
Måndagen den 25 jan. 1971 

Arne Blomberg i Sörmlands speli 

Jag är en modern spelma 
rekonstruera vad som en 

— Åh, visst finns det musik i släkten, 
säger civilingenjör Arne Blomberg, idé-
rik och entusiasmerande ordförande för 
Södermanlands spelmansförbund. Min 
far spelade banjo och mandolin på 30-ta-
let, dansmusik i Österbybruk med spel-

mansbröderna Jernberg. Farfar spelade 
fiol på stumfilmsbiograferna i Södertälje. 
När Arne Blomberg var i 8-årsåldern 
spelade han esskornett för låssmeden Ge-
derholm och var med i Södertälje blås-
orkester. — Men mina dåliga mandlar 

— Man börjar att spela för spelandet skull. Sedan vill man 
veta mer kring låtarna och deras historia, säger Arne Blom-
berg. I bakgrunden hans fina instrumentsamling. 

— Jag ser mig själv som den 
moderna typen av spelman, sä-
ger Arne Blomberg. En spel-
man som försöker att rekonst-
ruera vad som en gång varit. 

Det gläder mig att intresset 
för folkmusik är så stort just 
nu. Det ger garantier för att 
några kan tia vid efter oss... 

Man" börjar att spela för spe-
landets egen skull. Men så små-
ningom räcker det inte. Man 
vill veta något kring låtarna 
och deras historia. 

I dagens arbete i Spelmans-
förbundet vill vi inte bara 
hänga fast vid vad man gjor-
de när förbundet var ungt. 

När förbundet bildades 1925 
gällde det att i första hand sö-
ka reda på de sista spelmän-
nen — ofta i hög ålder — som 
fanns kvar i Sörmland. 

I dag är läget ett annat. Nu 
har nästan alla verkliga tradi-

Knacka dörr efter låtar 
— Vi går ut med tonband, gör inspelningar, berättar Arne Blomberg som 

ofta är ute på sörmländska musikresor tillsammans med dansforskaren och 
kulturstipendiaten Henry Sjöberg, Rönninge. Men det är inte bara de gam-
las not- och musikmaterial vi tar upp — utan vi vill få med så många upp-
gifter som möjligt om musikens och dansens funktion i vardag och fest. 

Ibland reser Arne Blomberg 
och Henry Sjöberg ut tM ålder-
domshemmen. Ibland går de på 
måfå från hus till hus och knac-
kar på. Ibland ger det resultat 
som när de häromåret träffade 
och intervjuade 101-åringen 
Karl Andersson, Häggnäs i 
Vagnhärad. Han har lämnat sju 
fina melodier till upptecknarna. 

— Mitt i Södertälje brukar 
det inte vara så mycket att 
hämta. Men en del material har 
vi upptecknat hos inflyttade 
från t.ex. Taxinge och Mörkö. 
Likaså finns det mer material 
att hämta i västra än i östra 
Sörmland, berättar Arne Blom-
berg. 

• VAR FINNS 
SORUNDAS LAT AR? 

14 låtar finns upptecknade 
från Sorunda. Men med tanke 
på bygdens genuina folkliga 
kultur måste där ha funnits — 
och finnas — fler låtar. 

— Det bekräftas av att en 
gammal sorundabo — 96-årige 
knekten och kyrkvärden Brun-
din — häromåret kunde ge oss 
namnet på 30 spelmän som han 
mindes hade verkat i Sorunda, 
berättar Arne Blomberg. 

Han kunde också berätta om 
forna tiders sorundabröllop — 
med förridare och vackra soc-
kendräkter. 

— Vi har ett övertag över for-
na tiders låtupptecknare, säger 
Arne Blomberg med ett leende. 
De gick ut med notblocket och 
måste passa buss- och tågtider, 
Vi går ut med bandspelare och 
egen bal! 

Men ofta sätter väckelserörel-
sen krokben för låtupptecknar-
na. De "frälsta" gamla spelmän-
nen talar inte så gärna om 
sin ungdoms musikaliska upple-
velser. Ibland kan det hända att 
de tilil och med gjort om sina 
fioler till matlådor! 

• "BARA SYND ATT 
SPELA FALSKT" 

— När vi knackade dörr i Ju-
lita en gång kom vi tilil ett gam-
malt par där vi visste att man-
nen varit spelman, berättar Ar-
ne Blomberg. 

När gubben skuMe berätta om 
sin tid som spelman muttrade 
gumman om synd, skuld och 
straff. Då rev gubben i med ett 
"inte är det synd att spela—ba-
ra man inte spelar falskt!" 

• JAKT PÅ 
SLÄNGPOLSKA 

Arne Blomberg och Henry 
Sjöberg trivs med att gå ut 
bland Sörmlands gamla. Men 
ibland tar man dem för bokför-
säljare eller är rädda för att de 
är ute för att ta pensionspeng-

arna! 
Under flera "expeditioner" 

har man letat efter gamla som 
dansat polska. En gång besökte 
man en gammal dam som förne-
kade att hon dansat polska. Hon 
ruskade också på huvudet när 
man frågade om hon dansat "fy-
ra och fyra". 

Men när talet kom in på 
slängpolsika, log hon brett och 
beordrade uppställning på köks-
golvet till dans — trots sitt eget 
onda ben! Ock så dansade man 
den yngre, snabba varianten av 
"sfångpolska". 

— Vi har runt 100.000 låtar 
och visor i Sverige, Men hur be-
arbetar man det insamlade ma-
terialet? Hur gör man det bäst 
och enklast tillgängligt för den 
som vill tränga in i det? Så att 
det inte bara hamnar bortglömt 
i olika institutioners arkiv? Här 
har framtidens museifolfe en 
stor uppgift, säger Arne Blom-
berg. 

