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Ordföranden har ordet

Så gick det ett år från vår tid och kommer icke mer!
Men vi har redan startat det nya verksamhetsåret med ett välbesökt och mycket trevligt
årsmöte. Hela styrelsen inklusive mig själv omvaldes och det tackar vi för.

Som ytterligare ett tecken på det nya verksamhetsåret hade vi i styrelsen en mycket lyckad
heldag på Eric Sahlströminstitutet i Tobo. Där blev tid till såväl vanligt möte som en lång
diskussion om vår framtida verksamhet. Vi fick också en fin inblick i institutets verksamhet
då Esbjöm Högmark kom till lunch och berättade för oss om allt som sker där, Han delade
också med sig av fina lättminnen av några av de stora spelmännen i Uppland genom tiderna.
Till institutet hade vi också ett bokpaket ur vår egen sörmländska utgivning som nu kommer
att placeras i Toboinstitutets bibliotek till gagn för de studerande.
Esbjöm tittade också på den av oss medhavda nyckelharpan från Wetterstugan. Som kännare
och byggare fick han medge att den inte liknade något annat exemplar han studerat och han
tog många foton för vidare egna studier. ,

Läs noga listan över sommarens evenemang! Visst kommer det att bli bra!
Tänk så underbart vi har det med så många roliga saker att göra! tack redan nu till er alla som
arbetar för att allt detta härliga skall gå av stapeln.
det är underbart att ni finns!

Vi ses och hörs!

Barbro Tållman

Medlemsavgifter för 2003

Dags att betala in medlemsavgiften för detta år. Vi
skickar inte ut inbetalninpskon i år heller då många
redan betalat via internet eller på annat sätt.

Medlemsavgiften är oförändrad:

Enskilda medlemmar över 20 år är 125:-
Familjemedlemmar SO:-
Medlemmar under 20 år fritt - endast anmälan
behövs.
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Till minnet av Bertil Sjöberg

Bertil Sjöberg har gått till de sälla jakmarkema. Ett uttryck som, i det är sammanhanget känns
passande med tanke på hans, vid sidan av musiken, stora intresse för jakt. Bertil fick leva ett långt och
innehållsrikt liv. Hans levnadsöde tecknades i en artikel i Sörmlandsläten nr 2, 1982, skriven an Henry
Sjöberg. För nytillkomna läsare kommer den här i repris.

Mitt första minne av Bertil är från mitten av femtiotalet. Hm kom som handelsresande till vår gård på
landet och sade sig efterträda den tidigare representanten för Boråslagret, som mina Bräldrar alltid
handlade av. Min far var till en bötjan mycket misstänksam och ringde till och med till firman för att
ta reda på om det Brhöll sig så. Det visade sig vara sant och det blev upptakten till många års
återkommande besök. Då var det inte alls tal om musik utan om att fylla årets behov av kläder och
annat som ingick i Bertils sortiment. 1965 träffade jag Bertil igen. J% kom då i kontakt med
Malmabygdcns spelmanslag och där spelade Bertil. Det blev upptakten till en lång musikalisk relation
och sista gången vi s%S var på Bertils 90-årsda& Kvar av det ursprungliga Malmabygden finns nu
Sören Olsson och undertecknad. För oss är Bertil inte död, han kommer alltid att leva i våra minnen.

fIngvar Andersson

Du blir nog den som blir spelman efter mig.

En berättelse om spelmannen
BERTIL SJÖBERG

Nils Bertil Sjöberg föddes den 22 december 191 l
pO Trångmossen, skogvaktarbosMkt vid Rockelsta
i Helgesta. Fadern, Oskar Sjöberg från Tomta i
Björnlunda hade 1902 fött amtallning som skogvaktare
hos von Rosen på Rockelsta. 1906 byggdes så skog-
vakrarbomllet där Bertil fortfamnde bor med sin
hustru Ka ri n .

Det var 10 barn i familjen sö efter sIutad skolgång
fick Bertil arbete som galvanis¢$r på bruket i Halle-
forsnOs. 1948 dog fadern och Bertil blev ombedd att
ta hand om jakten och skogvakteriet på Rockelsta.
Det gjorde han frön och med 1949 men den sysslan
fick skötas pO fritiden för han arbetade fortfamnde
i HalkForsnas, 1953 begärde han ett års tjamtledig-
het Från bwket, flyttade tillbaks till skogvoktarbo-
stallet och började samtidigt som handekresonde.
Det blev ingen återgång till bruket efter tjamtledig"
helsåret utan Bertil fortsatte som handelsresande,
Under åren 1953-1974 reste han företrädesvis i
Södermanland men även i Närke, Östergötland och
Värmland, "Jag tror jag har sålt det mesta i mina
där" säger Bertil när vi samtalar om den har tiden,
1974 öppnade Bertil och Karin auktiomfinna i
Sparreholm och den driver de fortfarande.

När man ska berätta Om spelmannen Bertil Sjöberg
sö måste man nog börja med Bertils far Oskar Sjöberg.
Oskar Sjbberg föddes 1870 i Tomta, Björnlunda
socken, Han började spela dmgspel vid 11 års ålder,
men köpte sig snart en fiol på vilken han snabbt lärde
sig spela. Olof Andersson trUffade honom 1936 och
tecknade då upp 10 melodier efter honom. Han be-
skrev honom på följande sätt:
"Sjöberg har ett genialt och gammddags spelsutt och
han utför sina melodier mycket rent och taktfast samt
i ett anma&ningsvärt mskt tempo. Sina flesta låtar
hor han efter Landin."

