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Ordföranden har ordet

Året har gått med en svindlande fart. Man tycker att man skall ha all tid i världen att uträtta
saker. Det skall göras det och det och så plötsligt är det snart jul utan att man har hunnit med
det man har föresatt sej att göra.
Sommaren och hösten har varit fantastiska - sol och värme i riklig mängd. När kunde man

stå ute i slutet av oktober och spela utan att frysa fingrarna av sej?
Jag tycker mej skönja en uppgående trend för vår musik vilket är glädjande, Folk vill ha
oss till sina föreningsmöten, sammankomster, kyrkor och inte minst vid bröllop. Och är
man sen utklädd med sparkbyxor så höjer det intrycket - märkligt.
Nu när julen står för dörren blir det många spelningar. Föreningarna har sina årliga

julmarknader då vi får träffa en massa trevliga marknadsbesökare som kanske lånar ett öra
för vår musik - det blir kanske tröttande att överallt höra "Nu är det jul igen" och "Hej
tomtegubbar".
När det nya året träder fram får vi trevliga saker att se Kam emot, spelmansstämmor och
årsmötet inte minst.
Tills dess vill jag och övriga styrelsen önska er alla en God jul och ett Gott Nytt År.

Tomten

Reservera lördagen den 17 mars för årsmötet 2007. Platsen blir
som vanligt Malmköping och utförlig kallelse kommer i
Sörmlandsläten 1.2007
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Arne Blomberg

Östgötabonden som byggde 300 fioler

Ja, jag vet -jag har för många fioler. Lyckligtvis
finns det en och annan som behöver ett nytt instru-
ment och dem hjälper jag gärna.

Amatörbyggda fioler intresserar mig mest, det var
ju såna som de gamla spelmännen oftast hade innan
Åhlén & Holm och andra postorderföretag tog över
marknaden med instrument från Tyskland.
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l en av mina fioler står det No. 260 Förfärdigad af
OlofLarsson i Torp 1889. Nummer 260. Vem har
gjort så många fioler?

Olof Larsson var född i Vånga 1805 och kom först
i tjänst som bränneridräng hos greve Spens på Gren-
sholm. 1832 gifte han sig och köpte en gård i Östra
Skrukeby, där han levde ända till sin död 1906 - han
blev 101 år gammal.

Jordbruket var expansivt, ytterligare tre an-
gränsande gårdar köptes in och en tid ägde Olof
Larsson även en gård i Vårdsbergs socken och en
hantverksgård i centrala Linköping. På gården Torp
anlade han ett brännvinsbränneri - ett trevåningshus
med ägarens kontor och bostad högst upp. Han var
nämndeman, kommunalman, auktionist och dess-
utom bygdens 'finanskung' med en omfattande utlå-
ning.

Rimligen borde alla dessa sysslor fylla Olof Lars-
sons tid, men han hade också som fritidssyssel-
sättning att bygga fioler, ibland ett tiotal instrument
per år! Minst 315 fioler har han numrerat. däribland
några basfioler. Ett hundratal instrument kom till
efter fyllda 75 år.

När han började bygga fioler vet man inte, en
onumrerad fiol från 1843 finns bevarad. Bertil Jo-
hansson. tidigare ordförande i Östergötlands Spel-
mansförbund, äger Larssonfiol nr 32, byggd 1847.
Den yngsta kända fiolen är nr 315, byggd 1895. Han
var då 90 år gammal.

Hans fiolmallar finns i Östra Skrukeby hembygds-
förenings samlingar och de är alldeles fullklottrade
med text. Främst är det tekniska detaljer men också
besked om när han använt mallen och vilka nummer
fiolerna fått. Några virkesuppgifter finns också;
Brånstagranen och ...ett bräde från mjölnaren i
Slattefors kvarn.

Hans mest verksamma år är på 1860-, ]870- och
1880-talen. Då bygger han också enligt egen utsago
de bästa fiolerna, eller 'vigolerna' som han kallar
sina instrument.

