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Idén till den här pjäsen 

började med att  

Manusförfattaren Börje 

Lemark från Lund,  

bördig från Lenhovda, 

släktforskade. Han upp-

täckte på så sätt att det 

funnits en Länsman 

Petter Weigman i Len-

hovda. Född i Vägers-

hult Norregård år 1678, 

som dömdes till häng-

ning för ett dråp på en 

dräng... 

Länsmans Bravader 

åren 1711-1722. 

Projektägare: Studie-

förbundet Vuxenskolan 

Kronoberg. 

Regissör: Stefan Leske 

Regiassistent:  

Inga-Lill Leske 

 

Sufflös: Inger Lemark  

Kläder och rekvisita: 

Birgitta Blixt 

Ansvarig hembygds-

gården:  

Margaretha Andersson 

Röstvård och tillverk-

ning av "matrekvisita": 

Wivi Johansson Svan-

berg 

 

 

 

 

 

 

Dansare från Uppvid-

inge Folkdansgille 

Ljudtekniker:  

Peter Lindblom 

Lokala Skådespelare 

från Lenhovda, 

Herråkra, Norrhult-

Klavreström, Åseda, 

Alstermo, Fröseke, 

Braås och Näsbykulla. 

I pjäsen ingår följande 

rollkaraktärer: Länsman 

Petter Weigman, Gäst-

givare med fru och dot-

ter, Skökan och Tosan 

Ulrika från Västraby, 

Två Berättare, Bönder-

na Elias och Johan, En 

Glad Dräng, Drängen 

Joen, Fjärdingsman 

Sven i Ålatorp, Torpare 

Sven och Svea Larsson 

i Hökhult, Länsmans 

första fru Anna 

Weigman, Knalle, Va-

bond , Hästhandlare, 

Styckjunkare Berg, 

Korpral Hurtig, Oxfö-

rare, Pastor Ljungdahl 

med Fru, Hushållerska 

Agda, Weigmans andra 

fru Annika Lind från 

Silvereke, Busiga barn, 

Häradsdomare och 

Nämndmän. Hästkörare, 

Veronica Oswaldsson & 

Yvonne Ahlquist.  

Hästen Carianne. Gitar-

rist, Bjarne Svensson 

 

 

 

 

När Första Akten börjar  

är vi på Lenhovda 

Gästgiveri. 

De två berättarna för 

publiken in i pjäsens 

handling, med en stor  

portion humor, musik 

och sång. 

De båda barnen kom-

mer in och springer runt 

bland gästerna. 

 Året är 1711 och krig 

och pest härjar i landet. 

De båda bönderna Elias 

o Johan sitter på gäst-

giveriet och filosoferar 

kring detta, de är riktigt 

trötta på det där "för-

dömda kriget" och und-

rar när det ska sluta. 

Gästerna serveras av 

Gästgivarfamiljen. Tor-

paren Sven i Hökult lig-

ger efter med skatten 

och Länsman pratar 

med honom om detta, 

och med en klapp på 

axeln råder han Sven att 

ta "en magborstare" 

med vännerna, det är ju 

mer än vad en torpare 

har råd med i tider med 

krig och svält.  Skökan 

o Tosan Ulrika från 

Västraby är också med i 

diskussionerna, hon är 

fräck och pratglad.. 

"Jordens fröjd ska en 

Läs om pjäsen som fått otroligt bra kritik. Länsmansbravader 
Prova deras utsökta Länsmanskringlor ( Se recept nedan )  

Text:  Marie Aschenbrenner, Lenhovda 
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inte neka sig".  En Glad 

Dräng kommer in med 

plunta o knogjärn detta 

beslagtas av Fjär-

dingsmannen, som lo-

var att visitera alla som 

kommer för att det inte 

ska bli bråk.  Drängen 

Joen kommer också in, 

han är dräng hos Gäst-

givarbonden,  han har 

inga pengar för att ta en 

öl på "Gästis", men är 

han är ju kär i Karin, 

som är piga hos bonden 

i Nöbbele och det märks 

på honom! Mitt i allt 

kommer Svens hustru 

Svea in argare än nå-

gonsin. Hon skäller ut 

Sven, och tar med ho-

nom hem. En transport 

av krut, som ska till 

Karlskrona är på väg till 

Lenhovda Gästgiveri. 