Utöver spelmannen Gustaf Landin hade Sj5berg även
lötar efter spelmannen August Gustafison Holtz, även
han från Bjtwnlunda. Sjöberg bodde även 10 år i
Vastedjmg innan han 1902 flyttade till Rockelsta.
Oskar Sjöberg och hans hustru Carolina fick så små-
ningom 10 barn (3 flickor och 7 pojkar) vilka samtliga
lärde sig spela.

När Bertil var 7 år gammal lämnade fadern över en
fiol till homom med orden: "Du blir nog den som blir
spelman efter mig! "
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Men det som gjort kanske Bertil mest känd inom folk-
musiken är hans förmåga till att spela andmstämmor.
Eller för att välja Gustaf Wetters ord vid en spelmans-
stämma i Julita:
"Styvare bakblåsare an Sjöberg finns inte i hela
Södermanland " ja, jag tror till och med att han ar
bast i länder. "

Det har var berättelsen om spelmannen Bertil Sjöberg.

Vad vore bättre än att sluta denna berättelse med
Bertils eget svar på frågan: Varför just musik?

"Jag har alltid varit fBrtju$t i musik - anda från
barndomen. Sedan har jag alltid försökt att bli
bättre sö man måste alltid liksom piUva om man inte
kan bli det. Och sedan ar det så fantastiskt roligt
att träffa människor" I "

Henry Sjtsberg

Bertil var en flitig elev. Vid 11 års ålder började han
lam sig noter och vid 13 års ålder fick han följa med
fadern och spela till dans. Till att börja med när
von Rosen anordnade midsommarfest eller juldans men
snart även till andm platser. Fadern var en mycket
anlitad spelman som blev tingad från ett stort område.
Det hände att han Flera gånger om året fick resa ända
till Vädedjung för en spelning . Bertil berättar att han
även hade spelning när han gick och läste. "Det var
egentligen inte tillåtet men vad skulle man göm -
spela måste man ju. "

När Bertil flyttade till HUeforsnäs fanns redan flera
av hans syskon där. Där blev han ganska omgående
medlem av bruksorkestern, där han spelade klarinett.
l stråkorkestern sOm även fanns på bruket spelade han
fiol. l början på 1930-talet bildades så Sjöbergs
orkester. Där spelade Bertil saxofon, klarinett och
fiol. Orkestern var populär och hade många spel-
ningar. Orkestern upplöstes på 1940-talet då någm
av bröderna flyttade från Hdleforsnäs.

Folkmusiken hade Bertil fått av sin far. Men alla
andm musikdiska uppdrog gjorde att den fick stå
tillbaka. Det hände dock att Bertil gärna när hon
övade spelade gamla låtar, efter far eller andm som
han hört,

På 1920-talet var Bertil i Malmköping och hörde
Jon Erik Öst och hans kusin Viktor. Det gjorde att
Bertil fick en körlek till hdlsingepolskor som hållit
i sig sedan dess. Under åren 1953-1963 blev det inte
mycket spel. Men så hade Uno Karlsson i Sparreholm
fått höm att Bertil spelade fiol och frågade om han
ville vam med i ett spelmanslag som de tänkte starta.
Från början var det sju spelmän, men så småningom
krympte det till fyra - de fyra som gjort Malma-
bygdens Spelmanskg uppskattat över hela landet,
Bror Andersson, Bertil Sjöberg, Sören Olsson och
Ingvar Andersson ,



Årets stipendiat Kerstin Nordlinder
Vid Södermanlands spelmansförbunds årsmöte 2003 mottog Kerstin Nordlinda vårt stipendium. Hon ar
född i en musikerfamilj där särskilt folkmusiken vårdats tillsammans med andra kulturyttringar såsom
dans. sång och slöjd. Från Stockholmsförortens horisont har hon känt ett starkt engagemang för Sörmland
där torpet på Julita varit platsen för sommarlovens grönbete. Vi bad Kerstin skriva lite om sej själv och
det följer här:
"Jag är född 1983. fyller 20 åri sommar. Har bott i Vällingby.
Stockholm . hela mitt liv. jag är uppväxt med folkmusik. speciellt
sörmländsk och folkliga visor. När iW var 13 år bestämde jag mig
för att börja spela fiol så jag började lite med påpp& men det var
bara ett kort tag. l början av våren började jag istället att spela hos
Christina Frohm. med Christina spelade 1% aktivt i 3.5 år. Sommar-
en 1998 var jag på det första låtlägret i Södermanland. |999 började
jag på musikestetisk linje på gymnasiet och valde fiol som huvud-
instrument och sång som andrainstrument. På gymnasiet fick 1% en
annan fiollärare som var mer klassiskt inriktad, men hon försökte fä
med så mycket folkmusik som hon hittade. Samtidigt spelade jag lite
med Christina men skolan tog ganska mycket tid så vi slutade spela

tillsammans. Studenten tog 1% våren 2002 och då sökte jag till den
l-åriga fiolkursen med inriktning folkmusik på Malungs folkhögsko-

la. Nu Wjag alltså Jonny-kursen Kam till slutet av maj. l sommar har
jag tänkt att ja8 skall åka på en massa spelmansstämmor. bl a Bingsjö.
Ddsbo och Korrö. Till hösten ska jag söka en textil hantverkskurs på
en skola i Insjön. utanför Leksand i Dalarna. Förutom att jag spelar
fiol sjunger jag väldigt µma. Och så dansar jag folkdans minst en
gång i veckan. gärna mer."
Vi hoppas att folkmusiken kommer att bli en ständig källa till glädje
genom livet.

