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Tisdagen den 20 September 1955 
* 

"Nergårds-Lasse" fyller 100 
"Nergår ds-Lasse" fyller hundra 

år den 30 september. Det är säkert 
många stockholmare som minns hans 
glada dragspelslåtar och roliga Sörm-
landshistori-r f rån sina besök på 
Skansen. Namn och nytt har tittat 
upp till 100-åringen, f 1 J.xivat-
livet heter Sibbe Malmberg, och han 
var så pigg att han till och med 
kunde dra en gammal låt för oss. 

— Jag ville alltid vara där det 
var värst, förklarad han och erin-
rade sig resorna i Tyskland och den 
kolossala trafiken där. Trafiken 1 
Stockholm följer han f rån fönstret 
vid Grevgatan, där han sitter varje 
dag. 

Fina akvareller har han på väg-
garna och många utsökta minnen 
f rån den tiden han själv låg vid 
Konstakademin och fick första pris 

"Nergårds-Lasse" under Skansenåren. 

1888 för sin omtalade målning 
"Pojkstreck" — skräddaren som so-
ver medan hans lärlingar roar sig 
med att reta honom. 

— Gustaf V var kronprins då och 
utdelade priset, berättar "Nergårds-
Lasse", soir dock inte fortsatte med 
sin målning, uta-'. gick över till fo-

j tögraféns yrke och fick egen ateljé, 
där han att börja med specialiserade 
sig på "kamrattavlor". Han foto-
graferade kurser vid skolor och satte 
ihop porträtt och gjorde små deko-
rationsarbeten ikring, det var så 
modernt på den tiden. Sen tog ho-
nom fotografyrket helt. Men som-
marsöndagarna ägnad ' han i femtio 
års tid åt Skansen. Som utan 
den lustiga "Nergårds-Lasse" med 
sin humor och sitt varma hjärta 
skulle varit betydligt mindre attrak-
tivt den tiden. 

På 100-årsdagen blir det fest och 
blommor och åtskillig uppvaktning 
f r ån alla håll. 
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"Hälsa gamla hembygden" budskap 

En stilla, vänlig humor lyser fortfarande ur ögonen på 
Nergårds-Lasse, alias fotograf Sibbe Malmberg, Stock-
holm, som fyller 100 år om fredag. 

gatan 41, där han bor — Hälsa alla i Valla och 
Katrineholm och trakten där-
omkring. Där finns nog män-
ga som kommer ihåg mig, för 
det är min gamla hembygd. 
Det glänser i ett par kloka, 
blida gammalmansögon, när 
det budskapet framförs till 
skrivaren; det är Nergårds-
Lasse, Skansens Oförgätlige 
glädjespridare under nära 51 
år, som för några ögonblick 
erinrar sig barndoms- och 
ungdomsåren hemma i Mellö-
sa och Flöda. Men de ligger 
ofattbart långt tillbaka 1 ti-
den, för om fredag fyller 
Nergårds-Lasse 100 år. 

Sibbe Malmberg, som hans of-
ficiella namn lyder, är egentligen 
född i Växjö, där fadern var stor-
byggmästare, men känner sig 
som sörmlänning, eftersom han 
fryt tade f rån Småland i späd 
ålder, varef ter han bodde i Flöda 
och Mellösa ända till 25-årsåldern, 
då han kom till Stockholm, Först 
studerade han på Tekniska sko-
lan, och därefter på Konstak» 
demien, där hans konstnärliga 
läggning kom till sin rät t . I sitt 
trevna Stockholmshem på Grev- F 

tillsam-
mans med sin son och dotter, är 
han omgärdad av vackra tavlor, 
som gett honom både priser och 
andra minnen f r ån akademitiden. 

F r å n Småland f lyt tade famil-
jen Malmberg till Fjel lskäfte i 
Flöda, där fadern, som blev ut-
blottad efter en brand i Vävjö, 
bör jade som gårdsbyggmästare. 
Tidigare hade han bl. a. sysslat 
med kyrkbyggen och andra lik-
nande större arbeten. Sedermera 
f lyt tade man till Mellösa och bod-
de i nuvarande Vilsta pensionat. 

En dragspelslåt än i dag 
Det var meningen at t Sibbe 

skulle gå i faderns fotspår, och 

Namnet ett bedrägeri! 
Namnet Nergårds-Lasse är egent-

ligen ett litet bedrägeri, ef tersom 
han inte haf t något samband med 
Nergården varken i Mellösa eller 
någon annanstans. Men det var 
et t bra namn, passande för en 
bygdemålsberättare, och så kom 

j han at t "héta" det. Det är också 
| som Nergårds-Lasse han gjor t 
I sig känd bland den breda massan, 
! även om det förhållandet, at t han 
kallats "världens äldste fotograf" 
inom fackretsar kanske värderas 
ännu högre. Han slog sig näm-
ligen på detta y rke och var aktiv 
i sin ateljé ända tills han var 83 
år gammal. Som läromästare ha-
de han ingen mindre än hovfoto-

j grafen Jaeger,och dessutom prak-
tiserade han i Tyskland. Även 
hans f r u arbetade hos Jaeger, 
då hr Malmberg och hon träffades. 
Malmberg var också en skicklig 
reklamtecknare. I över 50 år har 
han var i t med i Svenska fotogra-
fernas förbund, som beslutat till-
dela honom sitt hedersveteran-
tecken vid förbundets 60-årsjubi-
leum i oktober. 

