mot kan jag inte avgöra. Klart är emellertid, att Gustaf
Ericsson följde med sin tids litteratur på ett sätt som man kanske inte
skulle kunnat föreställa sig med vetskap om hans yttre förhållanden.
Gustaf Ericsson lämnade under livstiden ifrån sig allra största delen av
sitt verk. Merparten hade SFF fått, men större eller mindre samlingar, om
än ofta dupletter, hade gått till Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, till Nordiska museets arkiv, Södermanland-Närkes
landsmålsförening, Uppsala landsmålsförening och redaktören för
Svenska landsmål. Det var dock SFF som, trots alla motsättningar, stod
hans hjärta närmast och 1885, då han kände krafterna tryta, meddelade
han brukspatron Mannerstråle, att han »fogat anstalt, att samteliga
mina anteckningar stå till fornminnesföreningens disposition. De äro
ganska betydeliga
Hur mycket som fanns kvar i hemmet sedan Ericsson i februari 1894 slutat sina dagar är oklart, men det kan inte ha varit alltför obetydligt. I
brev till J.A. Lundell 17/111907 omtalade lektor Fehr i Strängnäs, att en
folkskollärare Bejbom, medlem av SFF:s styrelse, hade varit nära bekant
med Ericsson och besökt honom eller fått besök av honom under Ericssons
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sista tid. Det var Bejbom som för SFF:s räkning av sterbhuset inköpte de
handskrifter som fanns kvar på Eriksberg för 50 kronor.
I SFF hade Ericssons manuskript försetts med nummer, såvitt jag kan
finna ända till nr 101 (flera nummer har subnummer), men när detta skett
och hur är höljt i dunkel. Att det inte skett vare sig fortlöpande eller kronologiskt är nog klart.
Hur man tänkt handha Ericssons samlingar inom SFF är okänt, men troligen har den första tanken inte varit att man skulle göra sig av med dem.
Bland breven till Lundell i Dialekt- och folkminnesarkivet finns två
från lektor Fehr, skrivna 28/10 och 17/11 1907. Tyvärr syns Lundells egna
brev inte vara bevarade. 28/10 tackade Fehr för tvenne brev och meddelade, att han var »mycket benägen att göra hvad jag kan för ditt företags realiserande». Av fortsättningen framgår, att Lundell troligen föreslagit SFF en utgivning av Gustaf Ericssons manuskript, ett samarbete och
en samtryckning. »Jag förmodar, att samtidigt skulle utkomma ett häfte
af våra bidrag och ett häfte af eder tidskrift med alldeles lika innehåll», skrev Fehr vidare. Ensam rådde SFF inte med en utgåva, men föreningen kunde möjligen tänka sig att ge ut 500 kr. i tre är, för vilken
summa SFF skulle kunna få ytterligare tre tryckta häften av Bidrag.
Problemet tycks huvudsakligen ha varit formatet på publikationerna,
eftersom Bidrag och Svenska landsmål inte var lika i det avseendet.
Planerna var inte alltför lösliga: »Du har ju materialier till en kort biografi öfver Ericsson. Du borde väl inleda samlingen», föreslog Fehr.
Några rader i Torsten Ericssons Grundlinjer till undersökningen av
Södermanlands folkmål (SvLm B. 8, 1914) bekräftar ovanstående.
Visserligen är följande skrivet sju år efter Fehrs brev, men innebörden är
klar. T. Ericsson talar om metallarbetaren G. Ericssons uppteckningar:
»De äro ... synnerligen rikhaltiga ock av växlande innehåll. Jag avstår ...
från att ta utrymmet i anspråk här för ett uppräknande i detalj av hans
arbeten, mäst på den grund att de äro ämnade att ges ut inom en närmare
framtid av prof. J.A. Lundell ock väl då komma att förses med någon inledning om hans person ock hans värk ...» (a.a. s. 23). Av dessa stora planer blev intet. Inte förrän 1942 trycktes den ofta nämnda självbiografin i
Svenska landsmål, inlämnad av Gustaf Ericsson 1875.
Tjugo år senare kommer en förklaring. I ett brev till friherre Karl K:son
Leijonhufvud 25/10 1927 (ULMA:s tjänstearkiv) skrev Herman Geijer, att
förvisso hade meningen varit att i Svenska landsmål trycka en stor samling av Gustaf Ericssons manuskript. Men då tidskriften »sedan många är
tillbaka laborerat med planer och förslag om tryckning av större och
mindre arbeten i en omfattning, som kommit att högst väsentligt över-
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stiga de tillgångar tidskriften kan påräkna i form av statsanslag och i
form av försäljningsinkomster», måste planerna överges. Han hoppades
dock att tanken på publicering för den skull inte mätte dö och påpekade,
att medel för tryckning till andra, större arbeten fått tillskott på enskild
väg, varför han även ville tro på ett verksamt intresse för saken i fornminnesföreningen och i Södermanland i allmänhet.
Publiceringsplanerna togs emellertid upp på ett annat håll. Hösten 1927
satte sig redaktör Helge Erneberg på Strengnäs Tidning i förbindelse med
Landsmålsarkivet i Uppsala och utbad sig att för tidningens räkning få
låna manuskriptet till Gustaf Ericssons självbiografi. Docent Herman
Geijer svarade i brev 15/111927, att Ericssons papper var för sköra för att
kunna sättas i händerna på sättare, och att Ericssons självuppfunna
tecken för vissa dialektala ljud gjorde manuskripten mindre lämpliga för
direkt återgivning. Arkivet kunde dock ställa en kompetent person till
förfogande som avskrivare, om tidningen bar kostnaden för en sådan.
Geijer ställde sig liksom tidigare positiv till en utgivning, framhöll att
Gustaf Ericssons uppteckningar var väl värda att nå vidare kretsar och
hoppades åter, att SFF kunde bringas att ställa upp bakom projektet.
Tidningen gick ut med ett tresidigt annonsblad, vari kunde läsas bl.a.
följande: »Strengnäs Tidning har nu beslutat att försöka levande göra så
mycket som möjligt av Gustaf Ericssons i arkivens gömmor begravda verk.
Förhandlingar ha förts med landsmålsarkivets föreståndare docenten
Herman Geijer, genom vars välvilliga och för publiceringen intresserade
medverkan vi redan erhållit en del av Gustaf Ericssons manuskript i
under sakkunnig ledning och tillsyn verkställd avskrift. Detta kommer
att inflyta i tidningen under nästa är [1928], och skola vi efterhand fortsätta med övrigt material, både det opublicerade och sådant som publicerats i utgångna upplagor av fornminnesföreningens äldre årsskrifter, så
att Gustaf Ericssons allmänt kulturhistoriska författarskap skall i fullständigt och allsidigt belysande urval nå sin naturliga bestämmelse att
vara för forskare och andra intresserade tillgängligt i tryck.»
Sent i december 1927 levererades det önskade manuskriptet, och Geijer
föreslog att biografin inte endast skulle tryckas i tidningens spalter utan
även i form av ett litet häfte, och åtminstone en del av exemplaren på
bättre papper. Korrekturet erbjöd sig Manne Eriksson att läsa.
Av den fortsatta korrespondensen läses, att Erneberg redan vid den
första kontakten tänkt sig trycka mycket mera än bara självbiografin —
detta framgår f.ö. tydligt redan av annonsbladet — och att man gärna
satte allt material på sådant sätt, att det kunde användas för ett vårdat
boktryck. Problem syns endast ha förelegat beträffande vilka av
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Ericssons speciella tecken som borde återges, och på vilket sätt de kunde
återges, eftersom tryckeriet inte förfogade över några speciella typer.
I april 1928 sände Geijer ett förslag till utgivning av Ericssons papper,
utarbetat tillsammans med Manne Eriksson. Först borde man ha en avdelning folkdiktning, innehållande Ericssons viktigaste sagor och sägner, de
märkligare gamla folkvisorna och dessutom småvers, ramsor, ordspråk
och gåtor. En andra avdelning, lämpligen kallad skildringar ur folklivet,
föreslogs inrymma beskrivningar av seder och bruk vid högtider och i
vardagslag, av folkliga arbeten, av redskap, mat och dryck. Ordningen
på tidningsartiklarna fick variera efter varje tidningsnummers behov,
medan bokupplagans kapitel skulle redigerades av Manne Eriksson.
Så sent som 1935 skrev Erneberg till Landsmålsarkivet om Gustaf
Ericsson; det sista brevet är daterat 28/1. Erneberg flyttade då till Skara
och överlämnade arbetet i andra händer. »Beträffande den nämnda publiceringen av Ericssons papper kan den ej anses ha fortskridit på det från
början tänkta sättet, men jag hoppas, att den dock skall kunna partiellt
lyckligen genomföras.» Den bevarade brevväxlingen är inte så fullständig att man med hjälp av den kan klargöra vad som hänt eller inte. Det
är möjligt att man på arkivet p.g.a. dagliga göromål inte har kunnat
hålla den takt i leveranserna av manuskript som tidningen behövde för
att hålla sina löften till läsarna; påminnelser om manus återkommer
ganska ofta i Strängnäsbreven. Några brev från Ernebergs efterträdare
C.W. Gustafsson finns inte i behåll, och Strengnäs Tidning har inte något
arkiv som kan ge svar på frågorna.
Tidningen inledde emellertid serien 20/4 1928 med en mycket kort introduktion av Manne Eriksson, följd av självbiografin, som varade ända in
i oktober samma år. Publiceringen av »Ur Gustaf Ericssons papper» följde
aldrig något bestämt schema utan anpassades efter varje nummers behov,
så som man sagt. Detta gör att det är svårt att leta reda på utdragen.
22/12 1930 lovade redaktören att man skulle fortsätta »publiceringen ur
den skattkammare för vår bygds kulturhistoria» som man påbörjat, men
därefter dröjde det ända till 16/3 1931 innan nästa avsnitt kom.
Såvitt jag kunnat finna, trycktes Ericssons uppteckningar i Strengnäs
Tidning från 20/4 1928 till 11/12 1933. Varken 1934 eller 1935 kan jag se
några bidrag. Sålunda trycktes förutom biografin cirka 20 av Ericssons
mindre foksagor, delar av hans kapitel om husgeråd och de större helgernas firande, kapitlen om åkerbruket och de olika jordbruksväxterna,
praktväxterna, hägnaderna samt skogen och dess behandling och nyttjande. Under november och december 1933 kom så i fyra avdelningar
Hälften- och tredingsbruk, arrendeförhållanden och början av det stora
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kapitlet om näringar och hantverk, vilket tycks vara avbrutet mitt i avsnittet om kolningen. Dessa sistnämnda kapitel saknas i det som trycktes
på bättre papper, möjligen emedan det hela blev så ofullständigt?
Av själva boken blev föga, uppenbarligen bara en liten privatupplaga.
På ULMA — som ju hade speciell anledning att bevaka vad som trycktes
ur de egna samlingarna — finns en liten bok i två avdelningar, den ena
paginerad från 1 till 48, avslutad mitt i en berättelse, den andra från 1
till 144. Den första omfattar självbiografin och folksagorna, den andra
folklivsskildringarna. Texterna följer inte ordningen efter vilken de olika
avsnitten trycktes i tidningen. Så infördes t.ex. »Husgeråd, sängkläder»
osv, under slutet av 1928 och början av 1929, medan folksagorna återkom
under maj och juni 1930, men i boktrycket är sagorna samlade och husgeråd
etc. har sammanförts med helgbeskrivningarna.
Papperet i boktrycket är av bättre slag. Inbindningen av ULMA:s
exemplar skedde 1970; såväl tryckort som tryckår saknas. De båda
delarna av boken uppvisar två olika typsnitt. Boktrycket är utan tvekan
redigerat i enlighet med de ursprungliga planerna, men någon riktig bok
har det inte blivit, och man söker den förgäves t.o.m. på de stora
universitetsbiblioteken.
Sedan den första yrvakna entusiasmen för folkmålen lagt sig och de enskilda studentnationernas landsmålsföreningar insett omöjligheten i det
företag man trott sig gå i land med — att på frivillig väg och på amatörnivå dokumentera svenska dialekter — slogs de samman till Uppsala
landsmålsförening. Södermanland-Närkes landsmålsförening hade upplösts redan 1886, och därmed kom en mindre del av Ericssons uppteckningar till Uppsala landsmålsförening. När sedan Uppsala landsmålsarkiv grundades 1914 och samlingarna började ordnas upp och accederas,
fick denna lilla Ericsson-samling nr 89. En annan mindre samling var den
som Ericsson 1885 sänt till J.A. Lundell, och som Lundell sedan lät ingå i
ULMA:s samlingar; denna samling fick nr 1486. Huvuddelen av Gustaf
Ericssons manuskript, dvs, de som deponerades i ULMA av Södermanlands fornminnesförening, accederades gemensamt under nr 347.
Gustaf Ericssons insamling av språkligt, folkloristiskt och etnologiskt
material för Södermanlands fornminnesförening kan indelas i några större
tidsperioder, vilkas gränser dock inte är skarpa. Som distriktsombudsman började han med att dokumentera dialekten i Fogdö, Helgarö, Vansö,
Härad, Barva och Länna, och samma koncentration tycks hans uppmärksamhet ha haft under hela 1860-talet. Från mitten av sextiotalet vände
han sitt intresse även mot sagor och visor men också mot folktro, och
redan mot slutet av detta decennium var hans samlingar av dessa genrer
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betydande. 1870-talet syns ha erbjudit synnerligen rika arbetsår, då insamlingen fortgått på alla fronter; inte minst har han intresserat sig för
den materiella kulturen. Samma inriktning har han haft i början av 1880talet. Under åttiotalet har han uppenbarligen även bearbetat sina samlingar och renskrivit stora delar av det som sedermera hamnade på olika
institutioner. Hans hälsa blev dock alltmera vacklande, och mot slutet
av 1880-talet var den stora insamlingen över.
Så kan man grovt sammanfatta och datera Gustaf Ericssons gärning. För
noggrannare uppgifter hänvisar jag till Sven-Bertil Janssons uppsats
Folkminnessamlaren, s. LII ff. i den första delen av Folklivet i Åkers och
Rekarne härader. De försök till dateringar som görs i föreliggande volym
bygger också till stor del på Janssons uppgifter i denna Dialekt- och folkminnesarkivets första utgåva av Ericssons uppteckningar.
Man skulle kunna tro, att bevarade, utförliga protokoll med Södermanlands fornminnesförening jämte korrespondens mellan Gustaf Ericsson
å ena sidan och institutioner och enskilda personer å den andra vore tillräckligt underlag för någorlunda exakt datering av Ericssons arbeten.
Några av hans manuskript har dessutom årtal på titelbladen.
SFF hade redan 1915 beslutat att i Landsmålsarkivet deponera Gustaf
Ericssons samlingar, då uppskattade till ca 3 500 (folio)blad. Materialet
syns emellertid inte ha kommit arkivet till handa förrän 1917, då man
den 16/10 i accessionskatalogen finner »Gustaf Ericssons Södermanländska samlingar. Deposition av Södermanlands fornminnesförening enl.
beslut på årssammankomst 1915 den 14 juni». Jämför arkivchefen Herman
Geijers årsredogörelse för verksamheten 1917 (SvLm 1918 s. 70)11.
Någon förteckning över samlingarna återfinns emellertid inte förrän
senare. I verksamhetsberättelsen för ULMA 1927-28 (SvLm 1929 s. 39)
meddelar Geijer, att medarbetaren vid arkivet, fil. lic. Torsten Ericsson,
nedlagt ett stort arbete på att identifiera och ordna Gustaf Ericssons papper, men att detta arbete stannat vid ett koncept, som var ofullbordat
ännu vid T. Ericssons död 1923. Inte förrän 1929 fanns en fullständig förteckning, gjord av dåvarande fil. mag., sedermera fil. dr Manne Eriksson,
som arbetat med den under två år. För närmare redogörelse för Ericssons
samlingar i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala hänvisas till förordet i del 1 av Folklivet i Åkers och Rekarne härader.
Huvuddelen av SFF:s Gustaf Ericsson-samlingar kom således till
Uppsala 1917. I samband med övertagandet och i samråd med SFF ombesörjde ULMA inbindningen av dem. I ULMA grupperades de sörmländska
111 förordet till första delen av Folklivet i Åkers och Rekarne härader uppges att
samlingarna kom 1927. Förnyad forskning har visat att detta är felaktigt.
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samlingarna innehållsmässigt, varvid SFF:s numrering ignorerades.
Någon tidsföljd eller annan möjlighet till hjälp med dateringen erbjuder
således inte denna i och för sig omsorgsfulla uppordning.
Misstanken att inte heller SFF:s numrering skulle kunna läggas till
grund för dateringar bekräftas av ett brev av den 25/10 1927 från Herman
Geijer till friherre Karl K:son Leijonhufvud i Strängnäs, den man som
tycks ha haft det huvudsakliga ansvaret för omorganiseringen av SFF
och överlämnandet av Gustaf Ericsson samlingar. Geijer berör den nya
numreringen av manuskripten och yttrar bl a., att den inte kunde göras i
anslutning till SFF:s gamla, emedan SFF inte tagit hänsyn till innehållet
i samlingarna. Anslutningen till den tidigare numreringen omöjliggjordes
vidare av den omständigheten, att den »ej heller bildar en obruten nummerserie, i det exempelvis något nummer 2 ej finnes. Antagligen har nummer 2 liksom en mängd senare nummer upptagits av andra till Södermanlands Fornminnesförenings arkiv inkommande arkivalier av olika
ursprung.»12

Kap. 1, Näringar, handteringar, yrken och handtvärk
De uppteckningar som publiceras i föreliggande volym (kanske med
undantag av det sista, Kortspel etc., varom mera nedan s. XX)(III f.)
tillhör med stor sannolikhet arbetsåren kring 1880. Kap. 1, Näringar,
handteringar etc. (SFF nr 29:1), har ULMA:s acc.nr 347:15, och utgör därmed en del av den stora samling som Manne Eriksson i sin förteckning givit
rubriken Materiell kultur (347:5-21). Dit hör också samtliga kapitel som
ingår i del 1 av Folklivet i Åkers och Rekarne härader.
Att datera detta kapitel utifrån omnämnande i brev och protokoll är
underligt nog svårt. Det är en av de mest omfångsrika avdelningarna i
Materiell kultur, och det måste ha tagit lång tid både att samla in materialet och att skriva ut texten. Ändå verkar all denna möda vara onämnd,
såvida man inte får anta, att näringar och hantverk räknas in i vad
Gustaf Ericsson i brev till H. Aminson 10/1 1879 kallar »Anteckningar om
folkets lif och hushållning». Samma uttryck förekommer i andra brev och
i protokoll under det följande året (Jansson a.a. s. LX)U). Den enda inre
datering som manuskriptet ger, syns vara upplysningen att arbetaren Jan
Fredriksson vid Johannislund i Norrlänna 1878 föll ner i en mila under inresningen (utg. s. 3, orig. s. 189). Kapitlet måste således ha påbörjats efter
denna händelse.
12 Att nr 2 faktiskt finns (ULMA acc.nr 347:36) motsäger inte Geijers bedömning

av SFF:s uppordning av materialet som helhet.
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Som manuskriptet till kap. 1 nu föreligger, omfattar det 141 foliosidor,
varav 127 innehåller text. Flera av delkapitlen slutar nederst på en
högersida och följs av en blanksida, så t.ex. redogörelserna för tjärbränning, spinneri och färgeri, vilket dock inte verkar vara medvetet gjort för
att bereda utrymme för eventuellt tillkommande anteckningar. Dock följs
avdelningen om kolning, avslutad med en enda rad högst uppe på en vänstersida, av tre blanka blad, och här är det väl tänkbart att en fortsättning planerats. I marginalen på den sista sidan står med blyerts »3 veckors tid för undersökning om släckningen», men antingen detta var en beräknad tid för undersökningen eller den faktiska tid han använt för
ändamålet, så saknas en redogörelse. I övrigt gör kapitlet Näringar etc.
intryck av att ha skrivits utan större avbrott, och framför allt verkar det
vara en renskrift. Visserligen finns det tillägg i marginalerna, men rubricering och uppdelning i stycken är klar och överskådlig. Att Gustaf
Ericsson omgrupperade och renskrev sina manuskript vet vi även av hans
egna brev t.ex. till KVHAA (se Jansson a.a. s. L)(VIII). Hela utformningen
tyder på att han bearbetat en förlaga. Dessutom torde det vara ganska
orimligt även för en mångkunnig man att i detalj behärska så vitt skilda
ämnen som t.ex. kalkbränning, skinnberedning, skomakeri, spinning och
vävning, att han inte skulle behöva samla in fakta och disponera sitt
material före utskrift. Ett par kvarstående luckor och uppenbart sena blyertstillägg ger besked om att han samlat uppgifter utifrån. Förutom blyertsanteckningen anförd ovan finns ytterligare en i avdelningen om kolning, »efter 9 dygn» (utg. s. 7, orig. s. 196), som troligen skall fylla ut upplysningen på en rad ovanför, där det sägs att de nya kolen »fick ligga ännu
någon liten tid innan körning får börja».
Ett annat exempel på Gustaf Ericssons arbetssätt och noggrannhet finns i
avdelningen om tjärbränning, där ettan är tillagd med blyerts i uppgiften
om att tjäran fick stå i förvaringskärl »1 dygn» innan vattnet kunde hällas av (utg. s. 13). Likaledes är det svävande »stå sin tillbörliga tid» i
efterhand preciserat till »två dygn» i redogörelsen för brännvinsbränning
(utg. s. 15), medan däremot siffran om avgiftens storlek för den årliga förseglingen av brännvinspannorna fortfarande saknas (utg. s. 17).
Till kapitlet Näringar etc. har Manne Eriksson räknat ytterligare 10
blad (orig. s. 305-323, efter berättelserna om byk och tvätt), som bär
huvudrubriken »Slagta» och som behandlar slakt av »ko, ungkritter,
kalvär, fåra, svin och hästen». Denna placering av »Slagta» verkar dock
snarast vara en nödlösning, för hit hör kapitlet inte. Det är skrivet som en
Häradsbondes berättelse, på folkligt talspråk. Samma manuskript återfinns i utförligare och något bearbetat skick som nr 1486:2 (Samlingar till-
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hänga red. av Svenska landsmål), ett manuskript som med ledning av
brev 4/12 1885 från Ericsson till Lundell kan dateras till samma år.
»Slagta» skall säkerligen ses som ett fristående kapitel, likvärdigt med
t.ex. »Mat och dryck» (acc. 347:5, jfr 1486:4).
När det gäller kapitlet Näringar i denna utgåva måste anmärkas, att
många av de benämningar på framför allt redskapen som används i de
olika hantverken inte har tagits upp i kommentaren. Bristen kan synas
stor, men bedömningen har varit den, att okända uttryck för sysslor som
endast den införstådde begriper, inte låter sig förklaras med ord. Jag
hoppas, att några förklarande bilder om än i ringa män skall råda en
liten bot på bristen.

Kap. 2, Husgeråd, sängkläder, klädedrägter, hvardagslifvet
samt folknöjen i allmänhet
Detta kapitel föreligger i två utskrifter, det ena med acc.nr 347:16 (SFF nr
10), det andra med acc.nr 347:17 (SFF nr 29:4).
Titelbladen på de båda manuskripten är identiska med undantag av
slutet; på 347:16 kan läsas »upptecknade för [...] af Gust; Ericsson».
Nedersta högra hörnet av papperet är svårt skadat. Man kan förmoda
att luckan skall fyllas i med årtalet 1830.
På titelbladet till 347:17 står »upptecknade för tidpunkten 1830, och
Södermanlands Fomminneförening vördsamlingen tillegnadt, af Gust;
Ericsson dess distriktombudsman».
Titeln återfinns i det allra närmaste ordagrant i ett protokoll med SFF
av 26/5 1880 (jfr Jansson a.a. s. L)(VIII). Möjligen avses samma manuskript
med »Anteckningar om folkets lif och hushållning», som Ericsson skrev
om i brev till Aminson 10/1 1879, liksom med »folkets hushållning, lefnadssätt och seder» i brev till KVHAA 13/7 och 8/11 samma år (Jansson
a.a. s. L)OXI). Dateringen av Husgeråd etc. till början av 1880-talet kan
således anses säker, och Ericssons konstaterande i 347:17, att amerikanska pendylers pris ännu står »vid 25 kronor. Detta är 1880» (utg. s. 76) blir
ytterligare en bekräftelse.
347:16 är kortare än 347:17 — 36 textsidor gentemot 58 — och kan uppenbarligen betraktas som den äldre versionen även av andra skäl. Dess disposition är oklar och tilläggen i marginalerna många. I 347:17 har
Ericsson arbetat in marginalanteckningarna från 347:16 i texten, (nya har
dock också tillkommit), flera delkapitel är åtskilligt utförligare än i
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347:16, och han har i den längre versionen dessutom stramat åt sin stundom talspråkliga stil. Antecknas kan också, att Ericsson i 347:16 fortfarande använder skrivningen qv-, medan han i 347:17 konsekvent har
övergått till kv-.
347:17 är således något tyngre att läsa, mera ansträngt skriftspråklig än
den äldre versionen, men utförligheten är så påfallande värdefull, att
man måste välja denna bearbetning för en utgåva.
Ibland saknar dock 347:17 uppgifter som finns i den tidigare versionen;
somliga ord har skrivits med dialektuttal på ena stället men inte på det
andra, och någon gång har ett folkligt uttryck ersatts med ett mera vårdat men intetsägande. Därför har utgåvan av 347:17 försetts med noter
från 347:16, som avser att ge en fylligare och riktigare bild av folklivsskildraren Gustaf Ericsson.

Kap. 3, De större helgernas firande
Kapitlet om helgerna (SFF nr 29:7) har i ULMA acc.nr 347:22 och utgör ett
av de tre manuskript som lagts samman under rubriken Seder och bruk. De
övriga två är de som utgör kap. 4-7 i denna utgåva (se härom nedan).
Intetdera av subnumren i Seder och bruk är inbundet. De större helgernas
firande består av omslaget, på vilket titeln skrivits, jämte ett inlägg av
22 folioblad med 41 sidor text. Att i protokollen identifiera helgkapitlet
är knappast möjligt; beskrivningarna av manuskripten är vaga (jfr ovan s.
)OIII f.). Men i brev till C.H.E. Mannerstråle, daterat 20/8 1885, skrev
Ericsson att han »på sednare tid» i fornminnesföreningens vård och som
lån lämnat bl.a. »Ett häfte om de större helgernas firande. Foliant». Han
syftar säkerligen på föreliggande kapitel. Dateringen befästs av
Ericssons uppgifter i slutet av beskrivningen av Gåsfesten (utg. s. 120), där
han meddelar att »här bosatta Vestgötefamiljer» kände till en folkfest,
som kallats Lussi-natt. 1884 skrev Ericsson ett brev till Västgöta
landsmålsförening i Lund, i vilket han erbjöd föreningen en samling efter
en västgötsk familj från Viske härad, bosatt i Ericssons närhet (Jansson
a.a. s. LXXI). Helgkapitlet var således under arbete före eller omkring
1884, då hans västgötaintresse syns ha varit aktuellt. I berättelsen om
gåsfesten hänvisar Ericsson också till avdelningen om gäss i kapitlet
Husdjuren (Folklivet i Åkers och Rekarne härader del 1, s. 101 ff.). Av
detta kan i varje fall den slutsatsen dras, att husdjurskapitlet är äldre än
det om helgerna.
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Kap. 4, Äktenskapet, dess inledning, fortsättning och slut.
Ömkelig, sorglustig och vörnadsvärd Dram i fyra akter med
mellanspel13
Det är tydligt att Gustaf Ericsson haft planer på att skriva om äktenskapet medan han ännu behandlade andra ämnen. I avdelningen om hästen i
kap. Husdjuren (Folklivet i Åkers och Rekarne härader, del 1 s. 77) förespeglade Ericsson läsaren en beskrivning av hästens stora och glansfulla
roll i »artik. Bröllopet». I en samling ordspråk och ordstäv (acc. 347:69,
SFF nr 29:6) med påskriften »inkom i Maj 1882» hänvisar Ericsson på två
ställen till »Frieri och bröllop», som han »framdeles» kommer att skriva
om. Den ena gängen anför han ett stående uttryck för stor rikedom: »Ha
skdpe fullt med selver d guld d ugnen full med köppärkittlär» (a.a. s. 150)
— ett uttryck som han sedan använde i Frieri (utg. s. 139). Följande sida
skriver han om att »Höppä ldrbene dy sej» och berättar om kryckor vid
lysning till äktenskap (se kommentaren art. kryckbrev). Detta talesätt
återfinns i kap. Äktenskapet (utg. s. 128).
ULMA:s acc. 347: 23 omfattar nu fyra delar: fyra hopsydda, alt. vikta
foliohäften, vart och ett med egen rubrik men med gemensamt titelblad
på det första häftets första sida. Det är här den pompösa titeln står,
återgiven ovan. Titelbladets rectosida innehåller en indelning i fyra
akter jämte en personförteckning till varje akt. Sammanställningen av
manuskripten är emellertid gjord på ULMA — icke utan stor tveksamhet
— vilket framgår av två lösa lappar, som bevarats tillsammans med
samlingarna. På dessa har två personer, troligen Torsten Ericsson och
Manne Eriksson, vid skilda tillfällen antecknat frågor och iakttagelser
rörande manuskripten, t.ex. »Är detta också mellanspel? — beror på vad
man tar med — så skall det nog ligga — jfr papperssort och anordning —
obs viket till 8:o (icke i mitt minne)» osv.
Buntens första häfte, med rubriken »Frieri, första händelsen» (SFF nr
6), består av tio ursprungligen hopsydda folioblad (18 s. text), svårt
slitna i ytterkanterna och i ryggen, varför det sista bladet lossnat och försvunnit, dock utan textförluster. Texten slutar otvivelaktigt på s. 18.
Troligen har Gustaf Ericsson skrivit åtskilligt flera skisser och utkast
än vad som framgår av det bevarade materialet. Till Frieri finns ett utkast på dialekt, inte till något skådespel utan till en prosaberättelse.

13 Är

det bara en tillfällighet att titeln påminner om följande, mera bekanta:
Wermlänningarrie. Sorglustigt tal-, sång- och dansspel i två afdelningar och sex
indelningar (skrivet av F.A. Dahlgren, tr. 1846).
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Det kallas liksom det publicerade »1 händelsen: frieri» och hör till de
papper som mottogs som deposition frän SFF av Landsmålsarkivet i Uppsala 9 jan. 1929. Det bär signum 1951:39 och upptar två sidor av ett vikt
ark mycket poröst papper, vilket gör att bläcket har flutit ut och texten
delvis är oläslig. Samma lätta, humoristiska ton är anslagen som i det
här tryckta kapitlet ur Äktenskapet, men trots att sidan två inte är
fylld, verkar hela frieriet ändå avklarat. Berättelsen börjar på följande
sätt: »'N ska' mirndels hörd att morän ä' så omtänksammen om sina ungär
att de järnä vill se ut nå'n make ått dom te å me' men de ä lindä.»
Slutraderna lyder: »Nå ä de nu så friären faller i smaken si så blir de så:
ni ä välkumnä en ann gång — Jaha! ska järnä vari! — la nu så ä ärnde uträtta' gu vari löv å nu måtte vi hem säjer ärndeskarn —>>14' Men Ericsson
blev kanske inspirerad av sitt ämne och fann att det höll för åtskilliga
sidor till, och så fick vi den muntra, detaljrika skildring som bevarats i
347:23.
Efter de 18 sidorna om frieriet har fyra blad (7 s. text) med folklustspelet Frieri, första händelsen (Utkast) (SFF utan nr), infogats i pagineringen. Detta är icke Gustaf Ericssons placering av manuskriptet. På en av
de lösa lappar som nämnts ovan har Manne Eriksson (?) antecknat att
Frieri är »flyttat fr. Diverse».
Nummer tre i ordningen är Äktenskapets mellanspel (SFF utan nr), sex
blad hopvikta till ett häfte, 10 s. text med klar avslutning.
Slutligen Barnsöl (ingen anm. om eller av SFF), ett 24-sidigt hopsytt
häfte med endast nio sidor text. Detta häfte har fått den felaktiga påteckningen »Äktenskapets 4 akt» av hand som jag inte kan identifiera,
samt en blyertsanteckning »Tillhör Gust. Eriksson 1889», vilket i varje
fall inte är skrivet av Ericsson själv.
Enligt aktindelningen på första häftets andra sida skall Äktenskapets
fjärde akt utgöras av kapitlet Sjukdom, död och begrafning, men detta
sistnämnda manuskript har redan av SFF skiljts från övriga delar av
kap. Äktenskapet och givits nr 9. I ULMA fick kapitlet acc.nr 347:24. Se
vidare nedan s.
I den ovan (s. XXVIII) nämnda aktindelningen utlovades Giftermålet
som nr 2. Troligen har akten funnits, men den har förkommit på ett tidigt
stadium. Torsten Ericsson, den förste som sökte bringa ordning i Gustaf
Ericssons samlingar då de kom till Uppsala från SFF, antecknade 14/9
1914 att Giftermålet inte fanns på ULMA.

14 Med

reservation för felläsningar.
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Men ett utkast på dialekt tycks finnas, en foliosida långt, med acc.nr
1951:39, dvs. det hör till de papper som kom som deposition frän SFF till
ULMA 1929. Det ovan nämnda utkastet till »Frieri» är ju mycket olikt
den folklivsskildring som till slut utarbetades, och om ett kapitel
Giftermålet funnits, kan man kanske anta att det stått lika långt från det
bevarade utkastet som Frieri från sitt. Sidan 1 av »Om liften» — allt
som finns, trots att det är mycket papper kvar av arket — är ingen bröllopsskildring utan består endast av en imaginär Häradsbondes funderingar över »vöför di jifter sej». Han kommer till resultatet att folk gifter sig
främst för att det ska så vara, därnäst emedan det är bra för att släkten
inte ska dö ut, och för att om en karl är ensam och har »nåe ätguslån»
'något ät(bart) gudslån' »så har 'n svårt för te' å lagd te' e' åt sej», och
att stoppa strumpor och laga en skjorta är också besvärligt, och för kvinnfolk är det svårt att fä in brännvärke 'brännvirke' och andra tunga saker.
Som sista punkt påpekas, att folk alltid har trevligare »när de har nå 'n
te' å' pyllrä me'», och när döden kommer, blir en karl bättre skött om han
har kvinnfolk än eljest. Efter dessa tänkvärda rader får vi veta, att fria
kan gå till på otaliga sätt, och det kunde vara mycket att säga om det,
men man får ta det viktigaste, och det är »Mykke' vill alti' ha' mir de'
ha' vi '1 hört dy gammalt».
I föreliggande utgåva har acc. 347:23 (SFF nr 6) gjorts till tre kapitel:
kap. 4 Äktenskapet etc., kap. 5 Frieri (utkast) och kap. 6 Barnsöl.
I kap. 4 ingår då också vad Ericsson kallade Äktenskapets mellanspel,
tio sidor annat och bättre papper än resten av manuskripten i bunten och
med texten skriven med annan penna än det övriga. Tonen är också en annan än den han anlagt i den breda folklivsskildring som han gjort frieriet
till. Mellanspel präglas mera av Ericssons egna funderingar av etisk och
moralisk art över ämnet. Det är möjligt att detta mellanspel inte hört till
kap. Äktenskapet från början. Av aktindelningen att döma ingick det i
varje fall inte i den ursprungliga planen. Mina misstankar får stöd av
Manne Erikssons anteckningar på en lös lapp, som omtalar att Mellanspel
»låg å annat håll i samlingen». T. Ericsson har också observerat »papperssort och anordning».
I sitt brev till J.A. Lundell 9/12 1886 berättade Gustaf Ericsson att han
höll på med ett arbete om äktenskapet. Han skrev sålunda: »Jag har ett
stort arbete för händer och hufvud, som färdigt torde vinna bifall: äktenskapet, dess inledning, fortsättning och slut. Jag hade tänkt att gifva det
en dramatisk form, men kanske det där väckte blott löje och spe. Må det
som historik bättre tjena sitt ändamål — en folklifsbild — icke en- utan
mångsidig.»
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Det är väl något osäkert om den »dramatiska formen» är den som nu
föreligger som kap. 5 i utgåvan. I SFF:s protokoll 6/6 1891 nämns »ett
dramatiserat utkast om frieriet», och där kan knappast något annat avses än den här publicerade skissen. I och för sig är det väl inte omöjligt att
Ericsson påbörjat sitt teaterstycke redan 1886, men att det av olika skäl
blev liggande; kanske tyckte han att skämtet var grovt, att han själv
väckte »löje och spe»?
Vad som något ökar tvivlet om vad som verkligen är den »dramatiska
formen» är ju att 347:23 inleds som om det redan här vore frågan om ett
skådespel.
På de båda kapitlen Barnsöl och Sjukdom etc. har med blyerts skrivits
»Tillhör Gust. Eriksson 1889», troligen av någon inom fornminnesföreningen. I SFF:s protokoll 5/5 1889 nämns just dessa manuskript, kallade
»skildringar af Södermanlands folklif: Barnsöl eller äktenskapets 4:e
akt samt Sjukdom, död och begrafning, Åkers härad 1832».

Kap. 5, Frieri (utkast)
I ULMA:s nyare utgåvor av Gustaf Ericssons manuskript har hittills inga
långa, sammanhängande dialekttexter tagits med. Ett undantag görs i
denna volym med föreliggande skådespelsskiss.
För sammanhanget med övriga delar av Ericssons kapitel Äktenskapet
och för dateringen är redogjort ovan.
Manuskriptet består av fyra folioblad (sju textsidor) mycket dåligt
papper, som har legat vikt och förvarats utan omslag. Följden är skador
och textförluster, framför allt i neder- och högerkanter på de båda första
bladen. På en liten lös lapp med anteckningar frän uppordningen i ULMA
(jfr ovan s. X)(VIII) påpekas också att Frieri har vikts, varför det »trol.
insänts för sig, i ngt brev el. så».
Högst upp på första sidan står »Utkast» inom parentes, troligen inte
skrivet av Ericsson. Skådespelet är indelat i sju scener. Efter den sjunde,
längst ned på sjunde sidan (utg. s. 140), utlovas en fortsättning, men den
åttonde sidan är tom, och troligen har det aldrig funnits något mera.
Längst ned på manuskriptets sista (skrivna) sida har Gustaf Ericsson
lagt till en not rörande sitt skrivsätt, kanske i samband med att han sänt
iväg skissen till SFF. Där står kortfattat: » I = ske-ljudet g = ng då så är
ihogkommet jmfr tidskr. Sv. landsmålen.»
Ericsson har i Frieri gjort allvarliga försök att skriva så som de lärde i
Uppsala önskade. I regel utmärker han utelämnade bokstäver/ljud, men
det är inte alltid han kommer ihåg det. Oftast skriver han dock ho', ja'
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å', ha' (lon, jag, och, har'). Prepositionen 'med' tecknar han oftas me',
och någon gång använder han sin i andra texter vanliga dialektskrivning
med, liksom han prydligt skriver hand, trots att han väl vet att uttalet
var hann 'hand'.
Tjockt 1 i dialektord (landsmålsalfabetets k) markerar han i alla
manuskript med (ett struket) 1. Detta återges här liksom i den tidigare
utgåvan av Ericssons texter med en fet typ (1).
Ett landsmålstecken för ng (g) har han tillägnat sig med viss noggrannhet (ehuru det inte alltid är »ihogkommet»). I Frieri skrivs sålunda t.ex.
gå ger, lugnä dej, ja tägker, ugen ('ugnen').
Ett av landsmålstecknen för sje-ljud har han införlivat, nämligen f.
Detta brukar han regelbundet i kan fe, men i andra ord glömmer han det.
Således skriver han ursprungligen själv men ändrar till /ä/v. Likaledes
ändrar han i några andra ord med uddljudande sje-ljud, t.ex. i sjöskumspipa, skinnkrage, skämmer, skylla.
Ett par ord med förmjukat k-ljud har han ändrat på följande sätt:
känner har blivit tjänner, kistur (listor') har blivit tjis tur, körseln och
körkvärde' till tjörkseln resp. tjörkvärde' ('kyrkselen, kyrkvärden').
Frieri saknar hy- och -fy-; Gustaf Ericsson skriver så ljudenligt som han
förmår. En enda gång skriver han hva' ('vad') men upptäcker det och
stryker h-. Och ersätter han en gång med d, ge ändrar han till je och gjolder till joIder ('gjorder').
Den olärde Gustaf Ericsson har gjort ett fint arbete i sitt dialektala teaterutkast. Men kanske var det riktigt att han avbröt försöket; Frieri hade
troligen blivit för odramatiskt trots allt och därmed långdraget.
Följande principer har jag sökt följa för den tryckta utgåvan:
Att i detalj redogöra för varje liten ändring har synts mig meningslöst.
Väsentliga ändringar och tillägg är införda utan kommentar (de principiellt viktiga har anförts ovan). Det handlar här om ett icke renskrivet
utkast: inkonsekvenserna är stora i både interpunktion och stavning.
Ingendera är korrigerad. För att texten skall bli lättbegripligare har jag
dock någon gång tillåtit mig att fullfölja en parentes.
Manuskriptet är inte lättläst, och någon klar uppdelning mellan repliker och anvisningar av skilda slag finns inte. I detta stycke är min utskrift redigerad. För större läsbarhets skull har jag använt kursiv stil i
scenanvisningar och »avsidesrepliker» (dvs, vad jag tolkat som sådana;
ofta rör det sig om vad personerna tänker). Ericssons folklivsskildring är i
sin dramatiska ofullkomlighet ett roande och givande litet dokument, i
vilket författaren har lagt in mycket av sin människokunskap, sina egna
funderingar och sin ironi.
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Kap 6, Barnsöl
Kapitlet om barnsöl är redan behandlat ovan (s. X)UX) som den sista
delen av ULMA:s acc. 347:23 (SFF nr 6). Mycket finns inte att tillägga.
Skildringen fyller ju endast en liten del av det disponibla häftet: nio
sidor av 24. Slutet kan nog betraktas som abrupt, och en utlovad not rörande avfärd till kyrkan eller »hämta präst» (utg. s. 144) saknas.
Troligen hade Gustaf Ericsson tänkt att fortsätta berättelsen på någon
eller några punkter.
Tillkomsttiden kan med hänsyn till blyertsanteckningen bredvid rubriken (jfr ovan s. X)(DO sättas före 5/6 1889.

Kap. 7, Sjukdom, död och begrafning
Kapitlet omfattar 16 hopsydda folioblad, varav två bildar ett (lösslitet) omslag med titeln på första sidan och »SFF no 9» skrivet med
bläck jämte »Äktenskapets 4 häfte» och »Tillhör Gust. Erikson 1889»
(tilläggen av två olika händer) med blyerts. Skildringen upptar 27 sidor.
Visserligen finns flera tillägg i marginalerna, men huvudintrycket är att
här föreligger en renskrift.
Rubrikerna Sjukdom — Döden — Begrafningsdagen och Bouppteckningen är snyggt förda överst på var sin sida. Då resp. avdelning inte alltid fyllt en hel sida, har avdelningarna Barnlik och Auktion troligen
förts in senare på ledig (och lämplig) plats och med liten stil, eftersom
utrymmet var begränsat.
Dateringen är densamma som för Barnsöl, dvs. före 5/6 1889.

Kap. 8, Kortspel, slantspel, figurspel
Utgåvans sista kapitel består inte av sammanhängande hela manuskript
som de föregående utan är sammansatt av flera delar. Rubriken har det
tagit från den första ingående delen, ULMA:s acc. 347:65 (SFF nr 16).
Kapitlet hör inte riktigt ihop med utgåvans övriga, som väl kan samsas
under en gemensam rubrik Livet i helg och söcken. Skälet till att detta
sista kapitel ställts samman är uteslutande praktiskt: Gustaf Ericsson
anförde så många exempel på spel och lekar (främst i bokens tidigare
delar), att det enklaste var att ta hans egna beskrivningar som ju redan
fanns, och att i kommentaren hänvisa till dessa.
Kortspel etc. utgörs av ett häfte om 16 foliosidor (17 s. text) och ingår i
en bunden volym. I denna utgåva har hela acc. 347:65 återgivits, fastän
några av de beskrivna spelen inte nämns i den föregående texten. Mellan
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de s.k. tokspelen och kortspelen av typen Svälta räv och Svartepetter
finns ett tomt blad. Den följande sidans text verkar tillkommen i efterhand; troligen har Ericsson lämnat plats för tillägg. Han har gjort en klar
tredelning av spelbeskrivningarna: kortspel utan pengar, så penningspel
med kort och slutligen rena slantspel. Ingen av delarna verkar emellertid
helt slutförd, och av handstilen att döma har de tillkommit vid skilda
tillfällen. Det är dessutom att märka, att de på titelbladet utlovade
figurspelen saknas, trots att det finns gott om papper kvar i häftet.
I det ovan (s. XVI) nämnda brevet av 9/12 1886 till Lundell berättade
Ericsson att han hade en samling kortspel och figurlekar, och han kan
knappast avse något annat kapitel än det här publicerade. I samma brev
säger han sig också ha stora .samlingar lekar. Men får man döma av inlämningsdatum till KVHAA, skulle nyssnämnda samlingar ha kommit
akademien till handa redan 1878-79. Tillkomståret för Kortspel etc. är
således oklart, men det bör ligga före 1886.
Den andra delen av kap. Kortspel etc. (utg. s. 172 ff.) innehåller lekbeskrivningar, med ett undantag hämtade ur acc. 347:64 (SFF nr 22); »Hök
och dufva» (utg. s. 173) är tagen ur acc. 347:63 (SFF 100). 347:63 och 347:64
utgör delvis dupletter av varandra. Skillnaderna mellan två beskrivningar av samma lek är emellertid obetydliga och oväsentliga. Bland
lekarna i föreliggande utgåva återfinns endast sådana som nämnts på annat ställe i boken. Här handlar det således inte om fullständigt ätergivande av ett manuskript.
De båda manuskripten 347:63 och 64 saknar datering, och det är i det
närmaste omöjligt att säkert identifiera dem i KVHAA:s protokoll. Däremot är acc. 347:61 (SFF nr 29:3) och 347:62 (SFF nr 21) daterade. Båda
innehåller danser och lekar. På 347:61 står 25/5 1881, och 347:62 har en
blyertspåskrift: »Länadt af metallarb. Erikson 10/10 82.»15. 347:63 och 64
är med avseende på papperssort, stil, bläck och uppställning så lika de
båda daterade, att man måste få tidsbestämma även dem såsom tillkomna ca 1880-82.
Utgivningsprinciperna för föreliggande volym av Gustaf Ericssons uppteckningar är desamma som för den första delen af Folklivet i Åkers och
Rekarne härader; se detta arbete s. VIII ff. Utgåvan följer således
Ericssons skrivsätt så nära som möjligt. Inkonsekvenser, fel och uteslutningar korrigeras ej. Ericssons egna parenteser har återgivits med rund
parentes ( ), medan hans marginalanteckningar och tillskott placerats på
lämpligt ställe i texten, omslutna av grekparentes ( ). Mina egna inskott
15 Handstilen

kan möjligen vara J.A. Lundells.

— mestadels supplerade bokstäver och för sammanhanget nödvändiga
kommatecken — har satts inom hakparentes [ ].
Från slutet av 1860-talet arbetade starka krafter på en stavningsreform. Några exempel på verksamheten är det Nordiska rättstafningsmötet i Stockholm 1869, Rättstafningssällskapet, som bildades 1885, och
tidskriften Nystavaren, som utkom 1886 till 1897. I Svenska landsmåls
första häfte (1878, tr. 1879) meddelade J.A. Lundell, att tidskriftens
stavning skulle ansluta sig till »Nordiska Rättstafningsmötets öfvergångsförslag», så att man t.ex. bytte q mot k, cc mot ck och ks samt uteslutande skrev ock 'och'. Gustaf Ericsson måste ha följt debatten ganska ingående, och han kommenterar då och då olika stavningar i sina brev. Det
har föresvävat mig, att man med hjälp av hans stavning skulle något
närmare kunna datera hans manuskript, men tanken har fått falla.Det
märks ibland att Ericsson har nåtts av nya signaler, men han tycks sällan
helhjärtat bekänna sig till någon riktning och är inte konsekvent i de
ideer han anammar.
För denna utgåva liksom för den tidigare gäller, att slutljudande -a och
-e kan vara svåra att skilja från varandra i Ericssons handskrifter och att
jag därför kan ha tolkat fel någon gång. Osäkerheten på denna punkt
skapar svårigheter för publicering av Ericssons långa dialektuppsatser; i
sådana gäller ju mer än eljest att en av dialekt vetenskapligt intresserad
person skall kunna lita på att en text är absolut korrekt.
Sörmlandsdialekt förekommer i denna volym huvudsakligen i teaterskissen Frieri (s. 134-140), f.ö. på spridda ställen liksom i föregående utgåva. På samma sätt som tidigare återges här med 1 (fet stil) det kakuminala (»tjocka») /, som Ericsson tecknar med ett struket I. För ett d-ljud som
»förr funnits, men nu ej längre höres» brukar Ericsson ett struket d, här
återgivet med d. Vidare förekommer här ö för ett grumligt ö-ljud, t. ex. i
pöjke, börtä, hönöm ('pojke, borta, honom'), och i Frieri finns dessutom
landsmålstecknen g och]; för vilka redogörs ovan s. XXXII.
Föreliggande utgåva vilar som den föregående på samarbete med kollegerna vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Ordbok över
Sveriges dialekter, SAOBArkiv och Landsarkivet i Uppsala. För förklaringar till fackuttryck i guldsmedsvokabulären står silversmeden Eric
Löfman i Uppsala. Bildmaterialet kommer från Nordiska museet och
Strängnäs museum, men även Svenska Tobak AB har ställt material ur
sina samlingar till förfogande. Jag tackar alla varmt för hjälpen.
Anna Andersson jämte Astrid och Signe Tallfors har med generöst ekonomiskt bidrag verkat för tryckningen av såväl denna del som föregående
av Gustaf Ericssons uppteckningar.

Att finna illustrationer från norra Södermanland, lämpliga att belysa
Gustaf Ericssons 1800-tal, visade sig i det närmaste ogörligt. Populariteten hos Vingåker och folkloristiskt givande socknar i Österrekarne
härad, under 1800-talet nästan lika väl beskrivna av konstnärer som
någonsin Dalarna, visade sig ha blivit näst intill katastrofal för övriga
delar av landskapet. Då skillnaderna mellan olika trakter inte var allt
för stora (utom när det gäller vissa kvinnodräkter) hoppas jag, att
läsaren ändå skall få en någorlunda riktig bild av Gustaf Ericssons värld,
eftersom tidsramen för illustrationerna är iakttagen så gott det gick.
Uppsala i maj 1990
Magdalena Hellquist

Näringar, Handteringar,
Yrken och Handtvärk;
Handtvärkare och Kunnig.
Manliga och Kvinliga
Hem och Husslöjder, samt
Handarbeten.
Åkers Härad 1830-40
iakttagelser af Gust: Ericsson

Som all människans värksamhet blott åsyftar att kläd' sej å' föd' sej så
skulle den vidlöftiga artikulation som rubriken antyder vara öfverflödig,
men som värksamhetssätten äro så mångartade och språkbruket äfven
häruti ännu sålunda tillämpas, så vill man äfven hålla sig därtill, och
att därigenom hufvudsakligen skilja värksamhetens hufvudsakligaste
grader och afdelningar; jag börjar med

Kolning
Denna näringsgren, om jag så får uttrycka mig, har en stor inflytelse på
allmogens hushållning och värksamhet. Åkers Styckebruk och Eskilstuna
manufaktursmide m: fl: påkallar inom Åkers och Rekarne, jemte en god
del af Selebo, Daga och Villåttinge Häraders allmoge en hög värksamhetsgrad, och förtjenar således, att såsom egendomlig för orten omtalas
det äldre systemet jemte öfvergången, som nu beifras, till ett rationelt
system. Äfven häruti, som i alla andra skogsförvandlingssystem, hafva
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märkliga förändringar undergått, hufvudsakligen åsyftande besparing af
Skog och besparing af arbetskrafter. Till kolning duger visserligen hvarje
trädslag som heldst förutom Ekvirke, ty däraf blir inga Kol; Men förnämligast användes tall och gran. Björk och Alvärke kunna visserligen båda
delarna antagas, om blandad tillgång därpå gifves, men heller icke just
gärna några andra trädslag. Innan man tänker på virket så bör man hafva
tankar om en kolbotten som går väl och icke för nära någon plats där förut
känndt rå befinnes. Rå infinner sig nog själfmant till en kolbotten eller
kolmila, så fort dess behandling företages.
Ja nu har man utsatt en kolbotten och bör dess läge vara så att den icke,
så att säga, ligger i kärr eller sumpmark, men likväl så att den är skyddad för åvädr.
Då man nu har en bottenplats utsedd så börjar man att fälla kull skogen. Man barkar med yxan två kanor, manshögt från stubben och så fäller
man trädet för frifall, och får så träden ligga från våren till hösten.
Om hösten då det hufvudsakligaste jordbruksarbetet försiggått så går
man till skogen för att skotta upp botten, antingen en gammal botten
hvarpå man kolat förut, eller ock att upptaga en ny. Detta uppskottningsarbete är ingalunda någon lätt sak ty man nödgas spjärna i rötter och stubbar. Emedlertid så upparbetas bottnen cirkelrund, platt, och med nedsatt
centrumsstör. Är det gammal botten så finns naturligtvis stybb eller
sådant lämpligt betäckningsämne; men är det ny botten så beror det på
skiljaktiga förhållanden, ty är det sandmark eller sandmo, så har man
detta som lämpligt betäckningsämne, men är det däremot lergrund så nödgas man ditföra, endera kolstybb från gamla bottnar, eller ock sandmylla
eller rättare jord för att göra leret lösare därtill.
Så går man till kolskogen fullt manstark för att upphugga kolvirket,
och hugges det i tre alnars längder för grundringen, hälften kortare för en
därpå stående ring och kortare bitar jemte förefallande grenar får användas till kull och vidare för afjämkning.
Men i och med detsamma som virkes och bottenbearbetningen föregår så
skall man äfven vara betänkt på kolkoja, för kolningsarbetarnes bostad
under den pågående kolningstiden. Vid bottnens första bearbetning så passar man sig så att om möjligt det finnes en jordsten, jordfast större sten mot
hvilken man kan bygga ett slags mur eller fyrugn. Denna utgör då vanligen en sida af kojans byggnad. Två aftrappade, röstformiga eller röstformade gaflar upptäppas såsom vid gärdesgårdstäppning med hånk och
stör och af gröfre fyra å fem tums virke med mellanlaggd mossa af tillbörlig manshöjd. En takås lägges därofvanpå och så reses såsom en vanlig
takresning, ståndvirke däremot. Därpå fylles och bandas med mossa, och
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därofvanpå fylles till halfalnstjockt med stybbe, sand eller torf. Muren
upptager nu en god del af det ena takresningspartiet och därmidtemot befinner sig dörrhålet i reslutningen. Då nu kojan är färdig så anläggas bressar eller sängar, en vid hvardera gafveln, med först två korta tvärstockar
och så därofvanpä en långstock. Denna säng uppfylles och bäddas med
friskt, grönt granris efter dens smak som skall hvarje bress begagna. En
eller två huggstockar eller kubbar hörer till möbleringen och är oskiljaktig från kojan så länge hon kan stå uppe. Nu är kojan i ordning, men dörren! — Uti Länna socken äro alltid två kolningsbolagsmän om hvarje botten eller mila och då arbetet i allo är halfveradt förut så måste äfven
dörren lika bekostas. Det är därföre nödigt att hvardera tager sin brädlapp, hvar sin nar och hvar sina fyra tretumsspikar, hammare och
hoftång och en halfgröfre borr; ty när nu bräderna medelst narama äro
fogade till en dörr så skall man inborra en pinne hvilken räcker genom
dörren Sex å Åtta tum åt hvardera sidan såsom handtag för dörrens upplåtande till ut och ingång. Utanför dörrens midt så nedslås en påle mot
hvilken dörren får hylla medan man genomgår dess öpning. Spiseln med
spiselöppningen och skorstenen äro uppmurade af lämplig gråsten och är
spisens botten eller under eldsstaden alltid fylldt med sand för att vid
dennes upphettning kunna steka potates. Så är kojan, som den kallas, färdig.
En vacker dag så skall man föra in virket och då är ju godt att ha kojan
i ordning för att värma sig uti, samt att däruti kunna värma sin mat. För
virkes införningen skall vara en drög, kallad koldrög, byggd såsom en
vanlig dragkälke med medar och två bånk och fjetterlag sammanbundna
med en dymlingsgrof spole. Denna drög är oskodd och åndrad, och är en
besynnerlig metod rådande att virket måste på barmark med denna drög
sammanföras, ehuru det många gånger kanske var lämpligare att sammanföra det vid blifvande snöföre. Ja virket är sammanfördt och en annan
dag så skall man resa in d:v:s: göra milan trädfärdig. Vid inresningen
(störar sättes uti ring 5, 6, 7 å 8 och hvilka stödja sig mot en hånk som kallas pipan> råder det mod att midtknubben skall uppsperras på stötsor och
varda hängande och emot denna knubbe så reses virket rundtom. Stor försigtighet bör emellertid råda vid inresningen, ty det har händt att en inresning gjort korsramling hvarigenom arbetspersonalen kommit i lifsfara.
Så skedde t:ex: med en arbetare lan Fredriksson vid Johannislund och
Norrlänna i Länna Socken 1878 m: fl:, kanske?
Ja man reser underringen till sin fulla vidd, och har man beräkningen
på vanligen 14 å 16 famnars mila och för dennas lagliga storlek, så mätes
då underringens midt rundtomkring. Ofvanpå underringen så reser man

Kolarkoja på Bergas mark vid Hult i Länna sn, Åkers hd. Foto Ture Ärlund 1943, Strängnäs museum.

Kolmila 1926. Åkers styckebruk 1:1, Åkers sn, Åkers hd. Foto Carl A Ericson, Strängnäs museum.
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omkring pipan, åter en ring af kortare virke. Man reser alltid virket med
storändarna åt marken så att de måste småningom blifva inåtlutande och
vid ringarnas yttersta afslutning vara i den lutning att stybben möjligen
kan kvarblifva. Nu kallas hon vedfärdig och så blir att hugga granris.
Granar utsökas som hafva möjligast tätaste riset, fint, grön[t] och barrrikt. Man hackar af riset med skära och framför det på drögen, samt pålägger däraf så tjockt så man kan tro det icke någon stybb kan rinna
igenom och då detta är fullbordadt så säger man att man har henne grön.
En annan dag kommer man fullt manstark, försedd med skoflar och spadar för att stybba milan, d:ä: att bekläda henne med kolstybbe eller sand
och så att detta fullt kan innesluta röken och hettans utbrott. (Man nödgas
förse sig med ett större antal block för att kvarhålla stybben om milan är
brant.) Från milans anläggning och under hela dess bearbetning så får eld
icke nämnas, utan hete, likaledes får man icke nämna kol, utan svart, det
svarta. Så fort milan är påbörjad, så disponeras mila, botten och koja af
Rå, och om man genom förvetenhet misshagar dessa makter så är det illa
beställdt med hela milan och dess bestämmelse. Vid resning och
stybbning så lagar man alltid att hafva pipan fri till antändning.
Nödvändiga redskap vid milans behandlande äro: Koltrappa, en gröfre
stock med inhuggna trappsteg, två klubbor, så en å två harkor jemte spade
och skofvel samt en spetsad stör, och yxa det är som amen i körkan. All
denna redskap har sin bestämda platts för att kunna fatta dem i kola
mörkret, om så fordras. Men man bör ju ock hafva brandjärn, ett korgformigt gallradt järnredskap uppsatt på en stör eller stång och hvaruti man
har torrved brinnande för att lysa sig med. Det är likväl icke alla kolare
som nyttja brandjärn utan man får lysa sig med bloss huru man kan. Innan
man är beredd för antändningen så skall man flötta, som man säger, d:v:s:
man skall åka till kolkojan med panna eller kokpanna, stekpanna,
vattenkärl, en drickesankare, en branog påse potates, korf och bröd och
kanske mera sofvel, huggstock, handyxa, tälgknif och skedjärn, samt
något lämpligt klädesplagg till ytterplagg i händelse af väderleksombyte, ruskväar. I Länna socken, och under Åkers Styckebruk, så har alltid
begagnats bolagskolning, d:v:s: två hushåll i förening och detta är förmohnligt för aflösning då en behöfver hvila.
Ja nu är man ditflyttad och nu skall man sätta i. Man är reserverad med
en tunna torra kol och man gör en brasa, samt efter nedsläppning af kohl
och torr ved ömsevis, nedsläpper man värme i röret eller pipan och fortfar därmed tills pipan är full och sålunda får det stå och gassa sig en
stund. (Man brukade någon gång vid privatkolning antända vid marken,
men sättet tillämpas icke ofta.) Nu är att bereda sig på fyllved och torr-
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ved. Då hon nu stått någon stund så att man tror heten fattat virket omkring pipan så sätter man igen henne, på så vis att ved inpluggas i pipan
och därpå lägges granris, samt därofvanpå kolstybbe till så pass tjocklek
att icke en smula rök kan framtränga, ty kullens täthet är en huf vudsak.
Nu går man genast ned och börjar uppsticka rökhol rundtomkring nedåt
foten, två å tre rader eller ringar och där står nu röken ut som en basun, och
nu har hon fått så mycket så hon intet hostar det ur sig, som man säger.
Inom en timma så får man gå upp på kullen och öppna varmpipan försigtigt så att icke stybbe må nedfalla och då uppflammar en hög eldpelare
ur röret. Man har då af nöden att skynda sig att bära fyllnad och nedkasta eller till slut nedkila i röret samt åter betäcka det med ris och
stybb. Nu säges hon tagit första fyllen. Lättjefulla arbetare låta henne
öppna sig själf, men man får då ofta mera besvär och gör skada, ty genom
stybbens nedfallande blir kolningen hämmad, och man har sedan svårare
att få den tätt betäckt. Då hon nu rökt så länge som en vand kolare finner
lämpligt, så skall hon klubbas från kullen och nedåt för att tillpacka
hvad som är utkoladt, men man måste härvid gå försigtigt tillväga
första dygnet igenom ty det kan hända att hon tager fyll en eller flera
gånger ännu, och om en arbetare skulle gå öfver en sådan inre anfrätning,
så kanske han faller in i milan och bränner sig eller till och med tillsätter lifvet. För hvarje gäng hon klubbas så måste rökholen uppstickas och
beror af vädrets beskaffenhet hur mycket rök man får gifva henne. Råder
storm så minskas rökholen, och tvärtom. Har man nu icke misshagat rå så
behöfver man icke vara rädd, ty om något förspörjes, såsom fyll öppnat
sig, eller annat ovanligt inträffat så bultar det på kojans dörr, och då vet
man hvad ens frid tillhörer. En omständighet förekommer stundom att
milor slå sej, och hvilket består däri att hon med en förfärlig knall afkastar stybbbetäckningen och är då stor fara ä färde att hon kan helt och
hållet brinna upp om icke man har tillräckligt med stybbe och tillräckliga krafter att påskotta dem i hast. Orsaken kan här icke bedömas ty
kolare själfva hafva icke dess orsak klar för sig. Troligen beror det af instängd luft, fukt eller så, och vare härmed huru som heldst så får Rå
skulden och någon därtill som misshagat detsamma. Sådana exempel
förekomma likväl mera sällan. De första dygnen innan milan går i fot,
d:v:s: då kolningen å ena sidan hinner marken, så måste man i allt vara
ytterst uppmärksam, ty därförinnan kan hon ta fyll när som heldst. Man
klubbar milan tätt och ofta, hvar tredje eller hvar fjärde timme för att
sammanpacka de egentliga kolen och den afsättning som uppkommer af
skillnaden emellan kol och virke, kallar man stöt. Rökholen uppstickas
alltid en fot ifrån stöten, men man får icke gifva dem för mycket rök ty då
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löper värmen rundtomkring och virket förblifver okoladt inuti. Det minsta en botten hetar gör att vid högsta kanten nedgår hetan fortast till
marken och säges hon då gå i fot. Då så skett så upptagas alla brandstumpar och ris från foten och tilltäpper man sorgfälligt med stybbe att
luften icke vinner tillträde. Nu är ingen fara för att olycka kan inträffa
och nu kan en ensam karl sköta den största mila, ty nu går kolningen mera
jemt. Om virket är surt eller någon särskild knubb är gröfre så kan kolningen delvis hämmas men ickedestomindre så äro de varande kolen heta
och förbrinna till aska och småkol. En sådan mila säges fräta, och dylikt
inträffar i någon mohn, mer eller mindre på nedgångssidan.
Dylika kolare som sålunda fick vistas i vilda skogar fjorton dagar till
tre veckor hade ett egendomligt lefnadssätt. Elden brann i kojugnen både
dag och natt, natt och dag, och i kojan var så hett så man kunde steka
strömming på väggarna, som man säger. Man låg och gassade sig, hvar på
sin granrisbädd utan andra kläder än hvardagliga gångkläderna; man
stekte sin potates i den varma askan samt åt och drack vidare hvad man
hade. Den som af naturen var lat tog ock för sig af lättjans goda gåfvor,
men den flitige kunde slöjda och kreta, trädskor, skedar och mycket annat
smått (samt spelade kort). En tid brukade man göra en sorts ryggradskotor
af träd, ganska egendomligt sammansatte, och hvilka fanns i hvarje
bondstuga sammanfogade till en ring och hvarpå man brukade sätta stekpannan då den framsattes på bordet med dopp. Dessutom lappade man
kläder, sydde förskinn och handskar m:m:
Sedan trackthuggningssystemet blef infördt omkring 1850 60 så kunde
större kollag finnas af 8 å 10 milor icke långt aflägsna från hvarandra
och då fördes ett vildt lif. Man skrålade och hurrade, tjöt som vargar,
trummade på stekpannor o:s:v: samt däremellan spelade kort. Ja när nu
milan var utkolad så igentäppte man rökholen och afklubbade milan och
då gafs bud till hemmet. Då blef att tinga rifningshjälp, och därtill voro
såväl kvinnor som männen användbara. Rifningsdagen skulle det vara
litet kalasaktigt och därtill bränvin, äfven sedan bönderna köpte sitt
bränvin och det kostade två Riksdaler kannan; ett stop, det minsta. Efter
det nu milan stått tillsluten minst två dygn så drog man i väg med en stor
vattentunna, såar, kar och ämbar. Personalen skulle bestå af: (vattenkörare), uttagare, två harkare och fyra släckare, och därtill dugde
kvinnor, nog då kostligt utstyrda. Då nu utrifvarne afskottat stybben så
började han utgräfva kolen med en stor enkom därtill förfärdigad
järngrep, och harkarena med sina långpinnade harkor uträfsade kolen ett
godt stycke därifrån och bildade såsom en ring. Eld befanns i kolen, men
de voro blott heta, och då blef det att med någon skopa gå och såsom med
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skinnvatten öfverskölja där det satt i, samt hafva en påk att röra däri så
att ångan och imman fick sprida sig och bidraga till släckningen. Sålunda
hade man fullt opp göra i två dagar. Då nu kolningen var färdig och botten renräfsad så fick släcknings och rifningspersonalen tåga hem och blott
två personer blefvo kvarliggande att akta kolen i trenne dygn, ifall de
skulle hettä opp sej (antändas) ty så länge kunde de ligga och döljä.
Under bevakningstiden så kunde vaktkarlarna hugga granris för att betäcka kolen att icke snö eller regn må för mycket falla på dem. Sålunda fä
de ligga ännu någon liten tid innan körning får börja.
(Då man sålunda utgjort sig så flötter man hem med hela sin attiralj, och
detta är nog välkommet, ty efter att icke på tre veckor fått afkläda sig
eller ömsa linne, eller ens tvättat sig en enda gång så tycker kolaren, efter
denna operation, sig bli en ny människa, och detta icke att undra på.
Kolare befinna sig väl af kolröken, men försigtigheten, som tyckes så nödvändig, att med varsamhet utträda ur kojans hetta och ofta ut i den skarpaste köld eller snöyra, bekymrar dem föga. Ingen kolare får vara frusen.)
Tilll
KOLKÖRNING skall vara enkom bredare kälkar, kallade kolkälkar.
Så skall det vara kolryss uppmätt och justerad samt stämplad af särskild
kolmätare vid bruket. Då en storryss beräknades till 40 tunnor så skulle
halfryssen äfven kunnat innehålla 20, men så var aldrig förhållandet,
utan han innehöll icke mera än 18, och i högst sällsynta fall 19. Sådana
begagnades förr allmännare, såväl till bruken, som vid privatförsäljning,
men nu har man vid privatförsäljning antagit s:k: last-ryss, och hvilken
kallas tolftunning, men man har nu sammandragit dem till 8 å 9 tunnor för
att purra på Eskilstuna Smeder. Vid all kolkörning var nödigt att vara
försedd med Korgfat och harka, ty i fall man stjälpte omkull så kunde
man snart upplassa igen. Ett sådant korgfat var med ena brädden flackt
nedböjdt mot marken för att kolen lättare kunde inharkas där.
BRANDSPIK. Då man ref en mila så blef en hel, större eller mindre
mängd, med bränder. Dessa sammanrestes sedan kolen voro bortförda från
storringen till en särdeles mila och skulle rättvisligen utkolas på samma
vis, som stormilan, men så tillgick icke. I dess ställe så, då den på vanligt
sätt blef betäckt med ris och stybbe, efter antändingen i toppen lämnades
att nästan fritt lågbrinna, men då likväl lågan kunde hämmas efter behag medelst stybbens påskottning. En dylik brand gaf nattetid ett sken på
himmelen som syntes ganska långt och kunde för ovana åskådare anses
1 Här är med blyerts tillagt »efter 9 dygn».

8
som vådeldsken, men skenet var af mindre omfång och icke så flygtigt
flammande som då ett hus fritt brinner. Kolen efter dessa brandspikar
voro av föga värde, ty hvad som var kol var löst som spiskol och dessutom
voro de icke fullt genombrända utan bestod af större delen träd. Men det
dög att lägga i Masugnen, mente man, och om kolstjälparen fick sig en sup
så fick ofta bränderna passera bland kolen.
LIGGMILOR. Förutom det här anförda allmännaste kolningssättet, så
försöktes här och där liggmilor, sålunda, att såsom en gafvel af trindvirke uppsattes och så upplades virkets sotändar däremot af kortare och
längre, högst 6 å 7 alnar, till den höjd att det hela blef såsom en liggande
treklufven kägla. Denna antändes på något ställe invid marken. Den
hade den fördelen att icke taga fyll, men kolningssättet användes icke
något betydande och alldeles icke af någon Lännabonde.
OLIKA KOLNINGSMETODER hafva visserligen genom förslag af här
vistande andra provinsinnebyggare, och synnerligen Östgötar försökte,
men hafva icke vunnit förtroende för det gamla sättet.
[Texten troligen ofullbordad .21

Kalkbränning
har icke varit en så obetydlig binäring där tillgång på kalksten förefunnits. Huru vidsträckt denna handtering sträckt sig är nu icke här speciellt
kändt. Men visst är att inom Länna Socken idkades kalkbränning allmännast och längst efter sedan den i grannsocknarna upphört. Det fanns kalkugnar nära nog vid hvarje bondgård och detta hos nära nog sammanboende
grannar. Några egentliga kalkberg funnos icke så att säga för allmänheten tillgängliga utan sammanfördes, här och där i skogarna uppsökt och
uppgräfven vräksten som under den våldsamma floden blifvit lösryckta
och kringförda. Märken synas allestädes i skogar och backar efter sådana
gräfningar, och kan väl ännu synas en och annan kvarliggande. Kalkberg
finnas visserligen inom Länna socken vid Kalkuddens Hemman och hvarest kalkbränning föregick i större skala, men såväl där, som allestädes
inom Länna, å hemmanen som lydde under Åkers Styckebruk blef kalkbränningen såsom skogsödande och utan motsvarig värdenytta, förbjuden.

2 Här är antecknat med blyerts: »3 veckors tid för undersökning om
släckningen».
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Inom Barfva Socken och omkring Öknasjön finnas kalkberg, urkalk, men
dessa tillhöra Lindholms och Bergshammars Säterier.
KALKUGNARNA voro anlaggda uti någon backe där grunden var torr
och vattenfri. Den uthöggs och murades med gråsten cirka 4 å 5 alnar lång
och cirka 2 alnar bred, samt cirka 3 alnar djup. Den var kringmurad men
med ett hol vid botten af 1 1/2 al[ns] bredd och en alns höjd. Virket var nu
framfördt och kunde få vara det värrsta vrakvirke af björk eller annat
som icke kunde sönderhuggas till spiseldsbränsle. Detta inlades korsvis i
ugnens botten till nära nog en alns höjd eller något därunder, och så att det
ofvanpä formerade en hvalfbåge. Därpå lades sedan kalkstenen och inkilades så att det formerade ett slags hvalf för att icke nedfalla på
ugnens botten. Då man nu fick ugnen fullproppad så antändes virket och
hvarefter detta förtärdes så infördes i ugnen nytt virke. Sålunda underhölls elden två, tre, fyra å fem dygn, efter som kalkstenen var grof till.
Då man nu var förvissad om att han fått gass så upphördes med eldningen
och han fick svalna.
KALKBOD hade man anlagd i ugnens omedelbara närhet och var denna
timrad af trindvirke med mosse mellanlaggd och med s:k: Snedtak,
lutande åt frånsidan från dörröppningen. Golf fanns af bräder eller plank.
Då nu kalkstenen afsvalnat så inbars den i boden och pågjöts med vatten,
hvarvid ett pösande och fräsande uppstod och en förfärlig hetta som fullt
motsvarar kokvärmen och väl mera, ty det visade sig snart nog att både
golf och väggar i kalkboden blefvo möra. Hvarefter kalkstenen söndersmälte så omrördes den med en enkom gjord raka tills allt hvad kalksten
var, var söndersmuladt. Men uti denna kalksten funnos mycket gråsten och
denna måste frånskiljas. Det kunde ock hända att icke all kalksten var
utbränd och då fick denna brännas på nytt igen. Denna kalk kallades gråkalk och var grå till färgen, men påstods vara mycket stark. Gottlandskalken nyttjades icke till annat än hvitlimskalk, utan försägs hela orten
med allt sitt behof af sålunda hembränd kalk. Kalkbrännare bortförde
alltid den kalk som betingades och garfvare i städerna tog allt sitt behof
af dem. För bortföringen hade man s:k: kalklårar passande för vagn och
kälktross och var denna försedd med uttömningslucka på ena långsidans
midt. På ett enda ställe i Länna Socken, Kalkudden, brändes kalk ännu
1850, men allmänt var denna handtering upphörd 1830 eller så omkring.
Åboen vid Kalkudden var envisast att motsätta sig Åkers Styckebrukegares maktspråk. Men så var han ock på den tiden den ende Arrendator
och tyckte sig då vara Kar'.
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Tegelbränning
har ock värkställts till husbehof på många ställen och troligen till afsalu åt närboende. Lämningar efter tegelkranar fanns ännu 1830 och större
fördjupningar i marken här och där gifva tillkänna icke så obetydlig lertägt. Tegelkranarna hafva icke varit större än bra nog stora tunnor och
hafva väl drifvits med människokraft. Teglet brändes uti de förr nämnda
kalkugnarna men var af nog slät eller dålig beskaffenhet. Jag har själf
varit närvarande vid gamla murars raserande och därvid sett sådant
tegel af åtskilliga dimensjoner och former. Många murar voro af obrändt
tegel, men allt, både obrändt och brändt synes lagt på halm vid torkningen. Det fanns visserligen en art tegel som var brändt ända till smält
glasyr och missform och detta kallade man pipsten. Denna benämning
tyckes kunna gifva ledning för inläggningssättet vid bränningen. Det omtalades äfven af de gamla att man brännt tegel på släta marken uti ett
slags ugnar med pipor och ugnarna just af det teglet som skulle brännas.