Spdmansf&bundcts guldmärke har iiMdats Nils Huggbom. som därmed också blev hedersledamot i
förbundet. Nils var under en följd av år redaktör förSörmlandslåtcn och har därener lagt ner ett otroligt
arbete med systematiseringen av vän arkiv. Han har sökt kontakt med andra inom spelmansrörelsen som
arbetar med liknande saker och utarbetat ett system att lä&&a in uppgifter i en databas. Otaliga är resorna
mellan Tungdsta på Södertörn och Mahnköping som Nils &jon konststycket att göra med allmänna
kommunikatione?. Utmärkelsen fick Nils på sin födelsedag av Torsten Gau från förbundet.
Vi gratulerar Nils i efterskott och oss själva till att ha en sån kunnig och idog arkivarie.
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SPELMANSMINNE

Den här händeken utspelade sig pu den tiden del loj? Nu och en hulv limmu ull uka tag till
Stockholm pu grundav all Riken inte låg still om lägel åkteför,jn)rL

Jag skulle åka till bror min Kjell i Tumba. Vi skulle snacka lite dricka en kopp td?) och spela några
låtar. Biljetten var löst och jag klev upp på tåget och hittade en tom kupé, en sådan där där det fanns
plats för åtta personer och man kunde stänga igen om sig. Härligt tänkte undertecknad, då kan man lira
lite på vägen till tågbytet i Södertälje. J% la fiollådan på sätet. lite demonstrativ kanske. men det
skulle ju se upptaget ut. Det fungerade nästan hela tiden till tåget skulle gå. Strax innan tåget skulle
lämna Eskilstuna öppnas dörren av en äldre herre. En sådan där person som ser tvär ut, låter mer än
tvär och i allt visar att nåElot glatt och livat det skall mänskligheten inte ägna sig åt. Lite uppgivet la
jag upp iiollådan på bagagehyllan och tänkte. del blir en lång resa idag.
Efter bara ett par minuter morrar den gainle
mannen " är det en fiol i lådan"? Sanningsenligt
svarade jag att det var till och med två fioler i den.
Utan att ge mig en chans att utveckla innehållet
mer frågade han. lika vresigt. ska du bon och spela .
i nå'n orkester? Lika sanningsenligt som förut :, ',
förklarade jag van jag skulle och varför. Den gamle " ,
mannen sa dä; lika vresigt. ska du inte ta och spela ,r'
en låt då? Som spelman säger man ,iu inte nej till
det. speciellt med tanke på min ursprungliga avsikt.
Jaj; packade upp. stämde en fiol och tog ett par låtar.
Nu tinade mannen upp. Berättade om spelmän han .

träffat i Eskilstuna jag tror han nämnde alla som han
hade haft inöjHgh« att träffa. Spela en riktig polska
sa han och jag ville ju inte förstöra stämningen i

,kupén så ja& utförde befallningen både en och liera
gånger.
Nu var all vresighet bona den gamle mannen var glad
och livad skrattade och berättade om allt. Han till och md gnolade på en låt och funderade på om jag
kunde den. Så jag blev tvungen att spela drömmen om Elin Kir honom.
Tids nog kom vi till Nykvarn och 1% började packa ner för tågbytei Södertälje. Då sa den gamle
mannen något som jag fundera över både % och flera gånger.
Ja da harja a//l/ sagt, spelmän är a//ll hle gladan' an d/.//äma andru och p/adje da kan di a//ud
sprida.
Kanske är det så som han s& vi sprider glädje och är glada. Är det sL låt oss fortsätta med det så länge
vi kan. Eller vad säW du?
Kåre Widén (bild: B/rglua och Kåre Wic/én rid Hdgar('klanlnlan)

Välkomna till årets Julitastämma på midsommardagen
Spehnansstmnman på Julita Skans är en av landets äldsta stäinmor och den som lockar den största
publiken av våra stäminor i Sörmland. Alla spelmän hälsas välkomna att spela inför en publik på flera
tusen besökare. Det blir många tillfällen till spel både på scenen, i stugorna och i buskarna i den
natursköna Juiita parken. Den som känner för det kan också spela till dans på utedansbanan. Ta med
instrument och familjen och njut av sommaren vid stranden av Öljaren.
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Där låg den i ett amikvuriai, lite sliten men priset var bara /0 kronor. En bok om ,wem'k
hembygdsrörelse. F/eru olika kulturpersonligheter gav l artikelform sin byn på ämnet.
Dejf/esla urtik/urnu kändes lite ptm'é men enfastnadejagför, Bror H/orihs urt/ke/ om den
svem'kuJölkmusiken. Den känns på många .väll dugsuktuellfast den är skr/ven,/örhäwun
femtio år sedan. Läs den, den är tänkvärd.
/'ubl/cerud med vänligt tillstånd uv Brur Hior/hs s/äk(,Riren/ng.
Ingvar Andersson