När Henry Sjöberg och jag är 
ute vill vi också samla in så 
mycket minnesmaterial som 
möjligt kring hur människor 
levde förr, hur de upplevde sin 
miljö, sin verklighet. Vi skulle 
vilja skapa ett museum av käns-
lor! 

Nattfiol, 
kohorn och 

psalmodikon 
• En vägg i sitt hemtrev-
liga sekelskifteshus i Söder-
tälje har Arne Blomberg 
reserverat för sin samling 
av musikinstrument. Där 
hänger en lustig "nattfiol", 
tillverkad i Södertälje, som 

tionsbarare — åtminstone vad 
det gäller fiol — dött ut. 

• "EN SORTS 
AMATÖRORKESRAR'' 

— Den repertoar förbundet 
tog upp till en början — det 
notspel man ägnade sig åt — 
gällde låtar från slutet av 1800-
talet. Så småningom utveckla-
des spelmanslagen till en sorts 
amatörorkestrar med en gans-
ka låst, folklig repertoar. 

Vi försöker vidga verksam-
heten — både bakåt och fram-
åt i tiden. Vi vill också ta med 
en spelman som Wappersta-
Lasse. Tidigare var förbundet 
av princip motståndare till 
dragspelet. Men i dragspelet 
känner så många igen sig. De 
återupplever sin ungdoms dan-
ser. Dragspelet är ett tacksamt 
instrument att ta fram igen, 
att aktualisera. 

• KLURIG OCH KUNNIG 
— Att jag aktivt kom med 

i arbetet kring Spelmansför-
bundet är helt Gustav Wetters 
förtjänst. Han var en klurig, 
kunnig ordförande som kunde 
skaffa pengar, som hade de rät-
ta, goda förbindelserna. 

Han fick mig att bli supp-
leant, sedan vice ordförande — 
och nu förbundets ordförande. 

Under mitt första år som 
ordförande — 1968 — tog vi 
det ganska lugnt. Vi ville bli 
varma i kläderna. Andra året 
började vi gå in för att sam-
las hela dagar för att diskute-
ra vår målsättning:. 

• EN SERICE-
INSTITUTION 

— Vi vill egentligen funge-
ra utan organisation. Vi vill ar-
beta diskret. Spelmansförbun-
det skall vara en serviceinsti-
tution, öppen för olika grupper. 
Från vårt arkiv skall vi t.ex. 
lätt kunna förse spelmän, mu-
siklärare, kommunala bibliotek 
med önskat material. 

Vi har velat visa upp ett så 
seriöst arbetsresultat som möj-
ligt — och vi har accepterats 
av "högre kulturella sfärer" än 
tidigare! 

• "FÅ FOLK SLUTA 
SPOTTA PÅ 
SPELMÄNNEN" 

— Gustav Wetter hade som 
riktmärke för sitt arbete att 
"få folk att sluta spotta på 
spelmännen och få ekonomin 
att gå ihop". Själv har jag gått 
hårt åt förbundets ekonomi. Vi 
har bl .a. gett ut vår tid-
ning "Sörmlandslåten" i 1.000 
ex. Av dem har 300 ex. gått 
till medlemmar, resten till 
Svenska ungdomsringen och 
utomstående intresserade. 

Enligt stadgarna kan var och 
en bli medlem av Sörmlands 
spelmansförbund som har in-
tresse för verksamheten. I 
höstas valde vi in 10-talet nya 
medlemmar. 

• 4.000 LATAR I 
EGET ARKIV 

— I Katrineholm har vi vårt 
fina arkiv — med omkring 
4.000 sörmländska låtar, myc-
ket uppteckningar för att Nva-
ra från ett enda landskap! 

Förut låg vårt arkivmaterial 
inlåst i stadsarkivet. Nu har vi 
fått egna, nya lokaler skilda 
från stadsarkivet. 

En av anledningarna till att 
vi har så förhållandevis många 
uppteckningar av just sörm-
iHnA«ir folkmusik är den relati-

sor i Sörmland. 100 år senare historisk 
var frisören Olof Andersson ute akademi 
och tecknade upp låtar i Sve-
rige bl.a. i Sörmland. Gustav • SIRI 
Wetter har försett vårt arkiv FRÅ 
med tusentalet låtuppteckning- Arne 
ar. andakt 

Mycket i vårt arkiv är av- ten mec 
skrifter. Mycket intressant not- häftena 
material ligger låst på olika in- det fått 
stitutioner — t.ex. i Lands- tingar 
målsarkivet i Uppsala, i Musik- n«n VS 

Arne Blomberg är ung och entusiasti 
Han har varit med att starta en egen 
gammalt notmaterial. 

Så 
?? Hårdko 
i en van 

— Vi har för många förutfa 
Vi tycker kanske att de var b 
liv var inte så torftigt. Vi omge 
fanns det psalmer till och mec 
Sången, musiken ingrep direl 

Men i Sörmlands spelmansför-
bund vill vi i dag se på folkmu-
siken på ett mer avromantise-
rat sätt än tidigare —. Inte som 
"ett uttryck för den nordiska 
folkens själ". 

Folkmusiken speglar impul-
ser från tidigare generationer 
och från den omgivningen där 
spelmannen verkade. Ofta var 
spelmannen också klockare. Det 
gäller både för Sörmland och 
Gotland. Mycket av spelmän-
nens lilåtar låg nära konstmusi-
ken — som 16-dels-polisikorna. 
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o EGEN TRADITION tera 
BÄTTRE ÄN ALLSPEL! Inte 

— När SpelmansröreLsen var läng 
ung kom man på att stämma ditic 
spelmännens fioler lika. Sedan ägn 
började man med "allspeLet". M 
Det kan låta hyfsat med en inså 
grrupp som spelar samma låt på och 
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nu. Det gep garantier för att 
några kan ta vid efter oss... 

