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KÄRA LÄSARE!

Vi i redaktionen anser att det är på tiden med en
förklaring över vad som skall hända inom den
närmaste tiden. Planerna inom redaktionen presen-
temdes på årsmötet men fCSr att nå allo våra prenu-
meranter Ur det pO sin plats att lämna denna redo-
görelse i vår tidning.

l och med detta nummer av Sörmkndslåten har vi
ovdutat vår temaserie om sörmlönäka hamden.
Serien inleddes i nr 2/76 med Rekornebygden. Dör-
efter hor två hämden beskrivits per nr med undantag
för nr 1/1977 som var ett minnesnummer över allas
vår förebild, Gustaf Wetter. I det här numret beskrivs
alltså Oppunda härad. I skrivande stund är det svårt
att överblicka om vi får in materialet i ett nummer,
Eventuellt blir det två nummer. Det finns så oerhört
mycket material frÖn framförallt Vingåker och Öster-
åker så det hela är en fråga om att välja. När den
här temaserien avslutats dr det dltså dags att tanka
på ett nytt tema. Vi har fått många förslag från våra
medlemmar och det ar vi tacksamma för. Efter moget
övervägande och med hänsyn taget till våra resurser
har vi tänkt oss att i första hand presentem våm
äldre spelmän i förbundet. Många av dem har betytt
mycket för förbundet och det är vår tanke att genom
denna presentotion även ge förbundets historia. För
det är ju sö att förbundets historia är dess medlemmars.
Vidare har vi tOnkt oss en stående spalt om instrument
och instrumentvård.

Det kanske viktigaste till sist. Vi planerar att - om
möjligt - övergå till 4 nr/år. Samtidigt med detta
slopar vi utgivningen av Glams som den sker f. n.
och övergår till att medsända aktuell information i
Sörmkndslöten som lösblad. Den har omläggningen
diskuteras just nu inom Sörmländska Ungdomsringen
och Spelmamförbundets styrelser och vi räknar med
att fatta beslut under våren.

Med spelmanshakningar

Henry lréne Ingvar

ÅRSMÖTET - EN UPPLEVELSE

ov Henry Sjöberg

KÄRA ÖVERHET I

l MalmkClping står en kåk (obebodd somt i kommunens
ägo) pO vilken vi (Molmabygdens Folkdanslag, Malm-
bygdens Spelmanslag och SWermanlands Spelmansför-

bund) kastar lystna blickar.

Byggnaden är gammal och ansluter i stil väl till kring-
liggande bebyggelse, laget i närhet ti Il Hembygds-
gården tillför den mångo pksvården fCSr den verksamhet
som vi, om vi, som vi önskar av en vålvilhg överhet
finge disponera densamma som samlings- och verksam-

hetslokal.

Byggnadens ålder och på senare år något eftersatta
underhåll förutsätter naturligtvh en upprustning, men
som kåken är välbyggd och så vitt vi ser inte företer
några brister i stommen SÖ skdle en renovering vara en
ren investering på framtiden. Motsatsen ej renover_i_ng

ren mi$$hu$hå||ning.

Att besöka ett årsmöte för Södermanlands Spelmans-
förbund har jag alltid ansett vQro någonting helt
speciellt. Det hela är ganska svårt att förklam men
det vilar en stämning över dagen som gör att mon med
glädje ger sig iväg till den plats där årsmötet skall
avhållas. l år var det Malmköping som fick Uran att
hysa Sveriges äldsta spelmansf5rbund. Låt vam bara
för en dag men jag sög tydligt att Malmk¢$ping gjort
sitt basta för att vOIkomno oss.

Värdshuset var träffpunkten. Där samlades vi och
drack kaffe och umgicks. Det dröjde faktiskt flem
minuter innan fiolerna började ljuda. Sö en kon
promenad upp till tingshuset där årsmötedC$rhond-
Iingarna skdle hållas. Det kändes lite underligt att
hålla förhandlingar i den lokal dUr förbundet bildades
1925. Och mitt ibland oss fanns Edvard Pettersson -
denne underbare vitale spelman - som var med vid
bildandet.

ÅrsmötedCSrhandlingarna gick snabbt. Jag tror att det
berodde på framRSmllt två saker. Dels Arne BlOm-
bergS skickliga hanterande av klubban, dels den
positiva anda som rådde.

Nu till den egentliga orsaken till detta skriveri.

Vid årsmötet avhondlodes bl. a. den årsavgift som
skoll bedutos att galla fr. o. m. 1981 . Bakgrunden
var att förbundet under 1979 minskat sitt kapital med
c:a 6.000:-- kronor d. v. s. verksamheten hade gått
med ordentlig förlust. Styrelsen föreslog att den nya
årsavgiften skulle bli SO:-- kronor per medlem och
år - ålderspensionärer undantagna.

Årsm6tesdehagarna beslutade enhalligt om den nya
avgiften men dessutom framkom som ett förslag från
pensionärerna att de gärna kunde stalla upp och
betala t. ex. halva avgiften, 25:-- kronor per Or.
Mot detta invände förbundets ordfömnde, Ingvar
Andersson, som ansåg att förbundet som ett ringa
tack för tidigare arbetsinsaher skulle hålla fast vid
avgiftsbefrieken.

Årsmötet beslöt då att uppdra till undertecknad att
referera vad som hänt i denna fråga samt på detta
satt medela dem det vederbör.

Alltså - om Du dr ålderspensionär och stöder Dina
kamraters idéer Om att Du skulle vilja betala t. ex.
25:-- kronor per år, sö står det Dig fritt att göra
dem. Vcjr medveten om att inget beslut fotlots utan
att det är helt frivilligt.

Årsm¢5tet i övrigt då? Jo - fortsättningen var lika

bra som början . En kort promenad tillbaka till
VOrdshuset dör krögaren hade dukat för oss på över-
våningen. God mat och trevligt prat med mycket
spel emellan. SÖ Ut med borden och spel och dans
hela kvällen. Jag tror att det var 130 nöjda männi-
skor som återvände till sina hem.

Jovisst jo - jag höll på att glömma en sak - om Du
vill betala 25:-- kronor så är postgironumret
12 24 74 - O.
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Ord föraridén har ordet

VAD GÖR SPELMÄNNEN MELLAN ÅRS-

MÖTENA ???

Alla ni som bevistade vårt förbunds senaste års-
möte i Malmkäping (sOm referems på annan plats
i denna publikation) kunde väl inte undgå an
lagga märke till att när spelmän träffas sö dör
dö spelar man. Man samlas i små eller stom grup-
per och Iöter stråkarna bli rengnodda pO allt hanz
som finns. Men vad gör mon efter ett södanr års-
möte ? När man kOmmer hem. Nästa dag. Eller

nästa vecka .
Varför funderar jag över detta ? Jo, det Ur så
här: När jag SOm en Ov de sista lämnade värds-
huset i Nblmk6ping SÖ lOg där en stråke kvar pO
bordet i övre hallen, Ingen av de kvarvarande
spelmännen ville kännas vid den, så den togs om
hand av f¢$rbundets representant som tänkte att i
morgon bitti ringer säkert någon som saknar sin
stråke. Men inre då, hela dagen gick utan att
någon hörde av sig, en rundfrågning bland övriga
medlemmar gav Sommo klena resultat. Ingen hade

frågor efter en strOke.

styrekemedlemmar gav samma klena resuhat.
Ingen hade frögat efter någon stråke. Och det
var ingen dålig stråke heller. Nv har det gött
ännu en rid, men fonfomnde saknar sNOken sin
ägare. Konstigt an ägaren inte saknar sin stråke.
Eller har han inre öppnat fiollödan sedan Malm-
köping. Stråken kanske inte saknas förrän vid nästa

årsmöte.
En ful tanke rinner upp i mitt huvud. Spelas

det bom på ÖrsmBteno???

TYSTNADU¶

De flesta ungdomar sOm i dag tmktemr fiol eller
ondm instrument bt$rjar Sin bana som musikanter i
den kommunala mvsikskdon, denna utbildnings"
form, som ger vöm barn m6jiigheten att lam sig
spela något instrument eller $Y$$iQ med musik på
andra satt. Många bland de människor som sysskr
med svensk folkmusik i någon form, spelar låtar
eller sjunger visor m.m. har länge gått och sett
lite "snett" på den hOr utbildningen. Mon menar
att svensk folkmusik har fått alldeles för liten
plats där. Och har den använts har det varit
därför att det hor varit bm spelövnirgor, alltså
en ersättning för etyder. Inte ftSr sina musikdiska
och kdturhistorkko värden. Det Finns vhserligen
undantag från detta, men de är alltför få.