Några nedtecknade omdömen:
· Ar 1873 den 8/7jordejag en vigd eller denna

modell, nr /68,' den blefden bästa afallaBre-
gående vigoler

· No 187, 1876 e/ier denna modellen & t/öpt af
Spelhör Berggren 1Linghem och den Wigolen
öfwertr®'ar hans gamla Kremonensare Wigol.
Således den bästa Wigol han någonsin hajR

· No 188 eller denna mcxlell blev mycket bättre än
No 177

· 1876 den 27juni Profvades No /80 cNer denna
modell och den ar den bastu afa/la dejOregå-
ende vigoler intill ovan nämnda dato. Så au
denna modell harJöretradeJör Rakeryd Modell
som alah'ig mer begagnas

Östra Skrukeby hembygdsfbrening vårdar min-
net av denna märkliga man och hans instrument. I
föreningens skriftserie finns OlofLarsson, bonden
som byggdejioler (Erik Carlegrim 1996). ISSN 1104-
3342. Ovanstående uppgifter är hämtade ur denna
skrift.

Har du en fiol byggd eller reparerad av Olof Lars-
son. Hör av dig till Arne Blomberg 013-741 48.
aE!mikmm@ua&Qm. jag samlar uppgifter åt
föreningen om bevarade instrument.
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Arne Blomberg

Vättar och fioler
Bland mina instrument finns en fiol med etiketten Axel

Olofsson 1900. Den kan ses som en Larssonfiol
i andra generation...

Olof Larsson i Östra Skrukeby, bonden som byggde
mer än 300 fioler, hade fyra barn - en dotter och tre söner.
Och det är den yngste sonen Lars Axel (1846-1938) som
byggt fiolen. Han arbetade som inspektor på stora gårdar
i Uppland innan han 1913 återvände och bosatte sig på
faderns gård Valstad i
Östra Skrukeby, Östergötland.

Axels storebror Adolf var godsägare i Uppland. Han
hade tio barn och de båda döttrarna Anna och Signe blev
i slutet av 1800-talet kända genom att båda var gifta med
konstnären Bruno Liljefors. Han gifte sig 1887 med
Anna men det slutade med skilsmässa 1895 och samma
år gifte han sig i stället med sin svägerska Signe. Det var
nog en skandal
både i Östra Skrukeby och i kändisvärden.

Olof Larsson och sonen Axel Olofsson i Östra
Skrukeby fick på detta sätt en nära kontakt med Bruno
Liljefors, som sannolikt någon gång besökt sin hustrus
farföräldrar. Axel Olofsson bodde långa tider hos sin
brorsdotter och hennes man Bruno på olika ställen i
Stockholmstrakten- lngarö. Mörkö och Bullarö. De var
båda mycket intresserade av sjöfågeljakt. som de ofta
bedrev tillsammans med Albert Engström.

Bruno Liljefors instruerade Axel att måla vättar, dvs
lockfåglar av trä som användes vid jakten. Detta
utvecklades så småningom till en hel liten industri i
Ö Skrukeby. Tusentals vättar levererades till handlare i
Stockholm och Göteborg. Hela familjen blev
engagerad med träarbete och grundmålning medan Axel
stod för finslipning och slutlig målning - rimligen efter
instruktion av den store naturmålaren.

Men det blev inte bara vättar, han byggde fioler också.
Axel Olofsson fick diplom och hedersomnämnande för
sina fioler vid den stora Stockholms-

..................................................................................................................._

utställningen 1897.
Axel Olofsson är även

omnämnd i den tyska
'fiolbibeln' LUtgendorff:

Er ist Disponent und macht als
Dilletant Hausfleiss-Geigen, von
denen er einige 1897 in Stock-
holm ausgestellt hat

Både min Olofssonfiol
och min Larssonfiol har
stort corpus och får inte rum
i moderna fiollådor. Kanske
något för en kortärmad
violaspelare, sa Sten
Davidsson i Nyköping, som
gör mina auktionsfynd spel-
bara. Olofssonfiolen blev
violasträngad.

Men det är nog en fiol.
Riktigt bra förresten.

e·

>' ft

C

Uppgiftcma hämtade ur Östra Skrukeby hembygdsförenings
skrift OlofLarsson, bonden som byggde fioler
(Erik Carlegrim 1996). ISSN 1104-3342.