Man' börjar att spela för spe-
landets egen skull. Men så små-
ningom räcker det inte. Man 
vill veta något kring låtarna 
och deras historia. 

I dagens arbete i Spelmans-
förbundet vill vi inte bara 
hänga fast vid vad man gjor-
de när förbundet var ungt. 

När förbundet bildades 1925 
gällde det att i första hand sö-
ka reda på de sista spelmän-
nen — ofta i hög ålder — som 
fanns kvar i Sörmland. 

I dag är läget ett annat. Nu 
har nästan alla verkliga tradi-

— Man börjar att spela för spelandet skull. Sedan vill man 
veta mer kring låtarna och deras historia, säger Arne Blom-
berg. I bakgrunden hans fina instrumentsamling. 

Knacka dörr efter låtar 
— Vi går ut med tonband, gör inspelningar, berättar Arne Blomberg som 

ofta är ute på sörmländska musikresor tillsammans med dansforskaren och 
kulturstipendiaten Henry Sjöberg, Rönninge. Men det är inte bara de gam-
las not- och musikmaterial vi tar upp — utan vi vill få med så många upp-
gifter som möjligt om musikens och dansens funktion i vardag och fest. 

Ibland reser Arne Blomberg 
och Henry Sjöberg ut till' ålder-
domshemmen. Ibland går de på 
måfå från hus till hus och knac-
kar på. Ibland ger det resultat 
som när de häromåret träffade 
och intervjuade 101-år ingen 
Karl Andersson, Häggnäs i 
Vagnhärad. Han har lämnat sju 
fina melodier till upptecknarna. 

— Mitt i Södertälje brukar 
det inte vara så mycket att 
Yvämta. "Mäti en del material har 
vi upptecknat hos inflyttade 
från t.ex. Taxinge och Mörkö. 
Likaså finns det mer material 
att hämta i västra än i östra 
Sörmland, berättar Arne Blom-
berg. 
• VAR FINNS 

SORUNDAS LÅTAR? 
14 låtar finns upptecknade 

från Sorunda. Men med tanke 
på bygdens genuina folkliga 
kultur måste där ha funnits — 
och finnas — fler låtar. 

— Det bekräftas av att en 
gammal sorundabo — 96-årige 
knekten och kyrkvärden Brun-
din — häromåret kunde ge oss 
namnet på 30 spelmän som han 
mindes hade verkat i Sorunda, 
berättar Arne Blomberg. 

Han kunde också berätta om 
forna tiders sorundabröllop — 
med förridare och vackra soc-
kendräkter. 

— Vi har ett övertag över for-
na tiders låtupptecknare, säger 
Arne Blomberg med ett leende. 
De gick ut med notblocket och 
måste passa buss- och tågtider, 
Vi går ut med bandspelare och 
egen bdl! 

Men ofta sätter väckelserörel-
sen krokben för låtupptecknar-
na. De ''frälsta" gamla spelmän-
nen talar inte så gärna om 
sin ungdoms musikaliska upple-
velser. Ibland kan det hända att 
de tiilil och med gjort om sina 
fioler till matlådor! 
• "BARA SYND ATT 

SPELA FALSKT" 
— När vi knackade dörr i Ju-

lita en gång kom vi tiHl ett gam-
malt par där vi visste att man-
nen varit spelman, berättar Ar-
ne Blomberg. 

När gubben skulile berätta om 
sin tid som spelman muttrade 
gumman om synd, skuld och 
straff. Då rev gubben i med ett 
"inte är det synd att spela—ba-
ra man inte spelar falskt!" 

• JAKT PÅ 
SLÄNGPOLSKA 

Arne Blomberg och Henry 
Sjöberg trivs med att gå ut 
bland Sörmlands gamla. Men 
ibland tar man dem för bokför-
säljare eller är rädda för att de 
är ute för att ta pensionspeng-

arna! 
Under flera "expeditioner" 

har man letat efter gamla som 
dansat polska. En gång besökte 
man en gammal dam som förne-
kade att hon dansat polska. Hon 
ruskade också på huvudet när 
man frågade om hon dansat "fy-
ra och fyra". 

Men när talet kom in på 
slängpolsika, log hon brett och 
beordrade uppställning på köks-
golvet till dans — trots sitt eget 
onda ben! Ock så dansade man 
den yngre, snabba varianten av 
"slängpolska". 

— Vi har runt 100.000 låtar 
och visor i Sverige, Men hur be-
arbetar man det insamlade ma-
terialet? Hur gör man det bäst 
och enklast tillgängligt för den 
som vill tränga in i det? Så att 
det inte bara hamnar bortglömt 
i olika institutioners arkiv? Häjr 
har framtidens museifolk en 
stor uppgift, säger Arne Blom-
berg. 

När Henry Sjöberg och jag är 
ute vilil vi också samla in så 
mycket minnesmaterial som 
möjligt kring hur människor 
levde förr, hur de upplevde sin 
miljö, sin verklighet. Vi skulle 
vilja skapa ett museum av käns-
lor! 

Skäggyvige Bertil Rydberg — ordförande i Örebro läns 
folkmusikförbund — är en av de spelmän som man med 
glädje kan lyssna till vid spelmansstämmorna på Torekäll-
berget. 