Salpettersjuderi
har ännu på tiden efter 1800 varit en vigtig landtmannanäring eller
handtering, men har icke egentligen öfvats af Södermanlands infödde
allmoge. Det var s:k: Sjudäre som foro omkring, och anses dessa mäst varit
Småländningar. (Sjuaärskor försåldes af sådana till allmogen före 1830.
Tillvärkades vid ledigheten då icke arbetet fordrades för yrket.) De
hafva haft drängar med sig antagna i Södermanland och kanske dessa
till någon tid eller i sin lifstid öfvat yrket, men utan att konsten blef
vidare spridd. De som öfvade Salpettersjuderi fingo rättighet att på
Kronans allmänningar upptaga och anlägga nybyggen och lägenheter, (de
hade rätt att hugga vrakeke till bränsle) och finnas här i Åkers Härad
mänga sådane, om hvilka sägner äro att de blifvit upptagne af Sju däre,
och hvaraf man ännu minnes namnen. Dessa lägenheter hafva sedermera
genom vidare tillägg blifvit uppskattade till Hemmantal, men andra
som haft inskränktare läge fingo vara som de voro. Många hafva efter
innehafvarens afgång blifvit på ansökning af svagare hemman tillaggde
till dessas understöd, inlöste och skattlaggde, men somlige äro själfständiga egendomar och någon gång upptagne till 1/16 mantal.
Emedlertid så hade Sjudära stora Kopparpannor och Kar hvilka fördes
från gård till gård och hvarest de urgräfde jorden ur gamla ladugårdshus,
hvilken de lakade och kokade såsom det tillgår vid bykning. (Sjudarne
kokade Salpeter för Kronans räkning och ägde rättighet att hos hvar och
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en uppgräfva jorden i stall och fähus. De hade kvantitativ ärsättning af
kronan.) Sjudarne voro kunnige med hvarjehanda och hade något visst
framstående framför Södermanlands allmoge, som det oftast visar sig
med andra provinsers innebyggare då de komma här åt orten. Allmogen
voro behjälplige med arbetet och hade sin andel af arbetets frukt, men i
penningar.( Allmogen fingo sina käppar kokade i Sjuaärpannan och blefvo
de då mörkbruna till färgen.) Men detta berodde på Sjudarens
godtfinnande och om tillgången var riklig. Allmogen var skyldig att med
Kronodagsvärken biträda utan ärsättning och infinna sig på Kronobetjeningens uppbud.

Tjärubränning
Af alla handteringar som man kan få kalla nationella så har knappt
någon nyttigare eller mera vinstgifvande egt rum om man så fråndrager
råämnet därtill. Så ärkändt förmånlig den en tid anseddes så låter man
nu i stället råämnet för handteringen, skogsstubbarna, af ensidiga åsigter,
få komma till intet och rutna i jorden, än att bereda den så nyttiga produkten tjära, hvilka icke allenast inbringade penningar utan skyddade
bondens redskap för förruttnelse, förutom så många andra fördelar som
däraf hemtades då den fanns i orten oköpandes. Men det är så att den som
råder om skog, så tror den sig äga rätt att låta hvad han vill däraf, rutna
eller brinna, det angår ingen annan! Ja, må nu så vara! — Men i alla fall
är roligt att veta, att allmogen Kunnat med, samt huru därvid tillgick.
TJÄRGROPAR fanns uteslutande vid hvarje skogshemman och fortsattes
tjärubränningen allmännast och längst i Länna socken. Man träffar äfven
tjärgropar midt i vilda skogen på många ställen och har då tillgått som
vid kolningen.
Då en tjärgrop anlägges, eller rättare såsom anlaggd betraktad, så befinner hon sig uti en backslänt urgröpt så att hon till sin egentliga del då
bröstet är inlaggdt bildar en rund försänkning spetsad åt botten med räta
sidor och af rymd såsom ett halfklot eller kula. Men under bröstet bör
vara så djupt nedgräfvet rum att en karl obehindradt kan gå därunder
ehuru något lutad. Bröstet består af en tvärstock öfver öppningen och
därpå läkter som luta ned mot bottnens spets, och hvilka äro belaggda
med näfver och torf. Midt i själfva botten nedlägges en ho eller tråg och i
dess botten befinner sig ett hol med afledningsrör och en tapp. Genom
detta hol rinner tjäran uti ämbar som sättas därunder.
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STUBBRYTNINGEN. En vacker dag på hösten då tid kan medgifvas så
begifver man sig till skogen, där man vet torrvedsstubbar finnas som mäst,
försedd med järnstörar och spadar; lunor hugger man i skogen. Man
gräfver och stöter undan jord och stenar tills man kan få tag med lunan
under en rot och så lägger man bröte under lunan och hänger sig på tills
stubben reser sig i ända, men man kan ock träffa så stora stubbar att man
nödgas afhugga rötterna och delvis upptaga stubben. Sålunda bryter man
tills man får ett så stort kvantum man tror sig behöfva eller hinna bearbeta, och få stubbarna ligga till vintern för att hemföras på kälktross. Så
fort man får vackert väder om våren så
KLANTÄR man först stubbarna i större stycken och sedermera så Spillrär
man sönder dem till lagliga klabbar. Den rigtigt friska torrvedn lägges
för sig själft och det som finnes fnurk (röta) på, för sig. Den friska torrvean
upplägges i trialnarsfamnar och fnurket afrensas omsorgsfullt på den
andra och den lägges i särskilda famnar och hvarpå fnurk och spånor
hopräfsas i högar. Sålunda får den ligga till 14 dagar före midsommar då
man skall
SLÅ IN. Då går man till skogen och afslår färsk granbark till sådan
mängd att man därmed kan bekläda gropen invändigt och detta göres så
omsorgsfullt att tjäran icke må rinna bort, utan följa barklaget ned i
afloppshon och röret.
NYTT SÄTT för underlaget såsom surrogat för barken antogs, då skogsägare icke ville tillåta tjärubrännare att själfvilligt barka eller flå granarna, och bestod däruti att man tog s:k: blålera, hvilken mäntades väl och
utbreddes i skifvor och hvilka till en sammanfogad beklädnad lades i
likhet med barken och hvarpå tjäran lika bra om icke bättre nedrann uti
afloppsröret. Men Lännabönderne ville icke förlika sig med detta nya påfund utan cederade heldre hela förtjensten af tjärubränningen.
KÄRL måste anskaffas innan man inslog torrveden och därtill begagnades strömmings-spilträdstunnor till ståndkärl samt toma strömmingsfjärdingar till påfyllningskärl till försäljning; en och annan halftunna kunde
ock duga. Dessa huru bristfälliga de än voro så visste bönderna nog att
rusta opp dem, bottna, flarnstöta och vattendränka dem för att få dem
täta.
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Schematisk framställning av norrländsk tjärdal. Teckning till frågelista av M. Eriksson 1928. (Skillnaden
mellan denna och den av G. Ericsson beskrivna är ringa.)

Resmila. Teckning till frågelista av M. Eriksson 1928.
1. kolbottnen 2. stybbring 3. underved 4. kullved 5. granrislager
6. stybblager 7. hjärtstock 8. stöd för hjärtstocken 9. pipa 10. spira 12. block 12 stöd för blocken 13
blockskarv 14 fot 15 sida 16. bryn(e) 17. kull(e) 18. rymning eller fotglugg 19. rökhål.

Linbråkning vid Rötorp, Härad 1:1, Härads sn, Åkers hd. Foto Ture Ärlund 1922, Strängnäs museum.
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INPACKNINGEN af torrveden gick med yttersta noggrannhet tillväga
och inlades först den bästa torrveden och därefter den sämre och sist rundt
nedomkring foten afskrädet. (5 klabbar öfver hon: därpå restes en medelst
löfband hopbunden knippa och däromkring restes torrveden [som] i en kolmila.) Därpå betäcktes altsamman med granris och därutanpå grästorf så
välskuren och tätt hopfogad som möjligt och med genomstungna pinnar att
icke torfven skulle hasa sig ned. Tjärmilans höjd var ungefär som ett halfklot.
ANTÄNDNINGEN tillgick så att torfven fick icke räcka till foten på
sex tums höjd och därnedomkring ströddes skrot och mår som blifvit vid
klyftningen och skrädningen öfrigt. Däri detta mår så antändes allt
rundtomkring. Lågan fick brinna under hela tiden till andra dygnet, under
det man omsorgsfullt håller den täckt åfvanpå. I andra dygnet så öppnas
hon uppe på kullen och får sålunda lägbrinna så länge lågan häller en
mörkare eller högröd färg. Men när lågan blifver ju ljusare ju ljusare så är
tecken att tjäran är urprässad och då tilltäppes hon och fä stå sålunda,
men på det omsorgsfullaste betäckt 4 å 6 timmar, hvarefter den utrifves
såsom en kolmila och då äro kolena med enns slocknade.
TJÄRAN samlades under tiden uti stora tunnor hvilka voro såsom inventarium vid hvarje tjärgrop. Vare hur torr som heldst så fanns alltid ändå
något vatten däri som förent med tjäran utprässades. Då tjäran fick stå i
dessa förvaringskärl 1. dygn så urtogs en tapp som befanns vid bottnens
kant och vattnet var då samkadt vid botten. Detta urtappades och var af
svart färg samt förvarades och såldes särskildt i städer till garfvare. Nu
visste man huru mycket tjära man hade och så många strömmingsfjärdingar hade man iordningrustadt. Tjära kunde till en större eller mindre
del vara uttingad till slättbyggdsbonden att gå i utbyte mot säd och kallades denna säd tjärsäd och var välkommen för den stundande
Olsmässkroken. Men ock en god del fick föras till den stora tjärmarknaden
i Strengnäs, dagen efter midsommarsdagen.
PRISET var: Kontant pris 10 Rdr tunnan och 3 Rdr fjärdingen
Byte: 1 Tunna tjära mot 1 Tunna råg; och detta ännu 1840.
Men sedermera så stegrades priset så att den kostade ända till 6 å 7 Rdr
fjärdingen. Priset varierade i mohn af tillgång, men tjärhandeln stod ofta
under samma spekulations princip som på en börs.
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Terpentinskokning
har aldrig afhörts mera än af en enda bonde i Härad socken af Åkers
Härad och han har troligen haft någon beröring med Saltpettersjudarne.
Hans redskap bestod af en gammal bränvinspanna, s:k: lyftpanna, och
med hvad rätt han fick begagna henne under den tid sådana skulle vara
förseglade är här okändt, men nog vet man att han tvistade ofta med
kronobetjeningen.
Ena sommaren gick han igenom allmänningen följande alla vägar och
då afflädde han, tätt intill hvarandra, halfva granstammarna af gröfre
granträd. Andra sommaren gick han samma rund och, bärande en burk af
granbark, samt en skrapa, tillvaratog han den utsipprade safven som nu
mognat till kåda. Behandlingssättet i sin helhet fick ingen veta, men
han tillvärkade terpentin och harts, och hvilka han sålde på vederbörlig ort.
Slutligen kom han i konflikt med skogsbetjeningen och så kom gammeln
ihop med gubben Stålberg. Men hela sin attiralj försålde han hvad som
kunde säljas och resten uppbrände han, så att konsten gick med honom i
grafven. Man vill blott omtala tillvaron af utöfvningen på enklaste vis,
som troligen någon begagnat.

Bränvinskokning
Denna nödvändiga, nyttiga, vinstgifvande, helsosamma och välsignelsebringande, men tillika den fördärfligaste, mäst helso och sedeförstörande, af alla våra s:k: näringar har nu före mannaminne af allmoge, af
enskilde, af Staten, omhuldats, diskuterats, förfäktats till den enas fördel och den andras fördärf eller skada och ännu står den allmänna grundsattsen orubbad att den ena riktar sig och utsuger den andra. Dess historia
är nog omfångsrik i allmänhet men ännu torde något vara att tillägga om
dess tillvärkning, bruk och missbruk under den tiden då den egentliga s:k:
husbehofsbränningen existerade och florerade.
Den som skall bränna bränvin, eller skulle, rättare sagt, skulle skaffa
sig ett å två kar, med lock, en stor gryta, potatesbråk eller stöt, roi
(roder) kylfat, förbrännsankare, en stor pannring, koppar eller messingskittel för klaran samt bränvinspanna med hatt och pipor. Detta var
hvad man behöfde då man brände inuti stugan där man bodde själf. Man
hade icke brygghus på länge. Det har för någon längre tid tillbaka varit
riktigt förbjudet att bränna, men då hade man, hvem som heldst som hade
något att bränna af, sina brännerianläggningar i skogarna på lämpliga
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ställen och lärer redskapen då varit af högst enkel och usel beskaffenhet.
Icke för ty så brände man ändå så att man hade en sup själf och äfven gick
gummorna till staden och hade krus eller flaskor hängande under kjortlarna, för att bringa sina vissa kunder en muntergök. Man har ännu man
ifrån man visat sådana brännerier.
Jag vill nu blott tala om huru härmed tillgick 1830-40 och framgent.
Man mältade af blandsäd, korn och hafra, på vanligt sätt såsom till
bryggmalt och så skulle man mala maltet på hemkvarn, och detta var
kvällsgöra. Till hvarje tunna potates afvägde man 1 L[ispund] malt.
(Frusen potates användes mycket och påstods gifva lika mycket bränvin
om ej mera.) Potatesen kokade och sönderstöttes eller sönderbråkades uti
sitt spad och maltet lades däruti. Detta kallades att
BLANDA. Vid lagom värmegrad så tillsattes jäst och omarbetades detta
bland såväl före som efter igifningen med rodret, och därpå så betäcktes
karet med sina låck och därutanpå så lades täcken, skinnfällar, pälsar
eller hvad man hade, så icke ängen skulle gå bort. Då nu detta bland fick
stå sin tillbörliga tid (två dygn) att jäsa så var att tidigt på morgonen
klockan tu att sätta på förbrännspannan och hvilken operation kallades
dranka. Pannan af koppar mera djup än vid och med hatt, vid upptill men
med halsen passad inuti pannans hals. Kylfatet af träd något konisk af
knappa två alnars djup stod framför pannan i den ställning att hattens
två pipor som satt i cirka 45 graders vinkel mot pannans lodlinie jemt
passade i två kopparpipor som voro insatte i, och genomgående kylfatet.
Då detta var passadt så bars kylfatet nära nog fullt med kallt vatten.
Blandet östes i pannan med klarkitteln fylld till bröstet och fick stå och
nära nog bli kokvarm, då hatten påsattes och såväl halsen som piporna
tillsmetades med tjock rågmjölsdeg. Kopparkitteln sattes under piporna
öfverbunden med ett groft skynke.
Nu känner man på hatten huru varm den blir och om man är kunnig i
bränne så känner man när hon rinner opp. Är hettan för stark så sprutar
pannan och en tjock drankmassa framkommer ur piporna. Det är därföre
nödigt att maka undan elden och slaska kallt vatten på hatten tills förbrännan tilkar jemn och klar. Nu efterkännes i kylfatet om vattnet blir
varmt och om så är så skall is iläggas och det varma vattnet bäras ut.
Man smakar på förbrännan och kännes nog när det starka är slut, då
hatten hastigt aftages och dranken urslås i en så, samt undanbäres.
Pannan sköljes och ny blandsatts islås lika som förut, och fortfares så
länge något är kvar. Då nu drankningen är försiggången så skall pannan
skuras fullt blank och likaså klarkitteln. Pannan påsättes och förbrännan
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islås till bröstet, men nu påsättes hatten och tillsmetas genast; Klarkitteln sättes under piporna öfverbunden med rent och finare linnesjok
samt under själfva piporna ändå en lapp hvarpå man laggt brödkummin.
Yttersta försigtighet skall råda vid klarpannans upprinnande att hon
icke sprutar. Man sätter ett litet kärl under piporna till att börja med för
att hemta fördropparna särskildt och hvilka slås i en butelj till
medicinskt bruk och så får klaran rinna sitt jernna. Just nu duger att vara
bonde och dräng om de äro sams med kvinnorna, ty på kittelduken ligger
en trädsked och en och annan sked att smaka kan väl icke göra någonting.
Men då bränvinsbränningen sålunda tillgick i stugan så fick icke gärna
sådant passera, såvida icke bonden var ansvarig för saken själf. Det var
nog för kvinnan att smaka på det litet då och då för att känna om det är
starkt. Föröfrigt tog man en tär i matskeden och slog på hatten samt
itände med en lyssticka. Brann det då så var mera styrka kvar. Men
slutligen började det smaka lank och då togs kitteln undan och ettlanken
fick rinna så länge något smakade af bränvin.
Det var bättre att taga bort klarkitteln innan det rann för svagt och
heldre späd' det med vatten. Ett lanken slogs till förbrännsankaren och
sålunda fortgick undan för undan, och sista ettlanken gömdes till hösten
då bränningen började på nytt.
Ja nu öfverlämnas klarkitteln till den myndige i huset och en klarsup
måste man ha så den kändes ända ned i magen och närvarande främlingar
äfven. (Om piga brände så skulle hon ha tunnkanna, 1 kvarter af hvarje
bränn. Det spordes aldrig att pigor stal undan bränvin ehuru de kunde ha
obehindradt tillfälle därtill, så vida hon icke kunde ge drängen en extra
klarsup under det pannan rann — Utan klander!) Var bränvinet godt? —
Ja, det kan vara godt, men det kan ock vara rännbränvin, och det kan vara
vedbrännt och det kan ha lanksmak. Rännbränvin uppkommer då blandet
ges i för varmt, veabrändt kan det bli då förbrännan icke behörigen omröres under första upphettningen, utan dranIcen fastnar vid pannans botten. Lanksmak ärhåller det om det får rinna för länge, eller om icke man
haft tillräckligt kallt i kylfatet, så att det runnit för varmt. Är nu mor
själf myndig i huset som ofta kunde hända då tager hon förrådet om händer och delar ut åt sitt folk efter noter, men är bonden begifven på bränvin
och är härre i sitt hus, så lefver han lifvets glada dagar så länge det
räcker. Godt var när någon kom och stötte på gumman och ville köpa ett
kvarter bränvin för att förtära på stället, ty då fick bonden sig en och
annan sup med om han var närvarande, men oftast så rakade sådant hans
näsa förbi.
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Hur som heldst så skulle af höstbrännet försvarligt julbränvin sparas,
och af värbrännet skulle man spara slåtter och skärbränvin.Detta hant
nog till om man hade tillräckligt att bränna af. För
FRÄMMANDES RÄKNING brändes ofta rätt mycket och då beräknades
en tunna potates lika med fyra pund malt, och vanligt lämnade man en
kanna bränvin efter pundet och då tillhörde dranken den som tillsläppte
redskap och arbete. Främmande fick äfven bränna själfva och bekosta
ved och arbete samt taga dranken själfva; men i sådant fall skulle s:k:
tunnkanna lämnas för pannan 1/4 kanna jemte smakbränvin (ett grundligt
rus) samt någon liten ärsättning efter som omständigheterna kräfde och
medgåfvo.
SKATTEBERÄKNING. Ingen pannas rymd fick öfverstiga 16 kannor då
hatt och panna mättes tillsammans. Terminerna voro tre månader om
hösten och tre månader om våren, och så snart man angifvit sig för bränning så fick man betala 5 Rdr 24 sk: för all denna tid, om man brände natt
och dag, eller blott ett enda bränn. Under den tid bränvinspannan icke begagnades skulle de vara förseglade med Kronans sigill och hvarom
Kronobetjeningen skulle draga försorg. Den tid lyftpannoma begagnades
så var vanligt att pannägaren infann sig vid Sockens gästgifvaregård, då
sådan fanns eller i Sockenstugan hvarest Kronolänsmannen eller en af
honom anförtrodd fjärdingsman infann sig och värkställde förseglingen.
Denna tillgick så att en dubbel messingtråd sträckte sig öfver pann och
hattöppningen i hvars brädder den var genomborrad och sigillet sattes på
hopvirningen i öppningens midt. En afgift af [siffra saknas] sk: var
ålaggd hvarje panna och den som icke ville uppoffra denna så hade man
tillstånd att oförseglad insätta bränvinspannan på kyrkohvalf vet och
taga intyg därom af den som om kyrkan hade vård. Men sedan inmurade
pannor kommo i bruk så ålåg det Kronobetjeningen att på stället värkställa förseglingen och voro ofta Kronobetjentenria så humana så de
skickade bud till bränvinspanneägaren när han skulle komma eller när
han skulle få komma och försegla pannan, och så att hon rigtigt skulle
hunnit svalna. Kronobetjening ägde rätt att efterse en förseglad panna när
som heldst, och lyftpannornas ägare skulle dagen före bränvinsbränningsterminen vid förseglingsstället infinna sig med pannorna för förseglingens
brytande, eller ock för inmurade pannor tillkalla Kronobetjening för förseglingens brytande på det ingen jemmer måtte höras. Ty det kunde hända
att någon vågade vippen och ställde till ett mellanterminsbränn. Dock
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hände stundom att afunden var med i spelet och angaf sådant med den påföljd att Kronobetjeningen kom och tog pannorna som god pris. Bränvinets
NYTTA är mångfalldig, menar man, ty tänk så godt att få sig en Sup och
en bit bröd när man är hungrig. Huru godt är icke att hafva Kamfertbränvin, Kalmusrotbränvin o: fl: då man har ondt i magen. Hur vigt är det
icke att fägna främmande med en sup och en brödskifva. Huru vigt att få
sig en penningstyfver, ty när någon kom och köpte ett kvarter bränvin då
och då och väl kanna med. Priset var af gammalt En Rdr kannan, men
1839 torgfördes bondbränvin i Strengnäs för 18 å 24 skillling kannan.

Korgmakeri
Att göra körgär och kölfat (korgfat) kan visserligen anses som en småsak,
men det var likväl icke allom gifvet att kunna befatta sig därmed. Ehuru
i hvarje hushåll dylika artiklar behöfdes så kunde man därföre icke bekväma sig att befatta sig därmed, utan ansågs sådant vanhederligt och
öfverlämnades till fattiga personer, orklösa, och som icke kunde befatta
sig med annat arbete. Men korgarna blefvo ock efter vise', som man säger
om en dålig sak. Det kunde väl hända att en vallgosse kunde göra en bärkorg eller afsedd för bärplockning, men så blef detta ock den enda för hela
lifstiden såvida icke nöden omedelbart dref dem därtill på ålderdomen.
Korgfat och korgar för potatesplockning voro af obarkadt virke, likaså
fiskkorgar och båskorgar. Stommarna sammansattes af ståndspirlingar
som voro smidiga och böjliga dels af gran och dels af en, samt kvistar till
sprötär. Inflätningen skedde dels af klufna och oklufna rötter och dels af
klufna ståndspirlingar af en, hvilka voro starkare och bättre motstod
röta. Matsäckskorgar, knifkorgar, klädkorgar, ostkorgar, sykorgar m:fl:
samt korgar för bärplockning voro af barkade kvistar och rötter, dels
klufna och dels oklufna.
ULLKORGAR flätades af obarkade videkvistar och bundos på ett egendomligt sätt så stora att de kunde rymma mera än en tunna.
HUMMELSILAR voro en art korgar med påkstomme och inflätade spröten och rötter så att de kunde läggas på ett kärl och därigenom afsila
hummeln vid bryggd.
VAGNSKORGAR har man sett flätade af rötter och just därigenom kan
benämningen vagnskorg, af spjälvirke eller bräder, rättfärdigas.
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PRISET PÅ KORGMAKERI var för
ett tunnkorgfat 24 skilling, nu 1 krona å 1, 25
ett halftunnskorgfat 18 skilling, nu 75 å 80 öre
ett fjärdingskorgfat 12 skilling, nu 50 å 60 öre
en trikapparspotateskorg 8 skilling, nu 25 å 37 öre
Barkade arbeten voro dyrare och kostade en bärplockningskorg om 1
stops rymd 8 skilling
Matsäckskorgar med lock kostade 36 skilling, men voro ytterst välgjorda.
En ullkorg kostade 40 skilling.
FISKMJÄRDAR OCH KRÄFTABURAR tillhörde på visst sätt korgmakare att göra, men det var merändels särskiljda personer som förfärdigade sådana, boende i sådan trackt där passande kvist fanns att ärhålla;
och dylik kvist beredde man sig år frän är, då gamla videsnår genom cirkulation borthöggs, och då äfven en sorts cirkulationsskörd existerade.
Priset på mjärdar var 1838, 12 skilling, men kostar nu 50 öre, och
kräftaburar 8, å 12 skilling, men nyttjas icke nu.
BRÖDKORGAR tillvärkades också af vissa personer bland allmogen,
men icke här till någon myckenhet. Från Vingåker gå häråt sådana korgförsäljare, som gifva tillkänna att korgar och skäppor därstädes tillvärkas i storartad skala.
SPJÄLSKÄPPOR har visserligen af en och annan något förfärdigats, men
som detta är för konstigt så har det icke drifvits något därmed. (Dessutom
finnes här icke tjenlig rätklöfd skog därtill.)
RISSEL OCH SÅLLBOTTNAR har ock något försports, men icke synnerligen, och kanske bristen på tjenligt klyfvirke varit därtill orsaken.
KOLRYSSAR tillvärkas af därtill vanda bönder och flätas de, dels af
videkvist och dels af enspröten klufna till skifvor. Detta är mandomsgöra och har heder och beröm med sig; — men å andra sidan — skam —
och detta så det förslår (i det fall då afsigkomne bönder begagnade yrket
som ett nödvändigt försörjningsmedel). En kohyss på 19 tunnors rymd kostade 6 Riksdaler men då virke fick obehindradt tagas så gjordes 2
Riksdalers afräkning.
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Kvastmakeri
En artikel som i hvarje hus dagligen borde och kanske värkligen begagnas
borde äfven inom huset kunna förfärdigas. Nej icke så! — Där icke ris
fanns för ändamålet så kunde det ursäkta att köpa, men om ock tillgång
fanns så var detta ett för nedrigt göra, utan öfverlämnades detta till
sådana fattiga som gjort sig detta till ett yrke och handtvärk. De' ä'
knöpgörä, sad' kvastmakärn, och att göra kvastar och göra kvastar är
icke alltid eller i allt lika.
Priset var i staden: för gat och stallkvastar 6 skilling
för sopkvastar — 6 styfver
men hos bondgummorna gällde icke penningar, ty dessa voro ondt om utan
e' smulä mjöl, d' de' där — o:s:v:
(VISKOR af färskt granris begagnades mycket till golfsopning och
kostade en sådan viska 3 styfver. Af torrt granris till diskviskor och
köksbehof begagnades förr så allmänt men icke nu. Priset var 3 styfver.)
VISPAR kunde väl anses i kategori med kvastar och gjordes visserligen af
fattigare kvinnor och såldes för en skilling stycket, eller mat för sex skilling stycket, så i stad som på landet. Men icke för ty så skulle vallhjonen
göra vispar i vallskogen om våren, men blott kvinnor, och om sådant nu
icke kan gå an så gå flera bondgummor i sällskap åt skogen och barka
vispris, och den som kunnigast var att binda dem fick detta på sin lott,
och efter slutad förrättning, så delade man som bröder. Sålunda turade
man hos hvarandra och turvis fick man ock bestå kaffe eller annan
»fägning».
Märkligt nog har man icke ännu klandrat att björkris tages till kvastar
och vispar, huru snål hvarje skogsägare kan vara om än simplare. Men
ännu märkligare att om en kvastmakare, man eller kvinna anmodade en
hederlig bonde att föra en knippa kvastar till staden, så förbehåller han
sig att aflämna dem utanför staden, ty han vill icke skämmas att föra
dem bland folk. Man om icke bindande skäl tvingar honom så afsäger han
sig från besväret.
HÄNKGÖRÄ anses ock med ett visst förakt att tillärkännas blott därtill
värdiga personer. Om en fan tasse till bonde i sin wärrsta nöd ärligt tillgriper ett yrke, som kan gifva honom en slant, den han på intet annat sätt
kan ärhålla, blir [han] snart sagt ärlös därigenom. En bonde, som för hånk
till staden, kan äfven oklandradt föra kvastar och äfven tillvärka dem;
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men en häst som dragit hånk och kvastlass är icke värdig ansedd att ägas
af en ärlig kar'.
(HALMARBETE: Allmogens yngre kvinnor voro fullflugna med halmflätning och som alla nyttjade halmhattar så kunde äfven nästan alla fläta.
Halmen klipptes med sax och otröskad halm af Råg och hvilken
hopbands i knippor. Vid alla lediga stunder och vid gång på väg så gick
man och flätade då man bar halmknippan under venstra armen. Man
talade om fyrfläta, trifläta, 5 och 6-fläta och man flätade gallerflätor.
Särskilda kvinnor sydde hattar. Af diksvass flätades för att lära sig.)
NÄFVERARBETE begagnades mycket då näfvertägt var till finnandes
utan klander af skogvaktare eller skogsägare.
SNUSDOSOR var det allmännaste och däraf gjordes, än stora, såsom
magasin eller förvaringsrum, men också fickdosor, som nyttjades af hvarje
man som snus nyttjade, och väl af flera ändå. Stommen var mer eller
mindre konstigt hopspettsad, med simshaksnitt, och lock och botten var
af träd hvaraf i den förre var en rem för uppdragningen och botten inhäftad med skopinnar. Priset var 3 Skilling. — Hvarje pojke skulle kunna
göra näfverdosor, men om han gjorde en så blef det kanske den enda i hela
hans lifstid, men däremot blefvo somliga riktiga mästare och förtjenade
penningar därpå. Skäppor för bärplockning nyttjades mycket, men dessa
voro utan omsorg hopsatte och blott för tillfället.
TRÄDSKEDAR slefvar, skopor och tråg var också ett yrke som tillkom
vissa, mindre ansedda, personer och hvarmed icke någon bonde ville
orena sig. (Värktyg voro: yxa, knif, skedjärn och glas.) Det kunde visserligen i kolkojorna vara tillåtet för hvem som heldst, och så var det ock
blott i Länna Socken. Föröfrigt funnos afskedade soldater och äldre och
orklösa backstugusittare, som fick sådant arbete om händer, och sälja till
bönderna. Ett ordspråk är gängse: att den som ska' görä e' trädsked å'
huggii värke' med te"na, så dansär 'n inte' när kvälln kommer — hvarmed menas att man då på ett sådant dagsvärke arbetat sig trött — Trädskeden kostade emedlertid 6 styfver. De förfärdigades af björk eller ock
talltjur. Hvarje skedmakare hade sin modell och Gud tröstä den som vågä
görä e'ter! —
SLEFVAR, SKOPOR OCH 1 RÅG voro af alvirke, och skulle de stekas i
askan så varm hon kunde vara i spisen och därpå smörjas med ister, så
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sprack di inte'. (Värktyg voro: yxa, kexla, knif och rasp.) En vällingsslef
kostade 4 skilling.

KATTHOAR OCH HÖNSHOAR tillvärkades ock af dessa konstnärer,
och de som voro rätt skickliga så fingo de förtroende att göra
TRÄDSKOR åt kvinnfolken, bottnarna förstås, ty lädret tillkom skomakaren att spika dit.
Männernas trädskor gjorde hvar och en själfva men — Herre, huru
dannä! —

Laggeri
Laggkärl var en artikel som mycket och allmännare förr begagnades än
nu. Man skulle ha blandkar och kylfat till bränvinsbränningen, man
skulle ha Mar och tunnor till drank och vatten, man skulle ha fotbunkar
och byksdar, man skulle ha köttinor, man skulle ha drickstunnor och
tunnkar, smörkärnor, smörbyttor, mjölkbyttor, stäfvor och mjölkbunkar,
man skulle ha bränvinsankare, man skulle ha ämbar, vattenämbar och
svinämbar och dessutom gjordes mycket mjöltunnor af laggvirksmetod.
(Virket: Allmännast tall men äfven ek, en, bok och gran.)
En laggare ville gärna utse virket själf och hvaraf blott inveden fick
nyttjas, all blåved eller yta förkastades. Han ville klyfva sönder det
efter sitt ege' hufve' och så att kårarna skulle gå tvärt igenom laggen.
Efter utklyfningen skulle det torka något och hvarefter det upptäljdes
någorlunda. En laggare hade alltid fullt med virke i taket för bråtorkning och mycket varmt ville han ha.
VÄRKTYG voro: handyxa, lagghyflar och fog samt putshyfvel, dymlingsborr, ritmått, klösknif, laggskaf, såg, bandhake och bandknif samt
vanlig täljknif är till allt trädarbete som amen i Kyrkan. Skulle det vara
mycket väl så skulle det vara täljkärrng.
ARBETSSÄTTET var så att först dymlades botten ihop och hyflades så
jemn som möjligt, samt cirklades och kringskars. Så hyflades hvarje lagg
så att dess inre yta föll jemt med bottens kant; så ritades, och med klösknifven utskars klösningen efter ett visst djup eller halfva laggens tjocklek; så inborrades dymlingen, och sålunda fortsattes lagg för lagg tills
man hade kärlet hopsatt. Nu höll det så mycket ihop att det kunde
putsas utvändigt och banden påsättas.
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BAND ja band, ja! — Lätt sagt men icke lätta att finna. Det fanns icke
bandjärn i den tiden hvarom jag nu talar, men det fanns trädband, som
voro långt bastantare än järn, om man blott hittade på dem. För mindre
kärl så kunde grenar duga, (men alla band uteslutande af gran) men om
det var till större kärl så skulle jordliggare begagnas.
Dessa jordliggare voro rotbrutna eller kullfallna smalare långa störar
som legat så länge så toppen börjat kirrä i vädret och växa upp, och trädets stam då antagit tjurart. Men sådana äro icke lätta att finna a pro på.
En laggare eller hvarje omtänksam människa, som går i skogarna och finner en sådan jordliggare, fäster den noga i minnet för att vid behof taga
den, om ingen annan förekommit honom. Det kunde duga att kullböja
sådana enstillingar för att ha i förlag då krafvet var stort. Emedlertid
då man funnit bandämnen så täljer man dem med yxa och bandknif samt
skär svepen och så har man sjutusa' huggäre te brasä, och då basar man
dem så de bli mjuka som silke, slår ihop svepen och så på med bandjärnet
eller bandhaken, hvad ja' ska' kallä 'e', och så då man fått det på något
så det sitter där, så har man en polidrutt och sätter emot bandet och slår
på denna med hammaren eller yxan och drifver det så långt som sig bör,
det ena efter det andra. Så barkas banden medan de äro varma, sveparna
afputsas; och sist så putsar man bottenkanten och sist änden af allt oga
kanten. Tapphol, grepar o:d: är en aparto sak. Ämbargrepar göras af träd
eller rättare gjordes förr. Numera bandas alla kärl med järn och järngrepar antages då så skall vara. Orten försedde sig själf med laggkärl;
träd fanns därtill tjenligt och laggare fanns ock bland allmogen af både
bönder och andra. Drickstunna och bränvinsankare af ekvirke och s:k:
bukugä eller svängda kunde likväl icke alla göra utan tillkom detta
vissä enä som lärt sig rättä knepe'.
DALKARLARNAS LAGGKÄRL hitfördes visserligen under Strengnäs
Samtings marknad, men jag tror icke att laggkärlen hade synnerlig afgång här i orten, eller bland denna ortens befolkning, ty detta skulle nog
visa sig i hemmen. Man höll sig heldre till dem man närmast kunde råka
och dem man bäst kände.
PRISET var på en 30 kannors drickstunna af ekvirke och hasselbord 2
Riksdaler.
En bykså 1 Riksdaler och en vattenså 40 skilling å 1 Rdr. Ett ämbar 12
skilling, en mjölkstäfva 12 skilling o:s:v: Köp nu för de' ögg! — Neej,
annä' slag! —
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MJÖLSTÅNDOR och hålkar, större och mindre nyttjades mycket och
tillvärkades af urholkade, ihåliga trädstammar och urhöggos de
medelst rundjärn och putsades med laggskafven. Dessa voro icke i behof
af bandning om de fingo hällas torra. Bottnarna infalsades och pinnades
fast. Smörbyttor kunde göras af sådana hela trädkutsar och bottnen
medelst klösning insättas då trädet var rått och mjukt.

Svarfveri
Denna så nyttiga konst har här haft föga idkare och torde nog detta bero
på svårigheten att ärhålla dugliga svarfstolar. Det synes nog att fallenheten kunnat utbilda sig hos en och annan till en viss skicklighet, nog berömvärd om man betraktar de usla värktygen. Men så inskränker sig
svarfvarekunskapen blott till några hjulsnaf och en och annan spinnråcksrulle, saker som icke kunna tillvärkas utan svarfstol.
Man har sett svarfstolar utan hjul utan blott med en gipps tång och
snöret viradt om spindeln efter drillsystem. Detta går mycket sakta men
är ändå svarf.
Andra hafva svarfstolar med tramp och hjul med släng; andra hafva
med hjul och handvef — men allt ytterst illa tillvärkadt. Ännu sämre är
det med svarfjärrien ty dessa inskränka sig till ett slcrubbjärn och ett slätjärn.
Synes alltså att allmogen icke har egentlig hog för yrket; men mycket
kan ock bero på tidsandan emot då svarfvade saker mera begagnades,
gent emot en tid då de icke nyttjas. Men Spinnråck[ar] nyttjas i alla tider
och ingen i orten kan göra en sådan icke en gång i städerna Strengnäs och
Mariefred och knappast nog i själfva — Eskilstuna.
Och hvem som gör Spinnråckar det vete allena den som ingenting visste!

Snickra och slöjda
Hos en stor del finnes och råder visst en viss begreppsskiljnad emellan
dessa, men däremot hos somliga icke.
Den bestämdaste definition som kan ärnås emedlertid så är det att slöjdeni är egentligen redskapssnickeri af björk och mäst i böjda former samt
af helt oarbetadt virke.
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Snickeri däremot tillvärkning af husgeråd, möbler och finare snitt.
Dock, likagodt det ena som det andra: En slöjdare som arbetar i björk behöfver blott följande
VÄRKTYG: Såg, handyxa, tandhyfvel och en släthyfvel (dubbelhyfvel
nyttjades icke då) ritmått, två 'I tri huggjärn, några borrar, med sina
skaft, bandknif, täljknif, skarfyxa, rasp samt en bit rödkrita.
Men så ock det att utan huggknubb och hyfvelbänk tager han sig dåligt
ut. Är han hjulmakare så skall han ha hjulbänk.
VIRKET får ej huggas i safven utan om hösten i september månad och sednare och fick det ligga tills framemot våren och ofta tills barken löpte då
det barkades, såvida man icke ville begagna något genast. Skaklor, kälk
och slädmedar och mera som skulle nyttjas parvis brukade man då virkets
groflek medgaf, grofyxa lindrigt spårklyfvas med spårjärn, ett slags
huggjärn, och hvaref ter det med kilar bräcktes till klyfning, samt omgafs
med vidjeband eller hånk, äfven kilad, och fick sålunda ligga och torka i
stugans tak.
Men förlagsvirke brukades på trenne sätt. Endera så barkades det med
kanor eller helflåddes då det löpte, eller ock barkades det i barken med
yxan, eller ock så barkades det delvis, sectionsvis och sparades ringar af
barken som man förmente under torkningen skulle bevara det för att
väders pricka. Sakta torkning ansågs förmonlig och därföre voro somliga
så snusförnuftiga att de inlade det i fähuset att segna. Vanligast grofyxades det i sådant fall såsom lättare att sedan bearbeta, ty med de
sågar som då förefunnos så kunde man icke säga sönder något virke på
längd och planksågning af björke hade man ingen kundskap om. De olika
arbetssätten äro visserligen svåra att specielt angifva och berodde ofta
af hvad olika slöjdare hade lärdt. De mästa slöjdare voro sådana som
tagi' sej te' själfva och då många nödgades under sin själfinlärning begagna sig af de uslaste värktyg så hade detta en nog gripande invärkan
på arbetssättet för hela lifstiden. Med
HANDYXAN så bearbetades trädstyckena så väl af många så att tandhyfveln utan svårighet fullgjorde resten och vidare behöfde eller ville
man icke slätgöra det, ty tjäran fastnade så bra därpå.
Så snart det skulle vara s:k: tappar af bred och skarpkantad form så
nyttjades
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HUGGJÄRNET för att därmed upptaga holet; men om icke huggjärnet var
af god art så borrade man förut med passande bon och urrensade holet
med huggjärnet. Alla tappar som sålunda uti hol förenades med andra
stycken så beströkos de med tjära.
BORR fick nyttjas för mänga tappar i stället för huggjärn, men hvarje
tapp genomborrades med fästpinnar. De vanligaste borrar för björkslöjd
voro: Dymlingsborrar 2 å 3 af olika groflek; ånderstångsborrar minst två
o:s:v:
Skaften till dessa voro så att ett rörligt bröstbord fanns med en pinne
fastsittande vid en trädkloss, genomborrad med en pinne till handfatt för
omvridningen, och i andra ändan var borren inkilad. Alla dessa borrar
voro rundadt skäliga och kallades gåsnäbbar. Om af bristfällighet eller
missform de gingo tungt eller icke skar lätt så kallades de vinterborrar,
emedan man arbetade sig varm på dem.
Så hade man slängborrar. Slängborrskaftet var af träd och rörligt
bröstbord och hvarje bon insatt i träddockor som genom flerahanda
mekanik voro insatta i skaftet. Dessa borrar voro icke många, men den
vigtigaste var härfpinnborren ty den dugde snart sagt till allt.
BANDKNIFVEN, vanligen tillvärkad af en liestump och med två skaft,
begagnades för att afskära alla skarpa kanter, kanta, samt att slätgöra
allt där hyfveln icke var lämplig, och om efter dess begagnande några
knölar eller brömm skulle förefinnas så är
RASPEN det säkraste värktyget att afjemna sådant; men om till ex: såsom yxskaft o:d: man behöfver en ytterst slät yta så har man
GLASET och då man skafvit det därmed så blir det ock som glas.
RITMÅTT begagnas för att fä ena kanten på en tapp eller hol på den
sidan man håller kär af en bestämd bredd och att det löper jemt, samt
huru bred kanten skall tagas på det som skall kantas. Och
RÖDKRITAN är nyttig för att afrita efter modell (rna!), samt att med
kors, dubbelkors eller andra märken förse de en gäng hoppassade tapparna att man icke tager vilse vid kompletta sammansättningar.
DRAG kunde af somliga slöjdare nyttjas, men detta blott af dem som voro
pötnogä.
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Vagnar, kälkar, skaklor, harfvar, årder, trädstockar, plogar, härfvar,
m:rn: var slöjdarens arbete, där man skiljde sig åt.
SNICKAREN däremot i egentlig mening betraktad hade sig helt annat
uppdraget. Först var hans
VÄRKTYG mera mångartade, och utgjordes af följande:
Hyfvelbänk, foghyfvel, 2 släthyflar, listhyflar, simshyfvel, narhyfvel, spånthyfvel, glasplog, flera hyflar efter den tidens arbetsmetoder, som här icke kunna namngifvas, axhyfvel, rundhyflar o:s:v:
Huggjärn 4 å 6 st., ritmått, borrar, men blott smärre, och alla
gåsnäbbar, handyxa, vinkelmått, rätvinkel och åttkant, cirkel, sågar, en
gröfre såg och en sinksåg, och af hemsmidda blad. Alla dessa värktyg
voro af den mäst simpla och dåligaste beskaffenhet och former.
ARBETSSÄTTET var i förhållande till värktygen, och huru slätt och
puttsadt arbetet blef, därom var icke så noga. Mycket listvärk skulle
vara och detta förvillade ögat mycket.
LIM begagnades mycket sparsamt och troligast blott till fästpinnarna,
och sådana hade man anbringat i stor obehöflighet, där lim kunnat göra
bättre nytta. Limpanna skulle ändå finnas.

Måleri
var en sak då såsom än i dag en god hjälpreda i många fall för både slöjdare och snickare samt en båtnad för den sak hvarpå det användes.
Slöjdarens måleri bestod af tjära blandad med något rödfärg om väl
skulle vara.
Snickarens arbeten fick äfven hålla tillgodo tjära och rödfärg, men
allmännast så nyttjades alla saker omålade, och länge nog. Den egentliga
färgen var brun och anströks af okokad linolja och omalen rödfärga, men
slutligen fick man smak för den ljusblå färgen och med högröda listvärk i
både brunt och blått.
MÅLNINGSSÄTTET för både slöjderi och snickeri gick ganska lindrigt
och enkelt tillväga. Om sommaren då stark solvärme var så utbars all
bondens redskap på ett berg, eller i brist däraf där stora stenar funnos och
upplades delvis, lätt åtkomligt. Man tog tjära uti en därtill afsedd och
nyttjad gryta, och hvarpå man uti en brasa uppvärmade knytnäfsstora
stenar samt lade dem i grytan eller tjäran, hvari något rödfärg förut in-
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laggts. Med en borste af äkta svinaktig art eller ock en trassudd på en påk
anströks massan och torkade snart in. Samma metod nyttjade man till
fönsterkarmar och dörrar samt husgeråd och blef snart torrt.
ETT ANNAT MÅLNINGSSÄTT bestod däruti att gummorna kokade
kalfkött och uti detta gelé eller köttspad blandade de rödfärg samt anströk med en trasa eller virke om borste icke fanns.
På detta sätt målade hvem som heldst som ville kosta på sådant, men
slutligen så kom man underfund med att rifna färgor voro bättre, men man
skulle hafva häll och löpare, och sådant fanns icke mångenstädes. Den
som hade en målarehäll var rik. Därigenom kom måleriet uti sådana
ägande personers behandling och det ansågs stort då man mäktade bekosta målning på ett skåp. Fönster, dörrar och allt annat husgeråd och
bohag förblef likväl länge omäladt och skurades fint med sand. Man har
till och med exempel härpå ännu i denna dag uti Länna.
Småningom så tog många sig till att efterapa stadsmålares sätt och
totade till bra nog, men nu har bönderna blifvit så fina att de vanligast
förer sina möbler, först dragkistor och chiffonierer, så bord och stolar till
staden och få de då en gammal rutten dragkista af tallvirke förvandlad
till björk, ek, eller valnöt eller jacaranda, o:s:v: samt därtill glansfärnissade. Jo så äro tiderna nu! —

Smide
är ett handtvärk som står i det närmaste beroende af den egentliga slöjdaren. Men rättare så står slöjdaren i mera beroende af smeden ty denne kan
öfverskyla mycket elände för slöjdaren, och så är det målarens sak att
undangömma bådas elände om sådant skulle förefinnas. Men man skall
icke tro sådant ty som hvar och en den tiden gjorde åt sig själf så gjorde
man så godt man kunde, och skälm den som gör bättre. Allmogen var då
och är ännu i allmänhet smideskunniga och därföre har man godt om
smedjor. I Länna Socken finnes få hemman och jordtorp hvarest smedja
saknas. Det fanns visserligen bondsmeder här och där som hjälpte dem
som icke kunde hjälpa sig själfva, men dessas såväl som andras smedjor
och redskap voro i slätaste skick. Bälg och städ, slägga och en hammare,
ett par tänger och 2 å 3 stampar samt kanske en nageltorn var ock allt
hvad de hade och i sämsta skick.
En och annan kunde väl hafva ett skrufstäd, mera till namn än till
nytta, men den som hade en skrufskifva den ansågs rik nog —
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Hade man därtill en eller ett par gamla utnötta filar så var det ock en
raritet som icke förunnades mänga. Likväl så smiddes hästskor och söm,
och all bondens redskap blef sålunda järna() så de' hjälpte sej. Det fanns
bönder som beslog vagnar, gjorde skyr yxor och koskällor, m:m:, men finsmide såsom läsreparationer och bösslagningar anförtroddes åt särskilda
kunniga som tagi' sej te' med litet af hvarje.
RÅ fanns i alla smedjor, och den som ställde sig i ovänligt förhållande
till detsamma, så hade han icke någon lycka förrän han fick offra —
JÄRNBRUKEN, eller rättare dess smeder, fingo förtroende att, i utbyte
mot bränvin, förse kringliggande, och väl aflägsnare, allmoge med hela
dess järnbehof, och bedrefs denna handel ganska oförsynt.

Skomakare
Skall jag våga ett sådant skutt som från smeden till skomakare? — Skilnaden är visserligen himmelsvid, men skomakaren står likväl i stort beroende av smeden. Tänk på knifvar och tänger, sylar och prylar, m:m: Hur
skulle skomakaren få dessa om icke smeden vore? — Skomakaren vill likväl icke öppet ärkänna detta beroende, och smeden tiger ock och samtycker, ty både han och gumman behöfva skor. Emedlertid är skomakaren
en myndig man och vill gärna heta mästare så snart han kan göra ett par
skor och förskaffa sig skorätt. Så fort en arbetare kunde ärnå dessa förmåner så ville han gärna gå för sig själf och göra skor, gifta sig, afla barn
och snart nog inviga sig till elände och fattigdom som oftast blir dessas
lott. En någorlunda mästare har vanligtvis en kunnigare arbetare som får
bära hedersnamnet gesäll, samt en pojke som är dömd att bära lästknippan och däremellan göra hvad han kan. Det är icke godt att för många
mästare finns på en trakt ty då skulle den ena gå i vägen för den andra,
den ena äta opp för den andra, eller ta bort förtjensten. Ett rätt försigtig
skomakare lagade därföre alltid så att hans arbetare icke fick lära sig
de vigtigaste hemligheterna i mått och tillskärningskonst och var således i det längsta urståndsatt att göra en sko på egen hand. Märkvärdigt
nog voro dessa oc[k] ovanligt dumma och enfaldiga; de voro förtryckta och
undertryckta till både kropp och själ, och bar såväl deras ansigte som
hela gestallt prägeln af yrket. Icke nog med denna svårighet, en
SKORÄTT var heller icke lätt att anskaffa. Deras aflöning var i första
rummet liten, och så ville man gärna på dansen, och i skvallertimmarna,
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och väl flera gånger, försöka att genom spel föröka sina slantar, men tyverr, så gick det oftast kräftgången. En sup ville man gärna hafva själf
och bestå andra, för att vara ansedd något så där bättre, o:s:v:
(Skorätt. En syl och en knif i fickan var nog —) Till en skorätt hör: Ett
tjog läster eller mera (En läst gjordes åt den största och så aftäljdes den
efter hvarje persons afminskning), lasktång, krökblock, spännblock, laskstock, alt af träd.
Så skolåda och dess innanmäte af hösk, spikdosor, fettklöfva,
gneahorä, oppläster (kallas prästnäsa), puttsholz af flera slag och former. Sylar: Klacksyl, pinnsyl, gröfre och grannare ölsylar, flera lasksylar, spänntång och kniptång eller spiktång, krusjärn, besjärn, svärtdosa;
Knifvar: tälgknif, krokknifvar, tillskärarknif och puttsknifvar, huggpipor, prylar, syring och nålar, ljusnepä, borstknippe, sölhanaske, tumring.
Då nu lästerna voro hopbundna i knippEenl så skulle i samma knippe
äfven finnas räckspade och hammare samt de förut nämnda blocken och
lasktdngen. Det här uppräknade var nödvändigt för en enda att begagna
och kanske nog inskränkt men om flera voro så skulle värktygen ock vara
flerdubbla åtminstone af vissa slag. Skomakaren tålde icke att hans
arbetare förskaffade sig några värktyg för möjligt blifvande eget behof,
men väl fick han hålla sådana saker som voro underkastade slitning och
afbröts sylar och nålar så fick hvar och en sådant betala. Det funnos
äfven mästare som utgaf sig för sockenskomakare och dessa torde ingen gå
för nära ty då kunde dessa taga hela skorätten af en annan, menade de.
Dessa kanske voro s:k: gärningsmän och voro skattskrifna för yrke, men
sådana funnos icke annat än, i laghandlingar, till namnet. Likväl hände
att en och annan förutom hvad han lärt själf äfven stal mästarens konst
samt köpte sig en skorätt på en gammal auktion eller gifte sig till en
sådan med en skomakaredotter eller enka och vågade vippen att försöka
på egen räkning. Dessutom så blef de gamla närsynta och gammalmodiga
och som dessa dessutom måste dö så skulle någon vara i stället.
TINGA SKOMAKARE (man skulle tinga skomakare då man gick till tjur
med ko) bör man göra minst två å tre månader och kanske längre förut än
man vill hafva dem ty inga handtvärkare lofva så beredvilligt och
hålla så litet hvad de lofva, som skomakaren, och läder kan man nog
hinna anskaffa då man har räkning på att han snart skall komma. Man
måste visa dem en ogemen respekt, men andra som icke behöfva krusa för
dem drifva gäck med dem och kalla dem: bekrykkäre, skomakare-själ,
flöttrut, (bekänglar, beksuddare) m:m:, dock detta på deras bak —
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LÄDER hade allmogen förr mycket själfva af egna ladugårdsprodukter
och mer än nu. Skodonen voro af enklare och tarfligare beskaffenhet och
följakteligen fanns eller fordrades icke så många sorters läder. Man hade:
passerä', Vidbarkä' och ekbarkä', samt började tala om björkbarkadt.
Passelädr kallades sådant som var svartberedt hos garfvaren, kallades
äfven Smolläder; Vid-barkadt, som var färdigberedt hos garfvaren till
sulläder, men icke smordt eller svärtadt. Kohudar bereddes vanligtvis
via-barkade, då skomakaren frånskiljde alt som ansågs duga till sulläder
och bakkappor och resten fick skomakaren smörja och bereda till smolläder och som begagnades till yfläder, skaft och resefter. Ekbarkadt var
det egentliga sullädret och som köptes hos garfvaren, sedan han själf
köpt det från Stockholm, ty han kunde icke bereda sådant själf, då för
tiden. Kalfskinn har man alltid själf till kängor och Tyskarbete.
Guå da' fader Nämndeman nu hafver ni mej här!
Hvar har ni eårän smörjä? Hvar har ni eårät lär?
säger skomakaren en vacker dag tittande i dörren, och då är han ock där
pin lifs lefvande. Det duger icke att klaga öfver lång väntan, ty detta
klingar icke väl. Heldre må man säga: de' va' väl att mästärn kom!
Först en välkomstsup och litet godt äta såvida han icke kommer direkte från granngårdarna och laddat sig där. (En omtänksam skomakare gick
alltid hem sedan han ätit sig väl mätt, och hade något hemarbete tills
han blef urtomäå och gick då till nytt ställe där han då genast fick ladda
sig mätt.) Så blir för bonden att plocka fram lädret så skomakaren må se
hvad han har att väldä öfver, samt uppräkna hvad som skall göras. Skogarn skall framtagas och af skomakaren pröfvas då pojkarna får börja
lägga upp becktrådar, flera stycken, en till hvarje sko, förutom lasktråd
som göres af finare lärsgarn, spanngarn. Så blir att koka beck, ty sådant
kokades på hvarje ställe. Så blef att rusta till skärbräde och detta finns
alltid gång ifrån gång. Så att taga fram smörja och alla materialer därtill. Ja, hur ska' ja' hinnä talä om allt nu på en gång! — Skodisk skall det
ock vara, men är en bonde rätt omtänksam så har han en enkom gjord skodisk, och den som håller i mantal.
BECKET skall kokas först. En panna som förr brukats till beckpanna
framtages, en duktig brasa pålägges i spisen så det blir glödr, tjärburken
intages och då all lågen i spisen är slut så påsättes pannan med tjäran.
Det är ett farligt äfventyr men icke för ty så får det gå. Medan pannan
kokar så plockar Mästaren upp sin skorätt och ställer allt i ordning
medan han altsomoftast går och pröfvar becket. Han tager något kokad
tjära i en trädsked och slår i kallt vatten och då förnimmer han lätt om

32
det är lagom. Sommarbeck skall vara hårdare än vinterbeck. Nu är det
lagom och pannan aftages att svalna.
SMÖRJA skall nu vara till lädret och matrialerna därtill äro ister, talg
och tjära som sammansmältas. Först bestrykes lädret med upplöst skosvärta (järnvitriol) och så inmänges det med smörjan framför elden och
arbetas med räckspaden och med påkar, hvaremellan det gnuggas med
händerna och trampas med fötterna, och det duger icke att säga smakk
om hvad som dt går. Under väntningen så hafva pojkarna gjort becktrådar
och skopinnar samt väl kunnat lagat något åt barnen, såvida icke något
annat smorläder finnes; men nu blir att skära till. Bonden vill under tillskärningen gärna sitta och se på hvad det lider på huden och peka på de
sämsta bitarna åt tjenstfoket, men detta är icke alltid tåldt, ty en skomakare vore fan så dum om han icke lagade så så han finge ett par skoyfläder själf om god råd är därtill. Dock är det icke alla som ä så funtäd'.
KLISTER! befaller skomakaren, ty somt skall fodras med tyg och om
ljumskläder finnes så fodras det med tunnt skinn och af samma sort. Vanlig gröt duger och då tyg eller annat foder blir fastsmetadt så sätter skomakaren sig därpå medan det torkar.
SKONS FORM var den tiden det mästa rät och lika till båda fötterna så
att skorna skulle ömsas för hvarje dag. Ömsningen var nyttig i det fall att
slitningen försiggick jemnare, och för barn så blef det så att fötterna tvingades att bli räta och bringas från sin naturliga form och hvilket vållade
olägenhet för hela lifstiden. Skomakarns vinst var att han icke behöfvde
hafva mer än en läst till hvarje person. (Man sade om skomakare: att de
blott behöfde en läst till den största personen och denna afhöggs för hvar
och en i afminskningen.)
ARBETSSÄTTET berodde emellan Svenska och Tyska.
SVENSKA voro de allmännaste och bestod bottnarna på dessa af blott
näfver med en tunn videbarkad sula under.
STÖFLOR bestod af skaft af tunnare hud fodrade upptill och hopsydda
med blott en söm bakpå benet men så långa att de räckte till bottnen;
resefterna voro förenade med skaftet medelst inspettsning af s:k: tunga
och sydda med vanlig lasksöm; bakkapporna voro hopsydda med
resefte[rrta] och sittande utanpå skaftet samt fastsydda med detta med ut
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cl' inn-söm och måste kappan här såsom synlig vara af försvarlig fasthet
och styfhet. Nu uppsättes detta på lästen med spikar och en bindsula af
grofnäfver är i ordning och hvilka fasttråcklas med nål och beckad tråd.
Nu skall
NÄFVERknippen vara i ordning och sulor utskäras eller rättare klippes
med sax till så stort belopp som fordras. Sulorna rensas från kartar och
vattenblötas, men vid utklippningen lagas så att de alla skäras på snedden och vid ditläggningen passas de så att de ligga sikk sakk och så att
tågorna eller porerna binda hvarandra. Efter ditpassningen så spikas
hela massan fast och beskäras rundtomkring till ett ungefär. Så utskäres
lädersulan och fastspikas och i denna skäres en skåra för beckträden.
(Stöfveln fastspännes vid knäet medelst spannremmen.) Så sötäs den omkring och därvid går raskt till så att tråden och becket må hålla sig mjukt
och varmt. Då har skomakaren sölhandsken och tumringen på sig, hvarförutan han lindar becktråden om sylskaftet och drar te; och ju värre han
grinar, ju starkare blir det. Efter sölningen så beskäres bottnen nogare och
klacklapparna af näfver och en af läder pålägges och fastspikas.
PINNTRÄD skall man hafva i ordning från flera är tillbaka ty nu behöfves det. Klackpinnar, stora sjuhundräbaddäre, och små eller vanliga skopinnar förutan all ände. Klacken fastpinnas försvarligt och så att pinnarna nära nog gå igenom och så slås en pinnrad rundtomkring hela skobotten.
Till sist på puttsas botten rundtomkring med knifven och gnides med
pimpsten och becktråden gnides med puttsholzet. Är sålunda färdig.
Bottnarna svärtas sedan utomkring med sot och tjära för att icke blänka
hvita. I stöflorna skulle vara ströpplingar och så afpassade att de passade i sfrumpbandsstället och fastbundos med strumpbanden att skaften
måtte sitta uppe ty eljes föllo de ned i skrynklor på smalbenet, emedan de
där voro tunna och ofodrade.
KÄNGOR OCH SKOR voro lika räta och förfärdigade efter samma
arbetsmetod.
BESLAG på samteliga skodonen utgjordes, för att befordra uthålligheten,
till en början af s:k: ten nlikkor som slogos i klackarna, åt såväl män som
kvinnor, men som sedermera aflöstes af klacks/Artur, såsom mera uthålliga. Till bottnarnas förstärkande nyttjades murnubb och slogs en sådan i
hvarje pinne och flera rader innanför på själfva sulan.
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TYSKA SKOR voro af flerehanda slag: pums, vända och med rand.
ARBETSMETODERNA:
FÖR PUMS: Hoplaskningen skedde lika som för Svenska, ehuru med
mera omsorg. Då nu öfverlädret var lästfärdigt så utskars bindsulan efter
lästens storlek och ofvanlädret inveks därpå och fastsyddes eller tråcklades. (Yttre sulan fästades äfven därpå.) Så uttogs lästen och nu sålades
midtigenom altsammans, ut och in; Arbetsmetoden var här högst besvärlig isynnerhet för dem som hade grofva händer, och huru små man än
hade så måste man lerkä tråden igenom ett godt stycke i tån. Dessutom
var en annan olägenhet därmed att becktråden låg som en grof rand till
skada för strumpan och förargelse för foten, och isynnerhet och mer och
mer efter halfsulning, en eller flera gånger.
LÄDRET till tyskarbete skulle hafva finare narf och till bottnarna
skulle vara ekbarkadt. Stöflor, kängor och skor gjordes efter enahanda
metod.
VÄNDA: Då nu skodonet var lästfärdigt så fästades den ordinaire [så!]
sulan på lästen och ofvanlädret afvigvändes och påsattes på lästen.
Sålunda fastsyddes ofvanlädret vid sulan och icke djupare än i 1/3 del af
sulans tjocklek, men vid klacken fastsyddes bindsulan med detsamma
sedan den var precist iordningsnitsad. Då detta var gjordt som sig bör så
uttogs lästen och skodonet kringvändes med rätsidan ut, bindsulan inlades
i skon och lästen insattes, skon formades och grofputsades, lästen uttogs
igen och bindsulan beströks med smält beck hvarefter den inlades i skon,
lästen insattes ånyo, skon uppvärmdes så att becket med båda sulorna
sammansmältes, och sist putsades skon rigtigt färdig. Denna arbetsmetod
var bekväm för foten men afsedd blott som sommarskodon, och mäst åt
kvinnor. Stöflor voro mycket svåra att behandla och huden måste då
vara branog tunn. Som barnskor var principen särdeles lämplig och
begagnas mycket åt sådana ännu. Äfvenledes till dansskor för fruntimmer.
RAND, eller med ränder är troligen nyare än de andra och med
ran[d1systemets införande så begagnades krökresefter och förenades med
skaftet i ett stycke (höger och venstersystemet antogs äfven då). Då skodonet var lästfärdigt så fästades bindsulan vid lästen och ofvanlädret
öfverspändes och fastsyddes så att det hängde ihop. Så togs en läder-
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remsa af sulläder och omsorgsfullt fastsyddes vid bindsulan förutom vid
klacken, ty där fastpinnades s:k: kransning, men under kransningen så
syddes med grof och stark becktråd i bindsulan och igenom becklädret och
kappan. Så fylldes inuti randens del med läderspink och näfver, till och
med lades trådstickor för att hålla botten styf. Till sist pålades den
egentliga sulan och syddes genom densamma och randen, men vid klacken
skulle hvarje sjung tagas uti de becktrådssjung som ingått i bindsulan.
Arbetsmetoden var nog stark, men var skogarnet af dålig beskaffenhet så
kunde det snart brista sönder och då var det ohjälpligt.
PUTTSNINGEN skulle nu vara ytterst sorgfällig och skulle rand och
klack vara utkrusade med sina därtill enkom utfilade järn som sedermera
utbyttes mot rulltrissor. Fumlar och brännputtsar började begagnas såsom
efterapning efter bättre skomakare. Randskor gingo ännu i jembredd med
näfverskor, men nu har längesedan alla dessa systemer upphört att vara
till, och heller ingen skomakare kan eller vill göra en näfversko huru
gärna man än ville hafva dem. <Torde likväl hända att inom Länna
Socken ännu något däraf nyttjas.)
PLIGGSYSTEMET är nu det enda gällande och brukliga och nu äro skomakare stolta att vara värkliga konstnärer så att de icke vårda sig om att
laga en sko, ehuru detta kunde många gånger vara både nödvändigt och
lämpligt.
Formen på läster och skodon har varit mångsidigt vexlande och härmningar från städerna, ehuru oftare misslyckade än lyckade. Allmogen har
med ovilja måst nöja sig med skomakares åtgärder, ehuru de oftast haft
största skäl till missbelåtenhet öfver fördärfvadt läder och fördärfvade
fötter.
UNDER ARBETSTIDEN skall skomakaren visas den största respekt uti
mat och annat. Mycket af bondens hvardagsmat är af honom kasserad,
såsom ärtvälling, surkål, sur mjölk, sill, gröt, m:m: och därföre så skall
alltid särdeles bord och tillrustning för honom vara anordnad. Ovanligt
vamt rum vill han ha och ljusen äro sällan till pass, och har nu sedan
fotogen blef i handeln tillgängligt, ehuru icke af allmogen på länge begagnadt, skomakare bestått sig eget lyse, lampa och olja, och därföre
tagit betaldt. Länge nog har man slitit ondt men i Guds namn är det snart
SLUT, och då blir att tänka på skomakarbulle; icke allenast tänka utan
sätta i värkställighet. En duktigt bulle skall det vara ty han visar den
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nog där han går fram. Då han packar ihop är bonden mohn om att hopsamla alla becktrådsstumpar och läderspink samt med misstrogna
blickar speja om han tagit något med sig. Omöjligt att hindra sådant ty
han behöfver skarfva spannremmen, ett och annat hösk kan behöfvas,
lästerna behöfver påfodras, kängremmar vill alla ha, och den som har
måste släppa till åt den som intet har, det är en gammal satts, som ej
låter förneka sig. Uppsyning härpå hjälper ej. Emedlertid så är nu inpackningen skedd och ett välförsedt [bord?] står i ordning och nu börjar
man ackordera om likviden och hvilken uppgöres, ty penningar måste
skomakaren ha på fläcken. En ordentlig afskedssup och han går belåten
därifrån under förord att man får höra efter honom flera gånger.

Skräddare och skrädderi
Jag tycker och flera kan tycka att skräddare och skomakare skulle kunna
ställas i samma kategori med hvarandra men det är en himmelsvidare
skilnad emellan dessa än emellan smeden och skomakaren, som jag förut
nämnde. Så mycket är säkert att skräddare och skomakare icke trifvas
på samma ställe på en gång. Många skäl äro härtill. I matlag så äro de af
olika smak, ty hvad den ena kan äta så kasserar den andra, och skomakaren äter duktigt, som en hel karl, men skräddaren däremot litet. De
kunna således icke trifvas vid samma bord. Alla skräddare hafva dessutom ett egendomligt humör och sinnelag skiljdt från alla andra människor. Emedlertid så är den ena lika nödvändig som den andra och man måste
rätta sig efter omständigheterna. Uti en sak äro de likväl ense nämligen
att lofva komma å viss dag men infinna sig först två å tre månader sednare. Emedlertid så skall vallmanet, foder och tråd vara i ordning och fårskinnen betade, renshudar och kalfskinn köpta o:s:v:
En vacker dag så innan man vet ordet af stiger han in åtföljd af en eller
två, gesäll eller pojke, hvad de kallas. Nu blir att uppelda det snyggaste
rummet om det är kallt.
SKRÄDDARENS VÄRKTYG äro ringa emot skomakarens. Prässjärn, sax,
prässstock, aln, hvilken nyttjas som käpp och är trekantig, Skinnärdon:
Skinnärvedjä och räckspade, nålstopp fullsatt med nålar och syring samt
en pryl (2 å 3 knappborrar att utsvarfva knappformar af träd); detta är
hela hans utredning.
SKINNBEREDNING: Det hände förr i sin dar ofta att skräddare mottogo fårskinn till beredning i hemmet och var därvid icke så liten vinst,
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ty det skulle vara [siffra saknas] Lisp. till hvarje skinn och [siffra saknas] salt äfven till hvarje. Så nätt tilltogs icke det icke alltid något
vardt öfrigt. Huru litet det ansågs kunna bli ja var det ändå något. Men
bättre vinst hade de af den ull som de kantklippte på skinnen, och så förstod man sig på att så hårdt beta skinnen så att man kunde nappa dem,
d:v:s: ullen lossnade så att man kunde plocka där huru mycket man behagade. Skräddarehustrudna] kunde icke hålla truten utan skröto för sina
vänner att de fingo ull så de klädde sig på detta viset. Naturligt var att
fårskinnen blefvo sköra af sådan behandling och så när man kom rigtigt
underfund med saken så betade bondgummorna, eller andra beskedliga
gummor, skinnen förutom skräddaren.
BETNINGEN tillgick på det viset att mjöl och vatten sammanrördes till
en tjock välling eller som tunn gröt, skinnen utbreddes med köttsidan
uppåt och degmassan påbreddes så skinnet var fullt betäckt, så inveks
benläggar och hörn på bästa vis så att degmassan var ingömd och så veks
skinnet dubbelt och flerdubbelt till ett konvolut, och så alla efter hvarandra alla lika stora. Så upplades hela massan på ugnen hvarest den omlades flera gånger att jemt surna. Då sådant märktes på lukten så upprullades skinnen och degmassan jemnströks och hvarefter de hopvekos på
samma sätt som förut. Det skulle tätt som oftast med nageln försökas om i
de svagt håriga ljumskarna en liten tunn hinna lossnade och då så var så
voro de lagom; fingo de ligga längre så led skinnet skada. Då uppvecklades skinnen och upphängdes att torka. Hela denna operation var både besvärlig och i högsta måtto osnygg till både lukt och handtering, men
måste likväl gå. Sednare så sammanrördes en tunnare välling uti en tunna
och skinnen lades helt och hållet däri och fick surna öfver en b[ä]nk.
Därmed var den fördelen vunnen att ullen renades från smutts, vilket i
andra fallet icke skedde, men pälsarna efter sista metoden blefvo icke så
varma, påstod man. Då de fingo torka så kunde de förvaras huru länge
som heldst utan att råttor eller mal skadade dem. Somliga uppspikade
dem på väggarna och basade dem med spön ibland och somliga lade dem i
sängens botten. Då nu skräddaren kom så blef hans första göra att
REDÄ SKINN. På hvarje bondställe så fanns en redbänk af tre alnars
längd och så hög att den räckte till bröstet på en medelmåttig skräddare.
(Dessa voro icke stora i den tiden.) Två hol voro borrade i b[ä]nkens ena
kant hvari en järnpinne var insatt en i hvardera, samt en stör laggd ändlångs bänken.
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SKINNÄRDON hade skräddaren med sig. Desse bestodo af: räckspade
som var som en skyffel, eller med tvenne armar vinkelrätt utgående från
en järnbagne och utgjorde en trubbad egg; på samma järnbagne var en
klocka eller hylsa och hvari ett trädskaft satt med munk såsom på en
spade ty dennes värksamhet gjorde sig kännbar mot arrnholan eller under
armen. Så Skinnärvedjä. Denna var en halfcirkelboge af kupadt järn och
skarpkanterna invända samt i ändarna försedd med öglor och hvari satt i
hvar sin, en stark märla. Denna skinnärvedja fastslogs medelst sina märlor på dörrposten emellan kammare och stugudörren. Då nu beredningen
skulle ske så intogs den förr omtalta bänken, en stor brasa skulle brinna i
spisen och efter det skinnen blifvit lindrigt fuktade och sammanvikta så
att betan lossnadt så värmas de vid spiseldsbrasan och uppläggas på
bänken att stören fasthåller dem. Sålunda hängande så afskrapas hinnor
och bete med värkspaden första gängen. Nu fuktas eller blötas de och beströs med rågmjöl samt värmas åter och skafvas med värkspaden och sålunda fortfares tills kötthinnorna äro afskafda. Nu är skinnet styft, men
det blötes eller fuktas åter samt beströs med rågmjöl och värmes, samt instickes i vedjans halfcirkel och om två skräddare finnes så fattar en i
skinnets hvardera ända och gnor fram och tillbaka, så de' står härligä
te', och allt framför eldbrasan. Svetten står i slcaalln på skräddarna och
skinnen bli mjuka de' ä"ngen fräg' om de'. Det är icke godt att gå i vägen
då för skräddarne ty de äro näfverhastigä.
SYNINGEN. Nu äro skinnen i ordning, vallman, foder och tråd har legat
länge och väntat. Nu blir att märka och klippä te' och så att sy, och säger
[man] att skräddare skall ha en vattenskål på bordet att doppa nålen uti
då hon blir för het, på skämt förstås. (Elaka personer gå illa att sy åt och
blir ofta åfundsknutar, trollknutar) Skräddaren frågar efter om ljusen äro
sömniga och det spörs väl när kvälln kommer. Skvallertime skall skräddare ha, såväl som skomakare, och då vill pojken gärna gå in i granngården om grannar finnas. Men bara mästern säger till så skall pojken stå som
tändt ljus. Mästaren håller pojken i skäli' age, ty han har varit pojke
själf och ingen bör ha bättre än han hade. Ja råckar, byxor, västar samt
mössor (Snösåckor voro en icke minst vigtig artikel för skräddarens snille)
syddes efter bästa modet och hvarje skräddare så godt han kunde.
Märkligt nog hade hvarje skräddare sina egendomliga fel, ty en del
gjorde för smått på flera sätt, andra gjorde pösu't, så kläderna hängde som
på en stör, och att förevita dem detta för att få rättelse till annan gång, se
det var som te' körä hufve' i vägga. Alla kläder gjordes uteslutande af
vallman, förutom skinnpälsar och mulhanaskär, och så skinnskoddes
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både råckar och byxor ofta då för tiden. Skinn ville de icke gärna på näte'
med, men nöden tvingar hundn i band, det ondä med det godä.
(Sömmar: tråckla, rätsöm, sticksöm, kasta öfver, lappsöm, fälla, fällä
te', sträckholssöm. Stikkä, kanta, Snörpa ihop, rynkä, vekkä, läggä opp,
hållä, hållsöm, rynksöm, ta inn, kedjesöm, kantä, kastä hop, dra', sy med
eftersting)
KNAPPAR nyttjades af en svarfvad trädstomme öfverklädd med vallman, men stundom nyttjades messingsknappar. Till byxor och västar
stöpte man tennknappar själfva. En sådan knappform utskuren i träd
hade hvarje pojke och höll den i så stort värde att de bars i fickan för
hvarje dag. Skräddare har de mycket besvär med knapparnas beklädnad.
Knappholen syddes med kamelgarn.
KASJETTEN var en allmän sak för skräddare och syddes dessa af kalfskinn. Dock nyttjades äfven vallmanskasjetten med läderskärmar.
SKINNBYXOR var ock som amen i kyrkan och skulle hvarje välbeställd
dräng hafva renshudsbyxor med kalfskinn nedom knäna. Bock eller getskinn nyttjades äfven så länge sådana kunde fås, och
SKINNPÄLSAR slapp ingen skräddare undan på något ställe vid höstsyningen. Så nog fick skräddare öfva sig i handstyrka. Och starkt och
bastant ville alla berömma sig af blott tråden höll att dra te' med.
SKÄMTVIS säger man om skräddare i allmänhet:
Att femton skräddare väger ett pund
med nål å tråa å sax å vax
å mea syringen som bak sitter fast.
Och sant är att skräddare duga heller icke till annat än skräddare, ty de
kunna icke på manligt vis hugga en brasa ved, men nog sätta de näsan i
vädret och vilja vara karlar. De kunna icke förlikas ihop med annat folk
utan spe och gnabbel och väl slagsmål med. De äro icke så tuddugä te'
slåss, så usla som de synas vara.
Ingen landsskräddare vågar krypa upp på bordet, så kvicka de än äro.
SLUTET af skräddarens arbete blir skräddarbulle och icke sämre än skomakarens. Så blir liqvid.
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Spinna
Men tala om spinna, och må jag först nämna hvad som kvinnorna uteslutande tillkom. Värktygen därtill voro icke blott vanlig spinnråck utan
äfven lån gråck.
VANLIG SPINNRÅCK: af denna sort finnas mänga modeller och skiljaktiga systemen Det finnas en och annan af en nog gammal modell och
hvaraf exemplar finnas uti Skandinavisk-Etnografiska samlingen i
Stockholm, och tjenar således icke att här beskrifva.
(Till vanlig spinnråck begagnades sådan slända som till längråcken är
bruklig; utan rulle.)
Af äldre allmännare spinnråckar så funnos med s:k: Svephjul, och voro
troligen tillvärkade i Dalarne, emedan man talar om Dalråckar. De utmärktaste som hos allmogen varit mäst omtyckta voro s:k: Kungshagare,
tillvärkade af någon ä Gripsholms Kungsladugårds mark boende person.
De flesta spinnråckar synas vara svarfvade, men likväl finnes eller har
funnits en och annan, som med knifven i likhet med svarfning äro kretade.
LÅNGRÅCKEN brukades mycket ännu i mannaminne, ehuru den nu är
alldeles ur bruk. Den bestod af en stol med fyra låga fötter, och därpå en
stolpe inhuggen närmare ena ändan, och hvarpå hjulet hade sitt fäste, på
en axel. Nära nog andra ändan satt en kortare stolpe med kilsystem till
flyttningsapparat, för att differera längden och snörets spänning. Denna
stolpe var tuskuren med rum för snöret, och midt för denna skura satt sländan fästad blott med vallmansremsor. Sländan bestod af en trädpinne, utsträckt till 12 tums längd åt åtsidan och en större trädtrissa för samlingsmothåll för garnet, och var detta svarfvadt i ett stycke. Men däruti var
insatt en järnten med flerskårig trissa skiljd från den förra, och hade på
hvardera sin sida ett rundsvarfvadt lopp. Snöret af flätadt ullgarn hade
sitt [lopp?3] i denna trissa och på hjulet. Hjulet var mera än två alnar i
diameter och bestod af Na[f,4] i nafvet inhuggne tolf ekrar och på hvarje
ekres ända var en Sex tums trädbit (horn) medelst borrhol fästad [där]på.
Utomkring det hela (pereferien) satt på tvärbitarnals] yttersta ändar
fästade tunna spjälband af Vide och pasefralde som löter. Dessa spjälband voro lindade med valllmanslremsor i sig sag ordning och förenade så
att det hela bilda[de en] lötring, men alltsammans lätt och spensligt. På
3 Ordet saknas.
4 Hakparenteserna på denna och följande sida markerar textförluster i

originalets marginal.

