
en < M q » r T te» H M l II * r j u s t nu sysse lsa t ta med a t t på band spela in sina 
rn^Kl s t a n d a r d hotell , Norrköping under s tor t i l ls lutning och gammal t go t t spel-

*Wufimm mg från tän .st er ikss^eJ männen Bengt Carlsson Har dal samt 72-årige veteranen Gustaf Törnfelt från Söderkoi* * g i full aktion. 

Lördagen den 5 januari 1957 FOLKET 

Agent mg mindre än en 
Det finns fortfa-

mycke* kvar av den ge-
fot crru-iken i Östergötland, 

vacker dag försvinner 
och med dem de gam-
Därför är det något 

O-1 er göt lands 
hjälp av 

r framlidne byggmäs-
G us t a f s>o n s fon d för 

ng ätagit sig att 
bland medlem-

ir oerhört stort och alla 
mit <trk till stacken, 

år för-. anansvärt hur 
yrr. fortfarande lever 

ii den gamla folkmusiken, 
flrfemdsordföranden, folk-

Sn en Hardal, och spel-
i - er tryckaren Bengt 

Men m är väl medvet-
är hög tid att ta 
kulturarv och vi 

att jTöra det genom att 
per band för att 
banden. Det är 

folklåtarna vi vill åt 
» ostgötavisor och ge-

orier. Är det nå-
a d a n a på lager, är 

i Uifci l l I r ' regerade av saken. 
— VÉri Äcfccnd är 29 år gam-
»m mdk ~éa • år skall vi fira 

årt Det kom-
ww a^e i t t så alldeles obemärkt 

V: har b lunda tänkt oss 
Opp^etning för Zornmärket, 
- t w*r- tnte skett på åtskilliga 

VI har för närvarande något 
[ - - r 100 medlemmar och vi har 

emot att få flera, om 
rJkjfonstans i länet finns spel-

män, som ännu inte är anslutna. 
Det spelades hela dagen lång i 

W 6-salen i går och ingen trött-
nade. Inte heller de fruar, som 
följt sina män till spelmansträf-
fen. "Sådant tröttnar man aldrig 
på", sa ett par av fruarna. Det 
är nu inte bara herrar, som äg-
nar sig åt det gamla fina spel-
mansyrket, det finns också en och 
annan kvinna. Och nestorn i Ös-
tergötland är Vilma Lenning från 
Ringarum Hon står i särklass 
bland de kvinnliga spelmännen 
och hon har fått det i arv, efter-
som hennes far var en känd spel-
man. Hon hade tyvärr inte till-
fälle att vara med i går, men 
hennes låtar kommer förstås ock-
så på band. En å två låtar per 
man skall man spela in och maxi 
kan i varje fall räkna med att 
det skall arkiveras ett 120-tal ösfc-
götska falklåtar. 

V - ' - t f ^ f f — 

Gustaf Wetter med felan i hand tecknar upp "Kättrinä i Klöv- | 
hällas" visor. Hennes son, fil. mag. Olof Söderberg som också är 

hemma på gebitet, sekunderar 1 

5Kättrinä i Klövhälla 
presenterar ny vallåt 

Fäbodlivet i Sörmland för så där en 200—250 år sedan var 
inte utan vallåtar och andra toner. Men det är svårt att numera 
återge prov på den sortens folkmusik från landskapet. Det finns 
ingå upptecknade melodier. Efterforskningar har gjorts och görs 
alltjämt, men utan resultat. Månne "Kättrinä i Klövhälla" nu 
prénsenterat en ? 

nä" hörde den första gången vid 
knappt två års ålder, i december 
1889. Johanna i Väla, en faster 
till "Kättrinäs" mamma sjöng den 
när hon tjänstgjorde som barn-
vakt för "Kättrinä". Det Tar den 
första visan hon lärde sig. Jo-

Kanske det här är ett fragment 
av en gammal sörmländsk: vallåt: 

Gå vall, gå vall, 
min lilla grå kalv 
Jag skall sälja bort den 
köpa kjortel igen. 
Då blir jag grann, 
då får jag man 
och då få r jag heta 

faster Lisen. 
V r t möjligen någon sörm-

ländsk fädbodjänta »om nynnade 
] å: n 11 r. d e r fäbodtjänsten ? 

— Otroligt är det inte, säger 
spelemannen och låtupptecknaren 
folkskollärare Gustaf Wetter, 
Katrineholm. Han upptecknade 
häromdagen flera visor, som 
"Kättrinä i Klövhälla" bevarat i 
minnet sedan unga år och gjorde 
stora öron när det här lilla vall-
läts! iknande fragmentet tonades. 

— Man kan naturligtvis inte la samlingen"är- en värdefull prov-
påsta det med bestämdhet, men k a r t a p å sörmländsk folkmusik, 
det skulle vara intressant att kun- säger'hr Wetter. 
na forska vidare i visans här-
ko -ii^er hr Wetter. "Kättri- [ ~~ 

hanna i Väla var född 1836 och 
det är troligt a t t också hon lärde 
sig visan i mycket unga år. 

"Kättrinä i Klövhälla" har rika 
källor at t ösa ur, både när det 
gäller visor, låtar och historiebe-
rättande. Hon drar dem mäster-
ligt med det riktiga sörmlands-
målet och att somt nu bevaras åt 
eftervärlden är tacknämligt och 
värdefullt. 

Gustaf Wetter har under de se-
nare åren tecknat ned åtskilliga 
visor på olika håll i Sörmland. 

— Jag kan knappast erinra mig 
hur mycket jag tecknat, men he-
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