Nattfiol 
kohorn och 

psalmodikon 
• En vägg i sitt hemtrev-
liga sekelskifteshus i Söder-
tälje har Arne Blomberg 
reserverat för sin samling 
av musikinstrument. Där 
hänger en lustig "nattfiol", 
tillverkad i Södertälje, som 
också har fyra resonans-
strängar, en gammal fin 
ungersk fiol som Arne 
Blomberg fått av en slova-
kisk violinist, ett kohorn 
som tillhört Pilar Britta på 
1850-talet, en skotsk säck-
pipa, en svart, litet primitiv 
tvärflöjt, ett auktionsfynd 
i Katrineholm. 
Q I Arne Blombergs sam-
ling ingår också en klaver-
harpa från 1870-talet som 
gått i släkten. Den har tre 
rullar med bl a folkvisor. 
• Perforerad skiva med 
"Dubbelörnen" behövs för 
att få ljud i ett lustigt gam-
malt bordspositiv. En Edi-
son-fonograf hittade Arne 
Blomberg i England härom-
året. 
• — Jag är känd som 
"lumpsamlare", säger Arne 
Blomberg och tar ned ett 
gammalt magdeburgerspel 
— med 4-kantiga laggar — 
från en hylla. Det har la-
gats av magdeburgerspe-
cialisten Wappersta-Lasse. 
Q Svart och sträng hänger 
en psalmodikon från Dalar-
na på en vägghörna. Den 
som vill kan också pröva 
på att spela både grekisk 
lira och österrikisk har-
skramla. 

notspel" man ägnade sig åt — 
gällde låtar från slutet av 1800-
talet. Så småningom utveckla-
des spelmanslagen till en sorts 
amatörorkestrar med en gans-
ka låst, folklig repertoar. 

Vi försöker vidga verksam-
heten — både bakåt och fram-
åt i tiden. Vi vill också ta med 
en spelman som Wappersta-
Lasse. Tidigare var förbundet 
av princip motståndare till 
dragspelet. Men i dragspelet 
känner så många igen sig. De 
återupplever sin ungdoms dan-
ser. Dragspelet är ett tacksamt 
instrument att ta fram igen, 
att aktualisera. 

• KLURIG OCH KUNNIG 
— Att Jag aktivt kom med 

i arbetet kring Spelmansför-
bundet är helt Gustav Wetters 
förtjänst. Han var en klurig, 
kunnig ordförande som kunde 
skaffa pengar, som hade de rät-
ta, goda förbindelserna. 

Han fick mig att bli supp-
leant, sedan vice ordförande — 
och nu förbundets ordförande. 

Under mitt första år som 
ordförande — 1968 — tog vi 
det ganska lugnt. Vi ville bli 
varma i kläderna. Andra året 
började vi gå in för att sam-
las hela dagar för att diskute-
ra vår målsättning:. 

• EN SERICE-
INSTITUTION 

— Vi vill egentligen funge-
ra utan organisation. Vi vill ar-
beta diskret. Spelmansförbun-
det skall vara en serviceinsti-
tution, öppen för olika grupper. 
Från vårt arkiv skall vi t.ex. 
lätt kunna förse spelmän, mu-
siklärare, kommunala bibliotek 
med önskat material. 

Vi har velat visa upp ett så 
seriöst arbetsresultat som möj-
ligt — och vi har accepterats 
av "högre kulturella sfärer" än 
tidigare! 

• "FÅ FOLK SLUTA 
SPOTTA PÅ 
SPELMÄNNEN" 

— Gustav Wetter hade som 
riktmärke för sitt arbete att 
"få folk att sluta spotta på 
spelmännen och få ekonomin 
att gå ihop". Själv har jag gått 
hårt åt förbundets ekonomi. Vi 
har fol.a. gett ut vår tid-
ning "Sörmlandslåten" i 1.000 
ex. Av dem har 300 ex. gått 
till medlemmar, resten till 
Svenska ungdomsringen och 
utomstående intresserade. 

Enligt stadgarna kan var och 
en bli medlem av Sörmlands 
spelmansförbund som har in-
tresse för verksamheten. I 
höstas valde vi in 10-talet nya 
medlemmar. 

• 4.000 LÅTAR I 
EGET ARKIV 

— I Katrineholm har vi vårt 
fina arkiv — med omkring 
4.000 sörmländska låtar, myc-
ket uppteckningar för att vva-
ra från ett enda landskap! 

Förut låg vårt arkivmaterial 
inlåst i stadsarkivet. Nu har vi 
fått egna, nya lokaler skilda 
från stadsarkivet. 

En av anledningarna till att 
vi har så förhållandevis många 
uppteckningar av just sörm-
ländsk folkmusik är den relati-
va närheten till Stockholm! 

• RESA OCH 
TECKNA UPP 

— Redan 1823—35 var Au-
gust Rosenberg ute på sina re-

Mycket i vårt arkiv är av-
skrifter. Mycket intressant not-
material ligger låst på olika in-
stitutioner — t.ex. i Lands-
målsarkivet i Uppsala, i Musik-

gtuiua 
ten med sirlig notokrif 
häftena har Spelma 
det fått från USA i 
tingar till den gamle 
ruen Wingåkers-Widm 

Arne Blomberg är ung och entusiastisk ordförande 
Han har varit med att starta en egen tidskrift — Sö 
gammalt notmaterial. 

Så var det 

i en vardag 
— Vi har för många förutfattade mening* 

Vi tycker kanske att de var bra dumma, a 
liv var inte så torftigt. Vi omger oss med mi 
fanns det psalmer till och med för hårdkok 
Sången, musiken ingrep direkt i vardagsli 

Men i Sörmlands spelmansför-
bund vilil vi i dag se på folkmu-
siken på ett mer avromantise-
rat sätt än tidigare —•. Inte som 
"ett uttryck för den nordiska 
folkens själ". 

Folkmusiken speglar impul-
ser från tidigare generationer 
och från den omgivningen där 
spelmannen verkade. Ofta var 
spelmannen också klockare. Det 
gäller både för Sörmland och 
Gotland. Mycket av spelmän-
nens Båtar låg nära konstmusi-
ken — som 16-dels-polskorna. 