FOLKMUSIK OCH KONSTEN

BROR HJORTH

Allt sedan intresset för folkmusiken vak-
nade här hemma i böijan på seklet har
mycket gjorts för att söka bevara den och
få nytt liv i den. Många låtar har upp-
tecknats, spelmanstävlingar har eggat spel-
männen att göra sitt bästa och kompo-
sitörerna har gripits av svenskhet. Men allt
eftersom de gamla spelmännen försvunnit
- den ena efter den andra har något
värdefullt gått förlorat. Mer och mer har
det förnämliga arvet skrumpit ihop.
Folkmusikens jordmån var isoleringen i de
stora skogarna och ödebygderna, och när
ungdomen dansade var det till tonerna av
sin hembygds spelmän, och dessa toner var
olika i angränsande landskap och socknar,
ja inom samma socknar kunde dessa toner
vara av helt olika karaktär. Vi kan bara
jämföra Bingsjölåtama med Pekkos-Per
och Hjon-Anders och de övriga rättviks-
låtarna med Sparv-Anders, Hök-Olle och
Dal-jerk och se hur dessa spelmän i sin tur
skiljer sig från Bleckå-Anders, Timas-Hans
och Frost-Anders.

Vår folkmusik är väl inte gammal och
där har vi reminiscenser från den klassiska
musiken, men framför allt de spontana
visorna och vallåtarna på lur och kohorn.
som sjungits och blåsts så länge man vallat
boskap. l detta vävde spelmännen in sina
egna drömmar och upplevelser av naturen
runt omkring. Näcken spelade i forsarna
och Pan i skogarna och ljusa älvor svängde
runt på änpama.

Men med bussar och bilar och tåg härs
och tvärs genom landet, med grammofon
och radio har allting förändrats. Allt detta

har fört med sig, att spelmännen inte mer
lyssnar så mycket till sig själva, till sin
egen melodi. De störs av allt möjligt
omkring sig. Isoleringen är slut. Deras
kontakt med un¥domen är slut. Ungdomen
vill ha andra danser och annan musik. En
främmande folkmusik har segrat över hela
världen och vunnit ungdomens ynnest. En
musik, som tjusar omedelbart, eggande och
sensuell.

Våra kompositörer har sökt bevara det
gamla i en romantisk kärlek till det. Men i
motsättning till en Barlök har de skummat
på ytan i stället för att gå på djupet. De har
inte vågat och kanske inte heller velat söka
det primära av fruktan att bli ansedda för
att vara provinsiellt gammalmodiga. Men
just genom ytligheten har de oftast blivit
det.. De har intagit en hop och förnäm
hållning till folkmusiken och har inte
kunnat tränga in till dess kärna.... "För att
få ett verkligt intensivt intryck av
folkmusiken bör kompositören i varje )and
känna till den lika väl som sitt eget
modersmål", säger Barlök och "det
väsentliga är nämligen att överföra
folkmusikens med ord ej beskrivbara inre
särdrag till konstmusiken. Att låta denna
genompyras av det folkliga musicerandets
atmosfär. Och därtilll räcker det inte med
förekomsten av äkta eller imiterade
folkmusikmotiv i konstmusiken: därmed
uppnår man endast en effekt av löst
påhängda ornament."'

De Ramla spelmännen var konstnärer
och många var stora konstnärer, mästare,
som skapade något nytt och levande. Det
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glömmer man eller vill inte förstå. Inte
bara kompositörerna och allmänheten, för
vilka folkmusiken är Skansen med natio-
naldräkter, utan även spelmännen själva.
Hos dessa beror detta dock även på
anspråkslöshet. Spelmannen känner för
starkt sin begränsning. Han hör förföriska
och insmickrande toner av lättare musik
och känner sig utanför och under - och
begriper inte, att just hans begränsning rätt
utnyttjad ar en styrka hos honom, som
skulle kunna lära honom skapa en musik
som står högt över det populära gods han
imponeras av.

De äldre kompositörerna sökte sålunda
en ytlig romantisk svenskstämning i folk-
låten utan att se dess möjligheter och
gorde potpurrier och arrangemang av den.
Nu gör de yngre kompositörerna uppror
mot sina äldre kolleper och söker sina ideal
ute och finner det primitiva hos det
främmande men inte hos sina egna. Men
de ser det inte som en råvara utan i färdigt
skick hos mästare som de beundrar, en
Barlök, en Kodaly, en Strawinskij, en
Ellington...