Varför Ur det då sö har ? Orsakerna (jr säkert
många, det vanligoste ar kanske att lOmma i den
kommunala musikskdan, med nögm fö undantag,
har RSr dåliga kunskaper om den delen av vårt
musikdiska arv. Och de som har den kunskapen

d .v .s. Utövarna, spelmän och sångare,hångerskor,
har inte den pedagogiska utbildning eller erfaren-
het som Ur önskvUrd för att arbeta med barn och
ungdomar. Säkert har det också stor betydelse att
genren som sOdan inte ansetts fin nog. Det finns,
tyvärr, fortfamnde i vårt land många musiklärare
som, mer eller mindre, förbjuder sina elever att
spela låtar. "Dom riskerar att förstöm sin teknik,
kan inte hålla fOttema still i skolorkestern" m.m.

Det kanske viktigaste som har hänt för att andra
pO det har fC$rhållandet skedde för fyra år sedan.
DÖ startades vid MusikNgskoIan i Stockholm en
pedagogisk utbildning för spelmän. Från början var
den ettårig, men har nu utökats till att omfatta
två års hehidsstudier. Den utbildningen skulle man
kunna tänka sig ha hakats med öppna armar av de
organisationer i Sverige som sysslar med att värna
och sprida kännedom om den svenska folkmusiken,
d .v .s. Sveriges Spelmäns Riksförbund och Svenska
Ungdomsringen för Bygdekultur. Att de i sina
medIemsblod, Spelmannen och Hembygden, uppmärk-
sammar den här utbildningen, talar om hur och när
man skall söka för att komma in, till vilka den
vänder sig m.m. Så att spelmän runt om i landet
verkligen får veta att den finns till. Vissedigen
för de som löser mwikhögskolam Wbildningskmdog
OndO den information som behövs, men möjligheten
att spelmän läser den är nog ganska liten. Att de
laser SSR:s Spelmannen eller SUR:s Hembygden ar
troligare.
Det viktiga fCSr att få folk att söka till den har

utbildningen är väl att de vet att den finns, och
där skulle riksorgankationerrm medlemstidningar
kunna fylla en stor och viktig roll. För visst är
man vUI intresserad av att den här formen ov Ut-
bildning finns till. Dö borde det också vam en
sjdvklarhet att efter basto förmåga informera sina
medlemmar om den. Att spelmän runt om i Sverige
är intresserade av den har utbildningen när de får
veta att den finns, därom rOder inget tvivel.
Det har varit många och långa samtal med under-
tecknad vid kurser och stammor om vad man fÖr
läm sig, vad som krävs för att komma in, vad man
har för mCSjhgheter att få jobb efter avslutad Ut-
bildning, när man skall s¢$ka m.m. Och ofta en
stilla undran varför inget har skrivits i Spelmannen

eller Hembygden.

Vill mon inte att den hOr utbildningen skall finnas?
Har man något emot den? Eller ligger det andra
motiv bakom denna tystnad, motiv som man inte

kan, eller vill, redovisa ?

lngvarA



4

OPPUNDA HÄRADS SPELMAN

av Ingvar Andersson och Arne Blomberg

Oppunda härad, som består av socknarna Bettna,
Blacksta, Flöda, Husby-Oppunda, Julita, Lerbo,
SkOlånge, St. Malm, Vadsbro, Ö:q och V:a Ving-
åker, Vrena och Österåker ar kanske det område inom
Södermanland som mest har intresserat lötupptecknore
och fdkmusikforskare. Redan 1823 började Anders
Gustaf Rosenberg att samla melodier i Flöda och
SkCSldinge socknar.

Under första hälften av 1900-talet Or det främst Nils
Dencker, Olov Andersson och Gustaf Wetter som
letar upp spelmän och tecknar upp melodier. Det är
också frön den tiden som vi får dom flesta person-
uppgifterna om spelmännen .

Det finns låtar upptecknade efter ett femtiotal spel-
man i Oppunda härad, och här skall vi presentera
några av dem lite närmare.

Den kanske mest ryktbare spelmannen i häradet under
1800-talet var Olof August Widmark .Hon var fsdd i
Ö:a Vingåker år 1824. Hans far var organist i Ö:a
Vingåkers församling och dog när sonen var nio år
gammal. August fick lära sig spela av en morbror,
den välkände spelmannen och trollkoden Fredrik
Lindroth, även kallad Svinstu-Fredrik.

Widmark blev med tiden en mycket skicklig fiolist,
och om hans satt att hantera fiolen skriver låtupp"
tecknaren Nils Dencker så här: "Angående Widmarks
spelsutt har jog ej erhållit dctaljerode upplymingar.
Han spelade på gammal&gs satt med högra ormen
högt upplyftad från kroppen och svepte gärna, då det
passade sig, ett stråkdrag över alla strängarna. DÖ
var det ej olltid så noga med hormonien. Prydnads-
figurer använde han sig av i övermått, mera än vad
som framgår av elevernas melodier, ty dessa kunde
han natudigtvis ej i Wrjan IVra dem. När han vor
mem "i tagen" kommo förslog, prallfigurer o. dyl.
lättast fram" .

Widmark bosatte sig vid Lilla Kulkorp i V:a Vingåker,
där hon på "lediga stunder" agnade sig åt jordbruk.
Så småningom arrenderade han dock Ut detta och
levde helt på sin spelning. Han var gift två gånge',
bagge gångerna med flickor från Sköldinge socken.
Hans stona kärlek var dock, enligt "Millerste-Kd",
kammarjungfrun Eleonora på Forsby, sedemera gift
med kapten Sterky pO Forsby. Widmark dog 1878,
endast 54 Or gammal.

Samtida med Widmark var en annan välkänd, nästan
ökänd, spelman från Åndenäs utanför Rejmyre. Hans
namn var Karl August Lindblom, född på 1820-talet,
och död omfcring 1900. Lindbiom, eller "Nackstedt"
som han också kalbdes, lärde sig spela fiol Ov
klockaren Österberg i Risinge socken, Till yrket var
hon murare, men enligt uppgift sö spelade hon hellre
än han murade, och söp lika gärna som han spelade.
Han var som spelman kanske Widmorks jämhke, men
som människa var han sämre sedd. Han onsögs för en
farlig kavaljer i unåstugorna där han drog fram, han
var begiven pO sprit, och han hade ett häftigt humör.
Men en styv spelman var han, och många Ov hons
lötar har tecknats upp efter spelmän som lärt sig dem
av Lindblom.

Från Stora Malms socken kom Carl F. Persson. Han
var fsdd år )864 vid Älgsjötorp, en arrendegård
under Ericsberg. Han bcsrjade lära sig spela av sin
fader, Per Fredrik Larsson (1838-1907), men fick
fortsätta att lära sig av spelmannen och skomakaren
Vallin i Speteby, Lerbo socken. Förutom sin fader
och skomakore Vallin kom Persson ihåg följande spel-
män frön sin hembygd. Johan Ersson i Olofsberg och
Johan Olsson i Remröd, bonden Fredrik Larsson och
drängen Carl Johan Carlsson, båda Från Meiö,
Anders Rc$$1 i Brogetorp, allmänt kallad Spel-Fredrik,
soidaten Valli Klicksto, sin moster Ulla Andersson i

Katrineholm, som förde stråken med vänster hand och
stödde fiolen mot knäet, som en violoncell, sko-
makare Hellgren, som hade åtta strängar pO Roién
vamv Kdiften var bordunshUngar och placerade under

greppbrädet och dränghållaren.

Från Sköldinge kommer Carl Erik Eriksson. Hon var
född 1856 vid Lind i Sköldinge, ocK började spela
fiol tolv år gammal. Hans 1ärom&tore var de förut
omnämnda Widmark och Lindblom. Han levde pO
lantbruk, och spelade mest tillsammam med LOrS-
Erik (Arsson från Panda. De kallades allmänt för
Carl-Erik i Lind och Lors-Erik i Partala.

