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Ndslovåndok...

Tjlj slut har du alltU fått ännu ett nummer av SÖRMLANDS-
L TEN i din hand. FödMmvåndorna har varit stora men nu
har alltså nedkomsten skett.

Detta nummers tema är LÅTAR och det bör alltså läms med
imtrument i hand.

Sedan förra numret har en hel del hänt; Unqdomringem
distriktsstämma i Katrineholm med tillhörande samkväm,
SpelmanMörbundets årsmöte i Gnesta med många närvarande
och hög stämning, Torekällbergsstämman för en qån%s skuld
i gott väder med mycket publik samt många goda spelmän och
dansare, det kolossala Barn- och Ungdomstinget i &kilstuna
med hela 2000 deltagare från helm landet, den pånyttfödda
Julitastämman samt ett antal mindre träffar.

Ungdomringen och äpelmansförbundet har tillsammans arran-
gerat scenfurestäl]nin%ar i åtUlarholmen, Södertälje,
järna och Oxelösund med musik, dans och sång från respek-
tive orter. in turné s0:7) fortsätter i höst.

Spelmansförbundets hedersordförande 'Gustaf Wetter (ej helt
okänd) har genom skickliga föräldram försorg lyckats fira
sin 70-årsdaq på en lördag, närmare bestämt den 3/4. Bland
mängden gratulanter återfanns givetvis även en stor mängd
spelmän. Ett vårdträd spettades ner i den frusna qrUmattan,
och som befarats upplevde trädet ej sommaren. Detta är en
lycklig til]dragels ty det betyder att vi även i höst får
anledninq att fara till Gwtaf och plantera träd, spela och
trivas. Den gode Bd iriksson i Mariefred har sålt trädet
med exceptionell %aranti: utbyte tills något exemplar tar
sig.

Det fortsätter att blba vårvindar över den svenska folk-
musiken och folkdansen. Många nya, L!K!s? medlemmar kommer
till oss, allmänheten blir mer och mer intresserad och inte
minst pressen har på senare tid visat ett kraftigt ökat
intresse. Länstidningen i c'ödertälje går i spetsen med en
rad synnerligen initierade artiklar under våren, samtliga
siqnerade Chrbter Duke. Tiotalet helsidor på ett halvår
visar tidningens positiva inställninq.

Ett par Saker följ bort vid redU;eringen av det förra num-
ret av S(JnMLANDSL TEN; Sn kommenterande inledning till
Nils Olssons artikel om Gullik Falk bifogas i detta nummer.
Yidare meddelas härmed att artikeln om Gustaf Ericsson var
hämtad ur en äldre årqånq av Sörmlandsbygden.

NUta stCrre sörmländska stämma är Fskilstunastämman i Par-
ken den 22 augusti. Vik dagen, sommaren år lort.

Hälmingar
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Tystbergavisan Från skillingtryck till poplåt - några bidrag j
paral]ellforsknjng av Gwtaf Wetter.
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Ingen folklig viså har blivit mer spelad i Söderman-
land än den s. k. Tystbcrgavisan. Den upptecknades
1932 i Njls Dencker efter förre byggmämren Axel
Fredrik Bergström. Tystberga. och återfinns j
Sveiwka Låtar. Södermanland, sorn nr 1s6.

Mést bekant för de sörmllindgka spelmännen är vi-
såjj j den vermon som förekommer som nr 25 j
"Sörmlanddåtar" (Sörm1ån&kn handlingar nr 12) i
Olof Andemsons arrangemang för 2 fioler. l dessa
två sörmlandsutgåvor är endast en strof av vimn
publicerad:

ja. lycklig är den ungdom. som slipper
att tjäna
utan får vara hemma hos Mn kir och mor.
Men jag är bland dem, som själv fått ta
mig (ram,
Gu" läte mig med liran fil bära mitt numn.

Alla Ur ju underkunniga om ntt en folkM melodi ej
är lokaHserad un en plats. en mcken eller ett
lmd:kap. Sil lir siirski|t fnllct med dc folkliga vi-

Borna. Rom sjunkitx pil marknader som mkilling"
tryck. Kom Bccjan nvxkrivits och sjUnkltR i kök och
\Mkammare unckr uppg|tulrkvu]klr.

jag har roat mik med m Iii rudu pil niWm Lyp|Nka
pamllelle r till den s. k. Tygux:rmv|mn. ncth clul
finm miinm.

Levin Christian Wiedc (1s04-1ss2)

var en stor upptecknare av vismelodicr. Inte m ind-
re än 353 melodier tecknade han upp. företrädes-
vis från Vikbolandct, pil 1s40- talet. Vår viss lims
j två vcrgioner. parajlcllcr till Denckcrs uppteck-
ning. som nr 192:1 och 192:2 j Dr jan Lings llcen-
tiatavhandllngLevin Chrmian Wicdes vis-
s a m Ii n g , en studie i 1s00-talcts folkjjga v\sHng.

Nr 192:1
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A"gys!N!!am!! (1s54-1906). till yrket läkare j
ateborg. var en framstående författare, folkmin-
nes- och landsmålsforskare. Inte minst betydeke-
full t harw intremtnta produktlön är hans Vi b bok.
folkets visor sådana de leva och sjung-
ss ännu l vå r tid, sammanlagt 389 melodier
(Stockholm 1903j. Som nr 323 återfinner vi vår
Tystbergaviga i den mest utföirlfga vemionen. jag
bifogar alla nio verserna och har tramponerat me-
loden från F- till G-dur. Visan har Bondeson från
sin mest produktive sagesman, Adolf Olsson, född
1s41 i Valida församling. Halland. Denne hade va-
nt sjöman i 1s år, men led skeppsbrott. varefter
han övergav sjömansyrket. I nfo år bodde han i
Chicago. Inte mindre än 71 visor bidrog Adolf
Okson med. År 1900 tecknades vtsoma upp och
då hade den farande orolige Adolf gj@t sig till ro
i an f&klsebygd soit1 brevbärare och spelman.

s9s.
Afduhgt. (ValldM

lja_-m--| : i,' u' f' sj;--! -2 ;]
l. Stacbrs den unwlom, som nu $kd1 upp-vik · sa l

4 -P -' ."-}'--'~:ZEM-£'
den·na vII - Id - - mm-må och för · fö - - n · gka

CÉgA'=m min' 'm|
värld! För fakk-het och svek, Dc vill för . le . ch mig, Och

fit ' ' £'G: '_iE=:'i"Z tMEUI
snaror - na, dc 1ip·qer d för · dol . ds fcir mig.

(Gammal hondskrih fr4n mo·te|ef, meddelad M hemmanNRaren lkiW
Augim Johansson i KrlQrd, Vmige fbmmling l Holland )

l. JU är lik en blomma, som i oskuld upprunnir,
Jag hafver ingen fader, jag hafver ingen mor

Men jag år lik ett lam,
Som Ypå 'ildan strand,

Som ute blanu ulfvar skall söka mik fram.

2. Men lyckdig den ungdom, som slipPe' att tjäna,
Så den får vara hemma allt hos sin far och mor!

Men jag är ej bland dem,
ju får väl ta mig fram.

Gud läte mig med äran kunna bära mitt namnl

:i, Ja, stackars den ungdom, som nu skall uppväktm
l denna villosamma och förföriska värld!

Med falskhet och strid
De vill förleda mig,

Ty snarorna, de |iKKa 'å fördolda för mV:.

l. Mitt bröd, det är utspridt xii vida uti världen,
Men gud, han ge mlk |?cka att samla det ihnp!

Ja, uti detta värkens land
Får jag väl Ia mik fram,

itlott jag 1sr årfva kronan pä hårråns hnkl;l hand.

:i. Mik vill iak likna vid böljorna pil halm,
Som drifvas till så månka obekmta land.

Men om vi hinna fram
in till den sista strand,

Ja, om vi segla in i fridens sälla land.

ti Världen, hon synes mig så mörker och besvärlig,
Förty det är så mången, som omsorg har om mig.

Men det får bli därvid,
Jag sliter nog min tid,

Min lott, han år så ringa, det får jag kännas vid.

7. Folket, det hafver mig så mycket på sin tunga,
Jag tycker, det är nog, att man sörjer, hvar för si«.

Ja sörj du för dig,
Jä® sörjer nog för mig'

Tänk efter, hvar och en kan ha nog utaf sigl

X. Ja, denna lilla visa har Sjungaren uppsatt
Blott för den ungdom, som fattig å' som han.

Ty han vet, han ej får va
Förutan långt förtal,

Här är så svårt att genomvandra denna jämmerdal.

g. Tänk efter dessa rader, som enfaldigt är uppskrifm!
Kanhända du har genomvandrat denna jämmerdal.

