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Till Södermanlands Spelmansförbunds medlemmar

Av varmaste hjärtan vill vi tacka er alla kära medlemmar i

Södermanlands Spelmanförbund för vackra blommor, för

många fina mlnnesgåvor och för er hjälpsamhet och stöd un-

der en svår tid vId vår älskade Makes och Faders, Gustaf

Wetter, sjukdom och bortgång. All vänlighet och alla tröste-

rika ord känns för oss så värmande gott.

Tack!

Millis Wetter och Barnen

INNEHÅLL
Med anledning av Gustaf Wetters Hrtgång har
SÖRMLANDSLÄTENS temaserle om olika sörm-

ländska bygder tlllfälllgt lmitlts. I nr 2/77 kom-
mer dock Strängnäs-traktens traditioner att
presenteras och l nr 1/7s är det dags för Söder-

törn.2 Om Gustaf \\'c'ttcr

]0 Om fåglasång och annan fälåt, skrock, skrömt
och trolltyg l svenskk folkmusik

12 Ur uppteckningarna

18 Gustaf Wetters uppteckningar 1917 -1968

19 Till Gustaf Wetters minne

20 När de tu blevo ett

24 Gustaf Wetter överlämnade Vlngiikerslåtar

SÖRMLANWLÅTEN dmribuerm till medlemmarna l Söderman1an& Spelmansförbund och Sörmländska

UngdomMngen. Utomgtående kan prenumerera på Spelmandörbundes cirkulär (inkl. SÖRMLANDS-
LÄTEN) för ett år genom att ditta in kr 15: -- på postQro 12 24 74 - O, adress Södermanlands Spelmans-

förbund. Skriv "Cirkulärprenumerauon" på talongen!

Upplaga: ].750 ex Utkommer 2 gånger per år
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G&5TXF WETTER

Med det har numret av SÖRMLANDSLÄTEN har

vi försökt ge en bild av en människa som

vi höll mycket.av. Men att beskriva Gus-

taf Wetter med ord ar mycket svårt, han

var på något sUtt så många personer i en.

DEN IDOGE FORSKAREN

Gustaf Wetter var en forskare av säll-

synt slag. Han parade forskarens nit och

hängivenhet med en sprudlande fantasi

och en osedvanlig logik. Ett bra exempel

på detta har vi tagit med i detta nummer

Det är berättelsen om gamla seder och

bruk "När de unga tu blevo ett", första

gången publicerad 1931. Man kanske kan

klassificera det som ett ungdomsverk,

men redan där finns alla ingredienser.

Ett annat braaxempel är artikeln om

Tystbergavisan, publicerad i SÖRMLANDS-

LÄTEN nr 1/1971.

Det finns många andra bra exempel på

Gustafs författar- och forskargärning.

Sist i bladet finner du en bibliografi,

lång men säkerligen inte komplett. Vi

är tacksamma om upplysningar beträffan-

de saknade artiklar.

GUSTAF WETTER SOM UPPTECKNARE

Vännen Gustaf var en av landets främste

upptecknare, och hans efterlämnade ma-

terial ger klart belägg för detta.

Vad var det då som var så bra? Jo, Gus-

taf Wetter insåg före de flesta att det

inte enbart var melodierna som var int-

ressanta, utan även t ex stråkföring,

rytmik, tempo och funktion.

Uppteckningarna visar dessutom att han

var oerhört intresserad av det sociala

sammanhanget. Idag kanske detta inte lä-

ter så märkvärdigt, det är många som ar,

eller åtminstone säger sig vara, intres-

serade av det sociala sammanhanget, men

då bör man betänka att Gustaf började

sin upptecknargarning som sextonåring,

alltså redan 1917.

Vi tycker att Gustafs

räcker mer än väl som

upptecknargårning och

egna kommentarer.

ord och kommentarer

underlag till hans

avstår därför från

GUSTAF WETTER SOM MÄNNISKA

I en artikel,

vi Gustaf med

barndoms- och

"Jag, Gustaf Wetter" låter

egna ord berätta om sin

uppväxttid.
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programmet Svenska Oden från 1971.

Givetvis har vi många egna minnen av Gus-

taf som människa, t ex Gustafs sätt att

stödja oss när vi båda kom in i förbunds-

styrelsen. Gustaf var hela tiden beredd

att ställa upp som rådgivare men samti-

digt oerhört mån om att våra egna idéer

skulle gälla. Det var verkligen hjälp,

inte påverkan, som var det viktigaste.

så var breven små mästerverk såväl sti-

listiskt som innehållsmässigt.

För att ge några prov på hans mustiga

brev lämnar vi nedan några utdrag ur brev

vi fått.

Vi överlämnar det här numret av SURMLANDS-

LÅTEN med varm hand till läsaren och hop-

pas att du ska finna något av Gustafs

anda när du låser det.
Något som bra speglar Gustafs personlig-

het är hans sätt att skriva brev. Och han För oss har det helt enkelt varit en myc-

var en flitig brevskrivare. ket kär plikt!

l sina brev var han sig själv och oavsett
om han var arg eller glad när han skrev, Henry Sjöberg A l'nc B lombc 1"R

W P11,L1A, Htdomrk, 0tt fruntlmor, pÅ Nord. !ms00t, r1ngdo mig
och fr&g&d0, om jag vi00t0 opolmnmno namn på J.A, Vd11mdoxw borömd& mA1Mng
Brudon Uålar , BkRoB och otud,1o till Broll0pm&ng l 0«eråjcer . l Sd Åjnxj& -Ot1jn·-
Borgmn - HUD , plmnooh 25./j&B v0t dot. Un hett0 3kutt-KA11o. J4 mr 40t

efter hmo ogen dottor, oöm lovdo på Alderdomhomet l ¢hteråkor bä B0ht oöm
för 5 4r oodan, då m tTUf&do kLµU0R . Nord. jhjmet bjc& om Ola en MnAd
h& 0s utotklln1ng om 0tt 0örmlhjnaot Ulmogehom, ooh då Bk&w&llmder0 t&vj& v&t&
mod, &dlnup0ln1%0n mod m& muolk &t SkutHKallo trodde hon olb kunna fA

u sveM900 mdio. J4 hknv1mAe det 1Él]rd& fruntburot un Blomborg och 3jöborg

och hon kommor att r1n,g& upp 0n&rli&0n, om hon Inte mdan gjort. Hjälp homo'!
J4 trujcur &nn&rg, ut 3vorlgu r&dj0 ger horjlg 3p&lrf-P'&rg pclmka mod komm0~
uror &v KMo-Karl, jkjn kan frujm d0t w0Dh&.

J&, detta var en 11teo del &v md Jag h&x" l huv0t,
jUst nu.

Prldeno tu]l~arogor: Fléila Mm r0spektl¶r0 ISm t lilUMe :

",µg Llje , n"h &- K '&" 'å ,'""""
¢j udiQ '-r

GAyeÅLd "'u ,fU 'L '1' "': '" ' '
Dea 1:)d ,77)3l O") od c"1 64 q A bQLÅ6-

Å Q/'X L'"y .' Kc~ U dc14 tji- , 'JU
Jlqå a1:7 L~"ut ,pjq7ul ~1 Ft"TÅ! "cL, ffmÅ

O l
' " 7 S" a L. . ,& LLM^ tack för D1m vEUn1ZC& deltagyde ord! Det kunde ju inCen &n& den

24.3, stt dot skulle glutn bä olyckligt med st[ en lil!t4 kapaAom Det éLt då gm-

nerllgen genom rÅrig& gorger och bcdrövelMx' mm okU! Lre' g Guds rike

Inn¢)rlu(? vj.vlto! P!?M1nus te vIdet,, collm B&tan?: l Lev oftsvltliSt.

Gud ser Dig, Din sukolej l Ploreant pacls rogae tul i pargjm Ln ltornem v1t&0

tUs,éj l Utte fridom tullpmarooor blomura pä Din !evnåd5 Bug : l

HÄLSA Di N AVGJORT JÅTTRE HÅLPI jj

'"" gimS'
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Jhg,GustafWetter...
EN SJÄLVBIOGRAFISK ARTIKEL OM GUSTAF WETTERS BARN- OCH UNGDOMSÅR, SAMMANSTÄLLD AV .

MATERIAL FRÅN RADIOPROGRAMMET SVENSKA ODEN (1971) SAMT GW:S UPPTECKNINGAR AV BLINDE

JANNE OCH JOHAN WETTER

jag är född 1901 l Gränna socken l Vtstå härad.
jag var nummer fyra av så smån|ngom tolv syskon

Mina tidlgaste minnen domineras givetvk utav far
och mor, som mnnerlfgen hade ett hårt liv, men
ändå hade en ovanlig förmåga att skapa harmoni
omkring sig, att skapa glädje omkring sig med de
allra mlnsta medel och de kunde verkligen förvalta
det lilla pund de hade på det bästa sått.

jag har fått l arv denna kunskap, att lyckan fram-
förallt ligger i något som heter förnöjmmhet. Det
lärde mig min mor och min far, som var gladlynt
och en god spelman.

Vi bodde l ett, ja man kanske inte kunde kalla det
torp, men ett litet friköpt Målle, som med nöd och
näppe kunde föda en ko. Det var ju för litet att le-
va av vartefter bammkaran växte, så far sysslade
med att snickra och han var framförallt skicklig l
att göra laggkärl. Han behövde aldrig mäta med
någon tummock utan han hade det l fingrarna och
jag är än idag på åldems höst full av beundran för
haxis märkliga handasklcklighet, som var typlsk
för smålännlngama sotti växte upp och måue kun-
na göra allting med sina händer.

Hyvelbänken hade han l det lilla köket och där job-
bade han. Virket förvarade han på vInden så det
skulle vara torrt och fint. Han gjorde alla sorters
bykklirl och byttor. Désså blev Ju så måningom
utkonkurrerade av galvankerad plåt, men l början
av 1900-talet levde han på detta.

Han lånade en hast så att han kunde forsla sjna
väldiga bykkärl. Så sålde han dem på marknader-
na f Gränna. Adelöv och Vlreda. Men det kunde
inte bli så mycket och när han var ute och byggde
ladugårdar och Mdant där, kunde det Inte heller
bli så stor dant över.

Han var förresten med och byggde den där märk-
liga järnvägen, bott] gick mellan Huskvarna och
VReda och den har jag förresten själv åkt med en
gång och det var 60 cm spårv|dd. jag kommer
ännu idag ihåg två märkliga uppleveker, om jag
nu får hoppa dit, om teknikem under och det var
första gången vi åkte båt från Örserums brygga
till Hultrum på sjön Ören. Det fanns en liten båt

där då.

jag var mycket mallig, för pappa han kände maski-
nkten, så jag fick gå ner l mask|nrummet och sé
hur pMonger och hävstänger arbetade, och vi kom
över sjön utan att ro med några åror.

Se°n kom vi till Hultrum och det enda jag minns
från detta Hultrum (det var nämligen en station på

vägen Vfreda -Hmkvama) var ett litet lokomotiv.
Det var inte större än att når far stod bredvid, så
kunde han lägga handen på skorstenen. Men jag
hade då aldrig sétt något så märkvärdigt för det
fräste och pustade. Det var min första bekantskap
med ångmmkinen.

Den andra bekantskapen med tekn|kens underverk
var det första bilen jag såg. Då var jag séx år och
gick i skolan och hade den allra mest förtjusande
lärarinna, sott1 tog hand om obs barn. Det är fel
att de här byskoloma skall försvinna, för de var
en kulturhärd för bygden, sarskilt om man hade
en d märklig lärarinna som jag hade. VI lekte på
skolgården och utanför där gick landsvagen mellan
Gränna och Tranås. Rätt som det var fick vi sé ett
moln i fjärran och då klappade lärarinnan i händer-
na och Bä: "Kom barn, så ska ni få sc något myc-
ket märkligt". Alla ungarna klättrade upp på en
gär&gård och tittade och så fick vi se någonting
vi aldrig kunnat drömma om. Det kom något for-
don och det dånade och det rök och det gick fram
med en väldig hmtighet, fortare än en karl kunde
springa. och framtill sått det en gubbe med ett
hjul l handen och en väldig huva på huvudet. jag
tror att det var en pamagerare också och innan
vi vfssté ordet av så var det där konsttga fordonet
förbi 0ss, Det var min form bekanOkap med bi-
len.

~ + ~
Det gick inte att föMSrja s19 på det lilla ställe där
vi bodde. jag får verkligen säga, att det fanns en
extraförtjämt bott) min far hade, som ingen annan
i bygden hade. Han hade förmåga att laga gamla
dragspel. Det var nämligen u, att den tidens mu-
sik bestod mest i att man spelade på gamla magde-
burgerspel. Når man ryckte och slet l det där, så
blev bälgen trasig och luften kom ut och det gsck
inte att spela och - vad ännu värre var - det blev
osUhnt.

Min far var ovanligt musikalisk. jag tror att han
hade abgolut gehör, för han behövde inte använda
stämgaffel. Nä r han spelade hade han en absolut
osviklig känsla för rytm och takt som jag aldrig
hört någon annan månnkka ha vid trakterande av
dragspel.

Han kunde stämma ett dragspel. Då tog han bort
den där lilla tungan, det var en liten metalkkena
som inte var mer än ett par millimeter. Om den
var för hög filade han den närmare skruven och
var den för låg så filade han den upptill, då vibre-
rade den fortare och innan en timma hade gått så
var dragspelet lagat, bälgen var ihoplimmad och
det stämde alldeles perfekt och så kom drängen
tillbaka och det kunde hända att min far fick en så
fruktamvärd summa som en hel tvåkrona för detta
arbete.
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Men det räckte ju inte ändå. Under vIntern fick vi
äta så mycket rovor vi ville, för det var ju bflllgt,
och givetvls plockade vi lingon l stora mängder.
Rovorna var bra, min mor vlsstc tydligen redan
då vad C-vitaminer var, så vi räddade 0ss på det
visct. Men ©vcms var det dåligt med kläder. Vi
fick gå barfota t|lls det frös och den ene fick ärva
den andres kläder, den saken var alldeles given.
Man fick lära s|g arbetmmhet framförallt, det var
Ju nödvändigt, och att vara rädd om mker och tin&
Men trots knappheten rådde förnökamhet och gläd-
je. Det minns Jag från min tidigaste varmdom.

Men så småningom kom de underfund med att det
inte gick att resa omkring på bygden och arbeta
och låta mor sköta om alla barnen och kon hemma
Då fick far arbete i närmmte md. ja, den när-
maste ståcjen var Gränna, men så fanns det en
stad till med lite större expamiommöjligheter och
det var Tranåm Då så mor att VI flyttar dit och så
skedde ocKM 1909 och där kom så min egentliga
skolgång.