Spinnrock, originalteckning i Nordiska museet. Foto Nordiska museet.

»Karin Myr väver band», Bruksvallarna,'Tännäs sn, Jämtland. Foto Paul Jonze 1909, Nordiska museet.

»Interiör», Härads sn, Åkers hd. (Kvinnan spinner på långrock.) Fotot inkom 1929, Nordiska museet.
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detta sig sag band hade snöret sitt lopp. (Snöret var af flätadt ullgarn,
eller ock löst bandväfvit.) I nafvet var hol borradt så att en i den långa
stolpen fastsatt axel hade sitt lopp och i detta fall så var en vefpinne insatt i en ekre. Men var det dubbla stolpar hvaremellan hela hjulet hade
rum att löpa så satt en järnaxel igenom nafvet och försedd med vef för
hjulets kringdrifvande.
SPINNANDET på denna långråck tillgick sålunda: Uteslutande span[ns]
blott Ull, bomull och nöthår och då detta var väl kardadt, så fästade
spinnerskan en garnända vid sländan, och vid dennas kringsurrande hade
ullämnet snart fasttag, och med hjulets starkare fart, så hade hon ögonblickligt så långt garn, som hon med sin venstra hand kunde utsträcka. I
ett [...] uppsurrade hon detta på sländan och fortsatte på nytt. Till
märkandes var likväl, att på sländans ände eller spets skulle vara en
svagt tillämnad spiralinskärning, och något skålig, och hvarigenom
tråden fasthölls vid sländans spetts. En van spinnerska spann här tredubbelt mot hvad hon kunde hinna på vanlig spinnråck, men arbetet var tröttande, ty hon måste vara stående, och dessutom fordrades utsträckningsrörelser som voro påkostande.
Numera har man gjort iakttagelser, att en sådan spinnråck skulle
kunna ansenligen förbättras, emot den befanns i den tid, så den allmänt
begagnades, men ingen kvinna kan förmås att lyssna till och upptaga dess
bruk.
GÄNGSLÄNDA. Äldre gummor omtalade under långråckens blomstringsperiod, att vallkullor brukade spinna i vallskogen, med blott en dylik
slända, ehuru af något förändrad konstruktion, och att de stående på en
sten eller bergklippa hållande en linlänk under armen, och medelst sländans kringsurrande emellan båda händerna satte fart därpå och under
farten ärhöll något garn. (Sländan löpte på en bergklippa såsom en
snurra.) Jag har mycket funderat på möjligheten, och vill hvarken antaga
eller rent af bestrida dem. Men hvarför icke! — — — Det håller att tala
om!
LINSPINNE har jag visserligen omtalat i sammanhang med linets odling
och råberedning, under rubriken jordbruk, och vid dess nedskrifvande var
icke denna planen påtänkt. Jag vill nu här fullständigare redogöra för
detsamma. Då linet efter bråkningen var sorteradt uti: långtåg, skatblår,
grannblår, grofblår och noppor, så afsedde hvarje omtänksam matmoder
huru mycket hon med sitt husfolk, pigor och döttrar, kunde hinna att
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spinna, och resten legde hon bort till sådana gummor, som skulle förtjena
sig födan genom arbete åt andra. Det kan ingen tänka sig nu med hvilken
idoghet och flit ett spinneriarbete försiggick i ett hus, vare sig en eller
flera kvinnor, med eget eller andras arbete. En ung och frisk husmoder
uppsteg vanligen jemte sina huskvinnor klockan fyra om morgnarna, såvida icke någon yngre flicka och under 12 å 13 är fick ligga längre. Men
det var så att hvarje kvinna hade sin stång, hvarest garnhärfvorna
hängde i rad, och ingen ville gifva den andra efter. Ett flitigt arbete gör
en kunnig mästare, säger ordspråket, och få landtkvinnor kunna nu framte
ett sådant garn. Blaggarn och linneväf tillvärkas visst något ännu i
Länna och hvarest linodlingen ännu något bibehållit sig, men kommer
man åt det egentliga slättlandet så kan man icke ens spinna det ringaste
af lin och detta ej att beundra då icke lin finnes. Undantag gifvas likväl,
och finnes det kvinnor som särskildt egnat sig åt fullt konstnärligt linspinne och därföre tagit pris på hushållningsgillen och landtbruksmöten,
men detta har skett mera af princip och beröm än att anses för värklig
nytta. Att spinna skogarn var förr ett mästerstycke, och hvars fullkomlighet få kvinnor uppnådde till skomakarens fulla belåtenhet, och nu
tränges icke därom, ty sådant finnes i allmänna handeln och utan besvär.
(Trådspinne var mycket svårt och än icke bättre att tvinna ty det ville
bli hallsträngt. Men tråd fanns då icke i handeln. Var icke allom gifvet
kunna. Långtåghärfvan begagnades 10 eller 20 pasman; Blångarn, 8 eller
16. Noppgarnshärfvan innehöll 2 rullar. Vid tvinning af tråd så lades
nystanen i vatten. Till noppor och blå[r] nyttjades kringla och till långtåg
nyttjades endera råckhufvud, liggande kam eller ock uppbinda hängande
eller kringla. Spinnarelönen räknades här äfven efter sträng i Daga
härad. Allmännast efter vigt: Långtåg: 20 å 24 sk: marken. Blår 6 å 8 skilling. Noppor 4 skilling.)
BOMULL spanns mycket hemma förr som understöd och förstärkning till
linet och då icke fabriksgarn fanns så allmänt i handeln. Det fanns visst
s:k: engelskt bomullsgarn men detta ansågs nog dyrt då det kostade 1 Rdr
marken. Bomullen köptes för 24 skilling och spinnarlönen räknades lika.
Således garn som garn, pris som pris, men att det hemspunna ansågs starkare. Dylikt garn spanns mäst på långråck där sådan fanns och ägdes af
personer som kunde handhafva dem. Dock spanns äfven något på vanlig
sponnstol.
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ULLSPINNE var äfven förr storartadt emedan allmogen uteslutande begagnade hemväfda yllekläder och fårafveln hade större utsträckning än
hvad nu är fallet. Men till ullen skulle vara kardstol och kardor.
KARDSTOLAR nyttjades[,] dels ett säte med fyra fötter inborrade och så
ett par trädklossar med kil eller skrufmekanik för kardornas fastsättande, och dels blott en afhuggen stabbe eller stock stående upprätt och
på hvars öfre ända kardan fastsattes medelst en rem. Karderskan satt då
på en vanlig karmstol och hade detta en förmohn att det fordrade mindre
utrymme för karderskan.
KARDOR begagnades dels sådana stolskardor som voro afsedda att begagnas i stol och dels handkardor, med hvilka man sittande på en stol beredde ullen i likhet eller för samma ändamål beredde ullen till spinning.
Den sednare metoden gick mycket saktare men hade den fördelen att bereda finare ullkammar och således gaf finare och jemnare garn. Då ull
skulle spinnas i större skala uti ett hushåll såsom t:ex: till vallman så
tillställdes
KARDKALAS på det viset att en hop kvinnor tillkallades för att vara
hvarandra behjälpliga och få mycket på en gång. En omtänksam husmoder l[ålt ofta red ullen förut för att hafva den i ordning, men somliga
tillställde så att gamla kvinnor tillkallades att utreda och rensa ullen
för halmvipp och dylikt med beräkning att sådant skedde så fort som de
för kardningen afsedda kunde medhinna. Sålunda genomkardades hela
ullförrådet på en dag: men det var förutsedt att hvar och en fick hålla sig
kardor och stol själf. Detta var blandkardning. Vid denna operation
skulle vara en faslig värme i stugan så att ullen skulle vara varm; men
kardorna smordes endera med söt grädde eller smält hästister (hästolja),
eller och så ströddes mjöl i ullen. Efter kardningen nedstoppades ullen i
s:k: ullkorgar. Då hela förrådet sålunda var genomkardadt så lades ullen
med kammarna i trafve såsom en vedfamn på en soffa och ett säte lades
därpå och hvarpå lades betydlig tyngd för att till minsta utrymme packa
ullen. Så nappades den med tummen och två fingrar så nätt som möjligt
och fick spridas kring hela golfvet. Så framtogs spön och käppar och
ullen piskades utaf tusan faan för att på bästa sätt blandas och hvarefter
den åter samlades och inpackades i ullkorgarna till en annan dag då ett
hejdundrande spinnkalas, eller rättare
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KARD OCH SPINNKALAS tillställdes. Detta tillgick så att de pålitligaste karderskorna tillkallades och så många att de jemt medhunno att
karda så mycket som de tillkallade
SPINNERSKORNA kunde hinna undan. Till spinnerskor utvaldes sådana som voro kända att kunna spinna jemt ullgarn till vallmansvarp, och
hvarefter var och en fick sin rulle afhärflad så tog husmodern reda på
allt hvar för sig och tog vid varpningen härfva om härfva, och då var
man säker att icke vallmanet blef bältu't.
HÄRFVIL var en oundviklig maskin för spinneriattiraljen för allt slags
spinne och fanns af många former. Men hufvudgrunden var att alla
härfvilar voro afpassade för att bilda lika stora härfvor och alltid
samma indelning i pasman med 60 garn i hvarje pasme. (På linnegarn
gjordes pasmeband af samma garn, men på ylle togs effsingar och annat
tåtvärk.) På sådana härfvilar var ett större och ett mindre vexelhjul, det
förra med kuggar och det sednare med spiralgång och som bestämde indelningen. (Dessa kallades knäpphärfvil, ty en fjäder eller hammare gaf
tillkänna genom slag då slaget var fullt. De som icke hade knäpphärfvil
så måste de räkna slagen och för hvarje 60de slag så omknöts pasmebandet.) Då gummorna fick sitt varpgarn upphaspladt efter dessa grunder så
visste hon bestämdt huru lång och bred väf hon fick efter en viss kvantitet garn. Ja sålunda spanns varpgarnet åtminstone på en dag och af den
blandkardade ullen. (En ullgarnshärfva skulle vara 10 pasm[an] och kallas då half sträng. Sträckte sig till 1 aln fyrskäftad väf. Spinnarelönen
räknades efter sträng då sådan beräkning förekom, men i allmänhet så
räknades efter marken.) Till
GRÅTT VALLMAN var denna kardning mäst maktpåliggande för att få
den svarta och hvita ullen väl blandad.
HELYLLEVALLMAN voro icke så stor fara underkastade för bältning i
godset om de skulle färgas, men däremot så voro
HALFYLLEVALLMAN mera underkastade denna olägenhet, och hvilken förståsigpåare som heldst som får se en vallmansråck som efter tillvärkningen varit våt och torr vexelvis några gånger ser nog huru garnet
varit spunnet och om ullen varit väl blandad och kardad, och detta räknas alltid på husmodrens förmåga eller omtanke. Men om somliga vinnlade sig om sitt ullspinne med allt möjligt eftertryck så voro ock somliga
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mindre noga och deras männers kläder sågo ut som Herren bevare oss.
Dylika kard och spinnkalas tillställdes vanligast i männernas frånvaro,
ehuru icke därföre utan deras medgifvande. Men dessa karderskor och
spinnerskor voro icke goda att bo i bås med för manliga personer, icke stort
bättre än bråkkärringar. Dessa dagar voro riktiga skvallerdagar.
Det kunde nog hända att hushållsaktiga kvinnor antog en tystlåten
gumma att spinna hela förrådet på egen hand, men det skulle vara tålamod därmed och detta räckte ej till allestädes. Till
KVINNFOLKKLÄDER kunde spinnas huru som heldst, ty dessa voro
randiga och då tog[s] hvarje garnsort till hvarje slags olika färg, och
några egentligt fina yllekläder fanns icke den tiden, ty det fina var ju
icke någon värme uti, och icke något att slita på, mente de. Men nu har
man lärt sig att anse och ärkänna motsattsen! —
STICKGARN OCH STOPPGARN spanns af olika groflekar allt efter som
strumpor o:d: skulle vara till. Till sådant begagnades sämre ull såsom
bukull, lårull o:s:v: efter som den olika sorterades.
(Nysta skedde på pinne s:k: holnystan och vid tvinningen så tvinnades
af ett enda nystan och gick jemt ut. Var tillgång på rullen så sattes dessa i
en ställning och tvinnades då 2 å 3 trådigt, efter behag.
Nystkrona nyttjades att sätta härfvan på sedan tvinning skett och nystades däraf då.>
KALKHÅRSSPINNE: Förr begagnades mycket Vepor till sängtäcken och
voro dessa uteslutande af Nöthårs ibära och blångarnsvarp. Kalkhåret
köptes hos garfvare fjärdingtals och kostade 24 å 36 skilling fjärdingen,
och väl riksdalern. Detta spinne blef alltid anförtrodt åt fattiga gummor
som brukade sådan handtering. Kardor fingo bondgummorna tillsläppa
själfva och var det i sanning ett svårt göra ty kalken dammade och lad'
sej på bröstet. Sex å Åtta skillingar marken var spinnarlönen och sponnbulle efter väl förrättadt arbete och väl vid emottagningen samt äta sig
mätt.
1RASGARN spanns ock af dessa gummor och bestod detta af upprepadt
och sönderkardadt stickylle och väl väfylle af gamla kjortlar. Detta
garn betalades ganska dåligt ity att många fattiga kvinnor som stodo i
något beroende kunde tvingas att upprepa, karda och spinna yllet för —
Åtta skillingar marken; men så blef ock garnet därefter. Detta garn nyttjades till vepornas randning eller ock till helvepor — (Det sönderrepade
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garnet kallades risp. Detta kardas af somliga torrt, men af somliga så
kokas det och torkas innan kardningen sker, som är bättre eller somliga
karda det vått.) Ja nu har jag talt om det kvinliga spinneriet nu bör jag väl
äfven tala om det
MANLIGA. Detta hade ock sina nog mängartade sidor.
HAMPA OCH LIN kunde ofta användas till tömmar och oxhyddur. Till
detta spinneri nyttjades s:k: repvagn, hvilken man förde med högra handen och matade tågorna med den venstra; men i brist på repvagn så nyttjades krok. Då man hade sin tillräckliga kvantitet spunnen så skulle det
slås ihop och första hopslagningen gick på en härfvil, i det att en krok
var insatt på härfvilns axel eller medelpunkt och hvarpå två garn
fästades. En person stod vid härvilns vef och skötte den; två personer
gingo nu från härfviln baklänges med hvar sin repvagn med uppvindadt
entrådsgarn som hvardera fästat vid kroken på härfviln. Nu vefvas de
båda repvagnarna så att snödden förstärkes eller ytterligare tillsnos men
den som sköter härviln vefvar tvärtemot, så att eftergift åstadkommes
frän den ena snöriingen för att frambringa den andra. Då nu banans längd
sålunda är snödd så upphasplas det tvinnade på härfvilns horn och fortsättes som förut. Sålunda har man det nu tvåtrådigt, men nu skall tre sådana trådar sammanspinnas och detta tillgick på följande sätt:
HOPSLAGNINGEN:
1. med Vexelmaskin. Det fanns ett och annat exemplar af dylika och
voro de så inrättade att två plankstycken voro förenade i fasta med
slåar; emellan dessa plankstycken voro insatta tre axlar med dreftrissor
och krok i hvarje axel af ena genomgångs ändan. I samma plankfasta satt
ett större vexelhjul vars kuggar noga passade i alla tre dreftrissorna och
på dess axel som hade sina lagergångar i plankfastan satt en vef. Nu
fastspikades denna maskin uti en boddörr. En gammal kälke skulle vara
till hands och nu fästades alla dessa tre dubbeltrådar i kälkens hånk
med sin ena ända och i ett lakan, och med den andra fästades de vid krokarna på maskinens dreftrissor.
En karl eller annan lämplig tyngd anbringades på kälken och en stark
karl drog vefven, och hvarefter snödden från maskinen påvärkade
trådarna så dels spänndes dessa på sin längd och dels kringvreds lakanet
med kälksittarens biträde så att kälken framskred och tåget sammansnoddes. Ju större tyngd var på kälken ju hårdare blef tåget. Mannen på
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kälken kunde om det var mästaren själf dirigera snodden med händerna,
men detta skulle ske jemnt. Denna rörelse öfvades likväl på flera sätt.
(Till hopslagningen begagnades äfven en trädkafle med trenne skåror
för hvardera tåten att löpa uti då vid hopsnoningen en person skulle
handtera dem för att bestämma snoddens inlopp och däraf beroende
hårdhet. Tre personer voro då alltid af nöden. Denna metod var den säkraste och måst bestämmande.)
2. med fårbogsmaskin: Denna bestod af ett tjockt plankstycke så långt
att det passade i ett dörrhol. Däruti voro inborrade trenne af plank
skurna och vinkelformiga vefvar 1) hvaraf tappen a. var genomgående
och försedd med krok. Ett träd eller smalare plankslå hvaruti äfven tre
hol voro borrade med samma mellanrum och ställning såsom i plankstycket var äfven i beredskap och i dess båda ändar voro afrundade
handtag.
y‘t
I
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•
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42.•
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Uti holen voro tapparna b. insatta och genomgående med sperrpinnar
borrade före. Då nu trådarna fästades i krokarna på tappen a. med ena
ändan samt med andra ändarna fastgjorda på kälken så fattade en därtill
vand karl uti handtagen c. och vefvade sidvärts det fortaste ske kunde då
vefvarna löpte omkring och snodde garnet i likhet med hvad vid hjulmaskinen nämndes. Vid dessa tåg af lin som nu äro nämnda gällde icke så
mycket snodd men vid Svinhårsrep desto värre. Men systemet var i alla
fall detsamma.
BAST spanns på samma sätt och nyttjades sådana tåg till rep, tömmar,
nottög o:d:. Rötter och vridna vid jor spunnos till tömmar och nottög.
SVINHÅR nyttjades uteslutande till rep och någon gång till tömmar, och
voro den tidens svinslag begåfvade med långt och af hår och borst blandadt ludd. Särskilda svinhårsspinnare funnos och spunno de repen färdiga för 12 skilling för hvarje rep. Svinhåret skulle först kardas och så
spanns det på repvagnen samt slogs ihop med de maskiner samt i likhet
med hvad om lintåg är omtaladt.
TAGEL spanns till tömmar, nottälnar, nättiilnar, diksnören och pisktampar, samt någon gång till rep. Hopslagningen tillgick lika, men pisktamparna snoddes tretrådiga med krokar och af pojkar samt var en dem förbehållen handelsartikel för 3 skilling stycket.
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Färgeri
Vid den här ifrågavarande tiden och förut så färgade allmogen nästan
utan undantag sitt garn själfva och väl mindre tygstycken med, då fråga
var om att blott gifva färg. Man sade om sådana färger som af en eller
annan orsak misslyckades: lorten (smuttsen) färgar det bättre.
Egentligt misslyckande kom icke gärna i fråga för dem som voro något
vanda men det hände att någon skulle försöka själf och feltog sig på
ingrediensernas proportioner samt äfven på behandlingen.
YLLE:
Svart: Albark kokas i vatten och garnet ilägges samt kokas yttterligare en stund hvarefter det sköljes i vatten. Har man tillfälle att torka det
så är det bra, men det kan äfven direkt kokas uti en ny lag hvaruti borrspån eller järnspån är ilaggdt. I brist på borrspån, vilken icke i mängd kan
fås annat än vid Kanonbruket, så kan filspån och järnskrot om hvartannat
nyttjas.
Eller: Betes garnet uti lag af vatten med upplöst Kronsyra. Garnet
kokas däruti, hvarefter det sköljes och torkas. Kronsyra tillhör likväl
nyare tid.
Eller: Betes det uti lösning af järnvitriol, hvarefter det kokas med albark, hvilken lag bör vara temligen stark, ty om den är så svag så stadnar
det i grått.
Eller: Betes det i vitriollösning och kokas med borrspån från Kanonbruk e t.
Eller: Betes det i slipgår och kokas med brxsilia eller borrspån.
Grått: Vitriol och galläplen kokas hvar för sig och man låter det
kallna. Därefter doppas garnet hvarannan gång i denna lag tills det blir
lagom mörkt.
(Eller: Betes i lag af galläplen och kokades med färskt enris.)
Eller: Betes det i vitriollösning och kokas i svagare albarkslag.
Eller: Betes det i vitriollösning och kokas i galläplen.
Eller: Betes det i vitriollag och kokas med mjölonris.
Mörkblått: Betes i alunlösning eller vitriolspad och kokas med brxsi1ia
Eller: Blåfärg (blåsten, indigo?) upplöses i urin och utspädes med
vatten hvari garnet kokas. Ju starkare sattsen är, ju mörkare färg får man.
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Ljusblått: Engelskt tenn och vitriololja eller svafvelsyra sammansättes
uti en flaska till upplösning.
Gult: Alunbetes och kokas med torra björklöf, och då man har lagom
färg så doppas det i ren och klar lut af aska; men därmed måste den
största försigtighet iakttagas om ej luten skall göra garnet skört.
Grönt: Grundfärgas med gult (s:d:) och därefter färgas det med blåsatt
såsom till ljusblått.
Brunt: Betes med vitriol och kokas med björkbark.
Eller: Betes med tennsalt och kokas med brxsilia.
Eller: Betes med vitriol och kokas med stenmossa. Stenmossbrunt var en
mycket allmän färg.
Eller: Betes med vitriol och kokas med färska grankottar.
Eller: Betes med vitriol eller mjölonris och kokas i lag hvari Sandelträd blifvit kokad. Kallas Sandelbrunt och ansågs som dyrbar färg.

LINNE:
Gult: Doppas i stark, kall lut och därefter lägges linet i vitriollösning.
Kallas lutgult.
Eller: Orleana upplöses i stark lut och linet kokas däri. Kallas uljangult.
Mörkblått: Betes i vitriol eller röd vinsten och kokas med spanskgröna
i vatten. Därefter kokas det med brxsilia. Ifrågakommer blott om tråd
efter denna metod.
Rödt: Betes i alun. Anilin upplöses i urin eller bränvin och utspädes
med vatten, hvari linnet kokas. Efter anilinens uppfinning och tillgänglighet i handeln har detta färgämne varit mycket tillitadt såsom billigt
och gifvande en skön färg, men såsom ägande mindre bestånd så är dess
framtid icke långvarig.

Stickning
Vid här ifrågavarande tidpunkt och därförut var detta handarbete så
att säga riktigt konstnärligt florerande. Men det var icke därföre sagt att
alla kvinnor voro fullt ut lika snälla. Ej nog med kvinnornas stickning, det
var äfven och ofta manliga individer som från barndomen voro inöfvade
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däruti och i full jembredd med kvinnorna. Det var vissa kvinnor som voro
särskildt inöfvade i konststickning och som hade sin födkrok därigenom
och om dessa hade barn, manliga eller kvinliga så blefvo dessa tidigt nog
öfvade. Och var någon lytt eller svag till andra arbeten eller hade någon
sinnesslöhet, fallsjuka eller andra åkommor så var stickningsarbetet ett
säkert medel till försörjning, samt befordrade själslugn och den inre förnöjsamhet som arbetsfliten alltid medförer.
VÄRKTYGEN voro ock ganska billiga och bestod vanligast af två å tre
Sdckstickgångar kostande 6 styfver å 2 skilling eller till och med 9 styfver gången. En strumpstickgång bestod af fem stickor och voro af simpel
järntråd; men olika groflek måste det vara på yllestickor och bomullsstickor. Därtill skulle vara s:k: Strumpbräde, ett bräde som var formadt
såsom ett fylligt mansben från något öfver knäet och till fotens spets.
Underligt nog fick ett enda sådant bräde passera till strumpor af olika
storlek. Det var synnerhet maktpåliggande för männen att hafva välformade och spända strumpor, emedan de nyttjade knäbyxor, s:k: härfvilhorn, och som gjorde att sådana strumpor alltid blefvo af hvarje kvinna
med spänd uppmärksamhet granskade.
STICKNINGSMETODEN var så mångartad att den i alla sina förändringar ej kan nöjaktigt beskrifvas. Strumpor nyttjades icke allenast blå
och hvitrandiga i anseende till färgen utan hvardera färgen hade vexlande upphöjningar och nedsänkningar, och dessutom voro blå ränder utsirade med hvita löf, blad eller blommor och hvita ränder med blå sirater, och detta på såväl ylle som bomullsstrumpor. Då en strumpa läggs
opp så har kvinnan vissa maskor till hvarje sticka och så stickas Valken,
afvug d' rät, så han icke skall rulla ihop sig. Så räknas vissa knogar till
strumpbandsstället, med sina hopdragningar och ökningar efter benets
tjocklek. Baksveklä är en rand bakpå benet och är till rättelse för hopdragningen. Hällappen stickas olika med det andra och ofta med dubbla
garn, eller två ändar, som man kallar det. Hopdragningen af förfoten tillgår på olika sätt af olika kvinnor. Stickstrumpan är hos många kvinnor
ett dagligt sällskap och om hon får främmande hvarmed hon skall
språka så tager hon stickstrumpan själf och framtager äfven en åt den
främmande. Går hon bort så är hon värksam med stickstrumpan medan
hon går på vägen och äfven medan hon är borta. Under skvallertimmen så
stickas på strumpor i mörkret och vid man aktar brasan om kvällen så är
stickstrumpan i gång, ty konststickningen fordrar en noggrannare uppmärksamhet.
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VANTAR stickades uti de grannaste mönster som hvar och en kunde uttänka och helt olika strumpstickningsmetoden. De voro alltid med två
ändar och så att ena ändan löpte lös inuti. De blefvo således dubbla, i det
hela, och varmare. Grön, röd, blå, ljusblå, svart och hvit färg omvedade
om hvartannat och den ena tyckte om de' och den andra ett annat. Vantar
stickades ofta med två tummar om det voro helvantar, men eljest nyttjades mycket fingervantar.
STICKA MED KROK nyttjades ock mycket till vantar och kallade krokvantar. Detta var en art virkning men olika nutidens många artförändringar.
MÖSSOR var en artikel som mycket begagnades och hvilka dels stickades efter vanlig strumpstickningsmetod och dels med krok, och skulle
vara utstyrda med otaliga fasoner af blad och löfvärk, sig sag ränder,
släta ränder och uddar. De stickades dels af garn med flera färger och
dels färgades dessa helt röda. Kvinnorna nyttjade något stickmössor och
af genombrutet eller gallradt arbete.
HALSDUKAR, SJALAR OCH VANTAR stickades mycket af harull efter
Silkesharen. Till denna stickning nyttjades grofva och långa stickor dels
af järntråd och dels af träd. Sjalarna voro mycket utkrusade och af flera
färger.
FILTNING nyttjades mycket vid all stickning och isynnerhet harullsarbetena, och hvilket gjorde arbetet både uthålligare och varmare, så
sannt man icke var rädd om ullen. Filtning hade sin starkaste tillämpning
vid tillvärkningen af
NÅLVANTAR. Detta var ock en artikel så allmän att ingen manlig individ fick vara, eller kunde vara dem förutan. Det var särskilda gummor
som förfärdigade sådana. Garnet skulle vara mycket groft och löst spunnet. Sammansättningen skedde med en större nål af ben, horn eller messing. De uppdrogos så stora att de liknade en mössa och efter sedan de
voro färdiga så filtades de tills de sammankrympt till lagom storlek och
voro då så tjocka och fasta som gröfsta hattfilt. Dessa tillhörde dränglönen. Kvinnor föraktade dem. Då kvinnan gick uti brygghus och ladugårdsarbete med bara händer, så skulle en dräng var iklädd nålvantar
och mulhandskar.
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FÄRGEN på nålvantarna voro vanligen hvita i hvardagslag, men till
kyrkvantar så nyttjades de grå med grön ndckning. Alla vantar och mössor
skulle vara ndckade.
REPARATION af allt stickningsarbete skedde med stoppnålen i det att
man liksom inväfde de öppna holen och drog det som icke var genomslitet. Stickstopp kunde af vissa kvinnor värksställas, men de flesta
kvinnor hörnjade hop holen härs och tvärs. En god dräng lagade sina
strumpor själf, men i allmänhet så lagade gumman åt bonden och pigan åt
drängen. Vidstickning jemte hällappar och fotsulor kunde af hushållsaktiga kvinnor instickas i gamla strumpor.
BOMULLS OCH LINNESTRUMPOR nyttjades mycket och voro männernas utsirade i likhet med yllestrumporna. Färgen var blå och hvit i jemnvigt.
Kvinnorna nyttjade: de äldre och gifta bomullsstrumpor af blått och
hvitt hoptvinnadt garn som kallades Spitugä, och flickorna nyttjade
mäst hvita; alla af hemmaspunnet bomullsgarn. En kvinnas duglighet
kontrollerades ofta genom att spinna bomullsgarnet och sticka ett par
strumpor, och var detta ofta en kvinnas hela sommararbete, då hon skulle
göra det på lediga stunder. Man skulle aldrig se en bondkvinna sätta sig
med stickstrumpan för dagsvärke, ehuru de som däraf skulle föda sig ofta
fingo pinas därmed.
BLÄNGARNSSTRUMPOR nyttjades mycket, isynnerhet af äldre kvinnor, och, ehuru simpelt detta än låter, så funnos sådana som gjorde full
heder åt sin mästare och de kunde värkligen med heder begagnas när som
heldst. Man sade att blån eller linnegarns strumpor voro svalare, men
sannt är att vid sträckgång af längre väg så hafva yllestrumporna företräde för att bevara fötterna, emot både bomulls och lingarnsstrumpor.
AF SVINHÄR OCH TAGEL fanns visserligen ett och annat exemplar
Snöstickor och tdssor tillvärkade efter vanlig stickningsmetod, men man
kan icke antaga att de voro särdeles gängse. Tåssor nyttjades af den fattigare befolkningen under kalla vintrar som voro sydda och pålappade af
trasor, och som de stickade tåssorna voro i likhet nära nog med dessa så
ansågos de med förakt. Men säker[t] är att de voro varma, och skulle ännu
kunna vara praktiskt användbara om någon ville begagna dem och de
kunde ärhållas.
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En präst i Härad nyttjade sådana tåssor af Svinludd i kyrkan under
tjenstgöringen och behöfde icke blygas för dem, ehuru allmogen gjorde spe
däraf. Detta ännu omkring 1840.

Väfva
Man säger om en kvinna: att hon är snäll i sina händer. Detta kan med
skäl rättfärdigas om hon kan bråka sitt lin, bereda det vidare och sist
spinna välförsvarligt garn; om hon kan klippa sina får, karda och spinna
sin ull till oklanderligt garn; om hon kan sticka en strumpa så att inga
påsar eller skrynklor finnas på ben eller fot; om hon kan sy en särk och
skjorta med beröm, samt lappa och laga så att ingen kan göra det bättre,
o:s:v:
Detta är nog allt godt och väl; men om hon ock kan allt detta och icke
kan väfva en väf, så är hon ändå ofullkomlig. Det gifves visserligen
något eget i människonaturen som omedvetet utvecklar sig själft till anlag
i större eller mindre grad för vissa sysslor och yrken och som ger sig tillkänna så att då man med lätthet utför det ena, hon däremot har största
svårighet för det andra. Men att uppställa eller upprätta en väf och utföra den till allas beröm och belåtenhet är i sanning en icke lätt sak. De
unga skall man lära: är en nog god och gällande satts; men den som skall
lära ifrån sig måste kunna själf.
VÄRKTYGEN för en väfs behandling från det första till det sista äro
mångartade och hos allmogen vid den här ifrågavarande tiden var af
ganska dålig beskaffenhet emot nutidens och finnes hos många ännu i det
uslaste skick. Icke för ty, så utfördes väfveri, med dessa nog usla redskap,
då såväl som nu, nu såväl som då, af den fullkomlighet, hvilken kan
bringa många, med de finaste och fullständigaste redskap, nu för tiden,
på skam.
FÖRBEREDANDE äro Nystskifva, nystpinne, nystlapp, holkar eller
bobiner, samt Varpa.
V ÄFATTIRALJEN är Väfstol, Väfskedar, Viifspolar, Sålfvor eller skaft,
trillor eller Hästar som äfven kallas gip pur, samt spolråck och spolräder,
samt krita och alnndl.
Då man nu från spinningen hade garnet som skulle vara till varp, bykt
och blekt, om jag skall först tala om
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LINNEVÄF så skall garnet bultas med klappträd mot golf eller säte så
det blir mjukt och då detta är som sig bör så skall
NYSTSKIFVAN fram. Dessa nystskifvor voro af två slag: en i form som
varpa med dubbla kors och ståndträd med inskurna hak och hvarpå garnhärfvan påträddes och fick skrida så långt ned hon ville; andra formen
bestod af enkelt kors hvars midt var genom borrad af en järnpinne fastsittande i en fot eller stolpe på flerfaldigt vis formad. Uti korsets armar
var inborrade flera hol och med långa trädpinnar omkring hvilka garnhärfvan hade sin plats, hvilande på korsets armar. Härfvan var påsatt
och nystpinnen togs i venstra handen samt nystlappen af skinn i den
högra. Vid man nu nystade så skulle nystpinnen vridas omkring och garnet omfattades med nystlappen sluten emellan tummen och pekfingret,
hårdt tillklämd för att alla skäfvor skulle gnidas bort eller krossas. Då
man nu nystat så mycket att man kunde hafva ett nystan att hålla uti så
indrogs nystpinnen och man nystade ändå på nystanet tills det blef så
stort man kunde hålla det. Sålunda uppnystades hela varpförrådet i nystan parvis, lika stora båda i hvart par och var då färdigt till varpnings.
Detta skedde i en tid då icke s:k: holkar eller bobiner fanns så allmänt
eller aldeles icke.
HÖLKÄR bestodo af ett par urholkade trädskårar af 1 alns längd eller
något mer och 1/2 alns genomskärning, med tvärslåar insatta i båda
ändar och hvaruti voro fyrkantiga hol huggna. Uti dessa hol var en axel
insatt fullt passande men med afrundade lopp eller lagergångnar samt
vef i ena ändan. Så hade man en fotställning med två stolpar uti hvilka
voro inskärningar och hol såsom lagergångnar för axeln, och var då
holkar uppsatt i horisontelt läge färdig att vefva. Härfvan satt på sin
nystfot och nu uppvindades garnet på denna trädholk efter behag. Man
skulle alltid hafva paret af sådana och nu uppvindades garnet till hela
sin kvantitet, hälften på hvardera. Operationen kallades nu holka. Så
kom man underfund med en annan inrättning med dubbla kors förenade
med långträd af samma längd som holkarna och motsvarande hufvudsakligen dessas form, men fullt samma ändamål. Dessa kallade bobiner och
operationen, bobinä. (I Rekarne kallas båda operationerna kuggä.) I den
mon man fick hog att väfva längre väfvar så fordrades mera varpgarn
och då måste man anskaffa två par bobiner. Ja nu då man har garnet på
bobiner så intages varpan. Man säger om varpan: ett par varpur, ehuru
denna är ett oskiljaktigt helt.
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VARPAN består i alla fall af dubbla kors förenade med långträd i
samma form som en bobin, men så inrättad att korsen kunna skiljas och
hela varpen hopvikas för flatt utrymme. Uti korsens midt äro hol borrade för en rund axels genomgående och axeln jemt så lång som höjden från
golf till tak i hvarje stuga där hon begagnades. Nedra ändan af axeln är
gröfre och med skarp afsatts hvaremot nedra korset hvilar då hon står
uppställd. I den gröfre eller nedra ändan är en järndubb som hvilar mot en
tegelsten och öfre ändan är inborrad uti en i bjälken fastspikad trädkloss,
eller ock en märla. Varpan har således sin bestämda plats i hvarje stuga
och så att husets folk och nödiga gångsysslor hafva tarfligt utrymme för
gång och förrättningar. Varpans långträd bildar en stående fyrkant och
skall vara fem kvarter emellan hvarje träd eller fem alnar omkring hela
varpan. Nu har man skälträd med urskärningar i båda ändar passande
efter varpans långträd och i hvilket äro insatta två pinnar af lillfingers
groflek men afsmalnande, och af nio tums längd. Skälträdet är inlaggdt
hvilande mot nedre korset och midt för skälträdet är en stark pinne insatt
af sex tums längd. Varpans långträd är försedda med flera genomborrningar och hvari en pinne skall finnas insatt i något hol. Nu har väfverskan efterräknat huru lång väf hon skall hafva och då mäter hon så
många alnars tråd men med fem kvarter i hvarje aln, ty ett kvarter afgår
på hvarje aln under väfningen. Den uppmätta garnändan fästes vid nedra
pinnen och uppvindas på varpan spiralt och vid dess ändpunkt skall då
pinnen inträffa för fäste. De två bobinerna ställas ända på golfvet och
midtöfver hvarje bobin uppsättes med trådar två fingerringar eller glasringar som voro tillvärkade för ändamålet, om de funnos; men sedan gafflar kom i bruk så insattes ett par sådana. Ändarna af garnet inträdes från
bobinerna i ringarna i taket och togs båda ihop, som kallades lagä, och
fästades på nedra pinnen och lades i skälet eller pinnarna på skälträdet,
som vettade utåt, och lades under den ena och ofvanpå den andra då den
egentliga
VARPNINGEN började medelst uppvindande af garnet i spiral uppåt
till den pinnen som utgjorde ändpunkten. Nu omsveptes pinnen med garnet
och vindningen gick tvärtom och nedåt då lagan lades kors öfver den förra
i skälet och vindades kring nedra fästpinnen. Nu var varpningen i gång
och nu kunde gumman få tid att pusta. Efter varpans uppställning och
tills nu bör haken läggas på dörren att ingen må komma in ty nu är bekymmer och myror i hufvudet. Linneväfven är ju så enkel men om randvät
skall uppvarpas t:ex: näsdukar (halsdukar) eller förkläden så var bekymmer nog. Innan en randväf uppsattes så skulle man hafva randlappar
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från flera för att välja och göra de modifikationer man kunde taga ur egen
fatabur och då täljdes en flat och två tums bred sticka hvarpå varpgarnet
prof vis upplindades med sina bottnar, hel och halfbotten, ränder, hel och
halfränder och sina enstillingar och sina hoppor o:s:v:. Ja hade hon några
småbestyr så kunde dessa uträttas, men snart togs varpningen till med
fullt allvar ej förglömmande skälet sigsag, och då pasman blef full så
knöts emellan med ett band. Varpningen borde sluta på dagen ty om
varpan stod kvar öfver natten så gick väfven illa, och dessutom om grannäs fick korn på eller såg varpan tagas in så gick nog någon in om morgonen
därpå för att se huru rask gumman eller väfverskan varit. (Varpen hade
alltid sin platts hängande på bodväggen under det utbyggda skunket.
Eller på en annan vägg under takfoten.) Det är likväl icke uteslutande
nödvändigt för samma kvinna att varpa och väfva ut väfven. Vid varpningen var nog att hafva ögonen med sig så att man icke varpade missslag
eller lade galet skäl ty då kunde bli mycket besmid för att rätta sådant.
Vid randväf var dessutom snart nog att varpa vildränder ty om man pratade och stojade i stugan så var det snart gjordt att tappa räkningen.
Emedlertid var nu garnet slut på bobinerna eller ock pasmeberäkningen
för väfvens bredd fullkomnad och då vardt att afhaspla. Man lossade
garnet från varpans öfra fäste och någon af barnen fick hålla varpan
medan gumman uppvindade varpgarnet uti en kedja medelst idkeligt inträdande i hvarefter annan bildad ögla. Då denna operation slutats så
hade man varpen i römpä och sammanknöt sorgfälligt för att icke bli
borttraskad. Nu kunde
VÄFSTOLARNA få tagas in frän förvaringsrum, hvilket hvad ståndarena beträffade var vid någon vägg under takfoten på yttra sidan.
Väfstolens grundform var efter gammalt nära nog lika och så bred att
vallmar kunde väfvas däri, såväl som Snytnäsdukar. Men dess form har
nu på sednare tid undergått många förändringar nog svåra att beskrifva.
Man säger, ett par väfstolar, ett nog oegentligt uttryck. Då nu väfstolen är
uppsatt och afmätt så att den stod rätt så fastspikades sperrklossar vid
golfvet att den ej skulle skrida. Nu blef det att fundera på
VÄFSKEDAR. Detta redskap så villkorligt nödvändigt befanns dock i
ganska slätt skick. Det fanns visserligen en och annan bondgumma som var
sorterad därmed till alla de behof som hos allmogen kunde förefinnas,
men så var det ock för dessa att medelst län afhjälpa brister hos de som
icke hade. Den som hade väfstol hade väl äfven väfskedarna men de
flesta voro sedan den tiden Adam bodde i Kälkstäd. De flesta väfskedar

57
som hos allmogen förefanns och nyttjades tillvärkades af dalkarlar,
hvilka gingo omkring och försållde kramvaror. Dessa voro försedda med
bindribbor och röd er, hvilka allt de buro med sig från hemorten. Då de nu
kommo på ett ställe så efterfrågades om gumman behöfvde väfskedar och
om så var så uppgaf hon hurudana hon ville hafva dem. Dalkarlen tillsläppte nu bindribbor och rörvirket, de förra af tall eller björk, och de
sednare uteslutande af björk. Gumman fick tillsläppa bindtråd och hvilken de visste lämpa efter skedens blifvande ändamål, och hvilken beckdrogs i likhet med skomakartråd. Voro två eller flera dalkarlar i sällskap så bundo de alla hvar sin väfsked och hvilka sedan fingo säljas till
hvem som heldst då bondgumman först utvalt sig den som henne passar.
Alla dessa väfskedbindare fingo maten utan någon beräkning och arbetslönen eller Väfskeden i sin helhet var icke ändå så billig. På sådant sätt
blefvo dessa väfskedar icke så billiga. Snart nog kommo Småländingar
och försålde s:k: Tyskrörsskedar. Dessa skedar voro väl omtyckta ty de
gingo lätt men de voro dyrare i kontant utgift. Dalkarlsskedarna hade
den fördelen att de voro bundna med Härrssvep, men tyskrörsskedarna
voro slätbundna. Man kunde väl bli bedragen och få skedar af hemmvuxen
Sjörö, men dessa voro i allmänhet odugliga. Väfskedarnas egenskap
skulle bero af att vara lagom blid, icke drajin, inga vägar, (ej glappröder),
icke för stel. Hvarje sorts väf fordrade sin särskiljda sked såväl till bredd
som groflek och pasmeberäkning. Hvarje väfsked var upppasmad och
försedd med pasmetråd, 30 röder i hvarje pasme. Det funnos Vallmarsskedar, kjolskedar, blaggarnsskedar och lärftsskedar (samt trastäckskedar); det fanns 40-pasmars, 30-pasmars, 28-pasmars, 24 pasmars,
och det fanns 22-pasmars 20-pasmars, 18-pasmars, 14 pasmars o:s:v: och
ofta med modificierande mellansiffror. Men modifikationen kunde äfven
få bero af huru blid en sked var, d:v:s: huru glest, eller med huru grof tråd
hon var bunden. Vare huru som heldst så fanns alltid någon väfsked som
kunde användas vid man
BOMMADE UPP en väf. Hufvudsaken var att garnet skulle kunna löpa
lätt igenom och att skeden som nu fick titel af
BOMSKED skulle hafva den längdutsträckning som blifvande väfvens
bredd fordrade. Då bomskeden skulle iträdas så upplades rompan på bordet, skälspön (spjälor) insattes i skälet och nu var att fatta kvasten eller
en fårriskvast och tillskära en väfkrok. Varpgarnet inträddes i bomskeden medelst kroken och en dubbellaga i hvarannan eller hvar tredje
rö. På somliga väfstolar fanns s:k: redkam, och hvilken bestod däruti att
uti öfversta bindslåen var inborrade pinnar motsvarande bomskeden och
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denna utplockade garnlagorna efter samma system som om bomskeden är
nämnt. Till uppbomningen fordras tre pasmar, men om det är en kunnig och
duglig kvinna som dirigerar skälspäna, bomskedarna och reakammen så
kan hvem som heldst vara biträdande, en hälla i rompan och en annan
kringvrida bommen. Väfrompans genom bomskeden genomträdda ända
uppträdes nu på den käpp som sitter i Bommens tåtar och gör sålunda en
förbindelse emellan bommen och blifvande väfven.
Väfrompan är nu spännd från storbommen och öfver bröstbommen och
däremellan dessa öfvar en väfverska sin värksamhet genom garnets utredande, dels med händerna och dels med skälspjälorna och bomskeden
tills hon får dessa att löpa rigtigt lätt. Nu uppvindas garnet på storbommen jemnt och försigtigt, under det garnet hålles så strängt som möjligt
samt så jemnt att icke det ena stad må bli längre än det andra. Och sålunda fortsättes undan för undan. Men då man har ett par eller flera
hvarf om bommen så lägges spjäl[orl ändlångs på bommen under garnet att
det icke må skära in sig och komma i oordning. Och så alt hela väfrompan i ända. Då man nu uppvindat hela rompan så att skälspjälor och
bomsked hänger på bommen så tager man uteslutande brödskutan och
pannkalcstudsaren och lägger dessa med ena ändan på storbommen och den
andra på bröstbommen och på dessa låter man nu skälspöna hvila och
lägger dem så försigtigt att de icke kunna falla ned. Nu uppklippes den i
dubbellagor ännu sammanhängande väfrompan och därigenom får man
bomskeden lös. Just nu skall
SÅLFVORNA FRAM eller som dessa i sin helhet kallas
SKAFT. Man vill nu äfven t[a]la något om dessas tillkomst och egenskap.
Till sålfgarn nyttjades förr uteslutande lin och hampgarn och borde detta
var särskildt spunnet såsom grof tråd och dubbeltvinnadt. Särskildta
kvinnor fanns som hade kunskap om att knyta sådana, ty icke fanns Sålfstock i hvarje stuga och icke kunde man knyta dem ty de ville sno och
vrida sig.
SÅLFSTOCK bestod af en brädlapp af halfalns längd eller ock en trädkloss hvilken i endera eller andra fallet endera hade ur stycket utskurna
pinnar eller sådana inborrade passande till sålfvans golf. På Sälfstocken
är en inrättning att upphaspla sålftråden på det sätt att vid det härfvan
afskäres, hvarje tråd blir lagom lång till Sålfvens knytning. Sålfvorna
beräknas pasmevis och knytningslönen var Sex styfver pasmen. Dessa
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sålfvor voro icke särdeles uthålliga, men sednare så knötos de af bomullsgarn treträdigt tvinnadt och man tog sig till att
FÄRNISSA dem. Därtill togs linolja som kokades något och efter afsvalningen ivispade man rå äggmassa tre ägg på halfstopet och ett halfstop
förslog jemt till 40 pasmar. Färnissan tålde långsam torkning i skugga,
men dessa blefvo domstarka och kunde hålla i en mansålder om de varsamt behandlade och återigen färnissades. Sålfvorna uppträddes på
käppar parvis och skulle till en fullständig väfredskap vara fyra par.
Gemensamt kallades dessa för skaft. Skulle väfven väfvas fyrskaftad så
skulle naturligtvis fyra skaft begagnas; till tresmöjdt likaså; men till ensmöjdt begagnades blott två skaft. Triskaftädt väfdes stundom.
Skaftens vexlande gäng förmedlades dels genom trillor och dels genom
gippor eller hästar, som de kallades, och uppknytningen af skaften hade
sina mångartade variationer beroende af väfvens egenskap. Ja när nu
skaften voro upphängda på sina trillor eller gippor medelst tåtar och de
voro spärrade så skulle man träd' i sked' och då detta var skett så skulle
uppknytningen ske med förbindelse emellan väfven och refbommen eller
refrem, medelst tåtar och en käpp. Och väfskeden var då insatt i k/ofven.
Nu berodde hvad
V ÄFVENS EGENSKAP skulle utvisa. Vallman väfvdes både ensmöjdt
och tvesmöjdt, kjortelväf likaså; par kom nyttjades till liftröjor åt karlarna samt västar, föröfrigt alt som skulle vara starkt. Man talar äfven
om fyrskaftä parkom. Vide var ock en metod som förr mycket brukades.
PARKOM. Uppknytningen sker så att fyra skaft uppknytes på hvar sin af
de fyra tradorna och vid trampningen så trampas blott en trada vid
hvarje slag, från höger till venster eller från venster till höger, likagodt.
Väfven blir då så att varpen ligger tretrådig ofvanpå och inslagen synes
under.
FYRSKÄFTAD väf uppknytes med ett skaft till hvarje trada och trampas två trador vid hvarje slag sålunda att 1 och 4 trampas på en gång och
slås till med klofven, andra slaget hålles foten kvar på fyran och 3 trampas, tredje slaget flyttas foten från 4 till 3 och 2 trampas, fjärde slaget
flyttas foten från 3 till 2 och 1 trampas, femte slaget hålles foten kvar på
1 och 4 trampas o:s:v: och kan detta ske från höger till venster eller från
venster till höger, likagodt. Den fyrskäftade väfven har den förmonen
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att af groft garn så blir väfven mjukare och all sådan väf såsom innehållande mera ibärgarn blir starkare för slitning.
Säckväf, lakansväf, vepor o:d: väfves alltid fyrskäftad.
TRISKAFTAD uppknytes blott med tre skaft och trampas blott en trada
vid hvarje slag. Nyttjas till skjortväf då garnet är groft och god tillgång
finns.
VIDE. Enkelt vide uppknytes lika med fyrskäftadt, men då man väfvit
en rand af behaglig bredd t:ex: en tum, så omvändes trampningen då
väfvens kontur blir motsatt. Dubbelvide beräknas endels genom skaftens
förändrade knytning till tradorna så att videt randvis blir synligt på
varpen till behaglig randbredd lika som på inslagen och så att det blir
rutigt i konturerna. Detta väfningssätt brukades 1820-30 mycket, isynnerhet om duktyger eller någon gäng ylletyg väfdes såsom åt gossar. Såg
ut som det vore flätadt, isynnerhet om varpen hvarannände var af olika
färg och ibäran spolkastad.
TVESMÖJDT. Fyra skaft begagnades till två trador och i skeden voro två
garn eller en laga i hvarje rö. Sådan metod nyttjas mäst och allmännast
till slätväf såsom ylleväf, blaggarn och lärft. (Fyra trador kunna äfven
begagnas och skola då trampas hvarannan.)
HOPPU'T. Kan endels vara på varpen, och då skall en hel laga trädas i
en sålf, och detta så tätt som hopporna skola vara och endels på inslagen
då två angränsande skaft på en gång skola nedtrampas, och måste i sådant fall fyra trador vara knutna till sina fyra skaft. Till hoppor skall
garnet vara i bjärtaste afbrott mot grunden om de skola vinna effekt.
Nyttjades mycket förr i ylletyger med linnevarp.
ENSMÖJDT väfdes af de fattigare som af litet garn ville ha långväf.
Iträdningen skedde med ett garn eller half laga i hvarje rö och blott två
skaft begagnades. Vallman som väfdes ensmöjdt ansågs bli bättre i
stampningen. De som nödgades begagna noppgarn till skjortväg måste
väfva det ensmöjdt ty eljes blef det för hårdt och stelt. Foderväf till
råckar och gröfre kjorteltyg väfdes alltid ensmöjdt. Handdukar och lakan
väfdes ännu oftast ensmöjdt men fyrskaftadt och så att ett garn trädes i
hvarje rö. Denna väfmetod gör väfven mjukare men mindre uthållig.
VEPOR OCH HÄSTTÄCKEN väfdes af enkel eller ensmöjd varp af blår
eller noppgarn och kalkhårsgarn till ibära. Kjortlar väfdes ock efter
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samma metod, ehuru ibärgarnet kunde vara finare spunnet och någon gäng
blandadt med ull.
TRASTÄCKEN eller som nu kallas MATTOR. Till ibära nyttjas i remsor
sönderklippta trasor eller lump och som i nystan förvarades för besparing
till ärforderligt belopp. Trastäcksked nyttjades men väfningen kunde
vara ensmöjd och tvesmöjd. Mattor för golfbetäckning väfdes stundom af
halm som inslag med något bindgarn som förstärkning.
VÄFSPOLARNA skulle väl varit omtalade förut men bättre sent än aldrig. Äldre väfspolar voro utan ensidig böjning och fullt genomskurna utan
botten. Spetsarna voro formade som ormhufvuden. För garnspolens lopp
var insatt en trädsticka fästad med en afskuren bit af en gåspenna som
kallas fån. Men sednare så började bottenspolar begagnas och som undergått många förändringar åsyftande möjligaste bekvämlighet. Till
SPOLRÄCK begagnades en afdankad spinnråck; men nu har man mekaniska spolmaskiner af järn, tillvärkade i Dalarne.
(V ÄFSPÄNNARE: Dessa nyttjades uteslutande af träd och temligen
simpla. Varierade mycket. Sedermera så började man nyttja järnspännare
som också voro mångvarierade.)
KLISTRING af varpgarnet är ofta nödvändigt ty om skeden är tät eller
garnet är åku't eller löst eller ojemnt spunnet så luddar det sig i skaft och
sked och brister ofta. Man tillreder därför detta klister på flera sätt och
bör det innehålla en limmig massa. Sur mjölk, gärdsgårdsmosse kokad,
potatesskal upprörda med vatten, kokt välling o:fl: påstrykes varpen
emellan bommen och skaften och till och med där skeden skall löpa, med
en borste, hvilket torkadt gör att tågorna äro fästade vid garnet och fuktigt att det håller bättre. Somliga bruka att i detta klister koka brxsilia
att varpen blir mörk, så slipper man färga den. Detta var genvägar som
likväl icke så allmänt begagnades. Då Engelska bomullsgarnet först kom
i bruk så skulle varpen klistras med yttersta omsorg och nyttjades därtill
många ingredienser men nu har man helt enkelt blott medeltjock välling
af vatten och rågsiktmjöl som inmänges i garnet.
BYGGA är i en väf ofta svårare än hela väfvens uppsättning om varpgarnet är skört eller genom trassling ofta brister. Ty tager man ändar i kors så
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vållas oreda. Mänga olägenheter kunna inträffa under oppträdningen
eller genom felaktigt begående därvid. Det kan t:ex: blifva
SYSTRAR hvilket inträffar då man träder i två sälfvor i bredd på
samma skaft så att två garn komma i bredd i samma skäl. Detta misskläder icke så litet en väf och visar väfverskans vårdslöshet, bristande
uppmärksamhet eller rentaf okunnighet. Emedlertid var detta fel obotligt.
VÄFSÄTTET i handgrepp var och är hos allmogen ännu det vanliga att
dubbelslag med klofven slås och att trampningen skulle ske ögonblickligen emellan slagen. Detta är mera arbetsamt än om man slår enkla slag,
hvilket är både lättare och mindre tidsödande. (Väffallet: Spjällfallet
och barboms- skall vara kaffe—)
ALNNÅLEN användes undertiden att veta huru lång väf man har och är
så inrättad att en alnslång träd sättes på en Synål; nålen insättes i
väfven och så fort man har en aln så ömsas nålar och för hvarje aln så
uppritar man ett kritstreck på klofven. Men om välsignelsen är med så
ökar en väf alltid något och är detta beroende af någon felaktighet vid
uppmätningen af varpan. Men bättre än öka är minska ty det som blir
öfver blir alltid nyttigt till något, saa Askfis.
VARIATIONER i här ofvananförda sätt äro oräkneliga och således omöjligt att beskrifva. Dessa bero af en kvinnas egen uppfinningsförmåga och
ofta beroende av oberäknad tillfällighet som kan gifva ledning till helt
nya metoder.

Bandväf
tillvärkades mycket af allmogen till förklädesband, kjortelband,
Strumpband, byxhängslen o:s:v: Till dessa band begagnades efsingar så
långt dessa kunde förslå och resten annat garn och som icke dugde således
till något annat.
SÄTTEN voro flerehanda, men allmännast så begagnades
1. SPJÄLL. Spjället fastsattes på tjenligt sätt att det stod upprätt och så
uppvarpades så att ett garn inträddes i hvarje rörs tolpe och det andra i
hvarje golf. Väfvens längd kunde variera efter godtycke och var det då
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att sätta stolar kring rummet eller pinnar och krokar i väggarna, eller
till och med kunde man gå långt ut på backen och fästa garnet.
Varpgarnet uppsattes nu i rompa såsom vid annan väf och spjället satt nu
invefvadt och fast i varpen. En sticka af knapp Sex tums längd och en och
en half tums bred med urrundningen vid ändarna och något knifeggad åt
kanterna samt med rygg kallades Spole. På denna uppvindades ibäran
ändlångs och så var man färdig att väfva. Man fastband rompa vid en
karmstol så att cirka två alnar var därifrån och till börjärändn. Kvinnan
som skall väfva sätter sig på en stol och fäster garnets ända vid sitt bröst
i kläderna och så att hon har spjället löst och fritt hängande emellan sig
och den andra bindstationen. Nu höjer hon spjället och den hälften af
varpgarnet som är inträdd i stolpholen höjer sig äfven från det andra så
att det bildar skäl, och i och med detsamma så genomträdes spolen med
ibärgarnet och man tillpackar detta med spolen, hvarefter Spjället nedsänkes för att bilda nytt skäl och tillpackas ibärgarnet hvart efter annat.
Banden kunna varpas randiga, hoppiga och till och med rutiga. Men
dessa band blifva lösa d drällugä.
2. BANDSTOL. Denna inrättning fanns visserligen i jembredd med spjället men begagnades icke så allmänt. Fördelen kunde vara mot och med;
gjorde spjällväfvningen sämre band så tog redskapen mindre utrymme. Ett
spjäll kunde man använda i vallskogen till och med, förutom det att man
icke hade någon olägenhet däraf i trångt rum. Bandstolen däremot framalstrade en fast väf som trottsade hvarje annan väf. Inrättningen bestod
av två stolpar förenade med en tvärslå. Å ena stolpen var genomborrad en
axel på hvilken två rullar, en emot den andra, voro rörligt fästade. Dessa
rullars ena ända var försedd med sparrhjul och som tuktades medelst
sparrhake. På bandstolens ungefärliga midt var på sammanbindningsslån
en kortstolpe insatt hvaruti åter var insatt en sågskuren kam och en pinne
för Sålfvor som med kammens vexling förmedlade skälet. Nu uppvarpades garnet från den ena rullen till den andra till behaglig längd och så att
det omfattade motsatta stolpen, hvarefter det upprullades efter samma
grundsatts som vid annan väfstol. Då nu väfningen skulle börja så hade
man ibärgarnet upplindadt på en trädrulle, spole kallad, samt därtill en
knif af träd. Med denna knif dirigerade man skälet medelst tryckning på
den af hvartannat garn löpande delen av varpen. Den andra hälften var
nämligen genomträdd Sålfvorna och äfven liggande på kammen. Ibärgarnet inpackas medelst knifven med dubbelslag. Det fanns visserligen en
och annan fyndig som inrättade trampvärk, men något stadgadt system
har icke kunnat spåras.
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KOKA SÅPA
brukade allmogekvinnorna förr värkställa själfva. Det fanns visserligen
grön såpa i handeln men som denna kostade penningar och icke alltid
kunde fås så kokade man själf den som sådant kunde värkställa eller
hade något därte. Icke alla bondhustrur kunde koka såpa och icke hade
alla kvinnor passande materialer därtill. Till
KOKERSKOR söktes förnämligast gummor som brukade betjena andra
därmed.
MATERIALERNA voro: Fett, som kunde vara Ister, talg, grefvar, skraptalg, tarma[r], ben och allt möjligt fettafskräde. Nu samlades sådant tills
man fick en tillbörlig massa och kunde flera samla sådant till bolagskokning. Därtill skulle vara stark aska af löfvärke och enris, hvilka äfven
samlades lika af flera. (Luten skulle vara så stark att vid indoppning
däri med en fjäder fanet därpå knorrade sig —) Så skulle det vara salt.
KOKNINGEN tillgick sålunda: En stor bykgryta sattes på elden och
askan lades däri; vatten påslogs och detta fick koka så att musten var urkokt ur askan, hvarefter det fick stå tills all askan var sjockt till botten,
då luten afhälldes och grytan rengjordes. Nu påsattes luten till koknings,
men just nu så borde haken lättäs på dörra, d:v:s: stängas, ty om någon inkom som hade onda ögon så kunde hela koket vara skämdt, och borde
denna försigtighet användas under hela kokningsprocessen. Man borde
därföre söka värkställa såpkokning i allsköns hemlighet, ty om någon
visste att såpkokning förehades i grannskapet så var man nyfiken. Skulle
likväl emot förmodan någon komma och fråga: Kok/fr du såpä? så skall
man säga: Kyss mig bak eller dess bättre: Kyss mej i (genit.)! om man
vågade ljudeligt eller högt, eljes tyst. Var det någon fullklappad skälm
till karl eller en uppenbar fiendtlig kvinlig ovän så kunde de nog skämma
ändå, sedan de gått. Emedlertid så kokades luten i fullt språng och då
ilades fettet och benen, hvarefter det fick koka tills allt det feta var
smält och derpå ilades en näfve salt. Ingen visste hvad hvarje af de här
uppnämnda ingredienserna hade att betyda i kemisk väg och därföre så
var man föga nogräknad på delarnas förhållande till hvarandra; och just
därigenom att man gjorde dessa proportioner till ett måfå så kunde icke
ett lyckadt förhållande inträda annat än genom en tillfällighet eller
slump. Just detta var orsaken till skämning, och någon måste ha skulden.
Såpans egenskap blef så mångsidig som proportionerna af tillblandningen
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var olika. För stark lut eller öfvermått af fettpartiklar voro de vigtigaste villkoren, men kommo aldrig i beräkning; Salt ilades för att icke
huden skulle vid såpans användande, för hårdt angripas, eller som man
säger, skinne gå df. Då såpan hunnit svalna så uppöstes den i någon trädbytta eller annat kärl för att stå och användas till förefallande behof —
Men innan den lades i förvar så skulle kokerskan hafva sin del, och vissa
gummor skulle hafva sin gengäfva, ty den som icke hade själf så var alltid godt att fä af den som hade.

Byka och tvätta
För längre tid ansågs det icke för någon speciell nödvändighet att byka
sina kläder eller lögä sin kropp; det var däremot skadligt, ty betänk
hvad kläderna nöttes genom bykil å pjaskä och att blöta sin kropp var
blott att dra' ohelsa på sej. Hufvudbegreppet däraf var att något afnötte
huden som bevarade kroppen för förkylning och flerehanda sjukdom.
Det var likväl nödvändigt att byka då skjorta eller särk kunde stå för
sig själf, och efter fyra å sex veckors begagnande, och detta nödvändigt då
bonde eller dräng icke ägde mer än två å tre skjortor. Och hvem kunde stå
ut med att byka och pjaska alt för ett. Hvad kroppens rengöring och tvagning beträffade så voro många som icke tvättade sig på veck[an], eller
blott hvarje Söndag; men det fanns nog de som tvättade sig för hvarje morgon, men ofta då mera af vana och grundsatts att bibehålla gamla vanor
än af renlighetsprincip.
För att kunna byka så bör man fundera att man har bykvatten, ty
mången nödgas nöta på lorten i brist däraf. Så bör man ha särdeles bykved; så stark aska. Lutgryta, bykså, byksäte, klaffträd, bykben, bykskopa samt koppär (kärl) te rinnä i, och för dem som så hafva kan så är
icke ur vägen att hafva asklakan; men få äro de som mäktade sig sådant,
utan var det att taga hvad som heldst därtill.
BYKSKJORTA (en trasig, till lagning obotlig) måste finnas åtminstone för
hvarje bonde och dräng; barn och kvinnor kunde och måste ofta vara utan
skjortor och särkar under bykruingen. En vacker dag faller det gumman in
att
LÄGGA I BLÖT. Detta tillgår så att alla linnekläderna läggas torra i
byksån och vatten påbäres så att de bli genomdränkta. Sålunda få de stå i
två dygn, eller sådär. På en eftermiddag begynnes lakningen som allmänneligen kallas att
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LAKÄ BYK. Kläderna upptagas och urvridas och byksån uppställes på
en därtill nyttjad stol. Bykbenet, alltid ett kindkäkben af häst eller
större nötkreatur ställes lutande på kant öfver tappholet; bykhornet,
ofta ett korfhorn, inpluggas i tappholet, kläderna nedläggas, de sämsta i
botten och så allt bättre och bättre, och randkläderna ofvanpä, sedan allt
hvitlinnet är nedlaggt. Då kläderna äro ilagda så utbredes asklakanet
öfver sån så att hörn tena hänger öfver. Under det man värkställer detta
så påsättes lutgrytan och askan ilägges hvarefter vatten påslås till kokrums; bykknosar lägges bakom grytan och småved däremellan och omkring så att grytan kokar af tusan faan en bra stund, hvarefter den i
grytan varande massan öses med bykskopan (var alltid af träd) ur grytan
och på asklakanet, då det snart börjar rinna uti ett under tappen stående
kärl. Grytan fylles åter med vatten och ny asksatts, hvilken får koka
lika med den förra och efter denna sattsens afösning så öses den afrunna
luten i grytan. (Så snart man får tuten tillräckligt stark så borttages asklakanet och urtömmes samt afsköljes och åter pålägges.) Nu skall grytan
koka friskt och alltid efter uppkokningen afösas på askan som sedan
undan för undan afrinner. Sålunda kontinueras tills joga blund manar till
afslutning. Om kvällen slås byken igen och då inslås tappen och all luten
påhälles kläderna och får detta stå till morgonen. Men nu skall man ock
vara uppe innan faan får tofflorna på sig och eldä på samt ösa i den lut
som finnes i afhösningskärlet (afrinningskärl) och fortsätta lakningen såsom föregående dagen. Har man nu några ömtåligare kläder som icke tål
starkare lakning så kunna de påläggas något litet. Skjortkragarne gnuggades med hemsåpa och väl en och annan skjorta som var dränkt af svett
och lortug som den skulle vara drajin genom korsten'. Men nog var det att
hushålla med såpan ty man kunde icke koka så ofta. I brist på såpa så
gnuggade man i lut men händerna for illa däraf. Nu skulle byken ut och
då skulle karlarna vara till hjälp; byksån togs ut, byksäten och klaffträn
tog hvar och en under armen om det icke var för långt till vattnet.
Vid Sjö var bra att byka, men man hade särskiljda bykkällor som voro
stora och djupa, och i brist därpå så höste man opp vattnet i koppär och
doppade däri.
Innan man förde ut byken så skulle alla som hade kläder därpå spotta i
sån, och innan bykningen började så skulle alla bykkärrngarna spotta i
vattnet. Man bykte och vred ur vattnet så länge detta syntes brunt och då
man slutat byka så afrefs ett sjok, större eller mindre och kastades i vattnet samt spottades däri och så for man hem. Då hade man vreavatten i
ordning varmt i lutgrytan och så vred man ur vattnet efter sedan man
doppat flera gånger efter hvarandra och sist upphängdes kläderna på
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något ställe att kalit ur, om det var på vintern; men Sommartiden så vred
man vid källan och upphängde på gärdesgårdar och buskar att torka.
PJASKBYK fick ofta tillställas då någon var i ovillkorligt behof af att
få rent och denna bestod i att koka opp som det kallades. Man kokade då
kläderna bland aska och vatten men några tallrisbuskar lades i grytan
med hvilkas gröfre ändar man vred omkring koket att det icke skulle
brännas vid. Sedan byktes det som vanligt, och kunde man på detta vis få
bondens skjorta ren i en tvärhet om det blef brådt på. Detta skedde ofta
vid vattenbrist. Barntvätt fick alltid gå efter denna metod.
KAFVELDON nyttjades uteslutande och allmänt för att göra linnet slätt
efter bykningen. De voro: kafvelstock en rund trädrulle, och kafvelfjöl ett
cirka Sex tums bräde eller något tjockare än bräde med handtag i form af
en häst och hela kafvelfjölen nog konstigt utskuren. Man upplindade
linnet, plaggvis på kafvelstocken och rullade denna på ett bord medelst
tryckning med fjölen. Strykjärn voro mera sällsynta. Nu skall allt linne
manglas och strykas efter mekanisk princip.
STRYKJÄRN skulle likväl begagnas till nattkappor och kragar, ehuru
dessa såväl som dess lod voro i ganska slätt skick.
STÄRKNING skulle väl nyttjas till halskragar och nattkappor, samt
till Stycken (hufvud) och nyttjades därtill potatesmjöl eller gällen mjölk
som surrogatek] för värklig stärkelse.
GARNBYK skedde alltid om våren då rikaste tillgång var på vatten.
Garnet lakades i likhet med kläder men att det inlades hvarftals med
aska första gången. Sedermera fick det stå till andra dagen och behandlades i samband med klädbyken. Klafvar inträddes i garnhärfvorna och
man bykte dem så. Sedan uppsatte man dem på en i marken nedslagen
påle samt vred med en pinne, och pröfvade man därigenom dess styrka.

Kroppstvagning
Af dem som bodde vid sjö så förrättades lögning en gång om året vid särskildta lögställen som af ålder varit brukade. Att löga sig oftare dugde
icke ty man trodde sig bli vattenlakad och att vattnet gick igenom skinnet in i kroppen. Föröfrigt inskränkte sig kroppstvagning till hals och
hufvud och detta blott efter sedan man handskats med kolning, bråkning
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eller andra dammigt dunstande ämnen. Hand och ansigte sköljdes väl af
somliga hvarje dag för att få stråkgubbarna ur ögonen, men mången tvättade sig icke oftare än hvarje Söndag ty man ville hålla händernas
skarpa yta i sitt normala arbetsskick och icke genom blötning göra huden
svag. (Man säger om den smutsiga, att han druckit ur tvättvattnet.) Fötter
och ben fingo aldrig tvättas oftare än då man vid höbergningen nödgades
gå i vattnet. Skattbondjord måste finnas frampå knäets plan mot benet
och var detta en smutts eller arpklädd platts som liksom var oskiljaktig
för människans välbefinnande och hörande till hennes kroppsform.
Allmänt trodde man att det sökte kroppen om tjock smuttsarpe aftvättades såsom ock skydda[n]de för kölden.
Efter handtering af kåda och svårare orenligheter begagnades fett och
blålera i stället för såpa. Äfven aska och kalk, till och med sand.

Kvinnor vid sjö, Södermanland. Foto Nordiska museet, utan år.

