
Ett gammalt instrument är stråkharpan som Bernt Olsson 
spelade en ålderdomlig polska på. 

• • 

Med en hel del litar från 
den nyutkomna musikkas-
setten NI den sköna Ving-
åkersbygden" spelade folk-
musikgruppen Stamnings 
upp i Säfstaholms slott hä-
romkvällen. 
* Det blev en spelglädjens 
afton, där publiken trivdes -
så var det också en samspelt 
grupp av spelemän som 
framförde skön varierande 
folkmusik. Inte minst av väl-
kända namn som August 
Widmark och Carl August 
lindblom. 

Meningen var förstås att mu-
sikkvällen skulle hållas utom-
hus. Men det myckna regnandet 
omöjliggjorde det, och skrämde 
säkert bort en storpublik. Dock 
samlades 50-talet åhörare i slot-
tet, där Simmings snart nog såg 
till att skapa den rätta stämning-
en med sin musik. 

En effektfull inledning blev 
det med en visa från Sörmland, 
som Pär Furå" lockade fram på 
én liten spelppa. Sedan drog 
hela musikgruppen igång med 
en snöa och ea låt kallad "Far-
sans testamente", båda från 
Jämtland och komponerade av 
Söfen Ohlssons far. Med en vals 
-spelade Arne Blomberg, Bernt 
Olsson, Marianne Skagerlind-
Furå, Sören Ohlsson och Per 
Furå sig så in i de här bygderna. 

De berättade mellan låtarna 
kortfattat om de kända spel-
männen August Widmark, som 
under sin livstid blev en mytom-
spunnen och mycket ansedd 
spelman, och Carl August Lind-
blom. Även Anders Petter An-
dersson, fiolspelare och folk-
skollärare i Vingåkers socken, 
hedrades med exempelvis 
"Stursk drängvisa" - en vacker 
sentimental låt. Gott humör 

Bernt Olsson tog fram en 
gammal stråkharpa, med sina 
strängar av hästtagel, och spela-
de en ålderdomlig polska. På 
svensk säckpipa framförde Per 
Furå en marsch, och sedan öka-
des stämningen ytterliggare ge-
nom en härlig schottis från Ång-
ermanland - som gavs smat-

• trande applåder från publiken. 
Ja, musikkvällen fortsatte i sam-
ma stil, med rytmisk välljudan-
de folkmusik som bjöds med 
gott humör. 

Folkmusikgruppen Sim-
mings bildades 1985, i samband 
med en utställning om Sörm-
ländsk folkmusik under 300 år 
som gick runt i länet. Det är 

också 300 år sedan kyrkoherde 
Marcus Simming (vars porträtt 
finns i Vingåkers kyrka) skrev 
en folklivsskildring om seder 
och bruk i Vingåker. Där nämn-
de han spelmän och instrument 
här i trakterna som annars var 
ovanliga på den tiden; nyckel-
harpa, fiol och säckpipa. Det är 
efter denne kyrkoherde och 
upptecknare som gruppen tog 
sitt namn Simmings. Men var 
och en av medlemmarna spelar 
även i andra konstellationer, 
välkända som de är inom folk-
musiken i Sörmland; 
Traditionellt 

Sören Ohlsson har varit ord-
förande i Södermanlands spel-
mansförbund, är nu chef för 
Strängnäsmusiken och arbetar 
för Kultur i Sörmland. Arne 
Blomberg har också varit ordfö-
rande i länets spelmansförbund, 
där han nu är hedersordföran-
de. De övriga tre; Marianne 
Skagerlind-Furå, Bernt Olsson 
och Per Furå är alla'riksspel-
män. 

Tillsammans som grupp har 
de valt att spela traditionell 
folkmusik. Det vill säga de gör 
iu&a ändringar, utan framför lå-
tar från skilda tidsåldrar*-vilket 
ger en bred repertoar. Just 
Västra Vingåker och Österåker 
är de delar av Sörmland som de 
finns mest spelmaterial bev 
ifrån. Mellan 500-600 uppte 
ningar kan härledas till Ving 
åkersbygden, berättade Sinfr 
mings häromkvällen. Detta av 
upp till 6 000 uppteckningar 
från hela Sörmland. 

ir allt vill 
egna byg-
ition. Att 
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är viktigt 
" mycken 
lultinatio-
tterna är 

Levande musik 
Det Simmings fri 

göra är att visa dä 
dens musikaliska 1 
den finns och kan j 
de. Det menar ma 
särskilt i en tid 
musik drunknar i en 
nell kultur. De egna 
viktiga för framtidel 

Men musiken ska inte vara 
något museiföremål.; Folkmusi-
ken ska hållas levande, inte 
minst till dans och fest. 

Simmings kom till Säfsta-
holms slott efter en veckolång 
turné på, Island, men nu är det 
semestertider och spelningarna 
blir inte så många. late förrän i 
augusti. Men som sa|t, musiken 
finns ändå att lyssna pil - genom 
kassetten som utgetts i samar-
bete med kulturnämnden i 
Vingåkers kommun. 
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Den gamla folkmusiken från bygden blev levande och 