Men tag hårrån till hjälp,
Det varnar jaK dig,

1)ct kostar intet gud att en fattig Köra rik!

(ljidciat och upp'.m af 5junjµrcn .\ndm Maqr.ur Andemnn )

En ovanligt energlsk och franwtåcndc låtuppteckna-
re var folksko]lärare !!Lug!Ls!.e!eä!!!. BOD till den
gotländske stonpclmanncn "Flomen j Burd'. å]iås
Nj1s Miirtenmon Fredln (1s23-1907). Augim var
född 1s53. folkskollärare i Linde på Gotland 1s74-
1902. sedermera folkskollä rare och kantor i
Loftahammar. Småland, där han dog över 90 år
gammal. jag hnr själv hört denne märklige man
sk|ldra gotländsk folkmugjk j ord och toner och del
var en upplcveke. I Småland tecknade den &ktige
karlen upp 250 melodier. men hang viktigame ar-
bete Ur den stora samljngen G c) ti a n d g to n c r på
mmmanlagt 727 mclodicr. Som nr 31 finner vi viir
Tystberguvka j följande vermlon:

!,""j|M=i;|åAil|p g!

ljl' f' ·' Li |'2 l F' ,'3 l 'l !jj

~ t.; |G0\ 'k, .M'"

µm-:n , |" l m ' 'Il
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IJVETs BORG OCK GLÄDJE

Efter ElfUbet OlofMotter, Florg f Bum.

l. jeg är en liten lilja så nyligen upprunnen
ibland de ogräz Bom ännu uå kvar.
ja fahkhet och Bvek
de vIll förföra mig
ock Bnamrns de Kro så fördolda på min mg.

2. ja lycklig är den ungdom, mm Nipper att tjäna
ock får vara hemma 1job s1jN hulda far ock mor.
jag är ej blaod dem,
jag [år väl ta mig fram,
b!ctt att jag med äran kan bära mitt namn.

3. Folken de hava mig så mycket på sfn tunga.
jag tycker, det är nog att var en Börjer blott för s19.
J.'s sörjer blott för mig,
det räcker nog väj Ull.
Sechn få de leva uti världen som de, vill.

4. Dig vill jag likna vid böljorna på havet,
Born drivm utav vinden till obekanta land.
Ock Ur de hunnit fram
intill den s1stå strand,
ack Låtom 0ss få fara med till liveW gälla land!

5. Denna lilla viså den bar jag själver diktat
blott f"5r en ungdom. Bom fattig är som Jag.
ja, vem får här
vara utan förtal ?
Det är så svårt att leva uppå denna sorgedal.

Av de fem sWoferna är nr 2 = Bond 2, s = Bond 7,
4 = Eond 5 och 5 = Bond 7 med några smärre avvi-
kelser.

Professor Vilhelm Carlheim-Gy]lenskiöld f. 1s59,
upptecknade ett stort anta] visor:";äjiÄä;bch lock-

toner från Vlreda f Småland omkring år 1ss0. De
flestakanmantadel av lSvemka Landsmål
VTI:7. där VI mm nr 47 återffnner Tygtbergavis&n.
De tre stroferna känner vi igen både från Bondeson
och Fredln. Uppteckningen är från Östergötland
och är Bom i en mera dngbar vemion än någon
annan jag känner till.

b\"'.:"'"i|'j""j±f%s|:j7",'l?Z4GF'3|':£:AM
Kv.q 10 khv·|ir·h01 urh göd J. vM im. .fn··ro oU«, a

e$_ö" :z;:_:|'T.ss,l-? :'|Tia=,·A?"d
·6µ· ovr · 000 4· Iik Kw ·4 hr 400} · · ·dA j4 mio dig.

2, lh:k lyckliic dr den llieka, mm dipper till mi Vm
nOk Kom hr vnra hemmti hm Mn Ko¢h (nr ork mor.

ben lotten Md ej min,
1&k år du hl mi6 Imn,

Gud 1Ale mät med uriin få bXm jnitt nnmn.

3. Men Yi0aWnA de lliru mik 4 mycket A uiu tunöca,
Gad gifve all i värden hviiren tick Nlrjn blott för UK.

JV Ukjer blott 1Ur mlk,
del räcker rnik IjOK till,

nck Ar(hln f'år jni: 1c(\'h i \'urden NCbUb jAg vill.

När det gäller paralleller till svenska vlsor. lönar
det alltid mödan att ge sig i väg &terut och pene-
trera den flnländMca folkmusikskjltten. Professor
Otto Anderssons jättearbete är något unikt i sln
ia;&;=g":Wgfd]d och hans uppteckntngsRrbete
omfattar de senaste 70 åren.

Rektor Emgt Laqs hade redan 1ss7 som ledare
för sveK&NaZ"iiäratursällskmts folklorlstiska

insamlfngsarbete upptecknat folkv1sor, melodier
och lekar, företrädesvig från Nyland länga &ter-
ut i svenskbygderna vid Fimka vIken. I hans N y -
ländska folkvisor återfinnervivårv|sasom
nr 102. Den är upptecknad från Heklnge l Lapp-
trUk. Bom ligger str'åx norr om Loviså, stadeo
med stor procent svengktajande befolkning. Jag
återger hela v1ssIj med &ss s0x verser. Både me-
lodien och texten är lntresmnta Bom paralleller till
alla Mttilk nämnda uppteckningar.

102,

HrhiOP, ]0'lkl)trttqk, (j. N.

%4-"3.É7:l£! sj"; G .; :it.s-" '1FM'##
I. LyaW x deo yDDink, oöm ej be-hö(-vor Vm, Bom bgmm )m m

*'m sjii! fl äiY ?ji'3 -2 i'iE"im
van Im a huldg hr ocbmor. AJb io·geo-unu~t, ino

dE~~-és m '
14mdmbuvRHm dkrqa bddo hr ¢Ej ~00 mWm Mm
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L ÅppKk deC mér d bös och U bRrlW,
Oå DX de bliNrr moqot, Ut Milor det un Jord.
m bar dal ght mM mig, u går det ock iood Jik,
sA Or drt med nm Aj|j, till vlublem sim tij

3, Folket doc hnfver hå iuvckeC M hjn cuoga,
1)d vore ImVt bsttre ML sörja livar Gir Mol
Jy arjer ·J 1Ur "r, Jag qjlllf har (ju min dd,
Mb ku llgr varit rioqa, den Ak au kmm vid.

4. AjjA mioa d,¶ksr 114 varit ioik od Nvåm,
Altwdm JAg ahkod Af 1Llk vAuoeo LoR
Det lir du vH a, lik vauoot l cd A,
Lik tårarna hn ruouit pä mim Koder smn.

S, Om MIX de cArnma von pä etC mile,
Bom J4' uijder denoa tidcm hah'er Rit!
Jdeo 14 Kr ett litet lam M trlmmnde Mrjod,
BJud de ryaode ulhmr, oöm locka mW kam.

(b. Orh mik rå vill ,iäk likm vid vö¢0rM M hdvct,
Bom di1f\'.u M vinjen Ull obok:im land..
Men oÅr Nb humle fmn un den um urmd,
Gad läte mig med äraD {å bmra mitt omn.

I det väldiga mmlingsverket Svemka låta r,

det största L sitt dag l världen. finns varianter till

Mstån alla visor och låtar. Det gäller bara att hit-

ta dem. Olof Andermon gysslade ända till sin ål- '

derg höst med dtt Variantreg1ster för Svenska Lå-

tar och i detta hänvisar han i fråga om vår viså till

jämtland nr 247 ochOalarne 1490.

Den först nämnda låten är en brudmarsch efter

Johan Olofsson Munter. Mattmar (1s44-1917). upp-

tecknad av mudkdirektör Axel Boberg. Malmö.

Munter Johan hade spelat på omkring 200 bröllop

och hade 1905 anstallning soxn spéjman på Skansen.

Enligt min gode vän Eric Njlsson. Mattmar, 76 år

gammal. men fortfarande vital och oöverträffad

Bom svensk spelman på klarinett, var Munter
johan en av jäjmtlands största spelmän, som genom

siljå många lärjungar förde spelmaimrvet vidare.