Barlök, den geniale ungerske ton-
sättaren, samlade sitt lands folkmusik och
gorde ( enligt Sohlmans lexikon) drygt
40.000 grammofoninspelningar och bortåt
10.000 uppteckningar av inte blott
ungerska utan även slovakiska, rumänska,
bulgariska, serbiska, turkiska och nord-
afrikanska melodier. l MUSIKREVY nr
2 1950, finns en artikel av honom med
titeln "Folkmusikens inflytande på den

moderna musiken". Den borde intressera
även spelmännen. Alla citat här av Barlök
är lånade ur denna artikel. han säger där
bl.a. på tal om den ungerska folkmusiken:
"Den är ibland enkel till primitivitet, men
aldri¥ enfaldig. Man kan knappast tänka
sig en lämpligare utgångspunkt för en
musikalisk renässans, detta slag av folk-
musik var den mest storartade läromästare
en kompositör kunde önska sig."
Vår folkmusik duger lika bra. Men våra
spelmän odlar också liksom kompositörer-
na en romantisk svenskstämning med en
underhållningsmusik av banala halvgamla
danser, som inte har mycket gemensamt
med den sanna folkmusiken. De ser inte
tillräckligt långt bakåt och inte framåt. Så
blir det en halvhet. Jazzen är deras fiende,
fast den inte borde vara det. En musik som
så gripit människors sinnen kommer man
inte förbi genom att förneka den. Jag
menar då inte det skrammel, som uthöres
på danshaken i allmänhet under namnet
jazz. Det är ju inte bättre, men kanske inte
heller sämre än det dom presteras av mass-
uppbåden av nationalklädda spelmans-
förbund. Det kan vara ungefär detsamma.
Det blir inte folklåt och svenskt för att man
skyltar med blå-gula färger, och knappast
musik.

Men vore man tolerant mot all musik,
klassisk som modem, och lärde sif lyssna
på den och vidgade sin horisont på rätta
sättet, så fann man nog gammellåten igen.
Men det innebär att den enskilde spel-
mannen på ett helt annat sätt måste komma

7



förts. frånJijreguende sida
till heders på nytt. Inom all konst är det
individen som skapar, så är det även inom
folkmusiken. Varför skall spelmannen vara
en dd av kollektiv, medelmåttans jordmån,
mera än tonsättaren, målaren, musikern,
bildhuggaren, diktaren, som alla äger
erkända rättigheter att vara en personlighet,
ett Jag. Det är fel att försöka ta från spel-
mannen denna självklara rätt och att den
särartade spelmannen själv söker försvinna
i massan. De gamla mästerspelmännen
behärskade sina uttrycksmedel, sin teknik
och sina musikaliska problem och µav så
låtarna sin individuella epenart. De gav så
dessa låtar i arv till yngre spelmän, som
Worde om dem efter sitt kynne. Nu är faran
den att eµenarten försvinner, Den nya
formen med samspel av stora spelmanslag
är ett ont, som kommer att ta död på
folklåten.

Den moderna spelmannen, som ofta bor
i städer och större eller mindre samhällen,
kan inte drömma i stilla ensliphet. Han är
inte allmogespelman som förr. Han tror
inte på nacken eller huldran och inte heller
står han i kontakt med äldre storspelmän
och låter dessa fostra sig och fortsätter så
inte traditionen.

Han förstår inte det fulla värdet av denna,
och den enklare underhållningsmusik som
når honom inte minst genom radion,
förslöar hans musikaliska känslighet. Han
tappar fotfästet, för att hävda sig tror han,
att de många mäktar vad han ensam inte
förmår - att göra sig hörd och respek-
terad...

Detta är ett missförstånd. Linjen är
delvis bruten och för spelmannen, som ofta
är notkunnig och som fått mer eller mindre
"riktig" utbildning på sitt instrument, blir
det också därigenom större möjligheter att
lära från alla håll. Han ska gå vidare,
utbilda sig ännu mer, vrida på radion för de
gedigna musikprogrammen. Läm sig förstå
även denna musik samtidigt som han
knyter vid en gamla spelmanstraditionen.
Dess atmosfär får inte gå förlorad.

Folkmusikens renässans måste ske i takt
med det moderna livets egen rörelse. Med
en musikalitetens fördjupande och genom
att man betraktar folkmusiken som konst.
Fordringarna skall skärpas. men då har
man också funnit saker grund att bygga
vidare på, för att fä mästerspelmännens
låtar levande iµen.

. Yngve Andersson avliden
Den IS april avled riksspelmannen Yngve Andersson.
Söderlä]je, efter en tids sjukdom. Hm var en av
sörmlands främsta spelmän och en traditionsbärare av stor
betydelse. Yngve Andersson föddes i Lästringe 10 april
1919 och började spela fiol som 10 -åring. Han lärde sig

många av de gamla låtarna efter sin farfar storspelmannen
Anders Andersson i Lästringe vars låtar han fört vidare
till dagens spchnän. Han kom också att lära sig musik av
sin svärfar Edvard Pettersson i Fagerhult. Vagnhärad, som
var son till spelmannen August Pettersson i Hummdkärr.
Eher nytten till Södertälje blev Yngve en av medlemmarna

i Södertälje Spelmanslag och sedan centralgestalt i gruppen
Lästringe Låtar som tagit som uppgift att föra Lästringe-

traditionen vidare.
Den sörmländska folkmusiken har förlorat en av sina
största spelmän .
I nästa nummer av Sörmlandsläten kommer vi att kunna läsa
mera om YnElve Andersson
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Om en soldatvisa.

Intervju gjord den 3 januari 2003 hos Anna-Greta Frohm i Hildesborg utanför Gnesta.