• EGEN TRADITION 
BÄTTRE ÄN ALLSPEL! 

— När Spelmans-rörelsen var 
ung kom man på att stämma 
spelmännens fioler lika. Sedan 
började man med "allspeLet". 
Det kan låta hyfsat med en 
grupp som spelar samma låt på 
samma sätt — även för dem som 
inte > är så drivna spelmän. Men 
allspelandet måste vara ett me-
del inte ett mål! 

Många av de äldre spelmän-
nen har blivit satta att spela en 

repertoar som är någi 
äldre än de själva, ist 
att spela sin egen reper 
kanske bara de kan! 

Den som har en egen 
att ta av skall inte b< 
itutad något annat! Föl 
männen vore det bäst or 
lade vad de kunde innai 
med i spelmanslagret! 

• REKONSTRUKTOI 
ISTÄLLET FÖR 
TRADITION 

— Men vi andra — få 
tera att vi tappat tra 
Inte så många i Sörml 
längre en levande speli 
dition bakom sig. Istälil< 
ägna oss åt att rekonst 

Men tyvärr är mycket 
insamlade notmaterial 
och b ris t f ärligt upptech 
första upptecknarna gicl 
för grova malilar, Alltföi 
av melodierna i "Svensk 
ser likadana ut på papp* 
söker vi korrigera låtar 
Sörmland. 

Många fina spelmanslag brukar mötas uppe på Torekällbérget i Södertälje, när Söd< 
tionsenligt har sina spelmansstämmor på Kristi Himmelsfärdsdag. 



LÅNSTIDNINGEN-

Arne Blomberg i Sörmlands spelmansförbund: 

ig är en modern spelman som måste 
konstruera vad som en gång varit" 
ist finns det musik i släkten, 
genjör Arne Blomberg, idé-
lsiasmerande ordförande för 
tids spelmansförbund. Min 
banjo och mandolin på 30-ta-
sik i Österbybruk med spel-

mansbröderna Jernberg. Farfar spelade 
fiol på stumfilmsbiograferna i Södertälje. 
När Arne Blomberg var i 8-årsåldern 
spelade han esskornett för låssmeden Ce-
derholm och var med i Södertälje blås-
orkester. — Men mina dåliga mandlar 

satte hinder i vägen för blåsandet, säger 
Arne Blomberg med ett leende. Far tvin-
gade mig att gå över till att spela fiol, att 
gå till musikskolan. I 13-årsåldern bör-
jade Arne Blomberg att spela låtar som 
han lärde sig av "Jernbergarna". 

Ig själv som den 
av spelman, sä-

iberg. En spel-
ker att rekonst-
n gång varit, 
nig att intresset 
är så stort just 
garantier för att 
d efter oss... 
att spela för spe-
cull. Men så små-
>r det inte. Man 
•t kring låtarna 
rla. 
•bete i Spelmans-
1 vi inte bara 
d vad man gjor-
iet var ungt. 
det bildades 1925 
i första hand sö-

de sista spelmän-
hög ålder — som 

örmland. 
,get ett annat. Nu 
Ha verkliga tradi-

itar 
Hornberg som 
forskaren och 
bara de gam-

iå många upp-
och fest. 

ra "expeditioner" 
at efter gamla som 
a. En gång besökte 
mal dam som förne-
i dansat polska. Hon 
så på huvudet när 
> om hon dansat "fy-

talet kom in på 
, log hon brett och 
ppstälilning på köks-
ans — trots sitt eget 
Dck så dansade man 
snabba varianten av 
a'\ 
r runt 100.000 låtar 
Sverige, Men hur be-
n det insamlade ma-
ur gör man det bäst 
t tillgängligt för den 
inga in i det? Så att 
ra hamnar bortglömt 
itutioners arkiv? Här 
dens museifolk en 
ft, säger Arne Blom-

ury Sjöberg och jag är 
också samla in så 
minnesmaterial som 

ring hur människor 
, hur de upplevde sin 
verklighet. Vi skulle 

i ett museum av käns-

^attfiol 
horn och 

Imodikon 
ägg i sitt hemtrev-
älskifteshus i Söder-
ar Arne Blomberg 
•at för sin samling 
sikinstrument. Där 
en Instig "nattfiol", 
ad i Södertälje, som 
har fyra resonans-
r, en gammal fin 
i fiol som Arne 
?rg fått av en slova-
/iolinist, ett kohorn 
lhört Pilar Britta på 
let. en skotsk säck-

tionsbarare — åtminstone vad 
det gäller fiol — dött ut. 

• "EN SORTS 
AMATÖRORKESRAR" 

— Den repertoar förbundet 
tog upp till en början — det 
notspel man ägnade sig åt — 
gällde låtar från slutet av 1800-
talet. Så småningom utveckla-
des spelmanslagen till en sorts 
amatörorkestrar med en gans-
ka låst, folklig repertoar. 

Vi försöker vidga verksam-
heten — både bakåt och fram-
åt i tiden. Vi vill också ta med 
en spelman som Wappersta-
Lasse. Tidigare var förbundet 
av princip motståndare till 
dragspelet. Men i dragspelet 
känner så många igen sig. De 
återupplever sin ungdoms dan-
ser. Dragspelet är ett tacksamt 
instrument att ta fram igen, 
att aktualisera. 

• KLURIG OCH KUNNIG 
— Att Jag aktivt kom med 

i arbetet kring Spelmansför-
bundet är helt Gustav Wetters 
förtjänst. Han var en klurig, 
kunnig ordförande som kunde 
skaffa pengar, som hade de rät-
ta, goda förbindelserna. 

Han fick mig att bli supp-
leant, sedan vice ordförande — 
och nu förbundets ordförande. 