Fioler och fiolbyggare fascinerar mig och jag
vill gärna veta mer om dem som byggt eller
reparerat mina instrument. Här är några:

AF Åberg, Malmköping, 1887
Johannes Wid-Fors, Liden, 1851
Sven G Melin, Sundsvall, 1980
Albert Flodin, Norrköping, 1944
Erik Jonsson, Arbrå (1900-tal)
CG Backman, Nyköping, 1852
G Carlsson, Eskilstuna, 1907
Östen Sjögren, Stockholm, 1996
AE Jansson, Larsbol, Åmål, 1912
CL Hallenfors, Linköping, 1925
Charles Andersson, Torshälla, 1918
Gustav Söderman, Stockholm, 1921
Olof Molin, Granhammar, Carls socken, 1868

Kontakta mig om du vet något om dessa
fiolbyggare.
Arne Blomber& 013-741 48
am£hk!!m@ua&g!n
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Riddarvisorna i Floda kyrka
Om man åker vägen mellan Bie och Sköldinge
i Västra Sörmland kan man inte låta bli att
häpnas och fascineras när man närmar sig
Flodafors. Mitt ute på landsbygden reser sig en
kyrka som på håll verkar vara en domkyrka
eller en katedral. När man kommer närmare
förstår man att kyrkans storlek delvis är en
synvilla. Den är bygd på en höjd och har en
osedvanligt hög tornspira. Kommen så långt
känner man ändå att man måste titta närmare
på det ståtliga byggnadsverket och går in
genom kyrkdörren.

Vid första anblicken verkar kyrkan vara en stor
men ändå ganska ordinär 1800-talsbyggnad.
Där finns bänkar i långa rader som torde
rymma hundratals besökare. Dimensionerna är
invändigt sådana att man häpnar.
Hur kommer det sig att en så stor kyrka ligger
utslängd i denna glest befolkade trakt? Varför
denna takhöjd och varför har kyrkan tre
längsgående skepp (avdelningar)? Kunde
byggmästaren inte nöjt sig med ett som i alla
andra kyrkor från samma tid?

Kyrkans storlek beror på två omständigheter.
För det första var traktens befolkning vid den
tiden då den nuvarande kyrkan byggdes
betydligt större än idag. Herrgårdar som likna
hade mängder med torpare och statare som
skötte de omgivande böidiga jordbruken. För
det andra, och för oss kanske intressantare,
kantades kyrkans tillkomst av en hårdnackad
strid mellan två inresan - förnyare och
bevarare.

Den gamla kyrkan i Flöda byggdes som de
flesta gamla kyrkor undertidig medeltid,
kanske l 100-talet. Tillbyggnader och
renoveringar Gordes under 1200- och 1400-
talen. Under 1600-talet tillkom ett ston
gravkor vid kyrkans östra gavel som emellertid
inte påverkade själva kyrkorummet.
Vid 1800-talets mitt var alltså kyrkan en
gammal, i mångas tycke dåligt underhållen
kyrka. Den var därtill alltför liten för att
rymma socknens växande befolkning. Beslut
fattades att den skulle rivas.

Då ingrep riksantikvarien i Stockholm, Bror
Erik Hildebrand. Stödd på en växande opinion
för att bevara gamla byggnader hävdade han

att kyrkan inte skulle fä rivas. Den var helt
riktigt mycket gammal men innehöll också
väggmålningar av sällan skådat slag. Kyrkan
hade nämligen dekorerats av den kände
målaren Albertus Pictor. Detta skedde någon
gång under 1480-talet i samband med att den
fick sina höga välvda tak. Sånt kan man ju
tycka nästan hör till vardagsmaten i Sörmland,
liksom i angränsande landskap. Men. till
skillnad från nästan alla andra kyrkor i Sverige
som dekorerats av samme målare hade mål-
ningarna aldrig kalkats över. De hade kvar sina
originalfärger.

Målningarna var som alltid välgjorda, drastiska
och spännande med den särskilda lyskraft som
brukar känneteckna Albertus Pictor.