Flykten från landsbygden såtte för min del in re-

C' 'l ' ·: i i l "' ---'-- : _' E"-'-$
f k' , J' F l 't l"' '2 '

m I
0( "' ' : 'l

y ¶ \ \ i ;é. lÖ ., . T'_ \,, l l ° i b ' 'e,
'e t' ¶ 0 j " ¶ i

e § . ( m · ' + 0 4
G

,',,,"' i i i ,J- i»Vi ÉI ('h 1J¢V.

¢4 , : ,! !\ ' .

dan ]90s-1910. Nu på äldre dagar händer det att
jag en gång per år kommer ner till den bygden där
Jag är född och det är Ju den TYjCst typkka avfolk-
ningsbygd. Om man kommer till den trakt där min
far år född, så ser man bara skog och nedlagda
gårdar.

jag kan nämna, att jag fomkat i min faders släkt.
Mitt namn är inget taget namn, det är ett gammalt
soldatnamn och jag har funnit att mina förfäder
varit soldAter och tunnbindare l G ränna socken
ända sedan 1754.

Så har jag fotograferat en del av de stugor och
soldattorp där de bodde och då välsignar jag de
här sommargästerna, som tagit hand om dem,
för de har gjort de där små stugoma alldeles för-
tjumnde, så det är en fröjd att sc på dem. Men
hälften av dem år bortglömda och det enda gom
finns kvar är kamke en grushög eller ett plom-
monträd, kamke en syrenberså, gom vkar att
där har varit en familj Bom strävat i många,
många år. Om dom gäller förvisso: "Deras medel
ej s19 sträckte, till ett liv l överflöd. De dogo nöj-
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da om det räckte, till varje dag en beta bröd."
Men det var mnnerligen knappt Att det gjorde det.

jag och mina syskon har l alla fall alltid fått lita
obs mätta, hur konstigt det än har varit. Även un-
der den henwka tiden ]914-1918, med den brist på
mat Bom var då, så fanns det dock mat hemma.
Konstigt nog. Det är ett bev|g för vad en duktig
mor kan göra för sina barn.

ja. ifråga om skolan kan jag ju säga att jag år till
yrket folkskollärare och mina s18tå tio år Innan
jag pensionerades har jag varit ämneslärare. jag
kan sä9å att jag hela mitt liv gått i skola och senad
Igår (april ]971) vIkarierade jag för en sjuk kolle-
ga. Men det skall nog Inte bli d mångA gånger till,
för dels är jag för gammal och förmår mig inte på
det här nya som de väldigt vise och fömåndiga i
skolöverstyrelsen ger direktiv om, och dek orkar
jag Inte med det längre. Men anntws har jag aldrig
haft några svår1gheter med dlsciplln, för det är
det vikt|gaste för en lärare. ja, det allra viktigag-
te som lärare är att man själv tycker om barn och
vkar det. Då löser sig nämn alla problem scxjar«

jag tror nog att jag hade ganska lätt för mig. jag
kunde ABC -boken utantill Innan jag började skolan.
Det var nog ett minus, för Jag tyckte det var väl-
digt tråkigt med de andra som stod där och tragg-
lade. jag kunde nog inte läsa. men jag kunde allt
soit1 Mod i ABC-boken. Det var en lycklig tid men
jag fick Inte tillfälle att tacka min förtjumnde lä-
rarinna. för sedan när Jag blev vuxen och skulle
söka upp henne var hon död.

jag har haft förmånen under min långa skolgång
att få gå l många fina skolor, men den jag anser
vara bäst och som jag minns med kårlek och upp-
skattning, det år min första lärarinna.

Sedan så fick jag gom sagt var gå i skola l sta"n
och det var skillnad det, för det var redan på den
tiden så kallad A-skola, dvs att en lärare har en
klass och di skedde också l småskolan. jag kom
till en, jag tror att hon hade det förtjumnde nam-
net "Nypa-Lena", för hon nöp ungarna så dldeles
rörskråckljgt, så de var blåa och gula på armarna
jag kom in där och hade ju bara gått ett år. jag
skulle gå l andra klass l småskolan och det forma
jag fick l läxa var hela multlpllkatfomtabellen plus
lillkatekesen och de tio budorden med förklaringar.
Det skulle jag lära mig till dagen därpå och det
kunde jag Inte klara, fast jag läste och grät hela
natten och mor hjälpte mig, men det gick inte.
Men ärligt sagt blev den lårarlnnan och jag myc-
ket goda vänner och multfpllkatlonstabellen lärde
jag mig och det anser jag mycket vIktig, för kan
man den så kan man mycket av matematiken. Det
f|nns elever nu, som går l gunde och åttonde k1a+
sen och som måste ha en tabell framför sig för att
veta va 7xs är. Frågar man va sX9 lir, så svarar
de att det år lite mer ån 70. Det är den nya, mo-
derna matematiken, som Inte jag begriper och
som jag Inte anser vara någon exakt kunskap.

Blinde Janne (1843-1926)

Vad betrUffar Hllkatekesen kan man såga Att det
gick till överdrift, men inte kan man säga att ord-
förrådet blivit bättre hos den svenska ungdomen
genom att man tagit bort bibelkumkapen, katekes -
undervisningen och pgalmboken. Man märker san-
nerllgen att de har ett mycket fattigt ordförråd.

När jag gick i folkskolan hade jag en alldeles för-
träfflig lärare, som förremen började lära mig
spela fiol. jag minns honom med Mor glädje.
Detta fortmtte jag med under min tid på gynna-
slét och jag lärde mig spela fiol hjälpligt.

Kristendomsunderv|snlng hade vI den första tlm -
men varje dag under den första tiden. Ena dagen
hade vi biblisk himtoria och andra dagen hade vI
katekesen och så hade vi en stadig morgonbön på
femton minuter varje dag, Det hade vi ocKU i
reakkolan och jag mlnns med vördnad min kris-
tendomdårare, Anders johan Berg, Det var san-
nerligen en man som man dg upp till.

Seln var det så lycklfgt att jag fick fortMtta och
gå i fyraårig realskola, men jag duuide efter tre
år. Då hade min äldsta syster gift sig och flyttat
till Stockholm och hon så" att Du får komma till
Stockholm och bo hos mig, så Du kan gå på läro-
verket. Och Jag var nog djärv för Att inte diga
dumdrlstlg att gå tre år i gymnasiet och därför
låste jag latin och andra mker enmm pil somma-
ren och komtlgt nog så klarade jag det. jag klara-
de latfnen och jag klarade matten och jag tror att
jag klarade tyskan också. men alla pluggämnen,
krktendom, geografi och sånt dlir, dabbade jag
mig på. jag kallades In till rektor och han tittade
på mig och undrade vad jag var för en kämpe som
kom från landet och vad jag skulle göra på Norra
Latin. Men han var mycket vänlig och sa att det
var bra gjort att Du klarat det här, men jag ska
råda Dig som gammal skolman att gå Du i fOrm
ring och gå i vanlig takt och det gjorde jag.
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På den tiden föMSrjde jag mig genom att ge pri-
vatlektioner dek för bättre måxjs barn som hade
svårt att följa med - jag 1Ute läxor med dem l
reakkolan - och jag låste med minn klamkamra-
ter, särsk|lt l matte och även latin.

Sedan blev jag student och jag vIlle bli läkare.
Men vad skulle en pojke göra, som Inte kunde få
låna fem öre och jag kom hem till min hemstad
Igen och gick och hiilmde på min gamla skollära-
rinna och berättade att nu kunde jag både multl-
pllkatlonstabellen och llllkatekesen.

Fömta terminen efter det att jag blivit student för-
sörjde jag mig genom att spela på bio och jag hade
en väldig Inkomst på 32 kronor i veckan. Men mu-
dken blev dlirefter, jag hade vlmerligen tagit
fiollektioner av en hovkapelllst i Stockholm, men
jag erkänner vIlligt att det var dålig musik. Man
skulle ju välja stycken och vI hade ett väldigt not-
förråd. Rätt som det var kom det några hästar
springande och då skulle man givetvis ha någon
livlig sak l lämplig takt. Sedan kamke det var en
förtjumnde kärleksscen och då skulle man ha en
såts i andante och så då r. Det var sannerligen
inte så lätt att skifta. Men ledningen var belåten
och jag fick åtta kronor per gång.

Från min allra t$digaste barndom är minn minnen
förknippade med sång och musik. Min mor, Hedda
Wetter. född johansson (l s73-1 941), var mycket
muslkalkk och hade god sångrat. Hon hade då
sannerligen annat att göra lin att sjunga under SItt
stHivmmma liv, men intresset och förståelsen för
mudken följde henne under hela livet,

Hon var gift med johan Wetter (]s69-193s). en be-
märkt spciman l Gränna-trakten. Båda var födda l
Gränna socken, mor l Örserums Västergård, far

l Rlddersnlk.

Far trakterade både fiol, flöjt och dragspel och på
det Mstnämnda var han miistslre. Han hade ett
mycket gott musiköra och en utprUglad klinda för
rytm, som vIttnade om de otaliga gånger han spe-
lat till dans l vägaskäl, på landsvtigsbroar och,
om det var riktigt fint, på lekstugor och logdanger.

Från min tldfgmte barndom, jag var nog bara l
4-årdldern, har jag ett livligt minne liv fars spel,
VI bodde då på ett litet ställa i Gränna socken, l
Knopparp, Gränna lf. Far hade arbete som bygg"
nadssnickare i bygden och kom hem på lördags-
kvällarna. jag var då en sommarkväll ute med
mor l hagen och letade efter vår enda ko, som
sprungit sIn kos. Mor var trött och ledsen. jag
hade det liksom på känn, trots att jag var så liten.
Men di med ens hörde vI båda en skön melodi och
mor började genmt få en spUnstigare och hurtiga-
re gång. Hon tog mig l handen och vi stannade och
lyssnade båda, "Far är hemma, " sa hon och log
så vcickert. Han satt på förstugetrappan och blåste
flöjt. Det var en vals han spelade, När jag blev
äldre. tecknade jag upp låten. jag har visuellt
minne. Varje gång jag spelar denna melodi, ser
jag framför mig min far sItta på förstugekvlsten
och blåm i sin flöjt en ljuvlig, stilla sommarkväll
och kommer ihåg, hur jag med min hand l mors
skyndade hem för att välkomna honom.

VALS efter Johan Iv'etter
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Det var denna låt som far spelade på förstutrappen i Knopparp 1905.

Jag har alltid älskat denna lilla vals. jag var nog förmäten att

spela den solo på en folkmusikafton på Musikaliska Akademien långfre-

dagen 1925. Far uppgav, att valsen var efter "Köskamågen Holmgren",

varifrån han nu var.
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Mina första erfarenheter som upptecknare fick jag
1160s Blinde janne (l s43-]926). Han hette egentligen
Jan Knut johtumon -wrutel. Hm var född blind.
Den bl|ndföddes levnad hade två följedagare, som
inte lämnade honom under hela hans jordevaMrlW

mörker och fattigdom.

Som femåring fick han tag i en fiol, som han lärde
sig traktera hjälpligt. Som äldre tjänade han sltt
knappa levebröd som spelman på auktioner, mark-
nader och danstillställn|ngar samt, icke att för-
glömma, på båtutflykter med Motala Exprem till

jönköping och vislngsö.

När janne spelade, hade han fiolen tryckt mot
br&tet, stråken grep han med ett stad|gt grabba-
tag runt tagel och frosch, värwtra handloven var
tryckt mot fiolhaken och det verkade som om han
alltid spe]ade l andra läget. Det var mer än be-
synnerlfgt, att hm kunde locka fram ddana toner
och relativt komplicerade melodier ur sin fiol,

som han dock gjorde.

Det var marknad f Tranås. jag var l tolvårUldern
och hade fritt från skolan. jag var glad och lite
smått mallig, ty jag var kapitalkt och kände med
t|llfredsställelse och välbehag klangen av två fem-
öringar, som klirrade och gjorde s|g påminta om
sin exfstens i min byxficka. De skulle snart bli
orrwatta i knäck eller karameller, som fanns i
stor myckenhet l de många marknadsstånden.

jag gick Storgatan söderut och kom till Lilla Tor-
get och där stod Blinde ,janne och spelade. SItt
plommomtop hade han lagt framför sig och några
koppardanter hade några välvilliga åhörare lagt l
hatten. jag stannade och lyssnade och kände Igen
varenda melodi. Far spelade ju hans låtar. För
mig var detta en underbar mudk och jag förvånade
mig över att inte fler gtannade och lyssnade.

Men så hände plötsligt något. Två fulla bonddrån*
ar kom raglande och skrålande och fick sj/tj på den
blinde spelmannen. De mtte kurs mot honom, av-
bröt honom och vfmde s|n goda uppfostran genom
att börja okväda den ståckaren. Det slutade med
att de två fyllhundarna tog upp plommomtopet,
kastade bort kollekten och - spottade två stora
loskor f hatten. jag stod och tittade på och kunde
Inget göra. jag började gråta och sprang förtviv-

lad hem till mor, som undrade vad som stod på,
när jag kom hem och grät. NÉir hon fått reda på
förhållandet, Bä hon, lugnt och resolut: "Gå du till
torget och tag med dig Blinde janne hem!" Så

Bkedde.

Hemma blev janne väl ompyss1ad, och sedan far
kommit hem från jobbet och fått något till IIvs till-
sammans med vår kåre gäst började en konsert,
som jag kommer ihåg än l dag. Den marknadMa-
gen dutade trots det ledsamma Intermezzot syn-
nerllgen durbetonat för Blinde janne.

Annam var det inte ofta fallet. Det hörde liksom
till att man skulle håna Spelmän. "Varder spelman
dagen, det skall alltid ogillt varda" står det l
Våstgötalagen från dutet av 1200-talet. Spelman-
nen, lekaren, hade inte större rätt ån en hudstru-
ken trållnna, dvs Ingen rätt alls. Det fick jag er-
fara den där dagen på marknaden l Tranåm Då
knöt jag näven l byxfickan i vanmäktigt raseri och
lovade mig sja]v högtldllgt, att jag under hela mitt
liv skulle göra allt för att skaffa spelmän bättre
ameende. jag har gort och kommer att göra allt
vad f min förmåga står för att infria det löftet.