Där ska de äta, dricka 

och vila för vidare resa 

dagen därpå. När så 

transporten kommer är 

de båda barnen med på 

bultavagnen och dräng-

arna får order att hjälpa 

till att lasta av tunnorna 

med krut. Den barske 

Styckjunkaren ger order 

till Korpralen och han i 

sin tur ger order till de 

båda drängarna att ge 

hästen havre, vatten 

och hackelse.. Ja det 

blir lite förvirring i vil-

ken ordning hästen ska 

ha maten o vattnet. Kru-

tet ska också täckas 

över, annars kan det 

flyga i luften. Kvällen 

övergår i natt och alla 

sover. Ja, Ulrika från 

Västraby tar med sig 

Korpralen ner till sjö-

parken för att spela mi-

nigolf och titta på an-

korna.. När morgonen 

gryr ska alla upp och få 

bröd och öl. Drängen 

Joen som inte riktigt 

skött sitt uppdrag får på 

pälsen av Styckjunkare 

och Korpral.. men 

också Länsman får 

stryk av Styckjunkaren-

det blir ett lite tråkigt 

slut på första akten, för 

Länsman slår ihjäl 

Joen. Eller kan det ha 

varit pesten? Ja Gästgi-

varen tycker det är bäst 

att låta Joen ligga kvar.  

Så kör de då iväg med 

krutet till Karlskrona 

och de båda berättarna 

talar om att det är slut 

på första akten.  

Efter en halvtimmes 

paus, med kaffe och 

kringlor börjar Andra 

Akten.. 

Nu är det marknad i 

Växjö, och Gästgiveriet 

får besök av knallar, 

bönder, hästskötare, 

oxförare och en vaga-

bond. Sven och Svea 

från Hökhult är också 

där innan det är dags 

att åka vidare mot Växjö 

med pottaska och 

handla örter till "Emma i 

Sävsjöström" och för-

stås Ulrika från Väst-

raby. Knallen som har 

lite av varje att erbjuda 

tar tillfället i akt att visa 

ett vackert tyg för de 

båda kvinnorna Svea 

och Ulrika. Han ger dem 

ett pris för "5 alnar" 

men de båda tackar nej, 

En torparlön räcker inte 

till sådan grannelåt. 

Knallen presenterar sig 

som "Torsten Jans-

son"! Ett förebud, som 

Ulrika säger, men Svea 

som är lite sierska sä-

ger sig se en Kung i 

Kosta. Vem vet?  Vaga-

bonden Harry är en glad 

lax med många sånger 

att sjunga. Petter 

Weigman, som nu sitter 

i "fångkistan" får 

komma ut för att upp-

leva allt det festliga som 

händer. Vagabonden 

sjunger ett par sånger 

för honom och gäster-

na. Petter sätter sig 

bland de övriga gäster-

na.  Ulrika som är med 

får en fråga av Petter 

"om allt som sker är 

förutbestämt" men det 

tror hon inte och svarar 

bara "allt löser sig sa 

gubben och sket i vas-

ken!" 

Knallen visar upp ett 

"byxsäcksur" alltså en 
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klocka att ha i byxfick-

an. Alla som får se den 

blir förvånade att just 

en sådan kan vara till 

mera hjälp än solen. 

Enligt Svea är det bättre 

med ett "skålpund kaffe 

för det tar kål på pes-

ten".  

När oxföraren och häst-

skötaren ska betala för 

sig, säger Gästgivaren 

att de måste sjunga en 

sång med vagabonden 

innan de ger sig av. Det 

är så det går till här!   

När så alla gästerna har 

lämnat Gästgiveriet, 

sitter Petter och Gästgi-

varen och pratar om 

pest och krig som inte 

direkt gynnar försälj-

ningen. Och det där 

som hände när Petter 

slog ihjäl drängen. Ska 

han hängas för detta? 

