
junys i avenge pa, medeltiden. Denna avbildning
av kyrkmalnlngen ar f. n. utstattd pd Stockholms hogskola.

(Foto: Hasse Lundh.)

kvar i folktraditionen — finns det
manga belagg for.

(Forts, pi 13:e sid.)

Sormlanningen Pehr Stabbe
lustig resande med visesack

Har ni hort talas om Pehr Stabbe med "visesacken". Pa 1700-
talet var han formodligen en valkand figur i Sormland, omsjun-
gen och omtalad. Han var en glad och livad vagarnas riddare,
som for omkring och gjorde aff arer med visor, historier och "an-
nat ibland". Visforskaren Ulf Peder Olrog har latit Folket stifta
bekantskap med Pehr Stabbe, som ar representerad pa Svenskt
Visarkiv.

I ett av vara aldre bevarade
skillingtryck — tryckt i Orebro
1792 — finns "tvenne stycken noj-
s-amma Wisor", och en av dessa
visor berattar just om Pehr Stab-
be. Han var trollgen strangnasbo,
men pa sina affars- och sangar-
resor kom han naturligtvis bade
till Eskilstuna och "Qwecksund"
och andra valkS.nda platser.

Arbeten for
7,5niiljoner

Lansarbetsnamnden till-
styrkte vid sitt sammantrade
p£ lordagen arbeten for sam-
manlagt 7,5 milj. kr.
De tillstyrkta objekten ar till-

byggnad av Froslundaskolan i
Eskilstuna f6r 320.000 kr., ny-
byggnad av Sandbacksskolan i
Katrineholm f6r 3.550.000 kr., ny-
byggnad av skola p& Eneboda i
Holo for 375.000 kr., ny verk-
stads- och kontorsbyggnad vld
Jarnvagsverkstaderna i Katrine-
holm for 2.540.000 kr., om- och
tillbyggnad av verks^ad vid SKF

1 i Katrineholm for 571.000 kr. och
nybyggnad for Langes gummi-
verkstad i Eskilstuna for 141.000
kroner.

En ansokan om nybyggna'd av
fabrik vid AB Holoverken I H81(3
och tillbyggnad av stalverket i
Nybybruk f6r 815.000 kr. bordla-
des.

Sft har bdrjar visan:

En wisa jag sjunger helt lustig
och tjack

om lilla Pehr Stabbe och hans
wisesack

samt hasten den bruna han rider
upp& ™*»w&^^

Helt lustig och n6gder han alltid rjen jcftnde vissamlaren Uno Strom
m&nd ga Wad svarar for "fotodetaljen" pit

Svenskt visarkiv. Han har konser\
Visan har hela 15 verser och i verat tusentals visor at efter-

en av dem berattas att: varlden.
Den lilla Pehr Stabbe har s&dant

maner
Han sjunger och trallar, han

skrattar och ler:
Han handlar med wisor och annat

ibland
Och soker sig foda med arliger

hand.

(Forts, pa sista sid. spalt 5)

Sormlanningen.

Pehr Stabbe sjunger bade om
'Pigor och Jungfrur och Moer"
ooh om kung och drottning, prin-
ear och, prinsessor. I vers 7 far vi.
san "lokal" farg:

I trasal pa hiasten han prydier sin
kropp

Men stegen skall brukas nar han
stiger opp

Han kommer f ran Strengnas med
mang

Wid Tunafors Bruk, dar han wis-
tas som mast

I Snoppetorps gjarde, dar slapper
han sin hast

Hos Finstrom och Julius han wis
tas ibland

Ja, ofta sa gangar han in uti
Stan

te
Gl
sitt
Lika
ar p
glad

it,
ch

Ian
tet

Ilia,
om
ire
I

pn
or.

lets
de

Nar han dar har warit en liten
en tid

Sen far han med hasten och Wis
pasen nid

Til Qwecksund och bjuder at
deren all

ut wisor och sjunger fallallerilall

I en av de sista verserna anty-
des att Pehr Stabtae ar strangnas-
bo:
Pehr Stabbe han reser ur Stader,

p&, Land,
Han wistas i Strengnas och fodd

uti Hall'n
En Jatte till waxten, som liknar

en Dwarg
fast krafterna fela i ben och i

marg.

vlt fOrei

Strangnai
strftm berattf
till Folket
kaos, som
befolkningen
soldaterna anl?
den 7 mars. F5i
inte fram utan
av staden och hui
de. Nar de sag att
visade nagra teckenl
bort dem, vagade slg1

nisfeor ut pS. slatten
och fSrlaggningen.
massor av folk fram
vag over slatten. Det
av sallan skadat slag. Fc
pade och skrek som galninj
ar nastan som gudar i deras1

sikriver Hasse.
Landskapet kring Raffah^

myoket vackert. Marken tacks
ett frodigt grSs. Det ar sikilln?
mot okensanden. Aven mannfl
skorna ar av en annan karaktar.^
Tiggeri forekommer i mycket li-
ten utstrackning. Kvinnorna ar
mycket vaokra. Standarden star
dock p& en lag niva. Hygien vet
man inte s& mycket om. Jag pas-
serade forbi en s..
men
Darem?
troligen _^_^_^_
sa. Slaktarna utfor slakten mitt

Visorna var forr i varlden den
enda litteratur som hade namn-
vard spridning hos den enkla all-
mogen — bortsett fran Bibeln ooh
psalmboken — och den sjungande
handelsresanden i visor, Pehr

Stabbe, hade nog sin stora bety-
delse nar det gallde manniskor-
nas sjalsliga spis. Han hade sa-
kert sin "wispase" full med skil-
lingtryck, som skildrade mer eller
mindre skakande handelser land
och rike kring.