År ]9]7 begökte jag Blinde janne f Gränna. jag
hade då blivit gymnas18t i Norra Latin l Stockholm
och hade tagit fiollektioner av en hovkapellist. jag
var således en lärd man. Hos gelbgjutarmästaren
VIktor Fong träffade jag janne, där han drog en
svtirv. Det var den ttdem elektriska motor i Grän-
na. Når janne fick höra, att jag var johan Wetters
pojke. dutade han med sitt vevande och ledmgade
mig till sitt hem på Bergsgatan.

jag tecknade upp ett par enkla låtar. Så spelade
den blinde en låt med en reprk, som hade ojämnt
antal takter, jag tror det var nio i stället för åtta.
jag var, som jag förut nämnt, en lärd ung man,
som läst lite mwikteori, och anmärkte lite för-
synt: "Det här blir nio takter. Det ståmmer inte. "
janne fnyste föraktfullt åt johan Wetters oför-
skämde son, gjorde i ordning en stor såts av saliv
och det svårta, grovkorniga snuset och gvarade
korthugget: "Dä mämmer, din lue", och u spot-
tade han en väldig stråle. jag sAtt som väl var
Inte l vägen för projektilen. Om det var tur eller
skicklighet kan jag inte bedöma, men den inne-
hållsrika strålen hamnade perfekt j spottkoppen
bredvid kakelugnen.

l' l j==L',"·' "l' l '"""' q" l
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POLSKA efter Blinde Janne
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År I 922 var jag i Gränna l ett ganska pretenti&t

ärende: Jag hade hyrt godtemplarlokalen l min
och hade annonserat i Gränna tidning om att jag
skulle hålla föredrag med mwlkillustrationer om
smålundsk folkmmlk. jag tog för givet att folk
skulle komma i stora skåror för att lyssna till min
framgtallnfng.

När föreläsn|ngen skulle börja, hade sUmma tre
åhörare infunnit sig: Blinde janne, soIn gick in
gratk på alla tlllställningar l Gränna med omnejd
vaktmämren, Bom dlde biljetter och ville ha be-
talt för detta och kvittera ut hyra för lokalen, och
dutlfgen redaktören för Gränna tidning, soYn vIlle
ha betalt för annonsen. Det var dock tre synnerlf-
gen välvilliga åhörare. Redaktören tog inget betalt
för annonsen, vaktmtMaren strök sin fordran och
eftersom resan inte kostade mig något - jag cykk-
de mellan Tranås och Gränna - hade jag reskassan
ograverad och den räckte till kaffe åt mig och
Blinde janne. VId påtåren var den gamle spelman-
nen l god form och nelade ett par ganska krokiga

pokkor, som jag Inte hört förut, och en Stenboc-
kens pokka för omuåmd fiol (clss, [l, e, a) med
pizzicati och arpeggiostråk och det Imponerade
väldeliga på mig då.

jag kunde Inte nog förvåna mig över att den blinde
spelmannen med sln kantiga stråkförlng och under-
liga hanUtällnlng kunde tolka melodier Bom han
gjorde.

Här lämnar vi Gustafs egen skildring av

sin uppväxttid. Som ung nyutexaminerad

lärare kom han till Katrineholm, där han

snabbt kom i kontakt med sörmländska

spelmän och deras musik. En kontakt som

blev nog så betydelsefull.

Men se det ar en annan historia...
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KÄRVEN

Om fåglasång ocit annan /älåt, skrock, skrömt OC/l trolltys

i suensk
Lära FOLKSÄGNER HOlt MAN OFTA TALAS

om nacken eller strömkarlen, som spelar hemlighelsfulla,
vemodiga, trolska melodier i forsar och strömmar. Mången
gammal spelman har enligt sägnen lärt av nacken, helst
en torsdagsmall i nedan och som betalning kastat till
fursgubben en svart kalt eller svart höna. Men det var
inte enbart nöjsamt all lära av micken, liven om man
genom lckticncrna kunde bli mästare. Friade man sig ej
genom trolldom, kunde nacken genom sitt trolska spel
locka spelmannen i fördärvet, och om man linskOnt kom
undan med livet, var del sedermera inte så gott all rå
någon ordning på en fiol, som använts eller inspelats
för strömkarlen. Det var inte rådligt alt höra en spel-
man spela på en fela, som använts vid en sUdan nal1·
lig lektion, helst om han blev så i spelnwnslagen, all
han spelade den fjortonde reprisen på Mickens pukka.
Var ej någon snarrådig person lillstädes, som skar av
strängarna på fiolen, kunde del gå n)yckel illa. Många
dystra, hemska sägner har jag läst och hört berättas
härom.

Sagorna gm nacken låta oss ana ett hemlighdsfulll
samband mellan naturstämningen och folkmusikens to-
ner. Men det är ej endast den sorlande bäcken, som
väcker folkmusiken till liv, också fåglars kvitter, sko-
garnas sus, hUslkviillens dysterhet och vårens glädje
kunna förnimmas i dc toner, som i århundraden levat
på svenska folkets luppar och i de trolska låter, som
svenska spelmän framlockat ur sinu felor och klarinetter,
bockhorn och näverlurar. Från hcdenhös har den hem-
lighetsfulle strömkarlen spelat i svenska forsar, och
sägnerna om honom låta oss ana en svensk folkmusik,
som är långt äldre ån dc första toner, som finnas upp-
tecknade.

Då spelmannen i ensamheten lyssnade till fåglars
kvitter, skogens sus och bäckens sorl, försökte han ofta
i toner härma dylika naturljud. Härigenom har i vår
folkmusik uppkommit s. k. tonmålningar. Exempel
härpå äro l. cx. ·Gökutlavakeno (från Småland), dur
spelmannen härmar gökens kucku, ·Svan|)olsknnp (från
Gollland), i vilken låt man i underliga tongångar lik-
som hör svämmas vingslag och läten, »1)ellens vågoro
(Hälsingland) och 0For$lålenp (Värmland), där spelman-
nen i toner söker måla vågsvallcl och forsens brus.
Nyckel annat har spelmän i löner sökt åskådliggöra:
gevärsskott, kanondunder och de sårades jämmer, kyrk-
klockors klang, kornas råmande, björnens brummande,
lrolldans och trollmarscher. En polska från Värmland
bär del betecknande namnet oGöbbcn, käringa och do-
lcrao, och att man i den låten får lyssna till en famil-
jeträla lir naturligt.

folkmusik.
Om gamla spelmän från fordom finns det bevarat

en mängd historier och sägner. När upplysta männi-
skor för en jon år sedan trodde att en Paganini och
en Ok Bull kunde trolla, är del helt naturligt, att
allmogen tillskrev sådana mästerspelmän som Lapp-Nils
och From-Olle i Jämtland (den senare har för resten
lärt av Ok Bull), I.omjansgulen och Melbiicken i Värm-
land, l'eckos Per i 1)alom och många, många andra
mästerspehnän i forna tider förinågan att kunna för-
trolla åhörare uch spehnansrivnlcr. jag skall blott be-
rällu två sådana spclmanshistoricr av många, jag hört.

En lärjunge till ovan nämnde Peckos Per, Hjort-
.\nclers, är en av våra duktigaste nu levande tolkare av
svensk folkmusik. 'Hjorteno känner många spelmän
och kan oändligt med historier och sägner om hur de
gamla spelgubbarna hatade varandra och förgjorde var-
andras fioler. En gång var det dubbelbröllop i 0la+
gården, och l'cckos Per och l'ilt Olle skulle spela på
logen. Brudpolskan skulle lus först, och Per och Pilten
till att stämma. Då smäller det till i fiolerna — alla
strängarna brum! Så blev del en låt uppifrån skullen.
1)är sitlcr en annan berömd spelman, Plogen, och spelar
en brudpolska. Pilten fick springa efter nya strängar.
När inslrumcnlen och spelmännen äro klara, vänder sig
Peckos Per med hotfulla ögon åt skullen och ropar;
oFri dej nu, om du kan!· Och så dra de med strå·
kärna, l'ecko och Pilten, Uppifrån taket hörs en kraf-
tig smäll: på Plogens fiol ha alla strängarna brustit!
När Plogen, som tydligen kunde konsten alt förgöra sin
nästas fioler, litet senare gått för att hämta något troll-
lyg, hade han inte gått tre steg, förrän han blev stå-
ende och inte kunde röra sig ur fläcken. Det var, sonj
om han hatt en iskall träklabb över fötterna. Där stod
han hela nallen, tills solen gick upp. Hjort-Anders för-
säkrar, alt allt är dagens sanning, ty han har själv
sett del.

En annan gång, det var för resten så sent som
sommaren 1920, då en stor riksspehnnnsslämma hölls
på Skansen i Stockholm, skulle tu duktiga spelmän
söka trolla varandra. Vi kunna knlla dem A. och B.
Båda var lite smält avundsjuka på varandra. B. skulle
just fram och spela, då han fick syn på A., som stod
och skrattade samt såg illfundig och försmädlig ut.
B. blev arg och sade M sin breda dialekt: oStå ini'
och skratt' du, för då kan del hända ja trOll dej, då
du ska' framo. - oAkl' dej själv duo, sade A. Mer blev
inte sagt, men då B. skulle börja spcln, fick han sen-
drag i ett finger och måste avbryta. Når IL sedan
skulle upp, fick hun sendrag i cll ben och kunde inte
röra sig ur fläcken, och till råga på allt kom en häf-
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tig regnskur, som avbröt uppsµclningarnu. 1)e omkring-
stående, som hade öron och ögon med sig, fingo hejd-
löst roligt.

jag vill ej i delta milt prat om svensk folkmusik
på något sålt giva någon historisk framslällning av denna,
men jag vill dock ej underlåta alt i delta sammanhang
citera den troligtvis uldsla uppgifl, som finns bevarad
om vår folkmusik. Den slammar från slulcl av 1200-
läkt och finns i vår äldsta bok, VUslgötalagen, i del
stycke som bär Uverskriflen: ·1'hwtla er lekararellero,
(detta ur spelmäns rätt). l översållning lyder stycket
på följande säll:

·Vimlc·r sjwhnan slagen, det ikull alltid oRilt
vårvin. Vöordcrdchm spehmn drnd, som med Klkn
Wlr eller med Mla far eller lmnbii, då sknll mm
m ulmn kvim Inka och lära hrnm' upp M en
kulle. 1ji\ Kkn|| mm nlll hur av hennes rum-
pli ruk:i och wikin $mUrjii. IM xkiill mm ho·
mm Kim nyss mmrda sknr. 1)å skall spel-
munnen hlk:l kvimn om riunjmn. Någon Kkull
sin Ull med ett vASSt Kls$c1. (Mer han hålla
(am, då sknll hun hnva dyl mdu bnsköopsdjuret
uch det njuta silsnm hunden nräs. Gllter hm ej
liMln tum, hnvr uch lulc del, snm hm fick.
skum och hkn¢hl. Benur Mhlrig mera rillllghet
llll btller un en huclslrukm 1riilinnu.·

(l'hlln och RNc var slrUnglnmrument, det
torra med fint, del Knarr med kullrih bullen,
töréMnmré till tiden; bambu ^ lruimnn.)

I.ckaina lyckles sannerligen ej haft något högt
socialt anseende i \'/islergölland under 13j()·laIcL Må-
hända låg emellertid skulden hos dem själva. De voro
nog i allmänhet, liksom våra dagars poselivhalarc,

' kringströvande dagdrivare till föga glädje fur den bo-

fasta befolkningen. Många av dc ovan nämnda lekarna
voro nog gycklare och speklakdmakare och behandlades
med gyckel - det var den tidens sålt att behandla
undermåliga musikprestationer!

Det har i alla tider varit skillnad på spelman och
spelman. Många har nog i oden gamla goda licleno, och
liven i vår lid också för rcxlcn, med rälla ej åtnjutit
större anseende än mcdellidcns lekare. Från min barn-
dom minns jag Ull par $l)dn)ansorigina|, l.uftabocken
och hnns bror Gustaf, som gick från gård till gård med
en fiol under rocken clkr i en säck pil ryggen och spe-
ludc en Lit för ('Il brödbil eller någon slant. 1)e kunde
då smincrligcn ej så niyckcl, men dc hade en stor för
in3ga ull skyla sina brklcr med skaj och knep. Dc
var mera rappa i lungan Ull i stråken och förstod att
gc'ncmi sk:iinl, gyckel och clown-kcmslcr locka folk att
skrälla och lälln på pungen. Berätta historier och för-
lrollu varandra kunde dc förstås också. En gång blev
de två gubbarna inbjudna till cll hem. där många män-
niskor var samlade, bland andra en konserlmästme på
fiol. När l.uflnl)ockrll och Gustaf undfägnats med mal

·och dryck, skulle dc förstås spela en låt som tack .för
maten. Men det gick eller vanlighclcn jämmerligt illa.
Då bad konscrlmäslarcn få låna inslrumcntct, vilket be-
viljades. lian spelade på Luflabockens cigarrlåda så, alt
väl varken förr eller senare sådana löner ljudit ur den
fiolen. Dc närvarande gav sitt bifall högljult till känna.

Även I.uflabockcn ville vara artig och yttrade med vik-
(ig min: - ·J)u är nästan lika styv som min bror Gus-
lafo. Så duktig som l.uflabockcn själv kunde fOrslås ing-

.en bli.

Varje bygel har nog i forna lider haft kringvand-
rande spelmän, som i mångt och inyckcl liknat medel-
tidens lekare' och Luflabockcn. En sådan vnr troligtvis
den av Flöda-bor och andra här i Kalrincholmslrakten
omtalade 0Sjulliållano, en ofärdig fiolisl, som jämt och
ständigt skröt med, alt han kunde sjullioålla polskor.
Gubben spelade dock alltid samma melodi, vilken, lik-
som han själv, fick namnet 'sjullioållan.» Låten upp
lecknadcs för omkring 10U år sedan av en kantor Ro-
senberg i l'loda och är numeru känd under namnet
ol'inntorpah'uns polska 0.

Bygdcspclmannen i gamla tider var dock i allmän-
het (och det bör kraftigt betonas) en synnerligen gedi-
gen spelman. Vanligtvis hade han fått sin utbildnhy'
av någon klockare eller någon annan musikalisk person,
och detta i förening med gott musiköra, sinne för takt
och rytm samt förslåelsc och hungivcnhct fur de vack-
ra låtarna salte honom i stånd all väl utöva sitt yrke
på bröllop, gästabud och lekstugor. Bygdespelmannen
har haft den största bclydckc som musikalisk kultur'
spridare bland folket. Under folkmusikens blomslrings-
lid åtnjöt han anseende som en riktig konstnär, högt
aktad och vida känd. l sin anspråkslösa boning mottog
han bud och hälsningar från både bönder och herre-
män. Det var icke blott till kalas och bröllop i dc sto-
ra bondgårdarna han bestäHdes: även i herrgårdarna
och småstädernas borgarhw var det han, som angav
tonen under feslligheterna. Emellun festerna salt han
på sin fritid hemma i sin stuga och förkovrade sig.
Ibland spelade han över de gamla lålarnn, och någon
gång komponerade han nya. En duklig spelman från
Hälsingland, Froni-Ollc, komponerade lvii polskor till
varje bröllop: en för brudgummen och en för bruden.
Många spelmän voro i likhet med From-Olle utrustade
med rent sällsynta gåvor, vilka hade kunnat utvecklas
till konstnärsskåp, om inte penningbristen, isoleringen
och andra förhållanden lagt hinder i vägen. Ofta ha
spelmännen i gamla tider, då dc ju vanligtvis saknat
skolning, stannat på en ansµråkslös post i samhället
men ändock salt sin prägel pj folkkulturen. Därförc
må dock ej deras insats förringas! Så visst som $uin·
man av svenska folkets musikbegåvning är den grund.
på vilken även den högre nalionellu musiken bygger,
så höra ock folkvisesångarna och spelmännen till grund-
Riggarna av denna musikkultur. Spelmannen har ut-
vecklat och förädlat sina åhörares smak och sålunda,
ehuru ofta omcdvelct, blivit en folkels lärare i musika-
liskt hänseende.

