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Latletare pa Flodabesok
Nu raddas en visskatt at eftervarlden

- Nu har vi blivit inspi-
rerade att gora en studi-
ecirkel, sa Flodaborna
nar de i torsdags kvall i
Floda sockenstuga lyss-
nat till Ersson Band och
fatt uppmaningen att
borja leta i minnet efter
fler gamla latar och vi-
sor.

I Floda-trakten har det fun-
nits manga spelman och latar,
och det har upptecknats atskil-
ligt. Men det var lange sen sist,
formodligen decennier sen, sa
det kan fuinas en hel del kvar
att ateruppvacka.

- Fragan ar hur mycket som
finns kvar i byralador och
skrivbordslador. Finns det na-
gra anteckningsbocker med
svarta vaxdukparmar eller
finns det gamla bandinspel-
ningar? Och framfbrallt. Vad
finns i minnet hos Flodaborna
sjalva? undrade Anita Hed-
lund och tog fram blocket for
att anteckna.

For det ar ju sa markligt har
i landet att vi har en muntlig
tradition av visor som forts vi-
dare fran generation till gene-
ration, direkt fran mun till
ora. Och faller nagon visa i
glomska sa ar det borta.

- Vi tycker inte det ar sa
markvardigt med latarna nar
den som kan dem lever, men
nar han dott ar materialet
ovarderligt, sa Arne Blomberg
ganska strangt.

- Sjung mera! uppmanade
han. Vi manniskor har blivit
fattigare nar vi slutat sjunga,
gnola och vissla.Vi har nume-
ra blivit konsumenter av far-
dig musik.

Anita Hedlund talade varmt
for visamlingsprojektet som ar
pa gang. Pa Sormlands Musik

och Teater i Nykoping finns en
halvtidstjanst tillsatt for en
vissamlerska, och det ar i for-
sta hand visor fran Floda, Skol-
dinge, Lerbo och Bjorkvik hon
ska leta.

I blocket fick Anita skriva in
nagra fina tips under kvallen.
Bland annat bidrog Karin Ols-
son, Fjugesta med en riktigt
go'bit som Anita lystet kastade
sig over. Det lat som en ganska
saftig text, pa gransen till
rumsren, for sa var det ju ofta
med visorna fran forr.

Sa var det med en del av An-
ders Gustaf Erikssons visor.
Han kom fran Hagerbo i Floda-
fors.

- Han hade visserligen ett
antal hogst spelbara visor,
men sa var det ocksa en del
som man inte kan sjunga for
publik, sa Arne Blomberg.

Och sa sjong han en for att vi-
sa hur det var med den saken.

Publiken gillade bade den
och allt det riktigt vackra som
Ersson band bjod under kval-
len.

Ersson Band
Ersson Band, bestar av Arne

Blomberg numera boende i
Linkoping men ofta tillbaka i
Sormland, Bernt Olsson fran
Malmkoping, Erik Andersson
fran Mellosa och Anita Hed-
lund fran Malmkoping.

Fran spelman Lars Erik Ers-
son gar det manga tradar till
andra spelman som han traffa-
de och som larde sig hans la-
tar.

- Vi tycker det ar roligt att
botanisera i denne Erssons fot-
spar och plocka upp latar som
finns efter honom. Darav vart
namn, forklarade Anita Hed-
lund.

Under viskvallen var det for-

stas visor fran Floda, hamtade
ur Sormlands Spelmansfor-
bunds visarkiv, som var temat
och de delades upp i visor om
Sormlandsk fbrnojsamhet, vi-
sor om den alltid lika betydel-
sefulla karleken, visor om mat
och dryck, en arbetsvisa, visor
om ruskigheter och vaggvisor.

Bernt Olsson inledde med en
visa om fornojsamheten som
borjar som fb'ljer:

"Jag ar sa innerli'hjartans
gla'att hoken har taje vara ho-
ner".

Visserligen forstorde honor-
na bonlandet och rev upp linet,
men nog ar det anda hojden av
fornojsamhet. Visan ar upp-
tecknad 1922 av C.G. Axelsson
efter Ida Johansson och med
denna Ida Johansson ar det lite
speciellt. Nar hennes namn
namdes nickade publiken in-
stammande. Henne kanner
man till val, men markligt nog,
trots att hon haft fler visor an
de fiesta andra i Sormlands Ar-
kiv, sa finns hon inte sarskilt
mycket omtalad i skrifterna
dar gubbarna ar presenterade
med fodelsedatum och allt.

Elin a mi sockerdocka
Under avdelning "karleken"

fick Flodaborna hora den vack-
ra visan om Elin, Elm a mi
sockerdocka, en visa som van-
drat genom arhundraden och
har sin flodavariant. Dar lyder
en del av karleksforklaringen:
"Elin ar min frojd och gam-
man, Elin ar mitt godda svin,
Elin ar mitt allesamman, uti
allt ar Elin min." Visst ar det
vackert sagt, for godda svinet
var sakert ovarderligt pa den
tiden visan skrevs, ursprungli-
gen av krigsradet och genera-
lauditoren Israel Hohnstrom.

Riktigt stamningsfullt blev

Ersson Band. Bernt Olsson, Anita Hedlund, Arne Blomberg och Erik Andersson spelade l£tar
och sjong visor fran Floda. Lars Erik Ersson sjalv, som de tagit namnet efter, kom ursprungligen
just harifran.

Mun till ora. Precis sa har gar det till nar en lat fors vidare. Ka-
rin Olsson fran Tjugesta sjunger en visa for Bernt Olsson.

det nar C.G. Axelsson sjalv
hordes sjunga pa band om kil-
lingen som brande sig pa val-
lingen..

Det blev atskilliga spelmans-
historier under kvallen. Bland
annat berattade Bernt Olsson
om A.G. Rosenberg som hatade
dragspel och ansag att enda
sattet att bevara de gamla la-
tarna var att arrangera dem
for piano sa de gick att spela
for frb'knarna i salongerna.

Rosenberg akte runt i sock-
narna kring Floda och teckna-
de ner latar och han gladjer sig
sakert i sin himmel nar han
hor Ersson Band spela dem sa
alia fotter i salen borjar rora
sig under stolarna.

Anders Bostrom var en av
Flodas markligaste spehnan
pa manga vis. Han dog 1931, sa
honom hann inte Arne Blom-
berg traffa, men daremot en av
Anders Bostroms manga trev-
liga soner, Ivar Bostrom.

Om Ivar berattade Arne, att
nar han var kring 90 ar sa dar

svarade han pa fragan om hur
han hade det, att det var lite
jobbigt just for han holl pa att
flytta upp pa ovre vaningen.
Sonen som just hade blivit pen-
sionar hade flyttat hem och ha-
de lite svart for att ga i trappor.
Ivar flyttade upp. Spehnan blir
gamla och haller sig friska!

Resultatet av viskvallen i
sockenstugan blir sakert en
studiecirkel och mojligen ock-
sa att en annan tradition tas
upp sa smaningom. Anita Hed-
lund hittade i sitt letande efter
flodavisor till kvallen tre tret-
tondagsvisor och en staffansvi-
sa. De anvandes nar man gick
runt med stjarnan, en gammal
tradition som numera bara le-
ver kvar i Fogdo. Under stjarn-
vandrhigen bjods drangarna
grishuvud, limpa och brann-
vin. Fransett den fortaringen,
sa kan det kanske vara ide att
ta upp traditionen igen nar det
nu anda finns sarskilda visor
for andamalet.
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