Den store spelmannen i Flöda i början av 1900-talet
hette Albert Boström. Han var född 1854 i Julita
och fick Wrja spela som mycket liten. Enligt upp-
gift var han bara åtta år då han första gången spelade
till dans, man fick stalla honom på en byrå för att
han skulle synas. Även Boström träffade och spelade
ihop med August Widmark, men på bröllopen brukade
han mest spela ihop med Karl BlOmkvM frÖn Flöda
och Erik Eriksson frön Bie, vonligcn kollad Spel-läker
BostrC$ms meloäiGr hor tecknats upp dels efter honom
själv, dels efter en son, Ivar BOström, Valk, Albert
Boström var murare, och han dog 1931 .
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ANNONS

'" %x~x~x~I~x~x~x~x%wl~x~x~x+z~x«wx~y.~x~m

:
' ' Vid årsm5tet för et! åt sedan fick styrelsen i Bagge modellerna finns i fyra srodekar. u

' uppdrag att ta fram lrUjor med förbundets mörke ,
; ' på, att sdjas bland medlemmarna. PRISER: Den blå v-ringade kosra· cjC), - *

, Nu finns dessa tröjor, i två modeller. Den ena Den grå rundholsade Los'"j· 90. - 4
· 0 Gir i blå färg, v-ringad och med ett litet förbunds- G

mörke på vänster sida ov bröstet. Den andra tröjan Tala med Eivor, tel 016-820U. ' '
u dr med rund hals, den är grå och märket dr stort —__ _ 4/

jOCh sitter milt på bröstet. " "

."..".·

POLSKA av Axel Wester, V.Vingåker.
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Vid sista reprisens upprepning utf¢$res-mamtidigt
med pizzikaton, som togs med vtlnstro handen—
pO första takten stCStningar med froschonden pO
fiolkroppen. Under femte takten svängdes fiolen
i luften.

Polskan Ur komponerad av Wester 1895
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POLSKA eft. Axel Wester, V. Vingåker. Uppi .o

Uppt. O.a.
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Wester hade polskan efter fadern, Erik Wester,
som hade lärt den som barn av organisten och
klockaren Stmnd i V,Vingåker.

Ernst Persson, Huk, Österåkers socken (1892-1964)
Kade lärt av Karl Eriksson, kollad Millerste Kal från
Österåker, en kusin till Perssons far. Han spelade
även tilkammans med Johan Karkson i Betlehem,
Österåker och en kusin vid namn Gunnar Larsson frön

Säby.

Johan Karlsson var född 1885 och omkom genom
drunkning 1914. Han hade lOrt sig spela av sin far
Karl Ersson (l 848-1904) som i sin tur hade lärt ov sin
far, klarinett- och fiolspelmannen Erik Karlsson.
Alla var kyrkvaktmästare i Österåker.

Ytterligare en C$steråkempelman var Johan Teller,
Skogbokvarn. Teller var född 1868 på Adeisc$. l
släkten fanns spelmän sedan flera generationer. Johan
Teller lärde sig närmast efter sin far Verner Teller,
född 1828.

Frön Ö:a Vingöken socken återfinns följande spelmän
i Oa:s uppteckningar: Valentin Larsson, BilstOrp var
f¢$dd 1883. Av en skräddare lärde hon stämma fiolen
och då han senare kom tilhammom med Albert
Gustafsson i Västra Vingåker MOgnade Kjn"ag en
del av dennes melodier,

Hjalmar Doh|Aren, Kestorp lärde sig spela vid sexton
års åider av sin Far August Dahlgren, vilken i sin tur
lärt ov sin far Erik Dok gren. Som||iga från Ö:q
Vingåkers socken.

Emil Larsson, Skiren, Ö:a Vingåker, född 1889. Han
iärde av Éadem Gustaf Larsson och spelade mest till-
sammans med Vaientin Larsson.

Alfred Linde, född 1881 i Smedstorp, Ö:a Vingåker
iärde spela fiol av sin äldre bror Gustaf Pettersson.
Olof Andersson noterar att Linde griper sin stråke
nCjru mitten när hon 3pe|or. En kusin till Linde,
soldaten Takt var även han spelman.

Även Flöda socken har haft många spelmän. Anders
Gustaf Eriksson, Hagerbo, Flöda var född 1872. Han
|arde sig speio av Albert Boström. En äldre bror till
Eriksson, Erik Johan Eriksson (f. 1857) kunde en möng·
fald visor och $öngpo|$kor som Anders Gustaf lärde

sig. Många av de bevarade visorna har "ful" text,

Johan August Malmgvist, Hjdesto, Flöda var 1936,
då Oa gjorde sin uppteckningveso, Södermanlands
äldste spelman. Han var född 1842 och lärde sig
spela av en klockare Ekberg i Näshuha socken. Han
kunde många låtar efter Lindblom som ju endast var
tjugotdet år äldre än Nlalmqvist.

Karl Gustaf Axelsson, Flodofors, Flöda (f. )892)
$peiade mycket ihop med Albert Boström. Han har

även svarat för en rad uppteckningar och egna kom-
positioner, ett antal av de senare finns publicerade.

Gustaf Johansson, Olstorp, Flöda (f. 1862) spelade
mycket tii Rammans med sin bror Karl Johansson
(f . 1852) och målaren August Gunberg. Andra spel-
kamrater var Johan Andersson i Rankhyttan, Flöda
och Karl Ersson i He|ivik, Fiocia.
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Erik Lindell, Katrineholm dr R$dd 1897 i Juresta,
Fiocia. Hans morfar var en bekant spelman Karl
Larsson (1824-1910). Han var mjölnare vid"6&$be'g$
kvarn. Eriksson kallades för Molar-ksse, under sin
krafts dagar vQr han den mest arjitade spelmannen i
Storo Malms socken . Han spelade mycket tilkammons
med två spelmän frön Glabol och Melo. Dessa kalla-
des vanligen Glaboln och MelOn. Malar- Losse fick
ärva Melåns fioi ocK idag finns den hos Erik Lindell
i Katrineholm!

Karl Edvard Karlsson i Skogsborg, St Malm (l 874-
1937) btSrjade $pelo fiol redan som barn. När han
var omkring tolv år gammal kom en kringvandrande
spelman vid namn H.%g'e!! till Karlssons föräldrahem
och av honom lärde han sig en del melodier.

l Lerbo socken verkade Robert Nordström. Denne var
född 1868 i Österhaninge ocK flyttade 1891 till Lerbo.
Huvuddelen av sin repertoar hade Nordström efter
flera spelmän från Öster- och Vdsterhaninge. Han
hade en rik repertoar av brdlopslåtar.

Vilhelm Konrad Lindberg i Bettna var fcsdd 1866 i
B|ack$ta socken, Han hade lärt av skollamre Lundin
i Bettna somt av Lindblom. Han $pe|ade på många
bröllop tilkammans med Lindblom och Carl Ersson i

Bettno.

Den kanske mest spelmomriko socknen i hela SiSrm-
land är nog V:a Vingåker. FÖr att inte förlänga denno
artikel alltför mycket hdnvisas lClsoren till det stora
vingökersmaterid som Gustaf Wetter sammanstälh
åt V:a Vingåkers hembygdsförening och som finns
refererat i Sörmlandslöten nr. l 1977.

Inte ens med detta tillägg blir denna skildring av spel-
mannen i Oppunda härad komplett. Det samlade
materialet innehåller åtskilhga andra spelmän.
Oppunda härad är tveklöst det största "spelmans-
häradet" åtminstone Ov materialet att döma.

GÅNGLÅT efter Vilhelm lj5thman
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Gånglåten hörstammar frön Vilhelm Andersson.
Whman lände den när han på ett bröllop i
Viksäter år 1884 spelade tilkammans med denne.



Vals efter Adolf KälktrCSm, Mårjanå, V:a Vingåker Kälktröm hade valsen efter Olof August Widmark
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4msÉam Melodin var den första som ljSthman lärde sig.

Modern brukade sjunga den.
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Tyska k Id ek o , gehörsspelarem praktstycke och,
om en spelman kan utföra det, ett bevis på mäster-
skop. SÖ som August Widmark utförde "tycka klocko"
har jag aldrig hört någon, ehuru många gjort för-
sök . Utom sin förträffliga ton, Widmork kunde fram-
locka ur sin viol, var det en egen klang, som jag
ej förmår beskriva, som sQtte liv i alla, så att då

tyska klockorna klingade från hans viol, måste alla
dansa.Oock var det en särdeles gmce om han spe-
lade den låten, och gemenligen skedde det ej ft$rh
än han mot slutet av ett gille blev mer än vanligt
upprymd. Det hände, att han ofta varierade 3tycket.
Så, som jag satt det i noter, visar det ungefärligen
hur det låter. Att i noter så återgiva det, så som
jag några gånger hört det spelas av Widmark, är för
mig omöjligt.