Vid tiden för rivningsbeslutet fanns, förutom
riksantikvarien, en person som vurmade för de
gamla kyrkorna nämligen gotlänningen Axel
Herrman Hägg, eller Haig som han kallade sig
i London där han var en berömd konstnär.
Haig och Hilldebrand såg att socknen behövde
en större kyrka för att rymma alla dess
kyrkträgna invånare och kom med ett
kompromissförslag ritat av Haig. Varför inte
bibehålla den gamla kyrkan och bygga den nya
över? På så sätt borde väl alla bli nöjda?

Så beslutades också och den medeltida kyrkan
byggdes in som ett längsgående skepp i den
nya kyrkans norra del. För att kunna rymma
den gamla måste emellertid den nya kyrkan bli
väldigt stor vilket är förklaringen till dess
monumentala form.

Det som räddades när den medeltida Flöda
kyrka bevarades var förutom själva kyrkan
något som kanske varken riksantikvarien eller
sockenmännen visste om, nämligen de äldsta
bevarade fragmenten av fyra svenska.
medeltida ballader.

Det är ett känt faktum att den nordiska
medeltidsballaden bara i väldigt ringa
omfattning finns bevarad i medeltida skrifter.
De belägg vi har från den tiden är av indirekt
natur främst i form av notiser och citat. Vad
som däremot är väldigt lite känt är att vi i
Sörmland har några av de äldsta citaten och det
i taket på Floda kyrka!
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På valvmålningarna avbildas följande ballader
eller riddarvisor:

l. Holger Dansk och Burman
2. Sonne Föslink och trollet ('Trullat")
3. Striden mellan Vidrik Verlandsson och

Didrik van Bem
4. David och Goliat

Under bilden av Holger Dansk återges
omkvädet till balladen: Holger Dansk han vann
seger över Burman ("Hollager dans han wan
siger af bitman".) Den tredje visan finns inte
bevarad på annat sätt än genom denna målning
men antas av forskare ha funnits bland visorna
om Karl den store och Didrik av Bcm.

Den mest kända visan, den om Holger Dansk
och Burman, var känd i slutet av 1400-takt.
Den behandlar en händelse i den i Norge under
1200-talet RSrfattade "Karla-Magnus Saga".
som är en bearbetning på prosa av franska
hjältedikter, bland annat om "Ogiers le
Danois". När den norska sagan omkring 1480
blev översatt till danska och utgiven 1501 och
1534 som KarlskrUnikan, var folkvisan om
kämpen Holger Dansks kamp mot trollet
Burman redan välkänd i Danmark. Visan är
inte längre bevarad i norsk tradition, men finns
upptecknad i Sverige. Genom visan blev
Holger Dansk tidigt ett slags dansk
nationalhjälte.

Def dröjer emellertid till 1630 innan den dyker
upp igen och då nedskriven i en västgötsk
visbok (BrOms Gyllenmärs visbok). Den ingår
sedan i inte mindre än hörton skillingtryck
som utges mellan 1675 och 1845.
Melodiuppteckningar finns från Värmland och
Skåne och är bägge från första delen av 1800-
talet.
Albertus Pictor och hans medhjälpare måste ha
känt till visan. Också dc som beställde
målningarna av Holger Dansk och Burman
liksom de andra balladmotiven bör ha gon det.
Kanske var det den visa som för tillfället var i
ropet på fester och på marknader? En
fascinerande tanke är att Albertus och hans
målarkollegor sjöng eller gnolade de fyra
balladerna medan de utförde sitt stora
dekorationsarbete. Hade de rent av dansat
dem? Vem vet?

Vad vi vet är emellertid att vi i Flöda kyrka i
Sörmland har de äldsta i Sverige bevarade
fragmenten av medeltida ballader. Åk dit och
titta själva!