Min morfar soldaten Adolf Fredrik Fors (1853-
192 l) hade en liten rolig brorsa som vi kalla
för "Lövsättem'". Han var torpare vid
Lövsätter. Han var liten och krokbent och pigj'
och kul på alla möjlig vis.
En syster och svåger till mamma samt pappa
och .jag åkte bil till Malmköping en gång. Våra
släktingar där i Gnesta hade taxirörelse. Vi
skulle hälsa på ytterligare en bror till morfar
och '"Lövsättem" var också med. Dom åkte
visserligen fram till stenen där (den nyligen
resta minnesstenen vid Mahna Hed). Sen åkte
dom med mig, mamma och min moster till
Grindanäs utanför Malniköping där deras bror
bodde. Mamma och moster hade aldrig träffat
hans fru och sonhustru som var där. Men
gubbarna dom åkte tebaks och gick på krogen
och kom efter både långt och länge. Det retar
mig än idag. Mamma hade ju så gärna velat
titta på Malmköping och gått i nån affär. l
stället fick hon sitta visserligen med sin syster
men med ett par hämmande tanter ute på ett
litet torpstäle.
Men det som jag särskilt kommer ihåg det var
det när "Lövsättem" steg ur bilen och ställde
sig framför stenen i givakt och sjöng visan:
"Och när vi kom till Stockholm då kom man
på kalas."
Jag har försökt räkna ut vilket år det här var.
Rätt liten var jag nog. men det kanske bara var
att jag kände mig liten.
När morfar var lite på trycket då sjöng han:
"Bomp. bomp. boinpa pobompa bompa
bompombompompa'" och härmade
militärmusiken i Sörmlands regementes
paradmarsch. Jag var ju bara sex år när han
dog. Så något annat med musik som han kunde
det vet jag inte. Hur hans brorsa hade lärt si!'
den där lilla strofen det har man ju ingen aning

om.

Morfar och hans syskon var födda vid
Hopabacken som ligger en liten bit härifrån
eher en gammal väg. Det är rivet nu.

Utdrag ur handlingar från Södermanlands
regemente:
Adolf Fredrik Fors född i Bjömlunda 10.]0
1853. Ekeby rote i Frustuna. Rote 560.
Anställd 27.9 1873. 166 cm låne Erhöll
soldatnamnet Fors. Avsked med underhåll på
exspektans vid generalmönstringen 6.9 1903.
Erhöll underhåll från l.] l 1903 med 49 kronor
per år. Beloppet höjdes 1.1 1915 till 100
kronor och l.] l 1920 till 200 kronor per år.
Död 15.4 1921.
Torpet Klaraberg byggde hm sedan
soldattorpet vid Ekeby revs. Virket ifrån torpet
sitter nu i grannens hus båtsmanstorpet
Karlskog.

Gunnar Nordlinder
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Om låtspel
Berättat av spelmannen Bertil ( 'a rlsson

Bertil Carlsson, spelman l Elen, jC 19/3, Jirade sin 9//-(lr\,/uR l/C'/1 l.' upri/ \/U//.\ .\ hl/l\.\(m
badjubilaren au skriva ner några av sinu minnenJc'r S()rn//(ln(/.\/(l/ell (l, /1 (/(' /u//c'r l
nedanstående artikel
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Jag var i lO-års ålder, när pappa köpte en leksaksfiol i julklapp till min bror. Det gick att spela på den
rots att vi han björntråd istället för strängar. Pappa tyckte att vi gjorde så goda framsteg att han köpte
en riktig fiol. senare en till.
jag gick i snickarlära i Sköldingc 1932-33 då 1% fick kontakt med Rickard Ahlber& Rocklunda
Kantorps gruvor. Där lärde jag mig noter och fick kontakt med folkmusik.
1934 Dunker. J% cyklade till Malmköping och skomakare Palmkvist med ett par trasiga skor åt
grannen. l verkstan stod en fiollåda i ett hörn. Jag frågade om Palmkvist spelade fiol. "kan jag fä titta
på fiolen"? J& han tog fram fiolen och jag spelade Lästringe gånglåt och Segerbergs vals. Ha sa att
han hade en cittra.Han gick efter den och vi spelade tillsammans länge. Det var första gången. Nästa
gång hade 1% min fiol med mig. Åh. vilken glädje musiken ger! Efter en kort tid kom ett brev från
Ivar Hultström, Fors. i vilket han uppmanade mej att skicka in en ansökan om att fä en av två fioler.
Jag skrev och det bestämdes tid. Med tom fiollåda cyklade iu till Rölsmedsta station eller anhalt.
Både stins och tåg uppenbarade sig. Stinsen fr@ade om jag skulle ut och spela fiol? "Nej. jag har
smörgås i fiollåda". Och tåget gick. Hos Hultswöm blev jag visad till ett ston rum på 2:a våningen med
god akustik. jag vdde den gula ty jag tyckte bäst om den. Minns ingen konversation. J% åkte hem
md en bra fiol i lådan. På n4ot sätt fick jag veta att ['almkvist stod bakom. Han tyckte att jag hade en
dålig fiol. fast den dög bra åt mej. Fiolen var tillverkad av Gustav Ekstrand. Jag funderar på att
återskänka den till Spdmansfö""d"' , ,\, ?1
Bertil Carhson, Flen 21/3 2003 .l. 13 OS 12

y
ZL"\

l' {

BenU Carlsson hos skomakare Palmkvist - teckning av Maw Mattsson
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Inbjudan:
Stor folkmusikfest för ungdomar,

Gävle konserthus preliminärt 4
oktober 2003

Vill ni vara med?