Under mitt första år som 
ordförande — 1968 — tog vi 
det ganska lugnt. Vi ville bli 
varma i kläderna. Andra året 
började vi gå in för att sam-
las hela dagar för att diskute-
ra vår målsättning. 

• EN SERICE-
INSTITUTION 

— Vi vill egentligen funge-
ra utan organisation. Vi vill ar-
beta diskret. Spelmansförbun-
det skall vara en serviceinsti-
tution, öppen för olika grupper. 
Från vårt arkiv skall vi t.ex. 
lätt kunna förse spelmän, mu-
siklärare, kommunala bibliotek 
med önskat material. 

Vi har velat visa upp ett så 
seriöst arbetsresultat som möj-
ligt — och vi har accepterats 
av "högre kulturella sfärer" än 
tidigare! 

• "FÅ FOLK SLUTA 
SPOTTA PA 
SPELMÄNNEN" 

— Gustav Wetter hade som 
riktmärke för sitt arbete att 
"få folk att sluta spotta på 
spelmännen och få ekonomin 
att gå ihop". Själv har jag gått 
hårt åt förbundets ekonomi. Vi 
har bl.a. gett ut vår tid-
ning "Sörmlandslåten" i 1.000 
ex. Av dem har 300 ex. gått 
till medlemmar, resten till 
Svenska ungdomsringen och 
utomstående intresserade. 

Enligt stadgarna kan var och 
en bli medlem av Sörmlands 
spelmansförbund som har in-
tresse för verksamheten. I 
höstas valde vi in 10-talet nya 
medlemmar. 

• 4.000 LATAR I 
EGET ARKIV 

— I Katrineholm har vi vårt 
fina arkiv — med omkring 
4.000 sörmländska låtar, myc-
ket uppteckningar för att \va-
ra från ett enda landskap! 

Förut låg vårt arkivmaterial 
inlåst i stadsarkivet. Nu har vi 
fått egna, nya lokaler skilda 
från stadsarkivet. 

En av anledningarna till att 
vi har så förhållandevis många 
uppteckningar av just sörm-
ländsk folkmusik är den relati-
va närheten till Stockholm! 

• RESA OCH 
TECKNA UPP 

— Redan 1823—35 var Au-
gust Rosenberg ute på sina re-

sor i Sörmland. 100 år senare 
var frisören Olof Andersson ute 
och tecknade upp låtar i Sve-
rige bl.a. i Sörmland. Gustav 
Wetter har försett vårt arkiv 
med tusentalet låtuppteckning-
ar. 

Mycket i vårt arkiv är av-
skrifter. Mycket intressant not-
material ligger låst på olika in-
stitutioner — t.ex. i Lands-
målsarkivet i Uppsala, i Musik-

historiska museet och Musikaliska 
akademin. 
• SIRLIG NOTSKRIT 

FRÅN USA 
Arne Blomberg bläddrar med 

andakt i gamla bruna nothäf-
ten med sirlig notskrift. Ett av 
häftena har Spelmansförbun-
det fått från USA - - från släk-
tingar till den gamle spelman-
nen Wingåkers-Widmark som 

emigrerade till Staterna — och 
dog där 1880. I slutet av notbo-
ken har hans söner tillfogat 
musiken till avsnitt av ameri-
kansk folkmusik bl.a. jigg. 

Men av stor vikt är inte ba-
ra allt det gamla notmaterial 
som Spelmansförbundet får i 
gåva — eller förvärvar — utan 
också de uppteckningar man 
fortfarande gör i fältarbetet. 

Arne Blomberg är ung och entusiastisk ordförande för Södermanlands spelmansförbund. 
Han har varit med att starta en egen tidskrift —Sörmlandslåten — och en fin utgivning av 
gammalt notmaterial. 

Så var det förr: 

Hårdkokt ägg-psalm 
i en vardag av sång" 

— Vi har för många förutfattade meningar om de gamla och deras värld. 
Vi tycker kanske att de var bra dumma, att de hade det dåligt. Men deras 
liv var inte så torftigt. Vi omger oss med musik. Det gjorde de också! Förr 
fanns det psalmer till och med för hårdkokta ägg. Det fanns visor för allt. 
Sången, musiken ingrep direkt i vardagslivet, säger Arne Blomberg. 

Men i Sörmlands spelmansför-
bund vill vi i dag se på folkmu-
siken på ett mer avromantise-
rat sätt än tidigare —. Inte som 
"ett uttryck för den nordiska 
folkens själ". 

Folkmusiken speglar impul-
ser från tidigare generationer 
och från den omgivningen där 
spelmannen verkade. Ofta var 
spelmannen också klockare. Det 
gäller både för Sörmland och 
Gotland. Mycket av spelmän-
nens lilåtar låg nära konstmusi-
ken — som 16-dels-pol®korna. 

• EGEN TRADITION 
BÄTTRE ÄN ALLSPEL! 

— När Spelmansrörelsen var 
ung kom man på att stämma 
spelmännens fioler lika. Sedan 
började man med "allspelet". 
Det kan låta hyfsat med en 
grupp som spelar samma låt på 
samma sätt — även för dem som 
inte är så drivna spelmän. Men 
allspelandet måste vara ett me-
del inte ett mål! 

Många av die äldre spelmän-
nen har blivit satta att spela en 

repertoar som är några få år 
äldre än de själva, istället för 
att spela sin egen repertoar som 
kanske bara de kan! 

Den som har en egen tradition 
att ta av skall inte behöva bli 
itutad något annat! För de spel-
männen vore det bäst om de spe-
lade vad de kunde innan de kom 
med i spelmanslaget! 

• REKONSTRUKTON 
ISTÄLLET FÖR 
TRADITION 

— Men vi andra — får accep-
tera att vi tappat traditionen. 
Inte så många i Sörmland här 
längre en levande spelmanstra-
dition bakom sig. Istället får vi 
ägna oss åt att rekonstruera! 

