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Sormlands spelmansforbunds yngsta medlem, H-ariga Kat-
rinehplmstosen Margareta Wetter, forbundsordforandens dot-
ter. En behagfull kontrast till de gamla spelmansoriginalen
i artikeln.

Fe/orna har fysfnaf
men /dfarna /ever

Om nagra sormlandska spelman

De gamla fina spelmansty-'
perna agnas som sig bor vack-
ra. minnesteckningar i Soder-
manlands spelmansforbunds
festskrift till 25-&rsjubileet i
veckan. Vi aterger har nagra
av de festligaste exemplaren
i spelmannens historieflora.

Spelmansforbundet bildades
midsommaren 1925, men fodslo-
vandorna hade da redan varat
flera ar.

Det borjade med J o n E r i k
Ost . Han for omkring i land-
skapet och spelade latar och
talade for sina latar. Berattade
om vagorna pa Dellen, om hur
Hin bytte klockor och rodde i
en trasig eka over Siljan, om
hur gubben och karingen tratte
och mycket annat, som gav
bakgrund och miljo for latarna.
Och sa spelade han gudabena-
dat. Han spelade enligt mangas
mening for litet och pratade for
mycket. Men han hade sa myc-
ket att f orkunna. Sin karlek till
vara gamla vackra latar och
sitt hat mot jazzen och drag-
spelet. Ingen kunde bli oberord
av hans predikan med fiolen
och munladret som medel. Han
vackte till liv igen sormlan-
ningarnas slumrande samho-
righetskansla med var allmoge-
musik.

Deri forsta historiska spel-,
mansstamman i Malmkoping
bjod pa en hel del sevart. Dar
var t. ex. en spelman med en
egenhandigt tillverkad fiol,
som han dagen till ara omlac-
kerat med s y n d e t i k o n !
Med pafoljd att fiolen, nar un-
der spelmannens defilering en
liten regnskur oste ner, blev
som ett flugpapper. En annan
spelman saknade fiollada men
hade en passabel vaska. I den
ville fiolen emellertid inte ga
ner; den var for lang. Spelman-
nen visste dock rad. Han saga-
de bort ett stycke om cirka 10
cm. mitt pa fiolen och limmade
sedan ihop de bada fiolandarna.
F-halen forsvann visserligen
samt storre delen av ljudet och
utseendet blev minst sagt kons-
tigt. Men spelmannen var anda
lycklig och stolt over operatio-

Han spelade sedan pa gardarna
hela kopingen. Stor uppskatt-

ning ronte aven A. G u s t a f s-
s o n, Vingaker, som upptradde
med en hel orkester samman-
satt av familjemedlemmarna.

Hes spelman gal for
kungen

Roligt var det ocksa, nar
gamle A x e l F r e d r i k
B e r g s t r o m fran Tystberga
spelade sin gokpolska och gol
for kungen, som hedrade stam-
man i Malmkoping 1931 med
sin narvaro. Hans Majestat satt
lange och horde pa, mycket
road och intresserad, och till
tack skakade han sedan hand
med de aldre spelmannen. Han
fragade da, vem det var som
gol. — Det var allt jag, det, Ers
Majestat, sa Bergstrom och
strackte pa sig. — Det gjorde
Du bra, sa kungen och klappa-
de gubben pa axeln. Men Berg-
strom tyckte anda, att det inte
gatt sa bra. Han utforde nam-
ligen sin gokpolska pa det viset,
att han sjalv gol som en riktig
gok i det ratta ogonblicket i
gokpolskan, och det hade inte
gatt sa bra, eftersom han var
'orkyld. Det ville han tala om,
och darfor sa han till Hans
Majestat: — Det gick daligt att
spela i dag, Ers Majestat, for
jag ar liasom lite skrovluger i
lalsen. Kungen skrattade myc-
ket gott och gav Bergstrom
anda mera berom och annu en
klapp pa axeln.

Bland de intressanta portrat-
ten dominerar givetvis Ving-
akersspelmannen A u g u s t
W i d m a r k s nu legendarisk
vordna Abe Lincoln-profil. Men
aven hans larjungar och efter-
foljare har fatt sina fortjanta
minnesteckningar av outtrottli-
ge entusiasten Gustaf Wetter.
Vingaker hade aven »7 8-a n»
— om han fatt oknamnet for
att han under soldattiden haft
detta nummer eller for att han
kunde spela 78 polskor, ar om-
tvistat — och Katrineholm ha-
de sina folkmusikens alderman
i Car 1-E rik i L i n d och
Per J o h a n i H i s s j o .
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flera ar.
Det borjade med J o n E r i k