Arrangörsföreningen Folkmusikfest i
Gästrikland inbjuder till stor musikfest för
ungdomar.

Hösten 2002 vid konferens i Tobo om
ungdomsverksamheten presenterades för-
slaget för representanter för spelmans-
fbrbunden i Västmanlands, NärkG Dalarna
Hälsingland Gästrikland, Upland och Söder-
manland.
Det kan bli Gästriklands största ungdoms-
fest med folkmusik hittills med upp till flera
hundra medverkande ungdomar. Cirka 100
ungdomar från Kulturskolorna i Gästrikland
och dansare från folkdanslagen börjar nu i
vår öva in en ny föreställning, Trollbröllop
på Lustigknopp, som skall framföras i Gävle
Konserthus preliminärt den 4 oktober.

Arrangörsförcningcn hoppas att andra stora
eller små grupper från grannlandskapen
också är intresserade att vara med.

Vi vill nu så snabbt som möjligt fä ett första
preliminärt besked så vi ser vilka grupper
som är intresserade av att komma till Gävle.
Så snart vi vet vilka som är inwesserade så
återkommer vi. Eventuellt kan det behövas
ett gemensamt möte för att komma överens
om dc praktiska villkoren för att genomföra
detta. Om intresset är tillräckligt stort kan det
bli ett samarbete över flera år.

På vår hemsida presenteras årets program:
µ~glkmm&smny

Midsommar
i Malmköping
på hembygdsgården

Midsommarafton Y!
· kl 14-17 traditionellt ,1

firande ^k
· gammaldans på lövad bana
· grann omodemiserad

majstång
un- //enmdSRjwn/Wn

Midsommardagen '\
,, pc p QFörstämma fr. kl 18.00 l

.· Spel & dans i stugor/på ' f' '

dansbana ,
· Gustafs krog (bli medlem!)

Annandag
P

midsommar
Spelniansstämma med dans
· kl 10.45 feststångsmarsch , ·,, ,,,:,,,

till högmässa ," , ',,
· kl 12.30 stämma med ' " ' "

goda polskor och . '
gammaldans j

· priser för stilfull
gammaldans och fÖr
gWnmaldags klädsel -

Anungör Mdmub)Xdens W
$/jebnall 6 dmwrv "

a
INFO: Anita, tel 0157-211 21
ellerjenny, tel 0157-214 48 .¥

Arrangörsföreningen Folkmusikfest i
Gästrikland

do Folkets Hus
813 30 Hofors
tel 0290-76 SO SO
e-post:imi2@&lkmyåk&s~y
ytymglkmsikmenm

Midsommardagen:

SPELMANSSTÄMMA
ijulita från kl 14.00

Arrangör: Säde17n(lnlands SMm(lngijr/)un(l

Il



Sörmländska spelmansstämmor
sommaren 2003

24/5 SIagstastämman i Hågdbyparken
H%elby mellan Tumba och Hallunda
13.00 Stämman invigs och
programmet börjar
Ärr. Slagsta Gille
UppI. Curt 08-$30 36443

9/6 Traditionell spelmansstämma
på Torekällberget i Södertälje
12.30 Samling fÖr spelmän
13.00 Stämman börjar
Allspel. gruppspel, buskspel

'kaffeserverin& lotteri
Ärr. Södertälje Spelmanslag och
Södermanlands Spelmansförbund
Torckällbcrgets museum
UppI. Bd Roos 08-532 51855

14/6 Trosastämman
Garvaregården i Trosa
13 30 Spelmannen samlas
14 00 Allspd
Ärr Lästringe Låtar och
Trosa Hembygdsförening
UppI Kerstin Lånbeck 08-532 53328

21/6 Julitastämman på midsommardagen
Julita Skans
13.55 festtåg med fanor, spelmän och
festdeltagare
Högtidlig invigning
14.00 Allspel och sccnprograin
17.00 Folkmusikkonsert i
Skansenskyrkan
Att. Södermanlands Spehnansförbund
Julita-Svcriges Lantbruksmuseum
UppI. Barbro 08-580 3$4 71

21/6 Midsommardagen
Hembygdsgården, Malmköping
18.00 Förstämma med spel och dans
UppI. Anita 01$7-2 l 121
Jenny 0157-21448

22/6 Annandag midsommar
Hembygdsgården, Malmköping
Spelmansstämma med dans
10.45 Feststångsmarsch till
högmässsan i L. Malma k:a
12.30 Stämma med goda polskor
och gammddans
Arr.Malmabygdens
spelmän & dansare
UppI. Anita 0157-21121
Jenny 01$7-214 48

13/7 Spelmansstämma vid Trostorp
mellan V%nhärad och Trosa
13.00 Spel vid Hembygdsgården
Allspel, scenspel, buskspd, sevcring
Ärr. Vagnhärads Hembygdsförening
och Bygdens Blandning
UppI. Alf Ohlsson O 156-10772

10/8 Spelmansstämma i slowmiljö
på Borggården, Nyköpingshus
14.00 Stämman börjar
Allspel, scenspel och buskspd
Ärr. Nyköpingshus Spelmansgille
Södermanlands Spelmansförbund
UppI. Evert 0155-28 54 62