Eric Nilsson aipelar en oästan autentkkt lika lydan-
de gånglåt. Bom han uppger vara från Frösön. Det

stfimmer ju bra in med anmärkningarna till Munter

Johans brudmamch. som följer här:

SvenUa Låtar, Dalame 1490, är en gammal brud-
marsch efter Amus Olof jönsson (1s32-1912).
Sollerön. upptecknad 1907 av Niis Andersson. Av
de två brudmarscherna, paralleller till vår Tyst-
bergavim. tycker jag att Sollerömarschen Kr
minst avvikande från Denckem uppteckning.

1490. GAMMAL BRUDMARSCH

"och strax kom diir en duva fram"

/i:4'.,i|r l i l lj 'r:' ' '.
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Karl-Erik Fomlund (1s72-1941) har f sitt jätteverk
åM"eä6å"äi;eK"f"r"å"n"källorna till havet" givit alla.

som är intresserade av folkkultur, hembyg&- och
natumkydd. en storslagen landskapsbegkr|vning.
Verket är nu synnerligcn svårt att få tag l. Det
gavs ut j flera séparata böcker eller häften, Bom
behandlar olika socknar. En del av &ssa häften
kostar nu pli bokauktioner mycket pengar. Tack
vare en förutseendc styrclge äger vårt förbund he-
la det väldiga verket komplett. inlxindet i tio ovan-

247. BRUDMARSCH

E!'e-ip j, rlKEtet tl?É ~WÉarurm

E,y tn LjhREE11j0 "":rma?mr-t j
#"Ur m -""ii1.mm:mmj:ljqq

Munter Johan hade hört marschen spelu av tvännc xpelmän från Frikön.
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ligt vackra band. Det är mig en kär läMng. Låt-
bemånckt är mycket rikt och lir mycket sv?.rt a:t
överblicka. Jag har lyckab moka reda på två pa-
ralleller till vår vlss. Den Rsrm finns l del Il.
Hk 4, och Kr från Äppelbo Bocken."Oe hålla Qyvt
på det gamla, de ha kvar möbler och bohag. tenn-
stop och dräktplagg men j synnerhet sugner, låtar
och vlmr. Hllr f|nns mycken lust för Ung och mu-
dk, " skrlver Fordund. 52 låtar har författaren
mmlat från denna Bocken. bland dessa en parallell
till vår vlss. Texten känner vi igen. Ännu en vers

har upptccknats ottor två andra Bagesjnän l soc)cnen:

Äpplet det växer så högt upp l toppen.

och när det blir moget. u fallor det nod.
Så går det för mig. gå går det tör äg,

d går det för 0ss alla pä livew s1sts sug.

jämför den finlänUka visIUj Lagug. vers 2! MUs1-
ken har blivit en glad gånglåt med typiUa s]ud&ll

bott] i många andra Dala-låtar och av den enkla vID-

melodSen lir det inte mycket kvar.

It). C:.\ NC1I.Å,T. EJ'TF3 YIFOHS ERIK LARssON UTTTECKN. AV JOIIAN NE9 sK(jdjl.l' NI) ](jé4.

ij'f ' J\ 'j jj' F LULGL=Mm
Js, s&j-)& är dc yng-lin-gar, Bom dip-per d &tt \js - R&,som

tmmµm5 '#'S?m!,. l
- A u _ . _ A * -

rlm-jt ' r'T j_' : å l eéeff f ' ' i
QJ W ' " ' "

Jag är lik - som ett lamm i främ - man - do lbnd, lik
Att xör - ga för sig qjäjv, det råe - ker nog väj till, sen

A u ^. + m -

fill'[i[:t,,|',? ' r,j1)
Q) ' ' '~ " "

[a - ren ib - land ut - var far° jag trä - la mig fram.
får de and - ra le - va u - ti värt-den som dom vi]).

Del TI. bok 6, handlar om järna. 50 melodier lir
upptecknade från den socjcnen: av dema 24 gamla
mor, bal] ade r, skämtv|go,r, kärleksvisor och
sorgev1sor. Att de s|stnämrjda går f moll är ju för-
måelfgt. Fordund hade bland 9bs ssKegman en

gumma med verklig Mngkultur. Pollack Stina jam-
dotter. Efter henne tecknade han upp följande vack-
ra "höga viså", för att använda författarem termi-
nologi.

4". \'lX.\. efter l'nIj.IcK stina .Li y$ujc)tte1¢. K. P. b. 1!'|'ö

XLJ' ld ' F f :" f ' " r f f
. å .,, . ~

W L En

2. Ja,

' ~ ' W
ny - Ii - gen upp -
·1ip - per att

l

%=j-ö'j ij"ft :" f" :r l f ll| !

Ii - l · ten en
1yck· lig år den

_ . R¶ _

Ii) - j&g Bom

ung - dom, Bom

. A ,

ej "' " ' ' H "
run - nit I - bl&-&nd det-ts o - grUµom än - m där kvar.
tja - na Och får v&-ra hemm& hoo dn hujU fkr och mor.

%"p?" lf' ¶'fjjjjj! j,!
hbk · het och ·vek vill blott tör - le - ds mig, Och
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dds - ror - ns do lt6 - && 4 för - dd · ds pl mJr dig.
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för Mg, Jak Nrjcr hlott fllr mix, det rih'k¢or llnk rill till. Men Minn Mr J10k km hilr l
rflrklm mm JnX ¶l|l.
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Texten känner vI igen, i.öez mdodlcn hnr Ju Into ott
dugg med ntgon av dc ursµrjngj> L.,.,jtecknlngarm
att gt$ra.

För jKmförelm med tk'lYN¢lulnN TymxnYllv|Nll Ur

i» hhr läten tranNµuwrtld till K-lnoll. $µM duu

och sé och däm Mklv. vare vi hm' kommit: WMeu
lir kvnr, men melcxllen har blivit cm hell tinjwj.
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Smnerllgcn en vacker melodi l Den rekommenderas
varmt ull alla mina spelmr.mvänner! I Sörmland
är Tystbergavisan 1jub och durbetonad, i järna i
Dalar'ne en duter BorW" :a j rrdl.

Melodien till vår kära Tystbergavjsa måtte väcka
till liv spirande poetiska anlag. j?g har två talande
vackra 6cv16 för mitt påsl±enc!e. Spelmän brukar
ju roa sig m:id i.;t k"" 'p('72 "'": mclod!er till en text.
mm de tycker om. tur lir iörhållandet det motsst-
ta: en dikt h:ir ko"mnit till Få grundval av en äldcad
melodL Och det är två rmdlemmar l vårt R5rbund,
som har diktat följande två vackra vIsOT\ soyy1 jag
med QUdje bifoEar som komplement till den ur-
sprungliga skillingtrycksvisan. Författarna är
Hjalmar Gustafsson, vlnmåkcr. och Elimbeth Lind
bom. Drejargatan l. Stockholm.

m m m mHjalmar GustMssen var son till Allnrt Gustafsson-
Wall (1s66-1944). en Rirgstr.rk Vingåkersspehnan.
lärjunge till K. Aug. Lindblom och Aug. WSdmark.
SjUlv hade Albert Gustafsg9n m2nga lärjungar och
har betytt mycket för dm stsrmländUa folkmrMken.
I musikål|ska tm undervimle han glvetvis ockd
s|na barn och gjorde ett Uj ;märkemmat framträ-
dande med en kvintett, bcmående av honom Bjälv
och fyra barn. på den stora Bpe]mansstamman hos
Prim Wllhelm på Stenhtunmar 1935. Hjalmar
Gugtafsson (1903-1970) var en mumkaMkt mång-
frestande man. ledare för blågorkcstrarna l HÖ9s)Ö.
Rejmyra och VIngåker, ttkt!v medlem l Vlngåkers
orkesterfören|ng, men framför allt spclman med
fndlvlduell lUggnlnx. Våren 19(39 bevimdo han en
övning l Katrlneholmt gpclmnnm:tg och överlåmnn-

de då till mig fUljnndc S·jl'l:|'r!'·'- ' l. c.. vuckcr

, 4,,, LE- 'k ~'1 m

t ·", l l j
- "V^ °>m"lc '7ta~ ~

hyllning till hembygden. UppMaget till sin dikt hack
han fått på en spelmanggtäjmma på Julita Skmm då

100 spelmän spelade Tystbergavisan för 6000 per-
.Böner. Kom sedan och säg. att inte dillspelet är be-

rättigat, då en stor skara spelmän är mmlade för

offentligt framträdande!

"jag ser den stora spelmansskaran framför mig än

Idag. De stod framför Bäckmgan l Bina granna
dräkter. De spelade l pjanissimo, men jag Ua tala

om för Dig, att det hördes rent och klart gojn ett
väldigt brus från kyrktorget. Det var det vackraUe
jag både sétt och hört," såcje Hjalmar Gustafggon

och Btrök en tår ur ögonvrån.