han gjorde så ända till 25-årsål-
dern. Då tog hans konstnärl iga 
anlag u t sin rä t t och det blev 
Stockholm som tog honom helt. 
Men sin sörmländska hembygd 
— för så kallar han for t fa rande 
Flöda och Mellösa — glömde han 
aldrig, och då den kände bygde-
målsberät taren Rosén, Jödde i 
Göljaryd. gjorde honom till sin 
medhjälpare på Skansen, efter-

En trogen kamrat. 
Nergårds-Lasses f ru , nu död 

sedan cirka 20-talet år tillbaka, 
stod under sin livstid alltid tro-
get nedanför Jöddestenen och 
lyssnade på sin mans historier. 
När det kom storgubbar av något 
slag, t. o. m. gamle kungen, bru-
kade Hazelius se till a t t Malm-
berg gjorde ext rauppträdanden 
för de förnäma gästerna. 

På skördefester hos prins 
Wilhelm. 

Det var inte bara på Skansen 
som Nergårds-Lasse uppträdde. 
Till hembygdsfester landet r un t 
kallades den populäre berä t taren 
at t roa publiken, och bl. a. har 
han var i t på skördefester hos 
pr ins Wilhelm på Stenhammar. 
E n del av sina historier hi t tade 
han på själv, andra åter fick han 

- tips om från olika håll. "När gum-

100-årige Nergårds-Lasse 

« 

som Sibbe besat t en sådan be-
rät tar talang, var det självfallet 
at t hans mun t r a historier åter-
gavs på Sörmlandsmål, nä rmas t 
då Flodadialekt. Fö r s t blev han 
vikarie för Jödde, men denne dog 
i rä t t unga å r och 1895 blev han 
"fas t anstäl ld" på Skansen v a r j e 
sommarsöndag. 

Han blev kvar där i över 50 år, I 
och t. o. m. 90 å r gammal fort- [ 
sat te han at t förnöja sin kära 
publik, skrudad i torparekosty-
mering och försedd med det gam-
la enradiga dragspelet, som han 
ännu i dag gärna d ra r en låt på. 
Den första t iden tog han inget be-
talt u tan uppt rädde bara för at t 
h jä lpa sin gode vän A r t u r Haze-
lius — Skansens skapare. 



ma och ja va te futtegrafen ä lät 
ta å oss" ha r ju direkt anknyt-
ning till hans rätta yrke, och 
lessutom ha r han historier med 
motiv f rån Flöda, bl. a. "På Floga 

irkna". Han förföll aldrig till 
grov bondkomik utan det var en 

humor, lika försynt som han 
al\ varit, som präglade hans 

1 -torier. Nergårds-Lasse var 
utan överdrift Skansens centrum 
pä den tiden, eftersom väl knap-
past någon söndagsbesökare för-
summade att lyssna till honom. 
Han var också kallad att uppträ-
da på barnfester hos prins Carl 
och prinsessan Ingeborg. 

Mest uppskattad 
av hans tavlor blev nog Pojk-
streck, för vilken h r Malmberg 
fick motta ett f in t premium av 
gamle kungen medan denne än-: 
nu var kronprins. Han gjorde 1 

också bl. a. en byst, som nu 
pryder hemmet. Den blev så upp-
skattad av hr Malmbergs lärare, 
att denne lät bekosta gjutningen 
av densamma. Många andra egna 
konstverk, bl. a. akvareller f inns 
at t beskåda på Grevgatan 41. 

Eli pigg åldring 
Nu sitter Nergårds-Lasse mesta-

dels i älsklingsfåtöljen i vånin-
gen och pysslas om av de båda 
barnen, av vilka sonen är musiker 
och dottern ånställd på Riksban-
ken. över 97 år gammal var han 
ute på stan på egen hand; åkte 
buss och spårvagn och besökte 
gamla vänner. Ibland hände det 
då at t han blev bjuden kvar på 
middag, och först vid 20-tiden 
kunde han komma hem till de 
oroliga barnen, ursäktande sig 
med at t "jag t räf fade gamla vän-
ner och blev bjuden kvar" . 

Kollega hälsade 
För vänner har han många, bå-

de sådana som umgåt ts med ho-
nom och alla Skensenbesökare, 
som glatts åt hans historier. Då 
signaturen besökte honom ring-
de en gammal dam och hälsade 
till Negårds-Lasse. Hon hade 
uppt rä t t på Skansen redan år 
1891 och spelade fiol som assi-
stent åt Jödde i Göljaryd. Men 
hon är förståss inte på långa vä-
gar kka gammal som hr Malm-
berg. 