Husgeråd, Sängkläder, Klädedrägter,
Hvardagslifvet samt
Folknöjen i allmänhet inom Åkers och
Östra Rekarne Härader.
Upptecknade för tidpunkten 1830, och
Södermanlands Fornminneförening
vördsamlingen tillegnadt, af
Gust; Ericsson
dess distriktombudsman

Här ifrågavarande anteckningar gälla i hufvudsak lika för befolkningen
i allmänhet uti de angifna häraderna, men förekommande afvikelser äro
angifna då de gälla en socken särskildt. Men föröfrigt är folklifvet och
hushållningen i nu pågående Sockenbeskrifningar till det minsta och på
det nogaste beskrifvit.
HUSGERÅDET. Lika enkelt som boningshuset var till sitt yttre, lika
enkelt och tarfligt var dess innehåll. Det första, vid man inträdde uti en
bondstuga varsnade, var det stora s:k:
LÅNGBORDET midt fram i stugan, och var detta alltid så stort, att två
fullvuxna personer kunde ligga därpå, utan att trängas.
Skifvan bestod af flera bräder, sammanfogade och sammanhållna
medelst s:k: Narar, hvilka endera voro spikade eller medelst spårinskärningar fästade och bindande.
Foten bestod af två kors, förenade genom en slå, hvilken var inhuggen
uti själfva korsen och fasthållen medelst spärrslåar, eller kilar. Dylika
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bord voro aldrig målade, men desto bättre skurade, så de voro hvita som
snö, som man säger, ehuru med öfverdrift.
Dylika bord skulle enligt lag finnas vid hvarje hemman, och vid flyttningar fingo de icke medtagas. Vid hemmansköp följde de hemmanet,
utan att i köpehandlingen vara omnämnda.
De finnas ännu förvarade här och där, och har man inom Länna socken
sett flera på ett ställe, och där de säljas på auktioner för fem å tio öre
stycket. De nyttjas till kalasbord där de finnas, och hvar och icke så
lånar man af hvarandra, isynnerhet vid bröllop.
Framför bordet utåt stugan stod ett
SÄTE, LÅNGSÄTET, af samma längd med bordet, af groft bräde eller
halfplank och med fyra inhuggna krumbugtiga fötter, äfven omäladt,
med desto bättre skuradt.
Detta var äfven af samma inventarienatur som bordet.
STOLAR funnos icke många, och voro för det mästa af brädlappar med inborrade fyra fötter, men stundom ock med tre, och i förra fallet så långa
att två personer kunde hinderslöst sitta på dem i bredd.
Man hade här och där ryggstödsstolar, och var ryggstödet af själfväxt
krokiga trädbogar jemt omslutande halfva kroppen. Dessa voro för det
mästa trefotingar. Där barn ,voro så hade hvart och ett sin stol efter storlek och ålder och af blott brädlappar.
Egentliga karmstolar började synas här och där och på somliga ställen
hade man s:k: domärstolär, af ek, sculpterade och med dynor.
Man hade ock en sorts stolar med dubbla sittbräden och karm så att
sittsen kunde till hälften omstjälpas och karmen bildade fot för omstjälpningsskifvan och det hela formerade ett rundadt lågt bord vid hvilket
man vid spiseleldens belysning kunde intaga sin måltid; äfven om
dagarna.
Sidostödsstolar af simplare former funnos men likväl antydande en hög
ålder och på dessa var bekväma anlag för armarna, då man satt.
Stolarna och sätet voro icke alltid tillräckliga för hvars och ens behof,
men för att ärsätta denna brist så hade man väggfasta
BÄNKAR. Dessa bänkar voro af plank med bredfötter och framföre
bonade med breda lister.
De sträckte sig från dörren utefter dörrkinningen och vidare hela långväggen till framgafveln, och så vidare, fram till sängen eller sängbyggnaden, med hvilken den, där sådan fanns, den var förenad.
De hafva väl till det mästa, jemte långbordet och sätet försvunnit ur
bondstugorna för längre tid sedan, eller innan 1840-50, men ännu för icke
så länge sedan voro de bibehållna inom Fogdö och Vansö socknar, eller i

Interiör från »Räfstad, Tjärstads sn, Kinda hd, ögl 1844-45», av Nils Andersson (1817-1865). Foto
Nordiska museet.

Mangling med kaveldon, Nordiska museets allmogeavdelning. Foto Nordiska museet.

Eldslagning. Gagnefs sn, Dalarna. Foto Nils Keyland (omkr. 1915), Nordiska museet.
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allmänhet på slättbygden, och intill dess man för boningshusen antog en
viss förändring i byggnadssättet, eller där en större reparation eller ombyggnad tarfvades.
Minnet af dessa bänkar kommer nog att, i folkmedvetandet, länge fortlefva uti vissa uttryck och talesätt, t:ex: Om främmande ankommer så
säger man: »Sitt nir på vårä fattigä bol d' bänkärl—» Och om barn, då de
stoja, så säges: di fäläs så di kan slö 'kull båd bol å' bänkär. M: fl: —
(vändä opp å' nir)
För en okänd, eller hvardagsfrämling, framdrogs alltid sätets ena hörn
något, och hvarpå bjöds: Sittä nir! Men för slägting eller annan ärad person så framsattes bästa karmstolen vid ändan på bordet; domarestolen
fick likväl icke flyttas.
En inkommande rusade likväl icke så genast fram i stugan, och vid man
något såg sig om, så föll snart nog
FATHYLLAN i ögonen, och af denna kunde man nog något döma om husets
välstånd. Denna var väggfast och stod på bänken. Hon hade sina afdelningar för storleken, eller värdet af de fat och tallrikar, som däri skulle
hafva sin platts.
Fanns där fyra, fem eller sex tennfat så var det ett godt tecken till välmåga.(Voro ofta af antik form, åttkantiga, kälade eller holkelade och
buntade.) Öfverst kunde vara några gamla, spruckna eller hopfogade
porslinsfat och tallrikar, och under tråg och trädbunkar hörande till den
hvardagliga köksattiraljen. En
TALLRIKHYLLA var alltid anbragt ofvanom dörren, och hvari man ock
hade några porslinstallrikar och tenntallrikar, äfven antika. (Tennet
skiljdes i Hammartenn, dyrbarare, och oljetenn, simplare) Dessa tallrikar nyttjades icke i hvardagslag utan voro blott till åskådning.
Det kunde nog ofta hända, att gumman köpte sig ett dussin, eller halft,
porslinstallrikar, nymodigare, men då fingo de sig en särskildt hylla
ofvan gafvelfönstret, för att vara mera i ögonen fallande, och då också
blott för åskådning.
Alla dess hyllor voro väggfasta, och i kinkigaste fall ansedda som
från huset oskiljaktiga inventarier. De borttogos likväl ofta vid flyttningar, utan att anmärkningar eller åtal följde. (om Snikna afflyttare
sade man: Man lämnäd' inte' spiken i vägga.)
BRÄDHYLLOR voro dels fastspikade vid bjälkarna invid väggarna, till
förvaring af kardor, ull, böcker, trasor m:m: och dels voro en eller flera
lösa brädhyllor liggande på de vid bjälkarna fastspikade randstängerna.
Dessa sednare hyllor nyttjades för att därpå uppställa mjölkbunkar och
fat, för gräddsättningen, som efter den tidens sätt skulle ske i värme.
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Stekpannorna hade sin platts på en dylik hylla, äfvensom ost upplades
till torkning, då den icke kunde läggas i ostbändet och hänga ute.
MJÖLKHYLLOR af annan form, som hängde på väggen, funnos äfven, och
voro dessa i flera våningar eller afdelningar ofvan hvarandra, och försedda med falldörrar. Dessa voro likväl icke allmänna.
TALLRIKSTEGEN hade sin platts höger om fathyllan. Denne var en
brädlapp med inborrade pinnar, parvis, så långa och så långt emellan att
en mindre tallrik där kunde ligga. Stegen hängde på väggen, pinnarna
vettrade nästan vågrätt ut därifrån, och däri var inrymda minst ett dussin trätallrikar, som voro svarfvade af bokträd, och hvilka förr kringbars av Vestgötar och såldes.
Bra nog långt före 1830-talet hade likväl denna försäljning upphört,
men man hade då försett sig med förråd som varade länge, ty om ett dussin nyttjades i hvardagslag så hade man alltid ett dussin nya, som stod
på vänt och voro ständigt nya.
SKEDSTEGEN hade sin platts till venster om fathyllan, på gafvelkinningen åt dörren till. Denna bestod af en trädslå med inskärningar så
stora att skedskaftet kunde få rum däri. Stegen var fastspikad vid
väggen och inskärningarna vände inåt. Däruti hade minst ett dussin trädskedar sin plats. Dessa skedar förfärdigades af vissa »gubbär», som voro
kunniga därmed och kostade Sex styfver stycket.
KNIFSTEGEN hade sin platts ofvanom skedstegen och lika inrättad, så
att bordknifvarna där kunde rymmas, men hvars antal var nog inskränkt,
ity att det fanns bondställen där man icke hade knifvar till halfva personalen. Gafflar funnos mindre eller fattades ofta rigtigt. Där man hade
knifvar och gafflar så var ingendera lik den andra, och jag vet ej om några
funnos till köps.
SKÅLAR funnos af träd och sten eller krukmakargods, och kanske någon
af koppar eller tenn. I alla fall så voro de upphängda på i väggen inslagna spikar. Där barn fanns så skulle dessa hafva hvar sin stenskål, efter
ålder och storlek.
STENFAT OCH TALLRIKAR började mer och mer uttränga tråg och trädbunkar, och fingo då intaga plats i fathyllan.
TENNSKÅLAR eller s:k: KALLSKÅLAR fick icke saknas, och dessa
jemte någon kopparbunke eller fat hängde till höger om fathyllan och
högre upp, och kopparskålar och mindre tennskålar m:m: därbredvid.
BLECKKÄRL fanns ock något, åtminstone kvarter och jumfrumått, äggstjärna och refjärn m:m: och detta jemte

73
BAKATTIRALJEN bestående af kakmått, nagg, kruse, kafle och degspade var äfven upphängda på väggen.
TENNSTOP skulle ovillkorligen finnas, ty huru skulle man kunna dricka
sitt juldricka därförutan? — Tennstopens antal var äfven en måttstock på
bondens välstånd, ty där kunde finnas ett och två; men det kunde äfven
finnas Sex och flera, och alla dessa hade sin plats anvisad hängande på
en bjälke, på inslagna spikar.
KOPPAR var ock en vara som snart nog visade bondens eller husets förmögenhet. Fans ingen stor kittel så var det illa beställt, men ofta funnos två
å tre stora, om cirka ett lispund eller mera, och därtill en bärkittel. En
och annan kopparflaska eller kruka skulle väl finnas, men det fanns ställen där man hade dussinet hängande på bjälken i taket, och till dagligt
bruk dessutom. De i taket hängande skulle vara ytterst blankskurade,
eller nya med sitt »glöaos» på.
De större kopparkittlarna hade vanligtvis sin plats ofvanpå ugnen för
att synas bäst.
I brist på kopparkärl och hos den fattigare befolkningen, så fick man
nöja sig med
TRÄDKÄRL OCH STENKRUKOR, men af dessas skick och utseende
dömdes likväl om Snygghet och ordningssinne, och som ofta var mera
värd än prunkande förmögenhet. (Grytor och pannor hade sin platts under
fathyllan och skulämbaret under bänken, då vattenämbaret stod därofvanpå.)
SKÅP funnos icke så allmänt, ty man hade hyllor, men ett hörnskåp
skulle finnas till förvaring af penningar samt annat »smått å got», samt
bränvinsbuteljen och dess drabanter. Detta hade sin plats på gafvelväggen vid sängen eller ock inom sängens omhängen, och öfver bondens
hufvud vid han låg. Fanns något annat kunde så vara, och då stod detta
ofta på bänken.
Snart nog började likväl dalkarlarna att kringföra skåp, som efter den
tidens sätt voro temligen grannt utstyrda. Dessa kostade då Sex, åtta å
tio Riksdaler, men äro nu så föraktade att de säljas på auktioner för 25 å
50 öre.
När ett sådant grannt skåp kom i stugan så måste något af bänken borttagas, och
SILFRET, som förut legat i ett skrin under sängen, blef nu inrymdt i
skåpet, bägare, koppar och tumlare på en enkom därtill gjord hylla samt
skedarna instuckna i sina inskärningar utbredande allt sig till största
möjlighet, att vid dörrarnas öppnande blänka mot innevarande, eller
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kommande främlingar.
Då skåpet öppnades fanns bästa beviset för bondens förmögenhet, ty
han kunde då ha en å två stopsbägare och alltid dubbla antalet af halfkvarterskoppar, jemte tumlare, samt dussinet och mera matskedar. Men
mången fick nöja sig med en å två och då kanske dessa voro faddergåfvor
åt husbondfolket själfva eller deras barn, och kunnat ofta varit nära att
falla i degtråget, om icke helgden kvarhållit dem såsom minnesgärder.
(Ofta funno s:k: knappskedar med runda blad och skaftet smalt fyrkantigt med Kors och därpå en Xtusbild, men dessa äro högst sällsynta.)
ANTIKA SKÅP funnos mångenstädes och kallades arfskäp. Dessa voro
till sin stomme af ekvirke och belaggda med många slag träd, dyrbara
och välarbetade. Det togo sig bra ut i stora bondstugor, men man ledsnade
på dem och utbytte dem mot de granna dalkarlsskåpen; somliga såldes för
två, tre riksdaler, eller sönderslogos och uppbrändes, då de voro för tunga
att transportera ur stugan. Ett sådant skåp vore nu värdt ett å två hundrade kronor — Ja så var tidens enfald!
Då jag var i trakten af fathyllan skulle jag omtalat en icke minst
vigtiga hushållsartikel:
MJÖLVACKARNA, tre till antalet, en till Rågmjöl, en till Hvetmjöl och
en till pannkaksmjöl eller hvarjehanda, och voro de upphängda på väggen på endera sidan om fathyllan, så lätt åtkomliga som möjligt. Så
SALTVACKEN, som hade sin platts mot taket ofvanför eldstaden, för att
saltet skulle hålla sig torrt. Ofvanpå Saltvacken stod salttråget eller
salthon med sin sten hvarmed saltet gnoddes.
Dessa vackar bestodo af kubformade brädlådor med hänghål i bakstycket och lock med ledvärk inskurna, af dess och vackens stycken.
Medan jag talar om småsakerna så må jag nämna
BRÖDSPETTENA två till antalet, och dessa voro upplaggda på randstängerna och fingo aldrig uttagas ur stugan. Sådana spett voro uthålliga
i flera generationer.
KLOCKAN skulle väl som tidmätare allestädes vara ett bland de nödvändigare husgeråden, men ickedessmindre saknades den på många ställen. Emedlertid fanns tid[mä]tare af mänga slag. De allmännaste voro de
vanliga
PENDELUREN, som uppdrogos en gång i dygnet. Af dessa funnos flera
slag, järnvärk, messingsvärk och af bara träd till bottnar och hjul med
järntrådskuggar.
GÖKKLOCKOR funnos här och där, och dess mekanik bestod af träd och
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järntråd. Emedan stugorna voro låga så måste alla trädklockor uppdragas
två gånger i dygnet.
SLAGKLOCKOR funnos på många ställen och af mångartade konstruktioner och voro dessa satta i foder, då alla andra voro utan.
LANDSURMAKARE voro flera här i Åkers och Rekarne härad, af
hvilka må nämnas flera med namnet Löfstedt, flera med namnet Vasberg,
Lindqvist, Arm, Schalinl Enroth, m: fl:, och voro deras tillvärkning varierande. En del äro utmärkta arbeten och en annan del af det uslaste slag.
Vare huru som heldst så var det mindre noga med gångsäkerheten,
blott man hörde klockan smälla. Så fort klockan stadnade så var att
maka på henne.
För att reglera klockans gäng så hade man
SOLMÄRKEN. Man hade solgängen om morgonen, så hade man middagsskura i fönstret för tolftimmen, och så hade man solgången på kvällen;
och många fingo nöja sig därmed utan någon klocka.
För de långa vinternätterna så hade de gamle goda märken på stjärnorna, och isynnerhet Karlvagnen. Dessutom hade en frisk människa med
jemn lefnadsordning sina vissa timmar att vakna; och därtill hade man
tuppen i stugan, och hvilken icke gärna ljugde.
Man var icke nogare med timmarnas bestämmande.
TIMSTENAR kunna icke fä nämnas för husgeråd, men i sammanhang med
klockor, så må jag gärna orda något därom. Sådana funnos ofta, och bestod
af en i jorden nedsatt stolpe, hvarpå låg en stentafla med uthuggna timmar, och i midten en järndubb; men som denna av okynnet ofta rubbades i
sin rigtning, så kunde icke solvisningen efter timman blifva säker. Nu äro
dessa sönderslagna eller på annat sätt förkomna.
SOLRINGAR voro en art solur, som icke voro så »tuddugä». Då solen sken
klart så visade de temligen säkert. Dessa ägdes af hvarje pojke och bars i
fickan som en annan klocka. De voro tillvärkade dels af messing och dels
af tenn, mer och mindre välarbetade.
FICKUR kunde i visst afseende räknas som ett husgeråd, och för nyttan,
men tillhörde egentligen klädedrägten, ty då den icke bars i fickan så
hängde den i skåpet, och uppdrogs icke till gång, för att sparas för slitning. Dessa voro ännu då icke så allmänna.
DALUREN voro likväl de klockor som haft den fastaste perioden. Dessa
började just vid den här ifrågavarande tiden af dalkarlarna att hitföras,
och hvarefter tillgång och råd medgafs så kasserades alla gamla
1 347:16: Michael Schalin.
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klockor, som voro af underordnadt värde, och dessa sattes i stället. En
dalklocka kostade en tid, för värket med slagvärk, 20 Riksdaler. Tio år
sednare kostade en dalklocka, med lod och foder, äfven 20 Riksdaler; nu
däremot säljas de på Auktioner för två å tre Kronor, med full uppsättning.
De börja nu, och hafva, till en stor del blifvit undanträngda af
AMERIKANSKA PENDULER, och hvars pris ännu står vid 25 Kronor.
Detta år 1880. Hvart skola alla väggsmällor hamna? Hvar skola alla
gamla fickur taga vägen, då nu hvar och en skall hafva Ankar- eller
Cylinderur?! —
Om nu klockan upptog rummet på ena sidan om gafvelfönstret, så hade
man på andra sidan
TAFLETTEN, en art bokhylla, vanligast antik och då välarbetad; men
den kunde ock vara härmad, och då af mindre värde. I alla fall så förvarades där, eller uppsattes, en gammal bibel, någon postilla eller annan,
nya testamentet, några psalm- och evangeliböcker m: fl:, hvarförutan en
hel mängd andra saker där voro inrymda. En större, eller medelstor
SPEGEL hade ock sin plats på endera sidan om fönstret, men det var icke
många ställen några stora speglar funnos. Sådana kunde vara antika.
Där nu icke väggarna voro tillfyllest beklädda med här ofvan uppnämnda saker, så upphängdes
KLÄDER af hvardagslaget, för att kläda väggarna, som man sade, och
hvilket väl kunde vara behöfligt, som de voro svarta af rök och orappad e.
Det vigtigaste husgerådet var i flera hänseenden
SÄNGEN En bondstuga var alltid så jemt tilltagen, så att det var två
sänglängder emellan gafvelväggen och spismuren. Där så var att hela
platsen behöfde upptagas för sängrum, så voro de väggfasta och rigtigt
byggda, så att säga, i två längder och i två våningar. De voro ofta byggda
med dörrar, så att vid dessas tillslutande det inre af sängen bildade ett
rum. Dessa kommo likväl ur bruk och efterträddes af Sparlakan eller
Sparrlakan, hvilka sammandrogos om natten för värmen eller blygden,
och äfven voro tillslutna om dagen för att för främmandes och nyfiknas
blickar dölja sängens nog usla innehåll.
Nedanför sängen voro pallar lika långa som sängen, af solid och fast
byggnadsart, och som voro underskjutna om dagen, och då jemt fyllde
rummet, men om aftonen framdrogos de till bekvämlighet för uppstigningen.
Hela sängbyggnaden bestod af fyra parsängar, men voro tillräckliga
hvar för sig för tre personer.
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Första sängen högst upp i rummet, men nedra våningen, upptogs af bonden och hustrun samt något barn, efter omständigheterna. Därofvanpå
hade hans vuxna döttrar sin plats, och sin egen stege, hvilken uppdrogs
sedan man gått till sängs, och då så skett, hopfästades sparrlakanet eller
omhänget, så att ingen kunde gå upp och ned, utan bondens och hustruns
vetskap.
I nedra sängens undervåning hade pigor och barn sin platts, och därofvanpå Söner och drängar.
På de öfre sängarna hade man åtskilliga spenamn, såsom hönshimmeln, katthoppet o:s.v:
Där ej tillräckligt utrymme fanns för två sänglängder, utan man nödgades intränga sig med en tillfällig sängplats, som för tillbörlig längdutsträckning tarfvade hvila på den andra sängen, så kallades denna tämja2
kanske af goda skäl; den kallades äfven skrubb.
Om nu de här omnämnda sängplatserna ej förslog, och i synnerhet, om
mycket barn fanns, eller om sängbyggnade[n] var enklare, så hade man
s:k: bordbänk (fallbänk, kallas äfven Skrömp3, m:) hvilken utdrogs till
behörig längd. Därtill hade man en eller flera brädsoffor, och hvarefter
som sådana anskaffades, så måste bänkarna delvis stryka ut.
Ännu en art af tillfällighetssäng hade man i någon mörk vrå och denna
kallades Morä. Sådana finnas ännu i Vansö. Dessa sängar äro för sådana
missaktade personer, hvars elände, och usla läge, man för allmänt åskådande söker dölja.
Såsom sängplatserna här äro anordnade, äro de ganska ändamålsenliga, där husbonden är mohn om sina tjenares sedliga uppförande, ej undantagande sina egna barn.
SÄNGKRANSEN var en öfverbyggnad hvilande på sängens stolpar eller
»stakkär», och jemt slutande till taket eller bjälklaget; dess öfra plan är
utlaggd och bildande en hylla, hvarest askar och lådor, syask, kryddlåda m:m: hafva sin platts. Är det icke öfversäng, och sängen är fribyggd,
så är kransen ganska liten, och endera fästad vid taket eller ock hvilande på lutande sparrar, som hafva sitt fäste i sängens alla fyra hörn. Ännu
funnos inga utdragssängar; men snart nog.
SÄNGOMHÄNGENA, eller Sparrlakan eller Sparlakan huru de kallas,
voro länge af gulrandiga, blårandiga, gul och blårutiga färger, och af
blångarnsväf, voro hängande på käppar, hvilande på spikar under sängkransen medelst öglor af enkvistar, och som voro frilöpande. Utanpå
2 347:16 : tämjä.
3 347:16: skrubb.
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Kransen var en rikt veckad kappa fastspikad, med frans och messingsknappspik, och öfverskylande möjligt varande öpningar.
Sängomhängen tycktes kunna hålla i mansålder, men där många barn
funnos, så hade dessa med dem mycket att beställa, ty när främmande
kom, så skulle barnen af blygsel gömma sig därunder, och dessemellan så
hade de sina lekar under dem, och genom deras slingringar så utnöttes de
snart nog.
På fribyggda sängar funnos omhängen rundt omkring, om råd fanns att
bekosta dem, och ambitionen sträckte sig därhän. Inuti sängens tak satt en
SÄNGHJÄLPARE, som var ett tåg fästadt, och med ett sorts egendomligt
handtag, ofta med fransvärk eller enkom snörmakeriarbete, och till och
med så har jag själf förarbetat en sådan handfatt, som var klädd med
silfvergaloner. Dessa sänghjälpare voro efter hvars och ens råd och
lägenhet, bättre och sämre. De voro i alla fall för gamla och svaga personer af stor bekvämlighet, men icke destomindre äro de nu aldeles ur bruk.
Inom hela Åkers Härad och, jag skulle tro, äfven i Rekarne äro både
Sparrlakan och Sänghjälpare försvunna, men ännu hos två bönder i
Merlänna by af Länna socken finnas de till, kanske på ännu flera ställen.
Få hushåll lära finnas hvarest man saknar
VAGGA, och är denna således det icke minst nödvändiga husgeråd, om
man så får kalla den. Den kallades på ett visst skämt för Skeppet, och
detta för hon skulle vara jemt i rörelse. Det var ock på många ställen
hvarest hon under tioåratal icke varit ur stugan, ty så snart det ena
barnet kunnat vara den förutan, så har ett annat intagit den. Ofta har
modrens barn fått afträda den åt dottren eller sonhustrun, eller åt båda
vexelvis.
Vaggan hade vanligen sin plats på ett visst ställe bak för spisen, och
så att en gammal kunde med spiselmuren till sidostöd, på ett bestämdt
ställe, sitta och runka. Alltid syntes i golfvet djupa fåror inslitna eller
nötta efter vaggtrampens rörelse, och då sådana fåror en gång blifvit, så
var man säker att vaggan icke skred från sin plats. Vaggans bädd bestod
af halm, påhöljd med ett yllesjok och därpå en näfverflik, hvarpå
barnet, lindadt, omedelbarligen lades. Öfverbetäckningen var hvad man
kunde, om icke enkom vaggtäcke fanns. (var ock lapptäcke där icke ett
sådant påbörjadt hann till sin första bestämmelse bli färdigt. Ofta skinnfäll
SÄNGKLÄDER. Dessa voro i ganska slätt skick, jemfördt med nutidens.
Bädden bestod af lös långhalm, råghalm, och särskiljd hufvudgärdsbäddning, af dylik halm tvärlaggd. Därpå utbredes ett trastäcke, sådant
som nu allmänt af allmogen nyttjas till golfmattor, och om råd medgafs så
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var ett halflakan utbredt öfver hufvudgärden, åtminstone om dagen. Till
påhölje nyttjades äfven ett dylikt trastäcke, under den tid det icke var så
kallt. Samtidigt nyttjades äfven s:k: Kalkhdrsvepor, af nöthår till ibäre
och blångarnsvarp, fyrskäftiga väfna. Då en kallare årstid inträdde
nyttjades både trastäcke och vepa, till öfverhölje och vepa till underlag,
och vid den kallaste, och om de voro gamla, så hade man skinnfällar. De
yngre fingo likväl nöja sig med enkel vepa till påhölje, såvida icke en
frusen dräng vidare ville behölja sig med sin skinnpäls; men detta var
icke alltid tåldt. Det tarfvades egentligen heller icke, ty stugan var alltid starkt uppvärmd efter hela dagens eldning.
Man började likväl småningom att tillreda s:k: stickade täcken, och
hvartill användes gulfärgadt blaggarn till foder, blår och noppor till
stoppningE,1 och en gammal och urmodig s:k: sjal till öfvertyg, såsom
spegel, infattad i bomullstyg af en gammal kjortel, eller ock tog man förkläden, eller hvad man hade, till att fylla öfverbeklädnaden.
Flickor började tidigt nog att samla lappar, af hvarjehanda tyger, och
sammansy i hel och halfrutor och så vidare, tills man fick till spegel uti
ett sådant täcke, och så köptes Vestgötatyg till ram eller infattning; och
ett sådant täcke skulle alltid sparas till brudtäcke. Ett sådant lapptäcke
bibehölls ofta till sena ålderdomen: många kära minnen från barndomens
dagar: det påminte om, huru dana kläder man själf burit, huru dana den
och den haft, hvem som väfvit väfven hvaraf den och den lappen var
tagen. Hade man någon af egen tillvärkning, så var det så mycket kärare.
Men det var, ty värr, allt för många, som, efter ingånget äktenskap,
nödgades anlita själfva brudtäcket till hvardagsbruk, och då var det
snart förbi med all herrligheten och ungdomsminnena med!
För den likväl som hade råd att spara ett sådant täcke, så kunde man
med sann tillfredsställelse och stolthet själf åse, och äfven förevisa sina
vänner, det tidigaste af sina allvarligare tankar, och tillika tillkännagifvande en viss duglighet i sömnad, samt smak och omtanka i orneringen
af den storartade brokaden.
En flicka som hade fyra stickade täcken4 ansågs för rik, och troddes
bidraga till friares tidigare anmälan; men ickedessmindre så finnes
exempel på kvinnor som, efter fyratio års väntan därpå, fått ändå dött
som ungmör, och, efter att hafva hvilat i nog tarflig säng under hela lifstiden, fått lämna sina sticktäcken till otacksamma arfvingar, eller ock

4 Tillägg 347:16 s. 334: Om en bondhustru skulle sticka något täcke så skulle hon

taga ungmorsförklädet till spegel första gången och då denna spegel var utsliten
så tog hon sin fästmösjal.
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till — fattigvården! —! — !
STICKADE TÄCKEN anskaffades småningom i den mohn som Sparrlakanen bortspolades, och fick ofta dessa sparlakan duga till öfverbeklädnad eller foder. Man bredde till en början sticktäcket öfver sängen
blott om dagarna, men snart nog ärkände man dess duglighet och fördel,
äfven om nätterna. Skinnfällen blef småningom utdömd.
Så började man äfven snart att väfva sig
LAKAN men till en början blott halfva eller för hufvudgärden och af
gröfsta väf, och dröjde det länge nog innan man nändes använda dem till
allmänt bruk.
MADRASSER anlades äfven så att man slapp ligga och sparka i bara
halmen, och fylldes dessa med halm, och vidare med vasstopp, samt till
och med älgsbrudd eller elg och renhär. Fjäderkläder voro för de rika,
men icke för ty så började man skaffa sig fjäderkuddar till att börja med,
och snart nog ville bönderna ha
FJÄDERBOLSTRAR, och hvilka alltid skulle inropas på auktioner.
NYFIKENHETEN sperrades nu hos bondkvinnorna, så att, vid besök hos
hvarandra, man skulle efterse hurudant man hade i sängarna, och detta
kunde icke hindras. Den var en sporre för hvar och en att göra det bästa
man kunde, men detta gällde länge nog blott hufvudsängen. Barn och
tjenare fingo nog länge ligga dåligt nog, bland smuts och ohyra, isynnerhet som barn och väl vuxen ungdom själfva bidrog till en viss osnygghet i
sängen.

Anderstugan
Jag har nu omtalat det hufvudsakligaste uti innstugan, men skulle väl
äfven göra en liten »tittinn» i anderstugan, där sådan finnes. Finnas
måste den väl hos egentliga bönder, ty de behöfva hålla husförhör och
väl något kalasgänge ändå ibland; dessutom behöfver man dansa. Vid inträdet så synas först
BÄNKARNA omkring väggarna, men dessa äro blott provisoriskt uppsatta, och bestå af hyflade simpla bräder hvilande på pålar eller
bockar. Det tordehända att ett s:k:
FYRFOTABORD fanns, och äfvenledes kunde på sina håll finnas ett
gammalt
SKÅP, men så var ock detta till en början det enda.
Snart nog började man likväl att anskaffa
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DRAGKISTOR och först och synnerligen där det fanns giftasvuxna
döttrar.
Man hade väl också på somliga ställen en gammal
SÄNG, men den var af aldrauslaste beskaffenhet intill
SPJÄLSOFFORNA började blifva i modet, och då var att anskaffa sådana, och med dessas ankomst så fordrades för dem sängkläder särskildt.
Där icke utrymme fanns uti innstugan för
KOPPARKITTLARNA, så hade man dem stående i spisen eller på ugnen.
KISTOR OCH SKRIN, hvaruti husfolket hade sina småkläder förvarade, hade ock där sin plats, och på väggarna var uppsatta
GLASLAMPETTER, för att sätta ljus uti vid dansnöjen och kalas, samt en
SPEGEL, om sådan fanns. Därtill så hade man af hemmålares
TAFLOR uppsatta, nog simpla ad skåda, men ändå att göra något afbrott
på de hvitlimmade väggarna.
De större gångkläderna tillhörande gemensamheten,
KLÄDER egentligen benämnda hade ock sin plats, upphängda att kläda
väggarna, och för att kunna skådas af hvar och en besökande.
Om icke Anderstuga fanns, så fanns det likväl
KAMMARE, som var någorlunda pyntad, såvida den icke var använd till
skräprum, eller någon gammal bodde där, för att vara oberoende af barnens stoj och larm.
På somliga ställen hade man denna förutom s:k:
GÅRDSKAMMARE, hvilken då fick pasera som Anderstuga, gästrum
eller sådär. Där hade då husfolket sina kläder förvarade, och där hade
vanligen döttrarna sina sommarsängrum, om föräldrarna hade förtroende
till deras sedliga förhållande, och oberoende af deras omedelbara uppsigt.
KLÄDBOD fanns ock på flera håll, och där hade man sina kläder, hvarjemte döttrar och pigor hade sina sommarsängplatser därstädes. Där så
var, så hade vanligtvis den manliga ungdomen sin bod men denna »vägg i
vägg» —

Klädedrägter
MANLIGA. Uti klädedrägterna var icke inom Åkers Härad något allmänt karaktäristigt rådande. Då Dunker Socken hade en fullt stående
nationaldrägt, och däribland knäbyxorna allmänt i bruk, så hade i den
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angränsande Länna Socken en afgjord öfvergång gjort sig gällande. Så vidt
denna socken i allmänhet vidhåller gamla plägseder, och i öfrigt allmänna grundsattser, så hade redan otaliga variationer i kläder inträde i
likhet med angränsande Härad Socken, och denna återigen tagit mönster
från sina grannsocknar Fogdö och Vansö, eller kanske för Rekarne Härad.
KNÄBYXOR eller s:k: »Härfvilhorn», nyttjades visst allmänt af de
äldre, eller de som voro födda på föregående århundrade, eller 1700-talet, men de som voro födda efter 1800, eller så där, begagnade långbyxor.
En
KNÄBYXGUBBES habit var byxor af vallman eller renshud, och däri
spännen vid knäna af tenn, messing eller silfver. Som byxorna icke voro
försedda med hängslen, så hade de sin anspänning om veka lifvet, och visade det sig att de voro mycket besvärade däraf, ty de gingo och uppryckte dem då de skredo ned och tryckte mot höfterna.
Västen måste därföre vara lång, för att betäcka veka lifvet, och var
hela västen, både rygg och framstycke, af skinn, vallman eller röd- blåeller grönrandigt ylletyg, utan afseende på årstid. Västen kallades allmänt »ly'stykke, lyfstykke», och var försedd med ett slags skört, eller
tillstymmelser till något däråt liknande; samt hög eller ståndkrage. Om
sommaren brukades en s:k:
LIFTRÖJA, som var något längre än västen, och med skört och ståndkrage.
Tröjan var ofta av samma slags tyg som västen, och var då vanligast parkom. Tennknappar, af hemtillvärkning, begagnades allmänt i de lätta
kläderna.5
Då väderleken så fordrade så nyttjades
RÄCK af vallman, ljusblått, mörkblått eller någon gång grönt. Skörten
voro mycket långa och räckte ända till fotknölarna, och dubbelfäld
ståndkrage. Knappar voro af järn eller pinsback (brons) eller messing, och
mycket stora. All foderväf var af gröfsta blaggarn eller ensmöjdt, till och
med af hampväf.
Om vintertiden eller då det var särdeles kallt så nyttjades
KAPPRÄCK af vallman, mäst ljusblått, med ståndkrage och axelkappa
till utseende som det vor[e] 7-10 på hvarandra. Kroppstycket var nog
snäfvert, och vid begagnande omgjordadt med skärp af samma slags tyg.
Vid halsen sammanhäktade man med kedja, fästad vid Sfinxer eller
5 Tillägg 347:16 s. 339: Knapparna uti underkläderna voro af tenn, och hvilka
allmogens ungdom åt sig själfva förfärdigade, med en egendomlig redskap, men
öfverplaggens knappar voro af messing eller pinsback och utomordentligt stora.
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vidunderliga hufvudfigurer. De förmögnare började nyttja
SKÄRP af stickadt bredt ylleband som omslutade halsen och lifvet.
Dessa skärp voro dels röda, dels gröna och dels bältiga af blandade färger, och fingo vara med efter det Kappräckarna genomgått flera formförändringar.
HUFVUDBONADEN, bestod vanligast af hatt af grof yllefilt, och
begagnades denne både vinter och sommar, synnerligen i helgdagslag, och
alltid af dem som ingen annan hufvudbonad hade.
De gamla gubbarna nyttjade mycket vintertiden
MÖSSOR af hundskinn, af den grågula hundracen, som endast fanns den
tiden, och med rödt vallman till kulle. Men sommartiden så nyttjades
mycket af både äldre och yngre
KASJETTER, endera af svart Kalfskinn eller grönt saffian, hvilka dels
förfärdigades af skräddare, eller förekommo i handeln. Tygmössor voro
sällsynta, ehuru de yngre då började antaga dem. Tillvärkades af hemskräddare.
HALSBEKLÄDNAD: var vanligast mycket enkel och bestod af yllefilthalsduk eller s:k: nattkappslapp, och svart silkeshalsduk, eller i brist af
svart, kulört.
BENKLÄDER voro: strumpor, fasonerade med ränder och löfvärk, så
långa att de, medelst väfda band, kunde tillbindas ofvanom knäet.
Därtill så nyttjades till det mästa
SKOR, endera Svenska eller s.k. Sju därskor (småländska) och någongång
stöflor. Skodonen i allmänhet började vid den tiden undergå många förändringar: Svenska, med näfverbottnar och becksöm, tyska, af tre slag:
pums, vända och med rand6, hvilka vexelvis begagnades tills pliggsystemet gjorde sig gällande, och som nu uteslutande begagnas. Se vidare art.
Handtvärkerier. (Trädskor nyttjades mycket och voro ofvanläderna blott
ett par remmar men öfver vristen. Kvarstår i Länna allmännare, men i de
andra socknarna äro de förlaggda.)
HANDBEKLÄDNADEN bestod af hundskinnsmuddar, svarta kalfskinnshandskar och Nålvantar, samt sommartiden renshudshandskar
och fingervantar till »Kyrkes».
SNÖSÄCKOR tillhörde benbeklädnaden då skor nyttjades. De räckte
från knäet och med en utvidgning betäckte vristen, samt voro hopsatta
med häkter och järntrådshällor under fötterna.
6 347:16 s. 340: randskor.
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BARSKINNSPÄLSAR och fårskinn nyttjades allmänt; och så länge de
fingo gör anspråk på att vara nya så nyttjades de till Kyrkan, dels bara
och dels under kappråcken, då det var mycket kallt.
SOM MARTYGSKL ÄDER7nyttjades icke af hvarken äldre eller yngre
förrän framåt 1840 talet, då de började anläggas af yngre, och varierade
mellan rödspituga, svartspituga, gröna, blå o:s:v:8 och fing[o] då dessa
pasera till helgdagsplagg i flera, ja mänga är. Nu vill bonden ha en
sådan kostym årligen.
FRACKAR af vallman började nyttjas som sommarplagg och som dansdrägt, i den mohn som tröjorna utmönstrades.
HVARDAGSKLÄDER i egentlig mening, bestod af grått vallman, med
blångarnsvarp och ylle-ibära, samt s:k: ensmöjdt af gröfsta garn till
foder, af hampa eller lin, till råck, samt byxor af hvitt groft blår eller
noppgarn, s:k: granskaklor. Dessa byxor voro redan i allmänhet ärsatta
af färgade, randiga eller rutiga, förutom i Länna där de bibehöllo sig
temligen talrikt ännu 1850-60. Barskinnspälsen var vintertiden vid
vackert väder det hvardagliga varmplagget.
FÖRSKINNET var med det första och sista så vinter som sommar ett det
nödvändigaste och åtföljde alltid såväl den sämre som den bättre drägten, förutom till Kyrkan och ehuru mångenstädes i öfriga socknar de icke
nyttjas annat än i arbete, så har Lännabonden detsamma, på alla sina utfärder, hvad årstid som heldst, hemma och borta.
PARAPLYER nyttjades eller funnos föga före 1830 till 40, men inträdde då
såsom oskiljaktigt bihang till helgdagsdrägten i vackraste väder, men
dess bruk är nu i fallande.
KÄPP af spanskrör tillhörde Kyrkdrägten hos de gamla, om de voro i behof däraf eller icke.
TOBAKSPIPA, med rökattiralj af tobakspung och elddon, tillhörde
äfven en välbeställd Kyrkdrägt. Hemma var rökningen icke så allmän i
andra socknar som i Länna, hvarest den längst bibehöll sig. Icke underligt, ty denna socken var ju tobakens förlofvade land.
BYXSÄCKSURET skulle äfven bäras af dem som hade, men andra hade
solringen som motsvarighet.9

7 Tillägg 347:16 s. 340: Inga s.k. sommartygskläder begagnades förutom hvita
linnebyxor och västar af qvinnornas kjortelväfnader.
8 Tillägg 347:16 s. 341: dvs ena färgen till varp och den andra till ibära.
9 Tillägg 347:16 s. 341: Byxsäcksuhr däremot allmänt, och förvarades dessa i en
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EN VÄLKLÄDD BONDDRÄNG var vintertiden iklädd, först sina vanliga kläder, så skinnpäls och därutanpå förskinnet, så nålvantar och
mulhandskar. Sålunda förrättade han sitt arbete.
Jemför honom med en piga vid samma tid.

Kvinnornas kläder
voro lika så varierande som männernas. Kyrkdrägten bestod af, vintertiden,
KLÄDNING af hemmaväfvet ylle af vexlande färger, dock mäst randiga
tyger och hemma färgade. (Svart Kamlottsklädning tillhörde sorg och
nattvardsgången. En sådan klädning fick betjena flera generationer.) Gult,
ljusblått, grönt och hvitt om hvartannat; »hoppu't» nyttjades mycket och
hopporna voro hvita. Röda isprängningar nyttjades stundom. Snitten på
klädningarna var lif med kort rygg och smala ärmar, och till obetydlig
del fästad vid kjortelen bak, och där denne var rynkad. Uti utsteget var
den mycket snäfver. En sådan klädning fick hålla i många är och få voro
som hade flera. Det fanns visserligen de som under ogifta tillståndet,
särdeles vinnlade sig om att anskaffa det största antal klädningar, för
att kläda en hel vägg, och så fingo ock dessa tjenstgöra i all deras lifstid,
utan att bero af modeförändringar.
UNDERKJORTLAR nyttjades icke i den strängaste köld, utan man hade
FÖRKLÄDEN, som nära nog omslöt hela underlifvet, och dessa voro icke
rynkade; voro stundom med bårder.
LINTYG nyttjades mäst af blaggarn till oga 'del och ensmöjdt till
nida'del, med skarfven vid midjan. Var ofvandelen af lärft så var nedandelen af blaggarn. Korta ärmar blott sträckande sig till armbogen.
Lintyget kallades Särk. Den gröfsta särken skulle alltid nyttjas då det
var kallt, ty den ansågs för varmare.
PÄLS af vallman nyttjades vintertiden af dem som hade sådan. Den var
fodrad med getskinn, och med bräm af björnskinn eller hermelin. Stundom
blott krage, stundom handbräm och krage och stundom till detta ett bräm
utefter hopsättningen framföre, från kragen till fötterna, allt efter som
råd och tillgång förefunnits. Man hade exempel att sådana pälsar tjenat
en kvinna i mer än femtio år, och att hennes mor och mormor brukat dem,

ficka i själfva byxlinningen, och kedjan med en hel stor berlockknippa hängde
långt ned på magen och baken.
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och att hennes dotter äfven skulle begagna dem, ehuru den något måste
»göras om».
Det fanns ofta silfverspänne i skärpet, eljest messing.
KOFTOR säg man hos en och annan, dock ej mänga, af rödt silke, och voro
dessa så gamla att ingen visste dess ålder, och icke nyttjades de så ofta.
Emedlertid, om det var röd botten, så var brokaden mörk, eljes randiga,
och rändernas läge jemte snitten högst egendomliga.
YLLESTRUMPOR voro hvita, grå, svarta, ljusblå och spituga.
FOTBONADEN bestod af Skor eller Kängor, mäst Svenska eller s:k:
half-Svenska, med tunnare bottnar än männernas. Skospännen funnos i
behåll af Silfver, med infattade stenar, hvilka hos Strengnäs guldsmeden omsmältes i mängd 1836 40, samt af stål, men dessa voro likväl
för längre tid tillbaka ur bruk. Kängor började just nu mer och mer undantränga skorna.
HUFVUDBONADEN, till en någorlunda välbergad kvinnas utstyrsel,
var i sannning icke billig. Den var sig alltid lika och bestod af följande
delar:
Efter hårets nog simpla uppstrykning bakåt, omsattes
STRYKBANDET, som var en fast remsa af fint linne eller kambrik, och
hopsattes bak med knappnålar. Så påsattes
STYCKET som var af nettelduk eller annat fint linne, med broderi och
spetsgarnering, eller varierande genombruten syning. Stycket fortsattes
med knappnålar, och därpå påsattes
MÖSSAN. En sådan mössa omfattade blott skulten och fasthölls medelst
sin egen spänning. Den var till sin grundstomme af papp och väf sammanklistrad, och formad öfver en stock, möss-stock kallad. (Drottning Kjerstis
m[ö]ssstock: spenamn på en kvinna.) Så var hon då klädd med Silkestyg
och sist uti bakre delen satt en stor tvåarmad bandros.
Mössor skulle hos en någorlunda utrustad kvinna, gammal piga eller
hustru, finnas minst ett dussin och kanske två. De voro enfärgade och
släta: hvita, svarta, ljusblå, gula m: fl; enfärgade och sydda med blommor; af lika många färgor; randiga; röda och af flera färgor, med brokader af andra färgor. Bandrosornas färg skulle i det närmaste öfverensstämma med mössans färg.
För tillvärkning och tvättning, af såväl stycken som mössor, funnos särskildt tillärda kvinnor, och voro dessa icke många. Men som mössan icke
annorlunda nyttjades än till kyrkan så kom aldrig så ofta sådant i fråga.
Märkligt nog har man icke kunna finna några formförändringar, ehuru
kvinnor, födda på 1770 talet, sade sig hafva farmorsmössor och mormors-
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mössor:I°

Så fort en flicka blef något vuxen, eller så där tolf år, så antogs mössan,
och skulle ovillkorligen tillhöra Kyrkdrägten hela lifvet igenom.
Himmelsskriande blef det då en och annan kvinna som ville anse sig
något bättre, började bortlägga mössan och i dess ställe blott nyttja
sjalett, eller som den kallades
SILKESNÄSDUK. Alla kvinnor som nyttjade mössa, så skulle hon hafva
Silkesnäsduk utanpå, till färgen någorlunda öfverensstämmande med
mössans färg; Svart till sorg och vid nattvardsgång, öfrigt blå eller grön
och en röd, alltid fasonerade med blommor, af enfärg eller med brokad.
Ingen så där medelmåttig kvinna hade mera än tre silkesnäsdukar.
Men man hade nätteldukskläder.
Man talar om skatt till Kronan för dem som nyttjade silke, men när har
man icke hört hos allmogen med säkerhet berättas.
HALSBEKLÄDNADEN var Kambrik, nättelduk eller till och med
lärftskläder, men blott af dem som tillvärkade dessa själfva; och därpå
så hade man harullsSjalar, stickade.
HANDBEKLÄDNADEN var till sitt billigaste skick fingerhandskar af
fårskinn mörkare eller ljusare, men alltid utsydda med brokaden utanpå
händerna; och om det var kallt så hade man vantar, enbart, eller därutanpå. (Harullsvantar nyttjades mycket.) Hvita handskar nyttjades vid
sorg och nattvardsgång. Fästmöshandskarna höllos i högt värde.
RINGAR voro i sitt afseende en ganska dyrbar handbeklädnad hos dem
som därtill hade råd och tillgång. Flera än nio guldringar fick ingen
hafva; men som de alla voro uttänjda till sin största bredd så var svårt
att kunna rymma så många. Fästmösring, vigselring, Snering, Stenring,
Kordonnsring, plåtring m: fl: som guldsmedsspråket lydde, hade hvar och
en sin plats. Några hade dukatguldringar (23 karat) men de flesta fick
nöja sig med Kronguld (18 karat) och då blott en eller två.
Men det var äfven mången hustru som fick nöja sig med en enda
Silfverring och till med messing! —
ÖRONRINGAR där de funnos af guld voro ganska stora, ehuru icke så
gediget dyrbara. De voro: tunnbandsringar, Kordonnsringar, filigramsringar och trådringar, puckelringar och omringar m: fl: såsom guldsmedsspråket lydde.

10 Tillägg 347:16 s. 344: I den mohn som dessa mössor förlades så antogos hilkor
af finare hvitt linne eller Cambric och hvilka undergingo otaliga förändringar och
var en grund för nuvarande eleganta moder.
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De som icke hade guld fingo nöja sig med silfver och ännu andra med
messing. Men ringar måste det vara!
HALSSMYCKEN funnos allmännare ehuru icke precist allmänt. Det
fanns bondhustrur som hade guldkedjor men inga andra än de som titulerades för: Kärä mor. Medelålders kvinnor nyttjade intet, men ogifta eller
unga nyttjade perlband. Perlbanden hafva vexlande bibehållits på sednare tid, men nu äro de aldeles förlaggda. Kundehända att någon hjärtformig tillstymmelse begagnades. Öfriga smycken voro sällsynta om icke
någon nål med skallrande löf.
BOK skulle vara åt Kyrkan och var detta alltid fästmösboken på hvars
permar voro inprässade den Kristliga Kärlekens, jemte den äktenskapliga kärlekens symboler.
KRYDDASK skulle äldre kvinnor hafva och hvari de förvarade ingefära, Sockergryn m:[mi för att ge smaka.
LUKTVATTENSFLASKA hade man dels att fördrifva sömnen och eljes
för att ge med sig att lukta och då fuktades alltid en halsdukstimp eller
hörnet af Snytklädet af den som sådant hade.
Jag har nu talat om helgdagshabiten vintertiden.
SOMMARBEKLÄDNADEN bestod af enkel lärfts- eller bomullsklädning, eller lös tröja och kjortel hos de äldre. Färgen var blå och hvit och
med röda ränder eller hoppor o:s:v: (Enfärgade tyger brukade man trycka
med oljefärgor hvartill enkom skurna typer funnos hos vissa därtill inöfvade kvinnor.)
KATTUNSKLÄDNINGAR nyttjades väl stundom då man skulle vara
rigtigt fin.
FÖRKLÄDEN voro af linne eller bomull och ofta med bårder, alltid nära
omslutande hela kroppen.
Hittills hade man ännu hemmaväfda kläder men Vestgötarna började
kringföra fabriksvaror och som dessa alltid utlämnades på Kredit så afminskade hogen för egen tillvärkning och nu fick man sommarklädningar
så godt som för intet; den rika hösten betalade dem.
NETTELDUKSFÖRKLÄDEN tillhörde Kyrkdrägten och
HALSDUKAR voro såväl af linne och bomull som nettelduk och kattun
och nyttjdes dessa som hufvudbonad då icke mössan bars.
FOT OCH BENKLÄDNAD var bomullsstrumpor, hvita, blå och Spituga,
samt tyska vända skor eller kängor, då ännu pums.

Kyrkdräkt från Sorunda sn, Sotholms hd, 1840-tal. Foto H. Edlund, Nordiska museet.

Peter Matsson från Knutsberg, Gryts sn, Daga hd. Pennteckning av J.W. Wallander (1821-1888), u.å.
Foto Nordiska museet.

›>Bonde i vinterdräkt», Sorunda sn, Sotholms hd. Akvarell av okänd. Foto Nordiska museet.

Flicka från Sorunda. Målning av Fanny Brate 1906. Foto Nordiska museet.
(Flickan bär bindmössa med stycke.)
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Hvardagshabiten var
VINTERTIDEN af särskildt väfvit grof[t] ylletyg med blångarnsvarp
och af de simpla färgor som allmänt brukades såsom gult, brunt, grått,
ljusblått, grönt med med hvita isprängningar. Man nyttjade allmänt s:k:
LIFSTYCKSKJORTEL då lifstycket kunde vara af annan färg eller annan
sorts tyg alltid hopknäppt på bröstet med häkter eller nålar.
LÖSTRÖJA hörde därtill och var af annat slags tyg; alltid korttröja och
med särskildt skärp eller bälte, hopknäppt med häkter eller stora
öglenålar eller till och med korfstickor.
SKINNTRÖJA af samma form hade hvarje kvinna då det var kalt.
HVARDAGSFÖRKLÄDE särskildt väfvit som sådant och af gröfsta
ylletyg med blångarnsvarp var så stort att det nästan omslöt hela kroppen och var sällan rynkadt.
UNDERKJORTLAR nyttjades icke i hvardagslag af äldre kvinnor eller
flickor för sitt ändamål, men var så att någon anskaffade sig sådan så begagnades den enkel i likhet med annan kjol."
HUFVUDBONAD innom hus var hos äldre kvinnor en hufvudet tätt anslutande Käkbandsmössa af ylletyg och foder, eller ock så omslöt man
hufvudet med en halsduk till rundhufvud och sammanknöts bakpå
hufvudet. Flickor gingo barhufvade både ute och inne i strängaste vinter.
Ogift kvinna gick i brygghus och ladugård med bart hufvud och blottade
armar, ehuru ofta omveding fordrades emellan varme och köld. Det syntes nog att eld och frisk blod spelade i de röda kinderna och de i allt fylliga attituderna.
VANTAR brukades aldrig i den strängaste vinter.
Ingen jämrade sig öfver dålig mage, bleksot eller annan svaghet som nu
så ofta vidlåder de femkjortlade och Snörlifsklädda unga kvinnorna.
<FOTBEKLÄDNADEN var strumpor och Svenska eller näfverbottnade
skor och stundom kängor af samma sort.)
SOMMARDRÄGTEN var mycket enkel och bestod oftast af lifstyckskjortel af gul och hvitrandigt eller sådant rutadt blaggarn, utan underkläder och på hufuvudet en halmskrålla. Förkläde nyttjades icke särdeles ofta då det icke behöfdes för att »foka» någonting i det: och därtill

11 Tillägg 347:16 s. 345: Underkjortlar nyttjades icke ännu 1830-40 af äldre
qvinnor, men pigor eller yngre qvinnor började bruka sådana först i helgdagslag
af hvit väf med udd nedomkring och snart nog i hvardagslag och då af grått ylle,
emedan de voro så varma —
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voro de barfotade. Detta var arbetsdrägten hos en bondpiga i hemmet
hvardagligen. En vanlig bonddräng kuvade henne icke så lätt om hon icke
godvilligt ville underkasta sig hans välde.
En mera sedesam eller ambitionerad flicka klädde sig väl något omsorgsfullare men ändå så lätt som möjligt.
Äldre kvinnor, giftaL] måste väl för skam skull kläda sig ändå bättre
men de som voro besvärade af fetma och värme så klädde man sig så litet
som möjligt.
I Länna nyttjades mera trädskor äfven af kvinnorna och nyttjas sådana
ännu.

Barnkläder
Dessa hade ock sina egenheter beroende af äldre tiders seder och bruk.
Förutom all den vidskepelse som hängde härvid, så var det, att då den
blifvande modren visste, hur dags det var så skulle hon väfva lindel,
laga i ordning något smått såsom egentliga kläder, såsom mössa och linne,
bestående av särk och blöjor, minst dubbletter. Mantlar voro af ylle och
fick hjälpa sig med en. Detta var det minsta. Efter barnets födelse skulle
lindning ske så hårdt som möjligt. Till Kristningen hade man icke barnet
iklädt egna kläder utan det fanns hos en och annan särskilda s:k: barnkläder, Kristningskläder. Dessa bestod af en den grannaste mössa, utstyrd
med perlor, galoner och fransvärk. Så en art mantel hopknuten som en
påse, och utstyrd med galoner, perlor och hvarjehanda glitter, band och
fransar. Lindingen fortfor med yttersta tvång tills barnet var halft år,
eller så kartigt att det med våld framtog händerna. Sedermera så småningom lindades det blott om nätterna tills de kunde stå på benen. Så
ikläddes de s:k: kult, ett slags kjortel som lämpades efter könet. Gossar
gingo i kult till 5 å 6 års ålder då byxor med sammansydd väst antogs, och
så småningom ett slags råck. Man har sägen om att gossar gingo klädda i
kolt tills de kunde taga slåtterkarlen i kragen, eller bryta hålkakan, då
de voro värdiga att iklädas karlkläder12. Kasjetten var barnets första
hufvudbonad som pojke och hatt antogs ej gärna förrän vid femton års
ålder.

12 Tillägg 347:16 s. 347: Huruvida detta är öfverdrift lämnas därhän. Möjligt! —
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Nationalkaraktären
tyckes icke inom Åkers Härad haft några utmärkande drag om man
undantager Länna Socken.
Där ständiga förändringar i klädedrägten fortgått så vågar jag i allmänhet påstå att nationalkaraktären är vacklande, och har en nog lång
ärfarenhet häraf inom den ortE,1 hvarom här är fråga[,] bordt gjort sig
gällande. Om änskönt Unna Socken tidigare sökt modernisera sig än sin
grannsocken Dunker, med hela Villåttinge Härad, så gör den tätare beröringen med städerna Mariefred och Strengnäs mycket till saken, hvaremot Villåttinge Härads handelsplats, Malmköping, befinner sig i hjärtat af själfva Häradet.
Länna Sockens befolkning är här för väl känd för att kunna betviflas
att haf va någonting i köttet burit och ej i kläderna skurit13 .
Uti de öfriga af Häradets socknar omvexla den djupaste ärlighet med
det gemenaste bedrägeri, snikenhet och egennytta med slöseri och gifmildhet, m:fl: intetdera öfvervägande det andra. Därom vittna de
gemenaste och Skandalösaste rättegångar som såvidt det rör den egentliga allmogen icke har sitt motstycke inom lifgedingets domsaga. Skälen
skall vidare uti hvarje sockenbeskrifning särskildt anföras. Undantag
gifvas väl men de äro räknandes.
ÖSTRA REKARNES BEFOLKNING däremot har en efter den allvarsammaste typ präglad karaktär som än i denna dag äger bestånd uti trofasthet och enkla seder.
BARFVA SOCKEN, sträckande sig i längd utefter Härad Sockens vestra
sida, har icke lidit någon menlig invärkan af den medelbara beröring som
emellan grannar är nödvändig och oundviklig. Likaså med Ärila och ännu
vidare längre åt Vester. Uti Klädedrägt finnes visst ingen karaktäriserande snitt, men den grå färgen hos Manfolkens drägter tyckes alltid och
ännu hafva öfvervigt. Man har anmärkt att själfägande bönder som i
många afseenden skulle uppväga många eller de flesta af Fogdö sockens
Kna par (knaperherrar) uti helt enkla hemväfda grå vallmans kläder
lika frimodigt visa sig såväl i .affärs som enskilda förhållanden såväl
som dessa Knapar uti sina fina kläder och dyrbara skinntulubber.
Ärfarenheten och öfvertygelsen talar likväl tydligare än hvad mun och
penna kunna uttrycka.

13 1 köttet ... skurit; med citationstecken i 347:16 s. 348.
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Hvardagslifvet
med thy åtföljande sysselsättningar var då helt annorlunda än nu.
En bonde som hade familj och tjenare var med all själfförnöjelse herre i
sitt hus, dock utan att på otillbörligt sätt göra sitt husbondvälde gällande. Men det fanns, ty verr, äfven kvinnor som ville betaga mannen denna
rätt, och göra ett visst husbondvälde gällande, men detta blev deras ensak.
Själfägande eller landtbo under adeligt gods gjorde han sig själf goda
dagar, och pinade icke heller sina underhafvande. Bonden satt vanligen
vintertiden, på sin stol, vid bordet och samtalade med ankommande
främlingar, eller sitt husfolk. Bränvinsbuteljen stod bredvid honom och
alla främmande som besökte huset, till och med tiggare, fingo en sup.
Adelig landtbo eller frälsebonde hade visserligen andra åligganden än
själfägande, men om man skulle vilja antaga körslor och utfärder, för det
mäst ansvarsfulla, så kunde äfven detta vara gemensamt för båda klasserna, och beroende af ortens läge och allmän ärforderlig samfärdsel.
Dessutom bedrefs aldrig arbetet fortare eller hårdare än att hvar och en
nätt och jemt hade sin bergning.
Under vintertiden då hästarna voro installade så uppsteg drängen
klockan fyra om morgonen och foragerade dessa för andra gången. Se art:
Husdjuren.
Endera uppgjorde drängen elden i spisen, eller värkställdes sådant af
pigan. En dugtig brasa anlades, och då denna fick brinnä te' så uppsteg
mor själf och klädde sig.
Till det hvardagliga räknas först och främst
VED och VATTEN och i förening med det första[,] i synnerhetfi så är förnämst
ELDEN. Man bör egna den liten uppmärksamhet, så godt först som sist.
Det var i sanning ingen leksak att den tiden, isynnerhet under vissa förhållanden att uppgöra eld i spisen. Eldattiraljen bestod af stål, flinta,
sköre, fnöske eller tunder och så Svafvelstickor, o:s:v:
ELDSTÅL var antingen ett större oarbetadt stålstycke, och om man kunde
åtkomma ett sådant på oärligt sätt så var det desto eldfängdare, och funnos sådana stål som gjort tjenst åt flera generationer. De djupa inslitningarna efter flintan gaf nogrannt bevis därpå. Då man hade ett sådant stål
så hölls det i venstra handen och man tog flintan i högra och dänkade och
slog tag på tag hållande så att gnistorna föllo i skörasken tills det tog
eld. Eller ock hade man mindre, enkom smidda eldstål något krumt och
med en ögla till handtag och i sådant fall så höll man flintan med på-
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laggdt sköre eller fnöske och slog med stålet. Olika vana kunde likväl
göra vexling i handgreppen till likhet med det större stålet.
FLINTA fanns i allmänna handeln endera i bollar eller i sprängda
stycken och var af grågul, svartblå eller ljusare färg, eller ock så hade
man bössflintor, gevärsflintor och hvilka ansågs eldfängdare.
I brist på köpflinta så dög kattflinta, en art halfgenomskinlig hvit
sten, kvarts, som tillfälligtvis träffades i jorden eller på marken.
SKÖRE tillreddes af rent, finare linne hvilket tändes att brinna med
låga tills det antagit kolnatur då det endera släcktes medelst kväfning
på spiselplanen eller i enkom inrättade sköraskar som hade tätslutande
lock. Till sköre åtgick mycket finlinne.
FNÖSKE tillreddes af en art svampar som växer på björkar. Dessa efter
att hafva mognat och torkat kokades temligen härdt bland lut och aska
vid byklakning och efter ytterligare torkning, och frånskiljande af en
träaktig massa, bultades med hammare tills det blef mjukt som silke. Af
detta afrefs en liten gnattä som lades på flintan samt gaf därpå strykslag
med stålet tills det fattade eld.
TUNDRET användes såsom den mognade björksvampen befanns, och var
denna af en egen art. Tundersvampen användes likväl föga ty han var
trögtänd. Ändamålsenligast var han då man ville transportera eld från
ett ställe till ett annat ty han kolade sakta men bibehöll likväl elden
inom sig om den ock blöttes i vatten.
SVAFVELSTICKOR tillvärkades af rå tall, som var lättklyfd och rätklöfd, 1/4 tum breda och däröfver och hvilka spetsades samt till någon
liten del af spetsen indoppades i smält Svafvel och hvilka sedan vid anhållning mot en någorlunda kraftig gnista fattade eld.
I brist af sköre eller fnöske och till och med svafvelstickor så kunde
man med stål och flinta och med strykslag slå eld i lösa kol, men då
skulle sista brasan vara bränd af granved; och i så fall så kunde man
blåsa sig till eld utan svafvelstickor. Men torrved måste man alltid
hafva.
VREDELD omtalas och att man brukat medelst gnidning med tvenne trädstycken frambringa eld. Vredeld omtalas mycket i hexeri. Huruvida medlet är värkställbart är icke försökt.
LÅNA ELD förekom likväl ofta mänga bondkvinnor bekvämare än att
dånka och slå. Det var likväl alltid gumman själf som uträttade sådant
ärende då hon hos grannas hade något att berätta eller hopp om några
nyheter att upphemta. Dylika ärenden uträttades heldst på ljusa dagen
och då det icke var så »värrst» brådtom med eldtändningen. Man har
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häraf ännu ett talesätt eller uttryck: lånä eld, då man vid ett ärendes uträttande gjorde besöket nog kort; eller i allmänhet vid brådskande besök.
VED. Då karlarnas vintergöra förutom nödiga utfärder bestod i anskaffandet och sönderhuggandet af brännvirke, så fanns ock på mänga ställen
eller i allmänhet (undantag i allt!) rikliga förråder, åtminstone till den
närmaste kvällen. Mindre pojkar hade sig uppdraget att inbära ved och
vedsnutan eller vrå aldeles fullt och där bår fanns så skulle denna stå full
i farstu' på vänt.
Om icke vedbär fanns (saknades aldrig i Länna) så drogs veden in på
kälke och denne pålassad ända in i stugan, hvilket så passande pojke ansåg för lek. Det gjordes icke afseende på barmark eller snöföre, gå skulle
det.
TORRVED (tjärved) af mogna tallstubbar eller flogbrand skulle alltid
finnas ofvanpå och inuti ugnen, dels på elduppgöringen och dels att
klabbvis påläggas på brasan för att åstadkomma en lifligare belysning.
Dessutom så hade man i skogsbyggden och isynnerhet på sämre ställen,
varest man icke hade så god råd att hälla braslysning, en art stickor
PÄRTOR kallade och hvarmed man lyste sig då man behöfde klarare belysning. Dessa stickor voro klufna af mogen tall eller gran en aln och däröfver långa och utklöfs samt förvarades knippvis. De hade den fördelen
att de icke som torrveden gaf så mycket rök. De brunno likväl lätt,
emedan de förvarades så att de voro fullt torra. Det fanns hvarken ljus
eller dankar så allmänt den tiden, icke ens på de större bondställena åtminstone på hösten.
MORGONARBETET var alltid vigtigt isynnerhet för kvinnorna. Som jag
förut sade; elden var uppgjord och brasan i full brand gifvande både lyse
och värme. De yngre kvinnorna satte sig till sina spinnråckar sedan de
likväl förut tvättat händer och ansigte; mor själf satte stekpannan på
elden med ilaggdt skuret fläsk och då detta var fullstekt så ärhöll hvar
och en sin bit på torrt rågbröd eller ock pannkaka om man hade glödpannkaka sedan gårdagen. Detta kallades ottvard. Bonden i sängen fick ock
sin del. Bränvinsbuteljen och silfvertumlaren skulle nu fram. Bonde och
dräng fick hvar sin full tumlare, men kvinnor och barn kunde få nöja sig
med en tillsammans, men ingen vardt horunge. En af de yngre af manliga
befolkningen hade tur att vara »fyrbit» d:v:s. att underhålla elden och
lyset vid sitt jemna, och denne fick icke ligga; de andra gingo äfven upp
för att14 ock stöpa tennknappar; eller t:ex: göra fogelslag eller kretä
14 347:16 s. 353 dessutom: [för att] endera sno pisktampar, laga sina kläder eller
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något smårede till husets eller egen nytta.
Då nu mor själf äfven satt sig till sin spinnräck så började man komma
fram med Sagor, gåtor och sjunga visor. Sålunda fortgick morgonen och
emedlertid kunde bonden ta sig en tupplur, och var mor själv något till
åren så gick hon och lade sig att lura lysning.
Snart nog blef det i grålysningen och då kom pigan och påsatte
Svingrytan vid brasan. Då blef ljuset bortskymdt för somliga; men så blef
det ock för drängen att gå åt stallet, och kvinnorna åt ladugården, och
frukostgrytan påsattes. Var det långkok så påsattes grytan klockan fyra,
men detta skedde icke annat än vid utomordentliga tillfällen.
Då djuren fått sin ansen i stall och ladugård så åt man frukost och därefter tillträdde hvar och en sina göromål för dagen. De mindre vid sin
abcd-bok, sittande på soffan vid en piga eller modren såsom föresägerska;
andra vid Katekesen och åter andra hvar till sitt, Kvinnorna vid kardstolen eller spinnråcken, så länge något var att spinna, o:s:v:
Var nu dräng eller bonde, eller ock båda, ute på Körslor, då hade kvinnorna rigtig helgedag, men hvar och icke så stod drängen på backen och
högg ved, och bonden slöjdade eller smed, om han var kunnig därmed, och
var ung och af värksamhets lust, men var bonden äldre, eller tyckte sig
icke behöfva plita, eller var mindre värksam i allmänhet, så kunde han
sitta på sin stol och se ut genom fönstret, eller stå vid brasan och värma
sig, samt hålla kvinnorna vid målro.
Jag sade att kvinnorna hade helgdag då karlarna voro borta, men därmed var icke menadt att de voro besvärade af hvarandras närhet utan
det att matlagningsbesväret kunde inskränkas; nej så illa ställdt var det
aldrig i ett normalt hushåll! —
Var bränvinsbränningen i gäng så fingo pigor, döttrar eller en yngre
matmoder vexelvis och efter tur sitta vid bränvinspannan i brygghuset
nära nog både »natt och ljusan dag». Se art: Bränvinsbränning.
Ja sålunda fortgick dagen vid spinnråcken och kreaturens skötsel: och
nu är det kväller —
SKVALLERTIMME hölls vanligen från det man icke kunde begagna sig af
dagsljuset och tills det blef fullt mörkt, då granne gick till granne, likaså
dess folk för att samspråka eller ock samspråkade man hemma eller lade
sig att hvila, då det kallades att lura lysning.
KVÄLLSYSSLORNA fortgick lika med morgonsysslorna. Men om kvällen
var värre att vara fyrbit, ty på de ställen där fårris och ärtris användes
till spiselbränsle, eller i allmänhet där risbränsle mera begagnades, så
göra tennknappar eller kreta något smårede... .
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brändes sådant först om kvällarna och fordrade detta en trägnare uppassning om nödig belysning skulle åstadkommas.
Klockan Åtta sattes grötpannan på elden och då blef den allmänna
värksamheten något hindrad. Pigan och väl flera började gäspa och
drängen lade sig på soffan på vänt.
Uti alla samhällsklasser finnas de som äro värksamma till ytterlighet eller åtminstone rörliga om ock ingen allvarligare värksamhet förekommer; men gent däremot gifves rigtiga latdrögar, som kvinnorna af
sådan art kallas, och ovulingar den manliga.
Det gafs därföre drängar som låg och sof hela kvällarna på bänken, då
andra däremot genom flit i småsaker och muntert samspråk kunde leda
till allmän uppmuntran och underlätta andras arbetsvärksamhet.
Efter nåtvaln så var det för drängen att gå och ge hästarna nåtsfoder
och den kvinna hvars diskvicka det var gjorde detta och de andra stoppade strumpor. Om matmodren var ung så deltog hon i diskveckoturen
med pigan och var då den andras tur att akta igen spjället15 som skedde
medelst s:k: fästeldsbrasa. När denna brasa var utbrunnen så skulle elden
fästas ihop och detta så att glöd och aska hopmakades i en hög och i
detta skick kunde eld finnas i askan till morgonen så att man slapp
»dånkä å' slö».
Efter spjällets fällande så lade man en enriskvist på glöden som smattrande snart förkolnade och medelst röken gaf en behaglig lukt i stugan.
Det fanns icke spjäll på alla ställen icke ens vid bondgårdar och ännu
mindre vid backstugorna. Man hade i dess ställe en s:k: Häradsfogde,
här'sfogde, en i Korstenen när nog passande brädlapp och varuti var en
tre alnars påle inborrad och brädlappen klädd med tras[o]r. Denna
»stopp», som den ock kallades insattes i motsvarighet med (som) spjäll.
Såsom man, åtminstone i skogsbygden eldade hela dagen i ända så blef
det riktigt varmt i stugan under natten och man sof och pyste särdeles väl.
Under här anförda sätt att tillbringa afton och morgon eller morgon och
afton så rådde det största möjliga ömsesidiga förtroende och en oblandad
glädje som icke stördes af annat än möjligen egensinniga barn, hvilka
hade nog mycket själfsvåld på sina ställen. Ofta ville åtta, tio och tolfåringen topprida fullgoda tjenare. Men förstod tjenaren sin sak rätt och
förskaffade sig en rymlig tålamodspåse så gick allt godt och väl och tjenaren förlorade icke därpå.
På sådana ställen där värklig ordning rådde [var]
SNYGGHETEN en kardinaldygd. Bonden tillät sig icke själf eller något
15 347:16 s. 356: akta igen spjälle; följande sats: elden fästas ihop.
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af sitt husfolk att låta sitt vatten inne i stugan om icke mindre barn gjorde
ett nödvändigt undantag från denna regel. I den strängaste vinter fick man
gå ut och gifves exempel ännu i dag att 80-åringen följer samma grundsatts
om han vant sig därvid i ungdomen. Vid sådana ställen är alltid en viss
afsidesplatts anvisad för de enklaste och simplaste naturbehof.16
Men märkligt nog att barn, och dessa ändå till nog mogen Ålder komna,
allmännare vätte under sig i sängplatser då, hvilket nu är mera sällsynt.
Likaså är med skabben att den är aldeles icke synlig; en i högre grad
befordrad renlighet och tvagning med de mångartadt förekommande tvålar torde hafva bidragit härtill.

Barnauppfostran
Denna hade sina mänga sidor. Där egentlig aga varit behöflig så förbisåg
man därmed, eller förstod man det ej. Men oftast för småsaker så kunde
den hårdaste aga existera, och berodde således uppfostringen af en oförståndig moders nycker. Om en främling inkom på ett ställe och tittade
upp i taket strax vid dörren eller ett par steg därifrån, så syntes genast om
det fanns barn ehuru man inga säg, ty tuktomästaren, några björkriskvistar sutto uppsatta under bjälken. Då denna skulle begagnas så uppdrogs barnets kläder öfver baken och karbasen fick där utöfva en fruktansvärd värkan. Mången moder yttrade sig huru svårt det var att taga
till riset, men en gång i handen, så måste hon förarga upp sig själf för att
slå, och då afstraffa för länge sedan begångna förbrytelser. Från tvååringen till femtonåringen fick detta bestraffningssätt gälla, om modren
rådde, men det var icke utan exempel att pojkar isynnerhet kunde taga
riset från modren då hon med stort besvär skulle göra bestraffningsstället
åtkomligt. Men mången flicka ehuru giftasvuxen undergick med tålamod
denna bestraffning. Mången moder blygdes likväl efteråt, men hon visste
att hon genomgått dylikt själf.17 Tjenare funnos emedlertid som kunde
undanhålla barnen tills ilskan laggt sig och kunde de då vara tacksamma
själfva därföre då de kommit till besinning. Detta bestraffningssätt hade
sin egna märkvärdighet. Söndagen fick likväl ingen bestraffning ske, och
högst sällan befattade sig fadren med någon aga.

16 Tillägg 347:16 s. 356: Men det fanns äfven ställen där den största osnygghet
rådde isynnerhet där små barn fanns i mängd.