SÖRMLANDSVISAN

Text: HJ. Gustafgon

MuMk: Bergstrum

l. En sång till Dig, o Sörmland,
vårt bamdomem rike.
Sången som skall ljuda

av kärlek och av tro.
Av alla fagra nejder

Du st6kcr Din like.
Landet på vår jord,
diir jag bygga vill och bo.
l sommnrgolens Mken
och fåghim alln ljud.
Du ligger 90171 en pUrln
l Inger gommnrskrud.
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2. Med Dina fält och Uogar,
Du är Bom en hägring,
sk&naste av dia
Du alltid för 0ss Mår.
I vördnsdsful] beundran
vi Uådar om fägring.
Lmdet är vår hembygd,
Din skönhet ej förgår.
I Bommarsolens sken . . . .

3. Vi priser Mg Gud Fader
för allt vad Du giver
För all rikedom,
sOXYl vi tager ur Din hand.
Men h%st av allt l livet
det ändå förbliver
hembygd bott) vi älskar
vårt Södermanland.
I sommarso]ens eken . . . .

Elimbeth Llndbom var syster till Gerhard och
Bernhard Engman och fm Vivan Granhammar.
alla R5dda i Engmanstorp i Flöda socken.
Elkabeth ä1skade, ltksom sina syskon och givet-
vis även svågern Ernst Granhammar, vår svenska
folkmudk och var en trägen gägt på Stockholms
Spelmansgines månadsträffar och så ofta hon kunde
på vårt förbunds mämmor. Hon var mycket muM-
kalisk och lyhörd för den sörmländUa folktonen.
Det kan jag intyga, ty jag har många bevis på det.
1967 tecknade jag upp en polska, sonj hon trallade
med mor säkerhet för mig. Låten kallade hon
Morfars polska. Hon hade den efter mn morfar,
Anders Person, Gnallen. Sköldinge.

Det är stalnning över Elisabeth Lindbonw Tyst-
bergavtm. Den leder tanken till hennes barndoms
bygd, "där var tuva är m ig Ur". Och klockorna.
som klämtar j Flöda kyrka, har jag många gånger
lyssnat till och då nynnar jag för mig själv. i vil-
ket sälkkap jag lin är. Elisabeths viså och orden.
mm jag kan utantill. jag önskar att de här vemra-
derna må bli varje läsares egendom. Det flnns ett
bra satt, på vilket Ni kan uppfylla dennä min &s-
kan: lär Er den utantlll! Så här låter den:

Så väl jag känner vägen, jag gick Ibland om våren.
l min barndoms dagar, där var tuva lir mig kär.
Fast länge sedan mlnns jag dock tackmnt genom åren
rösten, Bom mig lärde: "Se Ull mig Born liten är!"
Så lått i Unn jag gå'
och livet mening får
en vacker smdagsmorgon, när vIntern blir tji] vår.
Hör lärkan där sIn drill
för den Bom lymna vIll
och klockorna de klllmta i kyrkm max lntfll

Nu finns icke E)imbeth Lin&m mer. Innan vintern
var till ända avled hon och begravdes på Norm kyrko-
gården i Stockholm den 25 februari. Arne Blomberg
gpelade Tystbergavisan på sin fiol och läste upp den
vackra texten som en sista hälsning från de sörm-
1än&ka spéimännen och barndomsbygden i Flöda.

Tystbergavisan har spelats vid spelmamstämmor
och träffar. på dansbanor och i kyrkan. vid bröllop
och begravningar. Den passar j alla sammanhaog.
vanllgtvis spéiås den i Olof Anderssons arrange"
mang. Ska den spelm vid den 9ista färden. är den
lämplig som avslutning: en begravning ska sluta i
dur. Så skedde vid spélmansvännen Sigfrfd Hell-
bergs jordafärd den 22. 4. 1966. då Axel Myrman
och hans spelmanskamrate r spelade visan i säth]ing
för tre fioler och altfiol.

Visan spelades ockd vid Prins Wi]helmg jordafärd
1965 under kransnedläggningen. Det var en vänHg och
durbetonad avslu"nlng på Sörmlan&-hertigens sistå

färd.

F rån Nils Olsson har jag fått ett notblad med följande

kommentarer:

"Sänder härmed en variant av Tygtbergavigan. Det tro-
ligaste är nog att Jon Åberg lärt Mg låten uppe i jämt-
land, där det finns en variant av denmmma. Åberg var

även kreaturghandlare på sin tid och vigtades nog megt
j ,jämtland på gina uppköpsresor.

Ante Tjämblom i Gårdtjäm lärde Mg Spela av' Åberg.

Petter Blomberg lärde l shi tur spela av Tjämblom.
Det berättades l Gårdtjärn, att Tjärnblom varje kväll,
oåvsétt hur vädret var, Ock ut på bron, barhuvad, och
så spelade han denna låt och sedan Ock han in och lade
sjg för natten. Bytoma mm hörde honom gade då: Nu
ha en Ante spelat kväljUäna. Eller ockd: Nu ha en
Ante epelat gonatt-låten. "
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Brudlåt efter jon Åberg, Gårdtjärn, Sättna, ]730-1s20.

Spehid av krael Petter Blomberg. Uppt.: Nlis Olsson.
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Åberg har troligen lärt gjg låten i jämtland, där han ofta befann sig Bom

kreaturmppköpare. Hm var även känd på sin tid mm storSpelman l
Gårdtjäm och trakterna däromkring.

På de ytterm av &sss dagar , närmare tmtämt
196s, har på Ehrlingförlagen utkommit en schlager.
M åla r Ok y rk a , med text och mimk av Sven
Llndahl. en bekant person från TV. Den finns in-
spel&d på grammofonskiva med Lenne Broberg och
Mats Olssons kör och orkemer och har hamnat på
S V E NS KTO P P E N , vilket lär vara något myc-

MÄLAR=yRKA

kel fint . anser somliga. Andra tar det som ett be-
vfs för svenska folkets dåliga smak och minimala

mwikkulmr.

Musiken till denna schlager låter som en dålig bear-
betning av vår Tystbergav1sa. Visså takter verkar

direkt plagiat.

Text & musik: SVEN LINDAHL,

N=-^ '91t|-jgw~ lf EFm==
Det wtrömmar skön mu-Uk fNn en Må- lår- ö- kyr- ka en

Ké' ' l l 'L!l l trt ~==~
poj-ke spe-lär Bach en kväll när inte n3n hör m och orgeln är hms Liv och m-

Eehms s:yr-ka han ön-skar art bli
kan-'tor vill E

pappm fo;pår g3.

Om kyr-kan en &åm bKT h,ms hiw

~j |'i' l =RmErn j. J4'
hlkr-jSgt än-då när pop-tö-ner lju-da en för-sam-]Sng Wr' på Mns

ro-nå toner klå-rå ham rroC-na ]yssnaroka-ra som hör det undor-bar-a km m-

t!h4 j j "- -
sik för-wts.
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Takterna 1-2, 5-6 känner vi igen. Nr 3-4, 7-s lir
almlut en förMm ring av originalet. Sedan deism
åtta takter upprepäts två gånger, kommer en fort-
sättMng, som många ajwer stjlvldrlg. Och g;\ slu-
tar vlmn som den börjat. Detta om musiken.

Texten handlar om en yngling, soit1 spelar en Bach-
fuga på kyrkans orgel, "när alla mämkor sover j
gård och i stuga". Ynglingen vill bli kantor som fa-
dern. Efter Bach spelar han det buta som han
vet: en Beatles. "De få ackord han kan blir mimk
i ham kyrka", står det. Men en som är kapabel att
spela en Bach-fuga. mXte väl kunna gamka många
ackord! Hur det nu är med det, drömmer ynglingen

om titt bli kantor. körlecbu'e och orgelNWlarv. "IJR
börjnr hnn med Fjeatltw och Mutar med fuga. och
alla ska di\ tyck& båda lika vackra Kr". jag tillåter
mig tvlvlu. ljeutles och Ejachs fWPr Kr två olika
sorters musik. ej Jämförbara. De å l' inkonimenm-
mbla gtorhoter. Båda lir lika vackra! IM är en
smusak. Men en sdk lir vIAs: Bachs mwik Sr tid-
1ös, likad den enkla [olkvlsan. Och hur bra falarö
kyrka lin må vara. är jag viss om att om Ugra år
är det diktverket och tonstycket glömt, men Bach
kommer att spelss i kyrkorna. liksom Tystberga"
vimn i sin enkla folkliga ton. vilken verMon eller
parallell spelmän och sångare an må välja.