Jaa,vem vet. Gästgiva-

ren som är en vänlig 

man, erbjuder honom 

att sova inne i stugan, 

men han måste ha på 

sig fångkedjor, så han 

inte kan smita!  

Med kedjan om benen 

bestämmer sig Petter 

att försöka fly undan 

straff och hängning,  

När han som bäst håller 

på att lossa kedjan 

kommer hustrun Anna 

från ängen för att hälsa 

på sin man vid fång-

kistan. Hon finner ho-

nom inte där, så hon 

ropar "Petter..jag är här 

nu".. Petter vänder sig 

om och ser sin Anna 

och blir glad. De kramas 

och pratar - hon blir 

ledsen när han talar om 

att han måste fly under 

natten. Han lämnar 

Anna som gråtande tar 

upp kedjan. ser efter 

honom och börjar 

sjunga "Må din väg gå 

dig till mötes". 

När så Weigman stuckit 

iväg, så är det rättegång 

- Häradsdomare och 

Nämndemän kommer in 

med allvarliga miner.. 

Häradsrättens dom är 

hård, straffet ska verk-

ställas.. men han får 

frigång i alla fall.  

Några år går och det är 

dags för midsommarfi-

rande. En vacker mid-

sommarstång och upp-

klädda gäster kommer 

för att vara med i dan-

sen och festen.  Plöts-

ligt dyker Weigman upp 

efter att ha varit bl.a i 

Polen. Korpral Hurtig 

och Ulrika från Väst-

raby, som numera är ett 

par, kommer också till 

festen. Det blir en glad 

pratstund om vart Pet-

ter tog vägen, Men han 

är förtegen och pratar 

lite i gåtor.. Hemlighets-

full. Även den glade 

drängen försöker få 

honom att berätta mera, 

men inte då. 

Där på midsommarfes-

ten möter Petter en 

kvinna vid namn Annika 

Lind från Silvereke. Hon 

är änka efter att hennes 

make stupat vid Poltava 

och Petter är änkeman 

eftersom Anna dog i 

pesten. De lovar att mö-

tas på kyrkbacken på 

midsommardagen - då 

ska Annika berätta vad 

hon drömde på natten. 

Sju sorters blommor att 

ha under huvudkudden 

hade hon ju plockat. 

Korpral Hurtig och Ul-

rika är kära i varandra, 

men ännu har han inte 

friat, men nu blir det av 

iallafall och Ulrika får 

sitt romantiska frieri 

som hon väntat på.  

Annika o Petter fattar 

tycke för varandra, och 

ett år efter festen kom-

mer de gående till Pas-

tor Ljungdahl i Älghult 

kyrka för att anhålla om 

lysning.  

Pastor Ljungdahls 

hustru och deras Hus-

hållerska Agda kommer 

in med en bricka med 

snapsar, kaffe o kring-

lor. Ja, Agda har ju 

hand om brännvinsap-
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paraten och bakar 

kringlor och kokar kaffe 

- Björkved används  

flitigt och är Agdas  

favorit.  

Lysningen avlöper väl 

och när det är dags att 

Pastorn och Weigman 

ska ta den tredje supen, 

höjer Agda kruset och 

säger SKÅL till publi-

ken, vänder sig om och 

tar en smygsup.. 

Björkdragning på Sil-

vereke, blir det också 

förstås. Många kommer 

dit och ger gåvor till 

dem.  Det sågas till en 

brödkavel som Annika 

lovar använda till baket 

för visst kan hon väl lita 

på Petter? Med sång 

och hyllningar och skål 

i "supeskedarna".   

Det sista är vigseln av 

paret Petter Weigman 

och Annika Lind.  

