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Glimtar från herrgårdslivet

undet! l8(J(JdaLet.

Spänstiga ungdomar och stränga

brukspatroner.

IFRAGA om såväl folkliv som
folkkultur har Karlskoga bergs-
lag av ålder haft en annan struk-

tur än det övriga Värmland. En tyd-
ligt markerad gräns existerar mel-
lan en östlig g ruv- och bergsbygd och
en västligt orienterad bygd. En prä-
gel av tyngd vilar nämligen över
gruvornas och hyttornas folk. Dess
melodier ha gått mera i moll, och
herrgårdslivet i bergslagen hade
sparsammare möjligheter att slå ut
i blomning än i Geijers och Selma
Lagerlöfs Värmland.

Herrgårdslivet i Karlskoga bergs-
lag väntar emellertid ännu på sin
skildrare. Så mycket tacksammare är
man för de glimtar från 1800-talets
herrgårdsliv i denna bergslag, vilka
en ättling av släkten Landberg på
Trehörningens gård - Carl Alexan-
der Landberg - skänkt oss i en
skildring av nämnda släkt, betitlad
»En bergsmanssläkt från Värmland.»

Släkten Landberg leder sina anor
tillbaka till 160o-talet till en konst-
smed Måns Landberg på Nordmarks
bruk. Hans äldste son Peter, en ar-
betsam och duktig pojke, som under
skoltiden till stor del uppehöll sig
genom att läsa med andra pojkar,

Trehörningens gård.

blev Nordmarks sockens förste lära-
re och dess präst i nära 59 år. Ge-
nom hans sonson Pehr Landberg.
inspektor på Alkvättern, kom släk-
ten Landberg till Karlskoga bergs-
lag. Han inköpte nämligen år 1832
kronoskattehemmanet Östra Kärne
och året därpå 1/4 mantal Trehör-
ningen, dit han samma år inflytta-
de. Med detta köp följde även vissa
andelar i Hållsjöhyttan. Härav kom
det sig, att Landberg även blev
bergsman i Karlskoga liksom han
förut var delägare i Flosjöhyttan i
Västmanland.

Vid denna tid hopades i allmänhet
förtroendeuppdrag (oavlönade) på
ståndspersonerna, och det kan i detta
sammanhang ha sitt intresse att er-
fara, att Pehr Landberg »hedrades»
med mera än ett 20-tal betydelsefulla
uppdrag.

Omedelbart efter inflyttningen
till Trehörningen valdes han också

till hyttfogde vid Hållsjöhyttan.
Spänstig som han var, gick han ofta
den halvmillånga vägen till hyttan,
men på äldre dagar åkte han dit i
sin med bågformiga läderfjädrar
försedda gigg. Han var den förste i
norra Karlskoga, som köpte slåtter-
maskin, och det var inte utan en viss
stolthet, som han demonstrerade
ifrågavarande underverk för de an-
dra bergsmännen. Han avled år 1875
och efterlämnade en för den tiden
icke obetydlig förmögenhet, nämli-
gen kr. 160 786: -.

Äldste sonen, Fredrik, fick över-
taga gården, och det är huvudsakli-
gen från hans tid, som vi äga de in-
tressantaste skildringarna från herr-
gårdslivet i Karlskoga bergslag un-
der senare hälften av förra seklet.

Sådant var livet i
vardagslag.

Ett intensivt arbetsliv och en
sträng hushållning voro rådande vid
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de gamla herrgårdarna i bergslagen.
Redan kl. halv sex på morgnarna val'
arbetet i full gång i kök som i ladu-
gård. Tidigast kl. 8 på kvällen val' ar-
betsdagen bli ända. Men närmaste tiden
efter vårf rudagen skulle dock alla vara
i säng vid mörkrets inbrott, ty efter
nämnda da~ fin go inza lampor tändas
- därav uttrycket stranan bär ljus i
säng.»

Veckorna före jul rådde på herrgår-
darna livlig brådska med slakt, brygd
och bak. Under alla vintermånaderna
fortgick »inncarbetet». I de stora herr-
gårdsköken voro kardor och spinnroc-
kar i full verksamhet, och i vävkamma-
ren dunkade vävstolarna. Linet från
den egna åkern och ullen från fåren i
ladugården skulle beredas, spinnas, var-
pas och vävas. Vadmalsväven stampades
och filtades vid bygdens vävstamp. En-
dast hemvävda och hemstickade kläder
användes i vardagslag. Läder till sko-
don bereddes vid garveriet i Ekmans-
backen kyrkbyn, och ambulerande
skräddare och skomakare infunno sig re-
gelbundet på bestämda tider med sy-
attiralj och lästknippor.