Copyright: Södermanlmds Spelmansförbund

NYTT SPELMANSLAG

Vi hlibar lanOkapets yngsta lag, Botkyrka Spel-
måndag, vKlkommet i den sörmländska folkmumk-
gemenskapen.

Den tredje söndagen i varje månad träffrie ett tjugo"
tal spé]niän från hela Södertörn j TrädgårdsWrpet
l Tullinge för att spela, dricka kaffe och trivas.

Träffarna börjar kl 13. 00 och kontakta gäma
Lennart Stenbäck eller Georg Mahnkvist, om Du
vIll veta mer.

Hvem Kr ej så Kod, som en Bonde på Rokarnc :'

Sedan äldre tider hafva Rekarne-borna varit af sina när-
maue grannar hållna för kakmr och öfvermttare. så att
man nog ofta får höra en Wingåkrare. Åkersbo o. s. v. ,

utguta s i tt skryt i ofvamående utrop. De måst egna
sockenfolk i häraderna äro de i Öija och NäUulta för-
samlingar, båda Ufven med gammaldags driigter. hvnr
s:n för s19. Rekarnes forna förhållande till öfr. Söder-
mani. . då Sorunda och Wfngåker undantagm. torde tiden
för alltid böngrumlat. Genom foRBätta, noggranna forsk-
nfngar vinnes likväl alltid n å got hekt der - Intet är
gjort.

(R Dybeck: Runa 1s50)

HÖRT I SÖRMLAND

Vi hade 9péjat vid Julita skans en gång på SO-talet. Så
skulle vi. ciYGa fem spelmän. uppsöka en matgervering.
Då vi närmade 0ss byggningen släpade två kvinnor utan-
för denna på en stor trälåda. En av kvinnorna säger högt
till en numera avliden spélman. som gick före 0s9 andra:
"Kom och hjälp till här och viså att ni är en karl!" Han
gav mig sln fiollåda och så svarade han:"Hjälper er med

lådan gör jag gärna. men visa att jag är en karl tycker
jag Inte är passande!"

S N Tre Rosor

SPRÅK

Härförleden hörde jag ett radioprogram från Norge. Man
skulle spela "Ouvertyren till De Smilende Konerna fm
WlnOor". På svémka "Ouvertyren till Muntra Fruarna
i Windsor".

Så undrade jag. vet vi att danskama Uger:

knallen " moped
snorketrä - rökpipa

eller skåningarna:

tocke - tupp

pogga groda

eller stockholmsklllama:

stasshugc stndshusct
ju9åm Djurgården

S N T re Rosor
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POLSKA efter Karl Gustaf Andemson, Aspö
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Uppt. : Olof Andersson
Ärr.: Allan Ljungdahl
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Gustaf' Andersson i Husby, Aspö socken, var född
l RX3 i 'I'uringe. Ovanstilel)(le polska var efter en
spelman l"recUunc] i iiver-Sc'lö, vilken liirt elen av

l:lnckarcn nc'h ol'g:ll)ist('l) Björkström. även han
I'l':tn Över-S,,lö.

T P LI = W ·
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Sven Kjellströms Testamente
Hur förvaltar många av våra spelmän i vårt avlånga
land det folkmusfka]iska arvet efter våra fäder och
förfäder ? Den frågan kan man med fog målla sig,
men att få något rejält svår på den kan man nog inte
hoppas på.

En del spelmän vill vid uppapelningar inför publik
vIBB hur duktiga de är och spelar de gamla pokkoma
i Bvtndlande fart, lagom att målla upp i en 100-meters
sprintertävling eller en motocross-tävling, men ;iijäO-
lut iote till att dans& pokka efter.

Betecknande för detta är en epbod från 1930-talet.
Undertecknad var då tilkmmans med en ökänd brödra-
trio hiir i Medelpad. De spel&de sfna låtar med en
ohygglig fart och när jag sade till dem, att det inte
gick att dlRnsa efter deras musik. svarade de: "Det är
ingen som danmr de här polskorna nu. u det gör det-
såmma hur vi spelar." Man får vä] Uga. att det är
höjden av stilvidrighet att komma med sådana yttran-
den.

Under 1940-talet Mod undertecknad i förbindelse med
professor Sven Kjelktröm per brev och vi avhmdjade
rätt mycket på det här området under den tider.. Sven
Kjelktröm skrev bland annat i ett brev några rader,
bott] jag betraktar som ett tésWnentc, inte bara för
mig utan även för lancicts övriga spelmän. Det är värt
att ta del av för alla spelmän.

Sven KJelktröms Temmente

Man bör betänka. att pcMkan har blivit
en ursvensk mudkform, som icke längre
dansas, men bör, liksom menuetten ifrån
en minnen tid, framföras i det tempo som
betingajdes av dansen för att komma till sin
fulla rätt.

ja, det var under 1940-talet, då po]skedansen låg i
lägervall och så att säga i dö&ryckningama, som
dessa uttalanden gjordes och det var i Bistå minuten
som en stor del av pokkorna räddades undan förgäng-
eken. jag kan nämna en del av dem som räddades här
i Medelpad: Senpokka, SlänHolska, Bakmäs. Snurr-

bocken, Gammal viinmer. K rlng-µ'hsk:i. Gamniel-tmk.
Men migpolska och ni|AjK)lgks har det inte Lvckaw att (;1
tag pil någon som kan. Man bara får höra tåjäs om att
den funnM.

l Dalarna har johan Larsson i Gagnef och tng'mr Ncmnw:
utfört ert intenMvt arbete med att plock3 ihop rvstEl11s
av den äldre danskulturen och de har lyckm turFl in en
hel del p<Mkedanscr. som :inn:n's skulle ha varit
till förintelse.

När på 1ss0-talet de nationella vägoma gkk mycket
höga vid punschborden Hs de olika stu&omatkoerna
i UWsala. bildades det ett "Folkdanslag" vid rmnm
Fflocborus. som skdle rädda den svensk3 foOcdansen
från förfall. Vad gjorde de dä ? Jo. de anammade Ope-
råjjs balettmägtares tilltag att skapa folkdmser. som
aldrig dansats bland 1l)mogen. Vi kan nämna någm
Daldansen, VIngåkersvalsen. VästgiMpolska m. fl.
Om Filochorus° medlemmar i stället s&t sig ut på
lanUbygden och bruken i Uppsalatrakten och bland
lantbefolkningen i övrigt, och samlat in de daxwer och
lekar som ännu levde kvar, då hade vi haft en stor
rikedom av folkliga danser att tillgå. Men se det gick
inte; det fick inte finnas något som påminde om bön-
der. torpare och arbetare. Det skulle vara fint och
imponerande och man skulle visa okunnigt folk att så
här damade vi på den svenska landsbygden i forma da-

gar.

Dekadansen hade börjat och det torde vara tämligen
svårt att hejda den, men så småningom kamke det
lyckas att till en del stävja den. Det är rätt många
folkdanslag som redan tagit upp de äldre verkliga folk-
danserna på sitt program och det är ett bra tillfälle
för spelmän som kan komma i beröring med dem. Gör
ett bcsöök på deras övningskvällar och ni kommer att
få stor behållning av detsamma. Tag med era fioler
och spela med i de olika polskorna och ni har snart
lärt er tempot. ryunen i de olika pcMkorna till mor
fromma för er själva och för publiken, som då får
höra hur pokkoma skal] gpe]as.

Nik Olsmn
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l. "Bakmäs", polska efter Pelle Dahlin, Kårstam lindal, död omkr. 1s90
Spelad av I P Blomberg, 1s65-1954. Uppt: Nils Olsson
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POLSKA efter nagnar Karlsson, uppteckning och ärr: Lennar't Bergström
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Lennart Bergström har upptecknar. och arrangerat dessa två polskor

efter nyckelMrpospehren naänsu" Karlmon, som i sin tur lärt dem

efter sir. far Auqust Karlsson.
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POLSKA efter Ragnar Karbson, uppteckning och ärr: Lennart Bergström
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EN HÄLSNING FRÅN TRE VETERANER

Med veteraner men:ir jag i detta speciella fall tre
sörmländska spelmän, som var med midsommardagen
1925, då Södermanlands Spelmansförbund - på Ernst
Granhammars initiativ - bjladeg på en stor spelmans-
stämma i Majmköping [k tre veteranerna ur Arvid
johaxmon, Katrineholm . C3rl Gustav Axelsson, Flöda-
fors och Gustaf Wetter. Katrineholm.