Så kommenterar A ,P. Andersson i Berga sin uppteck -
ning efter Widmark av dennes "tyska klocko".

Vem var då denne A.P, Andersson ? Jo, han var
skdlamre, R$dd 1834, och verksam i Västra Ving-
åker. Han var också fiolspelare, och spelade nå-
gra gånger tilhammans med Widmark. Han var dess-
utom en intresserad upptecknare av låtar och visor.
Hans dotter har kamktärisemt honom som en synner-
ligen noggrann och pedantisk man i allt han fbre-
tog sig.
Uppteckningen av Widmarks "tyska klocko" är myc-
ket intressant. Den dr detaljemd, Lex. så finns
det noterat i notbilden var någonstans som en less
sträng skall klinga tillsammans med melodin .
Men ändå saknar Andersson ord för att beskriva

den ton och den klang som Widmark spelade låten
med. Han säger också att uppteckningen bara unge-
färligen visar hur det kunde låta. Att spelmannen
ofta varierade stycket, och att som han några gån-
ger hört det spelas var det RSr honom omöjligt att
teckna det i noter.
Här finns alltså utrymme för egna idéer om hur
det kan ha låtit. Stäm om fiolen till ndckstämning,
och pröva. Skulle det inte vara roligt att, när
spelmän träffas, få höra verkligt personliga och
"egna" tolkningar av en sån här låt?
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SVENSKA FAMILJEBOKEN,

läsning för hvar dag under öret

af Joh. Gabr. Carlén Stockholm, 1850.

Den 3 mars. Södermanland och Vingåkersborna.

Än, utaf ax och vimplar krönt,
Sänks du med dalar och sjöar,
Än, mera vildt och nordiskt skönt,

Höjs du med kullar och tSar.
Allvar i lynne, sparsam dragt,
Enkla och torfliga seder.
Flärdens förakt och reslig sIagt
Voro ju Mannahems heder.

Johan David Vokrius.

SCjdermanland, som kan skryta med att till hälften inom
sig ego Sveriges hufudstad, upptager ej allenast ett
helt höfdingedöme. Nyköpings, som på en vidd af 58
qvadrat mil har nära 120.000 invånare, utan äfven en
del OF Stockholms län, det så kallade Södertörn. Det
begrtlnsas i norr of Nlaren och Westmanland, mot öster
af Östersjön, söderut af Kolmården och Österg5tland

samt i vester af Nerike, håller i längd 25 och i bredd
)2 mil. Dess areal-innehåll är 83 qvadrat mil.

Genom sin belägenhet vid sahsjön tyckes detta land-
skap frÖn fordomtima varit särdeles tjenligt för vikinga-
färder, hvarfClre äfven fö provinser i Sverige hafva så
många minnen att uppvisa efter näskonungar och vikinga
böl. Sjelfva namnet Söder-m a n la n d eller SC$dermanna·
land bestyrker detta. Den wöldriga benUmningen lärer
nemligen varit Mannaland eller Monnohem, Ma n he m ,
ett namn, som sedan gall åt hela riket, ja hela Skandi-
navien, ehuru ifrågavarande landskap, i anseende till
dess belägenhet söderut i förhållande till Uppland, der
öfver-konungen bodde, måste antaga sitt nuvarande

namn ,

Landets beskaffenhet dr omvexlande. Flera landtryggar
genomgå det, såsom Långåsen, hvilken genom Stockholm
går från Södertörn till Uppland; en annan genomskär
landet tvärs öfver och bildar en mängd tSar i Målaren,
en tredje går till Hjelmaren, och från Westmanland in-
tränger hit blunds-Ös.

Utan höga berg dr landet likväl i allmänhet backigt;
men dälderna Oro betäckta med $jc$cjr, såsom Tisnaren
pO Österg¢Mands gräns, Kolsnåren, Öljaren, Yngaren,

Långhalsen, Båfven med, såsom det berättas, 365
holmar, N¢khuha-sjc$n, Sillen, jemte en mängd andra.
Öfvemllt bär landet genom sina vattenrika trakter

vittnesbC$rd att fordom hafva varit en skClrgördstrakt.
Nyköpings-ån afbördar från sig vattenförråden ur
$jc$åme Yngarens, Lönghalsens och Båfvens dalar,
hvilka genomskäm kndet och bilda ett af Sveriges

största vattensystemer. För C$frigt äro Jäders-ån,
Thorshälk- eller Eskiktuna-Ön och Åkers-ön de största.

Men stor nytta har detta landskap Clfvenledes af Söder-
telje kanal, som - påtänkt af Engelbrecht och seder-
mera af Flere bland Sveriges konu ngor - fdlbordades
1819. Den bereder en betydlig genväg för dem, som
från södra orterna komma till Stockholm, ty då sjövägen
frÖn Scsdertelje förbi Landsort genom stockhohsko
skärgörden är omkring 26 mil, belöper sig farten der-
ifrån öfver Mälaren blott till 4. Kanalen gör från
Mälaren till den lilla insjön Moren och sedemera der-
ifrån till Sahskogs-viken vid sahsjön. Den längd, man
behCSfde genomgrdfva, steg ej stort C$fver 3, 000 alnar;
men landtryggen, hvarigenom kanalen går, hor stundom
en hc$jd af 100 alnar, så att ingen kanal i Europa skall
hdva blifvit gräfd genom en så stor höjd. Slussem an-
läggning kostade isynnerhet ett utomordentligt besvär,
såsom t. ex. att, då de starkaste öngmochiner ej kunde
hålla vattnet från sImtomten, man måste bygga en
200 alnar lång pråm och i den inmura slussen, på samma
satt som nu göres vid Stockholms nya dimbyggnad på
söder.

Endast vid Nerikes gräns är Södermanland flackt. Men
för C$frigt har det en utomordentlig rikedom pO natur-
skönheter af en mild, sydlig kårakter, synnerligast vid
Gripsholm och Mariefred somt flera öar i Mälaren,
hvilket gjort att många furstliga personer här valt sina
bostäder. Qvinnans skönhetskända har ej heller i detta
ofseende förnekat sig: man erinre sig t. ex. att
Christina, Carl lX:s enkedrottning, Maria Eleonora
och Hedvig Eleonora, Carl X:s efterlemnade gemål,
innehaft större delen af denna provins såsom lifgeding.
Samma smak För sköna utsigter och närhet af vatten
tyckes äfven hafva rådt vid anläggandet af dessa
stdder, ty dö IandshBfdinge-midemet Nyköping,
äfvensom tvänne andra of provinsens mindre stöder,
nemligen Södertelje och Trosa, badas af saltsjöns oro-
liga vågor, spegla sig trenne andra, Mariefred, Sträng-
näs och Thorshälla i Nkjlorens lugna, genomskinliga
bölja.

Bergigast dr landets östra del utmed sdtsjön. Kalkbergs-
trakter Oro väl några få inuti landet, såsom i Wördinge
och Husby socknar, men mest emot ÖstgBta-grdmen,
det den höga landtryggen Kolmården vidtager. På
Eskiktuno kungdadugårä egor finnas ock kalkbrott,
dfvensom i Stenqvista socken, m. fl. ställen, Malm-
och mineraltrakter Bro egentligen trenne. Den första
på landets sydligaste udde omkring Tuna bergdags
sockenkapell, Koppartorp, hvarest i fordna tider varit
en betydande koppar-bergslag under namn af Tunaberg
och som haft privilegier redan år 1420. Har bredvid
är en koboltgrufva. Den andra är i kndskapets norra
del, fast de der yppade smärre malmfälten kunna räknas
bland strödda gångar. Den tredje och rikaste är om-
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kring Nyköping, hvarest jern- och kopparmalmer
samt blyglanser tcjflo med hvarandra och ofta med de
vackraste anledningar, men utan beständighet; dock
tyckas jernmalmarne vilja behålla öfvervigten. På
Utön, en B utanför landskapets nordöstra del, år dess
mest betydande och bearbetade jernmdmskger. l
Stora Malms och Vingåkers socknar Finnes vacker grSn
och hvit samt röd och hvit marmor; vid Beatelund och
Fdlströms krog har gifvits en jernhaltig blyerts.