Även en del jordbruksredskap tillver-
kade man själv vid gården. Förutom det
regelbundna jordbruksarbetet tillkom
även arbetet med kolningen i skogen
och tackjärnsblåsningen vid hyttan samt
malm- och kolkörning. Verkligt dugliga
kolargubbar voro oskattbara. Vid Tre-
hörningen val' »Sexman» anställd som
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Carl Alexander Landberg.

trotjänare i milskogen i 60 ål'. Trotjä-
narna stannade länge kval' på gårdarna,
och det förekom icke sällan, att de föd-
des och dogo på samma gård.

Icke heller sönerna på herrgården
fingo ligga på latsidan. Under ferierna
deltogo de med liv och lust i det friska
lantbruksarbetet och vid malmkörning-
en styrde herrpojkarna sina rotslädar i
de långa raderna av ända till 3D-talet
hästar. Att få göra resor till kyrkbyn
eller skjutsa mjölken till mejeriet vid
Kärne betraktades mera som ett nöje.

Det kan vara av intresse att erfara,
att en dräng i allmänhet icke hade me-
ra än 30 riksdaler i lön föl' året plus 5
riksdaler i städsel samt 1 par stövlar, 2
st. förskinn, ett stycke blaggarns väv och
ull till strumpor. En piga (i den titeln
låg intet nedsättande) hade 20 riksdaler
i lön jämte 5 i städja förutom bl agg-
garnsväv, ull, stubbtyg och några alnar
bomullsväv till klänning, allt enligt an-
teckningar av C. A. Landberg.

Ungdomen fostras till ordning
och spänst.

Ungdomen på herrgårdarna fick san-
nerligen inte skena över skakel under
den patriarkaliska tiden. Uppfostran val'
allvarlig och hälsosamt sträng. »Att
komma en kvarts minut för sent till
bordet var otänkbart», framhåller Land-
berg. Även den, som varit ute sent på
natten en lördagskväll, måste infinna
sig på klockslaget halv nio vid söndags-
frukosten. »Sitta rak vid bordet, äta
hårt bröd till maten, samt aldrig yttra
sig utan att bliva tilltalad, voro regler,
som med stränghet tillämpades.»

Som exempel på mödrarnas omtanke
om sina döttrar, må även nämnas, att

det var plägsed att efter balerna eller
ungdomsbjudningarna sända pigorna för
att hämta hem fröknarna frampå natt-
kröken, och från det Landbergska hem-
met i Kristinehamn berättas, att vid så-
dana tillfällen samlades pigorna i köket,
försedda med lyktor, som tändes före
hemfärden.

Stor måttlighet iakttogs i mat och
dryck - utom vid festliga tillfällen.
Det uppgives att på Trehörningens gård
skulle »vattgröt» vara obligatorisk som
kvällsmat - »i 99 av 100 fall.»

Barnen bereddes god skolunderbygg-
nad. Första undervisningen meddelades
privat i hemmen, därefter fortsattes vid
läroverket i Kristinehamn. Dit var vä-
gen lång och besvärlig och understun-
dom även riskabel, enär det under vin-
tertiden t. o. m. hände att vargar ofre-
dade de resande, som naturligtvis alltid
hade att färdas efter häst.

Ännu mera påfrestande voro dock re-
sorna till och från lärdomsstäderna Upp-
sala och Stockholm. Därvid tjänade di-
ligensen som fortskafifningsmedel.. I
fyra dagar varade resan, varvid man
övernattade på gästgivargårdarna
Barkarby, Arboga och Nora. I Nora möt-
te Trehörningshästarna. I sträng köld
under vintertiden voro dessa resor myc-
ket påkostande, enär ungdomarna all-
tid fingo nöja sig med platserna på kusk-
bocken. Att pojkarna avundades patro-
nerna, som iklädda vargskinnspälsar och
höga bottforer, fingo taga plats inne

c!l2ee.sent

bäst

Bergströms

Herrekipering
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!aktrii/ls.bI' l,id Trehörningen.

åkdonen, var kanske inte så underligt.
Vadmalskläder och hemmagjorda skodon
utgjorde ungdomarnas klädedräkt, men
likväl tog kylan ut sin rätt, och det var
därför med odelad förtjusning, som man
på gästgivargårdarna beställde ölost -
en blandning av svagdricka och kokt
mjölk - föl' att värma upp sig med.
Därpå måste man värma upp den frus-
na maten, och sen sov man gott på halm-
bädden, föl' att på morgonen finna tvätt-
vattnet fruset i vattenkannan.