0

A rvid Johans s o n , Halte Johan, är pigg i huvudet
men springer inte lika fort som i forna dagar. Hm: h:ir
ont i benen och är dålig när det gäller fotboll rikt iop-
nfng 100 m. Men han är fortfarande odagbar när det
gäller att berätta mer eller mindre (mest mindre) an"
ständiga historier och (o)sanna berätteker ur livet.

Han är född 1883 och är Uledes snart ss år. Han är
med spelmännen j tankarna på alla derm träffar och
spelmansstämmor. Själv kan han inte nu vara med
utan lever på alla ljusa minnen från flydda tider. Han
har då sannerligen mycket att berätta från dn spe]-
mamtld i ungdomen. då inte ett större bröllop eller
kalas kunde gå av stapeln utan att Arvid i Hjuieua var
med som spelman och glädjespridare. Han hade en
egen ägandes häst. som han åkte efter ull och från
bröllopsgårdarna.

jag skulle tro, att han är den siste nu levande BOnn-
ländske spelmannen med pergonliga minnen från de
gamla bondbröllopen med rid- och prästnn&rscher,
skänklåt, stcklåt, fisk- och korvlåt mint inte mtnst
brudpolskan.

Under förbundets första tid spelade han tfllsammans
med Carl-Erfc i Lind och Albert GuUafsson, Ekeby,
Dunker. Den sistnämnde blbte klarinett. Det var ingen
dålig trio. De spelade bl. a. för Gustaf V på festspelen
i Mahnki5ping 1930.

Nu är både Carl-Eric och Albert i Ekeby döda sedan
många år tillbaka. Genom Arvid johanssom förmedling
har förbundet i gåva erhållit den duktige klarlnettbläm-
rens båda inmument. en klarinett och en fiol. Båda är
nu reparerade och i gott skick. Fru Karin Gustafsson i
Ekeby bringas ett varmt tack för den värdefulla gåvan.
Spelmansförbundets styreke lovar att väl vårda och
flitigt använda både klarinetten och fiolen.

Carl Gustav Axelsson Urjumm allavethandi-
kappad; han har två gånger råkat ut för bilolyckor. Ef-
ter långvarit sjukhugvistelse sItter han nu i sin rulktol.
lian bor f sitt gamla hem bredvid Flöda kyrka. Han blir
skött och ompysslad och det är en fröjd ntt hälm pil ho-
nom i hans trevliga, ljusa hem.

En snk förvånar mig alldeles gurgkilt och det år hnm
glada spclmmwkynnc'. Det fordrw dä mnncrjigt'n en
särskilt stor Wrtlon Kött och Kiått humör för att inte
tappa sugcn trots olyckor, Aorgpr och motigheter.
i'mka männlskor bli r glacln och poMtivn, nii i' dc' Bprii-

kåt en Mund med riksslx'lmjlnncn i rulktolcn, lXimin
vittnar Märta Ramsten. sonl KJort miinjni och lånm
bandinspclningar.

l räddningsaktionen nv vår folkmuaikskatt har Axekson
i Flöda v,irit en av de mest kvnlificemde bjdmmvar-

na.

Den 15. Il. 1970 hyllade 10 spelmän minnet av levande'
och bortgångna Flöda-spelmän. Då var CG med och
spelade fiol för åhörarna, trots att han var Hinden vid
shi rulktol.

En annan Floda-spelman väckte också uppmärkmnhet
för sitt soloframträd&nde: s4-årige Ivar Boström. Valla.
10 spelmän från Katrineholm deltog och spelade låtar
enbart från Flöda.

A G Rosenberg, kantor j Flöda 1s23-1s35, är kamke
den märkligaste representanten för folkmudken i denna
traätionmka bygd, men även Albert Boström, Ivar
Hultström, Per Johan i Hissjö och Aug. Mahnqvist blev
ihågkomna genom sina låtar.

CG fick en blomuerkvmt som ett ringa tack för sin giv-
mildhet mot förbundet och Hembygdsföreningens ordfö-
rande, grevinnan Maud C ronhlelm-Tömeros, fick ett
exemplar av Rosenbergs nothäfte.

Den 24.11.1970 träffade jag CG på en trevlig middag på
Fors, Flöda. Där bodde Ivan Hultström, r5rbundets ord-
förande 1931-1939. och hade han fått leva, 1µde han
nämnda datum fyllt s0 år. Hultstr&n och Axelsson var
två parhästar, som rent musikaliskt kompletterade var-
andra. Båda var duktiga spelmän och framstående kom-
positörer. Deras låtar kommer att leva. Att CG:9 låtar
kommer att göra det, har han själv sörjt för genom att
på egen bekomad låta trycka ett urval av Bina kompo-
sitioner och Uänka ett exemplar till varje medlem av
förbundet. En värdefull gåva, föw1sso!

Den 23. 5 fyllde CG 79 år. Han blev då ihågkommen med
en värdefull bok: Svemk balladtradition, en diger lunta
på 912 sidor, författad av docent Bengt R jonsson. Han
är chef för Visarkivet f Stockholm. CG fick boken med
dedikation av direktör Joniwon soYn ett tack för sltt ar-
bete för den sönnländgka folkmiMken. Bokerw titelblad
pryds med en vacker bild av ett känt folkvkemotiv:
"Holger Damk han vann scger över Burman". Detta
återfinner Du i Flöda gamla mcdclu&kyrka, dekorerad
av A)bcrtw Plctor. CG känner vII) till detta; varje ^-
MK bcvktar han hömusmn i uin hembygds kym och
har dä tillfälle att Mudern dc miirklWn målnlngamm

C; u b t n f W c t te r Ur nctdnn tre år fojkpenmonär, men
llkn fullt hnr Jng elit och dii tjtingtKjort Aom vikarlermde
fo]kMkollurarc'. Det hnr Kiitt bra: hlttllk hnr Nk inte
bjlvlt IhjHkhiWn liv ck·vurnn.
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Nu är det dock Blut med vikariermdet. Men låtspe]n|ng
och låtforMiing kommer jag att syssla med så länge
jag andas. För tillfället dviiljes jag mimt en gång per
vecka j den statliga institutionen Svenskt Vbarkiv,
Observatoriegatan 17 , Stockholm.

Mina 603 uppteckningar från Sörmland har blivit mikro-
filmade och sedan uppförstorade och kopierade i A4-
format. En kopia skänks till Spehnansförbundets arkiv.
Samma blir förhållandet med de klockarnotböcker vi
har, Widmarks notbok såjXlt s1st men inte minst Olof
Anderssons uppteckningar från Sörmland 1935-3A - en
nätt samling på 1002 melodier,

Märta Raxmten har per band spelat in en hel del Börm-
ländska melodier, som konstigt nog inte blivit uppteck·-
nåde. Om tiden och mina krafter räcker till, är det
meningen att jag skåjl teckna upp dessa låtar så gott
jag kan. Om det lyckas, är det ett stycke på väg mot
ett må], soky1 inte bara vi spéimän ser fram emot:
Bandimpelning + traxwkribering. Det åtemår mycket,
särskilt i fråga om det sistnämnda.

l fråga om stämmor, kurger, föreläsningar m. m. glä -
der jag mig hjärtligt över aktiviteten. jag gläder mig
ockd åt mmarbetet med Sörmländska Ungdormringcn.
Vi kompletterar varandra och skall abso]ut gå hand i
hand. Ungdonminget i Eskilstuna 17-20 Juni måtte bli
"nått i hästväg"! En annan ©tidlände sak lir spelmam-
suimman på julita mi&ommardagcn kl 14, 00. Gläd-
Jande att den traditionen fick liv igen!

Den 3. 4. fyllde jag 70 år. Jag hade feber Bom sviter
efter en svår förkylning och dessutom hade jag fått
baltroa jag var hemma mot läkares inråden och blev
över hövan uppvaktad och ihågkommen. Spelmännen f
Sörmland uppvaktade med giivor av allehanda slag.
blommor, böcker, blomMercheckar m. m. Dcmutom
planterade de k]ängrosor och ett vårdtråd t min träd-
gård.

jng är Mor och tjock, men dc Worcle allt dt' kunde tör
att platta Ull mig. jng tänker med glMje och stor tack-
mmhet pil den dagen och lir glad lit titt jag inte Kick un-
der jorden. Tack alla och envnr!

