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Dragonvisor ur några
visböcker.

Sammanställt av Alf Nilsson.

Skrift nr: 10.



Pärmsida av Axel Lindfors
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d revs under enkla former och det fick helst inte kosta någonting.
l\,4an drev och skojade med varandra, så det gällde att vara på sin
vakt, speciellt för de nya dragonerna, . Ett oskyldigt nöje var att
skapa sig en egen sångbok. Varje dragon med självaktning hade
från marketenteriet införskaffat en sådan bok, i vaxduksförband i
format 16 x 20 cm. Pärmen var svart och den innehöll c:a 120

Den fritid som dragonerna hade när de var på regementet, för-

sidor linjerat papper
I dessa böcker plitades soldaternas visor ner under lediga stunder,
både sådana som sjöngs och sådana som man kunde ha vid
speciella tillfällen. Hade det hänt något speciellt, var detta en given
anledning att försöka dikta en visa. Det gällde att få så eftertraktat
innehåll som möjligt. l\,4an lånade ut texterna för avskrift till alla
goda vänner. Detta framkommer när man jämför visböcker, skrivna
med många år emellan. Man bemödade sig att skriva in visorna
så vackert som möjligt. En och annan dragon kunde ståta med att
förgylla boken med egna teckningar, allt efter anlag och fantasi.
Det fanns säkert en och annan bok som blev oanständigt skriven,
men i allmänhet bar dock detta även det goda med sig att drago-
ner fick en välbehövlig övning i ämnet välskrivning.

Visorna blev även en bra dokumentation av större och omtalade
händelser, både före och efter d ragontiden. Dragonerna fortsatte
ofta efter hemkomsten att skriva in nya visor.

Som exempel på detta kan nämnas att i en visbok av en dragon
som tjänstgjorde 1906 - 1909, fanns det inskrivna visor om Elvira
Madigan, död 1889, Titanics undergång 1912 och Baltiska utstä -
ningen 1914 (På Baltiskan).



Om man studerar visorna lite mer ingående, får man en bra bild över hur
livet tedde sig för en dragon.

En visa lnskriven iAxel Lindfors
visbok (Dragon '1906 -1909)
berättar om en händelse under
en övning på Osterlen. I visan
får man en aning om det militära
rättssystemet och där är
beskrivet "Fem svarta blir din
lott". l\red tem svarta menas att
dragonen blev dömd till fem
dagars skärpt arrest och under
denna tid inte fick se dagen ljus,
ett för dagens mått strängt
straff. Det nämns också någon
sorn ofta "sjunga plär" = En
som underhåller andra.

Här följer visan om vad som
hände vid Hammenhögs hotell
vid midsommartid en dag ibörjan av 1900-talet.
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Originalskriften på föregående visa.r
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Utdrag ur Gardistens klagan



Övningar i sabelfäktning
Var nog inte Så populära
bland dragonerna. Man
använde vid vissa
sådana övningar trähäst
och det var säkert med
omtanke om hästen,
eftersom det skulle
drillas under många
timmar lromanen "Per
Pärsare" av Ola Vin-
berg (1914) står det
omtalat: "Sabelfäktning
på trähästarstod på
programmet. Tropparna
ställdes upp med den
gamla modellens sablar, vilka voro skarpslipade, men ejtveeggade
som de nya. Videberg och 86:an sutto som motståndare till varan-
dra.
Fria hugg hade ännu inte kommenderats. 86:an var en medellång
yngling med fyllig kropp, allvarliga drag, sävlig nästan trög, militär-
yrket var för honom livets pina. Han prövade eggen mot fingret. - Ej
fullt så skarp som en lie, gycklade Videberg. Nä, men fy tusan få den
över skallmejan, svarade 86:an.
Fäktningen tog vid. Luften genljöd av alla sabelns gard-, kvart- och
terslägen. Störtskurar av bannor haglade i luften över de arma stack-
are som ej orkade med de tunga sablarna, vilka helst ville gå direkt i
"hästhalsen" till stod men för regementssnickaren, chefen för
trähästarna.
Ack era satans bondbassar, om jag hade er på ett led, skulle jag slå
er en lusing så niflög in i rödaste helvete. men lämnade stövlarna
kvar i ledet. Krukor, hugg för fan inte halsen av hästarna: Fortsatteruvv rur ror I rte I rarr
befälet sitt tjut. men huggen blevo inte bättre för det.
En nytropp fick bestiga hästarna...



I visbokeh som tillhört Beväringsmannen tvåhundrafyrtioett
Olsson Står fö,jande beskrivet ien Dragonvisa från 1911:

Vers 12

Gard man läi intaga som sjaltuaste fan
Huvudsaken är att arm och klinga är i samma lode pan
Kommenderades ett venster hugg och man gör en höger stöt.
Får man höra att man är ett djäfla nöt.
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Visan berättar berättar om resan till K 6 i Ystad och hur dragonlivet
kunde vara bland annat under exercispass med och utan trähäsi.

Dragonvisa
av BevAringsmannen tvåhundrafyftioett Olsson, skriven 1 91 1
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Visorna är ofta en blandning av enkla kärleksvisor och dåtidens sch-
lagers. Man finner även drinkarevisor, där man skriver om den förfallne
mannen och husirun som väntar där hemma utan pengar till sig eller
barnen.

Eftersom det var yng lingar i 18 - 20 årsåldern som skrev visorna, blev
kärleksvisorna en betydande delav innehållet

Nlelodierna är oftast inte angivna. Det diktades på andra kända
visor och schlager.

Utdrag ur 241 Olssons visbok, En glad beväringsvisa.
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