(iver vår folkmusik ligger hembygdskänslan starkt
rulad. 1)el måste anses som cll biologiskt faktum,
alt vi fåll vissa khnsbslrängar i arv. Spelas del
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ej på dessa, bli vi inte fullt lillfredsslällda. vaijc
land har i frågu nin fulkmusik sill nalitmdla drag,
och just i fråga om del nationella bör man börja
och stanna heinma. Vi må komna ihåg, all intet an-
nat land har en sådan rikedom på folkrndodicr som

Sverige. Våra folklåtar bilda en skall, som lir oåtkom-
lig för rost och inal och som skall beslå, sil länge som
del nationella Sverige beslår. ·

Gusluo Wcller.

1929

Ur uppteckningarna
Ua Guua6 Wétté/t,5 uppteckninga^ pAe6entula,5 häz ndgm UÄÅo/t och

ce'temoniEdtam Fte'ttate't ä't e6'teA öpetmannen Ande'u Gu&ta6 EUJU-

bon, HägeUo, Ftoda.

,',|'b'u~zall,lL 1,,|

Upptecknad av Gustaf Wetter efter Anders Gustaf Eriksson, Flöda.

$" 'l' '""L""u· 0"' "' '"""""S-

Den Bjöngs och dangades, när gäster!n& Uulle gå hem. E&x1 kunde på det V1BCt

pr6va,om de tålde vid färdmpen, Kunde de inte danm den, så ggv värden dem
inte mer brännvin,
Texts Så kliver jag på skarven, och skarven är min del, och brännvin är mitt

felg ge'n tager 1&9 ett Bteg.

Damen gick till på fbljande s ättt Den d&ng&nde stod på ett ben bredvid en
s}csr'v (Bpring& mollan två golvtiljor). Han Hög takten med det &ndr& benet

på smalbenet, medan han Bjöng låten. Vid s16ts t&kten tog han ett steg fr&+
åt, och sodan upprepaÅcB damen, medan den damände då stod på det andm
benet,

'i '2 (j ; I '[f[ ;;ftr<p , ,!j f '"," , S"n|r[f! ,, &1i
l

(É':l:|l, ,',,i; ,l,',.,jl

Upptecknad av Gustaf Wetter efter Anders Gustaf Eriksson, Flöda.

. =, ='. .C\ . =./M "~'7" m

P r """' " " P ' '" "

,['1II' i'?i'i'is¥u

Som spelades på bröllop och kal&s, när korven bars in.
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Z·'l" ¢'1" 'l i Q"-'jB/, ,'?1'Ill (is ,(,ih:f 'jluL

Upptecknad av Gustaf Wetter efter Anders Gustaf Eriksson, Flöda.
l

^ %:j: " ' l ,' il l 7| ||,,.|'|, 1',1] .: ';, ;-tZ't; 0'"f l" t-f-t-
,0' l ' " P "

r
V l ) l " ' J J

Llllly '"i'j ' ii ! ¢{b 'l } '! ,u

Text: Per Piattmon, Per hattmon han var en livad fyr.
Han stUp& från bordet och Blog sig för pannan
och Btjälpte omkull både stopet och kannan
och ropte och ropte:" Nu fick jag en idél"

, L, tj¢¶
Som lektes i 1\.G:B barndom. =

Upptecknad av Gustaf Wetter efter Anders Gustaf Eriksson, Flöda.
l

d , i A ^

" d'
F$>' Xf¢,!," 'l" ",., "r_f,f:.,', ,' 0'AaA

'Q (P' wu *

~'-jF l l ' ,, l |1,,_ . -Ltr+rr", 7 l l "!| l_ , l"l' l
l .n

(

0 W" QP W " 'q

!|1"!|"i!E'

Textt Udden han är kvecker
tra la - — — —
han älsk&r bara flecker
tra la - — — —

eller

Udden är en drummel
tra la — — — —
han ä18kar bara gummor
tra la — — — —

1!elodien och leken är allnännm De s Bista takterna förekommer i den
bekanta Gustarg skål.
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~gA'/h"l',g!l'j ip| l |d{ld'i'

Upptecknad av Gustaf Wetter efter Anders Gustaf Eriksson, Flöda.

4~~~r,,,|'|||li|' f (1i,i ,"j!'

R18,/4p& n ., _ , C' ^

^
' H Gu '

0^

- i;I|,||7r!' U-

Troligen en ,;ajnmai soldatvis&, s&' A.G.
Text: Vi går du här och 6vänt;er dig på gatorna,

du s&kramenska lymmel och fähund ?
Nej, jag sks låta sätta Dig i spiketunnan in
och låta arregtera dig på stUxid,

u _«

Upptecknad av Gustaf Wetter efter Anders Gustaf Eriksson, Flöda.

g.31,,1 '"Ej ||! t'f ',|}'3-Uj 41 |Tl ':' l' l', :

\¥É!ET~,,j l ' ||'!|| "ij'¢¢[!r,/t,l ':| t¢|
h ,~1 P L+ P "P T O D .^ ey

J 'e" "W "%J ~

Om en mor, 3om förmanade Un dotter,
Text: Akta dig, mitt barn, för att icke falla uti mannens garn!

Akta dig att tro på manneng hala ord!
Det är ju blott falskhet, gom i hans hjärt& bor,



SKOMAKAREVISAN i sång och tal efter soldaten Ferm.

Meddelad av Erik Lindells fader, Erik Emil Lindell f. 1874.

Han var soldat i Himlinge soldattorp 1900-1921, Flöda socken.

Flyttade sedan till Valla, därefter till Katrineholm, där han

dog 1954. Soldaten Ferm (Se Svenska Låtar, Sörmland nr 96)

tjänstgjorde omkring år 1900 samtidigt som Lindell. Denne

Ferm både sjöng och agerade om sitt civila yrke. Troligen

hade Lindell lärt visan av Ferm. Vid sin död 1954 hade Lindell

skrivit upp nedanstående att överlämnas till mig. Det följer

här i avskrift.

15

L'";,!F:£.:::|
it!.t:.t' L' i:
! ,1' 't ' h ' " " l[tY~ ¶& m »w 1- tmv

J wP jt ,,1 i ,1 l l ,!1 ,11 ,11 ,11

'ML 4U ¶W ~ . cb C- La J«. k4~

L.!: E t!-£,t &Z!. :!.
Å'b !' l' J i|,' J ." ·'
m- "'0 - 66 j6 - ~. ~ $~ dm - L~. -

Å':. J ~ . l ,
.

^ L

,W tZ-c-' t;'.
n W cL , 4m :t~ ."

'7Q'bm

l.Skomakaren är en viktiger man

Av hela socknen behöves han.

Åt prästen och klockarn,

åt länsman och patron

gör han skor efter nyaste fason.

Hoppsan sulanlej trallalej.

2.Galoscherna jag gjorde åt Prostefar så grant

de ska fodras med fårskinn galant,

och sant är det visst, som i skriften står,

att ulvar uti fårakläder går.

Hoppsan etc.

3. Länsman, som har fötter så stora som så

ska ha rum för en liktå också,

och skaften ska fodras med röd saffian

och sen prutar han värre än fan.

Hoppsan etc.
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4.Men bönderna

och sulorna

Och allting

Men bönderna

Hoppsan etc.

och torparn vill ha alnslånga skaft

ska sålas med kraft.

ska vara båd" varmt och bastant.

betalar ju kontant.

5.Alla vackra flickor de småler så gott,

och mitt hjärta det bullrar så brått.

Och jag vet ju på pricken, vems minsta foten är:

just lilla vännen, som jag håller så kär.

Hoppsan sulanlej trallalej.

, '""tåj' ~Auµå^a~Upptecknad av Gustaf Wetter efter Anders Gustaf Eriksson, Flöda.

~ "4^=N~'"'+
%ta?ih7L'' !j'"h i- |4--mjaµ&"u"|-a

W!j3.ql"jjj Ed" :r'

Textt Var morgon när J&9 vakn&r, 1&9 får en liten gtSk,
blott toan ej pannan s&kn&r på hällen i sitt kök.
Se'n röker jag min pipa så beleautligt (=genti1t?) gtjm de rm

förutan nåCot sHSk,
/: Falle-juk-juk-juk fallemAle r& 1/

förutan något Btök.
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,2!,':'E|l, ; '.1,j L)' ',(' jj'l !ldl'k d';,,.: 1,,¢

Aih l
.4 ",1' rltf.'"i: |,'t,rl

" "r ' ' ' ' ' '

Upptecknad av Gustaf Wetter efter Anders Gustaf Eriksson, Flöda.

Om de63& två,gom Andem Gustaf Bade, uråldriga damer,medde1ade hm följandet
sju Bkäve lappen dansades, när linet häckl&des, av fruntimmerna.
Dc3s& tog då opp bakvården på kjolen och höll den fmm mellan benen och sjöng:

sju Bkäve lappen, sju Bkäve lappen.

Trots att jag vid upprepade tillfällen klämt Andem GuUaf på fortNLttningen,
JCAXll han inte erlnm s19 något mer& av denna låt,

Om björndamen meddelade A.G., stt den dansades M gillen och kalas. Någon
melodi eller text till denna, kom meddelaren into ihåc. "De gom d&ns&de kröp
frcstUp& på golvet på &ll& fyra och hade mycket hyss för Mg," s&' A.G.

daj'~Atr— 4h>L Lm~q Liu9Cm-j-

Upptecknad av Gustaf Wetter efter Arvid Gogman, Bie (]s77-19531.

1kj.." " ijl,j !j.i. , "' ' G ,1 Il
Text: Kom nu allihopa får ni se, hur Sjuskävelappen dansar. m

+!' !,' !,"i 'I,;, ".'—k !' !1 !" l,;, q 1|
I|L,j,,,7:\ j'i,' 'l Nä,"m '\C \ |lfL
Gogman har sett, hur gamla gummor dansade denna dans med kjo-
larna mellan benen. Detta skedde sent på kvällen, när det ba-

ra var några gamla kvar.

I Svenska Folklekar och danser står dansen utförligt beskriven.

Nils Dencker har ägnat mycken möda för att utforska denna dans.

Följande låt är upptecknad av Nils Dencker efter en sörmländsk

spelman:

Aiu n)d,' :: .i.; z'jAk':-!x'em
':,|tjltG¢||ttim|rl¢ dl-

J,.. Sk:"W·µp-pub, Jj4 SE- w·C'\p-F·, Sj· 'K"w"bip·µ Öm- sQ¢L.

Melodierna verkar inte alls besläktade med varandra.
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Gustaf Wetters 1917·1960

Gustaf Wetters uppteckningar publiceras!

Denna goda nyhetmeddelades vid förbun-

dets årsmöte av rep,resentanter för Kat-

rineholms kommun.

Med medel ur Sörmländska Folkmusikfon-

den har Wetters sörmländska upptecknin-

gar renskrivits och ställts bl a till

Katrineholms kulturnämnds förfogande.

Ursprungligen planerades att ett par ko-

piesatser skulle framställas för place-

ring på kommunbiblioteket.

Det stora intresset för samlingen, inte

jaen Knut johansson-Wr|stel, Gränna
(Blinde janne) 1843-1926 4 melodier

Johan Wetter, Trantb 60 melodier

A E Bolllng, Gränna 2 melodier

Emst Stark. Gränna 3 melodier

Carl Erik Erjksson, Katrineholm
(Carl Erik l Lind) ]s56-]93s 59 melodier

Per johan Andersson, Katrineholm
(Per johan i HissjÖ) 1853-194s 30 melodier

Andem Gustaf Eriksson, Hägerbo,
Flöda, ]s72-] 953 112 melodier

Axel Axekson, Chttorp, Husby ss melodier

Knut Eriksson, Gersnäs. Katrineholm 3 melodier

Karl EHkssoiL Gersnäs
(Kalle på Näset)

Gustaf Rodln, Örby

Elis Gedin

josef Lindeskog, Rlngarum

S G Svensson, Uppsala

Erik Alfton, Katrineholm

Ernst Grannhammar

Hugo Pettersson, Eskiktuna
(Hugo-Pelle)

Oskar och Hllma Södermröm, Ludgo

Rickard Fomman, Oxelömnd

Hjalmar BJörklund, Oxelömnd

Matilda Erlkmon, Flöda

2 melodier

l melodi

2 melodier

4 melodier

I melodi

9 melodier

l melodi

s melodier

14 melodier

22 melodier

5 melodier

4 melodier

minst från spelmännens sida, har dock

visat behov av en väsentligt större upp-

laga varför hela samlingen, omfattande

över 600 uppteckningar, kommer att tryc-

kas .

Bandet, eller banden, blir totalt cirka

450 sidor och kommer enligt uppgift att

kosta under 100:-.

För att reta nyfikenheten publiceras häx

en förteckning över Gustafs samtliga

uppteckningar. Märk dock att de tidiga

smålandsuppteckningarna tyvärr ej ingår

i den kommande samlingen.

Axel johamson, Katrineholm
(Smelns Axel) 3 melodier

josef|na Andersson, Flenmo, Mellöm l 6 melodier

Arvid Gogman, Bie 9 melodier

Robert Nor&tröm, Lerbo 30 melodier

Erik Fogektröm, Stockholm 26 melodier

VIlhelm Hjalmar Weiner, ÄJvsjö 10 melodier

E G Eriksson, Björkvik 5 melodier

Erik Lindell, Katrineholm l] melodier

Fram Andersson, Stlgtomta 24 melodier

Ivar Bcmröm, Valla 4 melodier

Edit Söderberg, Sköldinge
(Kattrlnä i Klövhälla) 4 melodier

Erik Andermon, Valla I O melodier

A E Bolling. Gränna 2 melodier

Richard Larsson, Katrineholm 20 melodier

Erik Andersson, Flöda l melodi

Albert Andermon, NäUulta s melodier

Gunnar Sjögren, Stockholm 25 melodier

Gerda Zetterlund, Katrineholm l melodi

Elisabeth Lindbom, Stockholm l melodi

Abel Andermon, Katrineholm s melodier

Lilly Ahl sén, Sköldlnge 3 melodier

Samtliga uppteckningar finns l Södermanlands
Spelmansförbunds arkiv.
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Att ingå iiktensk:vµ vnr ej minst i sökte se:lnn, om intet hut cmnt, uj'j) lix i.iimniska.