Utaf märkvärdiga berg förekommer ett vid Häringe
kalladt Fruberget, hvaruti finnas hålor liknande rum;
ett i Balinge socken, uti hvilket visas fjäten efter en
oxe från jättetiden; ett stort berg vid Djula sUteri,
som förmenas hafva varit en ättestupa; Storgårdsberget
vid Nyköping med den s. k. "jättegrytan"; Horns-
berget och Jungfruberget i MärktS socken, hvilkas
stora ihåligheter antagas hafva varit vikingandsten;
m. fl,

Jordmånen dr i allmänhet god. På slätterna bördig
lera; i skogstrakterna och åt skärgården dr väl sand
också rådande, dock sdlan till det öfvermått att den
ju utgSr god åkerjord. Provinsen har med fö undantag
god tillgÖng på skog. De betydligaste dro: lilla och
stora Kolmåren eller Kolmården, Silleskog, Glysamo,
hvarest man ännu uppvisar stället der en jättinna skall
ha blifvit begrafven, Dunkersheden, Magdestigen,
Bie mo, Gronheden, Torpaskogen, Wårdingeheden och
Tjdås, hvarest står en runsten efter Spjuter, Tjules
h8fding, och det' fordom varit ett märkligt domaresäte
sö väl som på Åsobacke på Selaön. Hafs-trakterna
Iemna derjemte rikt bete för boskaµskötsdn.

Såsom en af Sveriges äldst befolkade provinser dr
Södermanland rikt på forntida minnesmärken af flere
slog, och i detta afseende af ett ytterligare intresse,
icke blott för antiqvorien ex professo, utan äfven för
hvarje i svenska historien någorlunda bevandrad. Man
uppgifver bland annat att det af sagorna bekanta
S o ta sk Ur , der Ingeborg tog afsked af Hjalmar och
der Olof den helige besegrade sjökomngen Söte,
legat i Södermanlandsmkären, i Westerhanninge
socken: man visar ännu ruiner af en faste eller
vikingabol, som fordom hetat Sotholm. R e n n i n g e
på FogdCSn i Mälaren, der konung lngiald Illröda upp-
brände sig sjelf jemte sin dotter och allt sitt hoffolk,
består nu endast af några ruiner. PO sommo O har for-
dom äfven legat nunneklostret W å rf r u b e r g . På
ännu en annan Cl i Mälaren, Tosterön, ligger S te n by
sk a ns , hvilken var öfvervuxen med skog, tiHdess
biskop Serenius i förra århundradet lat göra en undan-
röjning, så att man kan wskilja den gamla borgruinen.
St e ris borg i Österhanninge socken var fordom en
rund borg på ett brom berg. l hedenhCSs voro der en
mängd kast-stenar samlade såsom försvarsvapen. Under
medeltiden bar den namnet Co nterborg . l Gustaf
l:s tid skall fästet blivit fCSrbättradt af allmogen.

l samma socken synas ännu spår af en annan skans,
Ru da , också pO ett berg. Wa m e Isa i Skddinge
socken har varit en vikingaborg, hvarefter ruiner synas.
H u n d sh a m ma r i Botkyrka socken var ett gammalt
Folkmgagods. För C$frigt ser man i denna provins
ruiner efter flere slott, hvilka spelat en stOr roll i vår
medehids-historia, såsom Nyköpings, Eskihtuna-,
Carkholms eller Telge-slott m. fl. , och ännu finnas

hör tvänne sådane ganska väl bibehållna, nemligen
G ri p sholm och T y n n e I$c$ . l Stora Malms socken
räknas ej mindre än 259 ättehögar, och i skogarne
anträffas pO ötski lliga ställen större och mindre grift-
högar, som förmenas antingen vid någon härjande pest
blifvit uppkastade eller ock att något blodigt fältdag
skett i denna socken på en tid, dö vattnet stått så högt
att vikingarna hade öppen segelled frön hafvet upp till
den fordna Vingåkersbygden, som då innefattade Ving-
åkers, Malms och Österåkers socknar. På egendomen
Stora Djdas egor, vid Diu|a$iön, ligga på ett litet näs
lemningar af en gråstensbyggnad, också från vikinga-
tiden. Vid sQmmo $j8 finns en s. k. ättestupa. Bredvid
byn Klafstagarde förekomma 40 jättestenar eller jätte-
grafvar, och vid byn Stora Hopen räknas 60 dylika,
O , S , V .

Södermanland har under hedna tiden varit styrdt af en
särskilt fylkeskonung och haft sin egen lag, som C$fver-
sögs och förbättrades af konung Magnus Erikssons eller
Smeks fBrmyndare Måtts Kettilmundson och stadfamdes
år 1327. Kristendomen infördes af biskop Eskil, sOm
bodde i Fors under Inge den äldres tid. Men de gamle
sC5dermanlCjndningorne voro hårdnackade och öfvergåfvo
icke gerna sina fäders lära, sina blodiga offerfester,
oaktadt de underverk Eskil gjo'de, synnerligast vid det
sWlle, der staden Strängntjs numera ligger.

Birger Jarl upph8jde SCSdermanlond till hertigdöme.
Han hade begärt och erhållit pöfvens stadfasteke pO
rättigheten dertill, och anslog det nu åt sin son Magnus,
sedermera känd under tillnamnet Ladulås. Sedermera
har det merendels såsom $ie|f$tandigt hertigdöme lydt
under yngre söner af svenska komngahuset. Hertig
Carl Philip, Carl IX:s yngste son, var den siste som i
förläning innehade det, ty vid hans död 1622 förklamde
Gustaf Il Adolf att intet hertigdöme med sjeKMndig
och oberoende styrelse mera skulle i Sverige inrättas.
Några härader af det indragna hertigdömet Söderman-
land cmslogos väl till utvidgning af enkedrottning
Christinas lifgeding, men vid hennes död tre år der-
efter hemföllo de åter till kronan. Sedan dess har väl
en konglig prins, sedermera Carl X III, från 1772 tills
han 1818 uppsteg på Sveriges thron, varit hertig af
Södermanland, men han förde likväl endast titeln deraf,
emedan makten och väldet derCSfver oupplödigt voro

förenade med konungdiga kronan. Detsamma var för-
hållandet med vår nuvarande konung såsom kronprins.

Knappast något landskap i Sverige, torde kunna upp-
visa sö många skilda national-lynnen som detta, något
som Iikoledes hänvisar på tid efter annan af olika
folkstammar skedda inflyttningar. Oaktodt inom samma
provins hafva dessa bestämda afdelningar dfven sina
olika namn. SÖ bår Södermanlands nordöstra del mellan
hafskusten och Mdaren namn af SBd ertCSrn , hvar-
emot den del, som är belägen i sydvest mellan Sträng-
näs och Hjelmaren, kalks Re k a rn e . lnbyggorne i
denna sednare trakt - hurtige och stolta - dro så till
språk som kladedrägt skilde frön de andra. Namnet
utmärker att der fordom bott re k a r , en i våra gamla
sagor vanlig benämning på hjeltar. Märkligt är att i
de äldsta tyska poemer, såsom Niebekngenlied,
hjelte nästan aldrig betecknas med annat ord an
"Reche".
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'¶=än"=~>r" =" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _Men äfven i vesdigaste delen of provinsen på grUnsen l) Sedan Vingökersdrägten åtminstone CSfver ett
mot Nerike bor en allmoge genom både seder, kropps- sekel utan förändring begagnats, blef den 1755 genom
byggnad och kladedragt skild från den omgifvande: en kongl. förordning stadgad och till form och färg
det är Vi n g åk e rs , en benämning, hvarmed man noga bestämd samt böter utsatta för dem, som uraktlät
egentligen menar de tvClnne RSrsamlingarne Vestra dess nyttjande. Förordningen gäller alla, som i sock-
Vingåker och Österåker, den förra med en folkmängd nen äro bosatte, der födde eller inflyttade eller efter
af öfver 6, 000 menniskor. Allmogen i båda begagnar tjenst i andra RSrsamlingar återkomne. (Grafström i
samma klädedrdgt och har i det närmaste samma Ut- "Ett år i Sverige") U t g i f v a re n
seende, lynne och sedvanor. Af namnen på några byar,
såsom Hennala, Wialo, Wannala, Lappe, Täppe,
Mene, Finninge och andra har man velat sluta till en
invandring af finska kolonister; men mot denna för-
modan strider, utom andra skäl, folkets utseende,
hvilket icke hor något, som liknar den finska stammens
utmärkande drog. Ansigtet dr ovalt, åt hakan smalare,
med rak näsa, bakåt bc$jd panna, ofta i samma linea
med näsan, och således grekisk profil; huden Ur fin
och hvit, håret mörkt, för det mesta svart, ögonen
blå, men hos qvinnorna lika ofta bruna. Kroppslöngden
dr CSfver medelmåttan. Mönnerna Oro i allmänhet
mindre starkt byggda än de närboende grannarne i
Nerike och Östergötland. Skönheter äro ej sälkynta.
Några roder, som f¢$rfattaren vid ett besSk derstades
fSr några år sedan nedskref, torde hOr vara pO sin
plats såsom en anteckning om denna sockens kläde-
drägter vid så väl barndop och bröllop som andra till-
fällen:

