Fästlig festival á la 1700-tal
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PISKSNÄRT. Ulf Leonardsson piskade en stackars fånge vid namn Tommy Andersson.

Fästlig festival á la 1700-tal
Stökig göteborgare fick spöstraff på plats
SAILET 2008-08-03 | Uppdaterad 2008-08-03

I fornstora da'r fick man slå med svärd men inte svära. En västgötsk
gustavian blev illa tilltygad i helgen sedan han varit stökig under Sailet.
Västgöta Gustavianer kom ända från Göteborg för
att delta i Världsarvets militärläger, där även letter
och polacker huserade. När de inte exercerade
hände det att de shoppade vapen och andra
tillbehör.
Besökare i Världsarvsområdet fick bland annat se
polska smeder i aktion vid en mobil ässja. Man fick
även en lektion i brott och straff, som det kunde ta
sig uttryck för sisådär 350 år sedan.
Då var angiveriet legio. Svor man kunde grannen
skvallra och den svarttungade fick böta en riksdaler,
ett helt dagsförvärv. Men det kunde vara värre. På
denna tid blev man satt på fästning eller pryglad för
småsaker, med dagens mått mätt. Vad en stackars
man från Götet gjort förtäljde inte historien, men
han pryglades i helgen inför folkmassorna i
Karlskrona. Inte med ett spö, som traditionen bjöd,
utan med en piska.
– Den är mer teatralisk, förklarade exekutive Ulf
Leonardsson, efter utförd förrättning.

RIGÖRÖST. Jurij Kuliks från Riga besökte
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– Skönt, sa offret Tommy Andersson. Ännu bättre
blir det när man strör salt i såren, skojade han.
För det var ju bara på låtsas.
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framtiden och handlade 1700talsrekvisita i form av hemliga vapen.

MOBILSMED. Polska smeder hade med
sig en mobil eldhärd, en ässja, som
kunde kopplas till häst. Kusen avstod
dock från att stå kopplad vid kärran då
den inte ville ha eld i baken.
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