TV- och radioanbud 
Men det saknas inte anbud än i 

denna dag. Lars Madsén har hört 
sig för om möjligheterna att gö-
ra en radiointervju, och likaså 
har TV-herrarna önskat ett fram-
trädande av Nergårds-Lasse. Det 
är ju bara få år sedan han var 
med i ett radioprogram, även om 
han då inte berättade historier. 
Det är dock föga troligt at t han 
vågar sig på att acceptera anbu-
den inför 100-årsdagen. 

Nergårds-Lasse har inte för-
löjligat bönderna och landsbyg-
dens folk för övrigt, då han i 
den rut iga västen, stövlarna och 
den granna helgdagsrosen i mös-
san berät tade om småfolkets pro-
blem vid konfrontationen med oli-
ka den moderna civilisationens 
påfund. E n fin människa, sådan 

te ta till det grova artilleriet för = 
att få skrattarna på sin sida. Han 
är blid och god och har alltid så 
varit , innerligt omtyckt av alla, 
som känner honom. Den goda hu-
morns adelsmärke präglar i hög 
grad de vackra anletsdragen, där 
den höga åldern ingalunda åter-
speglas. Tvärtom. Det vänliga I 
ansiktet lyser av charm och 

pojkaktighet, nödvändiga förut-
sä t tn ingar för den som haf t till 
uppgif t at t roa sina medmänni- : 

skor. De 100 åren har inte kunnat , 
fördriva å terskenet av den forna 
berät targlädjen, den som fängs- : 

lat så många hundra tusenden un-
der nära 51, för båda par ter gläd-
jefyllda Skansenår. 

Ärr-1'e. 

Flens stad 
och bygd 
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i Folkmusik från Mellösa 
blev 

nings 
god start för 
<ursen i 

bild 

Med sången "Slnmrande 
toner" tog musikkonsulent 
J a n Mart in Johansson i går 
ett ful lsat t församlingshem 
med på en int ressant och lä-
ror ik vandr ing i sörmländsk 
bygdemusik. Helt natur l igt 
var tyngdpunkten förlagd till 
Mellösa och angränsande byg-
der. Härvid kom Mellösaso-
nen Anders Gustaf Rosen-
berg, född 1829, a t t inta en 
f r a m s k j u t e n ställning i den 
bygdemusik hr Johansson så 
förnämligt tolkade i både ord 
och toner. 

Föreläsningen var den förs ta i 
den folkbildningskurs, som länets 
bi ldningsförbund i samarbete med 
ideella, religiösa och politiska 
sammanslu tn ingar anordnar på, 
skalda platser i Mellösa f r a m -till 
den 30 oktober. I sitt hälsnings-
anförande u t t ryckte f r u Gretel 
Henblad en förhoppning om at t 
ku r sen skulle bli en impuls till 
fö rd jupade studier i hembygdens 
historia. 

F r u Henblad talade så om vad 
alla visste, at t disponent Nils 
Eriksson, Flenmo, inte kunde be-
rä t ta om sockenbor i gamla tider. 
Han låg skadad hemma ef ter en . 
olycka och hade få t t en blomster-
hälsning f r ån kursstyrelsen. 
Som tack hade han i sin t u r tele-
grafera t en Flenmohälsning på 
sit t eget speciella sätt . 

mm 
d a n | = = 

Angelägna livsproblem, 
viktiga samhällsfrågor. 

Bildningskonsulent Carl Cra- jNj 
mér sade sig vara både förvånad, | Li 
glad och tacksam för att så mån- | 
ga kommit till kursöppningen, H 
Han unders t rök nödvändigheten 
av att s tudera så länge man le-
ver. Det f inns alltid något a t t lära 
sig,och därför måste man stän- 1 

i digt fortbilda sig. För r i tiden . 
'. 'I räckte det kanske med det man 

I fåt t lära sig i skolan, men nu räc- £ 
j ker det inte. Angelägna livspro-
I blem och viktiga samhällsfrågor |® 

! måste man intressera sig för och 
\t' lära sig. I det fallet har hembyg- r. 

den blivit något som angår oss 
'' < alla. 

Vad är folkmusik? 
Den f rågan ville h r Johansson 

inte ge svaret på. Det kunde han 
inte, sade han. Men av hans tims-1 't 

1 långa anförande om bygdemusik 
§3 och folkmusik med fullödig mu- i ;J 
^ siktolkning fick nog va r och en j 

| . säkerligen en tämligen god in-1 

•É sikt i denna speciella sorts mu-
sik. 

På tal om bygdemusik t änker 
man förs t på gammal dansmusik, f 

- men bygdemusik—folkmusik är }. 
någont ing ännu mera än gammal 1 
dansmusik . H u r är det då i vår é 
bygd, f rågade h r Johansson. Har % 
vår bygd några skat ter i den va- . 
gen? Tyvär r — i det hä r samman- \ 
hanget — måste man räkna med 
at t Sörmlands u tsa t ta läge gjor t 
a t t folkmusiken t räng ts undan. 
Borta i Dalarna — som inte lig- .; 
ger så -utsatt — lever språket 
d räk te rna och musiken kvar lik-
som konserverade. 