" Söndagsmorgonen var skön. Klockorna skallade från
Vestra Vingåkers kyrka. I sim mångfärgade drtjgter
ditströmmade landtfolket frön alla håll, och ovill-
korligt medföljde äfven jag. Från den fria höjd, der
den stom prydliga landskyrkan är belägen, har man en
den skönaste utsigt åt sjön Kolsnaren, och på andra
stranden bland täta kinder af aspar och björkar upp-
täcker man de båda präktiga böndiska herregodsen
Säfstaholm och Kesäter. Men hvad som dock mest in-
tresserade mig var att kunna få studera den akta orien-
taliska klOdedragt som här bäres. l)

l en af kyrkans främsta bänkar utmärkte sig några
qvinnfolk genom den stora högtidsdrägten: rSd kjortel,
svart åtsittande tröja och ett merendels fCSrgyldt silfver-
bälte samt den vanliga höga, hvita, ofta veckade
hufvudbonaden. Denna drdgt nyttjas endast vid bröllop,
fadderskap och dylika festliga tillRMen. Dessa voro
faddrar. Hemskt afstucko deremot några sörjande
qvinnor, kloddo i svarta koppor, igenfastade ¢$fver
bröstet med stora Ulfversp0nnen. Hela den CSfriga
qvinnliga delen af församlingen bar sina hvita, tve-
klufna mössor, framtill uppfästade rockar af samma färg
samt gula kjortlar och röda förkläden, eller sådane som
man ser dem kringvandra C$fverollt i Sverige.

IngenMdes i någon of våra provinser har man troligen
så lätt att skilja fästmön ifrån flickan eller hustrun
från fastmH som här, ty genom särskilta, ehuru för en
främling nästan omörklige prydnader dr denna skillnad
bestämdt angifven. Flickorna hafva utslaget hår, och
baktill synes en del af ett möngfärgadt band lindadt
omkring hufvudet. Fästmörna deremot bara baktill två
sådana band, men långa och nedhängande, så att de
fladdra för vinden vid minsta rörelse. Hustrurna se sig
tvungna att aflägga denna prakt och få ej en gång visa
en enda lock af sitt ofta sköna hår, som helt och hållet
betdckes af hufvudbonaden. Skalet till denna försigtiga
sedvana återfinner man sannolikt i den store skaldens
ord:

" - - ett nät Ur den flygande lock". 2)
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2) Den trolovade flickan bar. utom ofvannämnde
två band, dfven den af fästmannen förärade s. k.
p u n g - t ro $$é n , d.v.s. några på smala remmar
eller snören hängande små broderade och med tofsar
pryddo läderpungar, i hvilka förvaras en liten silfver-
sked med kort skaft, knif och gaffel, nålbok och
annat. Äfven såsom hustru för hon under första öret of
sitt äktenskap begagna den vid högtidliga tillfdlen;
men efter första barnsängen ofkgges den för alltid.
Fordomdags, då fästmannen öfverlemnade fästmön
denna pung-tross, måste hon i hennes närvaro afbita
udden på föll-knifven, som åtföljde gåfvan. Nu af-
knackas den med en hammare.
(Ett år i Sverige) U tgi f va ren

SÖ väl denna orientaliska klädedrägt som socknens
wsprungHga namn Vi k i n g q k r - såsom man ser det
skrifvet pO en åldrig oblatask af silfver, hvilken ännu
nyttjas i kyrkan - tyckes gifva anledning till den för-
modan, att en af våra hedniska förfäder från någon af
Arkipelagens tSar hemfört sin brud, nedsatt sig i sin
Musände hembygd och att hon, som förmodligen här
trott sig återfinna sitt hemlands leende omgifningar i
en renare, ehuru ej praktfullare stil, ej kunnat förmå
sig att aflagga denna sin hemknds-drOgt: att han nu-
mera, endast lefvande för sin maka och Uno barn,
aflagt rustningen, hvars outpknliga rostfläckar blott
påmint honom om hans blodiga hårfärder, och påtagit
den hvita rocken med blå uppslagen, odalmannens
enkla, ansprökslösa klödnad: samt att denna drägt så-
som ett vördadt minne burits af deras efterkommande
led ifrån led, tilldess sluHigen tidens oemotståndliga
hvirfvel äfven neddragit deras namn i djupet och endast
den drägt, som de infört, ännu qvorstår. 3)

3) Man har anmärkt att i Vingåker qvinnorna tidigt
synas gamla. Dertill torde hufvudbonaden mycket
bidraga. Den ar för skönheten ofördelaktig, dels
emedan den allddes undangömmer håret, hvilket
endast begagnas att Fasta valkarna, och dels derigenon
att, då hOret för detta ändamål kring pannan och
tinningarne våldsamt drages uppåt, ansighhuden för-
doppas och förlorar sin friska färg, skrynklor börja
att visa sig och skönheten försvinner. Vid hemsysslor
och andra arbeten fasta de sin lifrock på ryggen,
hvarigenom magen blomtUes för förkylningar. Den
tillknäppto rocken nedtrycker också bröstet. .. l
karlornes klädebonad åter är väl den hvita färgen
minst passande för sådana, som syssekatta sig med
kolning, åkerbruk och dylika göromöl. Till formen
dr den pötagligen en resdrägt och antyder dermed till
en del sin uppkomst hos en kringvandrande folkstam.
(Ett år i Sverige) U tgi f va re n

Skada var det jag ej hade tillfdle att se något brudpar,
ty den drCjgt de bara skall afven vara ganska anmärk-
ningsvärd, men förskrifver sig säkert från en långt
sednare tid. Först intrCjder brudgummen i kyrkon,
klädd i gula skinnbyxor och blå jacka, elghuds-hand-
skar, hvilka räcka honom upp till armbågen, och CSfver

venstm armen hänger en piska med ganska försvarlig
snärt. Nu skall dock detta sednare barbariska bruk
vara aflagdt, emedan männerno troligen insett otill-
räckligheten af detta medel för att styra en ung hustru
eller också kanhända sjelfve alltför ofto fått smaka
den. Vare härmed huru som helst, allt nog, denna sed
dr nu aflagd. 4)

Dcrefter kommer bruden. Endast för
några få år tillbaka var det hennes största besvär att
komma in och ut genom kyrkdörren, ty dö nyttjade
alla brudar ännu styfkjortlar, och det lärer varit bland
de så kallade hofriddames förnämsta åliggande att
lyckligt hjelpa dem igenom denna svåm passage. För
¢$frigt belastas brudarne här, liksom i hela det öfriga
Sverige, med all upptänklig gmnnlåt. S)

S) Första polskan, hvarmed bruden, anförd af
prcsten öppnar balen, har i Vingåker ett eget namn
jemte en egen, sannolikt mycket gammal melodi .
Den heter h C$g Id r f v e n . Anledningen till namnet
ar obekant. . . Man och hustru ge hvarandro den
karakteristiska benämningen s je IF v e n och
s je IF va n , och så tituleras de dfven af sitt tjenst-
folk.
(Ett år i Sverige) Utgi fvaren
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Södermanlands invånare i allmänhet Bro vdlmöende
och hafva, öIminstone pO något längre afstånd från
hufvudstaden, liksom Vingåkersborna, bibehållit
mycket of sina urgamla seder och Brfdo dygder.Oe
Bro Iifligare an Upplands-bönderne och mindre dryga
än C$stgötarne, för öfrigt idoge och händige. I skär-
gårds-bygden träffar man väl ännu någon råhet och
vildhet, men denna är likväl oftast förenad med upp-
riktighet och gästfrihet.

l trakten omkring Nyköping talas den renaste svenskan,
nära nog grammatikoliskt,

Landskapets vapen är en upprest svart grip med Ut-
sträckta vingar i guldfäh. Skölden prydes af en
hertiglig krona.

Thure Gustof Rudbeck.