17 Tillägg 347:16 s. 357: Med pojkar gick likväl icke så lätt i anseende till byxorna.
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Söndagslifvet
företedde sin olika skiljaktighet och olika för vinter- och sommartiden.
VINTERTIDEN eller den mörkare årstiden så uppsteg man icke så bittida, om icke någon flitig piga kunde hafva något att syssla med för egen
räkning, och drängen kunde gå upp och göra henne sällskap om de voro
sams.
Bonde och gumma sofvo i godan ro eller kunde de ligga vakna och prata
och rådgöra öfver hvad blifva och komma skall eller kan. Drängen och
pigan kuttra i spisen på bästa sätt: de tvätta och kamma sig och snart nog
säger drängen: »Mor! får ja' länä serapsputelln? — jerån förstås! » — »Ja,
säger gumman, han står i Skåpel» — Då vet pigan så väl hvad detta betyder, så hon går efter ett kvarter bränvin af sin tunnkanna och något
däraf slås i en Kopparskål och glödgas. När nu gumman ser hvad som
förehafves så säger hon till pigan: »Hör du Stina, gå ä' skär åf e' limpbröaskifvä i skåpe'!» — Drängen består sig härvidlag tenntallrik och
silfvertumlare själf, samt går till sängen och säger: »Far. Ä' ni vaken?»
— Bonden: »Nej! Ja' söfver som katten när mor tjärnär.» — Drängen: "Ja,
då ä' vi sams!» — Så får bonden sin Knaberarius och mor bör ock själf väta
läpparna; och drängen och pigan skulle väl icke göra sig själfva till horungar — ä' si de' här serapsbränvine' sean! — En hushållsaktig dräng
gömmer nog af detta kvarter för att om aftonen fägna en god vän som
kommer på besök.
Då man nu ansat kreaturen i fähus och stall så rådgöres om hvem som
skall gå åt Kyrkan, någon måste väl åstad. Frukosttiden är inne — men
om Söndagarna ätes ingen frukost, blott ottval , bestående af en half kaka
bröd eller en half ugnsur bulle med smör eller ost eller annat sofvel.
Middagsgrytan påsättes med surkål och kött eller köttsoppa, jämte
Kålrötter och potates. De hemmavarande läsa evangeliet med thy tillhörande epistel och böner, och detta är för mången värre än hela veckans
arbete. Emedlertid måste det gå, och psalmerna med som tillhör.
Middagsansen göres för djuren i stall och ladugård och kyrkfolket
kommer radandes. Middagen sättes på bordet och nu äta både piga och
matmoder i karlarnas sällskap. Efter intagen middag skall pigan diska
och sopa stugan, bonden och hustrun lägga sig och hvila middag, men
drängen lägger sig och »drar sej» en stund, och så går han till grannas att
rådgöra om något roligt till kvällen.
Ett gammalt ordspråk är: där åtelen är dit församla sig ock örnarna,
och — »Magneten drar och kroppen krallär e'ter» — Finns det därföre
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någon flicka i grannskapet så ter man sig dit, den ena med den andra, för
att så småningom höra sig före, se sig före, och »känna sig före». Sådana
omständigheter gifva anledning till samling ena gången på ett ställe, en
annan gång på ett annat. Man öfverenskommer hvart man skall gå, och
efter de vanliga skymningssysslornas förrättande går man således dit.
NÖJEN af många slag stä till buds för söndagen vintertiden beroende af
hvars och ens tycke och smak. Man kan åka skridskor, slängkälke, kälkbacke, kana, o:s:v: men detta måste ske medan det är dager och dagsstunden är ju ingenting ty dagarna äro ju en tid som korf stickor. Om kvällarna så kan man dansa, efter viol eller sång, spela kort, tala om sagor
och gåtor, göra lekar, o:s:v:
Kortspel voro allmänna vid den tiden och voro såsom skämtspel toker
och dess jemlikar; penningspel voro pass och frikort. Af lekar voro: låna
eld[,] sitta på understolen,18 pantlekar och hvarjehanda andra skämtlekar vanliga.
Så simpla och oskyldiga, eller så att säga rent föraktliga dessa nöjen
skulle anses nu för tiden så stort moraliskt värde hade de för sin tid samt
var tillika en tjenlig minnes- och tankeöfning för ungdomen då ingen litteratur fanns förutom katekesen och psalmboken.
Många gånger hände att genom ömsesidigt sympatiserande grund lades
till lifstidsföreningar emellan personer af olika kön som långt bättre uppfyllde och motsvarade sitt ändamål än de som »in formaliter», och på
ekonomiska beräkningar anstiftades.
SOMMARTIDEN fortgick Söndagen i likhet med vintern, men eftermiddagsnöjena voro annorlunda. Uti bylag eller grannlag samlade sig de
äldre för rådplägningar och vad som rörde lagets gemensamma angelägenheter och bilades därvid månget påbörjadt tvistemål.
Man hade härvid vissa samlingsplatser af olika egenskap för hvarje
bylag, ofta nog otjenliga, under bar himmel, och vid slutad rådplägning
var det att turvis bjuda på en sup, och kunde den som till sin förmohn fått
förlikningsgild affär afgjord äfven kännas skyldig därtill.
Ungdomen däremot samlade sig på en loge för att dansa, eller på en
»tomt» för att leka.
De öfliga lekar härvid voro: pina gås, slå tristål, käppäs om ledde',
leka hök och dufva, enkleken, och andra starka kroppsansträngande
lekar. Gunga nyttjades mycket den tiden. Alla dessa lekar gåfvo en motion långt starkare än månget dagsvärksarbete på lika tid.
Hade man inga flickor som voro värderade att deltaga i gossarnas
18 347:16 s. 361: låna eld, sitta på understoln.
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lekar så delade sig så att gossarna singlade slant, basade pengar, kastade
kronvägg eller dylikt, och flickorna fingo roa sig själfva.
Men var väderleken regnig så gick man upp i loftet och samspråkade,
samt hade sänglag med flickorna, dock med all höfviskhet.
Tidsandan var så att det icke ansågs straffbart att flickor och gossar
lågo i säng med hvarandra iklädda full gånghabit. Men en ärbar ungdom
låg icke hos någon af motsatt kön på sådant sätt om denne var känd för
lascivitet. De ohöfviska gingo mera hemlighetsfullt tillväga — Ja! —
Ordspråket: hårt är att akta den höna som vill värpa borta, hade i rikt
mått sin tillämpning, såväl inom ogifta ståndet som äktenskapet och då
som nu.
Föröfrigt då icke flickor funnos[,] lämpliga för sällskap eller lekar så
slog man käglor, gymnastiserade, brottades, drog fingerkrok, o:d:
Ehuru bränvin fanns allestädes och till ganska lågt pris, och icke hårdt
lagbundet, så öfvades dryckenskapen hos ungdomen föga vid sådana tillfällen; men skulle så hända att man någon gång såsom till följd af namnsdagsfirande eller vad, kom i skyldighet eller rättighet att bjuda eller
emottaga något mera än vandt var, så blef man snart nog upprymd och då
gafs anledning till ofta nog halsbrytande äfventyr.
En allmän sed var att manspersoner, isynnerhet yngre bar bössa från 12
å 14åringen till fullvuxen19 eller så att säga medelålder, så fort de gingo
bort. Hade de icke ärende så var bössan ärende nog.
Det förekom således ofta målskjutningar på vad och då sådana vadlekar kommit till stånd, så blefvo lyftningar, hoppningar m:m: öfvade på
vad; och då sådant vad alltid bestod i bränvin så blef man snart öfverdådig och slutade sådana lekar vanligen med lufvar och örfilar, och kanske ännu värre. Men det var icke all ungdom som var sinnad för dylika
bragder.
Uti somliga trakter eller socknar t.ex: i Vansö Socken så sammanrotade
sig ungdomen, såväl gossar som flickor om Söndagsaftnarna, synnerligen
sedan årstiden blifvit mörkare, för att »rejä» eller som man äfven kallade »härjä». Man gick då frän by till by på besök hos uteliggande ungdom
som då sållade sig till sällskapet, och då öfvade de i sin framfart de
gröfsta skälmstycken.
Isynnerhet voro sådana tillfällen gynnande att hämnas förmenta eller
värkliga oförrätter som någon tjenare rönt hos fordom husbonde. Dylikt
såsom med tidens bruk enligt ansågs för värkligt och lofligt nöje, och
aldrig spordes laga åtal ehuru befogenhet ofta förefanns.
19 347:16 s. 363: ... bössa, ända från trilortahtig till goliat.
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»Interieur af en stuga i Wingåker», tuschteckning i skissbok från 1845-57 av
Kilian Zoll. Foto Nordiska museet.

Såsom exempel må anföras för Vansö Socken:
En bonde som för hvarjehanda orsaker ådragit sig ett kanske välförtjent hat", mistade på en natt: 2 vagnar, 2 par kälkar, 1 harf, 1 vält, och
mycket mera småredskap. Han visste nog huru det gått att rejarne bortskaffat det och sökte därföre i dagar, nätter, veckor, månader och ingen
upplysning kunde vinnas; ingenting tordes han säga och ingen anledning
gafs till från deltagarna. Det fanns vid gärden (Valla) en ödelaggd brunn
hvarest de efter vederbörlig söndertagning nedlade det[,] delvis försigtigt[,] tills brunnen blef full och sist fylldes med ved och stenar. Af en
händelse kom han underfund därmed först ett är därefter.
På ett annat ställe (Rundholm) uppdrogs en vält på stugtaket och
bands så vid utgångsdörren att han vid dörrens öpnande skulle falla; men
en oberäknad händelse afböjde olyckan som möjligen eller säkert skulle
blifvit en följd.
Grindar och stängsel nedbrötos och uteliggande kreatur insläpptes
uti fruktbärande fält.
Hus nedbrötos och bortbars samt uppsattes på andra ställen m:m:m:
Men allt detta och dylikt blott inom Vansö socken eller af dess befolkning. Utom allt detta så borttogs frukten af träden, men detta var öfligt i
hela häradet och ansågs mästerligt.
20 347:16 s. 364: En bonde som var i hatet för många....

De Större Helgernas firande
jemte

Bruk och Seder
som därunder öfvas och föregå
i

Åkers härad 1830

iakttagna och antecknade

Julen
vet hvar och en, har hittills varit vår förnämst ansedda högtid, men
huru länge denna åsigt äger bestånd lämnas åt tiden, och icke denna långt
framskriden, att ärfara. Dess firande har tvenne sidor. Den religiösa
skulle visserligen vara den förnämsta, men ty värr får detta bli den
underordnade.
Nej andra tankar har man då man nalkas julen: en del fröjda sig öfver
gommens, strupens och magens njutningar, en andra del fröjda sig åt dansen, en annan del fröjda sig åt lättjans ostörda njutningar, en annan del åt
nya kläder och mycket annat nytt; barnen fröjda sig på förhand åt de
granna ljusen, hemma och i kyrkan. Man hvad är det ändå, enligt somligas mening, bevändt med julen om man icke har julföre (ej hjulföre såsom
ordleken kan vändas) och ljus julotta; har man fått några nya kläder så
måste man också till kyrkan att visa dem, och så är det så vackert att
vara till Kyrkan, mena de gamla, ehuru denna fromma föreställning icke
utgå[r] från ett lika fromt hjärta. Men undantag gifvas, det får icke förnekas! —
Emedlertid så måste man börja tänka på julens värdiga emottagande,
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minst två månader innan den infaller. Det förnämsta är att inställa
slagtd jur på gödning; så att mälta säd till bränvin och dricka, så att mala
flera sorters mjöl, så att anskaffa julved, trysken skall ock slutas;
Skräddare och Skomakare skall tingas, men om de komma efter afsagdt
löfte, det står i troviljebok. Man vill äfven hafva en väfbit till jul, och så
ändå närmare högtiden så skall man slagta, byka, brygga, baka. (Slagten
bestod af ett ungnöt och svin. Palt, blodpalt och sur palt, korf, grynkorf,
fläskkorf, hängkorf skulle göras. Blodkorf också.)
Bryggden skall göras så att jästen lagom blir färdig till bakningen, och
öl och svagdricka måste man ha. Bakningen tillgår så att man först bakar
holkakbröd, så mycket att det bör räcka till Kyndelsmässan; hårt bröd
bör man ock hafva; därtill groflimpa, siktlimpa, vörtbröd, (Ugnsura bullar af grofbröd, och därtill om huset var hederligt och välmående så bakades särskilda tiggarebullar. Tiggare infann sig dagarna före jul och
fingo en bulle och en korf, alt efter som de ansågos värda sin gåfva. Äfven
ett ljus.) jästbröd, juloxar, hvetebröd, saffansbröd, tunnbröd eller fint
knäckebröd, rågsikt-bullar, kornbröd; men sist och vigtigast var
julkakan, en jättestor bulle med tre å fyra afsattser och ringar, och i
hvarje af dessa afsattser en ring af många helt underliga figurer, hvilka
lades lösa utanpå, och var ofta af annan degsort och flera slag. Att baka
en rigtig julkaka var icke allom gifvet att kunna, ty jäsningen på
densamma skulle så noga vara afpassad, att icke figurerna alt för mycket
sammansmälte med bullens grundform.
Så skulle man stöpa ljus, ett stort fyrgrenigt, ett dito tregrenigt eller till
och med två, så kyrkljus, så ordinära ljus att nyttja i helgen, samt åt tjenare, och äfven att gifva bort åt någon som icke hade att stöpa ljus själf;
klockarn och kyrkvaktaren skulle ha ljus, hvarje barn skulle hafva sina
grenljus i storleken afpassade efter barnens olika storlek; så stöpte man
smalare ljus till hvardags lyse, och sist dankar. Svafvelstickor och sköre
skulle tillredas för hela helgens behof. Tenn och blecksaker, jemte koppar och messingssaker skulle blankskuras (med perlsand och skursand);
tak och golf skulle skuras, (bord, bänkar, säten och stolar samt dörrar och
fönsterkarmar, såsom omålade, skulle sandskuras) och medan kvinnorna
gjorde detta, så hade karlarna, hvar på sitt håll, mycket att undanstöka
på backarna, samt skära halm åt hästarna för hela helgen. (Julaftonen
ätes icke någon middag utan man doppar bröd i grytan —) Men sist inbars
vedförrådet i stugan, så stort att det skulle räcka till nyåret; vatten
skulle inbäras så att det räckte öfver annandagen (då veden var inburen
så sopades golfvet och julhalmen päströddes af en kärfve och hvaraf
resten lades under bordet.) Och då detta alt var som sig borde, så breddes
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en duk på bordet, bränvinsbuteljen och tumlare eller kappen, jemte
silfverbägaren, med Öl, samt brödkorgen och sönderskuret kött, jemte
smör framsattes. (Julgranar hafva icke varit i bruk i Åkers Härad förrän
efter 1840 och då utsirade med ljus, bakelse och karameller.) Så satte
bonden sig på sin stol, iklädd skinnpälsen och sin röda pikkelufva, och
med tobakspipan i fönstret eller i munnen. Uti ett ordentligt bondhus
skulle allt detta vara i ordning jemt middagstiden om julaftonen, och då
förklarade bonden julfred, d:v:s: alla voro fria frän arbete, men om någon
djupare betydelse kunde innefattas i ordet julfrid, kan här icke med visshet afgöras. Men troligen förr — Man talar väl om sådant vid maktspråk
och trätor.
Hvarje främling som härefter inkom, och ända till tjugondedagen, fingo
välfägning af bränvin och tilltugg, samt dricka ur silfverbägaren. (Det
hette att man icke skulle gå ut med julen. Om ej annat fanns så fick en gång
dricka hjälpa sig.) Men var det en osnygg tiggare, som de vanligtvis voro
den tiden, så kunde man i hederligare personers närvaro, eller icke, läto
dem dricka ur bägaren, eller icke; men om så skedde så tvättades bägaren
genast. Men så att visa tiggare respekt det förlorade man aldrig på, ty
man fick beröm genom dem i flera Kyrksocknar.
Det var väl icke så allmän ordning, ty somliga bönder kunde taga sig så
väl till bästa ur klarkitteln, så de hade ett lika grundligt rus hela
helgen igenom och föga bekymrade sig om hvad som föregick omkring
dem. Jag sade att julfred var tillsagd, men kvinnorna fingo därföre ingen
julfred, ty något var att stöka och pynta med, så vid spis som hylla, så i
boden som ladugården — Men så är kvinnans lott!
Soldaten var det tråkigaste främmande julafton, ty då han kom och
skulle ha sin Tommesmässlön, sin julkost, sitt julmalt och sitt julbränvin,
så skulle han ock ha en rigtig sup att läska strupen, och det blef icke en
utan två, tre, fyra och väl flera, och hände då att han gjorde sitt öfversittarehumör gällande, om han hade sådant sinnelag; och vanligt så var
så vid den tiden, och han gick icke gärna från den sista rotbonden förrän
han var plakat full, och i kola mörkret. Just sådana karlar, och icke ensamt soldater, trodde sig då i yran vara utsatta för trollkärringarna, och
hvarigenom denna tro om vissa personer bibehölls i friskt minne. (Nu
tvättade man och kammade sig samt bytte om linne och mera kläder.
Eller om sådant var gjort förut så tog man boken och läste.)
Då nu sista främlingen eller främmandet bortgått, så dukades bordet för
allvar och Julkakan lades midt på bordet vid fönsterkarmen, och endera
under henne eller jemte henne lades två juloxar. Dessa juloxar voro bakade af en egen degsort, groft rågbröd, men icke därföre af limpdegen. De
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voro af båtformig utsträckning och form, samt med någon tillstymmelse
till hufvud och horn. Julkakan med dessa finge icke smakas, eller röras,
förrän våren, då såningen värkställdes. (Efter det den blef tagen af julbordet så sattes hon jemte, eller rättare ofvanpå juloxarna, och alltsammans sattes på sängkransen och stod där till användingstiden. Julskräck,
var något absolut tillhörande julhelgen och bestod i stötar, huggsår eller
olycksfall af annan art, som lämnade synliga och svåra märken efter sig.
Uteblef sådant tills bordsittning[en] började så var faran öfverstånden.>
På somliga ställen så uppstaplades en bulle af hvarje sorts julbröd bakom
eller jemte julkakan, hvarförutan brödkorgar voro fulla med sönderskuret
bröd, gröfre i botten och allt finare och finare därofvanpå. Bränvinsbuteljen fylldes och kappen eller tumlare jemte honom; Silfverbägaren
midt på bordet ifylld med Öl, samt tallrik och knif åt hvar och en, såväl
äldre som yngre, matmodren själf icke undantagen. En kostelig utstyrsel
på ljusstaken, och stora julljuset, sattes midt på bordet, och barnens ljus
likaså, ehuru icke ännu tända, ty en den kostligaste brasa brann i spisen
och upplyste stugan, så att man kunde se vägglusen eller myggen in i den
minsta vrå. Eld brann äfven i ugnen. Kålgrytan, med en väldig kötthase,
har redan kokat sedan middagen, och därtill påsattes nu lutfiskpannan.
Då lutfisken var nära kokt så togs köttstycket ur kålgrytan, och en duktig
hase lades i långpannan, jemte några korfvar, och insattes i ugnen för att
steka. Lutfiskpannan aftogs och sötgrötgrytan påsattes på vänt. Nu tändes ljusen och fisksåsen påsattes, och medan denna kokade så fräste det
och kokade i ugnen, och mor själf med pigans tillhjälp, dels öste öfver
steken, och dels framsatte på bordet: Smör, kokt kött, kokt fläsk eller s:k:
skinka m:m: efter olika smak och tillgångar, såsom lingon, kr&n, rödbetor
o:d: Lutfisken framsattes jemte sin sås, pepparrot skulle också vara.
Gröten kokades och därunder uttogs steken och korfven och upplades på
sina fat, men steksåsen fick blifva kvar i långpannan, och denna undansatts.
Nu sätter man sig till bords, och gumman och pigan så att de med bekvämlighet kunna passa upp med allt hvad som skulle framtagas. En af
barnen läser till bords, de vidlöftigaste bordsböner som finnas i abcboken, eller så goda man kan. Har man icke barn själf som kan läsa, så
inbjudes någon fattig beskedlig gosse, från grannbyggden, någon backstuga
förstås, för att läsa, och får då denne åka med till kyrkan julottan. När
de liudeliga bönerna äro utlästa, så bör hvar och en efterfölja bondens sed,
att låtsas eller värkligen läsa en tyst bön för sig själf. Nu tages smörgås
och supen på den, Lutfisk med sås och supen på den, kanske en för
hufvudet och en för stjärten, i likhet med färskfisks-sed, så
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pepparrotskött med sin sup, så två å tre slags korf, med korfsupen, för allt
i världen. Så ändteligen går gumman och öser upp sötgröten, om hon icke
har Sjuskinns gröt. Gröten framsättes i tennfat och begjutes med Sirap, uti
rutform. Hvar och en fattar sin sked, men om bonden är af gladt lynne och
husfolket äfven äro så, så tillsäger han, att ingen understår sig att sticka
skeden i fatet innan han rimmat. Hvar och en gör det så godt han kan,
men likväl med höfviskhet och anständighet, och icke som vid
bråkkalas. Jag, som skrifver detta, har själf mången julafton varit kallad
till ett hederligt och välmående bondhus — blott för att rimma för
gröten, och icke allenast för egen, utan för hvars och ens skull, som icke
hade munnen ställd på det viset, såsom en dräng därstädes en gång
yttrade sig.
Ja gröten är god, det är säkert, men huru mycket kan man äta då man såväl med det ena som det andra laddat sig. Ölbägaren står icke på bordet
för ro skull, eller för att blott se på, säger bonden. Nu äter man skinka och
stek, med lingonsylt och rödbetor, men bränvinet smakar icke just nu bra,
och till sist kanske gumman är full med dynt och de dödas ben, och framtager en bakelsetallrik, en kvarlefva efter bråkkalaset —Nå, men nu
mor! säger bonden, nu må vi få oss en god sup: och då har alt gumman
Serapsbränvin och tar fram. Ja vi lär fell' inte' få mirä nu, säger bonan, å'
nu ska' vi fell' takkä Gud för mat; men vi ska' drikka först annärs ljuger
vi för Vår Härre!
Nu fylles bägaren på nytt och alla måste dricka, antingen man är torstig
eller icke. Så läses så godt man kan och en tyst bön efteråt, och så reser
man sig från bordet, då barnen måste tacka föräldrarna för mat, om allmän ordning i huset råder. En hederlig, men railliös, bonde antydde sin
dräng som ej var mycket värderad, att han skulle tacka gumman för mat,
men drängen svarade helt spotskt: Nej far! hvad ja' gör, men de' blir då
inte' någe' df! De'skulle ni sagt förut; å' gör ja' nte skäl för maten så — —
--- Tyst, tyst! sade bonden. Men drängen var ensmöjd och butter hela
julhelgen — Jo, tokka' ä' di! saa' tiggiirn om lössa —
Talrikar och knifvar tagas af bordet; lutfisk och såskoppar, jemte
korfen och gröten borttages, men stek, skinka och brödkorgarna
hopsamlas i hög intill julkakan, och duken uppvikes öfver att betäcka
alltsammans för katta, som denna natt får vara inne.
Nu går bonden åt stallet och gumman åt fähuset, hvar och en med någon
liten välfägnad åt hvar och en sina älsklingar, men ingen mer än de veta
huru därvid tillgår. Bonden och gumman inkomma och värma sig vid brasan, pigan diskar tallrikar och skedar, och när detta är gjordt så framtager bonden bibeln eller psalmboken, och alla få kring bordet intaga sina
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rum. Bonden läser en bit och så hvar efter annan, men den förenämnde
drängen säger tvärt: Nej! ty han kunde icke läsa. Då man läst något hvar
så sjunges en och annan psalmvers, och detta i all välmening utfördt låter
likväl så illa så hönsa kan gråtä å' tuppen kan storskrikä.
Emedlertid tycker bonden sig uppfyllt allan rättfärdighet, på sig själf
och sitt husfolk, och troligen känner han innom sig den lugna trösten som
ämnet antyder, ehuru icke alla dela den eller njuta den med honom.
Drängen ligger då och framgent på soffan att hvila magen och maten. Nu
rådgöres om kläders intagande och alla tillredelser till Kyrkofärden julottan, och när detta är värkställdt så bjuder bonden drängen en sup och
tager sig äfven en själf, men ölbägaren skall vara full på bordet. Så går
drängen åt stallet och gifver nåtsfoder, om han törs, men ofta gå både
bonde och dräng i sällskap, och de andra vuxna personerna göra då sitt
sista besök under Guds fria himmel, för den dagen. Nu är julbrasan eller
den egentliga fästeldsbrasan i full blossande fart att förtäras, och då
denna får jemt utbrinna, så får man icke röra i askan utan igenslå spjället.
Nu afkläder man sig och går till sängs, hvarefter aftonbönerna läses, och
börjas af bonden och gumman samt fortsättes efter hvars och ens förmåga.
(Det var vanligt att någon af barnen skulle ligga på halmen under bordet
julnatten. Ljuset skall brinna julnatten, dock icke det egentliga julljuset,
grenljuset.) Alla tillönska hvarandra: God natt! och efter dettas utsägande må ingen öppna munnen till tal, så sannt man vill behålla en
aktad husbondes välvilja. Bränvin och bröd stå på bordet och bonden kan
väl gå upp midt i natten och taga sig en sup samt en klunk ur bägaren och
detta nekas icke drängen, om han själfmant sådant vill.
Men hvem skall vara tupp? — Ja det är en fråga som hittills blifvit
glömd, men icke för ty så vaknar nog mor eller far och ropar på pigan:
Tänd på ljuset! gör eld i spisen! — Pigan opp och gör sin skyldighet, och
säger då hvad klockan visar. Jerker! ropar hon åt drängen, öpp! Klökka'
ä' tri! — Drängen upp som en feber, och fattar bägaren, ty han är torstig,
samt springer åt stallet och ger hästa' samt drar fram slädar. Pigan värmer en skvätt bränvin, och efter drängens inkomst bjuder hon honom, men
först bonden, en sup jemte tilltugg af blott en bit bröd. Alla som äro
bestämda för kyrkofärd väckes, man tvättar sig, kläder sig, dock aldrig
så noga julottan. Bonden och drängen kunde väl begagna sina nya fårskinnspälsar, om de ha dem rena. Man tager sig blott en sup och en stickbit, men sedan kaffet kom i gång, så skulle man slaska och doppa hvetbröd. Man är snart i släden medan drängen sätter före, och så bär det i väg
som själfva fan riktigt, och snart är man vid kyrkan, om föret är godt; men
är det barmark så får man palta och gå, och så tidigt att man kommer
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fram i rättan tid. Man åhör prästen, ty därföre är man ju där, men man
skall ock se något omkring sig, hurudana ljus hvar och en har för sig, ty
det var en sed att förutom de ljus man gaf till kyrkan att allmänt begagnas så hade man ett hvar för sin näsa för att se i boken själf. En och annan
två å treårs unge instämmer ofta med klockaren och prästen, endera med
sorg och jämmermusik, eller med stora glädjerop, öfver all den myckna
grannlåt, menandes ljusen, m:m: Efter Ottesångens slut går man ut och ser
om sina hästar o:s:v: och snart är man samlad igen. Prästen predikar i
dag som en karl, och just som han säger A-- till sitt sista Amen så rusa
alla ut med brådskande fart, ty alla vilja fortare hem än andra, för det
de må på sommaren därefter hinna fortare med skörden än andra —
Då man kommer hem så välkomnas man på backen, eller gården, med en
varm sup och något simplare tilltugg, och då man insatt hästen och foragerat den, så går man in och mötes då af en sup, under det den hemmavarande kvinnan sönderskär kött och bröd till ottvalsrisp, som det
kallas, i st:f: frukost. Man afkläder sig och ansar i stall och fähus på
vanligt sätt, och omedelbart därefter så intages middag, ehuru klockan
icke är fullt tolf, eller så där omkring. Man vill spisa middag så tidigt
som möjligt, ty eljest blir det intet något med eftermiddagen, och denna
bör vara så lång som möjligt, och lång är han ock efter somligas mening.
Middagsmåltiden består af kallmat, detsamma som ätits aftonen förut,
jemte en å två supar, icke mer. Men nu skall hvitkålen värmas, som
koktes julaftonen, men då icke smakades. Sättet tillgår i öfrigt helt
enkelt nu emot aftonen förut. Så fort man ätit så gå de äldre och
alvarsamma till en lätt hvila, men under samspråk med muntergöken,
ungdom och barn, om hvad de ämna företaga sig; ty ingen får gå bort juldagen och bli julgalt eller julsugga.
Sticka skomakare är en allmänt öfvad lek juldagen, och som halmkärfven ligger under bordet så är han med tillhjälp af mors effsingar och
tjenstvilliga händer snart tillyxad, såvida han icke är förut beställd,
färdig eller presenterad. Då man ledsnat därvid så företager man sig
annat, men kortleken framtages icke åtminstone på ljusa dagen. Man kan
åka kälkbacke, slängkälke, åka skridskor efter tillfälle och lägenhet;
men sedan det blir mörkt och man hållit en branog skvallertimme, så kan
kortleken dansa, dock icke om eller med penningar. auldagsaftonen fick
man Sötgröt med uppvärmd mjölk och kanske någon köttbit och en brödskifva.>Man är icke länge uppe juldagen, ty man skall ju annandagsottan
ut på äfventyr, af olika art och slag. Juldagsaftonen hände att ungdomen
samlade sig från gård till gård, och voro då utklädde på allehanda sätt,
endera till Julbock eller kalkon, eller om ingen fanns därtill lämplig, så
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sammanrotade man sig ändå och gick från gärd till gärd och sjöng endera
Staffa 's visa, eller någon annan julvisa, olika i olika socknar.
Huru som heldst så framforo de som riktiga vildkrabater och gjorde
uppenbart öfverväld, men sådant fick icke klandras, eller blef tillräknat
som straffbart. Men se bränvin skulle fram i hvarje stuga. På vissa
trakter utfördes julbockens uppträdande med ordning och anständighet,
och var då denna lek rätt treflig, och återigen på vissa trakter så gick
man med stjärnan. Denna stjärna bestod af en risselstomme eller svepring
af minst två alnars diameter och Nio å tio tums djup och som bottenfylldes på båda sidor med spändt och oljadt papper, såsom en slags
trumma. Så anbringades en apparat inuti hvari flera ljus sattes
brinnande. Det hela fortsattes med tjenlig mekanik, på en apparat hvari
man höll, och så att man vid upprätt hållning alltid skulle ha ljusen
upprättstående. Stjärnföraren var åtföljd af ett stort sällskap hvari tre
vise män och en Judas med pungen synnerligen utmärkte sig. Detta tåg
uppförde sig anständigare än de andra och hade något högtidligt och
vördnadsbjudande med sig, om det förefanns goda sångare. Stjärnan fördes
i Vansö och Länna Sr, men icke i Härad som ligger emellan båda.
Ett annat nöje, om det så får kallas, annandagsottan, bestod däruti att
man gick och mäkade fähus och stall för hvarandra, och detta skedde
oftast med all redlig ordning utan okynne, men det kunde ock hända, att,
om det var någon som var mindre aktad, eller någon som man hade horn i
sidan till, man kunde inarbeta eller inskotta flera lass dynga i stall eller
fähus. Härledningen till detta bruk är svär att utfinna.
Medan nu den ystra ungdomen, på det vildaste sätt, plägade sina strupar, och plågade sina kroppar, så läto de stillsamma och hemmavarande
en rigtigt god och varm Sirapsglögg smaka sig väl, och detta klockan tu
eller tri på morgonen, och hvarpå man kunde väl taga sig en å två klarsupar, jemte en grundlig ottvard. När detta var skett så lade man sig att
sofva en duktig styl, sammansatt af flera tupplurar än fyra — Den som
däraf uppvaknade kände sig frisk, styrkt och munter för att njuta sin dag,
men däremot hemkommo de ströfvande slaka som vingbrutna kråkor,
kastande sig att sofva i stall och uthus för att dölja sin svaghet, men det
var icke alla som mäktade gå hem till sitt, utan blefvo dels liggande hos
den där krafterna mäst svikit dem, eller ock ofta i snödrifvan, på fria
fältet, eller undanstuckna bakom någon vägg, eller i någon skogbacke.
(Frukosten Annandagen var stekdopp. Långpannan insattes i den uppvärmda ugnen och då den sjudit upp så sattes den på bordet med några
köttflingor uti. Man doppade bröd däri och fiskade rätt på köttbitarna så
godt man kunde. Knif fick ej begagnas och gaffel fanns icke)
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Annandag jul så beredde man sig för dansnöjen och inbjudningar till dem,
och hvarom särskildt är beskrifvit. All ungdom var då i rörelse än hit, än
dit och fortfor hela natten till tredjedags morgonen, då man fick tid att
sofva och hvila ut, efter föregående mödor och vakor. Sålunda fortgick
hela veckan, och om man icke dansade någon dag, så att man var trött och
kunde sofva, så fick man ligga, gå, sitta eller stä, sofva eller vaka, samt
gå och långleds, ty arbete var nära nog förbjudet emellan jul och nyår.
De äldre hade väl någon bättre sysselsättning, ty man hade väl någon
slägtinge att endera göra påhälsning hos, eller af den emottaga besök.
Dessutom så brukades mycket julkalas denna tiden, och sådana som
räckte två å tre dagar.

Nyårsdagen
borde väl vara en egentlig helgedag, och af första ordningen, om man
tager dess religiösa bemärkelse i betraktande. Men den anses här föga
som annat än en vanlig helgedag, och såsom blott en integrerande del af
julen. Likväl hålles inga bullrande nöjen på själfva nyårsaftonen, eller
dagen före nyårsdagen.
Som bordet varit dukadt sedan julaftonen och julkakan och juloxarna
kvarligga, så vore det nog magert att äta blott hvardagsmat den aftonen.
Mor själf rustar nog till det bästa, enligt gällande bruk, och något köttmat
och korf, jemte finare och gröfre bröd, och framför allt skall det var sötgröt, och när man får äta sig mätt med sötgröt på äkta bondvis, så behöfver man just icke göra så stor skada på köttmaten. Lutfisk kan väl så
vara, men icke är det någon uteslutande nödvändighet. Ett par supar kan
väl icke vara för mycket, efter måttlighetsprincipen, samt ölbägaren
därtill. Katten får vara inne och äfven hunden, för att bevaras för trollkärringarna. Man tvättar sig och gör sig fin genom rent linne. Man lägger
på kvällsbrasan, eller s:k: fästeldsbrasan, så omsorgsfullt man kan, och
denna får brinna ut huru hon kan, men icke en brand får makas upp, eller
det minsta röras i askan. Så lägger man sig och begrundande yttrar mor
själf: ja' kan undrä okken ska' lefvä' nästä dr så här års! — Dagen och
tidpunkten äro för vigtiga, för att icke djupare betänka sig än i rent hvardagslag. Man lägger sig frisk och sund, men det kunde hända att man om
morgonen »stode död upp», som en präst en gång yttrat sig. Man läser nog
någon andäktig bön, under förhoppning att blidka ödet, icke vetande
hvad tolftimman kan bära i sitt sköte. Man somnar tryggt och sofver till
man har sin vanliga tid att vakna. Man ser för säkerhetens skull på
klockan och hon är tre eller fyra. Man sammanknäpper händerna och

111
tackar Gud att ingenting ovanligt förefallit, att ingen olycka skett. Man
lägger sig och tager sig ännu en tupplur, om en sådan finnes att fä, men i
annat fall så ligger man och pratar och påminner sig, samt uppräknar det
gångna årets märkligaste händelser, o:s:v: Snart nog manas någon att
göra eld i spisen, men detta måste just i dag vara en pålitlig person, ty just
nu skall man efterse om det finnas några grafvar i askan, och om dessa äro
stora eller små. Är det större och mindre grafvar, eller någon särdeles
stor, det betyder husbondens död, innan årets slut, men mindre kunna betyda barn eller så. Matmodren vill gärna slippa se sådant, men pigan hon
förstår nog att lägga ut sitt tal så det kan väcka ängslighet i humöret.
Men i alla fall då matmodren icke ser det själf, så fastnar det icke så fast
i inbildningen, och snart är det glömdt.
Ja en ottvalssup kunde väl icke vara ur vägen, och en limpbrödsskifva
med smör och kött gör ju kroppen godt. Du kan väl ge' mig en te', mor!
säger bonden, och detta klingar icke så illa i öronen på drängen. Är så att
drängen icke varit hemma Annandagsottan och bestått (bestaji') någon
»glödg», så går han just nu opp och rustar till en varmer en, som är söt af
sirap, men bäsk af malört. Då bonden fått en, så får han äfven den andra,
och så kan det falla honom in att taga sig en lur. Undertiden är drängen
icke sen att gå in till grannbonden, om man har gdlgrannär. Han blir då
särdeles välkommen, ty om mansperson inkommer först på ett ställe nyårsdagen, så blifva bondens yxor, liar och öfriga bettsjärn starka detta
hela året. Han får sig därföre obetingadt en, och väl två supar. Men gumman däremot anser icke ett sådant främmande med blida ögon, ty i den
mohn som det vållar bondens lycka, så vållar det hennes olycka, i det att
hennes stenkärl, krukor, tallrikar och fat gå i kras. Men skulle kvinna inkomma som förstfrämmande, så blir lyckan henne däremot blid och mot
bonden icke gynnsam. Det blir Kyrkdags och man funderar hvem som
skall gå åt kyrkan: jo den som är nyfiken och icke nöjer sig att vänta tills
andra hemkomma från kyrkan, den går gärna själf. Besynnerligt nog,
denna dag skall de kärringar, som icke gå på hela året åt kyrkan, just nu
gå för att få höra huru många som äro döda och födda, huru många hjonlag äro upplösta eller skiljda, och huru många som äro sammanparade
genom vigsel. Efter hemkomsten så blir det att räkna efter om prästens
uppgift slår in med värkligheten, ty sådant där har man tidt och ofta
öfverräknat, under årets lopp, så att man har det som på sina fem fingrar.
De som icke gå åt kyrkan måste läsa hemma, och vid de nödvändiga
göromålen så skall man vara rask, ty huru man beter sig nyårsdagen, så
hogad blir man hela året igenom. Till qvällen kan möjligen något dansnöje vara arrangeradt, i annat fall så går man och samlar sig på något
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ställe och förnöter tiden med kortspel, eller andra lekar. Man lägger sig,
sofver i godan ro och vaknar lika tidigt som vanligt, glad att det är
sådan dag (nämligen om det icke är Söndag) att man kan få göra
någonting. Ty under de föregående dagarna har man latats ända till
äckel. Lättja (sysslolöshet) är en plåga för arbetshogad och arbetsvand
person. Men det blir icke många dagar i taget, ty vi hafva snart

Trettondedagen
och då skall ock, Guabevars, vara såsom något heligt. Sötgröt trettondedagsaftonen, om ock blott helt enkelt sötgröt med sirap påströjdt. Ja trettondedagen är ju icke annat än en vanlig Söndagshelg, men i dag skola
mänga gå åt kyrkan ty Spögubben skall hafva sin kollekt. Ja de som gå
bli nog af med sin slant, och den som icke går och vill någorlunda hederlig
vara, så lämnas en slant vid annat tillfälle, och heldst då han upphemtar sin lön, hvilket just nu i dagarna bör ske innan bullarna bli slut. (Se
vidare därom Art: Sockentjenare och deras löner.)
Ingenting märkeligt förefaller utan man invänjer sig småningom till
arbete, medelst att hugga ved och skära halm, och vidare något smågöra.
Men veckan går snart och man är snart vid

Tjugena' da' Knut
och då skall man leka julen ut, lyder en gammal sägen eller ordspråk.
Men huru skall detta ske?
Ja det är en fråga, som förr i tiden var lättare besvarad än nu för tiden. Nu
kan många myror i hufvuden kunna få rörelse. Det var förr så särdeles
lätt och trefligt, att hvarje husfader tog sig en riktig muntergök, och
äfven gaf sina manliga individer af husfolket en tår bränvin, och på
bästa vis, i allsköns frihet förtärde sitt sista förråd af julbränvinet; och
om detta kunde ske hemma, så var det husbondens och äfven matmodrens
högsta trefnad. Men vanligen så hade man nästan i hvarje rote några
lämningar af juldansernas stumpar, och så skulle dessa stumpar tillintetgöras. Detta skedde medelst en ordinär dans, eller ett så där medelmåttigt dansgille emellan rotens eller laget[s] tillsläppare, och fick därvid bero —
Detta gällde likväl egentligen ungdomen. Men de äldre gjorde ock sig
nog skadeslösa, på ett eller annat sätt. Var det i många afseenden den
mera betydandes företrädesrätt, att göra sig bemärkt, med framstående
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uti traktamentsväg, så blef det nu på ändan att göra ett hej dundrande
tjugondedagskalas. Man bör veta att den som sätter något värde på sig
själf, så fjeskar man intet med att bjuda grannar, förrän man fått se hvad
dessa föra i sköldarna, och därföre så sparas ock månget godt julkalas,
just till denna afgörande julens sista dag. Märk!
Emedlertid så må nu tjugondedagskalaset försiggå eller intet, så är likväl ändå icke för sent att godtgöra sig, ty vi hafva ju lilla julen. Kalas då
lika bra, och då har man ju haft tid att något hemta sig efter den egentliga julens dyningar, eller om man icke hunnit bevista alla kalas, eller
genom sådanas mellankomst blifvit hindrad att själf, eller af alla sina
vänner kunna vara lediga till fritt dansgille
Efter den egentliga kalastidens slut, så blef julhögtidens Sista dagar
ängsliga och enformiga, och då det både efter mognare betänkande föreföll både kostsamt, och icke heller var modernt att göra sådana vexlande
kalas, så sammanrotade man sig och tillställde s:k: Gubbklubbar, med
salning för Spirituosan och med skyldighet att rotvis, efter tur, hålla hus
för sådana gillen, då det blef den turfallnas skyldighet att tillsläppa ätvaror, om sådana behöfdes —
Behöfdes? Hur kan man fråga sådant! Jo det blef så att man blef hungrig
vid kortleken såsom vid spaden, och äta skulle det vara, öfver och icke
under. Hedern af kalaset blef härigenom mera tvetydig, ty man beräknade att man hvar för sig bekostat kalaset för sig själf.
Då nu denna princip icke längre ville hålla stånd, så uppsade man hvar
för sig denna bolagsordning, och man höll heldre aftongillen hemma hos
sig, hvar och en, och där fick man full heder af hvad man kostade på, och
fick äfven friheten att ur sitt sällskap utesluta de mindre värdiga
individerna! — Man skall veta att bildningen stiger! Man får här icke
fördöma sådana som mången kallar dryckesgillen, men de hafva en långt
vigtigare betydelse, än hvad som vill ärkännas; ty härvid afhandlades
de djupaste frågor, af såväl politisk som kommunistisk art, och om någon
förgick sig genom toddyns inflytelse, så antogs rättelse vid nykter kaluv,
jemte välförtjenta anmärkningar, och man aftalade till följe däraf
månget nykterhetssamfund, med villkor emellan Arrak, Kognak, Bränvin, Öl och Vin. Huru dessa föreningar hafva bestått kan icke här förklaras, men nog har under den korta tid, som här omnämnda förändringar
skett, en betydligt förfinande smak och detta såväl i munnen, som i allmänna lefnaden ägt rum. Läseriet har äfven just nu inträdt och gjort sin inflytelse gällande, och detta icke allenast i religiöst, utan äfven i moralisk[t] och ekonomiskt afseende —
Emedlertid så kommer aldrig den nationella enfaldiga, och värkligen
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betydelserika julfröjden åter, och får hela julhelgen snart nog bli sammanstöpt med den massa, som våra s:k: kosmopolitiska vindar, eller
snart sagdt, stormar i ett rätt naturligt skick bidrager till skapelsevärkets fortgång eller blandande.
Således:
När nu på vår lefvande generation är slut
Om ock allmanackan bibehåller sin Knut
Så har man med allvar lekt julen slut
För forna och kommande tider! —! — ! —

Påsken
Om denna högtid kan, bör eller får räknas bland våra s:k: större högtider,
må vara. Bland allmogen har den icke, inom den tidrymd hvarom nu är
fråga, haft någon särdeles betydelse. Lämningar af Hedendom, kanske
hufvudsakligast[,] har gjort vår Julhögtid så storartad, om man än får
undantaga vår kristna värdeberäkning därifrån. — Detta kan man få
kalla nationelt och som icke försvinner eller kunnat försvinna under
luftens flygtiga ström. Påskhögtiden borde likväl i fullt mått i jembredd
med julen hafva äfven sin religiösa betydelse. Men som så icke skett eller
möjligen kan ske så står icke mera åter än att omtala huru vid påskhögtidens firande medelbarligen kan tillvägagå. Trollkärringarna hafva nu
ända ifrån Skärtorsdagen sitt högsta välde öfver allt hvaröfver de vilja
råda. Men förstår man sig rätt så aktar man sig nog för dem. Emedlertid
så inträder Påskhögtiden i plägsed hos oss med dymmelonsdagen, d:v:s:
onsdagen före påsk. Hvad därunder bör af vidskepelse bemärkas finnes
på ett annat ställe anfördt — Påskaftonen skall man hafva Sötgröt, och
— framförallt — Ägg — Kan man få ägg, om man icke har några själf så
äro de dyrare nu än någon annan tid på året. Man kan väl äta äggen med
samma smak påskaftonen som påskdagsmorgonen och man har väl då
äfven råd att taga sig en sup. Uti den gyldene bränvinsperioden fanns nog
bränvin till öfverflöd för Julen, men mot Påsken så tog detta nog slut och
så länge som bränvin tillvärkas i Sverrige och står att köpa så vill ingen
vara utan bränvin påskhelgen. Någon religiös anklang tyckes icke märkas på människosjälen, huru hög betydelse i religiöst afseende högtiden
än har. Inga nybegärsartiklar förekommer för påskens utmärkande; men
likväl så måste bakas. Färskt bröd af gröfre och finare beskaffenhet bör
vara efter råd och lägenhet, men af formationsbullar så hafva påskdufvorna det mäst utmärkta af hela högtiden.
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Dessa bullar af hvetebröd voro af en båtformig längdutsträckning med
mer eller mindre tydliga tillstymmelser för stjärt[,] vingar och hufvud
liknande en dufva. Hvarje barn skulle hafva en sådan i förhållande till
ålder och storlek och om väl skulle vara så skulle Far och Mor hafva
hvar sin, och dessa nära nog så stora som juloxar. Detta var en föresyn och
en sinnebild af husbondeväldets öfvervägande v[ä]rde mot de små.
Bränvin förtärdes icke i öfverflöd annat än om drängar köpte något för
eget behof från staden. Dricka bryggdes väl på ett och annat ställe ännu
1840 men ett s:k: medeldricka som var godt men icke slog i hufve. Detta
bryggdes så pass tidigt att jästen af det fallna måste kunna användas för
bakvärket. Påskaftonen var så att säga såsom en tom helgedagsafton,
man visste icke för hvad — Man funderade och funderade att det icke var
någon hvardaglig tid och så funderade man på och anställde om påsksmällars aflossande just i fulla skymningen.
Man har gjort detta utan att veta hvarföre, men man säger att detta är
godt för att trollkäringarna som under sin färd få höra sådana smällar,
då falla ned från sin luftfärd. Påsknatten sofver man utan några särdeles
äfventyr, men nog måste man på påskedagsmorgonen vakna innan solens
uppgång, ty vid hon uppstiger är ju så vackert att se henne — dansa —
Påskdagen hålles väl något i omedvetet heligt vördande, men icke ändå
mera än som en vanlig kyrkosöndag. Får man något nytt kan så vara, men
hvar och icke så får därmed vara.
Något frosseri i mat eller dryck har icke försports, ty förråderna börja
smalna, men man har heller icke hört att hogen varit rigtad till något
öfverdådigt lefnadssätt. Några egentliga nöjen har man icke afhört varit
åsyftade, men dock har man tillfälligtvis tillställt någon rotdans för att
skingra de långa oxveckornas enformighet. Ja från Påskdagen hafva vi ju
jemt sju veckor till

Pingst
Är Pingsthögtiden någon egentlig högtid? — Se i Almanackan! Se i
bibeln! — och se i folklynnet! — Det är folklynnet jag nu blott vill omtala, och själf delaktiggöra och tillhålla mig. Pingst betyder icke mera
än att det är pingst och något måste det vara därvid, men det vigtigaste
är likväl att de som icke utgjort sig tillfyllest vid andra nationalfester,
och äro inom sig själfva danslystna, så kunna de tillställa en liten pingstdans, om icke så mycket för dansens skull, som dess mera för att se huru
knutna kärleksförbindelser från julen möjligen kunna stä vid sig och gälla
till midsommar, då ytterligare stadfästelse möjligen kan eller skall ske.
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Midsommar
har icke någon särdeles hvarken religiös eller moralisk betydelse, men i
folkvetandet så har den nog en viss betydelse.
Naturen i all sin prakt upplifvar äfven människosinnet för all den njutning som skapelsen har att ärbjuda. Men denna prakt och denna njutning
har man ju dagligen utan att särdeles fröjdas däråt — Nej det är något
eget som påminner om att en helg, en folkfest förestår och att denna bör
med något utomordentligt tillkännagifvas. Här afses icke gommens och
magens njutningar ty olsmässkroken är snart i faggorna på litet hvart
håll om den icke redan innästlat sig. Kan man möjligen få något nytt
klädesplagg så bör man tänka därpå i så god tid så att skräddare och
skomakare icke må tingas för sent. Så bör man i god tid tänka på att gå
till skogen och utse en den längsta, rätaste och smidigaste gran till s:k:
Majstång, så att den efter barkens afflående må hinna torka och blifva
lätthandterlig. Dessa Majstänger afpassas efter olika ställen och tillgängliga medhjälpare; för byar eller bylag så tages den största man kan
ärhålla, och som man kan tro sig kunna resa, för enstaka ställen tagas
något mindre, och för barn, här och där, rätt små, men Majstång skall det
vara, och Majstång är det.
Då det lider fram emot Midsommar så samråda ungdomar i by, skate
eller rote, om Majstångens prydande och kostnaden därtill. Det är
flickornas lott att måst bidraga till utstyrseln och den kontanta afgiften,
som därtill kan komma i fråga, och denna är icke så billig som mången
tror. Äggskal utgör en vigtig beståndsdel af prydnaden, och för att ärhålla den mängd som härtill fordras, behöfves besparing för hela året
och vill ändå icke förslå, utan man måste hos vänner och vänners vänner
betinga sig utom roten eller utom laget. Uti egentliga byar så hade man
särskiljda plattser, som med Staket voro omhägnade, och stången kunde
vara uthållig i många, många år. Uti hinna Socken så voro storartade
majstänger vid Norrlänna, Merlänna och Råcklänna byar, samt vid
Länna Bruk, och kanske väl några mindre ändå. Nästan i hvarje socken så
hade man vissa ställen, hvilka i mannaminne haft Majstång. Emedlertid
så skall koloreradt papper och hvarjehanda glittervärk hemköpas från
Staden, och har hvar och en flicka sparadt och sparat allt hvad lullull
[hon] har kunnat få tag i. Den Manliga ungdomen har äfven mycket härvid att göra, heldst om stången är ny. Stången är delad i flera Sectioner
afskiljda med hvarje fyrdeladt armlag, och är på dessa armlag mångahanda sirater och inrättningar anbragta. Förnämst utmärka sig dansmekaniker med dockpartier, och hvilka kringföras af vinden medelst
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näfverstrutar fogade till en krans eller ring, alla vettrande åt samma
håll, så att vinden påvärkar obehindradt i en viss rigtning, och kringdrifver dem. Därtill kunna armarna vara prydda med pyramider, träd
eller stående dockor. Under dem hänga de skönaste kransar, och hvaraf
hvarje flicka har sin. Emellan armarna hänga kedjor och guirlander af
af skurna vassrör af fyra tums längd och skiljda med fyrkantiga lappar,
af rödt eller färgväxlande tyg eller papper. Äggskal dels hängas enskilda fladdrande för vinden och dels uppträdda på snören, för att som
guirlander pryda stångens stam. Stången är delvis rödmålad, delvis
klädd med hvitt papper och delvis, eller till det mästa klädd med Ek
eller Lönnlöf, hvilket lättast och bekvämast kan ärhållas. Eklöfskransar pryda dessutom såväl stångens stam, som armarna. Toppen
prydes af en järnspets och hvarpå är fästad en ståtlig hane, tupp, af järnbleck eller stundom af koppar. På järnspetsen är äfven uppsatt en den
ståtligaste vindflöjel, eller som man kallar flagga, af järn, med insatta
glasrutor till en alns längd, och så vidare, öfra ramstycket däraf utsträckt minst en aln, och så en remsa eller band af hela flöjelns bredd
fästad vid det hela, och af tre eller fyra alnars längd, hängande eller
fladdrande för vinden. Denna vindflöjel är ganska dyrbar och prydd med
allt hvad grannlåt kan upptänkas, och är till det yttersta afsmalnande
till bredden af ett entums bandbredd.
Då stången skall klädas så lägges han på två, tre å fyra s:k: bockar, och
med storändan vettrande till det i jorden öppnade holet. Man börjar
kläda henne dagen före midsommarsaftonen, och om man någonsin med
allvar vände sig med sina böner till allmakten, så vore det just nu för att
ärhålla vackert väder, denna och följande dagen. Husbönder lämna sina
tjenare och barn full frihet att styra och ställa, samt vara hvarandra
behjälpliga att göra sitt bästa, för den grannaste utstyrsel. Man hinner
icke, eller vill icke, kläda henne färdig första dagen, ty löf och blommor
vissna, men man lagar emedlertid så att hon är färdig cirka klockan fyra
eller fem midsommarsaftonen på eftermiddagen. Ungdomen omIdäda sig
något hvar, och några handfasta ynglingar anlända från aflägsna ställen
för att biträda vid resningen. Krut är anskaffadt och om man har någon
kanon, så är det bra, men eljest får något muskedunder göra tjenst, och
händer att man äfven har hol borrade i ett fast berg, eller sten, hvari
laddas med krut och trädpluggar med urborrade fänghol.
Den manliga ungdomen har äfven på sin lott, att oberoende af andra än
sig själfva, anskaffa en större eller mindre kvantitet bränvin. Är husbonden, eller husbönderna vill säga, icke af allt för knusslig art, så bekosta
de traktamente[r] vid resningen, och åt alla som då äro närvarande. Nu
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har man tingliga stänger i ordning, är frän år, och hvilka sammanbindas
i storändarna med kors, s:k: Saxar, ett tillräckligt antal, längre och kortare. Resningen börjar med yttersta lugn och försigtighet, ty betänk, om
olycka skulle inträffa att saxen skulle gå sönder, eller eljest släppbrott
skulle inträffa, så kunde människolif bli spilda, och hvad icke bättre
vore hela grannlåten ginge i kras. Sådant har väl aldrig hört omtalas, ty
det gifves vissa nog kloka deltagare eller åskådande förståstigpåare som
afböja sådant. De icke med resningen biträdande hålla sig emedlertid på
behörigt afständ. Då man nu fått henne någorlunda upprättstående så
Stenas hon vid foten, och skyndsammast nog, anbringas sträfvor eller
stötsor, minst fyra och väl flera, och hvilka omsorgsfullt nedgräfvas i
jorden och spikas vid stången. Dessa skola nu äfven beklädas med löf och
blommor. Då detta är skett så hurras, och skott aflossas, hvarpå omedelbart bränvinstumlarena gå sin rund, men utan något särdeles tilltugg. Så
skjutes några skott eller salva, och något svagare hurrande kan få höras.
Man undanskaffar resningsattiraljen och putsar plattsen samt ser efter om
man tror henne kunna stå i allä vädr, och då man förvissat sig därom så
sluter man sig till ringdans, några hvarf omkring stången.
Spelmän äro nog närvarande. Sedan man nu dansat efter hog och behof
så tager man afsked af stången, och samlar sig på närmaste eller rymligaste loge, och anställer en hejdundrande dans, som varar till klockan
fyra om morgonen. Ungdom och husbönder bekosta eller bestå ömsesidigt
förplägning af bränvin, men tilltugg, i egentlig mening, bestås icke åt
andra än intima vänner o:s:v: Vissa egendomsägare bruka denna afton bekosta en, som de tro och kalla, storartad traktering eller förplägning åt
alla sina underhafvande, då hvar och en får efter upprop, såväl bonde
som dräng, en eller två supar samt en hvetbulle, enkom därtill bakad,
med smör, samt dricka så mycket som behöfves (skedde Midsommarsdagen). Det är då icke förnekadt att opartiska får därvid tillstädesvara,
och kunna blifva recommenderade en sup m:m:. Men dricka står till allmän disposition. Så t:ex: tillgå vid L. v: Celsings gods Lindholmen och
med någon skiljaktighet äfven vid flera. Emedlertid så skaffade man sig
bränvin, på hvarjehanda sätt, vid sådana tillfällen, och de som hade
mindre återhållsamhet så kunde de öfverlasta sig till vildt lynne, och
till och med till redlöshet. Midsommardagsmorgon och förmiddag med
företeende af vissa dyningar efter föregående aftonens och nattens nöjen,
som sedan man förnuftigtvisast hvilat sig, så hade man om eftermiddagen och aftonen tillgång till förnyade dansgillen vid majstångsorten. Det
var då deras tur, som icke haft full frihet förut, [nu?] taga sin rätt och
skada ut. Men de äldre eller bönderna behöfde hvila, och sysselsättning
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med tillrustningen till den, dagen efter midsommarsdagen inträffande,
stora Tjärmarknaden i Strengnäs. Man vet icke nu här om sådan marknad
existerat på flera orter, men till Strengnäs samlade man sig, frän
Rekarne, Villåttinge, Selebo och Åkers Härader, med lass af bräder,
näfver, tjära m:m: och skulle man vara i kläder klockan fem å sex om morgonen. Detta var en storartad affärsdag, synnerligast så länge tjärubränningen florerade. Alla som hade skog, eller bodde i skogen, så brände de
tjära, och på denna dag skulle den torgföras och säljas. Då skulle allmogen köpa sina har. Allmogen från Lerbäck socken infann sig med spik,
ullsaxar och andra smiden o:s:v: Men oaktadt mången hade nog vigtiga
affärer att uppgöra, med försäljning och inköp, så försummade man icke
att hälsa på krogen och voro den ena med den andra, i synnerhet Dunkers
och Lännabönderna, mest mosugä, ehuru man icke bör förneka äfven
Häradsbonden någon dryg del af denna heder. Ja en riktig helgdag var
det i detta fall, hvars make icke kunde inträffa året om.
Så visste äfven de äldre att de äfven haft Midsommar! —

Skördefesterna
kunde väl icke anses såsom någon helg, men nog fanns ännu 1830 till 40
omisskänneliga spår efter större folkfester, i en nog storartad skalas tillvaro. Icke allenast bland större arbetslag utan äfven vid mindre hemmabruk, så klädde man sig bättre den dag då en s:k: anda eller andtid skulle
afslutas. Något dansnöje och s:k: slutkalas skulle det vara, men detta
afsmalnade allt mer och mer i den mohn som de rationella systemerna
gjorde sig gällande. De som längst bibehöllo sig var bråkningen af linet.
Men nu är det slut med alltsammans. Tordehända att några lämningar
ännu kunna förefinnas inom Länna socken.

Michalis
eller, som det här kallas, Miksmässan, och delas i gamla och nya Miksmässan, är visst ingen helg, men nog anställes en, mera än allmänt, storartad folkfest under namn af Miksmässdans. Flyttande tjenare kunna,
somliga af glädje att få flytta, sammansätta sig till ett värkligt storartadt dansgille.
Därförutom så skulle en inflyttande tjenare jemte dennes skjutsbonde,
hvilken var dess förre husbonde, hafva för sig ett dundrande kalas vid
inflyttningen, oaktadt man icke visste huru tjenaren var sådan uppmärk-
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samhet värdig; men som bruket var så, så måste det vara.
Flyttbullar och flyttbränvin skulle hvarje flyttande tjenare hafva vid
affärden, och detta om äfven bonden nätt och jemt hade så mycket hvete
så han kunde få sig en julbulle själf. Men nu är äfven detta fjäs slut.

Gåsfesten eller Gåsottan
har sannolikt varit någon storartad festlighet, under en tid då gåsafveln
florerade. Den inföll omkring den 10 —11 November, och då skulle alla
de gäss och gåsungar, hvilka icke kunde eller borde vinterfödas, nedslagtas. Det skedde så att en stor mängd kvinnor, en åtminstone till hvarje
gås, och stickare dessutom. I Strengnäs stad underhölls mycket gäss ännu
1830-40 och där tillställdes en sådan slagt, kallad gåsottan. Men på
landsbygden, eller i Åkers Härad, hade gåsafveln redan då upphört, åtminstone hos den egentliga allmogen. Om vid Herregårdarna, eller några
ställen, där bekvämligheten tillät gåsafveln med mindre olägenhet,
torde väl hända att gåsslagten gick så metodiskt tillväga, men icke var
den bunden vid någon viss tid. Förr hade man s:k: gåsmarknad i Stockholm, och i förening med denna så skulle slagten ske. Gåskråset skulle
likväl ätas hemma under någon viss ceremoni. Här bosatta Vestgötafamiljer omtala att ännu långt sednare har denna slagtfest egt rum.
Se vidare under Art: Husdjuren — Gäss! —1

Lusse — Lucia d. 13 December
har säkerligen varit en folkfest af mer framstående betydenhet. Här har
man hvarken sägner eller lämningar vidare än: Lekä lusse, med någon: är
att låta en annan person vidkännas hård och våldsam medfart. Men i
Strengnäs ännu och efter 1820 så firades denna fest af lärovärkens ungdom
medelst illumination eller festlig belysning, såväl hemma i bostäderna
som i lärovärkens lokaler.
I Vestergötland omtalas ännu 1840 en folkfest firad kallad Lussi-natt,
då hvar och en skulle upp klockan två på morgonen och anställa ett riktigt storätarekalas. Vid omtal härom hafva de äldre dragit sig till minnes det de hört ett sådant likartadt förhållande äfven här egt rum, ehuru
det länge sedan upphört.
En folklek af nära nog vild karaktär benämnd Lussi laskä är här ännu
1 Se del 1 s. 101 if.
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känd och öfvats, ehuru den nu snart, liksom så många andra, af omständigare och bättre art, faller i glöm mo.
Sednare upplysningar hafva likväl gifvit vid handen att i Trosatrakten af Södermanland Lusse-natt firats medelst belysning af boningshusets alla vinklar och vrår, samt att man i ladugårdens alla hus skulle
gå och lysa med ljus, och att såväl människor som djur skulle, tidigast
möjligt på morgonen, hafva extra förplägning.

Viga in föret
är en förlustelse som visserligen icke tillhör allmogen, men man vill ändå
omnämna den. Man känner icke här om den är öflig i rikets öfriga stiftsstäder, eller om den var egen för Strengnäs. Den firades uteslutande af
djeknarna, eller de studerande vid gymnasium.
Då första snön föll så att marken var betäckt, så att det hvita hade öfvervigt, så klädde gymnasisterna sig hvitklädda med skjortor och kalsånger, eller kanske till och med fotsida skjortor. Därtill hade de ganska
löjliga hufvudbonader af papper, eller till och med enkom för ändamålet
förfärdigade mössor. Därtill voro de maskerade, ofta med de grymmaste
utseenden. Samlingen skedde på öfverenskommet ställe, och skulle man
hafva åtminstone en gammal dragkälke. Så voro de försedda med pukor,
som då för tiden tillhörde musikkårens attiralj; en var försedd med en,
enkom till ändamålet förfärdigad, stålplåt och mot hvilken han slog
med ett stort flintstycke, så att gnistorna dråsade mot marken. Sålunda
utstyrda tågade de under stojande fart genom stadens gator, och om de
därvid i sin väg påträffade någon kvinna af sämre klassen, så satte de
henne helt solo på kälken och skjutsade henne ett stycke, men dock utan
misshandling, tills de träffade ett annat föremål, hvarmed de ville
drifva gäck. Var det någon af stadens befolkning som på ett eller annat
sätt förgått sig emot dem, så kunde just nu hämndens timma vara lagom
nog inne. Det var därföre icke många, hvarken skyldig eller oskyldig som
vågade gå i deras väg, om det kunde undvikas. Ingen landsbo vågade
kvarstadna och träffa dem. De voro under dylika tillställningar upprymda, och mer och mindre berusade, och till följe däraf lättretliga. Det
var just icke någon leksak att komma i kollision med dem, ty större delen
eller åtminstone i de högre klasserna, voro fullvuxna karlar, och många
af kittsligt sinnelag. Detta var en nationallek så att säga och upphörde
eller blef förbjuden på 1840talet.
Alla deras öfriga upptåg af vexlande art skulle med beskrifning kunna
fylla en hel bok, och vara af intresse för eftervärlden. Djeknarna
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nyttjade grå kappor af simpelt ylletyg, och ofta så trasiga så den ena
trasan kunde slå den andra ofärdig, som man säger. Dessa kappor
afskaffades äfven vid denna tiden. Man sade om en djekne som nödgades
upphöra med att studera: att kappan fallit i gali' färgkittil.

Julsjungare i Vansö 1922. Foto T. Ärlund, Strängnäs museum.

Äktenskapet,
dess inledning, fortsättning och slut
Ömkelig, sorglustig och vördnadsvärd
DRAM
i fyra Akter med mellanspel
ur Åkers Härads folklif
Anteckningar för år 1830 af Gust: Ericsson

Första akten: Frieriet
Personerna: Ett par ärfarna äkta makar.
Deras son. Ämdeskar'n.
Ett par ärfarna äkta makar.
Deras dotter. Skvallerkärrngar.

Andra akten: Giftermålet.
Personerna: Föräldrar
Fästman och fästmö, brud och brudgum
Brudsäta. Hofriddare, Brudpigor
Präst och Klockare. Slägtingar.
Värd, förgångshustru och Källarsven.
Kokmor och diskvandt.
Spelmän.
Gyckelmakare och uppassare.
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Tredje akten: Föröker eder och uppfyller jorden!
Personerna: Den lidande.

En klok gumma. En, två el: tre småttingar.
Kärrngar som gråta öfver andras elände.
Huld eller ohuld man och make.
Prästen och 4 å 8 som stå på ljugärsten
Slägtingar och goda bekante. Kokmor.

Fjärde akten: Sjukdom, död och begrafning
Personerna: Den sjuke eller döde.
Sörjande eller glädjande make.
Kärrngar som gråta. Upptagare.
Barn eller icke; likagodt.
Präst och Klockare, nödvändiga. Sångare.
Två gräfvare, 6 å 8 bärare. Svepare.
Kokmor och Värd — Begrafningsföljet

Frieri, första händelsen. 1820-1840
Första akten uti det någon gång förnöjsamt och anständigt, men oftare nog
sorglustigt och ömkeligt utförda dramat. Ett par makars samman lefnad,
är frieriet.
Frieriet har nog tillgått på mångahanda sätt och med olika och skiljaktiga bevekelsegrunder. Rikt ska' rikt ha', säger ordspråket, och den
som har mycket vill alltid ha' mer, är nästan detsamma. Och på samma
grund besannades ofta den sattsen att »Torfvä gifter skorfvä». En lång och
sorglig ärfarenhet har ofta framstått att de fattige som uti hvardagligt
umgänge sympatiserat med hvarandra ofta förenat sig och dömt sig
själfva till ständig fattigdom och möda i sina medborgerliga pligters
uppfyllande. Men just dessa hafva ock varit de nöjdaste och lyckligaste
och frambringat den kraftigaste och talrikast affödan för samhällets
bestånd.
Däremot voro de bemedlades enda ögnarnärke Hemman, penningar och
andra ägodelar. Oftast hade föräldrar samrådt om sina barns ömsesidiga
förening långt innan de voro så vuxna att de hade begrepp om giftermål
och afhöllos de noga från sådana bekantskaper som kunde hafva en
störande invärkan på föräldrarnas förslager.
Om nu saken änskönt varit så länge förberedd af föräldrarna så kunde
barnen därföre icke hafva någon kännedom eller ens aning därom och när
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omständigheterna gåfvo vid handen att bondesonen skulle bereda sig för
bosättning och sörja för sin familjs bibehållande så blef man betänkt på
frieri och utseendet af ärndeskar'. En rätt förmögen friare sökte sig icke
gärna om på så nära håll och ofta så rigtades friaretankarna till en
flicka den man aldrig ens sett utan blott genom berättelse hade dess tillvaro sig bekant. Antingen så eller på annat sätt så gjorde ärndeskarn sitt
bästa för att på förhand skicka hälsningar eller själf framföra ärendet,
att den och den dagen kommer han med sällskap för att göra en liten
visit. Då vet flickans föräldrar hvad de å sin sida hafva att iakttaga
och tillsäga äfven sin dotter därom. Det blir att byka, baka och skura
allt hvad skuras kan, bortsopa alla »avär'snät» (spindelnät, friarehyllor) samt sopa och pynta i alla vinklar och vrår både inne och ute och
ej glömma att tvätta och kamma sig om sådant icke förut skett på veckor
och månader. Den angifna dagen kommer; man vet nog från hvilket håll
man väntar sitt främmande, men man ser ingen. Men icke för ty! bäst som
mor och dotter stå och glutta i hvar sitt fönster så upplåts dörren hastigt
men tyst och det väntade främmandet insticka näsan och äro snart inne.
Friaren och Ärndeskar'n äro fulla med dynt och de dödas ben; de hafva
gått en krokväg för att kunna öfverraska. De bedja emedlertid om ursäkt
att de kanske stört andagt eller nöje eller göromål eller dylikt men som de
hade sina vägar förbi så roade dem att titta in. Husmodren å sin sida gör
tillbaka hvarjehanda ursäkter att de icke hafva städadt bättre än
hvardagslag och kunde icke tro på så oväntadt främmande — Var så bra
å' sitt nir på vårä fattigä bol å' bänk/fr! yttrar husmodren. Far ä' baräste
ut åt gille, han kommer felle snart te' byss! — Det är vanligen på sommartiden som sådana ärenden uträttas första gången. Far vet nog hvad han
ock bör göra ty han dröjer icke länge innan han kommer in och efter ömsesidig hälsning så säger han till gumman sin att hon må ta' fram någe' te'
bästä. Denna befallning har gumman gärna oombedd fullgjort men artigheten bjuder hvar och en sin ära. Kanske främmände ä' spisölstörstigä för
de' ä' så varnt i da'? Hör du Stinä, ta' fram storä bägärn i Skåpe'! säger
gumman i det hon går åt anderstugan och framsätter hvad hon såväl
iordningrustat förut. Stina hon upplåter båda skåpdörrarna på det att
silfverskedar och bägare och kappar och tumlare och kanske mera silfver
må rigtigt få blänka upp för främlingarna medan hon ifyller bägaren och
bjuder först ärndeskar'n och denne friaren sedan han druckit själf och
Stina är icke sen att emottaga bägaren och fråga: om de' ska' varä mirä?
— Emedlertid har farsgubben inledt samtalet på årsväxten med: Gud vari
lof nu sir de' rikti't skapli't ut på gäle'; annä slag i fiol: å' änga ä"nte' så
tuddug heller, ho' ä' då dubbelt likkre i jår än 'o' va' i fiol. Fast vi ha' då
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fell inte' någe' te' skyllä heller för vi ha' då just inte' vetä åf nå'n brist nu
sean vi fekk vårt för öss själfvä för nu kan vi då få kommä unna' med
arbettena sean vi hadde landtmätärbyte, å' de' där. Nu inkommer gumman och gör en omärkbar vink åt farsgubben så denne går åt skåpet efter
en tenntallrik hvarpå en sölflcappe står omgifven af fyra silfvertumlare
eller silfverglas och med denna i handen och buteljen under armen bjuder
han främlingarna följa sig till anderstugan där ett välförsedt bord vinkar
dem alla välkomna. Snart nog kommer Stina med Stopsbägaren fylld med
godt dricka men som icke nu får tituleras för ö/ ehuru det ofta gör skäl för
denna »karätör». Medan man nu tar sig en risp så gå täta hviskningar
från far till mor, från mor till dotter och om igen flera gånger. Man rispar
nu förmiddags risp och så gå farsgubben och hans främmande ut för att se
på gärdet och undertiden så lagar gumman och Stina till »lite' te'
middä's». Ännu 1830 och något längre fram var bonden iklädd Knäbyxor,
s:k: Härfvilhorn, af gul renshud med silfverknäspännen, Strumpor
stickade med blå och hvita ränder jemte löfvärk i ränderna, Svenska
eller tyska skor och i sednare fallet silfverspännen i skona, röd och blårandig[t] lifstycke (väst) med tygrygg och skört, lär'sskjorta med rynkärmar samt röd »pilkmössa» eller grön kasjett; och var det något svalare
i vädret så hade han liftröja af randigt ylletyg, hvilken tillika med västen (eller ly'stykke') var af parkom och ofta af samma slags väf. Därtill
var tobakspipa, pung och Skörtunna med stål och flinta som amen i
Kyrkan. Detta var bondens hemdrägt om helgedagarna. Ja nu gick man
genom gärdet och då såg man äfven ängen på ett ungefär hur långt det var
till skogen på andra sidan och så gick man hem och vid hemkomsten var
middagsmåltiden i ordning — Nu säger ärndeskar'n: Ja Härre Gud faster
hvad somligä kan ha' likkä; de' ä' någe' te' stä'lle de' här — Men han ä'
'nte' så barskrabbäd den här heller ska' ni tro — pekande på kamraten 1-,J
skam tal-åm 'e!— Ja Härre Gud vi har Gud vari lof så vi 'nte' svälter, men
de ä' Gudnås ågg allt hvad vi har, vi har fell nå'ra kritterkräk ågg, Gud
bevars, men di ä' i skogen d' om Härren bevarär dom så kommer di 'I hem
när kvälln kommer!
När de nu ätit och druckit och pratat så låtsas främlingarna vilja gå ty
de ha långt hem men det är ju vanligt att döfvä maten. Är det varmt och
vackert så går man och lägger sig i trädens skugga på den gröna gräsmattan och är friaren icke af det allt för dumma eller enfalldiga slaget
så kan nu tillfälle yppas att inlåta sig i någon närmare bekantskap med
Stina. Det är naturligt att mor och dotter nu äro närvarande för att höra
huru de ha det i hans (näml: friarens) hemort. Medan de som bäst glamma
härom så kommer foga blund och döfvar både Farsgubben och ärndeska'n
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— och en tupplur gör ju kroppen godt — Nu kan det falla morsgumman in
att springa in ett litet tag ty katten kan ju vara och göra odygd och så
vidare. Just nu beror det om friaren har någon ruter i sig; nu är Stina och
han ensamma och hvad de säga får ingen Kristen själ veta, men just nu
hänger Hyndan på gärdesgården — Morsgumman vet nog huru länge hon
varit borta och vet att ingen fara kan ske på grön gräsmatta, heldst då
hennes gubbe och en annan förståndig man är så nära. Men det kunde ju
hända att det kunde falla de unga in att se efter krusbären eller körsbären
eller något annat godt och då vore det ju bättre att låta katten slicka en
tallrik än att lämna sin dotter obevakad. Emedlertid har nu tuppluren
gjort sin goda värkan och lossat de bojor som Joga Blund laggt uppå
Farsgubben och ärndeskar'n. De ruska sig litet och fråga blir om mor vill
bjud' på kaffe — åja visst ska' vi ha' kaffe de' va' en sak de'!
Kaffe drickes och en liten aftonvardsrisp är heller icke att lipa åt.
Och nu är man snart färdig att taga afsked. Friarens beteende under allt
detta afgör utgången af hans ärende. Är han icke i Stinas tycke så fuskar
hon sig undan såsom gående något ärende till granngården eller går efter
korna. Är han icke i modrens tycke så går hon afsides; men faller han
båda, i synnerhet den sednare, i smaken, så följa Far och mor åtminstone
främlingarne »åf gåle» och beder dem vara välkomna en annan gång då
tiden för besöket uttryckligen bestämdes och just vid detta tillfälle skulle
ärndeskar'n offentligt uttala sin kamrats anhållan att få Stina till
hustru. Då har Far och mor i samråd med Stina fattat sitt beslut och utfaller svaret jakande så vet man att man har ett dundrande kalas och
valkare än förra gängen och då får man äfven äran att bli bjuden kvar
öfver natten. Nu är ingen hemlighet af hvad somliga gissat i anledning
af första besöket och nu lämnas de unga någon mera frihet att vara för sig
själfva. Vid affärden så blifva de blifvande Svärföräldrarna jemte
fästmön bjudna att hälsa på i fästmannens hem för att skåda hus och
hemseder, isynnerhet om fästmön skall flytta till deras hus och i alla
fall så skola de göra sina blifvande fränders bekantskap i sina hem om de
icke äro förut bekanta. Nu är Ärndeskar'ns värf fullbordadt och nu är han
säker att han förtjent sig ett par Strumpor och dessa icke af sämsta slaget.
Nu kan man snart rådslå om bröllopsdagen men därförinnan så får allt
fästmannen göra många besök, dels att utforska sin fästmös sinnelag och
dels för att emottaga en och annan skrapa eller afgifva förklaring i anledning af skvallerkärrngarnas beställsamheter; ty ingen är sämre än när
man skall gifta sig, säger ordspråket. Om det skulle vara rätt storartadt
och huset var förmöget så skulle ett slags förlofning ske i närvaro af flere
slägtingar, men detta skedde icke förr än man innom sig själf dödat all tro
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på skvallerkärrngarnas andraganden och själf tro hvad man sett och ser.
Det är aktus vid dylika afhandlingar ty man bör icke alltid tro sina egna
ögon. Men månne det är tillförlitligt att tro hvad andra säger?!
Om nu frieriet börjar på sommaren så kan bröllop ske följande jul och får
det stä för mycket länge och dra så kan det vrida sig på rosten, som man
säger. En vacker dag går fästmannen och Svärfadren försedda med fästmöns bevittnade jaord, s:k: »Svart på hvitt» till prästen och då kan man
gärna gå och köpa lysningskarta med detsamma då sådan behöfdes, och
sådana besök äro alltid för prästen välkomna, ty han får sig allt en
hacka för besväret med lysningens utfärdande och är prästen snäll så
tappar han intet därpå. Klockaren plägar äfven få någon slant för att
uppbära lysningen trenne Söndagar efter hvarandra. Några Småpresenter
kunna väl fästman och fästmö förära hvarandra innan lysning sker men
detta är allt litet vånkert ty om anledning skulle gifvas till uppslag så är
denna parten förlustig sina gåfvor, men ring bör fästmön hafva snart nog
så fäster sig kärleken starkare. Andra söndagen det lyses så anställes s:k:
lysningskalas i fästmöns hem och då undfägnar fästfolket alla bekanta,
unga och gamla, bjudna och objudna som infunnit sig med skänker för blifvande bosättning. Ett allmänt ordspråk är att vid lysning så sade man att
personerna i fråga brutit lårbenet af sig, eller hoppä' lårbene' av sej då de
farit framstupa utför predikstolen, och just därföre så tillsändes dem
Kryckbref, som voro en art lyckönskningsskrifter, somliga i allsköns anständig välmening, somliga i anständigt skämtsamma ordalag men äfven
somliga i groft spefull anda. Med dessa kryckbref följde alltid en käpp
och en krycka, somliga af träd, grannt nog utsirade, och somliga af silfver, delvis förgyllda och då ansågs detta för skänk nog, men sedan detta
bruk upphörde så gafs dyrbarare hushållsartiklar eller penningar och
vid detta tillfälle så dansade och kalasade man rätt tappert. I rätt ärbara hus så aktades noga det fästman och fästmö icke fick sofva i enrum
med hvarandra åtminstone tills det var utlyst, men nog öfverskreds detta
förbud ofta och vållade ofta förtidiga giftermål eller bröllop till sorg för
samvetsömma föräldrar och nesa för öfrige anhöriga.
Nu är tiden inne att tänka på de presenter som fästman och fästmö äro
skyldiga hvarandra och deras fränder. På fästmösmarknaden skulle den
simplaste fästman köpa ring, handskar och bok men vid mera förmögna
partier så skulle en grann Sjal och mer dylikt köpas. Men nu och mera så
skulle blifvande brudgummen skänka den blifvande brudens närmaste
fränder och synnerligen hennes fader och bröder, Hatt och Västtyg.
Fästmön å sin sida hade däremot mycket mera att utgifva. Det skulle
vara Svärfarsskjorta och Svärmorssärk och om hon var särdeles hederlig
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så skulle fästmannens därnäst närmaste fränder hafva något ock.
Vigtigaste var brudgumsskjortan ty den skulle vara finare och i allo
bättre utstyrd än de andra; äfvenså brudsärken. Fästmö var skyldig att
väfva och sy allt detta linne och på detta skulle fästmöns duglighet till
det närmaste bedömas. Men, tyvärr, blef mången fästman lurad därpå ty
det fick ofta gå genom andras händer. Hon skulle äfven gifva västtyg åt
fästmannens fader och bröder. Därtill skulle fästmön bekosta brudgumskläderna, råck, byxor väst och hatt jemte halsbeklädnad och skulle
fästmön spinna allt garnet och väfva ett det finaste vallman som kunde
ärnås, men si det blef ofta en benig sak ty här fick hennes moder alltsomoftast sitta emellan. Fästmannen gjorde sig nog möda att öfverraska
henne under hennes arbete men många orsaker fanns att åsidolägga
sådant arbete vid hans besök. Och icke heller vågade han påyrka något
därom ty många hemligheter lågo förborgade hvilka icke fingo vidröras,
ty det finnes så mycket ondt till. Fästmannen kunde nog i fästmöns hemvist få träffa skräddare och märka sig kläder men nog slapp han se hurudant tyg därtill var bestämdt förrän tiden blef om allan rättfärdighet
skulle uppfyllas. Hade fästmön tillvärkat tyget själf då kunde hon vara
stolt om hon förstulet kunde visa det på förhand men då fick icke någon
annan nys därom. Det var då en ren nödvändighet för en hederlig fästmö
att tillvärka brudgumskläderna, som skulle blif va den yppersta högtidsdrägten för hela lifvet, och då icke något så passande fanns att köpa; och
äfven skulle ju hennes make med stolthet bära en sådan drägt. Men snart
nog blef detdär vallmansväfva så tråkigt och sinksamt och tillgång på
fabrikater mera allmän så att fästmön köpte kläder; hvad var penningstyfvern för något när den fanns emot ett sådant besvär. Bruket ökades och
fortgick och fortgår än och nu äro få bonddöttrar som skulle kunna tillvärka en för ändamålet anständig drägt. Men Gudnås, tidens kraf tager
för dryga offer. Som brudgums och presentlinne skulle vara värkligt linne,
af hemmaväxt och hemmaspunnet lin tillvärkadt så fordrades en viss
duglighet äfven i denna väg och hvar skulle man nu träffa en kvinna som
skulle kunna tillvärka en sådan väf.
Brudgums och brudlinnet måtte vara af hvad slag som heldst så fick
det icke begagnas oftare än det kunde vara i godt skick att begagnas eller
antagas till dödlinne.
Fästmannen skulle äfven visa någon konstfärdighet i fästmöspresenter.
Så skulle han göra en härf och hvarå okanet och nedra delen af skaftet
voro målade i ljusblått och prickadt med äkta röd cinnoberfärg. Därtill
var ett hol innborrat i skaftets öfra ända och ett par blykulor inlaggda
samt holet till det yttre igenpluggadt så det blef en skallra. Denna härf
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nyttjades visserligen första året efter giftermålet men mången kvinna
satte så högt värde därpå så att hon inlades i klädboden och gömdes såsom ett kärt minne. Så skulle fästmannen göra nystpinne som var nog
konstigt tillskuren med skallervärk utskuret ur samma stycke. Så skulle
han göra klappträd och kafveldon och hvilka äfven skulle vara artigt
nog tillkrusade. Därtill skulle han göra en härfvil, men ägde han icke
förmåga att göra den själv så fick därmed bestå ty sådant fick icke gå
genom andras händer. Strumpbräde var ock en vigtig fästmöspresent ty
när strumporna tvättades så skulle de sp[ä]nnas på bräde för att få sin
jemna form.
Kunde fästmannens presenter i denna art utföras med smak och så att
den var i mottagarinnans och hennes föräldrars fullkomliga tycke så fick
han genast en hög tanke om sin duglighet och ökade Svärföräldrarnas bevågenhet för honom som kunde hafva ett stort inflytande på hans framtid.