· forna dagar en u|n|nord¢ntlis| viktig ett tillfälle, då han kunde s:lnllnunför}l Fäslmanncn gnv efter handfUstnio-
·n1 : två hlter skulle förenas, och dem dc unga tu. En l|lm°k||:|(| \jlr härför Aen dn fästmö en »ja-gåva», som kun-
jn;\<f,c ä\äöras av mnimall förståndigt synnerl|ben 1ihnpli«. Fiirmedlaren sök· de \:11':1 stor eller liten, beroende på
liUk Stiken nvgjordcx först indlun för. le då tipp flickan nc·h hennes anfnr- Mins ekonomi. Ett s. k. fiislmunsskrin
:;ldj'.Srn.' ooc·h sechin mellan släkterna. vUlller uc'h fick dc j bcorl till den llllµC med en del värdefulla saker till kläd-
:.!1, r lt:md fick dc' ungm känslor allt mannens vagn. (h.i friaren gnclkUndex, qeln VIll' en mycket vunlig present.
nu ,' ;j|| 1:c·hck. Men fciriildrurna kiin· gjorde denne sedan Ull bexök i sin bli- :·':iyllll:|nnen hade kanxke själv slöjdat
·1r 'Huj i ullu fall, om dc r'orcj för'dån. vande fusimös hem och flickuns för" orh målat skrinet och byggt luftslott
jie:t, ca dit 3oni dc ville. hldrur jltrgäldMe t'ixilen, J)elta kuk ,,rh tänkt på sIn blivande Miujö, då

0 , Judes »skådande». Sedun var allt klart ,,,,n sinkade nCh målade under kulna0 för lrolovniniu'n. ,6iXtkv·;|hlr. 1)et lir därför ej under-
En ung mm sått vunliqlvis sin till. Denna ägde rum i fjiekunx hem. Den ligt, ull en del s. k. fiistmarmkrin uro

kommande hustru första gånµn i kyr. blivande fästmöns fadrr hade bjudit underbart vackra. Titta noggrant ef-
km cUer på kyrkbacken. För att för. jjåkra av sina släktingar till qig, och :er iUNla gång du kommer till Julifa
vissa sig att han hade hopp, sände h:in på kvällen, när hönsen suu siµ, infann ¢,kam far du se, om 1qr inte har rätt
flicknn en s. k. »känning». 1)euna be. UB friaren. Bönemannen och någrn lhland fick fästmön en silverbäpare,

släktingar kanske nrkm voro inrcl. M ett 4|rikh|kor$ av silver ucb ett brokigt
frinrcn med följe nnlänclc, hörde del »illmorkle». En psalmbuk med priin·
till god ton, att man skulle 1Msa, som lad inskription och en ring började

.· 4 · "N om man inte vix\té om någonting. mer och mer anses som obliMtoriska., .. Ibland sl;!ngde lnjn Miiidarnn och knm Ciistnjnnsgåvor. Ringen intog ej till en
ut nch frågade, vem det vur, som kom. 'jörjan nåRcm rrmnmende plats vid tro·

' Alltid skulle hénnnel 4(' ut som i vur· lovniWen, men efter hand blev det
· dUsiä& och var och en skulle sitta och brukligt, ull fästmannen efter hand-

° sysslu med något. Mur såll knnskc fästningen salte en ring på fästmöns
med glasögon på näsan och Micknde UlnMru ringfinger.
strumpor, far liisle i bibeln och andra Någon av de närmaste söndagarna

t 'i' ltNade sig ha någon xysselxältning. efter |roh)vlling('ll skulle fäslinön Rå

" ' ' " {f l l Ibland hade t. o. m. värdfolket gått till kyrknn iklädd hela sin »dass», som\ ', l och IAK1 ¶iS för ull ylterlikare undt'r- hon f.;ti ur fiishminnen. Denne hade

: ' , slrykm hur oviinlal frimens besök var. SåkdC.r all anledning Ml Aé 3in fästmö
¥' l , I Den blivande fi$stnii5n vnr alltid gömd de bikta pl'c»enler. han kunde, »:1 att
w i en kmmmre tör all rojjus Iii j riitla Fan dapy att sk.iminas i kyrkan.
·\ 4 ögnnbliekcl.

0 0! 'i Sedan alla hAjsalx välkomna, anhöll in

" ' I' bönemannen eller talmannen, smn han Smi:'| sknlle brnllopcl slända. Då
också kallades, i Ull tal om de nnhöri- inåMr fiNtfnlkr!. 400|n nflåSl inte hude

j ) m kord till frieriet. Allt rur njjj'" det ».l mil diilll. i:inku pH nit [å nhgm
.· Kj¢)rt långt innan, såt lahnunncn Iiisle till hjälp .lV xlikHncar nCh bjnlleT.

vunligen xilt tal eller tryckt fnrmuliir. Re kiUKn c1Urfhr antmcm bad» a'lkk
G:i:! rmlig!cis m' rit vacker: xnichil Då de anhöriga smrm Ja, inkallMes endast fMhi'tm en limrvandr;n|l Ar-
lriiförr:nåL $(m flickan kunde 11:1 ny ||j flickan, som vanligen enHéCl en konsliR nom socknen. Brudmimmen timck h n
nr, t, ('x. en km'elbrädti. en r'iivluna 3edvänjh spjärnade emot uv alla kraf· till utsäde nch k:olkcdes därför j Sma·
eller en 4kiiklk|jiv. L)et är under så. ter. Ibland fick man också taga reda land huvretiggare. hetta bruk (Or.
china förhållanden cl underliiU, att vi M friaren, som inte följt med in utm smnn dock i början im 1800-lalel. Fäst-
j):) Juiilu skans µIlrMfa sa wckrrl m. Uti ut i laduOrden för ull se 1)u ·kri1- mun beWirde vanlim lin och humjm.
sirndc annlnKcfiire:nål: den blivi:n.le terna». Sedan talmannen (rågat, om i)elln kalbcles nit gå i brudmum ejh·r
fästmannen drömde frmmds(|:'ijn|lnnr, någon av de närvarande hade någol mc fj»lc'nm. lblund fick den bjivm:le
Mr han 4Qtt nch snidade med sin kniv. emot det tillämnade giftermålet, o. des· frun tallrikar, kärl nrh miiilk till M^li1.
Fkn gjnrdé clärför 3j|j ullrn Lmtu o:·h sa svärm nekande, bml han fiisteman- hjiiljn. Statens hishn'iska museum hir-
målade bjninjnor och black't på pre- nen oeb ham fäslekvinna Ml »räcka r:öl·:n' en brw!krmis, sunt hordoin |jj|-
$cMen. Mhijll flickan m'nn. kmd ' bänder samman», De gjorde d, och ::örl Vansö kg rka i SMcrln;|nl:ln(|. Eu.
den unp:e muijhen hnppas del 0u·l;i, dc närvarande sliiklingarna lade var 1'&1 Hihlc·brand unvändes denim knäns
skickade hon den 1il!baka, betydde del och en sin hand över fäslfolkrfs. Nu nr brndrn. »cM hon dagen efter bröllo-
?v$!a& voi'q) de unga ordenlligl trolovade, ty m Ric'k omkring i socknen för all be-

»Hjonelag skall med böncmnn by«· ett årligt h:mdm, gär*kill om föråld- b:ijrll hjälp till bmåltningcn». Timar·
gas.» Bönemannen eller förtalsman- ror och nåru sjäktingar >dogo över vnndringurnu voro illa omtyckta. l
nen var vanlXen t'n sliiktiiW till kon. händerna». som det hette, betydde i flern svenska lundsknp förekmnmo de
lruhenlcrna eller iiåKnn höRt uppsntl dri' quniln mla liden, att överenskom- dock ej sällnn linda intill 1850-talct.
person i socknen. Hm vände sig först m'·keu ej fick hryhs. Gjorde man del, Midsoinmn r· uch jultiden äIj$ÅKU$
(III flickan och hennes föriildrar och hiev mim ej befraktad som en heder- som den lihnµligusle tiden för bröllop.
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Vim lider msåm av hdklron vara
särskill ogynnsamma: då månen vnr i
nednn, histan och adveulslick'n. För
den sorij låter lysa för gjg eller gifle'r
SIR i ·neunel·, blir ttlllinX bF$|iilldiK| i
uvmgnnde. Sker del j fasuin, få de
'Ulla, och om det xkcr i udvenlsti'kn,
blir ujjl »ilvent» (bakvänt).

l.j sning skulle helst nttagos en Ils-
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d:iR. Fästmannen åkte dä med brudens
fudcr till prästgården. Fästmön sku)-
!6· den dagen hålln sjg stilla hemmii
och läsa psnlinen 337 i svensku psalm-
boken. Då ]y3ningen trodje élången
|illkännamvs från preclikMolen, hette
de!, al! »fästfolket ramlmle ner fi'jll
µreclikstolen». Då sände deras ung·
dnmsvänner till dem en liten kudde
och en krycka, ifall de siQRit sig, när
de trillade ned. Ibland kom en mänjul
ungduinnr på $önd.7Mkviillen med spel-
man i sMsen dmguncle med en björk,
scjnl uppsattm på Rårdgplanen till bru-
dens hem. Det hörde då tm god ton,
Att Mtmöns föräldrar skulle bjuda ung-
domarna på »krycke·kalas». Denna sed
böi'kr i våra dagar åter att leva upp
M sina ställen, bl. a. i Dalarna.

0 0
0

Bröllopet skulle vara i dmarna tre,
om brudem föräldmr Alle bjuda på
ett rlktlgt Ri)ié, vilket vanjfben var fal-
la Man hade smnerligen inte över'
flOd på mat och dryck i vnrdWl4
i den gmnjn godn Men, men brönopr
femerna urartade ofta tin svalg OCh
qrycken$kap. En vecka innan bröj1+
pet begynte tillr¢delsernA, mat och
dryck ej'mlc'» i ordnm« och nlk in-
bjudna moror konuno med »förningar».
])(°| var smnerligen inte småsmulor i
målvåg, .«jni jjii del siiltel xamludcs i
|)rijlh)pxRurden, El! ordxµrak j Små-
lund belyser det: »Hur .nån ont on)
niat, skull man sliilla till kelas».

Brndenx moder huclr dt l varmt och
svelligt i kiikrl, och koknmor gräkide
M pigorna, (flll de brlindc stekarna
eller glömde burl brödet i unncn.

Den blivnnde bruden och hrudgum- då och tog en
men hade f ml lid rest och talat vid goda maten.
'lem, som skulle vm'a (|Cr:l·y éirskilda
hjiiljmre. 1)en fÖrniiin'dr virr brnjsålmi,
·.¢0||) skulle k).'5dsi bruden. Q)p| var van" »När snieM
mlvb pruMhutt rikt kbr|.;0;fru6t Sö

0 0
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dc |yba över

sista titt på dea myckna

* * *

klaru strålar M himlen
rinnu OPPb

skogen, förMk bergets

* * O

täljde niirmwl efter j rang brudmän
nCh bruclpignr, xnlil närmast jnulsvnra
vår tids mm'slutlkur och tärnor. Vid
xjiih'n Kilicl behövdes (rh, som Uötle
Ull] h)|'|)liiR|m(|en, ('i) manlig. skaffure,
nch en kUimlig, skilf[;lrnlur. Såsom
sgllner|ik('n vikliKA µ'rsoner vid bröl-
lopet hörde slutMen liven spelm§nnen.
1)e skulle spelu på vägen till och trAn
kyrkan, ibluncl också i själva kyrkan
och slutligen under bröllopsmåltiden
och chnsgiklet. 1)e voro vanligtvis två,
stundom fyra. Jämnt untal måste det
värn. ty bruden och brudWnmen Uu1·
l;' hA lika mhngu spelmän.

Två nv brudmännen, förridarna, skul-
le i gnd lid ridnnde bjuda brönop3-
qäslernn. vilket i forna dagar skedde
under många cerenjonier. Den som
skulle bli bjuden fick en dag besök av
ett pnr ru¶kn k:irkr som dundrade
ined (·|1 h:imninre på dörren. Sittande
lill hiist upµliixtc de, sedan folk Koj+
mil hlkliides, i prediknlon sin inbju-
dan. 1)c·nmi Ih k. bjtidliixa skedde efter
bestämt forniu]iir, som tryckts på lap-
par nch i regel köpts på en imrkmd

Kvällen fiire den egentliga brölkm-
(luRcn hade jn:tn unRman$gil]et och mö-
kvällen, då de ngihn männen och kvin·
norna var för för sIR kommo tiHsam-
nmn. Till inökvällen hörde mögröten,
vari det nlltid skulle lim en hel mm-
del. Den som fick den, blev därnäst
Eift,

AIK förberedelser i bröllopsgården
nvslutMes denna du. Ett par hW
mnar, uvkvistMe så när som på top-
pen, slodo på gårdsplanen. Vid g~
den var äreporten rest. Inomhus vAl'
allting µutut och fint, med nyskura.
de golv, skinande vihi dukar och blan·
kade, nypulsnde kaffepannor. Fur bor- ,
xlnde sin höga kyrkhatt, och mor var I
trOll efter veckam möda men gick im.

topp,
ola rider bruckguminen till gården, där

hans brud
re'n länge honom väntat i bNloW

skrud.»

Så heter det i Södermans »Bondbrök
lnp». Brudgummen skulle nnmySeu
med följe rida till brudcns hem. FurSt
redo förridarnu. stl kmnmo spc'hniin-
nen, prästen, brudgummen och manlign
Bikter. Fiirridare nch 3péjmän voro
rörlimre än de nndra. De förra mo
i förväg liksom fiSr all sµanii, dc sem-
re skdle ul)l) jji\ vurje höjd för att spe-
la, 4:°| all fnlkel kunde vela, hur låmt
tåget var kommet. När de kommit i
nlirhelen av brudens hem, redo torrt-
darna hästiAt i fijrvilR och mimäMe,
alt bru«ulnmen v3r i untågande. De
frAmde, om han var välkommen. Dc
fick förslås ett jakande svur och vände
HllbUa tiH tåget, som sedan fortsalte
in im gårdsplancn. 1)iir ordnades bröl-
jQpstågct i två gmpper för alt IÅ© till
kyrknn. Frmnlör första gruppen gingo
två spelmän, sa kom brudgummen M
en ehliX hingst cöch sedan alla manliga
gäster i rangordning. Framför den an-
dra ginjµj två spdniån. så koni bruden
jA en ejhndig hästkrake och xixt kom-
jiiu dc' kvinnliga Rösterna. ll3rudc'n
fick Nillun rida pO en Koci häst, ty alla
slyggu km·lnr trodde i furna tider, Ml
oh häst som burit en brud till kyrkan,
ej rikligt kunde trhm.) Under vägen
lill kyrkan spelade spelmännen brud-
marscher eller '»brualåtar», som det
heter i Småknd. Varje sodcen hade
sina Umkilcla brudmarscher, som kun-
de vnrn olika mm att spda beroende

|0ö b3'g(!cx|)eblunnen·. sU'klWhet.
Vackra hi'u alla bru(|nö:lr$cher. Jhk
l.'nker, n:t del för nA6Nl km van av
ur?resse mi vela. hur töj b:ndnwr«b
frAn Störa Mulm Mer. Jug känner två
därifrån. Dm brudmarsch som jds
hiir bifogar, har Iok jhmlr uMnga andra
1Mur från Stora 3hilni och lljörkvik
fått av en äkta spelmun, C. F. Persson,
Jämn, win lir född i Stom Malm. Han
skriver i ett brev till mig, att hun kirde
xig tralla låtarna vid 6—7 års ålder.
·0(·| mr musik, som jajt uldriu Aöin-
l:jtr. Ibhuu| kunde del hiindn, all del
kemi sµd::tän från nåµm :'m:an tr:ikl,
och c!å blev del andru jj|.jr. Men in-
gen bröllopsmarsch klingmle så vuckert
som Stora Mulms brudmarsch.» sa lyc-
ker en musikabis& spelmn, som från
barndomen lurt UB älska sin hembygds
låtar.