Liksom i det allmänna lifvet oftast blott ett enda steg
fbrer oss från gkkjje till sorg, så förflyttades jag u'
brdbpqästernas hvimmel ut pO kyrkogården för att
betrakta de ovanliga prydnoder, hvarmed Folket här
smyckar sina bortgångna anhöriges grafvar. En hvar
of dessa prydnader är af träd och bildar en spetsvink-
lig triangel, målad med de bjertaste, brokigaste färger
Vid triangelns bas dr en fyrkantig trädlapp fästad,
hvarpå ej allenast den dödes namn, utan äfven en
liten paremotion Gfver honom dr anbringad. Denna
skog af kors gör dfven på längre afstönd ett behagligt
intryck för ögat, ty dö liknar den en blomster<äng
betäckt med mångskiftande tulpaner, "

Vingåkersbönderna Oro bekante för sin industri och
sin handel. Med humle, hvetemjc$1, lärft och just
efter dem uppkallad Vingåkersvdlmar besöka de Ofta
långt aflhgsna orter. 6)

6) Till lynnet är Vingåkersbonden glad, vänlig Och
gästfri i umgänget, otvungen och all icke blyg,
hvartill färderna och vanan att se främmande personm
sannolikt bidrager. Qvinnoma isynnerhet äro språk-
samma och munviga, ofta till en verklig virtuositet,
för öfrigt flitiga och arbetsamma och samvetsgrant
uppfyllande sina hwliga pIigter.
(Ett år i Sverige) Utgi Fvaren
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magbok%-ÄntEckningar
af
Johan Gabriel Oxenstierna

Riksmankalken och RiksrOdel Johan Gabriel
Oxenstierna började skriva dagbok redan vid sexton
års ålder. Dagböckerna, som skrevs på franska,
finns förvarade i tre delar. Den första delen omfattar
ören 1766 - 1768. Den andra delen omfattar ören
1769-1771 . Den tredje delen är från åren 1786-1788.
Den del som omfattar åren 1769 - 1771 har vi haft
tillgång till genom att den ar översatt till svenska och
utgiven l 881 i Uppsala. Det som vi tror fmmfCSmllt kan
intressera våra läsare ar att Oxenstiernas moder bodde
på Skenäs i Vingåker och dagboken är fylld av små
notiser om denna socken.
Vi presentemr här enbart några kona utdrag och hoppas
att dessa rader skall bringa våm lasore någon uppfattning
om Vingåkersbygden på 1700-tolet.

hm u. Sqndag. 1'1Nµ$d^Cm jäK vAr i kyrkan, att hbm
Momclii inträdespredikan Mjm Mi Viogaker, bvartill hm begärdes
af mknen enhalligt. Hane predikan var vacker, men lång som nå
Han Kjorde sedan ett till, «t tacka Gud, som lcd't honom Yå 1yck·
ligt 0 verdcn, ock"Émdemc fix det förtroende de hyst for honum,

men delta tal, ehuru vackert, biet igmom Nin myckna vidloMghct
|cdNamt pK Mulet. Aldrig har Gud fädt längre tåck»oyd·c. cIlcr

VinQkramc mera valsignclser. OCkså har Montclius Ull ut' vem
iacksam emot båda två. " ' ·

.Fdket har i soknen inbillade sig, att yttersta dommcn 8huje
kcxnma i &C. ·n 'prophctia hm utspriclW M en gjQch rymmare.
men mui hog dem jnugg for aldek:s väv. Om ninsin en u bimr
(bodckc skäl oCvcrgä jorden, måtto. 141 då Ötminutone vjra död
fÖrut, m ej Bé &39 åm!

Om cRermiddagcn geck jak med Berb'kjint till Vcsteryhdcn
hvme$t vi hörde mycket beröm ofver deg nya Pa$torn,jm han
ock varkdigen funjent. BcrCk|int mn 'kom i går kTattadc· O»
en h' op Rikdagsny&tcr. cm hvilka vi, ikcnom ÄUna Morbrodem
1:mµ, voro u||f¢prenc d okunniga. att vi ej en Ne vistv GM Fce·
±°nö m'iljandc till Lanjtinarskdk

1'un 2n SUNdaC. Jak Kjurdc lekar i Sattraanpcn med minj
bNxlcr ock blkcl Vi sµnmgo jnkclek. två slå den tredje. räl och
N. ock jahth'k ifrån klockan (5 till hall iq om qvallcn. Min Mor"
mor tyckte ej. att det AnM¢KI for mik att ¶jrink4 med tjcnstdulkct,
mm jag (ant det q,imka roligt. Nöp finn» i vcrdco lillfallcn, darr
mun nndgas Idketaga m h<het. det m0\ Mvun vara njgra där, man
kmj (a glömma hvad som kallas födsel. Hon undrar ej mindre på,
jlt jak kan hnna noje i scådån lckar, ock kan ej gilla denna smak.
Jåk förlåter ålderdomen denna hårdhet. FleroNad sjelf alla nöjen.
.ir c(€t .mindre underligt, om han med oro ser hos andra en j;ladjc.
·um han ej 'jclf maµtar åtnjuld Men det tror jag likväl, att detta
ej ·kal1 handa mig Om jag hinner till den aldmhög»ta ålder, »kall
jag likväl alltid bchAlla ett dyrt minne af dc glada chgar mm jag
nu äger. I den landtbygd, dar jaj; hoppas fä u|lbTinka milt lif,
¶km| jap mmla ihop ungdomen till lek ock chimär. Jag »kall vacka
nöjet bkum dem, ock smaka gladjcn ånyo i det jag sLinker henne
åt andra Min qjd uppli(vad vid byncn af eder fröjd Nkal| (Ma
nllbakars pä minncu vinkar, att at¢rhemm å nyo dc umj kjnolor.
·Mh Kjorr hcnn« vällu«, och hcnnu varelse.

maj 1769

5kenäs
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. 1770
\ l

l

stymmbrr.

lh'u 3u. Fmict,¢. Vi arbctmk. jak. lkcvr Axel ock Mg. Hambn
hela Natten under ett %|aNkiht vader ock bykCdc en löfnl
snm stod på k)åcld,i mlpar uck hvalfd ofvantill. Vi hade alven
nnötaltat om klmhja Adar, inbundna namn nCk (krc Mika snd
Mrnslidicter. Min 'l'antc» b.ida barn voro ntklädda l Vinpåkm
kläder nCk Agn ut M)m två karleksyudar. iuynnerhct hennes Son,
ett bäirn m)ii3 b ·knnhct knapt har din like Om .dknncn hade vi i
Malh't for 1jn«tak.ir µ1 bordet, ,&kurna µan(oppar med ett lju' µ;1
nndan af hv.'ir qvrd, mmj ';ik rnligt ut. livar topp bar u 1jUN
hvilkcl Ka( ibland ek gröna q\idtjmj en vacker dak. Min 'l'antc
gom ej vwlc dcraf, ock min Mor Bom trodde Att Intet skulle bli
utaC funno nig om morgonen lika förundrade. Eller Mulet af detta
nattarbete (or jAg ut klockao 5 Att danta, men Kick intet,

L4w j. Lövdag.
Lyn 2. Smdae. Jag åhörde i ak ett u, Non} Monthclius höll

i kyrkan cRcr Mutad prcäk:m .m beveka hvm ock en ull friko«h·
het till den CoUectcn som uphamtadex till kyrkobyggnaden. Jag
vet moj; ej hodiä hört nakot mera rörande ock mm bchagdipt.
sjjif vittne till detta tak framgång. dg jag en bonde som förut
hull en tvbtyfvcN slant i handen eker dm idut gripa i sin säck
ock upuga en hel nMva 4( penningar. Ett tal som kan rOm en
bonde jtt gifva penningar bchofvcr ej wtorn bcvä af sin fomu(k·
lighct. Man insamhtdc 1313 daler. dubbelt mera an sijsta gången.
då mun feck 606.

