
Lars-Erik Larsson med en del ad 

levde i slutet av 1800-talet och fram 
på 1930-talet. Han gjorde många 
värdefulla uppteckningar om både 
musik och folktradition från trak-
terna runt Öljaren. Han byggde 
också "trollfioler", av vilka Musik-
museet i Stockholm och Nordiska 
museet har förvärvat var sin. Han 
var finmekaniker till yrket, vilket 
kanske förklarar hans goda talang 
när det gällde att tillverka instru-
ment. 

Andra kända spelmän är Albert 
Bäckström, August Widmark och 
"Svinstu-Fredrik" från södra de-
larna av landskapet. De är mest 
kända för sin "trollkunnighet" och 
för sin fina spelteknik. 

• "Hultbergs-gubben" 

Ordföranden i Sörmlands spelmi 

samma socken kom 
Flodqvist och fältmuj 
Hedgren i Tandla. 

Jäders socken kan| 
mindre än fem välkä 
varibland kan nämnal 
rik Hjertzell och kyrk| 
Alfred Andersson. 

Från grannsocknen 
en annan framståer 
nämligen organisten 
der, som också lärde 
att hantera fiol. 

"Blinde Kalle" är el 
spelman från Stigtom| 
egentligen Karl Joh 
Han var otroligt låtku 
namn om sig att varsj 
tare av bästa märke. 

Han skriv 
sörmländs 

• • Allt som är värt att 
^veta om sörmländska spel-
®män genom tiderna det 

känner Lars Erik Larsson 
på landsarkivet i Uppsala 
till. Han har under flera år 

Kignat sig åt att forska 
kring spelmansmusiken 
och dess traditionsbärare i 
landskapet, och nu hoppas 
han och Sörmlands spel-
mansförbund att en bok i 
ämnet inom kort ska kunna 
ges ut. 

99Naturen 
sätter sin 
prägel på 
hnusiken99 

— Det är något alldeles speciellt 
med den sörmländska spelmansmu-»ken, säger Lars Erik Larsson. Det 

irefaller som om den på något sätt 
är präglad av den vackra naturen i 
detta landskap. Detta är något som 
inte bara gäller låtar i dur utan 
även moll-melodierna, som har en 
ljus och hoppfull klang. Helt annor-
lunda är det med den uppländska 
spelmansmusiken, som ofta karak-
teriseras av dysterhet och svårmod. 

• Kontakter över Mälaren 
Resultatet blev en bok som heter 

Uppländske spelmän under fyra år-
hundraden, och nu är alltså turen 
tommen till Sörmland. Lars 'Ertv. 
Larsson upptäckte nämligen att det 
anns livliga kontakter över Mäla-
•en mellan spelmännen. Han fick 
»ckså en del material nästan på kö-
>et, när han höll på med musikan-
erna i sitt eget landskap. 
Helt medvetet sparade han alla 

ppgifter han kom över om spel-
lännen i Sörmland. Efterhand fick 
pin kontakt med Sörmlands spel-
lansförbund och så föddes tanken 
å. att han skulle skriva en bok 
skså om utövarna av folkmusiken 
Sörmland. 

Han lovprisar det fina samarbete 
an haft med förbundet, inte minst 
ill han framhålla förra ordföran-
;n, Arne Blomberg, som har gjort 
lt vad han kunnat för att hjälpa 
)nom med uppgifter, liksom ett 
ertal andra. Han anser f ö att 
ftta spelmansförbund är ett av de 
est välskötta i landet. 