Men tyvärr är mycket av vårt 
insamlade notmaterial dåligt 
och b ris t f ärligt upptecknat. De 
första upptecknarna gick ut med 
för grova malilar, Alltför många 
av melodierna i "Svenska låtar" 
ser likadana ut på papperet! Nu 
söker vi korrigera låtarna från 
Sörmland. 

— Men det är viktigt för spel-
männen att odla ett eget spel-
sätt som tillämpas på notmate-
rialet, att inte ge upp sin indi-
vidualitet! Bäst är naturligtvis 
att söka lära efter dem som har 
någon tradition bakom sig, an-
ser Arne Blomberg. 

I jämförelse med Sörmland 
har Dalarna bevarat sin äldre 
musik bättre. 

• STUDIER KRING 
BRÖLLOP OCH 

DYNGDANS 
Stor betydelse för framtiden 

räknar Arne Blomberg att den 
studieverksamhet skall få som 
just inletts inom Sörmlands 
spelmansförbund. Både dansare 
och spelmän har studerat till-
sammans i en "Kurs annorlun-
da". Under hösten har man haft 
fyra grupper igång. 

Man hade grupparbeten igång 
kring bLa. den lustiga "dyng-
dansen" och ett gammalt bond-
bröllop. 

Under året fortsätter och in-
tensifieras studieverksamheten. 

f ^ r - i 



lingar, berättar Arne Blomberg som 
tillsammans med dansforskaren och 

nninge. Men det är inte bara de gam-
— utan vi vill få med så många upp-

nsens funktion i vardag och fest. 
/ertag över for-
tecknare, säger 
med ett leende, 
notblocket och 

s- och tågtider, 
bandspelare och 

jir väckelserörel-
• låtupptecknar-
gamla spelmän-
så gärna om 

isikaliska upple-
m det hända att 
1 gjort om sina 
tar! 

D ATT 
JSKT" 
ickade dörr i Ju-
n vi till ett gam-
i visste att man-
lan, berättar Ar-

skulle berätta om 
)elman muttrade 
jynd, skuld och 
gubben i med ett 
nd att spela—ba-
slar falskt!" 

,SKA 
erg och Henry 
med att gå ut 

ds gamla. Men 
i dem för bokför-
r rädda för att de 
ta pensionspeng-

p;-

ide i Örebro läns 
bän som man med 
tiorna på Torekäll-

arna: 
Under flera "expeditioner" 

har man letat efter gamla som 
dansat polska. En gång besökte 
man en gammal dam som förne-
kade att hon dansat polska. Hon 
ruskade också på huvudet när 
man frågade om hon dansat "fy-
ra och fyra". 

Men när talet kom in på 
slängpolska, log hon brett och 
beordrade uppställning på köks-
golvet till dans — trots sitt eget 
onda ben! Ock så dansade man 
den yngre, snabba varianten av 
"slängpolska". 

— Vi har runt 100.000 låtar 
och visor i Sverige, Men hur be-
arbetar man det insamlade ma-
terialet? Hur göir man det bäst 
och enklast tillgängligt för den 
som vill tränga in i det? Så att 
det inte bara hamnar bortglömt 
i olika institutioners arkiv? Häjr 
har framtidens museifolk en 
stor uppgift, säger Arne Blom-
berg. 

När Henry Sjöberg och jag ar 
ute vill vi också samla in så 
mycket minnesmaterial som 
möjligt kring hur människor 
levde förr, hur de upplevde sin 
miljö, sin verklighet. Vi skulle 
vilja skapa ett museum av käns-
lor! 

Nattfiol 
kohorn och 

psalmodikon 
• En vägg i sitt hemtrev-
liga sekelskifteshus i Söder-
tälje har Arne Blomberg 
reserverat för sin samling 
av musikinstrument. Där 
hänger en lustig "nattfiol", 
tillverkad i Södertälje, som 
också har fyra resonans-
strängar, en gammal fin 
ungersk fiol som Arne 
Blomberg fått av en slova-
kisk violinist, ett kohorn 
som tillhört Pilar Britta på 
1850-talet, en skotsk säck-
pipa, en svart, litet primitiv 
tvärflöjt, ett auktionsfynd 
i Katrineholm. 
Q I Arne Blombergs sam-
ling ingår också en klaver-
harpa från 1870-talet som 
gått i släkten. Den har tre 
rullar med bl a folkvisor. 
• Perforerad skiva med 
"Dubbelörnen" behövs för 
att få ljud i ett lustigt gam-
malt bordspositiv. En Edi-
son-fonograf hittade Arne 
Blomberg i England härom-
året. 
• — Jag är känd som 
"lumpsamlare", säger Arne 
Blomberg och tar ned ett 
gammalt magdeburgerspel 
— med 4-kantiga laggar — 
från en hylla. Det har la-
gats av magdeburgerspe-
cialisten Wappersta-Lasse. 
Q Svart och sträng hänger 
en psalmodikon från Dalar-
na på en vägghörna. Den 
som vill kan också pröva 
på att spela både grekisk 
lira och österrikisk har-
skramla. 

ta, goda rorDmatJusci ua,. 
Han fick mig att bli supp-

leant, sedan vice ordförande — 
och nu förbundets ordförande. 

Under mitt första år som 
ordförande — 1968 — tog vi 
det ganska lugnt. Vi ville bli 
varma i kläderna. Andra året 
började vi gå in för att sam-
las hela dagar för att diskute-
ra vår målsättning:. 