Brukspatronerna besutto en
enastående maktställning

under ifrågavarande tid, och som ex-
empel härpå må endast följande histo-
ria, berättad av hr Landberg själv, an-
föras.

»Historien är sann och inträffade vid
ett gammalt känt bruk i Karlskoga
bergslag i mitten på 1880-talet, namn
obehövligt. En' smed hade fått ledigt nå-
gra dagar för att besöka Fastingsmark-
naden i Kristinehamn, dit han natur-
ligtvis gick den långa landsvägen och
där han sedan på ort och ställe köpte
ett par finare stövlar i god tro, att allt
var gott och väl.

Men hemkommen dagen därpå till bru-
ket mötte han brukspatronen på bruks-

backen, som med sitt falköga ögonblick-
ligen såg stövlarna, som smeden hade
hängande över vänstra armen, varpå han
frågade honom, var han fått stövlarna
ifrån. Den vettskrämde smeden svarade
då öppet och ärligt: 'Di här stövlera
köfte jag på marken i sta'n i går'. Här-
på genmälte brukspatron: 'Du går ge-
nast i morgon bittida tillbaks till Kri-
stinehamn och lämnar tillbaka dem, där
du köpte dem, och så skall du få med
dig en lapp från mig, som du lämnar till
skomakarn, så får du tillbaka vad du
betalte för dem och därmed punkt. Har
du förstått, Lars? Har du inte reda på,
att det finns stövlar häl' på gården, som
räcker för dig till döddagar, de ha räckt
för din far och farfar, och då räcker
dom nog för dig också'.

Morgonen därpå fick alltså smeden
Lars på nytt traska iväg till Kristine-
hamn, där han mycket riktigt, mot av-
lämnande av brukspatrons handskrivelse
fick lämna tillbaka stövlarna och även
fick tillbaka pengarna. I bruks boden
fick han sedan ett par tjocka smorlä-
dersstövlar, sådana som voro sydda med
en rejäl becktråd.» - - -

»Vid förseelser, begångna under vec-
kans lopp, hade såväl smeder som an-
dra manliga underhavande att varje lör-

dagsafton infinna sig på brukskontoret
för vederbörlig tillrättavisning och be-
straffning, då rottingen i regel var be-
straffningsmedlet», berättar. Landberg
vidare.

Familjefester, förströelser
och nöjen.

Varje söndag besöktes kyrkan, om
vädret ej var allt föl' dåligt. En eller två
hästar stodo till förfogande för kyrk-
skjutsarna. Hästarna ställdes in i någon
av de många kyrkstallarria invid torget
nära kyrkan. För de hemmavarande läs-
tes alltid predikan högt ur någon postil-
la, och det val' obligatoriskt, att både
herrskapsfolket och de underlydande då
skulle vara närvarande.

Äkta värmländsk gästfrihet val' rå-
dande på de stora gårdarna, och många
vor o storkalasen och utflykterna såväl
vinter som sommar. Som umgängesvän-
ner nämnas bl. a. herrskaperna på Gäl-
leråsen, Skråmmen, Granbergsdal, Karls-
dal, Alkvättern och prostgården. Sär-
skilt nämnes prosten Cl. Wahlund såsom
trevlig sällskapsmänniska. När de nämn-
da familjerna samlades på Trehörningen,
då var den stränga hushållningen bann-
lyst. Då val' det överflöd på både mat
och dryck.

Vid familjefesterna roade man sig med
brädspel, som synes ha varit särskilt
gouterat i dessa kretsar, samt med kort-
spel, musik och dans. Landbergama vo-
ro mycket musikaliska och bildade till-
samman med släktingar i Bjurtjärn en
ensemble, den s. k. Ammunsmusiken, där
Straussvalserna med förkärlek spelades.
Vissa gamla sedvänjor måste strikt föl-
jas. Sålunda måste de åtta sjöskumspi-
porna alltid fram vid bjudningarna, och
vid avskedet skulle man alltid ta »färd-
knäppen».

Även de mera privata familjehögtid-
ligheterna, såsom bröllop och begrav-
ningar beskrivas också såsom storslag-
na, »bröllop med 40 hästar» o. s. v. Vid
begravningar serverades lunch i Cen-
tralhotellet - »i festvåningen för hono-
ratiores och i kafeavdelningen för går-
dens underhavande.» Middag intogs ef-
ter hemkomsten från kyrkan, och ju rik-
ligare den var, desto mer ansåg man
sig ha hedrat den döde.