• Förgrundsgestalter 
Lars Erik Larsson vill också 
amhålla ett par förgrundsgestal-
[• inom sörmländsk folkmusik, 
mligen Gustaf Wetter och Olof 
idersson. Dessa både gjorde ett 
jantiskt arbete då de under de 
rsta årtiondena på 1900-talet sam-
le in och upptecknade ett stort an-
I låtar från landskapet. Det har 
rit en rik källa för honom att ösa 

•Sen har han förstås under träget 
Sete lyckats få fram data om 
ndratals spelmän. Därvidlag har 
ti förstås haft god hjälp genom att * 

Det var egentligen en ren tillfäl-
lighet att författaren till boken kom 
in på ämnet spelmän. Han har tidi-
gare ägnat sig åt klockare och orga-
nister i Uppland. Hittills har det 
blivit två böcker om sådana. Det 
var när han sysslade med detta som 
han också kom i kontakt med spel-
männen. Han kom nämligen under-
fund med att många av dem som 
utövade den kyrkliga musiken 
också var engagerade i den världs-
liga, speciellt då den gamla folkmu-
siken. 

-

Men jag har varit så fängslad av 
detta att man inte tänker på det vi-
set. När man möter de gamla spel-
mansgestalterna i papperen glöm-
mer man både tid och rum. Det har 
bara varit en inspiration, säger han 
full av entusiasm. 

• Traditionsbärare 
Författaren har plockat fram så 

mycket som han kunnat komma 
över om de spelmän som varit verk-
samma i Sörmland sedan 1600-talet 
och fram till våra dagar. Men det är 
huvudsakligast de verkliga tradi-
tionsbärarna, som får komma på 
pränt, alltså sådana som förmedlat 
musik och visor från äldre tider och 
som även själva skapat levande 
musik. 



Tisdagen den 4 december 1984 

r bok om 
a spelmän 

et rika forskningsmaterial som han har vaskat fram till sin bok. (Foto: Uppsala-Bild). 

i 

sförbund, Sören Olsson, här i aktion tillsammans med Malmabygdens spelmän. 

rans-Gustaf 
tanten Lars 

ippvisa inte 
la spelmän, 
Johan Fred-
Irden Johan 

Barva kom 
e spelman, 
iniel Öhlan-
långa andra 

legendarisk 
i. Han hette 
a Eriksson, 
aig och hade 

Varje spelman kommer att tas 
upp i bokstavsordning, och förutom 
namn får man veta instrument, 
yrke, boställe liksom födelsedag 
och uppgifter om föräldrar och vem 
vederbörande var gift med. 

Vidare blir det mycket citat som 
bl a är hämtade från tidningar och 
tidskrifter. Vidare förekommer i 
boken en biografi och sakregister, 
som hänvisar till de sidor där spel-
mannens namn figurerar. Mycket 
viktig är förstås låtförteckningen 
och hänvisning till de källor, både 
tryckta och otryckta, var ur uppgif-
terna är hämtade. 

Lars Erik Larsson berättar att 

Något författararvode behöver 
dock inte utgivarna tänka på. Lars 
Erik Larsson har alltid jobbat helt 
ideellt och ställer sitt material helt 
fritt till Sörmlands Spelmansför-
bunds förfogande. 

• Söker sponsor 
Ordföranden i förbundet, Sören 

Olsson, Strängnäs, har inte lovord 
nog åt författaren. Han är emeller-
tid bekymrad över hur man ska 
kunna finna någon som är villig att 
betala de 200 000 kr, som det torde 
kosta att ge ut boken. 

— Tanken på att gå ut till närings-

— Nu hoppas vi verkligen att vi 
ska kunna få ut boken till förbun-
dets 60-årsjubileum nästa år. Vi an-
ser att folkmusiken har spelat en så 
stor roll för kulturen i vårt land och 
vårt landskap att den vore värd en 
satsning för att få ut ett verk av så 
hög kvalitet som det här blir fråga 
om. Lars Erik Larsson är en skick-
lig och duktig forskare, och det bor-
gar för att det blir en verkligt fin 
bok. Jag hoppas därför att repre-
sentanter från näringslivet hör av 
sig med erbjudande om att bekosta 
bokens utgivning, säger förtrös-
tansfullt Sören Olsson. 

k 