• EN SERICE-
INSTXTUTION 

— Vi vill egentligen funge-
ra utan organisation. Vi vill ar-
beta diskret. Spelmansförbun-
det skall vara en serviceinsti-
tution, öppen för olika grupper. 
Från vårt arkiv skall vi t.ex. 
lätt kunna förse spelmän, mu-
siklärare, kommunala bibliotek 
med önskat material. 

Vi har velat visa upp ett så 
seriöst arbetsresultat som möj-
ligt — och vi har accepterats 
av "högre kulturella sfärer" än 
tidigare! 

• 'TÅ FOLK SLUTA 
SPOTTA PA 
SPELMÄNNEN" 

— Gustav Wetter hade som 
riktmärke för sitt arbete att 
"få folk att sluta spotta på 
spelmännen och få ekonomin 
att gå ihop". Själv har jag gått 
hårt åt förbundets ekonomi. Vi 
har bl .a. gett ut vår tid-
njng "Sörmlandslåten" i 1.000 
ex. Av dem har 300 ex. gått 
till medlemmar, resten till 
Svenska ungdomsringen och 
utomstående intresserade. 

Enligt stadgarna kan var och 
en bli medlem av Sörmlands 
spelmansförbund som har in-
tresse för verksamheten. I 
höstas valde vi in 10-talet nya 
medlemmar. 

• 4.000 LATAR I 
EGET ARKIV 

— I Katrineholm har vi vårt 
fina arkiv — med omkring 
4.000 sörmländska låtar, myc-
ket uppteckningar för att vva-
ra från ett enda landskap! 

Förut låg vårt arkivmaterial 
inlåst i stadsarkivet. Nu har vi 
fått egna, nya lokaler skilda 
från stadsarkivet. 

En av anledningarna till att 
vi har så förhållandevis många 
uppteckningar av just sörm-
ländsk folkmusik är den relati-
va närheten till Stockholm! 

• RESA OCH 
TECKNA UPP 

— Redan 1823—35 var Au-
gust Rosenberg ute på sina re-

Ame Blomberg är ung och entusiastisk ordförande för Södermanlands spelmansförbund. 
Han har varit med att starta en egen tidskrift —Sörmlandslåten — och en fin utgivning av 
gammalt notmaterial. 

Så var det förr: 

i en v av sang 
— Vi har för många förutfattade meningar om de gamla och deras värld-

Vi tycker kanske att de var bra dumma, att de hade det dåligt. Men deras 
liv var inte så torftigt. Vi omger oss med musik. Det gjorde de också! Förr 
fanns det psalmer till och med för hårdkokta ägg. Det fanns visor för allt. 
Sången, musiken ingrep direkt i vardagslivet, säger Arne Blomberg. 

Men i Sörmlands spelmansför-
bund vill vi i dag" se på folkmu-
siken på ett mer avromantise-
rat sätt än tidigare —. Inte som 
"ett uttryck för den nordiska 
folkens själ". 

Folkmusiken speglar impul-
ser från tidigare generationer 
och från den omgivningen där 
spelmannen verkade. Ofta var 
spelmannen också klockare. Det 
galer både för Sörmland och 
Gotland. Mycket av spelmän-
nens lilåtar låg nära konstmusi-
ken — som 16-dels-polisikorna. 

• EGEN TRADITION 
BÄTTRE ÄN ALLSPEL! 

— När Spelmansrörelsen var 
ung kom man på att stämma 
spelmännens fioler lika. Sedan 
började man med "allspeLet". 
Det kan låta hyfsat med en 
grupp som spelar samma låt på 
samma sätt — även för dem som 
inte är så drivna spelmän. Men 
allspelandet måste vara ett me-
del inte ett mål! 

Många av die äldre spelmän-
nen har blivit satta att spela en 

repertoar som är några få år 
äldre än de själva, istället för 
att spela sin egen repertoar som 
kanske bara de kan! 

Den som har en egen tradition 
att ta av skall inte behöva bli 
itutad något annat! För de spel-
männen vore det bäst om de spe-
lade vad de kunde innan de kom 
med i spelmanslaget! 

• REKONSTRUKTON 
ISTÄLLET FÖR 
TRADITION 

— Men vi andra — får accep-
tera att vi tappat traditionen. 
Inte så många i Sörmland har 
längre en levande spelmanstra-
dition bakom sig. Istället får vi 
ägna oss åt att rekonstruera! 

Men tyvärr är mycket av vårt 
insamlade notmaterial dåligt 
och bristfälligt upptecknat. De 
första upptecknarna gick ut med 
för grova mallar, Alltför många 
av melodierna i "Svenska låtar" 
ser likadana ut på papperet! Nu 
söker vi korrigera låtarna från 
Sörmland. 

— Men det är viktigt för spel-
männen att odla ett eget spel-
sätt som tillämpas på notmate-
rialet, att inte ge upp sin indi-
vidualitet! Bäst är naturligtvis 
att söka lära efter dem som har 
någon tradition bakom sig, an-
ser Arne Blomberg. 

I jämförelse med Sörmland 
har Dalarna bevarat sin äldre 
musik bättre. 

• STUDIER KRING 
BRÖLLOP OCH 

DYNGDANS 
Stor betydelse för framtiden 

räknar Arne Blomberg att den 
studieverksamhet skall få som 
just inletts inom Sörmlands 
spelmansförbund. Både dansare 
och spelmän har studerat till-
sammans i en "Kurs annorlun-
da". Under hösten har man haft 
fyra grupper igång. 

Man hade grupparbeten igång 
kring bLa. den lustiga "dyng-
dansen" och ett gammalt bond-
bröllop. 

Under året fortsätter och in-
tensif i eras studieverksamheten. 

Många fina spelmanslag brukar mötas uppe på Torekällbérget i Södertälje, när Södermanlands spelmansförbund tradi-
tionsenligt har sina spelmansstämmor på Kristi Himmelsfärdsdag. 


