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Fogdöns låtar låter igen 
Lördagen den 16 no-vember skedde ett histo-riskt släpp i Sockenstu-gan vid Fogdö kyrka. En CD - skiva med folkmu-sik från Fogdön låg änt-ligen klar. 
Det första exemplaret hade 

försetts med ett blå-gult band. 
Christer Odén, riksspelman, 
och Jan Eriksson, två av initi-
ativtagarna till skivan höll den 
över en korg. Fram stegade 
Bernt Jonsson, välkänd frisör, 
som med van hand klippte av 
bandet och sålunda trillade 
CD:n ner i korgen. Det efter-
längtade släppet hade gjorts 
och den fullsatta sockenstugan 
jublade. Nämnas bör att till 
Fogdön räknas socknarna 
Vansö, Fogdö och Helgarö 
utanför Strängnäs. 

Bakgrund 
Men bakgrunden till denna 

händelse är lika intressant. 
Bernt Jonsson berättade: 

- När jag och Inga-Lill Wal-
lin åkte runt på olika spel-
mansstämmor märkte vi att 
man påfallande ofta spelade 
folkmusik från Fogdön. Vi 
kände då inte till att bygden 
hade en rik spelmanstradition, 
ända sedan 1700-talet. 

- När sedan våra proffsmusi-
ker Christer och Lena flyttade 

och började forska i detta till-
sammans med mig och Jan Er-
iksson som bygger nyckelhar-
por rullade flera sekel av 
spelmanstradition fram här på 
Fogdö. Det framkom att allmo-
gemusiken hade haft ett starkt 
fäste här. Namn som Pehr Er-
iksson, Edvard Pettersson, 
Fredrik Larsson och sångaren 
Gustav Welander var några 
Som ni vet är vi mycket före-
tagsamma här på Fogdön och 
grabbarna samlade ihop ett an-
tal musiker och gav en konsert 
här den 12 november 2000 och 
så startade projektet med att 
spela in en CD med folkmusik 
från bygden. 

Forskningen pågår förfa-
rande och i det lilla häfte som 
följer med skivan finns ett 40-
tal olika spelmän och sångare 
nämnda. Noteras kan att för-
teckningen som spänner från 
Jonas Herlin, Kungsberg, Fog-
dö på 1700-talet bara innehål-
ler en kvinna, en Sofia F Hes-
selberg från Helgaröby som 
sjöng visor. 

Varierad musik 
På skivan finns 22 låtar med 

folkmusik på många olika in-
strument. Fiol, förstås och kla-
rinett, nyckelharpa, dragspel, 
mycket visor och körsång. 

För det sistnämnda svarar 
Lövsångarna, en lokal kör som 
startades för tjugo år sedan 
och som har som motto "att 
sjunga för att glädja varandra 
och andra." Jan Welander, 
välkänd musiker med rötter i 
Vansö, bidrar med att spela 
och sjunga två sånger uppteck-
nade av hans farfar Gustav 
Welander. Detta är en arkivin-
spelning från Sveriges Radio 
1981. Upptagningen gjordes på 
Hotell Rogge. 

Brodéns kapell bestående av 
Ola Brostam och Christer och 
Lena Odén medverkar i olika 
konstellationer på skivan. Hå-
kan Frykmo trakterar sin kla-
rinett och Patrik Andersson 
kompar Anders Larson i några 
visor. Ingvar Andersson med 
dotter Birgitta Stenberg, båda 
spelandes fiol, bjuder på låtar 
efter Edvard Pettersson. 

Skivan avslutas med det all-
spel som ägde rum den novem-
berkväll när folkmusikprojek-
tet drogs i gång. 

Hittills har man hittat 400-

Spelmän. Fr. v Anders Larsson, Patrik Andersson, Ola Bros-
tam, Lena Odén och Christer Odén. De tre sistnämnda utgör 
Brodéns kapell. 

500 låtar berättar Christer. Så 
material till flera skivor finns. 

- Nästa höst i augusti plane-
ras en spelmanstämma bakom 
sockenstugan i Fogdö, berättar 
Christer avslutningsvis. Vi 
hoppas att det blir ett årligt 
återkommande evenemang. 
Musik och även logdans på än 

så länge obestämd plats utlo-
vas. Att ha viskurser är ett an-
nat projekt som vi funderar på. 
Vi håller på att leta efter lämp-
ligt kursmaterial. 
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