Plu a~ u&'t· å"j "'? ¶"'%eu·%

='=":4':E1'
Er b&kg'd 'm" ,7±=

"'""' q-¶ygi:0

Veteranerna från 1925 sänder Er alla genom underteck-
nad Mn hjärtliga spelmamhäWning.

Styreken ska]l göra allt vad i dess makt står att de två
gamla Flock-spelmännen Hake johan och CG Axelsson
kan vara kroppsligcn närvarande på stäxnman på jullta
Skam den 26. 6. Att jag kommer att vara där, om Inte
Hin Håle rider märket, kommer Du banningen både att
kunna höra och sc.

Herren vare med Er! jag har Inte tid längre.

Se vidare johanncs tredje brev, verscma 13-1 4.

.

NILS OLSSON OCH GULLIK FALK

av Gustaf Wetter

Den värdefulla artikeln j nr 3:1970 av Sörm]iindMiitcn om C:ullik Falk och de
Tre Spelen har vUckt berättigat uppsccnck. Ni]s Olsmn, Sunckvall, ur då mn-
nerligen en framstående kännare av folkmwlktraditionen j Medelpad.

Studerar man nr 4-s7 i Svomka Låtar, Moddpad, får man ju don upplyxningen,
att låtarna hårdammar från Spel-jöns j StOde, Spc1-Guljo l Borgxjö och Spel-
Erik i Viken. Men l vcrkjlghctcn hur ju Gujlik Falk komponcrnt Jiitumn. Vnekra
är kompcmtionerna, Uven om det vimlar av flageoktter, plz7jcåtl, nrpegkjo nCh
Gud vet allt, En skicklig kompcmtör var Gullik Falk och han vSsAUj, hur hnn
skullc ta publiken.

Men Folkmusikkommlssionen har vill blivit förd bakom jjuxct :' Lever den lljuRtwl
sammanslutnjng(jn än ? Att Olof Andermon och Sven KjullxtrUm med xin e rfnren-
het och lyhördhet fUr det gonuint äkta l Hvcmk sj)dm$lnxtr$ld|tj(m xkujle låta Jura
s19 av Gulllk FMK förefaller mig mycket hcxynn(!r||n. Men Niki ()1mon lhter

sig mnncjr|iken in te lursix.

,
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Känt spelmanspar
med låtar på skiva

ÅHLÉN & HOLM '— INSJÖN

GB

Brosch Nio 41un), al in gulmetall
med Må nch hut"cmalj Treflig faCon.
Ms n,91) pr 31. '

m=

l

m

Brogch Hin Mi:',t, af guldliknande,
höllhar metall, med Iyru (infinj stenar.
Fornnordiskt mibnsler. Synnerlogen
wenig Pris 1,25 pr st.

SpelmaWmret Ndly och Fol-
ke Ostlund i Horndal har som
tldlgare meddelats l Ljusn'in på
eget bolag, Gille GMLP, produ-
cerat en LP<kiva med JO läm
från OMarna och s från Hak
·mOand.
Makarna Ostlund, båda riks-

spelmän, Ur kända i vtds kretsar
som Bk|okllga låtspelare med ett
suupel 6om drlviw nära nW 11!1
fulländning. Fm Nelly är ju bOTYj
bekant Bollnés-flicka född j Len-
nlnge 1920, och började spela fiol
som nloåring. Turnerade flitigt
med oRka gmpper mm ung flic-
ka. I och med g!!termå!et med
Folke Ostlund från By l södra
Dalarna, lnleddu en spelmans-
gärning $om varit bbde omSaltan-
de och rik på framgångar.

I tidigare utgåvor av dalalåtar
på ddva har vi mat fått ]jM$nq
:1]] Orsa- och Slljongbymens mu-
sik, men blir får vi göra bekant-
skavp med de relativt okända men
fina låtarna från Enviken och
dldra Dalarna. Inledande Husby
brudmarsch efter Udd Axel, He-
demor& är en $t|llssm och In-
nerlig låt som han lärde av sIr.
morbror August Lund. Samme
man har oolaå meddelat en ål-
derdom polska från Dala Hur-
by, som egentligen tmtår av tvi
gamla melodier. Så följer en
pokka och två valser efter C. fl.
Erland69on från By, s0m på äld-
re dar bodde l Uppland. Särskilt
den ena valsen "Tältarvaken" är
särpMglad och mtressant. Den
skall ha räddats till eftervärWej
genom Näthån Söderbloms Ingri-
pande. Han övertalade nämligen
C.HE. att delta l spe]manslåv1in-

l gen j Uppsala ]909, där valsen
l upptecknade. Erlandsson hade

då ej spelat på trettio år, men

0 höll sig därefter fjftlgt till fiolen.
En annan spelmun från By, E. G.

' Åberg. har komponerat nästa
polska, en glad låt, drygt hundn
år ggmmal. Vidare tre pobkor ef-
ter den föga kände Vilhelm Hed-

lund i Enviken som hade sin sto-
ra repertoar från sIM förfbder
l obruten tmditlon bakåt till
1700-talet. En av ]Atama kr Ur-
skilt intressant där16r ut en Ml-
ung "Petter l AJa" har trUlu
den för Hedlund och Hr är d0t
verkligen fråga om en "stor·
pokka" vars hmnortsrätt kan
vara svår m fastsmja. Dajul-
dan avsj'jts$ med en vi~odj
från Mock!}ärd efter Anden rt-
seX.

Hak:ngelåtama är av två vi:t

sk.!c!j slag, lem ur den ålderdom-
l.ga repertoaren och trv av deu
nyare stilen. FOnt L Nrnjun&
var:ant av en brudmarsch trän
Skog, en trakt som tidigare hade
så rMnga berömda wpehMa Ro-
nungspobkorna, fem till arrtilé4
tillkxm när j. E. Ost kom hem
från en utlandsturné där han
vantrivts förfärlis. Den men
kända är nr s "Vågmma". Här för
vi lyssna tån nr två "Hembmen"
sällan spelad men hår suvedht
återgivande ÖStiS glädje över att
återkomma till en hembygd.
"Älvdans på LillvUen", en M-
ska som troligen inte är så gam"
mal som man tidigare l spel"
manskretsar velat påstå. Man ve:
egentligen Inte oå mycket om
denna låt annat hn att den u·
riodvis 6pé]ats vUldlgt myckez
Folkvisan från Hög är vUjbMnl
och fV$regb av en vallåt trår
Rånungen som j. e. Ckt hört
$jumsg där. j. E. Hall kan svår-
llgen förblgb när det gäller häl-
singelåµr. Med "Laforsens bnn"
vann han 1929 första pris t en
lättävlan ull den nu tym forsem
ära. '°jämmerdalen'° en gånglåt
efter Garnmel-Rtrmen på Bol|nä¶
finnskog, och polska etter Myr-
Håns l Alha är ålderdomliga lå-
tar. Slutligen gånglåt l E-dur ev
den fine spelmannen Erik Löt j
Vallsta. Fast det nu är över tret-
tio år sedan den kom till, är dei
mg att beteckna xom en ny lä'
i detta sammanhang.

l den enorma produktlönen av
skivor är det Inte otto mon hit-
tar någon med riktiga spelmaiu-
låhir. Makarna Ogtlunds utgåvA
ar en htsMasslg sådim Källände
såväl låtv.ol, utSömnde och In-
spelning.

Hugo Ljmutröm
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Bäste Broder Henry!

Det är snart mer än två år sedan du efterlyue en lätt
och enkel Rheinländer. I min grönaUe ungdom spelade
man i Svalövstrakten en som man kan kalla "var spel-
mans Rheinländer". Den är nog välkänd även i övriga
Sverige. I Skåne killade de äldre gubbarna den för en
"klångkebit" därför att man knäppte pizzicato med
vämter hand på lösa a-d-g-strängarna.

Denna låt är lätt och enkel för en spelman, men den
härstammar från TyMand, så därför blir det en be-
dömningssak mellan dej och vår vän Arne om den är
värd att trycka i Sörmlandsläten. Men som dansen har
sin vagga i Tyskland och även dansats här, är väl en
tysk melodi att anse som autentisk ?

Sture Ni]sson

RHEINLÄNDER från Högestad, Skåne.
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+ betyder knäppning med värmer hand.
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Den 16-17 juli samlas Jmndcts draqspe1svänner i

Norrköping då den stora BÄLGIADEN går av stapeln.

Alla dragspelqre, dragsp'elsklubbar, Gammeldansens

vänner, religiöm muUker och orkestrar osv är

välkomna att medverka i årets stora dragspe1sfest.