Nir bröllopMolkel kom frmn till kyr·
kan, log bruden in i prihdk;\r(len eller
klncknr;Mrden, där brudsidan ordmick
brudens klädsel. Bruddräkten var rikt
försedd med äpiinncn, kccljur och hals-
imnd. l'n huvudet nåde bruden en
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imdmameh från stora Malm, Södermanland.

blninMerkruns uv myrten eller lindelöv
cmln:tde i kronfurni; slöja fiirekcnn c·j
i barlån på ls0(k!u1e!. Bruden vur
strax färclix nch kom faner och söt till

' den vånhmde brudk|nnnlen, sjwhniin.
ncn stämde upp bruchnurschen njc'l
Iyxlnade, då de kcunino till kyrkojmr-
lrn. hå klihnclc klockarhör i med fullt
o,'gelverk. Så lågmle hriillopMåM in
i kyrkan. Den var prydd med »rost·n·
kransur uti rad. Krin® var pelare är
virad en Nrland av Ewönu blad.» Brud·
puret satte &ig i brudstolen framme
i koret. Så öMe sjiilvsi viNelaklen
mm, vRrvid brud och brudguw knh.
böjde på en µal1 och lovnclc' varandra
all folks M i nöd och lust.

·Hör gummorna m (la, nch gubbm'na
stå

med lårudc ögon och fröjdade själar,
och lårnorm tänka visst abla som d:
1Nrnäst är för moj, som man brud-

inarschen spelar!»

Skedde bröllopet på en söndaX, iiwle
Miilva MsUänsten rum omedelbart ef-
terAt. Efter prediknnx Jul, slönm brud.
niiissan över brudparet, som då ånyo
knäböjde på vigselimllen. Sedan Rick
var och en till sin plats ocn förblev
där till mdsfjänstens slut.

Pil en del Mser i Sverge spelmle
3pelmännen omedelbart efter vW$elnk-
ten en slilla låt från orgelläktaren,
['urs briishärn kallades skullbrädd.
Liden benämndes därför skull·brådck-
låt. Brudparet skulle då vända siX
mm fiirsmrlingen och orclenlliW beska.

eks. Så Ihnge spchniinncn sKc'hide,
måste brudparet stå stillu. En spjuver
till spelman har lalut om för mig, all
3péjmännen speluck' en läm melodi,
om det var ett vsickert brudpar. Vm
motsatsen förh:\)hinde1, riilhidc de sik
efter oln$|undiAhelerna.

Skullbrädds-Mlcn, scmj sjwkdes, Y:ll
alRM en mamch. Jng bifnµr här CJs·
ler:rkers brudmarsch. Enliul I||)l)giner.
som jxg fält uv m'hniin. har elen all-
vhnls som skln|!)riiqh|$jjll. l)e'1 är en
typisk siinnl,indxk IAI. xcmi alldc'lcs ut-
märkt går i stil med en liivucl ku rkti
och iliig|i(|$$|änj(|(0 brö||m)$é¢iis|er i
[iirgriku unlnom|räklt·r. Juk har lcck-
n Il upµ den efter sµeltmnncn C. G.
Okson, SkogMorjmtugm, julim.

Men vid triiskdn till mmvsikn var dc'
sloµp, X'ö|Iln(l('lllall$lll()rnll stretade

emot och fick hwniligen dragas in.
Nämnde'innnnen själv vur det imclU vär·
re alt tå till bordet. Han lug spjärn
med sina järnskoddu sfiivlur mot tröxk-
lår och dörrjmsler, men under puxl
och sthnkandc' föstex han iintligen till
bordet.

Rnngordningcn vid bordet vur det
mycket ncm med. Ej sällan sutto min-
och kvinnfolk i oli'ka rum. 1)å :11|a
sutto till bords, stämde klockaren 1l|)jj
en µsuhn Kom bordsbön. och y;j bör-
jade då måltiden, som varade sina 111(}-
dlm MS timmar, blund mera. En
bröllopslåt hån Sörrdmd har följan-
de text:

:vFMS6 så k(jmnlc'r körvn, sCh så
kommer h'sku. a sil kaminer slekn, å
blir du inte tniitler, sil fur du fålle
|ner:b

J)ci1 ,maiver Kmsk:i brn riittcrnas
nrdniiW: xn|l)rXåxl)c)r(|, scj|¶)j|, fixk, stek.
Sista delen :1v låten sknll anl>da, ull
mfdduium ej var xlul med steken. ty
diirefh·r fhljde allu cflerriitlernu. För.
SIA clc'kn av lnic|(|;lk('n nvMs under lyst-
nad nc'h med viss Mrrhålls;unhet med
tanke Ij:i vn·! som kcmimn 5kll||e. Till

~jtP'1-&±LLLU, ,1 1"1' ' äg

~^=u= Il l' '"IÅ' |q»
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ÖMeråkem brudmar ·ch (Skullbriiddojöt).

Då AllA bröllopsgbjrrna låkal ut ur
kyrkan, lyckönskades brudparet på
kyrkbacken. Så skedde återfärden till
bröllopsgården med kklfashi steg efter
spelmännens kjlor i suimmt ordning
som lägel till kyrkan.

0 0

*

Vid frurNonwten till bröllops@rden
bjUdu brudeus [öNldmr på en hej-
dundmnde brönopslnid(lml. Det var en
synnerligen vidjyflig hisloriu, ej minst
i rngA om placeringen. Brudparet,
prästen ocb klockamn voro lnlr så
mtåra all pWeem. Värre v:ir det med
bräljw$u4euphmMAn vkitde 1E|nlli-
&en 3belewnhebp genom utt krusn.
SkMhrco ,'och skaffärmor hade ett väl-
dikt arbete. De rikligt >belmmdt· hii·
de nämligen gått och «0mt Sik på de
mest upptänkliga ·plalser, på hörännen
och i vmmlider, bnkom fähus ocb Mall.
När de äntligen blivit upplöcktz fik.
tes de med lock nc'h |)c}ck in i hum

fisken hörde nndcrxtundoni fixk- eller
leverrim (leverrim =" rim pil lixklc-,
['er). . 1)e vcto i alfmiinhel av allvar-
lik! rc'Miöil innehåll. Själva h%1 ids-
jnoincnM under iniddutwn inträdde
med steken. Den skulle skäras siv pus-
ten, för alt dit skulle ga så riil!vi$t
Ull SMil mnjli«l. Spelmännen spelucle
en särskild sleklål. En skämtsam stek-
låt från Sörmland, slumen av elen 77-
Arjkr spelmunnen A. F. Berg3tröln,
Tyslbcrga, har följande text:

pNu så, kommer meka, nu så kommer
sWkti:

.skarpa knivar å skiira nti° må.»
Vid steken höll l)rq~ tal och

.därefter hyllnde nulnd' h briid-
µmnicn. Härvid sj hind spel-
jnännen en dwkil, ·' M Got-
hind kullus rundar .;y

Efter steken (öl ' erriitterna:
risRrynWö|, jjnn nk r ke73er, tårtor
och konfekt. Antgje , ¢"Nbjev ¶å-
lunda rätt SRrti. I(u—12 leb mat v:lr
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IJrudpokka {rån
n bbjrl|tg| vid 1brqblj¢b)) for ¶00 år seckn.

V±itidt·n $)Ulådc uml en psalm uv
LbnUr'cn, QKKh nu , K'. mn kunna" "' '":S' '*'ti "' "' ""
&:: fnq:ö C iå, ·bonclens sluga
d.^en skg b ' ÅK och bänkMr
(j·mdc4 Il ' IQ ,Ep förväntnn$.
' " l-o 'iX. " ,, "!' stämde och

. '.'cradei 0W 110 . 1'"orsl dansudese b. b^yid~j¢n$el'..$liir endast ett

~ dan>.icj0. Tiil åéssa danser hörde
nbtm Mltid polskan, som ibland |)å

;mkh·é utbWrs mot kuclriljen
mh ixm. Först dansade µriislen

brnd"·i, sedan bmdeum och brud.
jmkku, som då spelades, knllades

q pu0 Jag bifngar här Storu
brudpolska, som Kir också fått

7v C. F. Persson, jama. Han skriver,
MC p·lskurm, och särskilt örudpulskan,
2ulk spelas, sqkt4,,i¥. 'l'n: d'osades
~ dubbla :s|e& .cQkin b¶il(l och

min danm sk vl(|iRht:(sdkn$en ined
~¶ba|n, sbffare, \Wtfardior och bn-
die även méd brudn:enneé och brud-

mr följde ':iljntäK diciiS j »fulkn
0bmc· till ljusan dager. Till «1ul skul-
k ·knm:o dantuix av brum». Alxkillim
Pmhk 0r med delta namn hur låR Ml
m·r¢Q kmde. Vid denbn dans SiCftO
nn knrna en rim: omkriiig brådpn, scjIn
mrd förbundna ögon sam krcmah µ;1
q av dem. ben 4OllV fhtt kronan sutte
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Stora Malm.
vilmle im b:'ll(|l'iµl)rl|:|b .l'. 1;1.. 'f:tckmle
hnn ulhi cot'h ullr>ektr 'uojjfmn cmA..m,
;1(1 alla nj.olle bli Ai'l!;t. Sil logu dr
x:fhi k Vlllli(bl Ila hund om 1iciiiw. Secijn
brud cocIi brl|dku|n duns:öl med cir;mcl-
ra. |jK,I(|q' :dl,i med 5N'hj:.|jl j \pelM'n
in i |)|u||ka6llnulrrn. J).11' »jniiém X:n·
lrrna en ¶ixta viilönsk.·.i m'h liin|llj(lr
se&in dr nygifta. G.rjrrnµ 3iiiXn x('·
tl:in lill vil.i i 'i'umnicn, 'i fjd:on eller
&;is|abu(!·'ullen.
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Andra dauennr. De nygifta v+
rn nu ikliiddi ' Näs dräkt och kul-
Mes »ungftré. 'Och ·unem)r». Till' tec-
ken im sih'·%m viimikhet skulle de
im mnrgnnu:i ku djnkrlinR och bjMa
gästerna kuffe ljä sänöu'n. LJider den-
nu (hlk insamlades 'Km'nr lijl ,cle ,ny-
Kitln neh hl!l'h!mn$penR:Qr till siwimiin-
nen. J)i0 .wekdes xkankklhlr, scm] äro
mycket t·.wkr:i.' Om kollekten étii'llde
sµclmiinneu, h:icle dc ju al] anledning
all vuru |j|F)l$iln|ln;|: ' l niistiin varje
skiinklål mt¶t dess 'drillur, förxiåR nrh
pn c|nm|\l|µ|lrel' hör ni:in likscmi spel-
mannens öchhiuku kork filr itinUghc·hm.
Slö är nckxt) fullel i (lem$kSNklåt, JtlK
här bihww. I)ei1 ,hiW i Ull töj" folk-
l:iIm' mycket vanlig lqnarl: Ml mun
inle(||j;nR5h'!|. 1)en ,jr llpl)leckna(| ef·
trr (iy'is Anders Am|er$y)i), Xhdulen.
lian Clnµ 1909, k7 Nr 'hmmai.

0 0
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Fi;rl|inKU|I lmrjade l:lC lam XliiL lmk-
lerinXen blev inindrc ,riklig. Flcrå av
clc· äldre rrk|t diirfiir 1)ciii enqra da-

gen. En hel clrl 11!)K'h"!l?r '!puuu(le|
dock km' |j)| tredje eller f,årcle dugen.'
nå frak|;|(l('y de lj3kiflas li||h(')rlghet(·r
pä vagnar till deras Iwiii 1'Mar Och
ungninr h:ide vjnlik|\ix' trkl i 46rväp¢
fiir nit sliilho i ord'A'ing i ym|h'en| M

dr nu väntade, Ajstrn¶s. l'c ntiufhi
skulk nu för fUrsM mnu'n upjm'iåla
Mvlll värj nc'h värdinna. (i:Nh'riw ( v:ul.
liktvis ungchmn |u)nlIIM) i en l:cng ;tc·tj·
j:l hällande varandra j h,tnd. 1)c·nnu
färd kalkides låöjgdnnM°|l, och »µclm:in-

ncn spelade en IM med summit n:imn.
Under vägen \j)rl|nAQ) nh:i de dans:m-
de Kemmi nugäm vid r:jprn liggundc
Kård under nlln..in l||lln|('l'hel. LmiK-
dansen var fiirslus en µnkk;i i 314 takt.

1)u llykinu bjödn giislc'rnu, |ju mal
och dryck. bärefter clnnsad« dc b|m
brölbpsdanscrna. km»ke tmikring inid-
$c)mn)ar5|ånke|l. En nr Mu|i|¶|||bc|'n:l
var ckn s. k. $lubb(!,ubM'I| r:|ol sl:ibb-

leken. Eii xhor 1riktubbt· fördes fram.
och pli c|ennii tvinnades ett. par ull dan-

ma. 1)el skulle varg, Nå, som snart
tänkte Kifhl SIA. För alt $JlP¶ bli di-
rekt utpekmlr, flydde därför uila, som
kunde tiinkax bli ihUXkoMnn. 'S}irskilt
vm delta fallel med flickorm,. j)e
uiuui männen (in«u därför fbrst Jclu
fruin dem. Stabblht,u·na iiro uråjcMNi
lnel(}(li('r och danades rodan i heclcn·
hnc Trnlhten hur de uv Yiwa tecken
ull döma lill en början varit hedni»k:i
kulhlunxer.

Nu val' bröllopet till ända. Hemma
i brulhppxq:i|'d('n gjordes uljl i urdniiW
dit r de njmigu Riixlcrnit: alla vissna
björkar InXns bnrl, lånlu ht uCh tall-
rik:ir bums Rem, pigorna skurudc och
(ejmle.