Vacker bröllopsmusik 

och paret får på sig vig-

selkläderna medan 

publiken ser på. När 

Annika säger JA på 

prästens fråga reser sig 

männen upp och utbris-

ter ett samfällt Ahh. När 

Petter säger JA, reser 

sig kvinnorna upp och 

utbrister ett Åhh! Hurra 

för brudparet!  Berätta-

ren avslutar det hela 

med en summering av 

Petters och Annikas liv.. 

De bodde på Silvereke 

fram tills Annikas bort-

gång 1755, då flyttade 

Petter till Bohult utanför 

Lenhovda och bodde 

där tills han blev 81 år. 

Avslutningssången 

 "Värend i vårt hjärta" 

sjöngs med glädje och 

stolthet. Samma melodi 

som "Stockholm i mitt 

hjärta".  

                        
Fotograf: Pia Lund 

 

"Länsmanskringlor", de som bjöds på till kaffet i pausen. 

Det blir cirka 75-80 kringlor. 

 

1 liter filmjölk 

500 gram smält smör 

1 liter rågsikt 

1 liter vetemjöl 

½ liter grahamsmjöl 

3 dl socker 

3 msk hjorthornssalt 

2 msk bakpulver 

Doppa kringlorna i strösocker 

Grädda i 200-223 grader i cirka  

12 minuter 

De är goda att äta som de är, eller bre 

på smör och lägg på en skiva ost..  

och bara NJUT! 
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Lenhovda Sockens Hembygdsförening är Medlem hos 

oss. Vi tackar dem och Marie Aschenbrenner för att ni 

ville dela med er av en av era så fantastiska aktiviteter. 

Läs mer om Lenhovda Sockens Hembygdsförening 

 klicka HÄR. 

 

Vad gör Din Förening? Mejla oss 

kronoberg@helasverige.se 

 

Var med och fira Dig och Din Förening på  

 

Årets Kugghjulsgala 

Residenset den 25 oktober 

 

Hur gör DU?  

Mejla kronoberg@helasverige.se  

Och skriv om vad Du och Din Förening  

har gjort/planerar att göra. 

Tänk på att inget är för litet att ta med.  

Mejla oss genast, eller senast 20 september 

 

Genom att ni mejlar in detta har ni därmed  

nominerat ER Förening och har chansen  

att med två representanter delta under denna festliga kväll. 

Plus att ER Förening har chans att vinna titeln och äran om att 

utses till Årets Förening. 

 

Läs om föregående års Kugghjulsgala/Landsbygdsgala,  

klicka HÄR 

mailto:kronoberg@helasverige.se
http://www.helasverige.se/kronoberg
http://www.facebook.com/kronobergs
http://www.helasverige.se/kansli/bygdebanken/visa/?tx_hsslbb_pi1%5Bmethod%5D=viewActivities&tx_hsslbb_pi1%5Bid%5D=27010&cHash=bb3099cfc085c4fa382a3241284cbade
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Besök gärna vår hemsida och läs mer om vår styrelse. Vilka är vi, vad har 

vi för arbetsområden? Givetvis hittar ni kontaktuppgifter och ett vackert 

foto på alla och envar också. Nästan alla  

www.helasverige.se/kronoberg  

 

Kolla om Din Förening syns i vårt Medlemsregister som  

vi kallar för Bygdebanken  

Klicka på länken HÄR. 

mailto:kronoberg@helasverige.se
http://www.helasverige.se/kronoberg
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Inskickat material Marknader i Kronobergs län 

Mejla oss om inte Din Marknad är med  

 

11 augusti Åseda Marknad 

12 augusti Älghults Marknad 

19 augusti  Dädesjö Marknad 

20 augusti Moheda Marknad 

16 september  Lenhovda Marknad 

24 september Linneryds Marknad 

30 september Ljungby Marknad 

 

* Bakom varje Marknad står en ideellt arbetande förening. 

* Gynna Din Marknad – Så kommer glada Knallar tillbaka. 

* Detta generar en liten inkomst för Din Ideella Förening i Byn. 

* Summan blir en Levande Landsbygdsby  

 
Foto: Älghults Höstmarknad. Fotograf: Hela Sverige ska leva, Kansli. 
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