30/8 Spelmansstämma på Fogdön
Sockenstugan på Fogdö
09.00 Viskurs och spelstuga
13.00 Konsert i Fogdö k:a
14.00 Spelmansstämma
18.00 Logdans
Am Fogdöns Hembygdskjrening
UppI. Christer 0152-70367

6/9 Sparreholmsträfkn
Hyltingc hembygdsgård
19.00 Dans på logen
Buskspd, servering
Am Malmabygdens folkdanslag
(jppl. Bemt 0157-20636

Dansa gammaldans, polskor och folkligt
Omdagen 11/6 kl. 19.00-21.00 Gammaldans och polskor i Råby Hage

TorckällbergeL Södertälje med Lastringe Låtar
Söndag 17/8 kl. 13-1$ låtstuga med Lästringe Låtar vid Räbygården

på Torekällberget i Södenäljc
UppI. Rolf 08-532 55420
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Spelmansstämma på
Fogdön! -l

bp

O9.00 7 12.00 Viskurs i Fogdö skola - Lär er
' ";t ?\,,

s'unga olkiga visor från Fogdön under ledning av ',
.Anders Larsson - kursavgift 100 kr.

n,f' d "
0 10.00 Spelstuga också i Fogdö skola - Lär eV" ' '"ii ' ' t
Fogdöns låtar av lokala spelmän - ingen avgift l , ~

, ' n-'j/
· ,.7 ". f

V U'
· .l

: 13.00 Konsert i Fogdö kyrka - Visor h låtar l
jrån norra Sörmland- Anders L&rSs sång, j ' '.
mandola och Patrik Andersson fl tfiol. ,4 , "' 'S')

,

0 14.00 Spelmansstämman börjår bakom j" ' i ,
.Le . .' V'" .

sockenstugan l Fogdö - Allspel, uppspelningar, '" f "K"""
buskspel, kaffeservering. Samtidigt pågår en ' Kl

.%nyckelharps- och hantverksutställning.

0 17.00 Matservering i sockenstugan. " -
...

r'&~-^~0 18.00 Logdans - gammalt och polskor.
,

Välkommen
lördagen 30 augusti

Obs! Föranmälan till viskurs, spelstuga och
uppspelningar

Huvudarrangör: Fogdöns Hembygdsförening
Upplysningar och anmälningar: Christer Odén 0152-70367

och Janne Eriksson 0152-30348



MARKNADSTIDNING
SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND

Johmnsvägen 16
151 39 SÖDERTÄLJE

Svenska Låtar, Södermanland
Vår landskapsdel av det klassiska storverket. 207
uppteckningar. Faksimil av orgindutgåvan från 193$
Pris SO:-

A G Rosenberg, 420 Svenska Danspolskor
från Södermanland och andra landskap. Faksimil
efter utgåvor från 1876-1882
Pris 60:-

Sörmländska visor del I, Il, III
Visor för praktiskt bruk från den sörmländska tradi-
tionen. Ett 3O-tal visor i varje del.
Pris 20:-/styck, kassetter 50:-/ styck

A P Andersson
75 låtar och visor från Södermanland och Närke
upptecknade 1880 av skolläraren i Västra Vingåker,
August Petter Andersson.
Pris 60:-

August Karlssons låtar
49 låtar från södra Uppland och norra Sörmland som
August Karlsson spelade dem.
Pris 50:-

50 Sörmlandslåtar för två fioler
Utgiven till minne av Olof Andersson. Arrangerade
av Olof Andersson
Pris SO:-

Sörmländska Brudmarscher
I ärr. för orgel
Pris 40:-

Folkmusik från norra Södermanland,
K P Leffler. Faksimil efter utgåvor från 1899-1900.
Pris 75:-

HJULÅKERS SPELMÄN
Spelmansmusik från Sörmland och Uppland
Pris: 100:- CD

·d·nChd.t.r B

Tappstigen 3

645 91 Strangnas

LEIF BILLYZ
Svenska Låtar
Pris 160:- CD

BRODÉNS KAPELL
Spelmansmusik från norra Sörmland
Pris 100:- CD

Lästringe Låtar
Slangpolskor, hamburskor och
annat dansbart och lättlyssnat
från Sörmland.
Pris: 140:- CD

August Lindblom
97 låtar ur två spelmansböcker från 1836 och 1856
samt historik om den legendariske storspelmannen.
Pris SO:-

Sörmländdca alhpeblåbr
Häfte I noter och kassett
Pris 40:-
Häfte Il endast noter
Pris 20:-

1 den sköna Vingåkmbygden, kmett
Folkmusik från Vingåker med Simnings,
Anita Hedlund och Christina Frohm
Pris 30:-

Välkommen till världen, kassett
Visor och ramsor för små och stora barn
från den sörmländska traditionen,
med våra basta vissångare.
Pris 30:-

Mina 80 år som spelman 1916-1996,
Axel Andersson minnesbok.
Pris 160:-

MALMABYGDENS B-LAG
Till dans
Pris 140:- CD

Beställ hem våra böcker, noter, skivor och kassetter så här:
Ring din beställning till Torsten Gau, tel. 016 -42 00 70 eller skriv till honom på adress
Mestavägen IA, 632 36 Eskilstuna, så får du ett paket med faktura på posten. Porto till-
kommer på angivna priser.