1)e nygiflu Återvände så smuninmn
till v'arilmmx lugna Sysslor och ma
emhanda, Orh nu återstår i·ndux1 fiir
dems del ull hqµpus, »ull lyckan mt\llc
grönsku på dc'rus levnadsstrål».

jj')g;
.... ""

m ...t

,0:%'N ,) «0
%.

""SUs,,,,,- '
kläEur|*ML'€'+'"lr. ,:%ä '*' i'"l"jj

S

jlmu"uéEi"'u'%"w"a4; 1'EUÉ=Em g

Nm'g.äi'i4j 'uu=,,'='-n"z'=*a-~
Skiinklåt frän älvdalen, 1)alarne.
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Gustaf Wetter öuerlämnade
Under ett par års tid arbetade GUståf wetter med
att samla och mmmamtälla allt folkmudkalkkt
material om V Vingåkem socken.

Arbetet utfördes på uppdrag av V Vingåkers Hem-
bygdsförening och resulterade i avskrifter av 593
melodier, två bandlnspelningar samt en hel del a*
teckningar om socknens spelmän och deras mumk.

Det mxnlade materialet finns alltU idag 110s
V Vfngåkers Hembygddörening. Allt material
återfinns även i förbundmrkivet, men där i ett
flertal olika mmllngar.

Detta stora material har ej tidigare varit samlat
och Wettem förteckning över det bör därför ha ett
allmänt intresse:

På uppdrag av V:a Vlngåkers Hembygddörening
har jag så noga som det varit mig möjligt penetre-
rat folkmuslken i VIngåker, och får jag efter slut-
fört värv överlämna följande akOtycken:

A. TRYCKT KÄLLMATERIAL

l. Svenska Låtar Södermanland
P. A. Norstedts förlag ]934

2 av Widmarks lärjungar är där represen-
lierade:

") C9!!.EE!k. Ea!ss!.o.n, Lind. Sköldinge
13 melodier, upptecknade av Wetter.
s|d. 54 - 63.

b) Gystaf, Pe,ttersson, Valla

26 melodier, upptecknade av Dencker,
sid. 72 - s5.

"Vingåker l våra fäders tid" av Ivar Schnell, utgi-
ven av Vingåkers Hembygddörening 1941, innehål-
ler bland mycket annat intremant material några
uppgifter pä Md. 24 - 25 om Gabriel jonmon f
Ålmtugan (l s37 - l 91 9), den värmliinckke spéj -
mannen. Han hade l sina efterlämnade samlingar
vimn om Pintorpafrun på Erlksberg samt Vkan
om Vlngiikem-rosen:

"Tror du att jerker håller n)ig kär?
Anna väninnan sporde. . . "

Sv. L. Söd. Gåva av uppdragsgivaren.

2. Sörmlandsläten nr l, 19'70
Södermanlands Spelmansförbunds och
Sörmlåndska Ungdommngem medlerrw-
tidning.

"Sme"hs Axel, ett spelmansoriginal"
s|d. 9 - 14.

3. Södermanlands Spelmandörbun& Festskr|ft

utgiven till förbundets 25-årsjublleum ]950,
sid. 19 - 23:

"Om V|ngåkers Widmark, Carl Eric j Lind,
Per johan l Hlssjö, Sme 1ns Axel och andra
gamla spelmån l Katrinehohmtrakten. "

Författare Gwtaf Wetter.

Kommlnktem Josua Wulf (]776 - 185]) har några
fntressanta upp©fter l VIngåkersboken del l om
Höglorven (v|nnkers speciella brudpolska) på
sfd. 123.

Intressant är skildringen i Vingåkersboken del l
av avskedgmlddagen på sblfmholm den s juli 1852,
som den Blinde Excellemen höll för Rickard
Dybeck, den flitige fornforskaren, Bom uppteck-
nat melodien till "Du gamla, du fria. .. " . Enligt
en muntlig tradition lär texten vara författad av
Dybeck l Vingåker, närmare lmtämt i Läppe, där
man mnnerligen icke får någon vkton av den
"Fjällhöga Nord".

Gustaf Helén har f V|ngåkersboken del l en dras-
t|sk sklldrlng av spelmannen "Sjuttlåttan" på sId.
30 - 3].

%
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l
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B. EJ PUBLICERAT MATERIAL

l. 75 Folkmelodier. upptecknade ]s79 - 18s0

av A. P. Andermon, folkskollärare i Berga,
Vingåker.

Avskrift från Muslkaj|ska Akndemiens
bibliotek av Gustaf Wetter. Avskriften är
renskrlven av en skicklig notpriintare,
Nlls E. Fält, Malmgatan 2 c, Katrineholm.
Alla kommentarer är prydligt masklnskrlv-

na.

Avskriften år i didant sklck. att den direkt
kan utgivm i en facsimile-upplaga. För mig
personl|gen och för Södermanlands Spelman+
förbund vore det synnerligen ömkvärt, att
dessa märkliga uppteckningar kunde publice-

ras.

2. Auk. Wldmark d. a:s och Auk. Wldmark d. y:s
notbok, sammanlagt 199 melodier.

]32 st l den förra och bl. a. 15 jntressanta
amerlkamka folkmelodier i den senare. Mig
veterligt är detta den enda notbok, Bom Inne-
håller både svensk och amerikamk folkmusik
En tidningmrtikel om notboken (Katrlneholms
Kuriren 11.7. 1974) bifogas. Notboken bffogm
i fotomtkopfa och är läsbar, ty Widmark
d. bi. (1824 - ]s7s) skrev tydlig notskrift, bö-
nen desslikes.

3. N|ls Denckers upptecknlnXar 193] - 1932

för Landsmålgark|vet (ULMA), Uppmla.
(Heter nu Landsmåls- och Fo]kminnesarki -
vet, Uppsala).

Noterna avskrivna av Fält + maskinskrivna
kommentarer,

5. Ellen Lakerkren 1932

ULMA 4002 x, 4 blad 4:0

Midsommar, bröllop

3 blad 4:0 med intresmnta uppgifter om
bröllop, meddelade av Per Olsson, f. 185]
i Hjälmarmorp, V. Vingåker.

b

120 melodier efter Wldmarks och Llndblonw
lärjungar:

a) Gustaf Pettermon, Valla, l s47 - 1932

b) eustar, Kjellgren? Valla,

såmt dennes broder

') 0¥B:.l?a,e.',s.s.o.n2 KOkta, Sköldinge

Avskrift av Fält + maskhwkrlvna kommen-
tarer.

4. Nils Denckers upptecknlnjpr 1934

12 melodier upptecknade efter

·' E'!k.gs, !.ys!!££

s melodier upptecknade efter

b) j?sQf ÄyÅÅÅ,Emanuel Larsson

6. johanna Lundmöm 1936

ULMA 9552.

a) !SLt'!åEä9S!!kL'~k!',å!. 40 blad 4,0
varav 3s -40 bifogas, som handlar om

Tisnärbåten och
Stora Kyrköka i T|snaren

På dd. 40 finns intressanta uppgifter om

klädedräkten.

7. johanna Lundström l 936

ULMA 9s92 x, 26 blad 4:0,

varav 10-13 handlar om två Mora trollgub-
bar l "Westrävingåker", Skenäsä Olle och
Svlnstu Fredrik,och deras bedrifter.
Svimtu-Fredrik (Fredrik Lindroth) var mor-
bror till Aug. Wfdmark d. a,

johanna Lundstr?$m har under åren 1932 - 193s till
ULMA indint icke mindre än 4]41 blad i AS-for-
mat med visok anteckningar om kloka gubbar,
öknamn, Staffansgång, bröllopsseder, JulkalaZ
spökh|storler m. m. Alldeles fantasuskt vIlken flit
möda och forskar|ver den rara människan ådaga-
lagt; allt material från V:a Vingåker. Tänk vilka
fynd V:a V|ngåkers Hembygddörenlng kan göra
där! Varför inte publicera hela materialet ?

s. Karl johan Jansson

ULMA 23s1

Grötrim från V. Vingåker.

Di va arga på prästen i Vingåker. Så sa
prlMen en gång till en dräng pä en Julbjud-
ning: "Här blir ingen gröt, förrän du rim-
mar te gröten". Då svära drängen:

"En afton var Ja° ute å gick,
ett möte Ja fick,
en väkadlad häst
ii Vingåkers präst!
Te Fåbod-Stlna han for,
för där ligger han å gnor
l år så väl som l fjor
... den gröten å go(e)r.

Kan detta sköna grötrim månne hämyfta på
Johan Peter Wåhlin (17s6-1861) ?
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. POLSKA ur Widmarks notbok

9. Gustaf Wetter

Av Gustaf Wetters 603 uppteckningar efter
spelmän l Södermanland, meddelar jag Wl-
jande s9 melodier, upptecknade 1932-1 937
efter Aug. Widmarks 1Urjungar:

a) C. E. Eriksson (Carl Eric i Lind)

Md 12. 6. 1856, död 26. s.]93s.

59 melodier. Avskrift av Fält +
mmkfmkrivna kommentarer.

b) Per johan Andeimon (Per johan f HissjÖ)

född 4. ]].1853, död 22, 3. ]94s.

30 melodier. Avskrlft av Fält +
mmklmkrivna kommentarer.

c) Axel Johansson (Smelns Axel)

född 12. 4. ]s59, död 2.10. 1949.

3 melodier. De tre melodierna återflruw
på sId. 13-14 l fotostatkop|or efter Wet-
ters uppteckningar l Sörmlanddåten nr Il

1970 (l förteckningen A:2). Fält har prän-
tat de tre melodierna prydligare än Wet-
ter. Désså tre avskrifter kan erhållm,
om NI så önskar.

10. Nåkra spelmän i Västra Vl@ker och Chter-

åker under mnare hälften av l s00-talet.

Uppgifter, antecknade ur minnet, på uppdrag
av Södermanlan& Spelmandörbund gm
Gmtaf Wetter, sommaren ]942 av f. d. mö-
belhandlare john johansson, V:a Vingåker.

b) AygymEk (troligen awkrlft)

6 melodier

C) T. Olsson l Bromma

3 melodier

d) A. P. Andersson, Bromma

3 melodier

") c9.'!.EEL'~!~L!aa
6 melodier (därav 3 kadriljer)

') L·f.22W£!'!sej.Z
10 melodier

g) IS:E
2 melodier

h) Höglorvan (VinSåkers brudpokka)

I melodi

l) Gabriel jonsson

l melodi

k) DahlEren, HorsnaskroEen

l melodi

l) !s9!p~'~'!.ge!!y!Ld.
l melodi

Korta biograMka notiser om 19 mer eller
mindre märkliga spelmän l V:a VIngåker
och Chteråker. Uppgifterna |nterfolleras av

43 melodier i avskrlft eller l originalupp-
teckningar av johansson.

Följande spelmän ur representemde:

a) Motorpa Pelle från Chteråker

2 melodier

John johaxmon hade mycket noter, som han
skänkte till Spelmangförbundets arkiv. Det
är svårt att avgöra, vilket som är original-
uppteckningar och vilka Bom är avskrifter.
Spelmän skrev f Mna notböcker av rubb och
stubb. Så gjorde Ju även Aug. Wfdmark d. y.

johamson kände väl till de gamla spelman-
nen i VIngåker och Chteråker och hans bio-

grafkka uppgifter år värdefulla. Hans upp-
teckningar kan erhållas l avskrlft eller
fotoståtkopior. jag tror dock att de 43 me-
lodierna soTn Jag valt ut är det viktigaste av
johanssons uppteckningar av folkmusik från
Vingåker.
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l]. MiMkkomulent Olof Andersson, Stockholm

genomkormde 1935-1936 hela Sörmland RSr
att på uppdrag av Spelmandörbundet upp-
teckna och lnmmla tlllglingllg folkmudk.

Han upptecknade direkt efter mgmmän 726
och avskrev ur tillhandahållna notböcker 275
melodier, summa 100] sörmlundska låtar.

Från V:a VIngåker upptecknades år 1936 47
melodier efter följande scx gagesmån:

a) Adolf Källström

född ]s73 f Morjanå, död i Katrineholm.
5 melodier

') !y!!!!e!zL!L'NA'!
född 1866 i julita, år 1936 boende f
Vadsborg, V:a VIngåker.
6 melodier

c) Axel WCstET

född ]s7s, död 195s, V:a Vingåker.
21 melodier

') 1!@E!C.ZFZ'SE2E
född 1866, L:a Nåstorp, V:a VIngåker.
7 melodier

e) Evald Larsson

född 1899.
4 melodier

f) Erik Arvid johanmon

född ]ss2 f Flöda, Berga, V:a VIngåker.
4 melodier

De s|stnämnda är låtar från Flöda. Alla
dessa spelman är nu (1974) döda utom Erik
Arvid johansson.

Förutom artikeln om Widmark d. å:s och Widmark
d. y:s notbok i Katrineholms Kuriren av den Il. 7
1974 bifogas ett exemplar av mmma tidning av den
20. 6. ]974 med en artikel med titeln "Några märk-
liga Vingåkersdanser".

C. FÖLJANDE 2 BANDINSPELNINGAR

BIFOGAS:

I. Melodi på ort och ställe

Vingåkersdansen. Radioprogram av
Hilding Pettersson.

Följande åvsMtt behandlm:

l. Gustaf Wetter intervjum om Vingåkem-
damen av Hilding P.

2. Vingåkers brudmarsch
Wetter-Wedberg-Kjellström

3. Olof Olsson berättar om Säktaholm

4. Melodier från VIngåker (Gunnar Hms
ork.) 2 pokkor efter Carl Eric i Lind

5. O. O. Säfstaholmsapplet

6. G. Hahm ork. : Vals efter Spel-Eric

7. Vingåkern danmr med sin lilla vän

s. Calle P berättar om Vadmrparn

9. Wetter-Wedberg-kjelktröm spelar koral
från Vingåker

10. Kattrina l Klövhälla berättar en älg-
hmoria

l]. Pr|ns Wllhelm: Därhemma.
Sång av Andem Börje

ri. Ur Södermanlands Spe1mandörbun& arkiv

Intervju med f, d. småskolWrare fru Frida
Nlkson, DJulöfatan 35 a. Katrineholm

av Gwtaf Wetter och Arne Blomberg.

Fru Nllsson sjunger bl. a. soldatv|sor och
visor om vingåkersfllckornas klädedräkt.
Fru Nilmon är av gammal vingåkerssläkt
och talar bra vingåkersdlalekt.

S:a 593 melodier bifogm från följande upptecknare:

A. P. Andersson
Aug. Wfdmark d.ä. och d.y.
Nils Dencker
Gustaf Wetter
john johaxmon
Olof Andemson

I 49 år har jag verkat j Södermanland som aktiv
spelman och upptecknare av folkmwtk och vågar
avgiva det omdömet, Att ingen socken i Söderman -
land kan l fråga om sörmlbindsk folkmudk mäta
sig med V:a VIngåker vare sig beträffande kvali-
teten eller kvantiteten.