Ju kan kontakta Alex Svensson, som håller i alla

trådarna, under adress: BÄIAIADEN, DU-71, Drott-

ninggatan 6, 602 24 NOKRKÖFING.

Bälgiaden är mycket intresserad av grupper av musiker,

t ex enradigt dragspel, fiol och gitarr, som kan visa

sekelskiftets spelstil och repertoar.
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Tre spelmän
av Sture Niisson

Tiden går, våra gamla spelmän lägger ner stråken. Nya
medlemmar träder In i spelmansleden. Många av dessa
har ett förvirrat begrepp om t. ex. Liv-Anderz Gås-
Anders eller HJort-Anders för att inte tala om en Brolfn
i Skåne eller en Bolin i Uppland.

Både gamla och nya spelmän vill jag erinra om att vt
inom Stockholms Spelmamgflle har tre gamla sörmlän-
ningar. De är fyllda s9 - s5 - s2 år. Désså tre vetera-
ner har mycket gemenmmt. De är försynta, de har
själva lärt noter, de har gått f lära hos gamla Sörm-
]andsspelmäjn och varit kunniga var och en på sina om-
råden och i många år.

Den äl&te, Erik Fogelström, blir 90 år i november.
Och alla vet väl att han var Karl Eriksgons sista lär-
junge. jag skrev med nit Karl Eriksson, men alla
sörmlänntngar vet att den ,r,ä,t,te, "Blinda Kalle i Stig-
tomta" hette sål. Det var i grevens tid Gumf Wetter
upptecknade de låtar han ännu på 60-tålet kunde erinra
sig, för nu har Fogelström lagt undan Bina två fioler
till förY1jMng. Det har inte bara fiolerna han vill galj&:
har har ockd en gammal fin Sörmlandsdräkt och om
någon reflekterar på affärer är hans telefonnummer
0s/62 95 72.

Att höra hans berättelser om gamla sörmlandsspelmän
är roligt och tntregsant och alla dessa skulle fylla många
Mor. Fogektröm har gjort en hel del egna melodier.
Hans arbete i Järnvägem tjänst renderade honom inte
bara medaljer inom Järnvägen utan ockd kunglig utmär-
keke. Ännu på 60-talet var han med l Scheléns Spel-
måndag, där spelningarna var så många att han måste
ikläda Bjg rollen Bom kassör.

Nästa år fyller Anton Karlsson s6 år i januari. Anton
Karlsson är känd för att ha många strängar på dn lyra.

Han hnr byggt villor och båtar men är nog för spelmän-
nen mest Wnd f6r sitt fiolbyggande. IM är inte dåligt
att ha ett arbete att försörja sig med, bygga villor och
båtar pä fritid, även hinna med nämn hundratalet fioler
samt dessutom reparera bortåt trehundra Inte bara fio-
ler utan även mandoline r och gitarrer. Nu börjar syn
och hörsel krångla för den gode Anton. som gick j nel-
manslära hos Axel Bergström hemma i Ludgo. Numera
ordnar han med sin hobby nummer två: villaträdgården.

Sörmland har ännu en berömd gpelman i Stockholms
Spelman@lle: john Carlö. som alla känoer från Dot-
papperen, men som jag inte är rätta persooen att ge
alla data om. jag efterlyser den sQm är 1Ättre rmder-
rättnd än jag att träda fram.

Men däremot vill jag nämna spelman nummer tre bland
åldermännen. Olof Hellman. Han fyller s2 år j oktober
och är född j Nyköpingstrakten och lärde gjg spela av
sin far. Han lärde låtar av Sörmlandsspelmän från Ny-
köping, Malmköping och Sparreholm. där det var me-
ningen att han MaUle lära av kantom att "spela på rik-
tigt". Men det blev studler i Stockholm, där han blev
skollärare efter scMnariet. Han har nu på gamla daf
fått svårt krångel med hjärtat och har även han tving-
ats sluta spela av hälsodcäl.

Olof Helknän har under sIn aktiva tid inte txira haft stor
repertoar utan även satt ihop en hel del själv. Anspråkg-
lös och förgynt har Olof låtit sjna melodier gå vind iör
våg, men en av diésså har räddats och den har jag fått
rita upp hår. Liksom alla gamla spelmän är Olof Hell-
man rättmätigt arg på STIM, som gör amrpråk på peng-
ar av spelmännen för melodier som spelats i hundra år.
Han ville därför på något sätt markera detta geoom att
skriva "Får spelas av alla" och han uger sig vara glad
om det skulle bli sjgnaturmelodj för något spelmanglag.

"Lmdsvågstral]en°' är 1jus och glad och framförallt inte
tillkrånglad. Den är lätt att gå efter. Olof Helknän var
god vän med Olof Andersson, som med van hand gjort
en Mtämma, även denna utan krumbukter.
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ADRESSLISTA 1971

Södermanlands Spelmansförbund

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Bitr skattmästare
Ledamot
Suppleant
Suj@eant
Suppleant

Arne Blomberg
Gustaf Wetter
Henry Sjöberg
Allan Ljungdahl
Bd Classon
Thure Enberg
Helmer johansson
Christina Frohm
Bror Andersson

Hohnfastvägen s
Dalagatan 15
Rönningevägen 3s
Rerilavsvägen 5
Box 2s9
Vikingavägen s
Björkö
Hohnvägen 17
Hemgatan 6

151 36 SÖDERTÄLJE

641 00 KATRINEHOLM
150 24 RÖNNINGE
151 50 SÖDERTÄLJE
151 24 SÖDERTÄLJE 1
151 3s SÖDERTÄIJE
150 15 VÄSTERIJUNG
194 OD UPPLANDS VÄSBY
640 32 MALMKÖPING

tel 0755-646s6
tel 0150-10s10
tel 0753-51007
tel 0755-12624
arb 0755-39920
tel 0755-1007s
tel 0156-20020
tel 0760-3234s
tel 0157-204s9

Sörmländska Unk(k)msrinNn

d
ej

Distriktsstyrelsen

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice ordförande
Vice sekreterare
Studieledare
Ledamot
Ledamot
SuWleant
Suppleant

Sektlons,ledare

Dans och lek
Bam och ungdom
Dito fr. o. m. l. s. 71
Dräkt och slöjd
Musik
Skolkontäkt

Sune Åhberg

Bengt Gustafsson
Tord jonsson
jan-Erik Goude
Ove Lögdberg
n _
Kåte junås
Christer Carlson
Bd Björkman
Gun jonsson

Christer Carlgon
Maud Åhberg

Bd Björkman

Ingen Goude

Ingvar Andersson

Lars Berggren

Sjöängsvägen 2
Vallsundsvägen 14
jupitervägen 15
Bryngelstorpsvägen 32
VärmHlsvägen 3 D

Hörbyvägen 43 C
Eskilsgatan 49
Skogsängsgatan 1s A
Orrstigen 2, 2 tr.

Eskilsgatan 49
Sjöängsvägen 2
Skogsängsgatan 1s A
Bryngelstorpsvägen 32
Landsvägsgatan 33
Box 20

613 00 OXELÖSUND
613 00 OXELÖSUND
611 00 NYKÖPING
611 OD NYKÖPING

641 00 KATRINEHOLM

149 00 NYNÄSHAMN

633 56 ESKILSTUNA
633 57 ESKILSTUNA
151 35 SÖDERTÄLJE

633 56 ESKILSTUNA
613 00 OXELÖSUND

633 57 ESKILSTUNA
611 00 NYKÖPING
640 32 MALMKÖPING
643 00 VINGÅKER

tel 0155-32145
tel 0155-32460
tel 0155-s17ss
tel 0155-16949
tel 0150-1s771

tel 0752-12351
tel 016-131272
tel 016-1161s2
tel 0755-35s5s

tel 016-131272
tel 0155-32145
tel 016-1161s2
tel 0155-16949
tel 0157-21342
tel 0151-10574
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Liten minnesjÅ3tå för sommaren och hösten 19?1

16-17,'7

' 17/7

1/s
11-16/s

22/s
2s/s

4/9
11-12/9
16-17/10

3älqiaden i Norrköping. se sid 22.

Usfestival i Västervik.

Folskedansuppv. i Rättvik

Internationell folkdansfestival i äöteborg.

Folkmusikens och Folkdansens daq i EskLktuna.

Spelmansstämma på Skansen.

Sparreholmsträffen (?).

Spelmanskurs i Nynäshamn (ev Huddinge).

Sundbyholmskursen.

sörmländska arrangemang är understrukna, Umkild kallelse

kommer. Boka dagarna.