Vid Satvcstaholm. hv:ircd jag al mUklap. säg j'lk Mdrufomt
Grcfvlnnan Kamel. Hon ar en liten tjock ock plufsip |ncnni$kj&
nCk': då man ville Unål.i lhcchuz kunde hem go(v,i modellct till

hans tunnj. Hon Nakcg haka ganski mycket förstånd; i vara tider
en ¢myttik cgcnbkj|y for den Nonl år 8kon ock en fäfang ursäkt att
ej vara det. Jqk nIm'wcki¢|¢· cM r målndcn i m:mskcnct imk,rinq
hcia kohagen :\1drk h,cr tnånjn uplyxl fagrare nqjdcr an dessa.

juli

$tptembu

1)¢n IN 7is&g. Oagtmjt dt rkXn Rom vamde hda natten,
blcf min byggnad dock fUcbp tills i dag bittida k. 6 ock° bemd i
en rund kuµ af gmnrh Mom Röd pÅ t¢ bfvadc pelare i form M ett
Tempel. hvilka utkjodc en ottkåntik likur Inndfore vm på tre
moNvaraiuk 'Udor en torfbank, hvilkcn länyiade de två öfriqe Mor
bpne till genomgång. Runde omkring var i jorden ncdmc en tri·
dubbel allC'o af granar uCk unga löhåiQ. Mitt arbete, hvanill jag
nyttjMe 6 &pvarkmc, blcf vackrare ån jag Bmi hade tUnkt ock
Grcfvarne Honda Monthdiw ock CQquNin Gyldcnmolpc gillade henne
med mycket beröm. Om qvådlcn brann min Fqn namn ofvan på
domen i en [)ttkanlik ock uljM pappcrMM,t mm vi$te mmnct på
dia ¶ifiii sidor, ock inuti Domco uphantdeA en WntoPp med ijik
på hvar qvistand& Min byggmd var ungcCir 7 alnar hok ock hade
Ko¶ca1 mycket arbete, hvarfnrc jiig 'nog bclönteN af det vSlbehag.
hvarmed min far uptog nMn·emsor¢. Eulkct fcck' dänga cm mten. '
Jag danm älVen med ock vabir nter 24 timmar.

Lkw 79. ·oN$du". Jag har danat i natt Å 'ett Nltt att brinka
Wn hilha pä prof. Om jag otta 4':)Lnger mié, Hn Kb lött wäng.
mig i grafven. 1)et vore ett ukt Id ord. om man äCde att Wa am
mig Här hvilar den store RiksCanwlercns ättling, mm mµde 'i
ett bondgille vid en hUglorf.

lhw Åt'.:, SPMaW. Farväl Vinkjkel· kyrkm umi jak i (Iak ·c·dl
Q·l;i Bngcn. cWK ni \',\cj,r,l hun0hhck¢)r. 4ulll jag tyvärr odla nog
hdmjctm mul omm uµn}irk·mnhrr :m »julfv.i den qvick.i Muntbchi
µrwHkniukhör. Jau hinmar i·r rj t;arnj. ty j"j; Imr mk: hnn.i Ci ml.
K'n.aijr ·:i m:m::a ·kunht·kr kcmnm 11|!4ullnhlnb Jdk lim UN .ti

·kcd på Keutccr. Alla skatta mig lycklig att komma till en A
stor minister aom Grcf Barck, men ingen påminner Kg, att man j
världen .ej cndut leker med insigter.

lom 29. Lonlag'. Jak var ännu vid Kc%attcr att M l¢|kb 1¢.idct
lhrck bcGArj ett brd for mig till hanx bror i Wien.

Ehuru buden på ett bonclbrollop i Snåra, Korda Jåk: l) ijrj cIA,
cmcd:cn jag vime. m jag cl under 5 plåtar kunde komim d,mlr.cn
Joy; sköt i Mllct mMkriknr i Sundanki'n.
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VINGÅKERSDANS

Hur mycket VhOker hjr med dmm dam MI Na är inte Utrett, trollgen Ur den
komponerad iänM jirjn vlngåkmbygdcn, men ut VIngåker har hdc en speclcll bygde·
chns jr hojt över j||f tvtvd, därom vittnar även vlngjkmvlsan, bom trollgcn har 6jungWs
»mMW

HUMAN AM)EK$QN$ TKYCKI kl

STOCKDOLM mo

Vingåkcrsdansen är en konstnärlig produkt av ba-
lettmästaren Anders Sdindcr, ledare för baletten vid
Kongl. Operan och Ladugdrdslandstcatcm under
1800·takts mitt. Avcn musiken är, enligt uppgift,
komponerad av Selindcr. Erkännas måste, att såväl
dans som musik åtcr$pcklar Södermanlands leende
natur och folkkynne. Ovanståcndc uppgifter äro 1åim·
nåde utav en elev till Sänder, fru Lotten Aström,
numera bosatt i Göteborg. Vingåkmdansen är älskad
av alla, i snart 100 dr har den dansats som svensk
folkdans, p3minnandc om kär hembygd i Södcrman·
land. Må så ske i fortsättningen!

Ctoc¢6olm 1944
·9ecman Anbecoon & ¢3ow 5eµéeel

Båda citaten har ovan är hämtade ur "Svenska Folk-
danser och Salhkapsdamer" utgivna Ov Svenska Ung-
domsringen För Bygdekultur. Det dr 18 år mellan upp-
lagOrna och det verkar faktiskt inte som om historie-
skrivarna blivit klokare med ören.
Att det dr bdettmOstare Anders Selinder som komponemt
dansen ar stalh utom allt tvivel. Att den musik som an-
vändes till dansen är upptecknad i Skog s:n i Hähingland
är lika klart. Förresten CJr det har valet av melodi ett
arv Från Philocoros i Uppsala som bytte melodi någon
gång i slutet av 1800-talet.
Nu hör det till saken att om man läser historiken till
1944 öis upplaga så framgår dansens bakgrund helt klart.
Men otaliga är de folkdansledare som vid en uppvisning
presenterat dansen som en produkt frön Ving&er i
SCSdermanland. När jag vid ett tillfCMe påpekade detta
för en konferencier så svarade han: '° Men Selinder
gjorde säkert dansen med utgöngspunkt från en Ving-
åkersdans I "
Det hela ar egentligen ganska skrämmande. Hela Sverige
dr fullt av danser som har dansats i tradition och sö
hänger man fast med näbbar och klor vid en balettkomp-
osition. Bara för att man klOr upp tre människor i dräkter
frön Vingåker så speglar inte dansen °' Södermanlands
leende natur och folkkynne".
Dessutom bör det påpekas ort en dans inte kan klossifi-
cems som folkdans om den dansös enbart av folkdom-
lagen.
I texten till 1944 års upplaga står: ". .i snart 100 år. .. ."
Om vi tittar lite närmare på detta påstående så finner
vi följande: "Dansen hade premiär pO Kungl. Teatern
1846. (Eventuellt kan den faktiskt ha haft premiär redan
)843. l nationddivertissementet ingår nämligen en dans
för Vingåkersfolk. Det enda vi vet om den dansen är
att musiken gick lintretakt.) Det Finns inga belögg för

att Selinder tog med sig dansen till Ladugårdsknds-
teatern. Men låt oss för att vam generösa ändå påstå
att den fanns med även i den barnbalett som drevs där-
ifrån. Det gör två bakttsdlskop som dansar dansen
fmm till dess att dansen kommer upp på Philocoros
program. Jag vet inte exakt när det skedde men troligt-
vis någon gång i slutet av 1880-talet eller början av

1890-talet, Fram till sekelskiftet ar det olltsö frågan
om tre grupper som har Vingåkersdam på sin repertoar.
Under 1900-talet växer folk&nsröreken sö sakteligo
fmm för att 1955 omfatta cirka 5.000 personer. Utan
stort besvär kan mon alltså skam ner de 100 ören med
cirka 70 %.
Sammanfattningsvis kan man saga alt det lir på tiden
att folkdanslagen slutar leva pO en lögn.
Tala om sanningen vid uppvisningar och sluta att
beskylla Vingåker för någonting som socknen är helt
oskyldig till.

Henry Sjöberg

" :";

Sollndor, Andorp, bv0mk dansör baloltmM· .
10r0 och koroOgrof (¶806- 74) Ulb 0 K 1ea· ..
torns tmMl010vskol0 dv Ambromni blov S E,

¶823 hgumnl ¶8?9 promoMdnnsOr OCh ba·
Mim ¶833 46 OCh ¶85¶ - 56 (don fOrSlO'
höll sv m k mtwn), avon daml0roro vId · ·
kngsokad på Kmlborq ¶(132 -52 Enor av· :
sked hbn Oporan kom S ¶057 föll L0dugörd$· " e , S

Wndmaiorn OCh frömfomo där dansdivor ,' " \ b
Msomont mod on grupp unQa Wmolover ' ' q is,
FOljnndo dr oppnado han on DjrntoMor, dör ;. .· ' ' ' %"Y

danson hojt domönor0do OCh mod den trupp , . :' jy" X x \"·
sOm dm mmmm tom han ¶86¶ - 66 om ' v. '",

' .'Nh

balMlfomtAlln på Loduard8landMomom
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