O s t. Han for omkring i land-
kapet och spelade latar och
alade for sina latar. Berattade

om vagorna pa Dellen, om hur
lin bytte klockor och rodde i

en trasig eka over Siljan, om
hur gubben och karingen tratte
och mycket annat, som gav
bakgrund och miljo for latarna.
Och sa spelade han gudabena-
dat. Han spelade enligt mangas
mening for litet och pratade for
mycket. Men han hade sa myc-
ket att forkunna. Sin karlek till
vara gamla vackra latar och
sitt hat mot jazzen och drag-
spelet. Ingen kunde bli oberord
av hans predikan med fiolen
och munladret som medel. Han
vackte till liv igen sormlan-
ningarnas slumrande samho-
ighetskansla med var allmoge-

musik.
Deri forsta historiska speH

mansstamman i Malmkoping
)jod pa en hel del sevart. Dar
var t. ex. en spelman med en
egenhandigt tillverkad fiol,
som han dagen till ara omlac-
cerat med s y n d e t i k o n !
Med pafoljd att fiolen, nar un-
der spelmannens defilering en
liten regnskur oste ner, blev
om ett flugpapper. En annan

spelman saknade fiollada men
lade en passabel vaska. I den
ville fiolen emellertid inte ga
ner; den var for lang. Spelman -
nen visste dock rad. Han saga-
de bort ett stycke om cirka 10
cm. mitt pa fiolen och limmade
sedan ihop de bada fiolandarna.
F-halen forsvann visserligen
samt storre delen av ljudet och
utseendet blev minst sagt kons-
tigt. Men spelmannen var anda
lycklig och stolt over operatic -
nen, ty nu gick fiolen ner i vas-
kan.

Obs! Ej munspel!

Uppspelningen var fornam-
lig. Dar var sadana storhejare
s o m M e l k e r A n d e r s s o n
i Husby, da 83 ar, A n d e r s
A n d e r s s o n , Lastringe, A 1-
b e.r t B o s t r 6 m, Floda,
H j a 1 m a r B j o r k l u n d ,
Oxelosund m. fl. Instrumentet
var i regel fiol. Men gamle
C. F. M a 1 m s t e n, Malmko-
ping, trakterade med sakerhet
sin kara cello och G u s t .
S v a 1 b e r g, Eskilstuna, spela-
de pa en mungiga. — Obs! Ej
munspel! stod det i program-
met. En upplanning hade oan-
mald infunnit sig med ett psal-
modikon, ett gammalt instru-
ment med endast en strang

B e r g s t r o m fran Tystberga
spelade sin gokpolska och gol
for kungen, som hedrade stam-
man i Malmkoping 1931 med
sin narvaro. Hans Majestat satt
lange och horde pa, mycket
road och intresserad, och till
tack skakade han sedan hand
med de aldre spelmannen. Han
fragade da, vein det var som
gol. — Det var allt jag, det, Ers
Majestat, sa Bergstrom och
strackte pa sig. — Det gjorde
Du bra, sa kungen och klappa-
de gubben pa axeln. Men Berg-
strom tyckte anda, att det inte
gatt sa bra. Han utforde nam-
ligen sin gokpolska pa det viset,
att han sjalv gol som en riktig
gok i det ratta ogonblicket i
gokpolskan, och det hade inte
gatt sa bra, eftersom han var
forkyld. Det ville han tala om,
och darfor sa han till Hans
Majestat: — Det gick daligt att
spela i dag, Ers Majestat, for
jag ar liasom lite skrovluger i
lalsen. Kungen skrattade myc-
set gott och gav Bergstrom
anda mera berom och annu en
klapp pa axeln.

Bland de intressanta portrat-
ten dominerar givetvis Ving-
akersspelmannen A u g u s t
W i d m a r k s nu legendarisk
vordna Abe Lincoln-prof il. Men
aven hans larjungar och efter-
:oljare har fitt sina fortjanta
minnesteckningar av outtrottli-
ge entusiasten Gustaf Wetter.
Vingaker hade aven »7 8-a n»
— om han fatt oknamnet for
att han under soldattiden haft
detta nummer eller for att han
kunde spela 78 polskor, ar om-
tvistat — och Katrineholm ha-
de sina folkmusikens alderman

Car 1-E r i k i L i n d och
Per J o h a n i H i s s jo .

Per Johan var anda upp i 90-
arsaldern markvardigt pigg och
vaken, och det var roligt att se
glimten i hans ogon, nar han
berattade nagon spelmanssagen
om Svinstu-Fredrik, Widmark
morbror.

Nar spelmannen trollade
for Claestorpsgreven

Denne hette egentligen Fred-
rik Lindroth och var mjolnar
under Claestorp vid kvarnen
Svinstugan, varav han fatt sit
namn. Kvarnen forsvann, nar
Kolsnaren och Viren ar 188:
sanktes hela tva meter, men
den gamla mjolnarstugan ligge
kvar vid Krambol an i dag. Er
stor filur var Svinstu-Fredrik
Han kunde spela fiol med balg
vantar pa handerna, sa att bon
och bankar dansade och trolL

en
em
far.
jai
as(
ry<

K

att
ar;
inj

ger
Urn
att
'og
vas
in
ed

T
a
fi
n

kui
gar
la

Svi

se.
i s
vid
Na
ga:
up;
ha:
stc
kn
me
vel
sic
fol
ste
na
ke
de'
all
bli
an
sei

tal
de
ga
fie
vii
be
ke
dc