Äktenskapets mellanspel
Hvar och en individ som ingår i lagstadgadt äktenskap tager, medelst
förestafning och efterläsning, försäkring på den sattsen: att älska hvarandra i nöd och lust; men det gifves ofta en allt för talande och framstående motsatts. Orsakerna kunna här vara mångahanda. Dolda frön
kunna finnas omedvetet för båda redan långt före de giftas bekantskap
som först efter äktenskapets ingående kunna utbilda sig och gro, dels om
den fysiska naturen förnekar sig själf, och dels hvad afund, förtal och ömsesidig egennytta så ofta framkallar. Om större eller mindre brist förefinnes för uppfyllandet af Bibelns bud: Föröker eder och uppfyller jorden!
så är detta nog snart en vigtig orsak. Som grundfalska och lagstadgade
fördomar bjuder en hvar att icke kränka religionsbudet eller öfverträda
på höfviskhetens och den falska blygsamhetens helgade område så blifver just detta ett brott emot naturens rätt och tillämpliggör talesättet och
sattsen: hand i hår och knif i strupe. Detta redan bringar månget äktenskap vanärande, sårande och sorgliga uppträden och gör sammanlefnaden
i allmänhet plågsam och bitter.
När skall väl sådana förbindelser få brytas utan den hårda domen:
Skandal! —? —
En värklig eller skenbar följd af världig eller skenbar orsak blir Svartsjukan.
Man säger här:
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Gua nåde den som svartsjuk är
De' ä' en Helvites plågä
Men den kan botäs mea lagerbär
Och slås i baken med kokhet kådä.
Häraf synes som sjukdomen, om den så kan få kallas icke är svår eller
obotlig, men, tyvärr, är den det likaväl och bringar många om lifvet då
den föraktar att bringa huslig och daglig oro, jemte ständiga slagsmål och
trätor.
Ett barnlöst äktenskap skrifves eller räknas vanligen till den enas
eller den andras nackdel och blifver i sådant fall oftast af sorglig beskaffenhet. Men det gifvas äkta makar som lefva i den fromma tron att Gud så
förordnat, och då skulle man ju begå en svär synd om man skulle klandra
sitt öde. En annan orsak antages äfven för barnlösa äktenskap i det att
endera äro snöpta redan i moderlifvet. När denna tro är hvilande och
stadfästad på religjös och sedlig grund så måste äktenskapet anses lyckligt och ofta värkligen vara det.
Trösten öfver den förlust och brist i naturens ordning som af förenämnde
fall kan vara förorsakad kan nu icke sökas på annat sätt än igenom jordiska ägodelars förvärf och samlande. Men om i något fall en dylik hog
eller passion kan innom ett äktenskap vara förenad hos båda individerna
så visar det sig ofta att den hos endera uppgår till gränslös girighet hos
den ena till den andras skada, då är likaledes den husliga friden störd.
Den som har många barn säger om den som inga har: Så lycklig den och
den är! icke kännande den barnlöses sorg och trånad öfver att inga ha.
Men man skall därföre aldrig höra att någon som har många barn egentligen klagar öfver sitt hårda öde. Tvärtom säga de: Jag kokar icke i större
gryta för det, det blir väl någon råd; och denna tröst är just den lyckligaste. Betänk! Man har exempel på fattiga föräldrar som uppfödt 12 å 14
barn (Tolften full och bandet utom blir 13), alla till nyttiga och värksamma medborgare, då däremot förmögna föräldrar uppfödt en å två till
veklingar och lastbara uslingar.
Den som har ett å två s:k: önskebarn antaga hvar och en sitt älsklingsbarn som med hvarandras bifall och goda minne bortskämma och förklema dem; men den som har mänga, den har icke tid att egna någotdera
någon särdeles omsorg utan hafva dem alla lika kära. [Här gäller] ett
ordspråk: Det skall alltid vara ett trull i hvarje kull; men om detta än
ofta nog vinner tillämpning så sker det oftare hos de förmögnare än hos de
fattigare.
Om föräldrar hafva flera barn så sades nyss, att någon eller några
sympatisera till hvardera af föräldrarna och då förmärkes aldrig tvist
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emellan föräldrarna om någonderas rätt eller sätt att råda öfver barnens
uppfostran och bestämma öfver deras vanor, som likväl ständigt sker då
de hafva blott ett enda.
Det gifves visserligen familjefäder hvilka på skämt eller allvar, med
eller utan skäl, befogadt eller lättsinnigt vilja frånkänna sig faderskapet
för någon eller några af barnen aflade under dess lagstadgade äktenskap,
och därigenom bringa moln på klar himmel, styng eller smärta uti en
skyldig eller oskyldig makas bröst; men som dylika påståenden icke
kunna eller fä bevisas, eller någon grund för dess bevisning ens kan förefinnas så aftyna de och förblekna, och försvinna i en spårlös glömska — I
den äktenskapliga barnskarans hem finner Svartsjukan knappt nog inträde, och alldeles ingen hyll eller näring —
Ett ordspråk är: Det våller icke en att två träter.
Om, då tvenne ingå i lagstadgadt äktenskap en, någondera eller beggedera låta beherrska sig af köttslig drift och sinnlig lusta begå de en
ganska stor villfarelse i det de icke bry sig om att skåda in i hvarandras
moraliska karaktär. Begäret efter jordiska och materiella, vinstgifvande och rikedomsbringande fördelar, ägodelar bli ofta lika villfarande. Då hvarken religiös bildning eller den allmänna folkbildningen
ännu mäktat lägga band på begärens och egennyttans tygel, så hafva
dessa, uti ett efter allt utseende lyckligt äktenskap, ofta bringat kif, trätor och oro och själfva rättfärdigat sin härda dom —
Språket: När hvar och en sin syssla sköter/ Så går det väl ehvad oss
möter vinner inom den äktenskapliga härden ofta en betydelsefull
tillämpning.
Det händer icke sällan att makar göra intrång uti hvarandras rättigheter, blanda sig i andras göromål dem de icke förstå i det de försumma
egna åligganden. Och när sådant sker genom magtspråk eller såsom befallande handlingssätt så alstras ofta en svårbotlig misssämja och som till
och med på mänga ställen kan blifva obotlig — Däremot gifvas det äkta
makar som pyssla med hvarandra på ett så intimt sätt att den ena rådfrågar den andra om egna göromål dem hvar och en ganska väl själf förstår och fullt kännade rättighet och pligt för dess öfning.
Det gifvas likväl altför ofta och altför många äkta makar hvaraf den
ena har mera insigt och drift i den andras göromål än hvad på denne
borde ankomma. Om den ene med tålamod och ärkännande sin svaghet
fogar sig efter de tillrättavisningar som den andra gifver så är ju icke
detta att fördöma, huru löjligt det än kan synas.
Men man har exempel på att dylika äktenskap bringat såväl materielt
förvärf som huslig trefnad, och framalstrar värksamma och sedesamma

»Brudfrämmat med förning. Teckning av C.A. Dahlström i Svenska folklivet (Sthlm 1857). Nordiska
museet.
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»Bondbröllop wid Hjula i Södermanland Nov. 1837». Färglagd teckning av Fritz von
Dardel. Foto Nordiska museet.
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medborgare och medborgarinnor till båtnad för stat och samhälle.
Så mångsidiga och skiljaktiga bevekelsegrunder kunna vara för upprättandet af ett lagstadgadt äktenskap, så mångsidigt vexlande kan
äfven det äktenskapliga lifvet fortgå, men resultaterna blifva blott två:
Sämja eller trätor, lycka eller olycka.
Ett i sämja och enighet fortlefvande eller fortfarande äktenskap avslutas ofta af den oblikeliga — döden, men hvilken vill då låta påskina
att han mildt och fridsamt gör sin rätt gällande. Hvaremot ett i ofrid och
tvedrägt framskridet äktenskap hafva dubbelt upplösningssätt — en
våldsam död och lagen som förr var så vrångvis och nu fått en så mild
form—
Lef, ja lef för äran, dygden!
Dö, ja dö för skammen, blygden!
En ening uppå trohet byggd
Gör säll, så huslig härd som byggd.

Frieri
Första händelsen:

1. Scenen
Fader Frans. Mor Maja (Förmöget bondfolk)
M:M: Vet du far, hva ja ha tänkt?
F:F: Nej! Hur ska ja kunna vetä de'?

M:M: Jo vett du! Vårän Anders pöjke ha' nu gått å stutä så länge så de går
aldri väl, te sist. Han ä nu snart sina 40 år, teminstone över 30, å du vet
fell vi kan inte levä te evig ti' vi heller ä' de vure ti' på nu han skulle
ta' ve' å försöka sej på egen hann. Men si han skulle '1 han som andrä
jiftä sej, förstås, menär ja' — vi bör fell tänka på att inte hemmane' å
di arä smulo' vi ha karvä ihop inte' ska' stä för hi ha å kommä i opartiskä händer. De vure ju ett stort härrans spettakel om släkta skulle dö
ut. Å' vi vet för resten inte' vi heller vem ska' si öss te' goä på gamlä
dar, dej å mej, förstås.
F:F: Ja vett du mor ja' ha' nok gått å' tänkt ja' ukä som du nu säjer å' ha'
väl olä ått 'n om 'e' me', men då slör han luffsen i väre å' säjer inte' så
mykke som srnakk, en gång.
M:M: Ja vi får löven te' å' ta' i tu me' de' där å' de' rikti't på skarpä
alväre' ändå. Men, vet du va' okken skulle vi funderä ut ått'n?
F:F: Du har ju liksom lite' garnmel släkt du där börtä i Runtunä, du, å' ja
tror de ä' ett bra kvinfolksras didär, för du ä"nte' så börtä du heller. Je
mej si, din morfars brorsons kusin hadde ju en syssling som va' jift me' en
spektoräre å' di hadde e' doter, höle ja' tal på, som skulle varä e'
dunderduktig dös, för ho' kunne bå' bryggä å' bakä å' spinnä å' vävä å'
väl sy e' fortä å' väl en särk me' om de jällde på, sa' di. Å' så lär ho väl
inte bli så barskrabbä heller om farn å mora skulle dö nå'n gång, för
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farn hennes ha' nok han, som flerä tokka där junkkar] roffä åt sej bå'
de' enä å' de andrä, ja tror te' å' me' di sa' han ville tjöpä gäln åv husbonn' häromåre', ja ha, så sa' di teminstone.
M:M: Ja de må varä hur de' kan me' de', i de' storä helä, men si tokka där
förmögenheter som 'n inte' ha arbettä sej te har ingen välsignelse me'
sej, säjer di, å' gu' vet okke' de' kan varä. Annä slag du å' ja', far, vi ha'
nok fått plitä för vårä smulur, bå' sent å bitti' från de' röä sola ha' tittä
i fenstre' å' te' måån ha' kummi opp. Så inte' för de' just, för pengra
menär ja', å' så tjänner ja' na inte heller förstän de' ä' tjokkä släkta. Å
så te' alt spettakel så hette ho' Britä, tror ja' ja' vill minnäs. Å' si de'
där namne' har inte' någe' gött me' sej, för e' flikkä teminstone, de' kan
varä när di blir kärrgär, en gång — Du vet inte' hur de' hänger ihop
me' de' du, men ja' vet 'e' ja', å kan nok säjä je' en ann' gång, likkä, då
[Antligen —
F:F: Jaha å joho! nu blir de' som ja' ha' tänkt å sagt, å' i moro' så tar ja å
sätter före å åker te fjälsman heller klokkärn, heller okken vi ska ta'
te' ärndeskar, å' han får åkä dit å' hörä å' si sej före (ja ha' så när sakt
han skulle tjännä sej före me', som prästen sa; men de' — — — — fälv)
få si va' de' likär — Ja han får ta' vånn brunte, å ma'säkk ska' du rustä
te ått 'n så han inte svälter på 'stavägen, förstås — Ja mor, ja vill inte
tjära ska' rå' allä gåger för då bär de ändå opp åt vägga' — — — —
Lugnä dej du mor, barästä! Jaha nu blir de' söm ja ha sakt, å' därme'
punkt! — -M:M: Härre gud va ja' tägker på den fattigä Anders-pöjken! Gu' låte all
ting gå väl! (gråter sinä modigä tårär)
F:F: Ni ska' bäddä i vinnskammärn ått mej te' natta för ja' vill liggä för
mej själv å' ha' ro, förstås — Gu natt me' dej Majä!!

2. Scenen
Mor Maja. Pigan Stina (gammal trotjenarinna)
M:M: Hör du Stinä! I kväll ska du bäddä vinnskammärn ått far, för han

vill liggä jensammen, gu' vet va' ja' ha' syndä hönöm imot, å' du Stinä
får liggä bakom ryggen på mej i fars ställe, för de' blir så sökkert ellest
— De' angår ingen mir hur vi har 'e', förstår du. Ta nu å gör en väldig
skrälldus mea pangkakur, som te' ma'säkk, förstås — — — — ja ja' vet
inte', ja' (gråter) — Å' så ska' du koka lite' go' nåtval, lite' åv mjölka,
förstår du, du kan säjä ja ä"nte' bra åv mej (yllämående) de' får varä
hur de' vill för resten.
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Mor Majä går å' lägger sig ho, å Stinä ho kokär vitgröt ho.
Far å' Anders å' dräcen sätter sej te' bole' å' äter me' go' smak, å' di barä
sir på varann', men allä ä' tystä som muukär. Å' så går var å' en te' sitt å'
va' di täoker de' tiger di me'. Å' så te' sluts så går Stinä å' lägger sej me'
— hos Majä, förstås, som sagt va' — (Å' Majä ho' sukkär, å' Stinä sukkär
me', men vaföre de' vet 'o' inte fällv — Di somnär). 'N kan fel!' vetä 'n
behöver vaknä nåån gå0 på natta å' Maja ho sukkär äusli't: Håhåjaja!
(Å' väl Stinä me') —
M:M: (Vänder sig te' Stinä) Ha aldri Anders sakt någe' åt dej, Stinä?
Stinä: Å' nok pratär han vö' mej, å' väl ja' vö' hönöm ög likkä, förstås,

men aldri' ha' n sakt någe ont ol, nej inte så mykke som Stakkänder. Ja
ja' säjer 'nte' mir, så länge — (Maja vänder sig åt väggen eller från

Stinä ho börjär alt få myrur i huve' men hur dannä di ä' de' ä"nte' mångä
slugä på de — Gu' give de' väl vure mor'on, tänker 'o' nok.
Far ha fel!' inte lågä ensamter nå'n natt på sina sex å tretti år å dä'före
va' de' så tomt så han kunde då inte få en blun i sinä ögur å' dä före så va'
han ög vaken hinnä di arä, å så han väkkte dom — Gla' å' vänligr va' n
som vanli't —

3. Scenen
Far å' mor, Stinä å' pöjka[r]
Alla: Cumor'on! Gumo'ron! Gumor'on! (Ottvalssupen tas)
Far: I da' pöjkar, ska' ni ta' jer någe' jörä före som räkker te' kvälln å' väl

kanie för mor'o'da'n me' för ja' får löven te' å' farä bört e' gnattä, å' kank
ja' blir börtä par tri dar — Å' du mor ska' 1 styrä för reksten — Ja'
behöver inte åkä på nå'n svag is så ni behöver 'nte varä räddä för mej —
Men kank ög ja' slipper. Cu' vet, likkä! — (Ber mor stiga in i kammaren)
Du ska' si gla' ut mor! De tör varä bäst ja följer me' fälv, på nejda
teminstone, för ärnde' kank kan bli fortäre uträttä' än vi tänker då. Vi
vrier felle te någe' te fyllä på när vi kommer där åt kanten. Du ä' tät de'
vet ja' å' nu som murn, förstår du! Ajö me' dej! (är nu påklädd och går ut,
bärande sin matkoffort) Pöjkär! Dra' ut Jäskärra å' selä på Brunte, likstä
seeln, tjörkseln förstås, å' sätt före å tjör fram te farstu'bro!
Pöjka: Ska' järnä varä! (di er alti' så grömt tjenstaktiga di pöjka, å' de'
tappär di 'nte på heller i de storä helä)
F:F: (Sätter sej i) Ajö me' jer nu allihopa! Ajö Mor! Ajö pöjkär! Takk! Ajö
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me' dej Stinä
Alla: Ajö Far! — Lykksam resä! (järtä sväller nok i Stinä men va' o'
tiioker de' vet ingen mir 'n ho' fälv.)
M:M: Ja gu' give far hadde den där resa jolder å' vure hemma ijen!
(gråter)
Stina: Ja ja' säjer så mykke' me', ja'! (gråter)
4 .

Scenen

(Far åker men ii' i fundzir om han ska' ta' fiälsman heller klokkarn me' sej

— Men — ja' tror ja' tar te' klokkärn för han ä' gammel ä' van i tokknä
där affärder — Ja, må så ha' je!)
F:F: (till klokkärn) Hör du bror! ja vill du ska' följä me' mej bört ett

spa'tag i ett eksträ ärnde, du får vetä je' när vi kommer på vägen, inte
förr förstås!
Klokkarn: Ja tjärä bror, mir än järnä, för ja' vet du ä"nte nogä me' en

fjäling rög när ja' ska' ha' min' rättigheter, å' kan ja' tjenä dej så
F:F: Ja nu åker vi te Tystbärjä å' där rastär vi å' tar öss lite innaför västen, få si sen ... (tysta som möss helä vägen, å nu ä' di ve' Tystbärjä)
F:F: Far nu te' Gla'åsä å hör dej före lite (omtalar sitt ärende) å' hör du

de' bär åt så vet ja' fell du har ögo yppnä ög likkä. Å bjuger di dej bli
kvart så säjer du, du ha tingä kvarter här — Ja behöver väl inte instrujerä dej vidäre, så gammel ä du, vet ja. Sir du å' hör du de bär åt så fäls
vi åt beggis två i mor'o, vi hittär felle på någen sligerbult — Ha nogä
ögä på hur di har 'e' å' va' di har för sej för sla', bå' mora å' dotra —
Lykkä te nu bror — Strumpo har du om ög Majä ska' släppä te' [sinäl
Hur dags på da'n Klokkärn kom te' Glaåsa de kan ja' inte precis säjä, men
summa som de' han kom å punkt å' prikkä så Hans Hansso' — (f:d:
Spektorn, förstås) å' Kärä mor (som ho kalläs) Lenä å' dotra Sarä va' pin
emsamtä inne i stuga. Gubben satt å' rökte si pipä, e' brassenok stor
föskumspipä, förstås, å' de' va' fell' inte' den endä, då äntligen, likkä —

5. Scenen
När Kl: åker förbi gavelfönstre så varsiir di hönöm bå' Lenä å Sarä å' väl
gubben me' kanfe. A' de' va' te' tittä å' glo de' va' en sak de.
Mor Lenä: va' nu! Ja tror Utåkers Klokkärä ä' ute å' åker ja'. De' slog jus'
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som te' en klakk i 'na, för ho' kände yen' 'n sen häromåre' när 'o' va' på
gravöl där i nejda å' han va' me'. Å' si ho' ha' ög hört att han va' en sörts
kumfonär i friärärnden å' dä'före så [sal ho' åt Sarä te gömmä sej bakom
sänga te' di skulle få hörä va' ärnde han hadde, om han skulle kommä in
— Far han sitter lugn söm en kogubbe på la'gålslande, han, som di pe'
sa ja.
Klokkärn: Inkommer klädd i finnkrage, spanskrö me' silverknapp,
föskumspipä, paräpryl under armen å kalöfer ög gu' bevars, förstän de'
va' mitt i stekheta sommärn.
Gu'da! sa' han.
Hans å' Lenä: Gu' da' gu' da' igen! Hur står de' nu te' e'ter de' kommer så
långväga frammän'e — De' ä' fell' ingen dö' heller?
Klokkärn: Ånej! inte' de' ja' vet äv. Men ja' ä' ute å' letär e'ter de' ingen
ha tappä å' en sak som ja' nte Jälv vill ha. De' ä' för en ann' förstås —
(hostar flera gånger) Ja hinnän ja' talär om ärn'e så får ja' löven te å'
ressonerä mej lite' — Ja' ä' dalkäre ja' å' som ja ä' kloklcäre så ä' ja' dubror me' allä, teminstone säger ja' du åt allä i sokkna, fast inte' just bror
me' allä. Men teminstone me' Riksda'sman å' me' fjälsman å' me' tjörkvärde' ä' di arä storgubba' ä' väl me' prästgubben me', när ingen hör 'e',
förstås, för si vi tar öss en knapp i räkken iblan', skam åv säjandes. Å'
dä'före så kan väl spektorn å' ja dussä me' så pratär vi lite lättäre,
heller va' säjer Kärä Mor om de' — — — Kank ja' ä' för näsvis? —
Mor Len/i: Ånej! Härre gud inte' blir gubben min sämre för de; tror ja'.
Hans: Neej! Käre Härr Klokkare (nu så länge) förstän ja' va' spektor di
där ära hos greven, så vart ja' ren bonde sen ja' tjöfte hemmane. Di
tittulerär mej väl för spektor di här sämmermerä fölke', förstås, di som
inte' fått vaan på någe' annä', men äv minä gelikar så ä' de' inte annä
'n bror Hans, ä' ja' mår lika bra för de' å' nu så ä' vi bröder (tager
varann' i näva') å' nu (går te' skåpe' e'ter e' flaska' å' ett glas) går vi å'
tar öss en knabris på de' — (De gå in i kammärn) Stoppä nu pipa. De'
här ä"nte' barä kålrotblan, ska du tro. Sätt dej sen me' vi pratär! —
Jaha du bror! När ja' va' spektor så hadde ja' 1 tillnamn ja' som andrä.
Ja' kalltä mej för plogman, men ja' hörde nok (i smyg förstås) di kalte
mej för plägman, å' de' va' okke' de' va' me' de', förstås, för namne'
jämmer ingen, pe di säjä. Ja [...1] de' så, sir du bror, ja' tjente den där
greven på Vaksnäs i huld å' tro, å' såg mitt å mej väl så mykke te' goä
så mykke' som hanses å' när de' le' nå'rä år så ville ja' ha' mi' lön som
1 Textförlust.
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stog inne å' si då hadde 'n ingå klutär, kantängkä å' så måtte ja' ta'
gåln här åv 'n å' ga"n lite' mirä te, ska' n vetä. Å' så jole han konkurs,
heller slog vanta' i bole som di ple' säjä — ja nok ha han fått släfft te'
fiolra fast ja' ha' hulli' mej strägär 'älv. Å' nu vill ja' nte bytä tröjä
me"n, tror du de', nej platt inte'. Å' ja' ha' minä smulur me' nöje, för ja'
ä' gu'bevars inte' någe' fylli' på de' ja' har, å' skulle så varä att flikka'
mi' Sara, förstås, får sej en skaplig kar' så nok tar di sej fram, alti' —
Skål bror! ja' ha' pratä för lägen, ja'.
Klokkärn: Skål på dej, å' kärä mor å' Sara ska' vi inte' glömmä, nej för
allä di nåder! (hostar å' snyter sej å' tar sej en pris snus ur e grömmeli'
stor silverdosä — Bjuder me' sej) — Nå, apropå! nu ska' vi je öss in på
ett annä kapitel. När vi nu ä' så i samspråk så ska' ja' 1 gå rakt på
saken å' talä om mitt ärne. Du vet '1 du har en slägting bört i vånn sokken, men på långt håll likkä, förstås. Du vet '1 Frans Jonssö i — — — ja'
de' ä' på hustra hanses siä, likkä, men likgött, di ä' skröv rikä, si, å' si
di har en pöjke som får löven te å tägkä på inte' slägta ska' dö ut å' att
han ska' få någen som hyllär sej på gamlä dar. Vi ha' tägt att han å' di
flikkä' skulle passä ihop sej — Farn hanses vet du har ett bra hemman
å' husa fullä mea kritter å' re'skap å' boa (bodarna) fulla me' kött å'
fläsk å' sä', å' de' där, å' skåp å' tjistur å' skryn fullä me' silver å' gull
å' pegär å' tokke där å' ugen (ofvanpå ugnen vanligt förvaringsrum för
dylikt) full me' koppärtjittlär å' råkkär å' böksur å' tjolär å' tröjur å'
täkken å' vepur förutan all ände. Så nok har han guds gåvur alti'. Ja ja'
tro nok de' skulle dugä ja, heller hur, bror? — — —
Hans: Ja utan te' skrytä så har felle vi föa' ög gu'bevars, å' ja' har '1 en
skapli' råkk te' ha' på mej när ja' ska' si ut som fölk. Men si när 'n ska'
gå me' dräga vö arbette så får de' löv å' si ut som 'n skulle arbettä för si
de' går lite' bättre då för dom, vet 'n fell' —
6. Scenen
Mor Lenä å' Sarä (stått cl' lytt ve' dörra altijenom)
Mor Lenä: Härre gud, vet du va', Sarä? — Ja' tror han talte om bå' frieri
å' allt, Ja ve mej tror ja' ke ja' höle någe tokkedär —
(järtä' börjär hoppä opp å' ner i Sarä, ska' n vetä')
Sarä: Såå! tror ni de', mor? — — —
Mor Lenä: Ska' ni 'nte gå ut lite' på ägo' nu minä gubbär me' ja' rustär te'
en bit i munn'? — Å' tittä lite i husa, å' si på hur kalva' å' di arä småbittra hur di mår? — Å' så kan du väl min gubbe göra dej en lov gynom
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hagen å' si om konär ä' de' där — Å' säj sen för mej om piga (Kajsä) har
alt i pastyr — fast piga' ska' 1 inte ha' alt på sin del ho' heller, vi får
fell' alt varä me' vi 6g, Sarä teminstone om tokke' der så — — — Å sen
kommer ni in, förstår ni!— —
(Gubbarna stoppä sinä pipur å går förnöjdä ut i gärdena)
7. Scenen
Klokkärn: Jaa de' här ä' någe te' gälen2 de' här å' ägär å' hagär, ä' så sån

sä' sen. De' här kan slö lite' bättre i spann de' än för mej fatti' fan, ja'
får då gapä å' gastä för vart korn så fan kan ta' halsen — — — men får
di här böndra någe te' husä så har di inge mir 6g, kan ja' tro — ja ja men
har di så! (menär arbete och utgifter)
Hans: Jajamen, har di så! Förstän ja' då feklc de' här hemmane' för rikti't

rövartjöp, gud förlåtä minä synder, ha' ja' så när sagt, så ha' de' alt
hänt me' ändå, ska' n vetä. Men nu gu' vari löv ä' ja' då inte' någe'
fylli' heller, gu'bevars, likkä — Å' om Härren förlänär öss helsa', mor
å' mej, förstås så får flikka' ta' e' som de' står när vi bäggis faller ifrån
en gång —
5= ske-ljudet g = ng då så är ihogkommet
jmfr tidskr. Sv. landsmålen
(fortsättning följer)3

2 Borde ha skrivits jälen.
3 Fortsättning finns emellertid inte.

Bröllop på Fogdö, Hannemora by, Åkers hd. Tuschlavyrer på papper, enligt anteckning av baron C. Ph.
Sack omkring 1820: Bruden åker till kyrkan — Vigseln — Hörn av kalasbordet — Dans. Dessa fyra
utgör endast en del av flera. Sviten är behandlad av Sten Lundwall i Fataburen 1947: »Ett sörmländsk
bondbröllop. En bildsvit från Bergshammar.» Foto Nordiska museet.

Barnsöl
Äktenskapets 4. akti

Så fort någon blir gift så hafva genast kärringarna i grannskapet nog
mycket bekymmer om den nygifta är med sej, så framt det icke är för allom
synligt. Om äfven så skulle vara så räknar man och räknar —
Resultaterna visa sig nog i sinom tid; är det så att mannen skall lappa
prästens byxor eller lappa kyrktaket, eller om han får använda dessa
lappar för sitt eget hushåll, må vara, men nog finnas det de som draga bekymren, om man icke mäktar draga dem själf. Emedlertid om nu nog synliga tecken härtill skulle gifvas och om hvars ursprung man icke får eller
kan fritt döma så kan man åtminstone ändå gissa hvad det kan bli för ett
stycke.
Förståsigpåare har nog förr funnits i det man snart nog af magens form
dömt om det blir pojke eller flicka. Man har nog ärfarenhet af att icke
ofta misstag för sådana iakttagelser och spådomar ägde rum — Vare huru
det ville med spådomarna så visade det sig nog själft att kvinnan blef
blek om näbben samt blef lysten. (Man sade då att hon drog på gröten.)
Lystenheten var så att säga en onaturlig sjukdom förr, men som nu icke
mera afhöres. En kvinna uti en något framskriden grossesse, kände ett obetvingligt begär efter någon viss sak, icke alltid läckerhet, stundom af
hvardagliga eller kända födoämnen, men lika ofta af helt onaturliga
ämnen som födoämnen betraktade —
Fick en kvinna blott smaka på sådana ämnen hvarefter hon lystnade,
om det var naturliga, så var hennes åtrå genast hämmad; men om hon fick
behag för onaturliga ämnen så kunde hon däraf fräta[sl tills tiden var
hardt nog nära inne för hennes förlossning —
Bland ämnen för hennes lystenhet förekom ofta att de åto sand, kalk1 Med blyerts tillskrivet överst på ms (ej med GE:s hand): Tillhör Gust. Ericsson 1889.

142
bandsgrus ur murar, rått mjöl, säd, m:m: — Den kvinnan som är så ärfaren
så hon känner när det kvikknar vet äfven då när hon skall vänta sig, men
detta kan likväl icke bli eller vara allom gifvet. I alla fall så blir det
att tänka på något smått åt den blifvande lilla och äfven några nödvändighetsartiklar eller försigtighetsmått för sig själf.
För barnets räkning så skulle det vara skjorta, mössor blöjor mantlar,
lappar och — lindel.
Kroppslinnet kallades uteslutande skjorta för både gosse och flicka och
var alltid så att den kunde som skjorta anses åt en gosse, då den äfven fick
duga åt flickebarn, emedan man icke på förhand kunde veta hvad kön
fostret skulle hafva. Bomolja var alltid en hufvudsaklig artikel där barn
skulle födas.
Ingen af dem som icke individuellt känna hvad en barnförlossning har
att innebära kan göra sig begrepp om hvad känslor en sådan kvinna får
genomgå vare sig fysiska eller moraliska. — Förutom hvad hon själf lider
så är hennes [tankar?] allvarligen nog rigtade på huset och hvad under
hennes oförmögenhetstillstånd föregå och komma kan — Omsorgen kan
sträcka sig ända därhän att hon kan länge nog vara orolig öfver [sitt?]]
möjligen inträffande frånfälle, hvem som skall vårda hennes barn eller
hvem som skall taga hennes efterlefvande make i besittning. Är mannen
af ett mindre ömsint slag så blifver dessa känslor nog mycket tryckande
och kan ofta hafva störande vexelvärkan på hennes fysik.
Tiden lider och man måste förorda med någon som skulle biträda vid,
eller så att säga, värkställa förlossningen. Det fanns icke barnmorskor då
som nu utan det var någon klok gumma här och där som utgjorde hvad en
sådan nu tillkommer. Då barnmorskor egentligen började antagas blefvo
dessa ömma om sitt privilegium och om nu en sådan, som förut inom sin art
haft detta bestyr, af ålder och vane värkställde förlossningar så blefvo
de småningom lagförda och dömda till drygt ansvar — Ett obehagligt
förhållande ägde emedlertid här rum, ity att lagligen examinerad och
antagen barnmorska hade för stora distrikt; nu däremot är nästan en i
hvarje socken — Anmärkningsvärdt är emedlertid att oftare hör man nu
af olycksfall vid barnförlossningar, än i den tiden då inga egentliga examinerade barnmorskor funnos.
Jag får på ett annat ställe nämna om de tjenstemän och qvinnor hvilka
gent emot de naturligen och själfmant antagna för samhället uträtta —!
— !— !—
Alla tillredelser till ett barnsöl måste tagas i beaktning långt innan
barnet skulle födas och ett dylikt bekymmer hade äfven en betänklig invärkan på kvinnans fysik under förevarande förhållanden.
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Emedlertid då tiden snart nog är ute så måste häst stä på stall där man
sådan hade och om sådan väg fanns att en sådan kunde begagnas för att
åka efter någon. Men vanligtvis voro granngummorna med hvarandra så
bevandrade i förlossningskonsten så att icke någon egentlig praktiserad
kvinna behöfde efterskickas. Det gick nog bra i allmänhet men nog fick
kvinnan utstå svåra kroppssmärtor. (Under förlossningsplågorna brukade
de biträdande kvinnorna utforska barnfadern där man af mägtiga skäl
icke ville namn gifva honom, eller man betviflade den lagliga.)
Ja tiden är ute och den som vet sig skyldig vara får fara eller springa i
kultingebud och den kvinna till hvilken man ställt sin tillit är icke sen
att följa med om det än är i mörka natten; och vanligast förekommer
sådana ärenden nattetid. Två eller tre grannkvinnor blefvo därförutom
påkallade för att vaka öfver den nyfödde så att icke trollen måtte byta
bort dem mot sina egna.
(Under förlossningen skulle ovillkorligen mannen vara biträdande för
att med hopknäppta händer hålla kvinnan om ryggen. Det första kvinnan fick förtära var Ölsupa eller s:k: kiirrngbadd, som tillbars af närmaste granngumma.)
Barnkristning skulle ovillkorligen ske inom tre dygn och utan afseende
på barnsängshustruns tillstånd eller väderlekens beskaffenhet. Däraf
följde äfven att barnsängshustrun såsom matmoder genom bullrande bestyr
och egen tryckande omsorg ofta gick i en förtidig graf; och äfven månget
barn, för svagt för kyrkofärd och i ett elakt väder gick till Gud som man
säger. Alla främmande som inkom nu under det barnet var hede d:v:s:
odöpt, skulle alltid gifva en slant till Såpa åt den nyfödde; och hade
man icke penningar så mistade man hufvudbeklädnaden. De kvinnor som
vaktade barnet voro i sådant afseende nog oförsynta och djärfva att anfalla en inkommande och annamma hufvudbonaden, tills hon hunnit få
fram slanten som kunde få pasera med en trestyfver eller 1/2 skilling
banko. Men ock då en mansperson tvungen eller otvungen ärlaggt denna
tribut så fick han sig en Sup med tilltugg därtill — således ingen egentlig
förlust.
Nu blir för barnfadren att bjuda faddrar. Till faddrar tagas vanligen
sådana som äro i skyldskap med både fader och moder, lika många till
hvardera, men af ungfaddrar utser man gärna någon som till en sin skyldige eller slägtinge kan passa till blifvande make. Minst fyra faddrar
skall det vara, två gifta och två ogifta, gammelfadder och ungfadder;
men det kan ock vara åtta. Äro de i skyldskap varande som äro själfskrifna faddrar så långt aflägset boende att de icke kunna bjudas eller komma
att personligen närvara, så uppskrifves likväl hans (dess) namn och
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någon annan af grannar eller goda bekanta få svara samt i allt fungera såsom värklig fadder. — På en sådan fadder kan egentligen till[l]ämpas
ordspråket: Stå på ljugärsten', hvilket får gälla för faddrar i allmänhet.
Ordspråket förklarar sig själft på det viset, att de förbindelser som faddrar i allmänhet, enligt ritualen, ikläda sig, sällan blifva påräknade att
uppfyllas — Aldrig! —
Till barnsöl fordras, såväl som vid alla andra s:k: kalas, kokmor, och
är det någorlunda med tillgångarna i huset, så skall ett hejdundrande
kalas tillrustas; och har matanrättningen hufvudsakligen samma ordning
som vid bondkalas i allmänhet och hvarom på annat ställe är utförligare
omtaladt. Icke är någon vinst att gå på barnsöl, så säger man i allmänhet,
ty penningar måste vara på fickan. (Affärd till Kyrkan eller hemta
präst. Se Noten2>
Man äter och kalasar super och dricker, som tillbörligt är, och barnsängskvinnan måste ock hafva litet av hvarje rätt, om hon vill eller icke.
När man nu är placerad vid bordet så skall alltid faddrarna sitta högst,
och så slägtingar, samt vidare så som man är ansedd till. Men är prästfolket med, då få de hedern att sitta högst och emellan ungH och gammalfaddrarna. När man nu hunnit så långt att steken är framme då vet
faddrarna sin skyldighet att först genom eget föredöme offra en skärf på
en enkom därtill framsatt tallrik, och så ytterligare uppmana hvar och
en af bordslaget att tänka på den lilla med litet tvålpenningar. Är prästen närvarande så gör han vanligen första propositionen, om han ock
undandrager sig själf.
Ännu 1830-40 var det nog för mansfaddern att gifva Tjugofyra skilling
och kvinnofadder hälften däremot, samt de öfriga af bordslaget från 24
sk till 3 sk, och kunde då hela insamlingen belöpa sig till 5 å 7 Riksdaler
riksgäldssedlar. Men på sednare tid så slapp ingen manlig bordsgäst med
mindre än En Riksdaler, och kvinnorna i proportion därunder.
Då nu alla ärlaggt sin tribut, diskvandten icke en gång undantagen, så
öfverlämnas tallriken till barnets moder, om hon har medvetande om att
emottaga gåfvan och tacka därföre, och gifvarne ärhålla en sup som
kvitto, och denna ändå extra, utan någon beräkning som maträttssup.
Var huset välbärgadt så skulle dessa penningar gömmas, och kunde
fadren då tillsätta något för att få en jemn summa. Och för dessa penningar så köptes någon silfverpjes, som var och förblef barnets egendom.
Det kunde ock hända att slägtingar vid bordet kunde gifva en större eller
mindre silfvernagel, tumlare, sked eller dylikt. En hederligare faddergåfva kunde lofvas (och kunde bestå af Hemman, ko, häst, säd o:d:) Det
2 Planerad not saknas dock.
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var likväl icke alla föräldrar som hade sådan omtank[a] för sina barn, ty
beho f vet påkallade ofta dessa penningars användande i hushållet.
Oaktadt nu faddrarna gaf penningar vid bordet så voro de icke frikallade
för faddergåfva. Denna faddergåfva kunde dels bestå i penningar eller
silfver, dels af klädespersedlar, såsom kängor, lintyg eller klädningstyg.
Mannen gaf vanligen kängor och kvinnan andra kläder. Detta var en
stående fordran om än i tio år.
Efter sedan man laddat sig väl mätt af äta, supa och dricka, så satte
man sig att prata en stund och så togs kortleken i anspråk genom lindrigare penningspel såsom pass, trikort och på sednare tiden Kille, och de som
icke voro hågade därmed gjorde sig någon polska eller gjorde lekar; de
äldre sutto och pratade om hvarjehanda. Då man sålunda fått hållas en
stund så kom far själf med bränvinsbuteljen och dess drabanter, tumlarena,
eller ock halfkvarterskappen och man fick sig en sup. Och sedan Kaffe
blef i bruk så blef snart nog därefter en Uddevallare. Sedermera fick man
efter man suttit en stund, och icke långt emellan, bränvin och bröd, hvarjemte ölbägaren stod på bordet för allmän disposition.
Slutligen fram emot klockan tio eller tolf så framsattes en försvarlig
matrisp, och hvilken togs stående eller gående, och på fri hand. Sedan
började man att fundera på hemgång, men icke för ty, så tager man kortleken ännu ett tag, emedan somliga har flera bankovittnar kvar, eller
somliga vill väl ha sig ännu en Knaberarius, o:s:v:
Men likväl till sluts så måste männerna lyda sina gummor, dem som sådana hafva och med allvar te sig till hemgång. Färdsup måste det vara.
Man tackar och tackar och tackar om igen och för hvarje gång man tackar
så skall det vara färdsup och detta så länge man tror sig rå med sig själf
och hvad man fått. Om änskönt man kunde med heder komma ifrån
kalasgården, så blefvo många snart nog knäfattiga och togs mången kullerbytta tillgodo, men den som hade någon kvinlig vän eller ledsagare så
fick denna nog besvär och ofta nog måste man vända om, ty si somliga
kanske druckit för mycket färskt dricka, somliga ätit för mycket kål och
somliga tål icke färskt bränvin eller sådär. Ursäkten gällde och man fick
ligga kvar. Men om morgonen då samvetet vaknade så rymde mången af
skam, men somliga tog allt en förfriskningssup tillgodo, och kunde då på
nytt gifva några skillingar under enskyllan att han gifvit för litet aftonen förut. Dylika beteenden klandrades aldrig, ty hvar och en visste med
sig själf hvar skon har klämt.
Nu först börjar det bli tyst och lungt och barnsängskvinnan kan få en be-
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höflig hvila. Bondkvinnorna voro i alla hänseenden tåligare och starkare då än nu.
När man nu undanstökat allt och kommit i sitt vanliga esse så börja
gummorna, först närmaste slägtingar, och så grannar och goda bekanta
komma med sina grötkrukor eller grötskålar, och detta hafva de omakkorderat vid barnsölet och så att icke flera må komma på samma dag.
Denna gröt skall vara af utsökt beskaffenhet; men just nu kan det visas
huru duglig en kvinna är att tillaga gröt och äfven huru godhjärtad hon i
själfva värket är. Många kvinnor anlitade en välkänd kokmor för att fä
hedern, och mången knusslade sig så skamligt fram som heldst. Men si det
är ingen heder att skämmas! — Och just därföre så dröja de snålaste till
sist att icke någon får smaka deras gröt.
Detta grötbärande fortfor tills hennes Kyrkogång inträffar, hvilket
uteslutande är fyra veckor för ett flickebarn och fem veckor för ett gossebarn. Då grötgumma under denna tid anländer får icke mannen vara inne
utan fly som en främling; men skulle någon af förvetenhet komma med
gröt efter kyrkogången, då tillfaller denna gröt mannen och den gifvande
blir i all sin välmening utskrattad. Nog kan man väl förstå att icke3 mannen, barnena och det öfriga husfolket fä sig en sliffs af den lagenliga
grötbärningen, men detta måste ske i allsköns hemlighet. Skulle en barnsängskvinna fortfarande nödgas hällas vid sängen, så brukar man
tillbära henne ölsupa och hvilket då får passera i stället för gröt, men en
hederlig gumma uteblifver icke gärna med gröten ehuru hon burit ölsupa.
3 Felskrivning? "Icke" torde utgå.

Sjukdom, Död och Begrafning
Åkers härad 18321

Sjukdom
Att vara sjuk, att hafva en sjukdom, att vara behäftad eller besvärad af
någon slags sj ukä, äro hos folket uppfattade såsom trenne olika och oskiljaktiga begrepp.
SJUK är man då man är sängliggande, och ändå värre, när man ligger
emellan lakan; då man icke orkar äta; och vara hängsjuk, när man ehuru
gående uppe, icke orkar arbeta eller äta sina fulla mål, m.fl:, barn kunna
vara lärsjuka. Dessutom kan man vara sotsjuk.
SJUKDOM antages vara inombords, då man känner inom sig en opasslighet, hvars orsak man icke kan förklara, men som likväl är ihållande, och
SJUKÄ (fem:) kan vara kroppslig opasslighet, svår nog i utbrott och
värkningar, eller såsom en envishet eller intrig rådande hos vissa personer. Exempel af första slaget äro: Halssjukä, Buksjukä, Gulsjukä,
Springsjukä, Spysjukä m:fl: Och af sednare slaget: Svartsjukä, ätsjukä,
de' ä' helä sjukä' de': om en person, isynnerhet om personernas otålighet
öfver att icke få sin vilja fram. (Hälsot (helsot?) säges mången få: genom
kärlek, vara våt, af stryk el: våldsam behandling. Förkylning kunde ej
äga rum. —

1 Anteckning till rubriken i ms (ej med GE:s hand): Äktenskapets 4 häfte. Tillhör Gust.
Erikson 1889.
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Tag glada lynnet af en gök
och fetman af en fläkter lax
och märg som drifyi[t]s uti spö
som basat har en tjyfvakuk
som stulit har en tre års stut
och knoga detta väl ihop
och lägg det väl i krusadt stop
så blifver det en rigtig kur
och sätt i ändan på en lur
och blås det sen i magen in
så blir du fri från sjukan din)
Lokala smärtor kunna och böra botas med radikala medel af häftigaste
och hastigaste värkan, men att bota en sjukdom, skulle till intet tjena; ty
är det till döds, så finns ingen hjälp, men om icke stunda ä' ute så lefver
man nog.
Följakteligen söktes icke läkare, ty man mente att den stora läkaren
(Gud) var den säkraste. Och är denna åsigt ännu hos många så fast gällande så att vid föreställning om att i en sjukdoms början eller under dess
fortgång och tilltagande man får det svaret: ja' kan nok dö uta' doktor.
Att vara sjuk är icke något helsosamt, menar man, men att dö utan att
hafva en längre tid varit sjuk, är heller ingen god sak. Om man får höra
om en person som hastigt aflider, så beskärmar sig kärringarna ärbarmligt att den människan icke fick tid att besinna sig och i allmänhet så ligger en vigtig religiös uppfattning af nödvändigheten att vara sjuk för att
saligt kunna dö. Afseende fästes likväl på människors olika lefnadsförhållanden, ty den för ogudaktig ansedde, kan gärna dö som en hund, då
däremot den fromme blir sökt.
Emedlertid då en person fått legat länge nog sjuk så att såväl han själf,
den sjuke, som hans omgifning beklaga: att Herren icke vill taga bort
honom! — Nödvändigt är likväl, då man tror fullt och fast att sjukdomen
är till döds, att i kyrkan från predikstolen låta bed' för den sjuke. Den
närmaste anhörige tillsäger då prästen därom och förbönen: begäres församlingens trogna förbön för N:N: som är ganska sjuk och svag! uppläses
hvarje Söndag tills den sjuke dör eller är tillfrisknad och hvarom bör tillsägas. Men det är icke utan exempel att man bedt för en längesedan afliden om prästen är själf glömsk eller om tillfälligtvis prästombyte är
den söndag då den döde begrafves; eller ock kan den sjuke själf vara tillfrisknad och själf vara i kyrkan och höra bönen öfver sig själf läsas. Rätt
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ofta lät man bedja innan personen ifråga var värkligen farligt sjuk, och så
var det så att den sjuke så fort som möjligt skulle efter tillfrisknandet besöka Kyrkan för att prisa Gud med bön och tacksägelse, då ofta gafs någon
skärf till Kyrkan och de fattige, om det var någon som hade råd därtill.
Man har en god tröst och tillfredsställelse med den sjukes tillstånd så
länge man kan plugga i honom äta och han icke spyr öpp det. Mången sjuk
förmår icke äta af hvad som finnes i huset utan längtar och längtar oupphörligt efter ombyte, och om man får det man efterträngtat och icke ändå
förmår förtära det så är det illa beställt. Som godt tecken anser man att
maten må få ligga kvar i magen det längsta för att kunna hafva nytta
däraf, men just detta har ofta påskyndat döden, då en ohjälplig förstoppning inställt sig — Men stunden är ju ute! — Vissa beställsamma kärringar
besöka gärna en sjuk för att göra sig till och uttala sina åsigter öfver möjligheten af den sjukes tillfrisknande, och dessa förstå nog att ställa sitt
tal efter omständigheterna. (Rör den sjuke på hufvudet vid en främmandes ankomst så frisknar han till, men rör han på fötterna så dör han.)
Mången gör sig icke någon möda att dölja sin önskan öfver den sjukes bortgång då arf eller en ny make kan vara i kikaren, men mången sådan där
spåkärring kan gifva djupa och svåra sär i känslofulla hjärtan om de
finna sin räkning därvid.
Om en sjuk med skarp blick anser framförvarande personer; om den sjuke
vill ömsa sängplatts, så anses detta såsom tecken att tillfrisknande icke
kan ske; Om man med en fläskbit gnider den sjuke under fötterna och
bjuder en hund att äta och denna föraktar det är ock tecken att döden snart
infinner sig. (Om främmande hosta i Kyrkan, så dör någon inan veckans
slut.)
Då all förhoppning om tillfrisknande synes tillintetgjord så får man
tänka på att vaka öfver den sjuke och då äro nog kärringar som vilja vara
närvarande, två å tre, och om den sjuke är tillfreds med sig själf och nöjd
att dö så åhör han gärna föreläsningar ur Gudeliga böcker, men om den
sjuke har ägodelar, från hvilka han har svårt att skiljas så finner han
ingen tröst eller hog för eller af sådana föreläsningar. Huru länge det
dröjer så börjar man varsna dödhinnan på ögonen och då börjar den sjuke
mer och mindre arbetä med dödn. Då skall allt vara tyst och man skall
läsa hvad läsas kan. Somliga har svårt att dö och då afbrytes synålar
öfver den sjuke, kläderna uppsprättas; finnes fjäderkläder så skola dessa
borttagas, ty det kan vara hönsfjäder däri o:s:v: Klockan ställes. Under
dödsarbetet är hvar och en så Gudfruktig som möjligt, andeliga och Gudliga böcker lägges på och omkring den döde — alt för att afskrämma den
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Onde att han icke må komma och lägga vantarna på Själen i det ögonblick då den lämnar sin jordiska hydda! — !— ! —

Döden
föreställde man sig allmänt vara ett kroppsligt väsende ehuru osynligt. I
den mohn som dödsarbetet var långsammare och svårare så ansåg man de
goda och onda rnagterna gjorde sin rätt till själen stridig.
Då det nu var slut, som man sade, så blef att läsa och bedja, såväl för
den döde som för sig själf, hvar och en. Genast, emedan kroppen ännu var
mjuk så lades alla lemmar uti det måst utsträckta läge; men först skulle
kroppen tvättas, håret kammas och skägget afrakas, om det var mansperson. Detta skulle värkställas af ett par Gudfruktiga och anständiga
kvinnor, och kallades detta att ta' 'Opp. En mansperson tillkallades för
att raka och denna fick den rakknif som begagnades om den var gillad att
emottagas, i annat fall tog en af upptagskvinnorna den för att därmed
snepa grisar. Efter tvättningen påtogs dödlinnet och skulle detta vara
brudgums eller brudlinnet om detta fanns i behåll, i annat fall något
annat som var helt och rent; därtill strumpor äfven hela och rena. Så
lades liket på ett sofflock eller ock på någon gammal långbordskifva med
en liten hufvudgärd och kroppen betäckt med hvad man hade, heldst
lakan om sådana fanns. En psalmbok lades under hakan och tillkilades
så att munnen icke skulle öppna sig. Ögonlocken tillslötos sorgfälligt och
en större kopparslant lades på hvardera ögonlocket att de icke skulle
öppna sig. (Om ögonen ändå synes öppna så väntas flera efter ur huset.)
Hufvudet skulle så omsorgsfullt rätt som möjligt enligt påstående, men de
som hade med saken att göra visste nog hvad göras borde, ty oförmärkt
lutade man det åt höger eller venster, för att sedermera kunna tyda de
slutsattser som man i endera fallet hade att andraga. Allmännast ställdes liken på logen eller ock i en gammal bod och sades då stå på bår. Lik
fick icke stä i sädesbod ty då förlorade säden sin groningskraft. Det
vatten hvari liket blifvit tvättadt ställdes under liket och därtill ditsattes litet mjöl åt råttorna på det de icke skulle angripa liket.
Grankvistar lades under och omkring liket. Så läste man någon bön,
psalmvers och välsignelsen. Mången var förr så omtänksam att de lät
göra likkista åt sig (Upphängdes i kroppåsstugor under själfva åsen>
tidigt nog och som kunde stå ofta 20 å 30 år och denna måste begagnas om
den fanns, men i annat fall så kunde de hafva bräder aflaggda för ända-
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målet och då, eller om inga fanns så blef den närmaste arfvingens lott att
gå och tinga likkistmakare och sådana fanns flera bland slöjdkunniga
personer af allmogen.
Likkistmakaren skulle själf gå och taga mått på den döde, ty om någon
annan tog detta mått så kunde detta aldrig bli rigtigt. Bräder fördes till
snickaren eller gick snickaren till stället och gjorde kistan. Då denna blef
trädfärdig så skulle alltid något hyfvelspånor läggas däri. Målningen
bestod af limvatten och kimrök och så togs en fläskbit och med denna
gned man kistan så hon skulle bli blank. Ingen spik eller ens något järn
fick begagnas för kistans sammansättning. Ett ordspråk gäller om en olydig son, om hvilken modren yttrar: han ha' slaji' en spik i mi' likkistä:
d:v:s: han har vållat henne hjärtsorg och så dann att hon kunde fä sin
helsot därigenom. Nu blir att rådgöra om när liket skall jo läs, som man
säger, och hvad därtill skall vara. Är huset välbergadt, och andra är
icke värdt att tala om, så skall detta också ske med allan heder, ty, om
ett ungt lik säger man: vi behöfver inte' köstä på' n ("a) mlge' mirä, och
om det är en gammal så: han ha' gjolt skäl för 'e'; i alla fall så äges så
mycket så icke arfvingarna behöfva släppa till något. Är dödsfallet
något länge emotsedt så har man insatt ett kreatur på gödning och brännt
ett eller två bränn (bränvin) samt rustat till bryggmalt. Mjöl och säd finns
i huset och penningar finnes till småsakerne. Det återstår blott att tinga
kokmor och att hon må komma och öfverse hvad som finnes samt utdela
de befallningar som böra värkställas innan hon kommer för allväre.
Slagta, brygga, baka, stöpa ljus, om sådana behöfvas, och behöfvas? —
om det än är på sommaren så är det ändå något gråmörkt midt i natten.
Man får icke dröja länge att gå till prästen och anmäla dödsfallet och
tacksägelse afkunnas första söndagen efter dödsfallet. Då en rik bonde
dör är en händelse som prästen icke lipär åt ty han har sig snart ett kovärde. Detta kallas liksto' (likstol?). Prästerna hade väl troligen förr en
bestämd laglig rätt till likstol i förhållande till förmögenheten, men
fingo de någon smula därutöfver så kunde det väl icke vara ur vägen.
Klockaren borde väl också få veta af det något förut, på det han skulle
var hemma den dagen det skulle gräfvas.
Gräfvare och bärare utfunderades på bästa sätt jemte alla de som
skulle gå i Sorgen. Till gräfvare togs Soldater, mågar, Sönjer, drängar och
väl backharar om alla hvar för sig voro bastanta karlar, och sådana som
man af en eller annan orsak icke kunde förbigå, gifta eller ogifta, likagodt. Var det lik som var eller varit gift så skulle äfven gifta karlar eller
enklingar bära, men var det ungdoms- eller ogift lik så skulle äfven ogifta
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karlar bära. I båda fallen så voro bärarnas antal Sex. Detta utan undantag i somliga socknar, men återigen i andra t:ex: Helgarö kunde fyra fä gå
om det var mindre bemedlat hus. Att bära en bonde eller bondhustru eller
enka så dugde inga andra än mantalshemmansbönder om det ock var riktiga fyllbultar. För torpare och sämre dugde deras vederlikar, men äfven
bönder. För Soldater så skulle Soldater bära och dessutom en kommendering i full ornat och laddade gevär, om enkan sådant önskade, och då lossades skott vid grafven. Ja detta då de behöfdes, men man måste i alla
fall vara beredd.
Gräfningen skulle i somliga kyrkogårdar, som voro stenbundna, ske
minst två dagar före begrafningsdagen men återigen i somliga t:ex: i
Länna gräfdes samma dag.
Gräfvare äro tingade aldraförst och de infinna sig i sorgehuset tidigt
på morgon, minst två men ock tre, och då så skola desse hafva en hederlig
frukost af det bästa som då för tillfället finnes samt framför allt fyra,
fem, Sex supar. Är det något långt till kyrkan så bestås dem skjuts och så
skola de medhafva ett duktigt matknyte (ätknyte) med ett slags bränvin.
Man kommer till Kyrkan, ingår hos Klockaren och lämnar ätknytet där,
då klockaren får sig en sup och så följer han med till Kyrkogården för att
anvisa platts för gräfningen. Man tål gärna taga sig en sup innan gräfningen börjar och därtill kan man ju hafva en extra halfstopsbutelj. Man
börjar arbeta tre så länge man har rum, men sedermera aflösa de hvarandra. Det kan hända att grafven är nära färdig men man träffar en stor sten
och då blir det att lägga igen och upptaga ny graf. På detta sätt fä gräfvare göra fullt skäl för sig. I alla fulla fall så skall det ringas klockan
Elfva och då tar man sig en sup och en Stickbit, samt ger klockaren en för
misstankars skull. Har man utsigt att få första grafven duglig så spar man
middagen tills man fått henne nära nog färdig. Då går man in och uppslår
matknytet och — se! — En duktig hvetbulle, en dito Siktlimpa, en dito
groflimpa och väl något tunnare siktbröd, Så en duktig Kötthase dock
icke utan ben, samt en bondost som är kanske årsgammal. Hvem skall
skära hvetbullen? — limporna? — Osten? - Köttet? — Jo Klockarmor, ty
kokmor har varit full med dynt och de dödas ben, hon har icke medlaggt
någon knif, antingen glömt eller icke haft någon passande att undvara
eller ock af rent uppsåt, ty klockarfolket skulle i alla fall deltaga i
måltiden och då är väl icke för mycket att äfven de hafva något besvär.
Klockarfar har nog en silfvertumlare kanske (men det var icke alla
klockare gifvet att så ha) eller i brist däraf ett glas. Man äter nu och
super så att man är fullt belåten, men man får härvid icke gå för nära på

153
barnas del plägar man säga, ty det som kvar blir skall klockarfolket ha
kvar. Klockarmor bjuder emellertid på kaffe om hon har.
Ja då man ätit så går man och gör det sista vid grafven samt inlägger
gräfningsattiraljen i klockstapeln eller annan materialbod om sådan finnes; så läser man igen och så går anföraren för gräfningen in till klockaren
med nyckeln då han får sig en sup ur klockarens hand och kanske de andra
bli inbjudna, men i värrsta fall så är den extra buteljen icke rigtigt tom;
han blir nu i alla fall —
(Lister och bårtäcke skall hemtagas nu.) På den kuren åker man hem endera med rullvagn, släde eller Apostlaskjutts, men brodt är det, ty man
vet hvad som väntar en då man väl kommer hem. Då man hemkommer så
tages hästar af gårdens folk och gräfvarna gå direkte in i stugan då, vintertiden, en rykande glögg står dem till mötes, men sommartiden en kallsup. Nå hur ha' de' gått för jer i da', då? frågar någon af de myndige i
huset — k de', ska' ja' sägä, ha' nte' vuri' nådit, ska' ni tro! — Och så
spar man icke att fullt omtala hvad som varit och något mera till — Ja
sätt jer nu å' få e' tuggä i jer, nu då! — säger den myndige i huset och man
har alltid något att börja med och till sist så kommer fat på fat och sup
på sup, så att man får riktigt ladda sig som på ett kalas.
Fälsup ska' de' varä! — Och denna antages, hvarefter hvar och en belåten med sin dag lurar hem, med tankarna på en dag som framdeles, och
icke så långt till, komma skall. Lister och bårtäcke bäres till det rum där
liket står och man är denna natt ändå räddare för Spöken. Man ser på
hvarann misstroget men ingen vågar tala om spöke. Skulle någon se något
under tillredelseveckan så är bäst att tiga därmed tills begrafningen försiggått. Har icke snickaren redan kistan färdig så blir hon dagen efter och
dagen före begrafningen skall svepningen värkställas —
Jaha! hvad har vite' Svepning? — Å de' blir 'I turn råd! — Jo det finns
allt det som legat på vänt i många år, netteldukskläder, kamrisförklädn,
e' hvit klädning heller någe' tokke' där. — Ja de' döger nok, de' — Det
fick ock duga sådant i den tiden ty liksvepningen var enkel i förhållande
till allt annat. Svepgummor äro tingade, men vet någon med sig att hon är
i hafvande tillstånd så säger hon nej, och då vet man hvad klockan är
slagen, om man icke ens vågat gissa därtill. Icke alla äro dugliga till liksvepning och på varma sommaren är det icke något behagligt göra.
Svepningsbeklädnaden var så att först skulle kistan fyllas med hyfvelspån och hö; så utbreddes gammalt linne med fint under hufvudet; så
lades liket därpå; så breddes ett s:k: täcke med någon dubbelvikning
öfver bröstet med något garneringar af rynkade remsor; så ett något
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veckadt omhänge utanpå kistan som räckte ned på halfva sidorna och
gälarna: så kring kistans kanter eller hela öfverkanten en garnering af
rynkade remsor och så om liket var vanställdt eller om mask infunnit sig,
en lapp öfver ansigtet. Sednare och sedan tyll blef i handeln tillgänglig
så nyttjades detta till garnering utomkring kistan men ändå icke bredare
än förut; sedermera nyttjades äfven tylltäcke men ännu alltid af hvit
tyll.
Nu däremot skall den yttre beklädnaden vara av svart tyll och fullt
betäckande hela kistans yttre och denna beklädnad till och med tryckt
med hvita stjärnor. På locket sattes vid hvardera gafveln blankförtennta
plåtar med vid hufvudet den dödes namn, födelse och dödsdag, och vid
fötterna en psalmvers. För yngre lik var locket stjärnbeprydt och kistan
någon gång af ljus färg. Man har förr nyttjat järnhandtag i likkistor och
hvilka igenfinnas vid gräfning, men aldrig någon spik. Var det bestämdt
att kors skulle som vårdmärke sättas på grafven så togs dessa plåtar lösa
och påsattes detta. (Se vidare längre fram!) — Ja svepningen skedde vanligtvis dagen före begrafningen såvida icke den varmare årstiden påkallade en tidigare Svepning. Locket lades löst på kistan och fick ligga så
öfver natten. (Prästen, klockaren skulle bjudas och om väl skulle vara så
kunde väl Spögubben få en släng åf slefva.) Två dagar före begrafningen
bjödos bärare och de som skulle gå i sorgen, men slägtingar bjödos tidigare
och kunde en sådan bjudning gå besvärligt nog ty var det något värde med
den döde så kunde han ha slägt i Sju Körksocknär, som man sade — och så
kunde i värkligheten äga rum. Närmaste anförvandten skulle värkställa
denna bjudning dock kunde han antaga ombudsman af nästa fränden eller
likbeslägtade t:ex: såsom Syskon, Svågrar, kusiner o:s:v: Alla som skola
gå i sorgen samt alla bärare skola medhafva sina hustrur, de som hafva,
och dessa behöfva tid på sig att rusta något med sina kläder samt kaksäcken. Slägtingar underrättas omedelbart efter dödsfallet därom genom
skrifvelse först och sedan bjudning. Likväl händer att bjudningen kan
genom samma skrifvelse värkställas, men detta då när man icke vill
hafva dem dit, och hvilket ock så sker — Personlig bjudning skall ske om
väl skall vara —
Långväga slägtingar ankomma dagen före begrafningsdagen och om den
skall ske på Söndagen så sker det vid sammanringningen och då behöfver
man tid på sig — Men de slägtingar som bo så att de nödgas fara förbi kyrkan stadna heldre och möta där det öfriga följet eller hela prosessen i sin
helhet. Ja de till Sorgehuset ankommande slägtingarne äro naturligtvis
välkomna som det synes; man skall se den döde och gråta en vers; man blir
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förplägad på bästa vis och går till hvila på s:k: Syskonbädd eller Allmänning. Denna är så att det bäddas i stugan eller hvilket rum man har
med halm och sängkläder och hvar och en lägger sig efter att blott hafva
aftagit råcken. Hvar och en tager sin gumma med sig på ena sidan och
dottren på den andra om hon är med, o:s:v: Just vid dylika tillfällen är en
sådan anslutning af hela husets personal och främlingar nödig ty just
denna natt så frestar det på. Spökar det icke nu så spökar det aldrig!
Värd är då redan ankommen och det är han som bjuder loppsupen — man
pratar något dock blott det nödigaste; man läser hvar och en en tyst bön;
befaller sig och de sina i Guds hand och — Somnar
Hvad man drömmer denna natt törs man icke omtala förr än man glömt
altsammans — Stor sak i de'! —