Katrineholm august| l 97 4
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Gustaf Wetter
Bibliografi

Gustaf Wetter har varit en mycket pro- Förteckningen är säkerligen långt ifrån

duktiv skribent. Nedanstående lista om- komplett. Red är tacksam för komplette-

fattar huvudsakligen det material som ringar.

bevarats i spelmansförbundets arkiv.

1925 Folklåt och olåt Katr1neholmsposten

En ädel svensk handadöjd - fiolmakerlet Katrinehohm-kurlren
Eskiktuna-kurlren

1931 För hundra år sedan . . . (om bröllopgseder m. m. ) Katrineholrm-kurlren

1937 Om fåglasång och annan mät, skrock och skrömt
l svensk folkmusik Slöjd och ton

]94] Om Karl Erik i Lind, Per johan i H18sjÖ och andra
spelmän l Katrlneholrmtrakten ?

1945 john joharmon, Katrineholm, 75 år Katrineholms -Kuriren

1946 Från Chtra Vingåker fordomdags
(Bl. a. Svinstu-Fredr|k) Katrineholms -Ku ri ren

]947 Södermanl&nds SpelmanMörbund. lllustrerad hktorik i samlingen Sörmlanddåtar
(Sörmlän&ka Handlingar nr 12)

]94s Per johan l Hlssjö i.m. Katrineholm s -Kurt ren

1949 Sme1ns Axel i. m. Katrfneholms-Kuriren

1950 Södermanlands SpelmanMörbund (hktorik) Festskrift. utgiven till spel-
mansförbundets 25-årsjubl-
leum ]950

1925-0s-2s

1925-]0-14
]925-]0-12

1931-1246

1937/1 -2

]94]-

1945 -02 -24

]946-07-24

]947-

]94s-03-24

1949-07 -07

Om Vingåkers Wfdmark, Carl Erik i Lind, Per johan
l H18sjÖ, Sme 1ns Axel och andra gamla spelmän f
katrlneholmmakten.

1952 Folke Andersson 60

]953 Knuppolskans kompodtör i VIngåker har fyllt 75 år
(om Axel Weder)

Klok gumma f St. Malm trollade bort både tandvärk
och koguka

Widmark l Vingåker, den s18tc som lärde sig att
spela av näcken

Anders Gustaf i Hägerbo l. m.

Svensk folkmusik dog an på spanjorer l Pamplona

1954 En spelmansresa l Ckterled

Uppsalastämman och folkmudken

K. A. Blomquist, Ärla, död

Tyska klocko"

Festskrift, sé ovan

Katrlneholms -Kuriren

Katrlneholms -Kuriren

Katrineholms -Kuriren

Katrfneholms -Kuriren

Katrlneholmmkur1ren

KatrineholmmKuriren

Hembygden

Hembygden

Storpokkan

Storpokkan

1952-12-09

1953-03-23

1953-03-27

]953-05-16

1953-06-0s

]953-07-18

]954-

]954-

1954/1

1954/2
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b

1955 Mjdsommarv|sor och majstångsmarscher från
katr|neholmstr&kten

Förord och eftemkrift med kommentarer till låtar
och spelmän

1956 Hjalmar Björklund t. m.

1957 Bernhard Boström l. m.

195s Robert Nordström l. m.

Flenmon död

Spelmånnem vän och tmkyddare

1959 Ivar HulBtröm f. m.

Axel Wester l. m.

]960 Rikmpelledaren har ordet

Carl Nordberger 75 år

Per Hörbergs julpolska

Vem vet vad ?

Konrad Erikmon l. m.

1961 Vem vet vad ?

Om givandets glädje

Känd Spelman fyller sjuttio

Spelmannen Ivar Boström 75 år

Några reflexioner Bom mést kretmr kring problemet

spelmannen och spr|ten

1962 Allvarsord

Mudken och Ungen på Tosiå Bonnadan

Violinen och dess värld

Donation (spelmanslåtar Vä rmland, Dalsland)

Richard Larsson s0

Arvid Gogman s5

BO-årig spelman (Arvid joharmon)

1963 Låtar och spelmän från Somniabygden och
G rännatrakten

Arnold Jern i. m.

Ellmbeth Stahl i. m.

De fredliga vårdar (om EI718t G rånhammar)

Vem vet vad ?

Röjås jOTjås Erlksson och Packos Gustaf Hansson
fick de s18tå Gås-Anders-medaljema

Estlandsfödd 7] -årig kvinna sjunger koraler från

1600-talet

F rån spelmansfronten

Gössa Anders död

Katrlneholms -Kuriren

56 Sörmländska låtar

Söderman1an& Nyheter

Katr|neholms -Kuriren

Katrineholms -Kuriren

Katrlneholms-kuriren

Flem Dagblad

Katrineholms -Kuriren

Katrlneho]ms -Kurl ren

Spelmambladet

Spelmansbladet

Spelmambladet

Spelmambladet

Katrlneholms -Kuriren

Spelmambladet

Hembygden

Folket

Katrineholms -Kuriren

Spelmambladet

Hembygden

Hembygden

SpelmanMMdet

Spelmansbladet

Folket

Katrlneholmmkur1 ren

Katr|neholms-kur|ren

Från Sommabygd till Vätter-
strand VII (Tranås Hembygdm
gille)

Katrineholms -Kuriren

Folket

Hembygden

Hembygden

1955-06-24

1955

1956-10-03

1957-09-21

]95s-03-10

]95s-]1-]2

195s-1]-12

1959-01 -02

]959-02-21

I 960/helgnr

1960/helgnr

1960/helgnr

1960/helgnr

]960-05-24

1961/1

1961/]

]96]-03-0s

]96] -04-1]

1961/helgnr

1962/1

1962/4

]962-03

]962-03

1962 -02-03

]962-09-]3

]962-09-14

1963-

]963-04-26

]963-06-06

1963/2-3

1963/2-3

Hembygden 1963/2-3

Hembygden 1963/2-3

Hembygden 1963/2-3

Hembygden 1963/2-3
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De fredliga vårdar I (om Richard Dybeck

Spelmän ute i bygderna

F rån Spelmandronten

Vem vet vad ?

V|ngåkersdansen

Den s|gnade dag

Gunnar Hahm vfUok

Hur Svenska låtar kom till

De fredliga vårdar Il (om Richard Dybeck

Vem vet vad ?

Spelmän ute i bygderna

F rån Spelmandronten

En Intervju med den helige faderm Aällföreträdare
f Rom

Kyrka och folklåt

1964 Arvfd Gogman i. m.

Richard Dybeck III (om melodien till Du gamla.
Du fria)

Spelmän ute i bygderna

Far ska hald stranjar på fiåolin

Vem vet vad ? (Den långa dangen, Wetter ger svar
på frågan)

Otto Andermon s5 år

Från Spelmandronten

Vingåkersdamen - Vingåkersvalsen. Tfllbakabllck
inför en skulptur

Vem vet om polskmelodier ?

Svensk Folkmusik

Vem vet vad ?

KJellströmsplaketten till Nils Olsson

De fredliga vårdar (om Blinde janne)

De fredliga vårdar (Vingåkers Widmark, Sörmlands
störste speleman

1965 Förord till nytryck av "50 Sörmlandslåtar".
Upp©fter om Olof Andersson och hans sörm]ändska
uppteckningmrbete ]936.

Efterskr|ft till mmma låthäfte. Innehåller kommen -
tarer till låtarna mmt biografier om följande spéimän:

Anders Gustaf Andersson, Mörkö
Axel Axelsson, Östtorp
Melker Andersson, Råby -Rönö
Carl-GuMtav Axelmon, Flodafors
Karl Edvard Karlmon, St. Malm
Rikard Forsman, Oxelömnd
Anders Gwtaf E riksson, Flöda
Albert Gustafsson -Wall, V. Vingåker
Robert Nor&tröm, Lerbo
johan Teller, Chteråker
Evald Andersson, BJörnlunda

Hembygden 1963/4

Hembygden 1963/4

Hembygden 1963/4

Hembygden 1963/4

Hembygden 1963/4

Hembygden 1963/5-6

Hembygden 1963/5-6

Hembygden 1963/5-6

Hembygden 1963/5-6

Hembygden 1963/5-6

Hembygden 1963/5-6

Hembygden 1963/5-6

Hembygden

Hembygden

Katrlnehohm-kurlren

1963/5-6

1963/5-6

]964-07-]s

Hembygden 1964/1 -2

Hembygden 1964/1 -2

Hembygden 1964/1 -2

Hembygden 1964/1 -2

Hembygden 1964/1 -2

Hembygden 1964/1 -2

Hembygden 1964/3

Hembygden 1964/3

Hembygden 1964/3

Hembygden 1964/3

Hembygden 1964/3

Hembygden 1964/4

Hembygden 1964/4
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]966

1967

196s

1969

1970

]971
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Oskar Haglund, Strängnäs
Ferdinand Gustafsson, BJörkv1k
Frans Pettersson, Södertälje
Karl Holmgren, Svärta
Ivar Hultgtröm, Flodafors
Augum Hagberg, Skebokvam
Johan August Malmqvist, Flöda
Axel Wegter, V. Vingåker
Gunnar Olsson, Esk|lstuna
Hugo Steen, Eskllstuna
Richard Ahlberg, Sköldinge
P. A. Appelqvist, Va&bro

Tomtutning l Västerås och Strängnäs

Fårgstarka strängnässpelmän - Gmaf och
Gunnar Sjögren

Lantzem julpokka - soldatglädje

Folket 1966-12-21

Folket 1966-12-17

Folket ]966-12-22

Hugo Pettersson i. m. Folket

En vanvördig viså om några svenska kungar. Uppteck-
nad 1954 av GW efter j G Svensson Folket

Sörmlands spelmän gratulerar Lindell Katrineholm s -Ku rf ren

l 967 -O] -07

]967 -04-29

1967-11-23

Några reflexioner om SSR i allmänhet och spelmans -
året 1967 l synnerhet.

Riksspelman Albert Boström i Flöda, komtnär med
murdev, pemel och stråke

Spelmanmämmoma i Södermanland under 196s

Lantzens JulpcMka och andra soldatvfsor

Färgmärka strängnässpelmän - Gustaf och
Gunnar Sjögren

Otto Andersson 90

Avlidna spelmanskam rater

Torntutning i Västerås och SträngnU

Folkmus|kforgkningeng främste i Norden,
Otto Andersson, 90

Fyra spelmän i. m.

Anders Gustaf Rosenberg och hans medhjälpare

Sviwtu-Fredr1k, trollkarlen i Cktra Vingåker

Richard Larsson l. m.

Här är beråtteken om en sörmländsk spciman
som aldrig tvättade s19

Sme "hs Axel

Å rdalapokkan

Ragnar Schelén i. m.

Richard Larsson l. m.

Seth Carlmon, några minnesord

Juli Hömånad. Koniposition av GW

Tystbergavisan

En häkning från tre veteraner

Nils Olsson och Gullik Falk

Tryckmk till medlemmarna
l Södermanlands Spelmandörb.]96s-

Folket ]96s-02-03

Sörmlandsläten l 96s/julen

Sörmlandslåten 196s/julen

Sörmlanddåten ]969-04

Sörmlandslåten 1969-06

Sörmlandsläten ]969-06

Sörmlanddåten 1969-06

Folket ]969-04-25

Folket ]969-06-05

420 Svemka Danspolskor rn itl ]969

Sörmlandsläten 1969/julen

Folket 1970-05-13

Folket 1970-]2-24

Sörmlanddåten 1970/1

Sörmlanddåten 1970/2

Sörmlandslåten 1970/2

Sörmlanddåten 1970/2

Sörmlanddåten 1970/3

Katrineholm s -Kurt ren

Sörmlanddåten

Sörmlandslåten

Sörmlanddåten

]971-07-12

1971/1

1971/1

1971/1
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A mold Lundqvist i. m.

Alvar Rosén i. m.

Anna Andermon bortgången

1972 Rikmpelman Albert Boström l Flöda

julita Brudmargch

öå:s m|nnessten

Uno Carlsson i. m.

Arvid l Hjulesta 90 år

]973 Nils Olsson i. m.

Schottk upptecknad av GW

1974 Om hela jordens blomuerfång

Vingåkers höglorv och andra sörmlåndska
brudpokkor

Aug Widmark d. ä:s och Aug Widmark d. y;g notMk

Erik Andersson, Valla, avliden

Lerbo gökar och Skilllnge hökar

Tack. Göthe Wahlén

Widmarks notbok

1975 Carl Gustaf Axelmon i. m.

Yngve Andersson i. m.

Edith Söderberg l. m.

Holger Andersson död

C G Axelsson i. m.

Yngve Andermon l. m.

1976 Boströmiana

Några märkliga vingåkersdanser

jon-Eric Öst och Södermanlands Spelmandörbund

Präntad ton. något om gamla spe]mansböcker

Folkmusikfonden

24 låtar, värdefull gåva till Spelmandörbundet

Sörmlanddåten 1971/2-3

Sörmlanddåten 1971/2-3

Sörmlandslåten 1971/2-3

Sörmlan&låten

Sörmlanddåten

Sörmlanddåten

Sörmlanddåten

Katrineholms -Kurt ren

1972/1

1972/1

1972/1

1972/1

]972-09-14

Sömlanddåten 1973/1

Sörmlanddåten 1973/1

Katrinehohm-kurlren

Katrlneholms -Kuriren

Katrineholms-kuriren

Sörmlandslåten

Sörmlanddåten

Sörmlanddåten

Sörmlan&låten

Katrinehohm-kuriren

NTÖD

Folket

Sörmlandslåten

Sörmlandslåten

Sörmlanddåten

Sörmlanddåten

Sörmlanddåten

Sörmlandslåten

Sörmlanddåten

Sörmlanddåten

Katrineholms -Kuri ren ( ?)

]974-05-07

1974-06-05

]974 -07-1]

1974/1

1974/1

1974/1

1974/2

]975-07 -29

]9'75-07-]0

1975-]0-23

1975/1

1975/2

1975/2

1976/1

1976/1

1976/2

1976/2

1976/2

1976-]]-]2

GUSTAF WETTER - EJ PUBLICERAT

Om den svenska allmogemudken.
(WäXjÖ april 1923)

Pettersson-gerger och Nils Anderssom låtmmling.
Ett apropå till ON-inlaga.

Barnkolonien på Aspenäs under första vä rldskriget
Några m|nnesbilder.

Unge herrn på Mellby.

Per Hörbergs Julpokka.

Gamla lekar på julfest för 150 år sedan.

Katrineholms herrgård l Småland.
Baksfdesblld:
Gustaf Wetter och Ivar Hultström