Morgan
Telefon 565

Hjorths Elektriska
Torget, Karlskoga

Utför kompletta anläggningar och reparationer
för Kraft och Belysning.

Försäljare för AGA·BALTIC och SlEMENS radioapparater

Offert på begäran.
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Bland nejen må nämnas kräftkalasen
på hösten, slädpartierna under vintern
och sist men inte mins: de regelbundet
återkommande jaktpartierna på Trehör-
ningens stora skogsmarker, därvid
»tjocka» släkten samlades från alla
håll. Landbergssläkten hade under årens
lopp blivit ganska talrik.

Bland alla glada evenemang räknade
ungdomen midsommarfirandet såsom det
roligaste. Dagarna före helgen låg fest
och spänning i luften, och det rustades
väldeliga i både kök och bagarstuga.
De nyutspruckna, doftande syrenerna,
den ljusa friska grönskan, allt gav en
förnimmelse av fest och glädje, fram-
håller Landberg. Vid inkörsgrinden res-
tes alltid äreport, midsommarstång fö-
rekom ej förrän på senare tider, veranda
och förstugukvist pryddes med nyhuggna
ungbjörkar, och i rummen dekorerad-es
med löv och blommor. Då midsommar-
aftonen var inne, samlades gästerna
från när och fjärran, och efter den rik-
liga middagen spelade man krocket, lek-
te ringkastning och sista paret ut. Se-
nare vidtog dansen, som pågick till lju-
san dag.

Julhelgen var naturligtvis en särskild
källa till glädje, och många extra an-
ordningar vidtogos för att öka stäm-
ningen och julfröjden. Särskilt nämnes
det stora julbordet, som bestod aven
speciell juldekoration med herrgårds-
och herrskapsfolk, drängar och pigor,
husdjur och åkdon, skog med vargar,
rävar, harar och skogsfågel, vilket allt
plockades upp varje julafton och fick
kvarstå hela helgen. På samma sätt som
i våra dagar samlades omsider allt går-
dens folk kring julgranen. Julklapparna
utdelades av julbocken, som kom med
den stora klädkorgen. Kulmen i julfi-
randet nåddes på juldagsmorgonen. Slä-
darna kördes fram, hästarna skramlade
med bjällerkransarna och i den tidiga
ottan ställdes färden mot kyrkbyn efter
slingrande vägar mellan snötyngda gra-
nar och förbi gårdarna i Källmo och
Gälleråsen, där ljus lyste ur alla fön-
ster.

Ottegudstjänsterna i det gamla temp-
let med ljuset och lukten från de hund-
ratals talgljusen stå som glimrande min-
nen från signade tider som svunnit.

Lantman.

Timsälven vid dess talopp ur .Lonnsjon,

Bondpojken från Kar/skoga,
som blev en berömd filosof

För Hembygdsjul av Pehr Johnsson.

BLAND de många, som under
äldre tider gjort sig ett namn
inom vår vetenskapliga litte-

ratur är professor Pehr Kölmark en.
Född i Karlskoga socken den 18 no-
vember 1750 hade han utgått från
ett enkelt, men aktningsvärt hem.
Fadern var bonde och bergsman,
modern tillhörde även en gammal
hederlig bondesläkt i socknen. Redan
från tidigt stadium visade Pehr en
stor fallenhet för boken och en lust
att studera, som satte många myror
i huvudet på föräldrarna. De visste
att det skulle kosta mycket pengar
om sonen skulle gå den lärda vägen.
Pehr hade emellertid understöd av

prosten i församlingen, som lärt
känna hans rika begåvning. Och så
blev det till slut överenskommet, att
han skulle få sin första undervis-
ning tillsammans med dennes egna
söner hemma i prästgården. Det var
en för den unge bondgossen lycklig
tid, som han aldrig glömde. Han kom
emellertid snart nog till en högre
skola och 1774 finna vi honom som
student i Lund.

Under fyra år studerade Kölmark,
som den blivande prästmannen kal-
lade sig, filosofi för dåvarande pro-
fessor Paul Lundborg. Denne var en
lärd, men torr herre. I likhet med
så många andra av sina samtida

Bonanders Möbler Bäst och Billigast
KUNGSVAGEN 5 TELEFON 200
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