Begrafningsdagen
randas och ingen inflytelse förspörjes efter den ödesdigra natten som den
föregått; men säkert är att mången med orolig väntan på hvad tolftimman kunde bära i sitt sköte, nödgats försaka sömnen helt och hållet
eller dess allmänt välgörande värkningar. Giriga arfvingar, lika giriga
som den döde varit kunna ock ligga och grubbla på hvad de myndige i
huset kunnat under sjukdomen och efter dödsfallet kunnat undansnilla.—
Och hvem har härvid varit dem behjälplige? Man ligger och räknar
öfver hvad den döde i lifstiden hade, i kläder[,] i penningar, skuldsedlar,
fordringar; i Skåpen, i boden, ull och lin, säd och fläsk och mera saker.
Det kommer en dag efter denna (bouppteckningen) och har man då icke
klart för sina misstankar och sina påminnelser, sedan är det för sent.
Visst icke för sent; hvad som icke då muntligen påminnes, så måste det
göras vid tinget, och detta har ock sina obehagligheter. Somliga ligga
vakna, men somliga sof va ock. Ingen vill göra sig till och oroa den andra
ty det kan bli illa tydt, ty hvar och en har väl vett i klumpen själf, mena
de. Hvem skall vara tupp ?— Det kan icke vara någon närmare därtill än
värden och det mäst lämpliga sätt att få alla vakna på en gång så blir
det med ropet: Gloggus! — De som sofva med öppna ögon äro snart vakna
ehuru de icke brådska, men de värkligt af trötthet sofvande ruska på sig
yrvakna tills man kysst Silfverkoppen och hvilken, så sannt den icke är
tom, kan sätta lif i döda hökar, som man säger. Skall begrafningen ske på
Söndagen så har man nu icke lång tid på sig; och är det hvardag så är det
väl oförsvarligt att icke stiga upp: låt vara att man har hela förmid-
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dagen på sig. Medan man nu kläder sig och dricker kaffe sedan sådant
kom i bruk, så rusta värd och förgångshustru (värdinnan) med maten att
man får sig en försvarlig Ottval om det är söndag och den skall då icke
intagas förrän hela laget den ene med den andre äro samlade, men på
hvardag så tål man sig en risp förut innan affärdsmålet intages. Gästerna
ankomma den ena efter den andra och alla kvinnor som hafva hushåll
äro försedda med Kaksäck bestående dels af fina bullar, dels af ostkaka,
dels af godrån, dels af Söt gröt, dels af Kaka och dels af bakelse och tårta
upplaggda på fat. Somliga hafva Skorpor till Kaffe, Kaffegrädde och en
mjölkflaska är icke ovälkommen ty det går nog åt. Om tårta medhafves
så tillkommer det närmaste slägtingar och då samråda de därom förut
och kanske anskaffa gemensamhetstårta. Denna förning blir icke så obetydlig, men så har man ock en väldig gröde tillrustad själf, af alla sorters
bröd, som vid julen, och som på ett bröllop, Kött och fläsk, bakelser och
tårta, endera hemgjord eller beställd i staden. Men besinna en sådan
mängd med folk, di vill puke' ha' di! Under tiden medan begrafningsgästerna rusta sig i ordning så ankommer en hop främmande folk, kvinnor
och barn för att se liket och heldst om det är yngre, eller barnlik. Liket är
då utsatt till allmän åskådning och nu är allt i ordning och alla samlade
och nu blir att tänka på att få en bit i sej. Medan man äter så rådgöres om
tjenliga psalmverser och hvem som skall sjunga ut den döde. Det är alltid
någon storsångare som är använd vid sådana tillfällen, och är värden
duglig därtill så åligger det honom framför någon annan. Nu sjunges först
en värs och så läses Fader Vår och Välsignelsen samt återigen en vers
eller två; locket sättes på Kistan och fästes medelst inborrade pinnar och
bärarena sätta listerna under och bära den ut i åktrossen. (Då bärarena gå
med liket så kullsparkas de stolar som kistan står på på det icke spökelser kan ske.) Så säger värden till att man skall hafva sig en färdsup och
då bjudes goarån till bränvinsbröd. Likskjutsen förespänd ett par Svarta
hästar åker först och så slägtingar efter sina slägtskapsgrader och sist
bärarena hophyrda huru som heldst. Men gräfvarena hafva åkt en god
stund förut för att dels ösa vatten ur grafven om sådant finnes samt anordna om ett säte eller stolar att sätta kistan på vid stationen vid
Kyrkan. Då nu man åkit sin väg med processen så följas tvenne kvinnor åt
och taga det vatten hvarmed den döde tvättats och så fort de komma
utom gärdsgrinden börja de stänka däraf till höger och venster och midt
på vägen och fortsätta därmed så långt det räcker eller så långt man
tycker och sist utslår man hela återstoden; så långt man gått med detta
vatten så långt kan den döde gå igen men icke längre. Likskådarne blifva
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nu undfägnade med något och Värden och något hans biträde börja att
ordna med bord och bänkar eller säten och sittbräder, ty stolarne förslå
icke långt. Talrikar och skedar samt knifvar äro lånade förut så mycket
man kunnat men trädskedar har man köpt nya för tillfället.
Bränvinsbuteljerna ifyllas och kanske man kan ha någon flaska, bröd
skäres och all kallmat framsättes så fort som möjligt, och just nu har förgångshustru, kokmor och diskvandt mycket att beställa.
Men nu bör man följa likprocessen och denna är snart vid kyrkan. Är det
på en Söndag så skola alla kvinnor utan undantag åtfölja till kyrkan för
att åhöra personali', men är det på en hvardag så kunna somliga bli
hemma och vara behjälpliga med hvarjehanda; hjälpen behöfs! Liket
lyftes af trossen och ställes på en bänk, stolar eller bockar och hvarje
åkare anordnar platts för sina hästar; processionen ordnar sig; och snart
gifves tecken till ringning. Klockorna ljuda och processionen sätter sig i
rörelse och vid kyrkporten eller rättare Kyrkogårdsporten möter prästen
och klockaren; ringningen upphör och klockaren uppstämmer en psalmvers, t:ex: Jag går mot döden hvart jag går etc. Klockaren går då snedt före
liket och prästen går jemte den första sörjande. (Är kors eller grafvård nu
färdig så går en ansedd man före processionen och bär denna samt håller
den till lagom blir.) Man är snart vid grafven och bärarna nedsänka kistan. Prästen fattar sin lilla skofvel och jordfäster liket efter den ritual
som Kyrkohandboken föreskrifver och när han fullgjort sitt värf så sjunger
klockaren ännu en vers. När detta är gjordt så skall prästen hälsa på alla
i processionen både dem han känner och dem han aldrig har sett. Därefter
skola alla gå och se ned i grafven, och när detta är skett så går hela processionen in i Kyrkan och gräfvarne (bärarne) börja med igenskottningen,
men är det på hvardag så stadnar man kring grafven och af processionens
medlemmar som icke äro slägt så biträda de hvarandra för att det fortaste få grafven i ordning. Sorgfolk få under Gudstjensten i kyrkan icke resa
sig då församlingens öfrige medlemmar och [folk?] i allmänhet resa sig.
De få icke ens se upp utan de skola sitta nedhukade eller framåtlutade
under hela Gudstjensten. Då personalierne afkunnas från predikstolen så
blir ett tjutande och gråtande så det höres öfver hela kyrkan, och händer
att de kunna narra prästen att gråta med. Ja personali' de' va' styft de',
de' va' ingen fråga om de, för han ha' rigti't gjolt ut sej, säga de, men så
ska' n fel!' görä någe''ögg för riksdalern!
Prästen brukade i allmänhet få En Riksdaler för en sådan personalie nu
på sednare tider. Gudstjensten är slut, utmarsen spelas, folket rada ut men
processionen sitter tills alla andra äro ute. Processionen rustar sig i ord-
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ning så att förnämsta slägtingen åker före, så prästen och klockaren så
undan för undan och likskjutsen sist, då de som icke hafva egen skjuts få
då åka där, men förnämligast gräfvarena så framt desse icke hafva egen
skjuts. Vid Gudstjenstens slut så börjar ringningen och bör räcka temligen
länge. Man har nu anmärkning om klockorna gå lätt, hvilket betyder att
det blir snart lik igen. Processionen nalkas snart sorgehuset och man vet
någorlunda hur snart man bör vänta den. En dugtig glödgus tillagas och en
står och gluttar, och så fort man får se den första vagnen eller trossen så
går värden emot dem ut med bränvin och förgångshustrun med goarån. Man
rustar sig nu att man kan sätta sig till bords och blifva kvarsittande minst
fyra timmar; men man får lof invänta ringarne och då desse äro ankomne
och fått sin del lika med andra så blir det värdens göra att placera gästerna till bordet. Detta är i sanning icke något lätt göra ty alla vilja
krusa eller vara kruserlige. De förnämsta slägtingarna jemte prästen veta
nog hvad deras frid tillhörer, det är att sitta högst, men sedan så vill
ingen gå till borden, ja det är ett sådant krus så man kan ledsna själf.
Besinna, se det fullproppade bordet och väl vara hungrig och ändå icke
fä komma i åtnjutande däraf! Retfullt! — Man är nu ändteligen vid bordet, men det händer att icke alla få rum där och då har man alltid en
kammare eller så hvarest gräfvare, och andra, som kunna ärkänna sig
vara underordnade andra, få sin platts, och detta är likaså bra ty strupen
och magen får äfven där sin dryga del.
Det bör väl finnas någon i så stort samkväm som kan läsa till bords. Men
finnes ingen så kan Klockaren göra det. Måltiden börjar med en Smörgås
och bränvin, så lutfisk och bränvin, så färsk fisk och bränvin; en sup på
hufvudet, en på stjärten, så Sylta eller som man kallar lungmos och bränvin, så pepparrotskött och bränvin, så korf och kanske två å tre sorter och
en sup till hvarje, så stek och bränvin, så skinka och bränvin. Nu blir att
tänka på den vid begrafningar brukliga penninginsamlingen, till de
Fattige, till Kyrkan och till lasarettet. En talrik kringskickas och man
samlar någon slant från hvar och en så det kunde bli En å två riksdaler
och då talriken återkommer till prästen så göres en modererad fördelning
däraf så, att de fattiga få mäst, därnäst Kyrkan och lasarettet det minsta. Prästen upptecknar detta och kan godvilligt emottaga penningar för
att befordra dem till Kyrkans Kassakista, men vanligen får den myndige
i huset antaga sig dem. Är icke prästen närvarande så tagas penningarna
till sakristian och fördelningen får ske där af präst och kyrkovärdar.
Samma söndag de lämna så tillkännagifvas beloppen från predikstolen.
Nu äro dessa afgifter borttagna. Jag går för långt från bordet! —
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Då penningarna lefvererats så blir det en kvittosup. Om det är Söndag
så anses det för middag och då har man hvitkål eller soppa, men är det
hvardag så att begrafningen sker sednare så blir det mera kvällsvardslikt och då blir det Sötgröt och den som duger ändå. Nu är man något upprymd och då vill man rimma för gröten, men det passar sig icke att rimma
på graföl. Därefter brukar något kokt fläsk med senapssås och bränvin
förekomma, Så Kaka eller buding och bränvin och kanske flera sådana
efter hvarandra. Bakelsefaten och tårtan få hittills stå såsom försmådda, men nu blir det alt deras tur att blifva ihogkomna. Men det är ju
riktigt synd att förstöra den granna tårtan som är så dyr! — Likväl smakar hon nog bra och en sup därtill det skall vara — Har man icke så
mycket ihogkommit Ölbägaren förut, såväl som jag har glömt nämna
honom förut så börjar man nu fråga om det finns något i honom — På tårta
skall man ju dricka! — Ja nu äro alla mätta, men bakelsefaten kunna ju
icke försmås ty då skulle de som ditburit dem tycka illa vara. De stä i
allsköns prydnad med sina silkes och pappersblommor och sina bandrosor
o:s:v: Man kan till och med ha Konfekt och virad i Svart papper — Man
bör väl låtsas smaka på hvarje bakelsefat och allt annat krams, men
detta är mera för den goda supens skull, ty man stoppar vanligtvis dessa i
fickan hem åt barnen. Sist påminnes om dryckesbägaren och så antydes
att man bör tacka Gud för mat. Så sker, tyst eller ljudeligt och så uppstämmes en psalmvers, vanligen den sista i psalmboken:
Herre signe du och råde etc.
och så därpå en s:k: bönesuck, och så reser man sig från bordet. Tacksam
bör man vara och tacksam är man; ty sedan man tackat Gud så blifva
mångtaliga tacksamhets yttringar vexlande emellan de myndige och
lagets medlemmar, samt och synnerligen, vexelvis och inbördes — — — —
Nu behöfver man gå ut och vädra sig och medan borden afdukas och
arrangeras i annan ställning.
Snart är likväl detta skett ty hjälpare fattas icke, och snart äro Kritpiporna framme och utdelas en till hvar och en gäst. De kallas Kritpipor
men de äro gjorda af hvit lera och temligen långa skaft är på dem.
Ehuru allmänt röktes hemtobak så köptes likväl en kardus s:k: proberaren för 18 skilling och den som ville röka så fick han. Dessa pipor fick
hvarje gäst behålla och hemtaga, men ej många kommo hela i ägarens
hus.
Nu röker man och pratar, dricker och pratar, röker, pratar och dricker
om igen och sedan kaffet blef allmännare så blef första trakteringen kaffe
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och bränvin, och så fick man fortsätta med röka, prata och dricka, men
kortspel anstod icke tillfället. Man fick sig snart en sup och snart åter en
och till sist så skulle man tänka på hemmet, men därförinnan skulle en
aftonvardsrisp vara och då tog man grundliga supar. Till sist skulle färdsuparna vara[,] en, två, tre, och så att många som värkligen skulle kunnat
gå hem måste bli kvar öfver natten. Syskonbädd eller allmänning bäddades nu igen och loppsupen skulle det vara — Så ifylldes ölbägaren och väl
en kopparfluk dricka intogs i reserv, och detta var värdens sista göra för
den dagen. Kokmor var trött och behöfde hvila men diskvandten fick icke
ännu frihet på en stund — Men snart ligger hon äfven i famnen på jon blund

Bouppteckningen
försiggick förr omedelbart efter begrafningen och medan slägtingar och
arfvingar voro samlade. Det var icke många skrifkunnige den tiden för ett
så vidtomfattande värf, och ett par kronobetjenter måste det vara; en för
uppskrifningen och därtill dög en fjärdingsman men för värderingen skulle
vara nämndeman, ty ingen annan kunde förstå en sådan sak, huru dum han
än kunde vara. Om dess[a] icke kunde få tillhöra begrafningslaget så voro
de vidtalta förut. Sedan gästerna fått sig en gök på morgonkvisten att
fästa hjärnan med samt tvättat och klädt sig så tittar man utåt vägen
hvarifrån boupteckningsmannen väntas och snart komma de med en pappersrulle under armen.
De' blir te' d' rustii te' en bit ottval nu så länge, mena de myndige i
huset, och så mycket stumpar finnes så man tager icke djupt efter det. En
Sup, Smörgås, Kött, Stekdopp o:d: kan nog duga tokka här dar mena de.
Nu får man icke supa mycket ty man bör vara renhårad. Uppteckningen
börjar gruppvis af varorna, men icke i den ärforderliga ordningen.
Närmast efterlefvande arfvinge eller den i huset myndigast framtager
varorna med biträdande påminnelser af medarfvingar som icke lämna
något utan anmärkning. Snart är denna uppteckning skedd och förrättningsmannen förbehåller sig att hemma renskrifva dokumentet som skall
vara in doupletto. Någon viss tid kan bestämmas för att om något blifvit
glömdt angifva det samt för gemensam underskrift då förrättningsmännen
infinna sig i sorgehuset, dödshuset (sterb-).
Hur och hvarföre kunde en boupteckning hållas så snart? frågar man nu
för tiden. Jo, ty medan arfvingar voro samlade och så se hvad som finnes;
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för att mattillrustningarna äro i ordning; och så var det så att den tiden
hade icke en bonde vidlöftigare affärer än att när döden knackade på
dörren han kunde lugnt svara: Uppgjordt! —
Icke så nu — Många bönder nu som synes rika och hafva stor rörelse äro
ofta i skuld till andra för hvad de handhafva och ändå något däröfver —
Hårdt sagt! Jag säger många, men jag säger icke alla och jag står för hvad
jag säger —
Ännu den tidens bönder, hvarom här är fråga, braverade icke men de
ägde hvad de handhafvde och voro nog stolte däröfver. Därföre behöfver
icke arfvingar göra sig urarfva eller frukta för Konkurser, som nu ofta är
fallet.
Ja om nu arfvingarna äro sams eller icke så är emedlertid gjordt hvad
göras kan, och mat och dryckesförvaltningen tillsäger att middagen är
färdig. Man äter middag på stort vis, ty bakelse finnes kvar och tårta
med, och bränvinet hinner ock till, och icke spar man mer på det heller.
Efter måltidens slut betackar man sig och nu blir det att rycka i tåtarna,
ty nu skall man hem, men den som har mycket långt hem blir kvar till
andra dagen. Snart äro trossarna försatta och färdsuparna framkomma.
Just nu börja arfvingarne emellan sina ursäkter om de möjligen varit för
näriga på hvarandra, och om så har varit så följer alltid försoningen
själfmant genom färdsupar, ty man tänker att träffas på nytt då kvarlåtenskapen efter den döde skall undergå allmänhetens värdering —
Auctionen skall ske. (Vid hemfärden så fick hvarje slägtinge några hvetbrödsskifvor, någon bit af den tårta som tillhörde dödshuset samt några
godrån och af alla sorters bakelse åt hemmavarande att smaka.
Kritpipan skulle ock hemtagas ehuru det var bara stumpar — I Strengnäs
nyttjades ännu 1840 att hvarje grafölsgäst fick en hel kritpipa samt en
stor kringla, saffransgul och belaggd med Korinter. Den som hemförde
detta helt ansågs för ordentlig, icke så för alla —)
I mindre bemedlade hus, eller där arfvingar hade långt till dödsboet så
kunde Auctionen lysas innan liket begrafdes och då kunde man hålla
Auktionen samma dag bouppteckningen hölls. Vigtiga skäl föranledde
ofta sådan Auktion, emedan i dödsboet kunde finnas en och annan artikel,
som en eller annan arfvinge promt ville hafva, och icke mer än denna,
blott så att det var samma sak. Då kunde just arfvingarna få käbbla med
hvarandra, och opartiska äfven hjälpa till att dyrka pris. Men det kunde
äfven hända att arfvingar voro så eniga, att de bytte varorna, eller rättare sagt, man delade varorna i lotter efter hvars och ens arfvinges rätt i
dödsboet, och medelst lottkastning tilldelades då hvar och en sitt. Men
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härvid skulle vara både förståndiga och rättvisa skiljedomare eller värderingsmän, och sällsynt nog voro några belåtna med sin lott; men då de
efter öfverenskommelser och efter fördt protokoll en gäng ingått i och ärkännt principen, så stod icke möjligt för någon att klaga, eller att dess
klagan vann gehör. Man skulle icke mycket den tiden höra omtala testamenten, af det omfång som nu för tiden, till den enas eller andras fördel
eller nackdel, utan hvad som gafs så gafs det med varm hand.

Auktion
tillställdes gärna medan något fanns kvar af hållbara matvaruartiklar
såvida icke genom särskildt förordnande den efterlefvande maken skulle
sitta orubbad till första 14 mars eller tills små barn blefvo vuxna samt om
enka var ombetrodd att förvalta boet eller tillsatta förmyndare voro af
det barmhertiga slaget. Under Maj, Juni, Juli och Augusti månader hölls
likväl ingen auktion, utom i trängande nödfall. Då makarna voro barnlösa och arfvingar voro snikna så lämnades likväl sällan lång pardon.
Hölls auktion efter det kalasstumparna voro förtärda så medtog hvarje
arfvinge mat och dryck hvad han skäligen kunde anse sig pligtig att bekosta. Huru god sämjan än kunde vara så drabbades den i huset varande
ändå alltid hårdast.

Barnlik
Barn som dog odöpt lades uti en s:k: svepask och skulle af barnfadren, gift
eller den där var ärkänd[,] i största hemlighet och i senaste skymning bäras till kyrkogården och insättas i klockstapeln tills någon graf öppnades
för annat lik för att jemte detta nedsättas i grafven för att jemte detta
blifva delaktig af jordfästningen. Dock hände det att de i hemlighet
nedmyllades och ehuru man alt för väl viste hvems barnet var så stadnade det vid blotta hviskningen isynnerhet om det var af äkta säng. Barn
som dogo i ungdomen sörjdes föga om det ej var den ende utan man tackade
Gud som tagit dem till sig. En hederlig utstyrsel skulle de ha ty man kostade icke något mera på dem.
Kista var ofta af gul, grön el: annan ljus färg —
Gossar sveptes med Spö och guldäple.
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Bärare nyttjade buketter på bröstet af klädda grankvistar med 3 å 4
grenar utvisande aktningsgraden hos hvar och en. Buketterna tillverkades af syster eller fästmö, varande eller utsedd.
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Kardusomslag till Proberaren. Foto Svenska Tobaks AB.

Kortspel, Slantspel
Figurspel
Efter den metod som allmänt begagnats i

Åkers Härad

TOKSPEL. Ändamålet med dessa spel är att tvista om heder och skam.
Det hela är ett oskyldigt nöje men har ofta en mäktig invärkan på barnsinnet. Det är i alla fall en tankeöfning som icke har sin like i samtidens
lekar. Kortlekar funnos uteslutande i hvarje hus, och ingen manlig ungdom gick de[m] förutan då man gjorde påhälsning hos grannar.
Kortleken består som man vet af 52 kort men tvåan, trian, fyran och
femman utmönstrades genast ur en ny lek så att sexan blef lägsta kortet.
Men däremot var Esset alltid och i alla spel högst.
(Hugg öfver heta spelet!) För hvarje spel gälla vissa lagar men. olika i
olika socknar och bör därföre dessa grund sattser tillkännagifvas innan
ett spel börjas isynnerhet som det kan finnas främlingar hvilka icke äro
kända med ortens spelsätt; och vid öfverträdandet af dessa lagar kan
ofta oenighet af den betänkligaste art uppstå.
Ett ordspråk är allmänt gällande: Att ingen ä' vänner i spel. Undantag
gälla likväl häruti som i mycket annat; flera kunna sammanhålla sig
till gemensam fördel, men då måste yttersta försigtighet råda.
Toker är: Stortoker, Lilltoker, Utan trumf, Storbröten, plocktoker, Med
hvar sin trumf, Nyfiken, Tittopp, Svältä räf, Svartä pelle, Horä.
STORTOKER. Sällskapet sätter sig kring bordet och den som äger kortlek
blandar den och hugger af utan att se på understa kortet. Man öfverenskommer nu om tredje eller sista kortet skall bli trumf. Gifvaren utplockar
korten ett till hvarje och då gifvaren gett tre åt hvarje så blir det inte af
de tre han ger sig själf trumf och detta uppslås till allmän rättelse. Skall
det vara blott en trumf så blir det därvid, men skall det bli två så blir
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detta högtrumf och det andra af samma färg, svart eller röd blir lågtrumf. Understa kortet kan ock bli trumf och då tager gifvaren detta. En
hufvudsak är här att ut[tunnal korten så att man får dem uti följd af
hvarje färg men detta kan icke ske förrän det blir på två eller tre man
hand.
Förhand slår ut (Hand på kort: utslaget kort skall ligga!) ett af de
sämsta han har och så skall alltid hvarje kort vara högre så att till sista
man så kan trumf få dansa eller ock att ta'.
Då sista man gjort slaget eller sticket fullt så vänder han och utslår på
nytt och sålunda så länge någon vill offra goda kort eller och ta'.
(Ärfva spel: då någon till höger utslagit sitt sista kort och nästa man
till venster tar, så får dessa utslå nytt slag, hvilket icke eljes äger rum.
Den som tager en bisa med omvändt stick får själf göra utslag — Stundom
slipper man att taga flera än öppna kort.)
Då får man hela bisa' och de mästa dåliga kort. Snart nog utträder den
ena efter den andra till tvenne blir qvar. Nu hänger hyndan på gärdsgården, och är det kunniga spelare så kan det dröja länge; men endera
måste till sist få alla korten och bli toker. Det är ofta vanligt i kortspel
att fuska och äro somliga skickliga att praktisera kort ifrån sig i bisan
och den som genom beräkning af korten tycker sig kunna öfverlista sin
antagonist kan genom ett enda kort bli lurad om han icke har ögonen
öppna. Ingen får sqvallra i spel, men väl kan motparten få begagna sig af
biträde mot hvarandra. Att bli stortoker anses för skamligt, men kan man
efter det korten äro hopsamlade till ny omgifning fä någon som hugger af
leken eller blott biträder med kortens hopsamlande så kallas denne
tokens dräng och den som blef toker fick härigenom lindring. På detta sätt
förflyter qvällen lätt ehuru hos mången med svett och möda.
LILLTOKER. Leken blandas, afhugges och gifvaren utdelar tre kort, ett
om stycket, till hvar och en och så tages ett påföljande till trumf och
denna lägges på bordet uppvänd och leken lägges rät därpå så att trumfen
är synlig. Förhand slår ut och upptager ett kort af leken. Hvar och en gör
påslag tills laget är fullt men har man icke att öfverslå så får man ta'.
Här tages blott öppna kort, så att därigenom blir detta spelet icke långvarigt och denna tok är icke så farlig för den som blir lycklig eller olycklig därföre.
TOKER UTAN TRUMF. Spelas lika med stortoker och om hela bisan
tages så kan den räcka i flera timmar sedan den kommit på tu man hand, i
synnerhet som det är kunniga spelare.
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TOKER MED HVAR SIN TRUMF. Kan icke spelas i högre lag än fyra
personer och att då hvar och en väljer sin färg. Hvar och en måste hafva
sin färg till påslag om det skall gälla eller rå' öfver. Detta spel kan
räcka temligen länge.
PLOCKTOKER. Leken utgifves på vanligt sätt, men för hvarje kort som
utdelas öfver hvarfvet så lägges ett öppet på bordet och då vid lekens utdelning ligga lika många kort på bordet som personerna äro i laget. Nu
börjar förhand med att sticka öfver, men man skall bekänna färg, och har
han ej att sticka öfver så får man upptaga ett kort, hvad han vill. Skulle
händelsen foga så att korten blir jemt utgångna på bordet, men hvilket
icke gärna sker, så utslår hvar och en ett kort till nytt öfverslag.
LURFVA. Korten utgifves omkring laget så att hvar och en får lika
många om laget passar jemt i antal med kortens antal. Förhand utslår det
sämsta han har, och om det är en sexa så säger han manande: Sex vill ha
sju!— Sålunda fortsättes person efter person tills esset utslås och då
ropas: Ess vill ha sex! — Sex vill ha sju!— o:s:v: Men har man icke sådant
kort som i ordningsföljden fordras så får man upptaga blott det första
öppna kortet och de andra kringvändas. Man kan ock upptaga hela bisan
men då blir spelet — 0 Evighet — och slutar icke snart.
SVARTÄ PELLE. Klöfver knekt, Hjärter knekt och Ruter knekt borttagas
ur kortleken så att blott spader knekt återstår och denne kallas då
Svarta Pelle. Men man kan ock uttaga blott en knekt om Spader knekt
skulle vara ökänd, hvilket är ganska vanligt. Nu utdelas korten på
vanligt sätt och vid hvar och en fått sin del så sammanparas korten
parvis, två och två af lika valör, såsom sexor, sjuor, o:s:vidare, utan
afseende på färg. Då denna afsöndring skett laget igenom så utsätter
förhand sina kort afviga till sin nästa part att oförsedt draga ett. Får
han då ett som passar till någon af dem han har så bortlägger han dessa
som par, hvar och icke, eller sedan, så utsätter han sina till följande part
o:s:v: Spader knekt, som svarta pelle, eller om han har substitut bör noga
akta för att blifva igenkänd, ty den som sist får denna får själf bära
namnet Pelle tills någon annan får ärfva namnet.
HORA. Kortleken delas så att hvarje person i laget får blott fyra kort
hvilka alla måste hafva samma valör, men Spader Åtta lägges öppen på
bordet. Gifvaren hopsamlar alla korten tagande äfven Spader Åtta med
och blandar hela antalet så godt som i andra spel och efter han blandat
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så utdrager han oförsedt ett kort och lägger så att ingen annan eller han
själv får se det. Nu utgifves korten till hvar och en[A och en måste således
få blott tre då alla andra hafva fyra. Den som får horan, Spader Åtta,
uppslår denna synlig på bordet för sig själf, hvarpå han gifver sin nästa
part ett kort hvilket han själv vill, ty hufvudsaken är att spara för att
man till sist får fyra kort af samma valör innan man utträder fri. På
detta vis går nu gifningen hela laget igenom då det heter att horan,
Spader åtta, får ligga öfver natten. Då nu det blir horans ägares tur att
gifva har äfven horan åkbod och gifver den till sin granne, o:s:v: Den som
till sist får tre kort, tillhörande det liggande, måste äfven taga horan
och med denna äfven titeln.
NYFIKEN. Kortleken utdelas öfver laget som vanligt och förhand utslår
sitt kort. Andra personen lägger sitt därpå afvigt, med rättighet att taga
giltigt öfverslagskort eller icke, och utslår ett därpå öppet. Då frågar
han sin föregångare om denne är nyfiken och om denne misstroget efterser
om det är rätt slagit, och [om] det är rätt så får han taga båda korten, men
har den påstående gjort orätt öfverstick så får han taga själf. Hvilken
annan i laget som heldst kan få vara nyfiken om icke grannen vill eller
vågar. Den som till sist får kort på hand då alla andra hafva slut får då
bli — Nyfiken.
SVÄLTÄ RÄF. Kortleken utdelas på sällskapets medlemmar som vanligt, men korten hålles afviga i handen. Förhand utslog ett kort rätvändt
och hvar och en utslog sitt kort på samma sätt. Då någon fick påslag af
samma slags färg som första utslaget så upptog densamma hela bisan i
händerna. Det var i detta spel hufvudsak att förvärfva sig så mycket
kort som möjligt och hvar och en efter annan som fick slut på sina kort
kallades att vara utsvält och kallades utsvälta räfvar. Var egentligen
barnspel.
SUGGÄ. Korten utslås afviga på bordet allesamman och det sista vändes
rätt upp. Förhand upptager hvilket kort han behagar för att därmed
göra påslag och om det är af samma färg så går det 'sta men blir det af
annan färg så får han behålla det och nästföljande person upptager ett
under samma vilkor. Sålunda fortfares hela laget igenom och den som
icke kan göra påslag får upptaga korten till samling på hand. Spelets
syfte är att den sista måste få ett större eller mindre antal kort på hand
och denne blir Sugga. Prickarnas antal blir grisar och ju större antal dessa
äro desto större skam har man af att vara Sugga. Är äfven ett barnspel,
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men kan äfven pasera för äldre om man icke kan andra, samt äfven för
ombyte skull.

Penningspel med Kort
voro Pass, Trikort, Femkort eller knack, Mariage (marjas) samt Kille.
Till de första voro den vanliga kortlekens kort brukliga, men Killelek
för sig.
PASS var det vanligaste spelet 1820-30-40 men då punktum. Spelets
grundlagar voro:
Knektarna högst, och i den ordning att Klöfverknekt var den högsta; så
Spaderknekt; så Hjärterknekt och till sist ruter = dålig.
Ordningsföljden blef efter dessa i vanlig ordning. Märkligt var inom
Åkers Härad att man liknade knektarna vid värkliga soldater och
hvilka med sitt mer eller mindre karaktäriserande framstående mer och
mindre skämtsamt sammanliknades: Klöfver knekt mot manligheten,
kraften och — Ruter dålig häntydande på en stackare. Spelets mekaniska gäng (syfte) var att spela om yxor och sättet var så: [fortsättningen
saknas; ofullbordat].
TRIKORT. Kortleken blandas väl och endera hugger man om gifven i det
att då alla afhuggit leken det högsta kortets innehafvare skall ge första
gången. Gifvaren utlägger tre bankovittnar, så länge dessa funnos, men då
öreräkningen blef gängse så lades tre öre till gif. Bakhand om gifvaren
hugger af leken igen efter det den blandats och gifvaren utdelar tre kort
åt hvarje och så uppstår trumfen hvilken ligger öppen till allmän rättelse. Förhand äger rätt att säga: pass, men likväl hålla sina kort. (Om
alla passar så får gifven gå) Hvar och en af laget, den ena efter den
andra, får nu bestämma sig om han vill spela eller kasta sina kort och beror detta af goda handkort eller trumf beräknande attl åtminstone ett
stick. Den som tilltror sig att spela så knackar man i bordet och får då
icke sluta. Efter sedan alla uppgjort sin sak så får förhand bestämma sig
huru han vill. Om han har styfva kort så tiger han likväl för att narra
alla andra dess flera ju bättre för att ärhålla betar. Det kan hända att
alla äro ense om omgifning och då får gifven gå med ny penningsatts,
ända till tre gånger. Nu är man ense om spel och förhand slår ut meningskort trumf eller handkort, till egen fördel eller att krossa någon annan.
1 "Att" bör trol. utgå.

169
Får man ett stick så har man tredjedelen af insattsen och kan man taga
allt sammans så blir flera betar. Nästa gif så skall beten, eller af hvar
och en, utläggas lika med gifven och då blir klungan större och man
äfventyrar förr att spela bet, till allmän vinst. Det bör ärinras att innan
knackning i bordet sker så äger man rätt att byta kort sinsemellan och
äfven upptaga förlaggda kort mot det att man lägger sina egna. Detta är
ett oskyldigt och icke särdeles penningödande spel och nyttjas ännu. I
likhet med vanlig trikort så spelar man
KÖPKNACK. Detta tillgår som vid trikort men att om man icke finner
sig belåten med de kort man får man får bortkasta ett, två, eller alla tre
och ärhålla nya mot villkor att till klungan ärlägga lika mycket som en
gif eller en bet. Man kan sålunda köpa sig in en, två, å tre gånger men
därmed punkt. Det kan hända att man kan sista gängen få sämre kort än
den första, men man har ändå tillökt kassan eller klungan, hvarom man
skall spela. Detta spel är mera penningödande eller mera vinstgifvande
beroende af lyckan, men då spellustan efter en af sprirituosa upprymd
sinnesstämning förökar sig så anser man vanlig trikort otillräckligt
lönande. Tappar man ock en slant mera så är det ju icke hela världen
heller, plägar man säga.
(BYTESKNACK. Gifves som vanlig trikort. Är man ej nöjd så får man
byta en gång laget igenom och bortlägga 1, 2 eller 3 kort och taga nya ur
leken — Andra gången likaså, hvarförutan man ock äger rätt att upptaga
förlaggd full satts och kasta sina egna, likväl så att icke blandning får
ske — Där som annars: Hugg öfver hela spelet! Eljes skall kort bekännas
— Har man knackat så får man ej kasta korten — Här blir vanligen
många betar.)
SALÄ HYBBIKÄ ELLER SALÄ PÅ ROTÄ. Man tekär om hvem som skall
hafva roten. Så många personer som äro i sällskapet, i så många högar
delas kortleken genom huggning, påläggning och omhuggning på det att
de understa korten omsorgsfullast må döljas. En af sällskapet och alltid
efter tur skjuter en hög till rotinnehafvaren och sällskapet tager själfva
hvar sin hög och utlägger därpå en eller flera slantar, och kanske en på
flera högar. Då alla nu utlaggt sina penningar så skall rotinnehafvaren
af egna penningar på hvarje hög upplägga och besvara altsammans. Då
detta är gjordt så uppslår rotinnehafvaren sin hög och hvarje annan hög
uppslås äfven. Är nu rotinnehafvarens kort högst så tager han alla penningarna, men är han under någon af de andra så mister han sina pen-
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ningar. Förlorar rotinnehafvaren så är han dfskjuten och den som sköt
tager roten, och så framgent. Detta är ett groft hazardspel, penningödande eller vinstgifvande efter som lyckan är hvarjom och enom blid. Detta
spel öfvas vid dansgillen och på stående fot. Det är likväl nu ur bruk och
undanträngdt för Killespelet.
MARIAGE. Var en tid ett temligen nog allmänt spel men synnerligast och
trägnast öfvades det vid Eksåg gästgifvaregård i Härad Socken och med
en sällspord skicklighet. Det spelas på flera sätt:
På Hat och Nit
Korten utdelas efter vederbörlig blanding och afhuggning af turfallen
gifvare på två, tre å fyra man hand och det sista eller understa blir
trumf. Hvar och en fick nu spela för sig själf och fri' sej hur man kunde.
Kung och fru af hvarje särskild färg kallades Vif och om trumfvifvet
fanns på en mans hand sedan man infriat stick så strök han två streck
därföre och för hvarje annat vif, ett streck. Men hufvudsaken var att all
trumf skulle spelas ut och med trumf besvaras före alla andra kort.
(Tior och äss kallades matadorer och för hvarje infriad matador strök
man ett streck.)
Ett annat mariagespel då man slog makar tillgick sålunda: Antalet
spelare skulle vara fyra. Nu utdelades kortleken kort för kort rundt om
som till vanligt spel och korten lades öppna. De som fingo första kungen
och frun af samma färg hvardera blefvo ett par och de andra två blefvo
ett par för sig — Nu jemkade man sig så att man korsade hvarandra vid
spelbordet och ingen fick ge synliga tecken (men man fick säga: håll för
holet!) till hvarandra på annat sätt än att då man infriat ett stick och
man därpå utslog kung eller dam, man frågade sin medspelare: Duger
den? — Hade denna nu motsvarighet af samma färg så fick detta bli vif
och man strök ett streck. Första vifvet som företeddes kallades för de 40
äktä och blef trumf och för hvilka man strök två streck. De sednare vifven kallades tjog och för hvilka man strök ett streck. Den som tog sista
sticket strök ett streck och då spelet var slut så ströks ett streck för mästa
matadorerna —
Man brukade vid spelets början upprita med krita 10 å 12 streck och
den som på förenämnda grunder först hade sina streck utstrukna hade
spelet vunnet.
KASINO. Fullständig kortlek af 52 kort — Ruter 10 kallades storkajsa
för hvilken ströks två streck. Spader tvåa kallades lillkajsa och för
denna ströks ett streck. För hvarje tia och Äss ströks ett streck —
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Spelet tillgick sålunda: Gifvaren utgaf korten två och två på hela
laget och två upplades på bordet så att hvarje fick fyra på hand och fyra
öppna på bordet —
Äss räknades för 14 och 1, Kung för 13, Fru för 12 och kneckt för 11; de
öfriga efter sina ögon. Af de utlaggda 4 korten skulle nu förhand sammanräkna ögon till det antal att han med ett handkort kunde inhemta en
eller flera sattser efter ett kort, men hade han ej så detta kunde gå för sig
så fick han slå ut, och sålunda fortsättes immerfort — Kunde någon sammanräkna prickarna så att det gick jemt upp och han tog alla korten kallades taberasj och för detta strök man ett streck. Särdeles vigt var att inhemta matadore[r] äss och tior samt att få mycket kort och många spader
— Vid spelets slut räknades kort och spader och då ströks ett streck för
mästa korten och ett för mästa spadren. Strecken räknades till 4 kammar
och ett eller 2 streck — I hvarje kam voro 4 upprättstående paralella
streck och ett deröfver korsadt, så att hela antalet streck blef 21, 22 eller
23, alt efter ortens bruk och särskild öfverenskommelse — Detta var ett
trefligt och tankeöfvande spel och icke särdeles penningödande —
Fordrades att kunna räkna väl.

Slantsp el
Vid hvarje slantspel så skola deltagarne tekä. Man söker en slät platts
vid en vägg eller ock uppsätter man en brädlapp på marken och vid denna
uppritas en halfcirkel med en alns bas. I midten häraf nedsätter man en
pinne. Så utser man och utmärker ett visst afstånd t:ex: 6 alnar och vid
denna afståndspunkt får man hålla ena foten, och hvar och en kastar nu
en slant för att söka komma närmast midtelmärket i halfcirkeln. Då alla
kastat så igenkänner hvar och en och hvar med annan hvilken slanten
tillhör, och så räknas: den närmaste försten, den andra An ten, treden,
fjärden o:s:v: till en sista, som är lången eller den längst aflägsna. Till
sådana spel nyttjades alltid bankovitten, halfann'styfver, och som man
vet så voro dessa präglade med Regentens initialbokstaf med Kunglig
krona å ena sidan och den andra med korslaggda dalpilar. Därföre när
man skulle
SINGLÄ så tog försten alla slantarna i handen och under utropet : Kronä
dej krake! (eller Pil!) så uppkastas slantarna 5 å 6 alnar i luften. Då de
nu nedfallit så efterses huru mänga äro med kronan uppvända och dessa
tillhöra honom. Hvad som öfver blir fattas af An ten och uppkastas likadant, och med kommande: Pilä dig pike! (eller Kronä!) och hvilka då
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som lydt hans kommandoord tillhör honom. Detta beror på lyckan och
tillfälligheten och kan här icke något fusk begås.
Man kan äfven medelst s:k:
KRONVÄGG värkställa samma experiment, i det man då kastar hela
klungan till väggen uti den förut omnämnda halfcirkeln, och kommenderas: Krona eller pil, såsom vid Singla, men med den skiljnaden att de som
falla utom halfcirkeln, komma icke med i räkningen.
BASÄ PENGÄR. Då tekning är värkställd så tager försten hela lagets
slantar och lägger dem på hvarandra, samt slår med en till sådant ändamål utsedd käpp. Kron eller pilsidan lägges upp och de som vända sig
tillhör den slående. Falla huru de falla må, de som icke vända sig, så få
de icke rubbas ur sitt läge, utan anten får då slå, en eller flera, hvilka
han kan träffa med ett enda slag, och vända de sig, så får han taga dem,
men de öfverblifna få disponeras för de efterföljande i laga ordning. Här
kan gälla öfning i slagen, om man med lugn tillvägagår. Lindrigaste slag
gör oftast säkraste vändingen. Här omtalta spel försigår alltid om
Söndagseftermiddagarna och under bar himmel; men skulle det vara
regnig väderlek, så kan man spela slant inomhus, och då kan man endera
SLÅ UDDÄ Å' JEMNT genom det att man uppslår en med handen betäckt
slant med okändt årtal, och motparten få gissa på udda och jemnt, då i
fall han gissar rätt får slanten, men gissar han orätt så blir han mistingen, eller kanske äfventyrar att mista en lika stor, om öfverenskommelsen
på förhand är att en slant skall uppläggas emot eller ock kan man få
gissa på
KRONA OCH PIL då slanten är uppslagen och sorgfälligt dold med handen, då ock motparten kan upplägga en emot, om man så kan öfverenskomma på förhand. Detta sednare är bättre om penningförrådet är litet,
ty de som ha godt minne så märka de nog siffrornas växlande tal.

Enkleken eller Sista paret spring!2
Ett obegränsat antal ungdom ställa sig parvis framför hvarandra eller
såsom flank ute på ett från alla hinder fritt fält eller slätt, och en ensam
2 Gustaf Ericssons ms acc. 347: 64 s. 285.
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ställer sig framföre såsom enkling eller erika. Denne ropar nu:
Sistä pare' spring!
Då springa desse åt hvar sitt håll eller hvar på sin sida för att sammanpara sig framför den ensamme och ropande, men det är dennes uppgift att
kunna fånga endera till sin make, och om detta lyckas så blir då endera
af dem som förut var par ensam och får springa eller stå som enkling eller
enka samt ropa och åter söka få sig make. Så tillgår tills hvarfvet gått
omkring, då leken vanligen slutar.
Det är icke alltid som enklingen får sig make första eller till och med
andra och tredje gången ty om en del äro drumligare så är ock många som
värkligen hafva snälla ben.
Denna lek är också i själfva värket en god öfningslek för snabblöpning.
Är fältet rymligt och såväl paret som enklingen äro snällfotade så kan
det dröja en god stund innan någon maka fås —
(Allmän i Åkers Härad — öfvas ej nu.)

Hök och dufva 3
På en någorlunda slät plats och som icke är för inskränkt afstakas en
plats i ena hörnet som kallas hökens bo; i ett annat hörn afstakas dufvornas bo; alt det öfriga kallas allmänning och är den allmänna
tummelplatsen.
Höken gömmer sig i sitt bo och snart går en dufva fram till hökens bo
för att bringa honom i rörelse, men det dröjer en stund, ty han vill göra
dem mer och mer säkra.
Slutligen göra dufvorna sig säkrare och gå ända till hökboet, sägande:
Nappä, nappä hökens bo,
Höken ä' inte' hemmä!
Men i ett just nu så vaknar höken och utspringer med hast för att taga sig
en dufva och är det så att han hinner henne innan hon kommer i sitt bo så
får hon bli hök; men hinner hon i bo så får höken ännu vara hök, och om
så skulle hända att vid räkningen lotten faller på någon
»drummelskånk», så kan han länge nog få vara hök, såvida ingen förbarmar sig öfver honom och låter godvilligt fånga sig —
Skulle höken göra sig förmäten och intränga i dufvornas bo så »Nappa
de kas» med honom och »plocka honom», och hvilket kan ske rätt efter3 Acc. 347: 63 s. 279, även i 347: 64 s. 287 med obetydliga variationer.
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tryckligt, om han är ringaktad bland kamraterna —
(Allmän)

Käppäs om leddek
Den lekande ungdomen ställer sig i ring och hållande hvarandra i händerne, men lämnas en lucka eller öppning. Tvenne äro löse och placeras
utom ringen så att de hafva lika afstånd från den omnämnda öppningen.
Någon anförare behöfves egentligen icke. Med spännd väntan emotses
kommando ordet:
Käppäs om ledde'!
och hvilket kan utsägas af hvem som heldst. Så fort detta är utsagt så
skynda de båda att fä plats i ringkretsen, men som icke mera än en emottages så blir en udda.
Nu får denne gå ut till sin en gång anvisade plats, och en af de i ringen
stående och näst den nykomne springer ut, och då blir åter en öppning liksom förra gängen — Nu kommenderas åter igen:
Käppäs om ledde'!
och de stående springa nu och den ene blir äter öfver. Så utgår den nästföljande till den ensamme och nytt kommando —
Sålunda fortfares tills hvarfvet är genomgånget. Har man någon i sällskapet som är mindre väl ansedd, så kan man laga att han får bli enstöding hela leken igenom. Ty det händer att de vid luckans kanter motarbeta den som de icke vilja låta inträda.
(Allmän förr i Åkers Härad.)

Lånä elas
En hop ungdom är samlad. Efter räkning på öfligt sätt är anförare eller
hufvudman vald och denne går på golfvet hållande en »brassenok» stake
i handen. Den öfriga ungdomen välja sig hvar och en bestämda sittplatser
rundt omkring rummet [och] alla möjligtvis varande sittplatser stängas så
att de ej kunna intagas utan besvär.
Då nu alla äro placerade så går anföraren till en och stöter med staken
4 Acc. 347: 64 a. 294.
5 Acc. 347:64 s. 304.
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i golfvet under utrop:
Bult, bult! Får ja' länä ela?
Då svarar den sittande:
Gå te' grannäs!
Och sålunda från den ene till den andra. Under tiden så byta de sittande
platser, två och två i sender och om nu gångaren, anföraren får se möjlighet att intaga en plats vid den korta ledighet som förefinnes då får den
blifvande udden bli gängare och eldlånare. Men det går sannerligen icke
lätt för sig såvida icke gångaren kanske har någon som är till sig kärlig
och därigenom vill förbarma sig öfver honom, efter det han kanske länge
nog pinats —
Få lekar äro som uppmärksamheten tages så i anspråk som denne, och
rörelserne måste ock vara ytterst kvicka.
(Allmän i Härad o. Länna Sr. Öfvas ej mer —)

Pinä gås6
Ett obegränsadt antal ungdom uppställa sig i ring hållande hvarandra i
händerna.
En person springer utanför ringen några hvarf fram och tillbaka.
Någon i ringen säger nu till honom:
Pinä, pinä gås!
Då svarar den utanför ringen varande:
Ja' får 'ntel
Ringen: Hvem för?
Svararen: För dej!
Eller ock så namngifver han hvilken han vill af de i ringen varande och
denne får springa för att gifva honom ett slag med en näsduk eller ock
med flata handen; och om han lyckas detta innan första springaren intagit lyckan eller hans rum så ställer han sig där själf och samma person
får springa för att utmana någon annan, och hvilket fortsättes hela laget
igenom.
Det kan nog hända att en och samma person får göra sig mycken möda
för att komma i utbyte och heldst som det är för de i ringen stående lofligt
att medelst benens utsträckning bakefter sig hindra hvilkendera de
6 Acc. 347: 64 s. 288, även i 347: 63 s. 280 med obetydliga variationer.
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heldst vill —
Konsten är härvid att göra volter, omkast och återsprång. Är utrymmet
stort och deltagame många och därtill att armarne utsträckas så mycket
som möjligt så blir cirkeln desto större och följaktligen blir språnglinien
längre —
(Härad och Länna.)

Sittä på understoln7
Medelst en på öfligt sätt upprepad ramsa räknas först hvem som skall
sitta på understolen och när detta är skett så uträknas äfven en som skall
bära upp »undra» och resten af sällskapet, gamla och unga, stora och små
sätta sig omkring i rummet. En liten låg fyrfotstol framsättes på golfvet
och den person hvarpå alla skola undra sätter sig därpå. Den som nu
skall »bärä opp undra» går till hvar och en af sällskapet och låter
hviska sig i örat och detta blir alltid något på gyckel eller spe, huru han
ser ut och huru hans affärsförhållanden äro, o:s:v.
Nu kommer den som bär »undra» och säger:
Här ä' under öfver allä under
Somligä undrär så, å somligä undrär så
Men allamäst undrär ja' —
Nu uppräknar] han] hvad hvar och en undrat och kan ur egen fatabur
tillägga hvad godt synes, och passar sig här särdeles att själf få utösa en
galla som länge varit sjudande. Den stolsittande utsäger sedan hvilkens
»under» varit värrst och denne får sitta på understolen därnäst och den
förre stolsittaren blir underbärare. Ingen får visa sig ond huru plumpa
undren än kunna vara — Gäller att ha godt minne.
(Allm. i Åkers Härad)
Varianter:
Ja' ha' gått genom Ryssland, Tyskland, Danmark å' Skåne.
Å' allä undrär di på dej Stakkärs fåne —
Eller:
Helä världen undrär, Klokkärn ä' prästen mäst
Å' ja' därnäst —
(Österhanninge Sn)
7 Acc. 347:64 s. 309.
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Slå tristål8
Ett obegränsadt antal ungdom ställa sig parvis den ena framför den andra
uti ring och alla vända mot ringen samt hafvande emellan sig ett större
mellanrum.
På ett ställe står likväl tre, och en är i dess ställe utan make som
springer.
Den springande går och gnolar och sjunger:
Du som skulle bli min make
Står där som en kälkestake
Men sir jag rätt på Kjorteln (råcken) din
Så skall du ändå blifva min!
Därvid slår han den bakersta af de tre ett kraftigt slag på ryggen, med
flata handen eller knytnäfven alt efter personens anseende och värde,
samt springer in uti ringen och ställer sig framföre något par. Nu får den
slagne springa och slår han likaledes den bakföre stående och inspringer
i ringen och ställer sig som ofvanföre är nämnt —
Sålunda fortfares tills hvarfvet gått igenom och alla sprungit. Man
kan här ock om man är allmänt ense pina en och annan att springa och den
som i sällskapet är mindre aktad får naturligtvis också de kraftigaste
slängarna—
Men ordspråket: Den som sig i leken ger, ska' han leken tåla, har här
en sträng tillämpning så att icke lönar det sig att bli ond, och icke heller
vill någon »ge sej» om man än skulle ligga död på brädden, som man säger
(förr allmän i Åkers Härad — öfvas ej nu mera —)

8 Acc. 347:64 s. 297.

Ordlista med kommentarer
Ordl. = Ericsson, Gustaf, Ordlista ur Åkers och Öster-Rekarne folkspråk
(1877-1884). SAOB = Ordbok över svenska språket, utg. av Svenska
Akademien. OSD = Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter. Se f.ö.
litteraturförteckningen.
Ord som kommenterats i del 1 tas i regel inte upp på nytt. Siffrorna
hänvisar till Gustaf Ericssons text.

Adam n. pr. »de flesta väfskedarna
voro sedan den tiden Adam bodde i
Kälkstäa» 52. Uttrycket (vanl. »i
Kälkestad»), som är känt sedan
1600-talet, betecknar en urminnes
forntid (Hjelmqvist 1901 s. 18 f.).
aga s. hålla i skäli' age 38 'hålla i tukt
och ordning'.
akta v. »då [var] det andras tur att akta
igen spjället som skedde medelst
s.k. fästeldsbrasa» (se d. o.) 96.
ambitionerad p.a. 'ambitiös, ärelysten';
»En mera sedesam och ambitionerad flicka» 90.
andra v. ändra 'slå träskoning under
slädmedar'; »Denna drög är oskodd
och ändrad» 3. Jfr ånderstångsborrar 26.
annan räkn. se ant.
anse v. »Om en sjuk med skarp blick

anser framförvarande personer» 149
här 'åse, betrakta'.
ant subst. räkn. 'den andre, nummer
två'; »så räknas: den närmaste
försten, den andra anten, treden,
fjärden o:s:v:» 171.
aparto a. 'särskild, separat, speciell';
»Tapphol, grepar o.d. är en aparto
sak» 23 'en sak som görs separat'?
Aparto är trol. en analogibildn. efter
andra främmande ord på -o (SAOB
A1970).
arpe s. 'smuts, inbiten gammal orenlighet'; »tjock smuttsarpe», » en
smutts eller arpklädd platts» 68.
artigt adv. 'skickligt, väl, konstnärligt';
»artigt nog tillkrusad» 56 här snarast
'konstfärdigt'.
Askfis n. pr. Benämningen på folksagans yngste broder, av bröderna
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(ofta tre) hållen för en oduglig
stackare, som bara kan sitta och
gräva i askan. Genom klokhet och
fyndighet (jfr ordstävet hos GE s. 62)
triumferar A. över bröderna och
vinner ära och rikedomar.
avse v. 'efterse, avpassa'; »så afsedde
hvarje omtänksam matmoder huru
mycket hon ... kunde hinna att
spinna» 41.
avundsknut s. opl. åfundsknutar

'självgjord knut som inte går upp';
detsamma som trollknut. Tros uppstå p.g.a. att någon är avundsjuk på
en.
bakhand s. 'efterhand' (i kortspel) Jfr
förhand.
baksvickla s. baksveklä 'rand utefter

hela baksidan av en stickad strumpa, bildad av en eller två aviga
maskor'.
bankovitten s. opl. bankovittnar '1/4
skilling banko'.
bank s. opl. bånk 'tvärslå; slå på kälke
varpå lasset vilar'; »en ... koldrög,
byggd såsom en vanlig dragkälke
med medar och två bånk och fjetterlag» 3.
barnsängsgröt s. se gröt.
barskinnpäls s. 'päls med ullen inåt
och utan tyg på den beredda skinnsidan'.
basa v. basä 'slå'; basä pengär. Lek
med slantar som man slår på, t. ex.
med en käpp. Se kap. Kortspel 172.
bastant a. »om alla hvar för sig voro
bastanta karlar» 151 här trol. 'på-

litlig, trovärdig'.
besmid s. besmid 'möda, bestyr, be-

svär'.
bet s. spelterm, frän fra. (faire la) 136te;
osg. bet, bsg. beten; opl. betar.

Straffsats vid förlorat spel eller fel

mot spelets regler t.ex. i trekort (så
hos GE, kap. Kortspel 168); även om
insats som görs i början av ett parti
eller då potten tagit slut (SAOB B
18%).
betacka sig v. 'tacka för sig, uttala sin
tacksamhet'.
bindribba s. [De flesta vävskedarna
tillverkades av dalkarlar.] »De voro
försedda med bindribbor och röder
Dalkarlen tillsläppte nu bindribbor och rörvirket, de förra af tall
eller björk» 57. B. bör av denna beskrivn. att döma förstås som träramen i vävskeden; ordet kan
emellertid ej beläggas i annan källa.
Jfr rö.
bisa s. bsg bisa', bisan 'hop, mängd,
myckenhet'; »Den som tager en
bisa med omvändt stick får själf
göra utslag ... Då får man hela bisa'»
165. Om en (oräknad) bunt spelkort.
blygd s. 'blyghet, blygsel'.
blåsatt p.a. '(redan) blåfärgad'.
bomolja s. 'olivolja'; ofta om den
sämsta sortens olja.
bondost s. 'ost tillverkad i bondehem i
motsats till mejeri- eller herrgårdsost' (SAOB B 3862).
bord s. »Dylika [lång]bord skulle enligt

lag finnas vid hvarje hemman och
vid flyttningar fingo de icke medtagas. Vid hemmansköp medföljde de
hemmanet, utan att i köpehandlingen vara omnämnda» 70; »Säte,
långsätet ... var äfven af samma inventarienatur som bordet» 70. — I
1734 års lag (Byggningabalken kap.
27 § 10) stadgas »tå bonde från
hemman flytta skal ...» att han skall
»qwar wid gärden lemna fenster,
långbord och fäste, wäggfasta
bänkar och sängar ... Förer han något ther af bort; böte för hwartdera
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twå marck, och skaffe thet åter.» bygga v. 'laga' (t.ex. genom att knyta
Stadgandet återkommer i husesynsihop brustet varpgarn eller solv).
ordningarna 1752 och 1770. Bord bära åt v. 'passa (bra), vara möjligt';
och bänkar bol d' bänk/jr 71; allitte»de' bär åt» 137 ung. 'det går vägen,
rerande, stående uttryck.
ser lovande ut'.
bordbänk s. se fållbänk.
borttraskad p. a. 'oredig, hoptrasslad'; dank s. 'smalt och dåligt ljus av oren
»varpen ... sammanknöts sorgfälligt
talg och kåda'. Gjordes sist i ljusför att icke bli borttraskad» 56. Kan
stöpningen.
ej beläggas mer än hos Ihre och då degtråg s. i uttr. fallaldimpä i degtröge
från Sdm (OSD).
(så Ordl.). Då någon »för magens
bresilja s. bmsilia. Färgämne utvunkrav nödgats avyttra en sak som
net ur trä frän träslag i Indien och
han utöver verkligt behov och tillSydamerika, särskilt det i Brasilien
gångar förskaffat sig» (Ordl.) kunde
växande Cxsalpinia echinata
man säga, att det förlorade fallit i
(Lam.) (SAOB B 4207).
degtråget; »faddergåfvor ... [som]
brits s. bress, opl. bressar 'brits, bädd
kunnat ofta varit nära att falla i
av enkelt slag'. »Då nu Ekol]kojan är
degtråget, om icke helgden kvarhålfärdig så anläggas bressar eller
lit dem såsom minnesgärder» 74.
sängar, en vid hvardera gafveln» 3.
diksnöre s. opl. diksnören '(tagel)snöbrokad s. Egentligen ett slags tjockt siren som användes vid dikningsarden med (blom)mönster, hos GE
bete'.
snarast 'broderi', med anknytning diskvant s. diskvandt 'disktvätterska
till 'brokig': han avser rikt sömmat,
vid gästabud, en av mången efterfärggrant och välarbetat plagg,
strävad befattning för de många
täcke e.d. Så t.ex. om lapptäcke:
överblivna smakbitarnas skull'
»smak och omtanka i orneringen af
(Ordl.).
den storartade brokaden» 79, »om domarstol s. bsg. domarestolen, opl.
det var röd botten, så var brokaden
domärsto lär »af ek, sculpterade och
mörk», »mössa med brokader af
med dynor», »fick ... icke flyttas» 70.
andra färgor» 86.
Med d. torde avses högsätet, husbrudpiga s. 'brudtärna, kvinna som bebondens egen bestämda stol vid
tjänade bruden'.
ena eller andra bordsändan. Högbrudsäta s. 'brudfrämma, kvinna som
sätet var urspr. en del av den väggklädde bruden och gick henne tillfasta bänken (själva sätet), men
handa under bröllopsfesten'.
sedan fristående stolformer utbilbrådtorkning s. 'snabbtorkning'; »fullt
dats, gjordes husbondsätet med
med virke i taket för bråtorkning»
tyngd och värdighet och alltid i en22.
staka exemplar. Högsätet tillhörde
brödskuta s. 'grissla, brödspade av trä,
själva boningshuset; jfr GE:s uppgift
med vilken brödet skjuts in i ugnen'.
att d. inte fick flyttas.
Ordet belagt end. från Sdm, Upl och domstark a. 'mycket stark'.
Fi (OSD).
dragkista s. 'byrå'.
buding s. se pudding.
drällig a. »dess band blifva ganska
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lösa å drällugä» 63 trol. 'som lätt går
sönder'.
dukatguldring s. Dukaten var ett internationellt myntslag, i Sverige tillverkat fr.o.m. Karl X Gustaf och
fram IM 1868. Den höll den finaste
halten, dvs. 23 karat. Motsatsen var
kronguld (se d.o.). Fram till 2.
världskriget skulle vigselringarna
helst vara av 23 karat.
dunka v. dänka 'slå, bulta'.
dutsa v. 'dua, säga du'; »så kan väl
spektorn ä' ja dussä me' så pratär vi
lite lättäre» 138 'så kan väl inspektorn och jag också säga du (till varandra)'.
dvärgsnät s. dvär'snät 'spindelväv'; kallas av GE även för friare hylla.
dynt s. full med dynt och de dödas
ben. »Uttryck med bet. 'småsluger
och något skälmskr'. Har ej straffande bemärkelse» (GE acc. 347: 6772s. 175).
dyrka v. 'höja priset, fördyra'; »hjälpa
till att dyrka pris» 61
död a. »men det kunde hända att man
om morgonen stode död opp, som
en präst en gång yttrat sig» 110.
Med stor sannolikhet traderar GE
här sig själv ovetande J.H. Kellgrens
slutstrof till Dumboms lefverne
(1791): »Vår Dumbom lade sig en
afton/ Helt frisk och sund till själ
och kropp;/ Men steg om morgon
stendöd opp — ...»
döden 150. Att lägga slantar på den
dödes ögon så att de inte öppnade
sig har överallt ansetts viktigt: man
får ej sova den eviga sömnen med
öppna ögon. Ligger den döde och
tittar upp, då bådar det nytt dödsfall, liksom om något öga öppnar sig
sedan det lagts igen. Då ser den
döde någon komma efter sig. —

»Hufvudet skulle [läggas] så omsorgsfullt rätt som möjligt...»: man
tog varsel om nästa dödsfall av likets ställning. Om en man dog vänd
åt höger, väntade han en kvinna
efter sig, åt vänster en man. En
kvinna som låg på höger sida väntade en man efter sig, på vänster en
kvinna. — Uppfattningen att ett lik i
en sädesbod tog groningskraften
från frö och säd syns ha varit allmän. — Likaledes verkar det ha varit allmänt att man noggrant såg till
att bockar (stolar, pallar), på vilka en
kista stått innan den bars från gården, sparkades kull. Sätet ansågs
stå och vänta på lik, och f.ö. riskerade man att den döde skulle gå igen
om liksätet inte vältes.
dödlinne s. 'liksvepning'.
dölja v. 'som kan utbrista av sig självt
när som helst' (Ordl.), 'finnas utan
att synas' (jfr SAOB D 2600 3 e);
»akta kolen ... ifall de skulle hettä
opp sej (antändas) ty så länge kunde de ligga och döljä» 7.
dös s. 'tjock, lunsig kvinna' (Ordl.); »e'
doter ... som skulle var' e' dunderduktig dös» 134. Ordlistans nedsättande förklaring stämmer dåligt
med ordets användning i belägget.
Kan möjl. 'präktig tös' (dubbeltydigt) här vara en bättre översättning?
döva v. dolvä maten 'smälta maten'.
efterlank s. ettlank 'det sista och svagaste av en brännvinsbränning';
»ettlanken fick rinna så länge något
smakade af bränvin» 16.
eld s. Jfr »Vid kol-mila och tjäru-bränning må ej eld nämnas, utan heta
och varme, hvilket ock Allmogen vid
alla tillfällen gjör, så att man får säl-
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lan höra nämnas eld.» (Gaslander,
Beskrifning om Allmogens sinnelag,
SvLm Bih. 1.3 s. 294.)
eld s. låna eld, en lek. Se kap. Kortspel
174, jfr 93 f.
eldstål s. »ett större oarbetadt stålstycke [att slå eld med tillsammans
med flinta och fnöske], och om man
kunde åtkomma ett sådant på oärligt sätt så var det desto eldfängdare» 92. Syndfulla handlingar ansågs kunna ge upphov till magiska
egenskaper hos tingen. Sålunda var
det inte ovanligt att »stulet och
hemburet» fick stor kraft, men det
räckte med blotta stölden för att ett
föremål, vilket som helst, skulle betraktas som kraftladdat.
enkom a. 'lämplig, passande; användbar'; »om icke enkom vaggtäcke
fanns» 78.
enskyllan s. 'ursäkt'.
ensmöjd a. om väv: 'med enkelt garn
för varje rö' (se d.o.), om människa:
'sorgbunden, ledsen, misslynt'
(Ordl.).
enstilling s. 'ensam, för sig själv stående växt o.d.'
enstöding s. 'ensling, enstöring'; »Har
man någon i sällskapet som är
mindre väl ansedd, så kan man laga
att han får bli enstöding hela leken
igenom» 174 'inte får någon partner
i leken'.
er poss. pron. jerån 'eran'. Mask. form;
se T. Ericsson 1914 s. 164.
esse s. 'tillstånd, rätt skick'.
falldörr s. 'upp- och nedfällbar dörr
eller klaff'.
fantasse s. 'tok, enfaldig man'; »En fantasse till bonde» 20.
fasta s. [En växelmaskin var så inrättad
att] »två plankstycken voro förenade

i fasta med slåar», »I samma plankfasta satt ett större vexelhjul» 46.
Ordet kan ej förklaras; OSD har
end. GE:s belägg.
fjätterlag s. fjetterlag. Jfr GE:s kommentar till fjettrelfjetter i Ordl.:
»Stötta av trä eller järn, som förenar
meden på en kälke med bänken
och som således tjänar till att uppbära både bånken och lasset». Jfr
under bank.
flarnstöta v. För att täta sämre laggkärl
stötte man med bakdelen av en s.k.
stråkhult ned t.ex. söndersmulad
tallbark runt botten i det tomma
kärlet. Detta kallades att flarnstöta
dem; »huru bristfälliga de (: laggkärlen) än voro så visste bönderna nog
att rusta opp dem, bottna, flarnstöta
och vattendränka dem för att få
dem täta» 12.
flogbrand s. 'vissnad och kådig talltopp'; begagnades till tjärved. Skrivs
i GE:s Ordl. flägbrand.
flott-trut s. flöttrut 30. Smädenamn på
skomakare. Jfr rim nr 624 i i J.
Nordlanders Svenska barnvisor ock
barnrim: »Skomakarn med sin flottiga trut,/ dess värre han sliter å biter,/ dess värre ser han ut.» (var. A,
His). Även var. C (»från Mälartrakten») har samma första rad, var.
B (Äng) »med sin beckiga trut».
flytta v. inf. flötta, pres. fWtter.
fnurk s. »Den rigtigt friska torrvean
lägges för sig själft och det som finnes fnurk (röta) på, för sig» 12. Ordet
kan end. beläggas hos Rietz, som
torde ha det från GE: »Murket trä,
som antingen liknar mjöl eller kan
med händerna söndersmulas.
Sd m.»
formaliter adv. lat. 'för formens skull'
dvs, med uppfyllande av alla for-
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maliteter (men utan känslor). In f. 99
är felaktigt latin.
fotogen s. »har nu sedan fotogen blef i
handeln tillgängligt, ehuru icke af
allmogen på länge begagnadt...» 35.
De första lamporna anses ha importerats i början av 1860-talet, tro!. från
Tyskland.
fransverk s. fransvärk. Sammanfattande benämning på fransarna
på ett föremål.
fru s. 'dam' (i kortspel, eg. drottningen);
»fru [räknades] för 12» 171.
fummel s. opl. fumlar 'skomakarverktyg för gnidning och putsning av
skodon'.
fundur s. (neutr. enl. GE:s ord!.; betoningen på sista stavelsen) 'fundering, övervägande'; »far ... ä i fundiir
om han ska' ta' fjälsman heller
klokkarn me' sej» 137 'far överväger
om han ska ta fjärdingsman eller
klockaren med sig'.
fållbänk s. »Om nu de här omnämnda
sängplatserna ej förslog ... så hade
man s:k: bordbänk (fallbänk, kallas
äfven skrömp, m.) hvilken utdrogs
till behörig längd» 77. Ett slags möbel som med olika anordningar
kunde användas både som sängplats och som bord resp. bänk; fållbänk (SAOB B 3905; art. bordbänk);
»Bänk, bord eller skåp som därjämte kan användas såsom säng»
(SAOB F 1987 f.; art. fållbänk). Jfr
Rietz (75a): »Fållbänk, säng som fälles samman om dagen och uppreses mot väggen».
fårris s. 'ris av torkade lövkärvar som
givits fåren under vintern' (Rietz
535b).
fästeld, fästeldsbrasa s. 'sista brasan
för dagen, översopad natteld'. När
den var utbrunnen skulle »elden

fästas ihop» 96, då glöd och aska
makades ihop över den så att glöd
fortfarande fanns kvar på morgonen.
fästmösring s. Enl. gammal sed var f.
inte av någon speciell typ. Vanligt
var dock pressat silverbleck. Jfr
vigselring.

förgångshustru s. 'gift kvinna, som vid
gästabud fungerade som vicevärdinna'.
förhand s. I kortspel: om det förhållandet att någon är i tur att börja
spelet, dvs, att bjuda eller spela ut
sitt kort före de andra medspelarna.
Jfr bakhand.
förlägga v. 'lägga bort'; »Perlbanden
äro...aldeles förlaggda» 88 'bortlagda (såsom omoderna)'.
förord s. 'avtal, överenskommelse'.
förstän konj. 'fastän' (förekommer i
dialekttext).
förvetenhet s. 'stark nyfikenhet, vetgirighet'.
gaffel s. Under medeltiden var g. ett
lyxföremål vid furstehoven. Man åt
allmänt med kniven och med fingrarna; sked kunde begagnas till
soppa. Först under 1600-talet brukades g. mera allmänt av de bildade
klasserna, och inte förrän under
1800-talet fanns den i allmogehemmen.
gammeln s. bsg. 'ålderdomen'; »så
kom gammeln ihop med gubben
Stålberg» 14.
gass s. 'glödande hetta'; »Då man nu
var förvissad om att han (:kalkstenen) fått gass så upphördes med
eldningen» 9, här om kalkbränning.
gassa sig v. 'värma sig; bränna, steka
sig' (s. 4 i samband med tändning av
kolmila).
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gifta sig v. »Ingen är sämre än när
man skall gifta sig» 127 vida spritt
ordspråk, ofta med fortsättningen
»och bättre än när man dör».
gippa s. osg. gippa; opl. gippur ; 'träskiva med tre hål, varigenom skaften vid vävning växlas upp och ned;
vanligare nyttjas små block med trillur (trissor)' (Ordl.). Vävtrissorna kallas på andra håll för lunor eller
skafthjul.
glödos s. glödos 'syrsättning på metaller då de nyss tagits ur elden'
(Ordl.).
gnatta s. gnattä 'grand, liten smula'.
godrån s. goarån (Ordl.: go(d)rå) 'ett
mycket tunt bakverk, som gräddas
över spiselden i små, enkom därtill
gjorda fyrkantiga »goråjern»'
(Ordl.).
grevar s. pl. tant. grefva 'rester av smält
talg och ister'.
grymmeligt adv. 'mycket, oerhört;
»grymt»'; »e' grömmeli' stor silverdosä» 139.
grålysning s. 'dagbräckning'. Jfr lysning.
gröt, barnsängsgröt s. Speciell gröt
som av grannkvinnor bars till en nyförlöst. »Denna gröt till en barnsängskvinna skall vara af utsökt beskaffenhet» 146; den kunde innehålla både smör, honung och hackat
ägg. — Om en kvinna hade blivit
havande, sade man att »hon drog på
gröten» 141. Jfr »sitta i gröt-snutä»
'vara havande' (Ordl.), »komma i
grötvrån, laga/dra ihop till gröts,
draga sig/ ligga på grötsidan» med
samma bet. (SAOB), »ska få gröt»
(Estl., Byrman 1989).
guldäpple s. »Gossar sveptes med spö
och guldäple» 162. Uppgifter om
barnlik med äpplen i hand finns

från Sk, Dal och Upl men verkar
vara talrikast från Sdm. Äpplena
gjordes av äpple, potatis eller annat
runt föremål och sveptes om med
guldpapper eller bladguld. Äpplet
ansågs syfta på Kristus som barn
eller på att de små skördats i sitt livs
knoppning. Tro!. har de dock lagts
dit även i skyddande syfte. Uppgifterna ur Hagberg 1937 s. 192 f.
gång s. 'sats av samma slags föremål,
uppsättning'; en strumpstickgång
'en omgång, fem stycken, strumpstickor', opl. säckstickgångar 'omgångar av stickor för sockor'.
gårdgranne s. opl. gålgrannär 'sådan
granne som har sin gård intill ens
egen'. Ordet kan f.n. ej beläggas i
annan källa.
gås s. pina gås, en lek. Se kap. Kortspel
175.
gärningsman s. '(socken)hantverkare'.
»Dessa (: skomakare) kanske voro
s:k: gärningsmän och voro skattskrifna för yrke» 30.
halm s. »Det var vanligt att någon af
barnen skulle ligga på halmen
under bordet julnatten» 107. Seden
med halm på golvet om julen är
gammal och utbredd över hela landet; den är välkänd även från
grannländerna. Den upphörde i
Sverige under 1800-talets mitt, olika
i olika bygder. Flera forskare har
velat sammanställa den med vissa
fruktbarhetsriter. Dock vill t. ex.
Eskeröd (Rig 1947 s. 16 if.) se halmen
främst som värmekälla på det kalla
jord- eller brädgolvet. Att hela familjen sov på halmen före och ibland
efter julottan syns ha varit vanligt.
Sedan bruket med golvhalm avtagit,
förekom det att man behöll halmen
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under bordet, och hos GE tycks
detta att ett barn sov där i stället för
en hel familj vara ytterligare en reducering av seden innan den helt
försvann.
halvkvarter s. Mått som rymmer ett
halvt kvarter (kvarter = 1/4 stop). Jfr
stop. halvkvarterskopp s. 'supkopp
som rymmer ett halvt kvarter'.
halvlakan s. 'lakan som endast består
av en bredd av tyget'; »ett halflakan
utbredt öfver hufvudgärden» 79.
halvsträngd a. hallsträngt 'hårdspänd,
ojämnt tvinnad, om en tvinnad träd,
i vilken den ena enkla tråden blivit
under tvinningen hårdare spänd än
den andra' (Ordl.); »Trådspinne var
mycket svårt ... ty det ville bli hallsträngt» 42.
hammartenn s. 'hamrat tenn';
»Tennet skiljdes i hammartenn,
dyrbarare, och oljetenn, simplare»
71.
hand s. hand i hår och knif i strupe 130.
Uttryck med bet. 'vild strid', känt
från 1500-talet.
handfatt s. en sådan handfatt 78
'handtag'; s. 16 om sänghjälpare för
gamla och sjuka.
handkort s. Spelterm; 'kort som en
spelare fått på hand vid given, särskilt om kort i andra färger än
trumffärgen'.
heden a. 'hednisk, okristnad'; »barnet
var hede[t] d:v:s: odöpt» 143.
helsot s. helsot, även hälsot 'dödlig
sjukdom'.
hi s. ljudhärmande för 'stoj, fläng' o.
likn. I en sammanställning med ha
anträffat end. hos GE: »vi bör fell
tänkä på att inte hemmane' ... ska'
stä för hi ha å kommä i opartiskä
händer» 134 dvs. hemmanet och
övriga ägodelar skall inte »skingras
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för alla himmelens vindar». Hi ha
motsvaras på ett ungefär av nusv.
hej.
hinna till v. 'räcka till, förslå'; »bränvinet hinner ock till» 161.
hinnä, hinnän konj. 'innan' (i dialekttext).
holk s. opl. holkar, hölkär 'slags bobin
av äldre typ', eg. 'urholkad trästam';
jfr »Hölkär bestodo af ett par urholkade trädskårar» 56 (med beskrivn.).
holka v. holka 'bobina'. Jfr ovan.
hoppa s. opl. hoppor, bpl. hopporna
snarast 'prickar' eller 'noppor'.
hoppig a. hoppug 'med prickar eller
noppor', jfr ovan; »hoppu't nyttjades
mycket» (om väv) 85.
horunge s. »kvinnor och barn kunde få
nöja sig med en (:tumlare brännvin)
tillsammans, men ingen vardt horunge» 94. Här om någon som hoppades över, blev udda, utanförstående. I folkl. tradition betecknar h.
eljest vanligen en udda hötapp,
kärve el. lika., och en flicka som fick
en sådan spåddes ett oäkta barn.
hovriddare s. hofriddare 'brudsven'.
huld s. 'trohet'; »ja' tjente ... i huld å'
tro» 138, tautologiskt uttryck.
hybbika s. hybbikä eg. 'liten hop'.
Hasardspel spelat med vanliga kort
som läggs i högar med baksidan
uppåt, en hög för varje spelare. Sala
hybbikä betyder dels 'spela h.', dels
är det benämn. på detta spel (så hos
GE, kap. Kortspel 169). Uttr. finns
t.ex. hos Stiernhielm (Hercules,
1648, 1668) och i S. ödmanns
Hågkomster (1805) (SAOB H 1592).
hyll s. »Svartsjukan [finner] knappt
nog inträde, och alldeles ingen hyll
eller näring» 132. Ordet kan f.n. ej
beläggas i annan källa men torde
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sedan 1600-talet (Grubb).
ansluta sig till hylla v. 'omhulda',
som förekommer hos GE, och till hönsfjäder s. »finnes fjäderkläder [i en
döendes säng] så skola dessa bortdet vanligare hyllest s. 'intresse, omtagas, ty det kan vara hönsfjäder
vårdnad'.
däri» 149. H. troddes förlänga dödshymja hop v. ipf. 'snörpa ihop'; »de
kampen.
flesta kvinnor hömjade hop holen
hörnte s. 'hörn' opl. hörntena 66.
härs och tvärs» 52.
hynda s. »Nu hänger hyndan på gärdesgården» 127, 165. Ordspråk med illamående a. yllämdende.
innebörden 'det är överhängande innan konj. hinnä, hinnän.
fara (som kräver skyndsam hjälp)'; inventarienatur s. »Säte, långsätet
var äfven af samma inventarienatur
eg. om drivande jakthund (P. Holm).
som bordet» 70. Se bord.
hysk s. hösk. Skomakarverktyg: vristkil
av läder; skinnlappar som spikas
fast på en skomakarläst för att ge Johan Blund n. pr. Joga Blund, foga
blund 'John Blund; sömnen'.
skodon önskad form. (Ordl.)
hyvelspåna s. »Då [kistan] blef trädfär- jordliggare s. jolliggare 'kulltryckta vid
marken liggande men ändå växandig skulle alltid något hyfvelspånor
de unga granträd som hunnit anläggas däri» 151. Det ansågs inte
taga egenskapen av tjur (se d.o.); äro
bra att en likkista var tom, ty den
särdeles användbara för bandning
döde kom för att mäta sig i den när
av laggkärl' (Ordl.). Ordet tills vidare
den var färdig (Hagberg 1937 s. 172).
belagt end. hos GE.
hårt adv. se höna s.
hängkorv s. 'korv som gjordes av julbock s. »Julaftonsdagen hände att
ungdomen samlade sig från gård till
hackmat och gryn'. Kallades även
gård, och voro då utklädde på allehackkorv och stångryttare (så enl.
handa sätt, endera till Julbock eller
annat ms av GE: 347: 5-12 s. 38).
kalkon» 108. Seden att någon i ett
härssvep s. härrssvep 'halvslag'. Se
ungdomslag klädde ut sig till julhalvsvep del 1.
bock och att man tillsammans gick
härvel s. härfvil 'träställning på vilken
runt i stugorna på julaftonen (eller
man hasplar upp spunnet garn till
någon annan juldag) är känd över
härvor'.
hela landet. Utklädseln har varierat.
härvelhorn s. här fvilhorn. Spenamn
Vid mera provisoriska anordningar
på 'knäbyxor med spännen vid
har bocken kunnat få mera likhet
knäna'. Kallades så trol. emedan de
med en fågel och har då givits namn
i fritt läge hade en viss likhet med
efter den (Eskeröd, Rig 1947 s. 319);
de vinkelböjda träbitar på härveldet torde vara detta som hänt med
armarna, varpå garnet vilar (så i anGE:s kalkon. — Ändamålet med
nat ms av GE: 347: 1 s. 113).
ungdomens kringvandring var i rehök s. leka hök och dufoa. Se kap.
gel att samla gåvor till dess julgillen,
Kortspel 173.
ett mycket gammalt bruk.
höna s. »Hårt är akta den höna som
vill värpa borta» 100 'Det är svårt att julgalt s. 'mansperson som objuden
gör påhälsning hos andra om julvakta den höna ...'. Ordspråk, känt
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dagen; en sådan kvinna kallas julsugga' (Ordl.).
julnatt s. »Ljuset skall brinna julnatten
Bränvin och bröd stå på bordet ...»
107. Det var allmän sed i hela landet
jämte Finland och Norge att julljusen skulle brinna under julnatten
samt att julmaten skulle stå framme. Man har velat tolka detta så, att
ljus och mat stod för de osynliga
andeväsen som förväntades gästa
huset den natten.
julotta s. 107 f. Kappkörningen från julottan är en gammal sed, känd från
hela landet. Den som kom först
hem till byn/gården och tog kyrksupen (hos GE möttes man på backen av en varm sup) fick först inbärgat nästkommande sommar. Det
första förehavandet vissa dagar
(bl.a. jul- och nyårsdagen) ansågs ju
ha avgörande verkan på hela det
kommande året (jfr mdka).
julsugga s. se julgalt.
järnbagne s. 'grov stång av järn'. Jfr
bagne del 1.
kaksäck s. 'förning'; gåvor som medfördes till barnsöl, bröllop och
gravöl och utgjordes av ett »fat
bakelse», en vetebulle, godrån eller
en flaska mjölk efter råd och lägenhet (Ordl.).
kalasgänge s. 'kalas, gille' (eg. en tautologi, eftersom även det enkla
gänge betyder 'kalas').
kalasstump s. 'rest efter kalasmat';
»Hölls auktion efter det kalasstumparna voro förtärda ...» 162. Jfr
stump s.
kalkhår s. För att få av håret på hudarna behandlades de i mättade
kalklösningar, då håret kunde tillvaratas och användas. Kalkhår kallas

på annat ställe hos GE för ludd och
köptes enl. honom »hos garfvare
fjärdingtals».
kalkon s. se julbock.
kallskål s. »Tennskålar eller s.k. kallskålar fick icke saknas» 72. Med k.
avses eg. en kall dryck som serverades i en (större) skål, ofta bål, men
hos GE avses mestadels brännvin. I
det anförda exemplet avses dock
själva skålen, avsedd för den kalla
drycken.
kambrik s. (kamrisförkläJn) 'fin, tvåskäftad linne- eller bomullsväv;
kammarduk, batist'.
kamlott s. 'vanl. tvåskäftat, glansigt,
ibland mönstrat tyg av kamelgarn
(ev. med inblandning av silke) eller
av hårt tvinnat kamgarn, ev. blandat
med silke, bomulls- eller linnegarn';
»Svart kamlottsklädning tillhörde
sorg och nattvardsgången» 85.
kana s. 'avbarkad rand på träd'; »Man
barkar med yxan två kanor, manshögt på stubben» 2.
kappe s. 'liten bägare, supkopp, av silver (tenn eller horn)'.
karaktär s. karätör.
kart s. opl. kartar; »Sulorna [på näverbottnade skor] rensas från kartar»
33. Trol. avses skilda slag av ojämnheter i nävret; jfr »kartnäver, kartbjörk».
kartig a. kartig 'rask, duktig'.
kas se nappa kas.
katta s. Att andar och troll var i farten
om jul- och nyårsnatten har varit allmän tro i hela Norden. Man har på
skilda sätt skyddat sig och husdjuren för dem, alternativt sökt skrämma bort det onda (t. ex. med nyårsskjutning); »katta som denna natt (:
julnatten) får vara inne» 106, »Katen får vara inne [under nyårsnatten]
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och äfven hunden, för att bevaras
för trollkärringar» 110.
kaveldon s. 'kavel och kavel/mangelträ' för mangling huvudsakl. av
linne. Linnet lindades kring kaveln
och rullades sålunda upplindat
under starkt tryck med träet.
kexla s. se tjäxla.
kille s. Cambio, ett kortspel med 42
speciella kort varav två harlekiner.
(Spelets svenska namn av
»harlekin».)
kirra v. kirrä 'resa sig upp, höja sig'
(Ordl.); »långa störar som legat så
länge så toppen börjat kirrä i
vädret» 23.
klanta v. klantä 'klumpigt uthugga,
med ansträngning uthugga stycken
ur större föremål' (Ordl.); [vid tjärbränning] »så klantär man först
stubbarna i större stycken och
sedermera så spillrär man sönder
dem till lagliga klabbar» 12.
klappträ s. klaffträd. Ett brett, något
böjt trä med vilket man slog
(klappade) vattnet ur sköljd tvätt.
Användes även i den kokande lutgrytan att hantera tvätten med.
klarkittel s. eller klarpanna s.
'kopparkittel brukad vid brännvinsbränning; den kittel som tar emot
klaran'. Man tog sig även en klarsup. Om proceduren se s. 14 ff.
klove s. bsg. klofven 'slagbom på vävstol'; »väfskeden var då insatt i klofven» 59.
klut s. opl. klutär eg. 'tygstycke, trasa'.
GE använder emellertid ordet i bet.
'pengar' eller snarare 'kosing' på ett
sätt som tills vidare tycks vara speciellt för honom. Ett av beläggen
finns s. 138: »då hadde 'n ingä
klutär» (ett annat belägg i ms acc.
89: 22 s. 88).

klyftning s. 'klyvning'. Jfr klyft s. del 1.
knabris s. 'sup', jfr lcnaberarius del 1.
knape s. eller knaperherre s., hos GE
föraktligt 'halvherre som tycker sig
vara litet mer än han är' (Rietz
333b); »Fogdö sockens knapar» 91.
knappsked s. 'sked med knopp på
skaftet'; »s:k: knappskedar med
runda blad och skaftet smalt fyrkantigt med kors och därpå en
Xtusbild» 74. Knappskedar av silver
(gotiska skedar) började tillverkas
under medeltiden. Under 1500-talets slut uppkom s.k. kerub- och
apostlaskedar; är GE:s sked med
Kristusbild möjl. en sådan?
knos s. 'kort träknubb, stubbe'.
knäfattig s. 'knäsvag, så drucken att
benen inte bär'.
kofta s. Sytt överplagg för kvinna, öppet framtill; möjl. avses ett kort, åtsittande plagg, men definitionerna
är så vaga och under olika tider så
skiftande, att man med bestämdhet
inte kan avgöra vad som avses. GE
anmärker (s. 86) att plaggen var så
»gamla att ingen visste dess ålder».
Man kan förmoda, att de hörde
samman med dräktskicket under
1700-talet.
kokrum s. 'plats som lämnas i ett kärl
för att vätskan skall kunna koka
men ej gå över bräddarna'; »vatten
påslås till kokrums» 66.
kolt s. även kult. överplagg för barn,
mestadels gossar: ett slags längre
blus, sammanhållen med skärp i
midjan.
konstig a. 'konstfärdig, konstrik'.
kopparfluk s. 'en skvätt dricka ur kopparkannan'?; fluk s. 'skvätt, slurk'.
»En kopparfluk dricka intogs i reserv» 159
kordongsring s. kordonnsring 'ring
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kunnig i; sitta inne med goda kunmed löpande ornament'.
skaper om'; »Men i alla fall är roligt
kovärde s. 'värdet av en ko'. Sex getter
veta att allmogen kunnat med, samt
och en bock ansågs motsvara ett kohuru [med tjärbränning] tillgick» 11.
värde. Se vidare likstol.
kralla v. 'gå sakta och ostadigt (om kvickna v. 'visa tecken till liv'; om ett
fosters första märkbara rörelser i
barn); krypa, kravla'.
moderlivet (Ordl.).
kringla s. »I Strengnäs [fick] ännu 1840
hvarje grafölsgäst ... en stor kyrkogång s. »Detta grötbärande fortfor tills hennes kyrkogång inträffar»
kringla, saffransgul och belaggd
146.
Här avses den kyrkliga akt,
med korinter» 161. Liksom gravölsvarigenom
en kvinna som fött barn
gästerna hade haft förning med sig,
togs
emot
av
församlingen. Sitt urskulle de även ha förning tillbaka
sprung
har
den
i det gammaltestahem. Mycket vanliga och på sina
mentliga
reningsoffret
efter barnshåll långt fram på 1900-talet brukbörd
(3
Mos.
12);
enl.
evangelisk
liga var de stora vete- eller saffranstolkning
innebär
k.
tacksägelse
och
kringlorna, olika stora efter råd och
bön
om
välsignelse.
Även
uttryck
lägenhet, ofta så stora att de kunde
som taga/leda eller intaga i kyrka
träs över armen. På sina håll kallaanvänds.
Vanligen företogs k. sex
des de sorgkringla.
veckor
efter
förlossningen (så enl.
kronguld s. Kontrollstämplat guld vars
Kyrkolagen
1571,
1686; jfr jungfru
dukatlägsta halt var 18 karat. Jfr
Marias
kyrkogång
40 dagar efter
guld(ring).
juldagen).
GE:s
uppgift
att k. skall
100,
ett
kronvägg s. kasta kronvägg
företagas
fyra
veckor
efter
en flickas
slantspel. Se kap. Kortspel 172.
födelse
och
fem
efter
en
pojkes
har
krusa till v. 'styra ut, dekorera'.
intet
stöd
i
svensk
kyrkolag.
Åtskillkruse s. 'brödkruse; ett med taggar
nad beroende på barnets kön finns
eller räfflor försett redskap att
ej
belagt före 1820-talet.
»krusa» bröd med'. Liknade ett sågs. 'savring i trä' (Ordl.); »kårarna
käre
blad men var tillverkat av trä.
skulle
gå tvärt genom laggen» 22
kruserlig a. 'försagd, blyg'.
(vid
laggkärlstillverkning).
s.
Uttryck
som
»ramla
ner
kryckbrev
från predikstolen» eller »bryta be- källarsven s. 'person som vid bröllop
serverade dryckesvarorna'.
nen av sig» o. likn. för att det lyst för
ett brudpar är kända från 1600-talet. käppas v. 'kappas, tävla i snabbhet';
käppäs om ledde', en lek. Se kap.
Härtill anknyter kryckeverser och
Kortspel 174. Jfr led s.
kryckebrev, stundom åtföljda av
käpp och krycka i olika material och käringbadd s. kärrngbadd 143, se
under ölsupa.
utförande, så som GE beskriver (s.
kärlig
a. »såvida gångaren kanske
128).
har
någon
som är till sig kärlig och
kull s. 'kulle; överringen eller toppen
därigenom
vill förbarma sig öfver
på en kolmila'.
honom»
175
här snarast 'vänligt
'bud
som
kultingbud s. kultingebud
(kärleksfullt?)
inställd'.
springer efter barnmorskan' (Ordl.).
kunna med v. 'vara förtrogen med, kött s. »hafva någonting i köttet burit
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och ej i kläderna skurit» 91. Uttrycket är gammalt — anförs hos Grubb
1665 — och återfinns i flera svenska
dialekter liksom i Danmark och
Norge. GE kan ha funnit det hos G.
Djurklou, som använder det i sin
bok Ur Nerikes folkspråk och folklif
(Örebro 1860) s. VI: »Hos hvarje folk
... finnes alltid något, som är det i
köttet buret och ej i kläderna skuret,
något, som gör det till detta folk, och
hvarigenom det bestämdt åtskiljer
sig frän alla andra»; GE använder
det även på andra ställen. Innebörden är, att somliga egenskaper
är medfödda, andra förvärvade.
kötthase s. 'stort köttstycke'.
laga s. bsg. lagan 'varje par varpgarn
som vid varpningen följs åt från två
bobiner och till vävning av blaggarn
sätts in mellan varje rö-par i vävskeden' (Ordl.).
lagergång s. opl. lagergångnar, så två
ggr s. 54.
laglig a. [spillra sönder stubbar till]
»lagliga klabbar» trol. 'lagom'. Jfr
spillra sönder v.
lappa v. »är det så att mannen ska
lappa prästens byxor eller lappa
kyrktaket, eller om han får använda
dessa lappar för sitt eget hushåll»
141. I sin samling Ordspråkslika talesätt (acc. 347: 70 s. 155) ger GE förklaringen till uttrycken: »Lappä
körktake', Lappä prästens böksur»
'plikta för otidigt sänglag före vigsel'.
lascivitet s. 'lättfärdighet, otuktighet'.
led s. bsg. ledde 'led, flyttbar del av
gärdsgård, använd som grind';
»Käppas om ledde'» 174 en lek, enl.
utg:s erfarenhet kallad »Kappas om
hålet».
ledverk s. 'gångjärn'; »vackar

'brädlådor med ... lock med ledvärk
inskurna, af dess och vackens
stycken» 74.
lek s. »Den som sig i leken ger, ska'
han leken tåla» 177. Medeltida ordspråk som finns redan hos Peder
Lile (1400-tal).
lida v. 'framskrida' o. lika.; »se på hvad
det lider på huden» 32 här ung. 'hur
det går med huden, hur det framskrider med arbetet på huden'.
lika konj. iikkä 'likväl', ofta endast som
ett uttryck för emfas: »men ja' ... kan
nok säjä je' en ann' gång, likkä, då
äntligen» 135, »Gu' vet, likkä» 136.
likstol s. även liksto' avgift till prästerskapet för jordfästning, beräknad
efter den dödes förmögenhet'. Enl.
mandat 1617 var likstolen bestämd
till en ko eller dess värde i penningar (s.k. kovärde, se d.o.) för bondes eller bondhustrus jordfästning,
om det fanns sex kor på hemmanet.
Sterbhus med mindre tillgångar betalade då 1-2 daler smt; för barn
och tjänstefolk utgick mindre belopp. Sedermera utgick likstol alltid
i penningar och beloppet reglerades
från tid till annan. Det kunde variera mellan olika socknar.
lindel s. 'linda', brett band som lindades kring spädbarnet så att dess
armar hölls tätt intill kroppen och
benen inte kunde röras.
lirka v. lerkä 'med lock söka vinna ett
mål' (Ordl.).
livstycke s. ly'stykke, lyfstykke.
»Västen kallades allmänt ly'stykke»
82.
ljugarsten s. bsg. i uttr. stå på ljugärsten"stå fadder'. »Stå på ljugarhällen» finns också belagt (Ögl,
OSD), och förklaringen sägs vara
den, att faddrarna fick lova inför
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prästen att övervaka barnets uppfostran — ett löfte som de inte
kunde hålla.
loppsup s. 'sista supen innan man lade
sig eller sup på sängkanten sedan
man lagt sig'; brukades vid kalas
(Ordl.).
ludd s. se kalkhår s.
lufs s. 'lång lugg som hänger ner i
pannan' (Ordl.); »då slör han luffsen
i väre» 134 ung. 'då lyfter han ansiktet och ser upp'.
lura v.1 »hvarefter var och en ... lurar
hem» här 'gå sakta, traska iväg'.
lura v? 'sova en liten lur'. Lura lysning
95 'sova en stund i dagningen, sedan
man varit uppe och arbetat från
klockan 2 eller 3' (Ordl.).
lyftpanna s. 'lyftbar panna för brännvinsbränning' (motsats: inmurad
panna).
lysning s. 'ljusning, daggryning'. Se
även grålysning, lura 2.
lysningskarta s. 'stämpelpapper
(Charta sigillata) som användes vid
utfärdande av lysningssedlar'. L.
skulle av klockaren bokstavligen
»uppbäras» (s. 128) på predikstolen
tre söndagar ä rad, för vilket han
fick någon ersättning.
lärftsgarn s. lärsgarn; 'lasktråd som göres av finare lärsgarn, spanngarn'
(Ordl.). Se även spanngarn.
lärftsskjorta s. lär'sskjorta; lärft 'av lingarn vävt, slätt tyg, van!. i tvåskaft'.
lärsjuk a. 'febersjuk, om barn vid tandsprickning'. »De få även genom sådana små opassligheter lärsjuka
(s.f.) så att de fortare kunna tala, gå
m.m.» (Ordl.).
löt s. opl. löter. Del av hjulring (s. 40 på
spinnrockshjul): den träring varpå
hjulskenan vilar och till vilken
ekrarna går från navet.

magnet s. magneten drar 98 är ett känt
uttryck, men GE:s fortsättning: och
kroppen krallär e'ter ('kroppen kravlar efter') kan tills vidare ej beläggas
i andra källor.
meningskort s. Ordet kan ej beläggas i
andra källor. Möjl. avses ett kort
som tilldelats ett visst värde
(SAOBArkiv).
mickelsmässa s. bsg. Miksmässan
»Michagis, eller, som det här kallas,
Miksmässan, och delas i gamla och
nya Miksmässan» 119. Urspr. en
kyrkofest till ärkeängeln Mikaels
ära 29/9. Nya mickelsmässan infaller 24/10. Se flyttning, Mikaelidag i
del 1.
middagsskåra s. bsg.(?) middagsskura
'skåra i fönsterkarmen på vilken solen skiner kl. 12'; »middagsskura i
fönstret för tolftimmen» 75.
misting s. bsg. mistingen 'den som går
miste om ngt, blir lottlös'; »då i fall
han gissar rätt får slanten, men gissar han orätt så blir han mistingen»
172.
mora s. »Ännu en art af tillfällighetssäng hade man i någon mörk vrå
och denna kallades morä» 77. Ordet
kan ej beläggas i andra källor.
mulhandske s. 'tumvante, bälghandske'.
måka v. »Ett annat nöje ... annandagsottan, bestod däruti att man gick
och måkade fähus och stall för
hvarandra» 109. Enl. gammal och
spridd sed var måkning förbjuden
under juldagen, varför det fanns
extra mycket att göra i ottan på annandagen. Enl. Celander (1928 s. 259
if.) skulle det göras tidigt och väl, ty
det inverkade på sysslorna året runt.
(Jfr under julotta.) Se även Staffan.
mår s. 'avfall, skräp, söndersmulad
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massa' (Ordl.); »därnedomkring
ströddes skrot och mår som blifvit
vid klyftningen och slcrädningen för
öfrigt» 13 (vid tjärbränning).
mänta v. 'knåda, bearbeta' (så här;
vanl. 'garva').
nageltorn s. 'verktyg varmed spikhuvuden utformades'.
nappa kas v. 'angripa, överfalla';
»Skulle höken ... intränga i dufvornas bo så 'Nappa de kas' med
honom och 'plocka honom'» 173.
Belagt i Upl och ögl enl. OSD; jfr
Rietz 461a, SAOB K 651.
nar s. 'tvärslå på bordskivor och andra
plana ytor varmed bräderna hålls
samman och i plan' (Ordl.).
nattkappa s. Trol. avses ett löst skjortbröst, tillhörande mansdräkten, ofta
försett med vidsittande krage kring
vilken halsduken knöts.
nattvard s. rultval 'kvällsvard'.
nocka v. ndcka; nockning s. ndckning;
»Alla vantar och mössor skulle vara
nåckade», »kyrkvantar ... grå med
grön nåckning» 52. Nocka kan betyda 'rugga upp en textil yta' (SAOB
N 604), en tolkning som vore tilltalande i det första belägget, men då
verbet och substantivet knappast låter sig skiljas åt, kan bet. 'rugga upp'
inte vara den rätta här. »Grå med
grön nåckning» tyder snarast på att
man (för värmens skull) lade i det
gröna garnet med uppklippta ändar
inåt i den grå stickningen, så som
man gör i en rya.
nottög s. pl. tög 'tåg av bast, hampa,
hår, tagel eller snodda rötter, varmed en not dras iland' (Ordl.).
nystpinne s. 'skuren cylinder att nysta
upp garn på'.
nyårsdag s. Årets första dag var full av

märken och varsel för det kommande året. I ännu äldre tid förlades de till juldagen, och man finner
ofta att samma eller liknande varsel
togs båda dagarna; »ty huru man
beter sig nyårsdagen, så hogad blir
man hela året igenom» 111, »Just nu
Inyårsdagens morgon] skall man
efterse om det finnas grafvar i askan» 111. I Finland och Sverige ansågs det lyckobådande om årets
första besökande var en man —
olycka bådade det om det var en
kvinna. I GE:s skildring går lycka
och olycka ut över mannens resp.
kvinnans domäner, arbetsredskapen: »om mansperson inkommer
först på ett ställe nyårsdagen, så
blifva bondens yxor, liar ... starka
detta hela året ...» 111.
nålvante s. 'nålad vante'. Nålning är
en speciell teknik, i vilken man syr
med garn, tagel el. dyl. och för garnet med en stoppnål i små slingor,
som griper in i varandra.
nät s. i uttr. vilja på nätet med 'vilja befatta sig med'; »Skinn ville de icke
gärna på näte' mea» 39.
nättelduk s. även nettelduk. Eg. om en
mycket fin, lärftsliknande vävnad av
nässelfibrer; även oeg. om fina
linne- och bomullsvävnader.
näverhastig a. 'oerhört snabb';
»Skräddarne ... äro näfverhastigä»
38. Ordet kan ej beläggas i andra
källor; jfr dock näver-djevlugr
'etterdjevlig, fasligt elak' i GE:s ordlista, och nävergrön 'elak och besvärlig i högsta grad' (Vrml; OSD).
nöd s. »Nöden tvingar hunden i
band». Ordspråket känt på svenska
sedan 1600-talet (Grubb).
ock adv. agg, ög.
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oförsett adv. 'obesett; utan att ha sett;
slumpvis(?)'.
oga prep. 'ovan' (i dialekttext och -ord).
oljetenn s. 'visst slags tenn?' (SAOB 0
612). Jfr hammartenn.
orleana s. Rött eller gult färgämne, utvunnet ur ett tropiskt träd Bixa orellana (Lin.) i tropiska Amerika;
»kallas uljangult» 49.
ostbände s. bsg. ostbändet 72 'bur av
träspjälor, lik ett litet hus, varuti
bondgummorna förvara sin ost till
torkning' (Ordl.), 'ett slags bur av
träspjälor vari kramost (sådan som
pressas i ostkar) torkas' (Rietz 490b).
ovan prep. oga .
ovandel s. oga'del (på lintyg, särk).
oxvecka s. 'var och en av de veckor
som finns mellan julens slut och
påskhelgens början' (Ordl.).
oxydd s. opl. oxhyddur 'oxtöm'.
palta s. 'gå med vacklande steg, gå
ostadigt'; »är det barmark så får
man palta och gå» 107 här snarast
'pallra, knalla och gå, gå så gott man
kan'.
parkum s. parkom. Benämning på tyger av skiftande beskaffenhet (av
ylle och linne eller bomull, eller
bomull och linne), som användes till
kläder, foder i kläder, kuddvar o.
lika.
pasma s. osg. pasme, bsg. pasman, opl.
pasmar, pasmen? '60 varv garn på
en härvel, del av en härva med 60
trådar' (Ordl.). Då GE:s skrivn. av
ordslut ofta är mycket svåra att dechiffrera, i synnerhet de med -a/-e
och -n/-r, vill utg. här påpeka, att
läsningarna av pasme i skilda ställningar i texten inte alltid är säker.
pass s. ett kortspel. Se kap. Kortspel
168.

passerad p.a. passerä 'beredd' (om hud
och läder). Produkten blir s.k. passerläder s. passelädr 'smorläder', ett
slags berett, grovt och svärtat läder
av oxhud.
penninginsamling s. »den vid begrafningar brukliga penninginsamlingen, till de fattige, till kyrkan och lasarettet» 158. GE:s skildring avser en
tid före de större lagförslag som
sökte reglera fattigvården; först 1847
fick Sverige en förordning, som gav
enhetlig och uttömmande lagstiftning på området. Vid bröllop,
barnsöl och begravningar uppbars
ganska allmänt s.k. sammanskott av
pengar till fattigkassan att under
kyrkans överinseende förvaltas och
fördelas, olika beroende på tid och
ort. I regel har emellertid de fattiga
och (tidigt) hospitalen eller (frän
1700-talet) lasaretten varit de mottagande.
personalie s. osg. även personali'; bpl.
personalierne 'uppgifter rörande
någons liv och karaktär, lämnade
vid hans begravning i prästens likpredikan'.
pilkmössa s. 126. Detta ord kan ej beläggas i andra källor. Jfr pikluva (del
1) och Röd pikkelufva 104.
pinsback s. 'ett slags mässing utgörande legering av ung. 90 % koppar och
10 % zink' (SAOB P906).
pjaska s. pjaskä 'slaska, slarvtvätta,
plaska'; pjaskbyk s. 67.
plankfasta s. se fasta s.
plåtring s. Prydnadsring av hoplödd
plåt (av guld eller silver), ofta med
kant som gjorde den mindre vass.
pläga v. pres. pl. pe; »pe di säjä»
'brukar de säga', »som di pe' säjä»
138 'som de brukar säga'.
polidrutt s. 'pinne, redskap varmed
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man driver en kropp i eller ur ett
hål (Ordl.). Kan ej beläggas i andra
källor.
proberare s. 'provare' (av lat. probare v.
'prova, pröva.); »så köptes ... en kardus s.k. proberaren för 18 skilling»
159. P. var ett svenskt tobaksmärke,
som dök upp i slutet av 1700-talet
och som fick stor spridning under
1800-talet. Märket tillverkades av
flera fabrikanter.
process s. 'procession, likfölje'.
puckelring s. Ring av (guld- eller silver-)plåt som »upp-puckats», dvs.
gjorts konvex. Smycket såg alltså
gedignare och tyngre ut än det var.
pudding s. buding. GE:s skrivn. är den
vanligare i äldre tid.
pums s. En teknik att sy skor så att
sula, bindsula och ovanläder förenas med stygn tvärs igenom;
»tyska vända skor eller kängor, då
ännu pums» 88.
purra v. 'lura, narra'; »för att purra på
Eskilstuna smeder» 7.
pysa v. 'flåsa, sova djupt, mest om
barn' (Ordl.); »man sof och pyste
särdeles väl» 96.
påskdagsmorgon s. »nog måste man
på påskedagsmorgonen vakna innan solens uppgång, ty vid hon uppstiger är ju så vackert att se henne
— dansa» 115. Föreställningen att
solen dansar i glädje över Kristi
uppståndelse på påskdagens morgon är välkänd i hela Norden, i
Balticum och Väst-, Mellan- och
Östeuropa. Underlaget är förkristet,
men motivet togs upp av Bibeln
(Psaltaren 19:6), där det sägs att solen »fröjdar sig». Versio Vulgata har
emellertid här ett verb, ex(s)ultare,
som ordagrant betyder 'göra glädjesprång'. Traditionen fördes vidare

via postillor och liturgi. — Fenomenet är inte uteslutande inbillning, utan flimret beror på att solstrålarna på olika sätt kan reflekteras i luftlagren vid skilda temperaturer i atmosfären, och detta kan ses
just vid soluppgången och speciellt
ofta om vårmorgnar. Se C .-M
M.
Edsman (1957).
påströjd p.a. eg. 'påströdd'; »sötgröt
med sirap påströjdt» 112
pärlband s. Trol. avses en s.k. ärtlänk,
en prydnadskedja av silver eller
guld, i vilken varje länk är tillverkad
som en (ofta ganska bred) puckelring (se d.o.).
pärlsand s. perlsand 'ett slags fin, vit,
rundkornig kvartssand för renskurning och polering av metallföremål'
(SAOB P 3087).
rada ut v. 'skyndsamt gå ut'.
rakkniv s. »En mansperson tillkallades för att raka den döde och denna
fick den rakknif som begagnades ... i
annat fall tog en af upptagskvinnorna den för att därmed snepa grisar»
150. Att den dödes rakkniv tillföll rakaren syns vara allmänt, likaledes
att den betraktades som särskilt
lämplig att snöpa grisar med.
raljös a. fra. raillieuse 'skämtsam,
gäckande'; »en hederlig, men railliös bonde» 106.
reja v. rejä 'väsnas, bråka; göra ofog';
»så sammanrotade sig ungdomen ...
för att rejä eller som man äfven kallade härjä» 100.
renhårad a. 'renhårig; uppriktig, pålitlig'; »Nu får man icke supa mycket
ty man bör vara renhårad» 160, här
'nykter'.
revjärn s. refjärn 'rifjärn'.
rik a. »Rikt ska' rikt ha', säger ordsprå-
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färgat läder, berett av getskinn
ket» 124. Varianterna är många; GE
(»äkta s.») eller annat skinn, ofta fårhar själv två: »Den som har mycket
skinn (»oäkta s.»)'.
vill alltid ha' mer» 124, vanligen i en
form som han anför i annat ms (347: se till goda v. 'sörja för, ta vård om'; »vi
vet ... inte' ... vem ska' si öss te goä på
67-73 s. 50): »Mykke will allti ha'
gamlä dar» 134 'vem [som] ska sörja
mir».
för oss på gamla dagar'.
risp s. 'lätt måltid med sup', även
silvernagel s. 'silverspik'.
'enkel måltid, matbit'.
roste s. 'det underlag av halm, varmed sitta orubbad v. dvs. 'sitta i orubbat,
oskiftat bo'; »såvida icke ... den
rostkaret bekläds för att sila vörten
efterlefvande
maken skulle sitta
då man bryggde öl'; »får det stå för
orubbad
till
första
14 mars» 162. 14
mycket länge och dra så kan det
mars var laga fardag, 'flyttdag', den
vrida sig på rosten, som man säger»
dag då den som innehade fast egen128. Vrida/vända sig, surna på rosdom med nyttjanderätt hade skylten avser att ölet eller vörten surnar
dighet att avträda den efter laga
i rostkaret under brygden (kanske
uppsägning enl. 1734 års lag,
emedan avtappningen gått för långJordabalken kap. 16 § 5.
samt). Bildl. avser uttrycket, att
något misslyckats eller gått på annat sjockt part. till sjocka 'omärkligt sjunka
ihop'. Se sjunka del 1.
sätt än man förväntat sig trots goda
förberedelser. I GE:s text används sjudarsko s. opl. sjudärskor 'sko, såld av
salpetersjudare och tillverkad under
uttrycket bildl. om ett alltför länge
deras ledighetstid'. Modesko före
uppskjutet bröllop.
1830 (enl. annat ms av GE); »svenska
rundhuvud s. »så omslöt man hufvueller s:k: sjuaärskor (småländska)»
det med en halsduk till rund83.
hufvud» 89. Ordet kan ej beläggas
på annat ställe. Trol. avses samma sjung s. se stygn.
knytning som avbildas s. 142 hos A.- sjunga ut [ett lik] v. Man brukade
sjunga en psalm (eller sång) och
M. NyMn (1947) och där kallas
läsa någon bön innan kistan bars ut
trindkulla.
ur sorgehuset.
rätklövd p.a. rätklöfd 'rätkluven' (om
sjuskinnsgröt s. 'efterrrätt bestående
virke).
av sju lager nykokt risgrynsgröt som
rö s. bsg. röa; opl. röder 'rör i vävsked';
försetts
med ett skinnliknande skikt
voro försedda med
»dalkarlar
av
brynt
socker, kanel och smör'
Dalkarlen
bindribbor och röder
(SAOB S 2817).
tillsläppte nu bindribbor och rörvirket ... de senare uteslutande af skate s. 'avskild, bebyggd trakt eller
rote, t.ex. Hed-skaten i Härads sn'
björk», »Snart nog kommo smålän(Ordl.).
dingar och försålde s:k: tyskrörsskedar», »skedar af hemmvuxen sjörö», skinnvatten s. 'vatten som sprider sig,
är sammanhängande som ett skinn'
»30 röder i hvarje pasme» 57; spol(OSD).
räder 53.
skodisk s. 'skomakardisk, arbetsbord
för skomakare'.
saffian s. 'mjukt och fint, på narvsidan
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skomakare s. »Sticka skomakare är en
allmänt öfvad lek juldagen, och som
halmkärfven ligger under bordet så
är han med tillhjälp af mors efsingar
och tjenstvilliga händer snart tillyxad» 108. Leken (även kallad
»sticka ut skomakarens öga») tillgår
så, att två pojkar ställer sig framåtböjda med ryggarna mot varandra
och med en käpp mellan benen.
Framför den ene sätts vanl. en figur
(hos GE en halmkärve). Den ene
stöter bakåt, och den andre skall
förhindra att stöten träffar figuren.
Ibland förs en dialog om skomakaren som inte gjort några skor och
som därför skall få ögat utstucket el.
dyl.
skorva s. »Torfva gifter skorfva» 124.
Ordspråket är känt sedan 1600-talet.
Innebörden är den, att en ful,
osnygg kvinna, t.o.m. en med skorv
(»skorva»), blir gift bara hon har
jord (»torva») eller annan rikedom.
skrov(-) förstärkningsord med bet.
'betydligt, ofantligt; jätte- (i GE:s
ordl. sammanskrivet med följ. subst.
eller adj.); »di ä' skröv rikä» 139
skrump s. 'stor låda; vrå, skrubb'. Jfr
ms 347:16, där fållbänken kallas
skrubb; »s.k. bordbänk (fallbänk,
kallas äfven skrömp)» 77.
skruvskiva s. 'gängskiva, snedjärn';
»en och annan kunde väl hafva ett
skrufstäd, ... men den som hade en
skrufskifva den ansågs rik nog» 28.
skräddare s. Nidvisan om de ynkliga
skräddarna (s. 39) är med smärre
variationer upptecknad bl.a. av J.
Nordlander såsom nr 626 i Svenska
barnvisor ock barnrim och av P.A.
Säve såsom nr 301 i Svenska visor 1
h. 2. Enl. uppgift från Svenskt Visarkiv finns det även tyska, norska

och danska varianter till den från
mitten av 1800-talet. Såväl Nordlanders som Säves uppteckningar
börjar »Det gläder mig af hjärtans
grund»; Nordlanders fortsätter: »att
nitton skräddare vägde ett pund./
Med nål ä tråd, sax å vax,/ prässjärnet vid sidan å syringen på,/ de
vägde knappast ett pund ändå.»
skyldig a. 'besläktad'; jfr »sådana som
äro i skyldskap med både fader och
moder» 143 'som är släkt med'.
skyryxa s. opl. skyryxor 'kortskaftad
yxa som används till flathuggning
av timmer' (Ordl.); 'jämförelsevis
smal yxa som bl.a. används för att
hugga av stockar på tvären' (SAOB).
slifs s. slzffs 'godbit, läckerbit' (Ordl.).
slipgorr s. slipgår 'fint, något järnblandat grus som vid slipning faller ner i
sliphon' (Ordl.).
slät a. 'enkel', »Sängkläder ... voro i
ganska slätt skick» 78.
smida v. ipf. smed ; »bonden slöjdade
eller smed, om han var kunnig därmed» 95. Jfr GE:s självbiografi
(SvLm 1942 s. 296): »imillaåt ja sme»
'emellanåt smidde jag', en skrivning
som trol. mera korrekt återger genuint uttal.
smutsarpe s. se arpe.
smårede s. 'småsak' (Ordl.: smdre(d)).
smälla v. 'ljuda högt och kraftigt';
»blott man hörde klockan smälla»
Sådan klocka kallas väggsmälla
snedring s. snering. Asymmetrisk ring
på vilken ämnets båda ändar lagts
omlott.
sno v. se snö.
snuta s. 'hörn, vrå'; bsg. vedsnutan.
snytkläde s. Trol. avses (snyt)näsduk;
jfr att silkesnäsduk var en lyxartikel
som sattes ovanpå bindmössan (s.
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87); »hörnet af snytklädet af den
som sådant hade» 88.
snäll a. 'snabb; skicklig'; »Men det var
icke därföre sagt att alla kvinnor
voro fullt ut lika snälla [att sticka]»
49, »snäll i sina händer» 53; snällf otad a. 'snabbfotad'.
snö v. 'sno', p.p. snödd; snöning s.
'snoning' bsg. snöningen
snödd s. 'snodd bsg. snödden.
sockergryn s. Kan avse litet runt gryn

av socker men även liten karamell
av t.ex. frön överdragna med en
hård skorpa av socker.
solgäng a. 'soluppgång' eller 'solnedgång'; »Man hade solgången om

morgonen ... och så hade man solgången på kvällen» 75.
solring s. 75. Ett slags solurets fickursvariant, tillverkades ofta i Småland
under slutet av 1800-talet och såldes
för 6 sk. styck på marknaderna. Bestod av en bred ring, vars ena sida
var genombruten av en långsmal
skåra. Mitt emot den fanns på insidan två jämnlöpande sifferrader,
den ena från 4 till 12, den andra från
12 till 8 (20). I en ränna på ringens
utsida löpte ett smalt band med ett
hål över skåran, stort som ett nålsöga. På ringens utsida fanns
månadsnamnens begynnelsebokstäver. Man vred bandet så, att hålet
kom mitt för aktuell månadsbokstav, höll ringen vänd mot solen och
kunde avläsa klockslaget där ljusstrålen från hålet träffade sifferraden.
sommarsängrum s. 81. Det är först i
vår egen tid som fasta sängkammare har uppkommit. Förr tjänstgjorde
boningshuset (stugan) som vinterbostad åt hela hushållet, och alla
sov i vardagsstugan, även om det

var trängt. Däremot var det vanligt
att man sommartid brukade oeldade rum att sova i, antingen speciella
hus eller också byggnader avsedda
för andra ändamål, t.ex. fähus, stall,
logar, lador och bodar. Särskilt vanligt var det att ungdomarna och
tjänstefolket flyttade ut i sådana bostäder nattetid.
spanngarn s. Ett finare garn än det
som ingår i becktråden, användes
till s.k. spannsöm, den söm som
brukades att sy fast (»spanna»)
ovanlädret på skodon med . Trol.
menar GE att spanngarn och lärftsgarn är samma sak; se lärftsgarn 31.
spanskgröna s. 'spanskt grönt', ett
färgämne framställt av kopparacetat eller blandning av kopparacetater.
sparlakan s., även sparrlakan 'gardin-

liknande förhänge till säng'. Utförlig
beskrivn. 77 f.
spel s. »Ingen ä' vänner i spel» 164.
Vida spritt ordspråk, ofta även
»Ingen broder i (kort)spel».
spik s. Uttrycket »slå en spik i någons
likkista» är känt sedan 1600-talet.
Innebörden är att någon bidrar till
en annans död t.ex. genom att vålla

honom sorg; »Han ha' slaji' en spik i
mi' likkistä'» 151. »Ingen spik eller
ens något järn fick begagnas för
[lik]kistans sammansättning» 151.
Seden att undvika spik i kistor var
vanlig men inte allmän. I stället
brukade man träpinnar, som sattes i
borrade hål. Hade man råd, betalade man för en laxad kista
spillra sönder v. 'klyva (: ved) i smärre
bitar'; »sedermera så spillrar man
sönder dem (: stubbarna) till lagliga
klabbar» (för tjärbränning) 12.
spilträstunna s. spilträdstunna 'lagg-
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kärl av en tunnas rymd', för väta
varor.
spitig a. 'olikfärgad (om väv); spräcklig,
fläckig'; »Bomullsstrumpor, hvita,
blå och spituga» 88, »sommartygskläder ... rödspituga, svartspituga»
84.
spjäll s. även 'bandgrind för bandvävning' s. 62 f. med utförlig beskrivning.
spjällfall s. Tro!. avses nedklippning av
en bandväv, till vilken brukas ett s.k.
spjäll (se ovan) 62. Jfr vävfall s.
spolkastad p.a. Då man samtidigt använder mer än en skyttel att väva
med (och således kan ha flera färger
på inslaget) säges väven bli spolkastad.
spotta v. Det finns spår av gamla trosföreställningar i GE:s uppteckningar, men i regel är de uttunnade,
ibland till oigenkännlighet, t.ex. då
man dricker kaffe för att fira stora
ting som en nedklippt väv. Därför
väcker det ivriga spottandet i byksån (s. 66) viss förvåning: alla som
har kläder med skall spotta i sån,
och alla bykkärringar skall spotta i
vattnet. Man t.o.m. river av en tygbit
som ett slags offer efter byken och
spottar även då i vattnet. — Spottet
har sedan antiken haft stor roll i
övertro; man ansåg att det rymde en
del av livskraften. Med spottande,
gärna trefaldigt, fördrev man ont.
Vilka krafter och vilka makter som
bodde i vattnet visste man inte, men
det var alltid bättre att »vara före var
än efter snar», bättre förekomma än
förekommas. Det ansågs farligt att
tvätta sig; vattnet lakade ur kroppen
och gav sjukdomar och annat ont
spelrum (s. 66).
springsjuka s. springsjukä 'diarré'.

spånstol s. sponnstol 'spinnrock'.
spärra v. 'utbreda'; »nyfikenheten
sperrades nu» 80, här snarast 'ökades'.
spö s. »Gossar sveptes med spö och
guldäple» 162. Att döda gossar fått
något slags käpp i handen är omvittnat från flera håll. Möjl. handlade
det om manlighetssymboler (Hagberg 1937 s. 196). Se även guldäpple.
spögubbe s. Hos GE delvis skämtsam
benämning på kyrkvaktare, i vars
uppgifter ingick att med spö eller
kyrkstöt väcka den som somnat i
kyrkan.
stackänder (?) »aldri' ha' n sakt någe
ont ol, nej inte så mykke som stakkänder» 136. Ordet kan varken beläggas på annat håll eller förklaras.
Möjl. får man sammanställa det
med stack a. 'kort' (läsningen av
ordslutet är inte absolut säkert) och
bet. kan kanske vara ung. 'det allra
lilla minsta'?
stad s. 'kant på långsidan av en väv';
bsg. (det ena) stad. 58.
Staffan n.pr. Annandag jul, den helige
Stefanus dag (26/12) är av gammalt
hästarnas dag. »Juldagsafton hände
att ungdomen samlade sig från gård
till gård ... och sjöng Staffa's visa,
eller någon annan julvisa, olika i
olika socknar» 198 f. — Vid sidan av
ett komplex av medeltida Staffansvisor, i vilka Stefanus är tjänare vid
konung Herodes hov, finns en nordisk variant i vilken Staffan är en
stalldräng. Den fanns på 1600-talet
och utgjorde redan då trol, ett slags
tiggarvisa för ungdomen vid kringridning eller rundvandring i byarna
på annandag jul. Från 1748 finns
följ. version bevarad: »Staffan var en
stalledräng; / Håll dig wäl, Fålan
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min,/ Han wattnade de Fålar fem./
Hjelp mig 0 Sancte Staffan!»
Senare har denna visa blivit litterär
och spritts genom skillingtryck och
folkviseutgåvor. Tyvärr saknas
Staffansvisan i GE:s folkviseuppteckningar. I ikonografin föreligger tidigt
sammanblandning av Staffan stalledräng, martyren Stefanus och Hälsinglands apostel Staffan.
stenring s. Ring med sten, ofta av glas.
stick s. Om förhållandet att vara i tur
att sticka, dvs, spela ut ett kort med
högre valör än tidigare spelat.
stickbit s. 'matbit som sticks i handen
mellan måltiderna' (Ordl.).
sticktäcke s. även stickat täcke
'vaddtäcke, stickat i stickbåge; täcke
av tyg och stoppat med olika fyllningar'.
stil s. 'sovstund, lur'; »så lade man sig
att sofva en duktig styl» 109.
stjärna s. »på vissa trakter gick man
med stjärnan» 109. Seden att klä ut
sig till bl.a. de tre vise männen och
att »gå med stjärnan» hör i regel till
trettondagsafton. Av GE:s beskrivning framgår att denna tradition
fanns i t.ex. Vansö och Länna (men
ej i Härad), men att den där förlades
till juldagens afton och blev alternativ till Staffanssjungningen i andra
socknar. Ungdomens kringgående
med julsånger, stjärna eller julbock
har haft som ändamål att samla till
gillen.
stop s. Mått som rymmer 1/2 kanna (1
kanna = 2, 617 1.); stopsbägare s.
'bägare som rymmer ett stop'. Jfr
halvkvarter s.
strumpstickgång s. se gång.
stråkgubbe s. eg. 'låg skyl av stråk med
virat huvud'; få stråkgubbarna ur
ögonen på sig 68 'morna sig'. Jfr

stråk s. 'efterräfs efter skörden'.
stråkhult s. 'redskap med vilket man
gjorde en räffla för botten i ett laggkärls inre vägg'.
ströppling s. 'sko- eller stövelstropp'.
stump s. även '(mat)rest' (t.ex. s. 160);
jfr kalasstump. s.
stuta v. 'gå länge ogift'; »Vårän Anders
pöjke ha' nu gått å stutä så länge så
de går aldri väl» 134.
stycke s. »ett om stycket» 'ett i sänder'.
stycke s. En fin, vit spets- eller tygremsa som stack fram under den av
kvinnor förr begagande bindmössan
(ett slags liten styv nackhatt). Se
GE:s utförliga beskrivning av såväl
mössa som stycke (s. 86).
stygn s. sjung '(nål)stygn'.
ståndkärl s. 'stående förvaringskärl'.
ståndspirling s. 'upprättstående växtskott, litet skott på träd': »Stommarna [till korgar] sammansattes af
stånd spirlingar ... dels af gran och
dels af en» 18.
sulas v. ipf. sålades 34; dock genomgående sula s. i kap. 1.
svepask s. se svepstomme del 1.
synål s. »Somliga ha svårt att dö och
då afbrytes synålar öfver den sjuke»
149. Tre eller sju synålar (eller en
stoppnål) kunde brytas över en döende för att underlätta dödskampen, verksamt i synnerhet om den
döende t.ex. sytt på en söndag, en
synd som troddes förhindra en lätt
död. (Hagberg 1937 s. 97.)
syssla s. »När hvar och en sin syssla
sköter/ så går det väl ehvad oss möter.» Detta ordspråk utgör slutorden
i Luthers hustavla i katekesen. Det
är en översättning från tyska men är
känt på svenska sedan 1500-talet.
söckert adv. 'ledsamt, bedrövligt, tomt
(efter ngn)'; »du Stinä får liggä
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bakom ryggen på mej i fars ställe,
för de' blir så sökkert ellest» 135.
tabelras s. taberasj av fra. table rase

(lat. tabula rasa) eg. '(vax)tavla med
utraderad skrift'. Som spelterm betyder det ung. 'rent bord'.
tarvlig a. 'enkel; behövlig'; »efter att
hafva hvilat i nog tarflig säng» 79;
»så att ... nödiga gångsysslor hafva
tarfligt utrymme» 55.
tavlett s. 'liten lös, öppen väghylla, ofta
med spiralformiga pelare, brukad
som bokhylla'; »tafletten, en art
bokhylla» 76.
te sig v. 'dra sig'; »Finns det ... någon
flicka i grannskapet så ter man sig
dit» 99.
teka v. tekä 'kasta (med sten, pinne o.
likn.) om vem som skall gå först in i
ett spel'.
tenlika s. se tännlika.
tilka v. 'rinna mycket sakta genom ett
litet häl eller en springa, sippra'.
tillkrusa v. se krusa till.
timp s. 'hörn, snibb'; halsdukstimp s.
'hörn på en halsduk som bärs på huvudet och knyts under hakan'
(Ordl.).
tjur s. tjur 'hårt, vresigt trä i gamla barrträd'; »trädets stam hade då antagit
tjurart» 23.
tjäla ur v. 'frysa ur'; »sist upphängdes
kläderna på något ställe att kälä ur,
om det var på vintern» 66.
tjäxla s. kexla 'tväryxa med halvcirkelformig egg, använd för urholkning'.
toker s. ett s.k. skämtspel. Om tokspel
se kap. Kortspel s. 164 f.
Tomasmässa s. Tomasdagen 21/12 är
en gammal märkesdag, då många
av bondehushållets höstarbeten
skulle vara färdiga och då julfriden
gick in. Då skulle också icke jord-

ägande ha sagts upp, och de tjänstemän, t.ex. soldaterna, som hade rätt
till julkost, gick omkring och uppbar
den: »Soldaten ... skulle ha sin
Tommesmässlön» 104.
tossa s. opl. tdssor 'dålig sko'.
trada s. osg. trada; opl. trador, bpl. tradorna 'trampa i vävstol'.
trakthuggningssystem s. 'föryngringshuggning; system att avverka äldre
skog för att få en ny skogsgeneration'. Man tillämpar två metoder:
trakthuggning och blädning. Det
förra kan innebära kalavverkning
eller huggning med fröträdsställning. Blädning är att avverka vissa
träd eller trädgrupper. »Sedan
trackthuggningssystemet blef infördt omkring 1850-60» 6.
trasa s. »Den ena trasan kunde slå den
andra ofärdig» 122. Känt talesätt;
innebär att det ena trasiga (galna,
odugliga o. likn.) överträffar det
andra.
tras täcke s. På halmen i bädden »utbreddes ett trastäcke, sådant som
nu allmänt af allmogen nytjas till
golfmattor» 78. »Nu»: året är 1880.
Trastäcken vävdes på samma sätt
som trasmattor, men gärna av ljusare trasor, och begagnades som
underlakan. När trasmattorna kom
på golven innebar detta en standardhöjning: man hade råd att avstå
trasväven, t.o.m. råd att trampa på
den. Tidigare var även trägolven
mattlösa.
tredje subst. räkn. freden 'den tredje';
jfr ant .
trekort s. trikort, ett kortspel. Se kap.
Kortspel s. 168.
trelortarhög a. trilortarhög 'ovanligt
kortväxt'; elakt gyckel (Ordl.).
trestål s. slå tristål, en lek. Se kap.
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Kortspel s. 177.
trilla s. [till vävattiraljen hör bl.a.]
»trillor eller hästar som äfven kallas
gippur» 53; se under gippa s.
troll s. »Det skall alltid vara ett trull i
hvarje kull» 131. Gammalt ordspråk
med innebörden att inte alla syskon
i en skara brukar vara guds bästa
barn. Skrevs på 1600-talet (Grubb)
»Sällan är kull utan trull».
trollknut s. se avundsknut s.
trådring s. T. torde liksom tunnbandsring vara ett beskrivande namn på
en ring. Ringar av trådar finns sedan
gammal på kontinenten, utförda så
att fyra ringar, lösa från varandra
men likväl hopkopplade, rätt hopsatta bildar en dekorativ knut på
fingret. Tar man av sig ringen, faller
trådringarna isär.
träfärdig a. 'färdigsnickrad'. »Då
kistan blef trädfärdig ...» 151.
träkuts s. 'avhuggen bit, mindre stycke'
(Ordl.); »Smörbyttor kunde göras af
... hela trädkutsar» 24.
träta v. »Det våller icke en att två träter» 132. Gammalt ordspråk, belagt
sedan 1600-talet (Grubb).
trösk s. 'tröskning' bsg. trysken. T.
borde göras färdig före jul.
tuddig a. tuddug 'oäven'; endast i nekande sats (Ordl.).
tulubb s. 'lång respäls, pälsfodrad
överrock' (frän ryska).
tumlare s. 'liten, rundbottnad bägare
utan fot och handtag'.
tunder s. 'murket trä att tända med';
enl. GE:s ordl. »en svamp på björkar,
som utan annan beredning än torkning lätt fattar eld och användes
som fnöske». Jfr beskrivn. av tundersvamp 93.
tunnbandsring s. T. torde vara ett beskrivande namn på en ring; guld-
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smedsuttryck är det ej.
tunnkanna s. 'kanna med brännvin'
(Rietz 764b).
tvålpenning s. »då vet faddrarna sin
skyldighet att ... uppmana hvar och
en af bordslaget att tänka på den
lilla med litet tvålpenningar» 144.
Faddergåvorna vid barnsölet var
ofta inte storslagna (mellan 3 och 24
skilling åren 1830-40, meddelar
GE); att gåvan kallades tvålpenningar är tills vidare känt endast
från Sdm. — Alla främmande som
kom in i ett hus där det fanns ett
odöpt barn skulle ge »en slant till
såpa» åt den nyfödde 143, »och
hade man icke penningar så mistade man hufvudbeklädnaden». Det
var skamligt att mista hatten, värdighetstecknet, som således måste
inlösas med pengar. Seden att
beröva en besökande man hans
hatt var kvinnornas rättighet, och
den utövades med omsorg. Här
handlar det trol. i huvudsak om att
påminna om en gåva till den nyfödde. Bruket är känt även från
Norge, Danmark och Tyskland. En
icke kyrktagen kvinna ansågs liksom det odöpta barnet vara en hedning. Gick en man in i ett hem där
en icke kyrktagen kvinna bodde,
miste han likaledes mössan och fick
lösa ut den. Barnsängsrummet var
förbehållet kvinnorna, och hattrovet
visade att det var farligt att komma i
närheten av en barnaföderska.
(Gustavsson 1979 s. 43 f.)
tyskarbete s. Härmed avser GE arbetet att förfärdiga s.k. »tyska skor»,
dvs. pliggade skor, till skillnad från
»svenska skor», som var becksömssydda. S. 34 säger GE att »Tyska skor
voro af flerehanda slag: pums,
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vända och med rand» och ger därefter en ingående beskrivning av
tillverkningen.
tälj käring s. täljkärrng 'ett slags arbetsbänk med en rörlig arm i vilken
vidjor o.d. kan hållas fast medan
man täljer'; användes enl. GE vid
laggkärlstillverkning.
tämja s. 'enkel, tillfällig sängplats'.
tännlika s. opl. tennlikkor 'slags små
spik (numera tapetserarspik)';
»Beslag på samteliga skodonen utgjordes, för att befordra uthålligheten, till en början af s:k: tennlikkor
som slogos i klackarna» 33.
uddevallare s. 'kopp kaffe med en sup
brännvin i'.
ugnsur a. Bröd, som gräddades sist i
den stora bakugnen medan den
kallnade, blev sursött då det fick stå
länge, ibland t.o.m. över natten.
»Ugnsura bullar af grofbröd» 103.
uljangul a. se orleana s.
understol s. sitta på understol(e)n, en
lek. Se kap. Kortspel s. 176.
ung a. »De unga skall man lära» 53,
(oftast men ej hos GE med forts. »de
gamla skall man ära»). Gammalt
ordspråk; likn. finns redan hos Låle
(1400-talet).
urtommad a. urtomäd 'utsvulten'.
uteslutande adv. 'utan undantag'.
vadmal s. vallman.
valk s. 'krans överst på ett strumpskaft'; »så stickas valken, afvug å'
rät, så han icke skall rulla ihop sig»
50.
valk a. komp. valkare (Ord!.: valkäre)
'duktig, duglig, bra'.
vanker a. vånker 'svår, vansklig'.
vara med sig v. 'vara havande'.
varpa s. opl. ett par varpur, se under

vävstol s.
varpning s. »Varpningen borde sluta
på dagen ty om varpan stod kvar
öfver natten så gick väfven illa» 56.
Varpning liksom annan förberedelse till vävning har omgivits av vidskepliga föreskrifter. Att arbetet
skulle slutföras på en enda dag är
upptecknat på flera håll.
vasstopp s. trol. = vassvipp, vipporna av
rörvass (Rietz 799a); användes som
fyllning i madrasser.
vepa s. 'tunt sängtäcke av grövre ull
eller nöthår; yllelakan eller filt att
lägga över sänghalmen' (Rietz
801b).
vettra v. 'vetta'; »pinnarna [på tallriksstegen] vettrade nästan vågrätt ut»
72 'pinnarna var riktade nästan vågrätt utåt'.
vid konj. 'när'; »vid man inträdde» 2,
»vid man något såg sig om» 4, »vid
man aktar brasan» 50, »vid man nu
nystade» 54 m. fl. ex.
vide s. 'ränder i sned riktning som
uppstår i tyg av fyrskaftig vävning'
(05D); »Enkelt vide uppknytes lika
med fyrskäftadt» 60. »Kypert kallas i
olika dialekter vie, vinn eller snoddan med tanke på de karaktäristiska snedlinjerna» (Grenander
Nyberg 1976 s. 167). Vendell s. 1102
har »via s. 'rand i tvåskäftadt tyg
eller väv». GE:s Ord!. meddelar endast »gammal väfningsmetod på
Rekarnebygden». Det är oklart vilket uppslagsord som bör användas
här, möjl. vienda, men i brist på säkerhet brukas här GE:s egen dialektform.
viga in föret 121. »Viga in föret är en
förlustelse som ... firades uteslutande af djeknarna, eller de studerande
vid gymnasium». GE meddelar att
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upptåget vid invigningen av den
första snön upphörde eller blev
förbjudet på 1840-talet. — Ännu
1873 förekom det emellertid.
Strengnäs tidning berättar om vita
kostymer som liknade pierrotdräkter, instrument som åstadkom oljud
och en dragkälke med linor. Det
året sökte gymnasiets rektor att
lugna pojkarna men blev satt på
kälken och avstjälpt i en rännsten
efter en våldsam färd genom gatorna.
vigselring s. V. hade i äldre tid inte
någon bestämd utformning (jfr
fästmösring); den växlade både till
form och material. V. blev vanligt i
borgarklassen under början av 1800talet och spridde sig till allmogen
under senare delen av seklet. Den
kunde tillverkas av silver eller förgyllt silver. Ofta bestod den av
ganska tunn guldplåt, ibland bred
och försedd med spiralgraverad
kantdekor. Först efter 1850 blev det
vanligt att en kvinna hade såväl
fästmöring/trolovningsring som vigselring.
villrand s. opl. vilarän der 'felaktigt
smöjd tråd i varpen som sedan syns
i hela väven' 56.
vrakeke s. 'vrakat ekvirke', möjl.
'riseke'; »rätt att hugga vrakeke till
bränsle» 10.
vredeld s. vredela 'eld uppkommen
genom vridning eller gnidning';
»Vreaela omtalas mycket i hexeri»
93. V. tillades allmänt magiska krafter. Det finns uppgifter om att den
brukats som skydd mot varg men
framför allt som sjukdomsbot, inte
minst mot kreaturssjukdomar
(ULMA).
vredvatten s. 'det sista sköljvattnet (för

tvätt)'; »Då hade man vredvat ten i
ordning varmt i hetgrytan och så
vred man ur vattnet» 66.
vräksten s. 'flyttblock'; »Vräksten eller
s:k: errata [skall vara : erratiskal
block förekommer synnerligen omkring Lännasjöns stränder ...» (GE
ms 347: 21 s. 484).
vånker a. se vanker.
väggsmälla s. se smälla v.
välda v. väldä 'ha till sitt förfogande,
råda över'; »så skomakaren må se
hvad han har att välaä öfver» 31.
vävfall s. 'nedklippning av en väv ur
vävstolen'. Från flera håll berättas
att vävfallet som så många andra
arbetsslut var en viktig händelse vid
vilken man tog spådomar. GE:s enkla kaffefirande (s. 62) är nästan förvånande.
vävstol s. »Man säger, ett par väfstolar,
ett nog oegentligt uttryck» 56. Då v.
betraktades som ett av de båda
gavlarna (»stolarna») sammansatt
redskap är pluralformen (»vävstolar» eller som hos GE »ett par vävstolar») vanlig i äldre tid i Mellansverige och Norrland. Formen är
belagd i Sdm, Upl, Vstm, Dal, Nrl
(OSD) och brukas ännu i vissa dialekter. Jfr även »ett par varpur» 54.
yllämående a. se illamående.
yxa s. »Spelets mekaniska gång (syfte)
var att spela om yxor» 168. Det
handlar här om ett kortspel, kallat
pass, men ytterligare förklaringar
ges ej. Yxa i en bet. som passar här
har ej kunnat beläggas. Möjligen
skulle ordet här kunna avse 'andel'
(SAOBArkiv).
åkbud s. åkbåd spelterm, eg. 'bud med
en åkande'; »Då nu det blir horans
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(spader åtta] ägares tur att gifva har
äfven horan åkbö'a och gifver den
till sin granne » 167.
åkig a. dku't; »Om ... varpgarnet är
äku't eller löst ... så luddar det sig i
skaft och sked» 61. Kan ej beläggas i
annan källa; trol. får dkig här sammanställas med ett subst. aka/åka
'fett, orenlighet i ull' ( belagt från
Got!, Med och Hls), vilket skulle ge
en rimlig förklaring.
åndra v. se andra.
åtel s. »Där åtelen är dit församla sig
ock örnarna» 98. Ordspråk; bibelcitat (Matt. 24: 28).
åväder s. ävädr 'oväder, svårt väder,
stark blåst' (Ordl.).
äfsing s. opl. effsingar 'sista lämningen

av varpgarnet i en nedklippt väv'.
äggstjärna s. 'stjärnlik trä- eller bleckform' (Ordl.).
älgsbrodd s. älgsbrudd (som fyllning i

en madrass). Ordet kan ej beläggas
på annat håll.
änklek s. bsg. enkleken. Se kap. Kortspel s. 172 f.
ärendeskarl s. bsg ärndeskarl'n 'bönemålsman; en som friar för en
annan'.

ärtris s. trol. 'stödris för ärter'.
öga, onda ögon s. Onda ögat beteck-

nar en mycket gammal och vida
spridd föreställning om en magisk,
skadeverkande kraft i blicken hos
vissa människor. Onda krafter förtjockade blodet och gjorde det svart,
och dunsten av detta onda blod
kunde via ögat tränga in i andra
människor och djur men även i
döda föremål och på olika sätt förstöra dem. Trollkraften kunde vara
medfödd eller förvärvad. »Om
någon inkom under såpkokningen
som hade onda ögon så kunde hela
koket vara skämdt» 64.
ölsupa s. Enl. recept från 1830-talet bestod ö. av öl och svagdricka, kokt
med kanel och kryddpeppar samt
avredd med sirap, grädde och
brutna veteskorpor. Ö. gavs åt nyförlösta kvinnor och kallades då ganska allmänt »käringbadd».
örring s. öronring. Ö. är ett smycke
som kom mycket plötsligt omkr.
1820. Den hörde till internationellt
mode på 1500-talet och blev modern
igen under empiren.
överläder s. kläder 'ovanläder'.

Spinnrock, sockerskrin och hylla (tavlett) i »Callegrafens hem», Forssa 1:9, Åkers hd. Foto Carl A.
Ericson 1940-talet, Strängnäs museum.

Register över underrubriker och detaljer
i Gustaf Ericssons text; ett urval.

alnnål 62
arvskåp 74
avvärja ont 4
bakattiralj 73
bakning 103
bandkniv 26
bandstol 63
barndop 143 f.
barnkläder 90, 142
barnlöshet 131
bast 47
beck 31
begravningsmiddag 159
ff.
benkläder 83
beslag (för sko) 33
betning (av skinn) 37
bleckkärl 72
blålera 12
blötläggning (av tvätt) 65
bolster 80
bomsked (på vävstol) 58
bomullspinning 42
bonddrängs kläder 85
bordsbön 105
borrar 26
brudgumsskjorta 129
brudtäcke 79
brödkorg 19

brödspett 74
bunke 22
bykskjorta 65
bytta 22
byxsäcksur 84
bårtäcke 153
båskorg 18
bänk 70
bössa 100
dalaklocka 75 f.
dalkarl 23, 57, 73
dalrock (spinnrock) 40
dans 110, 112, 115, 119
diskviska 20
djäkne 121
djäknekappa 122
domarstol 70
dopkläder 90
dragkista 81
ekbarkat läder 31, 34
eldgörning 92
eldstål 92
fadder 143 ff
faddergåva 144 f.
fathylla 71
fickur 75
filtning 51
fiskkorg 18
fiskmjärde 19

flinta 93
flyttbrännvin 120
flyttbulle 120
fnöske 93
fyrskaft 59 f.
fårbogsmaskin 47
fästman 129
fästmanspresent 128 f.
fästmöbok 88
fästmömarknad 128
fästmöpresent 129 f.
förkläde 56, 85, 88 if.
förlossning 142 f.
förning 156
försegling av
brännvinspanna 17
förskinn 84
gaffel 109
garn 45
garnbyk 67
garvare 31
grav 151 f.
grävare (av grav) 151 if.
gubbklubb 113
gå med stjärnan 109
gölddocka 74 f.
halmarbete 21
halsduk 51, 83,88
halvyllevadmal 44 f.
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hampa 46
handskar 83, 87
handyxa 25
hank (hånk) 20
hatt 90
havandeskap 141 ff.
holkar (på vävstol) 54
huggjärn 26
hummelsil 18
huvudbonad 89
huvudbonad (för
kvinnor) 86 f.
huvudbonad (för män)
83
hygien 97
hyllor 71 f.
»härja» 100 f.
härvel 44
hästtäcke 61
»hönshimmel» 77
hönsho 22
jacka 86
julbock 109
julbrasa 107
julbrännvin 17
julfred 104
julgran 104
julkaka 103 f.
jullekar 108 f.
julotta 107 f.
julottefärd 107
julskräck 105
järnbruk 29
kaksäck 156
kalkbod 9
kalkhårsspinning 45
kalkugn 9
kallskål 72
kammare 81
karda s. 43
kardkalas 43 f.
kardstol 43
kaskett 39, 83, 90
kattho 22

»katthoppet» 77
kaveldon 67
kistor 81
kjol 89
klister 32
klistring (av väv) 61
klockor 74 f.
klädbod 81
kläder 76, 81, 126, se även
kvinnokläder
klänning 85
knappar 39
knifstege 72
knäbyxor 82
kolare 7
kolkoja 2
kolkälke 7
kolryss 7, 19
kopparkärl 73, 81
korgar 18 f.
korgfat 18
kortspel 99, 145
kristningskläder 90
krokning (virkmetod) 51
kryddask 88
kräftbur 19
kungshagare (spinnrock)
40
kvinnokläder 45,85 ff.
kvällsarbete 95 f.
kängor 86
käpp 84
kärna s 22
lag,gverktyg 22
laka byk 66
lakan 80
lampett 81
lapptäcke 79
liggmila 8
likbärare 151 f., 163
likkista 151, 154
likprocession 157
likskådare 156 f.
liksvepning 153

lim 27
lin 46
lingarnsfärgning 49
linneväv 54
linspinning 41 f.
lintyg 85
livtröja 82
ljusstöpning 103
luktvattensflaska 88
lut 64
lysning 128
långbord 69
långrock (spinnrock) 40 f.
långsäte 70
läder 31
läroverksungdom 120
madrass 80
majstång 116
majstångsresning 117 f.
mansdräkt 81 ff
mat 35 f., 105 ff.
mjölkhylla 72
mjölstånda 24
morgonarbete 94 f.
mössa 51, 86 f.
nykterhetsrörelse 113
nysta 45
nystkrona 45
nystskiva 54
nyårsspådomar 110 f
nålning 51
nålvantar 51 f.
näverarbete 21
nöjen 99, 110
olsmässkroken 13
ordspråk 39, 98, 100, 107,
122, 124, 131 f., 151, 164
f.,177
ordstäv 20
paraply 84
pendelur 74, 76
pinnträ (skomakeri) 33
pipa (tobaks-) 84
pipsten 10
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pligga (en sko) 35
pums 34
påskduva 114 f.
påsksmällar 115
päls 84 ff.
pärtor 94
randsydd sko 34 f.
randväv 56
rasp 26
reda (skinn) 37
redkam 58
»reja» 100 f.
repvagn 46
ringar (smycken) 87 f.
ringdans 118
rissel 19
ritmått 26
riva en mila 6 f.
rock 82
rå s. 24, 29
rödfärg 28
rödkrita 26
silkesnäsduk 87
silver 73 f.
singla slant 171 f.
sjal 51, 87
sjudare 10
skaft (på vävstol) 58 f.
skatteberäkning för
brännvinsbränning 17
skedstege 72
skinnardon 38
skinnberedning 36 ff.
skinnbyxor 39
skinnpäls 39
skinnsömmar 39
skinnsömnad 38 f.
skogarn 31
skolåda 30
skomakarbulle 35 f.
skoläst 32
skomakargesäll 29
skomakarmästare 29
skonäver 33

skopa 21
skor 83, 86, 88
skorätt 29 f.
skosmörja 32
skospänne 86
skräddarbulle 39
skräddargesäll 36
skräddarverktyg 36
skvallertimme 95
skålar 72 f.
skåp 73
skärbrännvin 17
skärp 83
skärtorsdag 114
sköre 93
slagklocka 75
slakt 103
slev 21
slutkalas 119
slända (för spinning) 41
slöjdverktyg 25
smed 7, 29
smycken 87 f.
smålänning 10, 57
snickarverktyg 27
snusdosa 21
snösockor 52, 83
soldat 104
solmärke 75
solring 75
solv (på vävstol) 58
solvstock 58 f.
sommardräkt (för
kvinnor) 89 f.
sommarkläder 88
sommartygskläder 84
sparlakan 77 f.
spegel 76, 81
spelman 118
spinnerska 44
spinnkalas 44
spinnrockstillverkare 24
spjäll (för bandväv) 62 f.
spjäll (i skorsten) 96

spjälskäppa 19
spjälsoffa 81
spolrock 61
spögubbe 112
stadsmålare 28
stegar 72
stenfat 72
stenkrukor 73
stickgarn 45
sticktäcke 80
stol 70
stoppgarn 45
strumpbräde 50
strumpor 52, 86,88
strumpstickning 50
strumpstickor 50
strykjärn 67
stubbrytning 12
stå på bär 150
stärkning (av tvätt) 67
stäva s. 22
svarvstol 24
svavelstickor 93
svepgumma 153
svepning 153
svinhår 47 f., 52
svärfarsskjorta 128 f.
svärmorssärk 128 f.
»systrar» (fel i solvning)
61
så s. 22
såll 19
såpkokning 64
sängar 76 ff.
sänghjälpare 78
sängkläder 78 ff
sängkrans 77
sängomhänge 77
säte 70
tagel 48, 52
tallrik 71 f.
tallrikshylla 71
tallrikstege 72
tavla 81
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tavlett 76
tennfat 71
tennknappar 82
tennskål 72
tennstop 73
tiggare 103 f.
timsten 75
tina s. 22
tinga skomakare 30
tjugondagskalas 113
tjära 27 f.
tjärgrop 11
tjärmarknad 119
tjärtunna 12 f.
tjärved 94
tobakspipa 160 f.
tossor 52
trasgarn 45
trastäcke 61, 78
treskaft 60
trollkäring114 f.
troviljebok 103
trådspinning 42

tråg 21
träband för laggning 23
träkärl 73
träsked 21
träskor 22, 83
tröja 89
tunder 93
tunnkar 22
tysk sko 34
tyskrörssked (på vävstol) 57
täcken 79
ullgarnsfärgning 48 f.
ullspinning 43
underkjol 85,89
uppfostran 97
urmakare 75
vackar 74
vadmal 44 f., 59
vagga 78
vagnskorg 18
vante 51, 83, 87, 89
vardagskläder (för
kvinnor) 89

vardagskläder 76, 84
varpa s. 55
varpning 56
ved 94
vepa 61
vide (väs/teknik) 60
visp 20
vändsydd sko 34
väst 82
Västergötland120
västgöte 88, 120
vävredskap 53
vävrumpa 58
vävsked 56 f.
vävspole 61
vävspännare 61
vävstol (olika delar) 53 if.
växelmaskin 46
äggskal 116
önskebarn 131
östgöte 8
övertro 110 f.

Ortnamnsregister
Gustaf Ericssons stavning återges endast då den inte överensstämmer med
uppslagsformen.
Barva, Barfva, sn i Österrekarne hd 9,
91.
Bergshammar, säteri i Åkers hd;
huvudgården på Fogdön 9.
Daga härad 1.
Dalarna, Dalarne 40, 61.
Dunker, sn i Villåttinge och Österrekarnes hd 81, 91,119.
Eksåg, gästgifvaregård, Härads sn,
Åkers hd 170.
Eskilstuna, stad 1, 7, 24.
Fogdö, sn i Åkers hd 70, 82,91.
Gladåsa, Gla'dsa, Gladsä 137 (påhittat
namn?).
Gripsholms kungsladugård, Kärnbo
sn, Selebo hd 40.
Helgarö, sn i Åkers hd 152.
Härad, sn i Åkers hd 14, 82, 91, 109, 170,
175, 176; Häradsbonde 119.
Johannislund, gård i Norrlänna by i
Länna sn 3.
Kalkudden, hemman under Åkers
styckebruk, Länna sn 8, 9.
Kälkestad, Kälkstäd 56, se kommentaren under Adam.
Lerbäck, sn i Kumla hd, Örebro län;
känt för sitt smide 119.
Lindholm, herrgård i Barva sn,
Österrekarne hd 9, 118.
Länna bruk i Länna sn 116.
Unna, sn i Åkers hd 3, 4, 8, 9, 11, 21, 28,

35, 70, 78, 82, 83, 84, 90, 91, 94, 109,
116, 119, 152, 175, 176; Lännabonde 8,
12,84, 119.
Malmköping, köping, Villåttinge hd
91.
Mariefred, stad 24, 91.
Merlänna, by i Länna sn, Åkers hd,
under Åkers styckebruk 78, 116.
Norrlänna, by i Unna sn, Åkers hd,
under Åkers styckebruk 3, 116.
Rekame härad 54, 78, 82, 119.
Rocklänna, Rdcklänna, by i Unna sn,
Åkers hd 116.
Rundholm, by i Vansö sn, Åkers hd
101.
Runtuna, Runtunä, sn i Rönö hd 134.
Selebo härad 1, 119.
Strängnäs, Strengnäs, stad 18, 23, 24,
91, 119, 120, 121, 161; Strengnäs tjärmarknad 13, 119.
Södermanland 10, 11, 69, 121.
Trosa, (Trosatrakten)121.
Tystberga, Tyst bärjä, sn i Rönö hd 137.
Utåker (Utdkers klockärn); gårdar på

Selaön? 137.
Valla, trol. gärden Valla på Fogdön,

Vansö sn, Åkers hd 101.
Vansö, sn i Åkers hs 70, 77, 82, 100, 101,

109.
Vaxnäs, Vaksnäs, trol. fiktiv plats 138.
Villåttinge härad 1, 91, 119.
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Vingåker, sn i Oppunda hd 19.
Västergötland, Vestergötland 120.
Åkers härad 1, 10, 14, 69, 78, 81, 91, 102,

104, 119, 120, 147, 164, 168, 173, 174,
176, 177.

Åkers styckebruk, Åkers sn, Åkers hd
1, 4, 8, 9; kanonbruket 48.
Ärla, Ärila, sn i österrekarne hd 91.
Öknasjön 9.
Österhaninge, eisterhanninge, sn i

Sotholms hd, Sthlms län 176.
Österrekarne härad, 69, 91.

Lindholms gård i Barva. Foto A. Thunqvist 1911, Strängnäs museum.
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