Gunnar Nordlinder

foto.'Bo Arrhed

Floda kyrka, torde vara en av landets
märkligaste landsortskyrkor. l socknens
centrum fanns kyrkan, ordet socken har
sin grund i verbet söka. Till
kyrkomiljön hörde sockenstuga, skola,
fattighus, sockenmagasin och
prästgård. Bebyggelsen kring Flöda
kyrka är ett tydligt exempel på en äldre,
väl bevarad omgivning.

red.
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Folkmusiktrender på skotska, ungerska och östgötska

Allt fler, inte minst unga, intresserar sig för
folkmusik, världsmusik och danserna som hör
ihop med musiken. Folkmusiken har fått en
plats i utbildningsväsendet från kulturskolan
till högskolor och universitet. Det pågår en
professionaliseringsprocess men samtidigt ökar
också antalet amatörer. Var hämtar unga utö-
vare inspiration? Hur påverkas musiken,
dansen och hur de utövas av utbildningar och
växande intresse? Hur påverkar globarisering,
regionalism folkmusikens innehåll och sättet
att utöva folkmusik och dans? Hur vill vi att
kulturpolitik och näringspolitik ska stödja och
ingripa i folkmusikens utveckling? Är folk-
musiken på väg år samma håll och pågår sam-
ma process runt om i Europa och Norden? De
som ställer dessa frågor är främst armngörema
av Folkmusikfestivalen i Linköping när de har
bjudit in lärare och studerande vid musikut-
bildningar, folkmusikarrangörer och produ-
center, politiker och tjänstemän samt alla
besökare på väg till folkmusikfestivalen. denna
festival som snabbt etablerat ett mycket gott
rykte med många utövare. god kvalité och
kreativa inslag. Tävlingen för studentspel-
manslag ser många fram emot av både utövare
och publik.
Eftermiddagen inleddes med estraddebatt. Från
Skottland medverkade Peter Morrisson från
bl a folkmusikguppen Braxma tillsammans
med Ian Smith från skotska kulturministeriet.
Hans ledstjärna var att "det folk som ignorerar
sin folkmusik ignorerar sig själv" och såg som
sin uppgift att Jaga" ministrar inom kultur och
utbildning. Hittills har han med att tre, av
sexton miljoner pund som anslås till musik ska
gå till annat än västerländsk konstmusik. Peter
Mowisson berättade att snart alla 9 åringar fick
stifta bekantskap med en liten övningspipa till
den traditionella skotska säckpipan, den som
används till spel inomhus till skillnad från den
mer välbekanta krigiska varianten. Numera är
det också vanligt att eleverna får träffa och
lära av berömda utövare inom folkmusiken.
Som en följd av denna satsning kan man idag
träffa på spontan skotsk folkmusik i det
offentliga rummet.
De ungerska representanterna redogjorde först
Kir historiska fakta där Ungern i sitt utsatta
läge ofta har kommit i kläm. Redan för
tvåhundra år sedan började i skrift att doku-
mentera sina egna traditioner. De insatser som

Bartök och Kodåly gjorde i början av 1900-
talet med inspelningar men också inspel-
ningsarbete, arrangemang och utgivning av den
ungerska folkmusiken är välkänd även för
resten av världen. Där lades grunden till det
arbete man fortsätter i dagens Ungern efter
murens fall. Dokumentationen fortsätter och
det finns byar med ungersk befolkning i
Transylvanien med fortsatt levande tradition.
Gamla inspelningar digitaliseras för att räddas
åt framtiden. Ungerska skolelever får från sju
års ålder lära sig traditionell dans sju timmar i
veckan i anslutning till skolan upp till man är
tolv år. Där vidtar ytterligare en utbildnings-
nivå som syftar antingen till dansakademin där
man blir professionell dansare och pedagog
eller enbart får god allmänbildning. Denna
gedigna dansutbildning har uppenbart som sitt
högsta mål att lära den "ungerska polskan"
csardas. Med en bred, ung publik som län sig
uppskatta Kaditionell pardans till sin egen
musik är det inga svårigheter att ordna dans-
tillfällen i trivsam miljö. Det är det som kallas
"Danshus" och som ger de även välutbildade
folkmusikerna speltillfällen.
Mitt i estraddebatten följde så en uppvisning
som nästan tog andan ur publiken - fem unga
danspar ur gruppen Nyirség lett fantastiskt
samspel med några äldre musiker.
Det som folkmusikgruppen DUvö ville
förmedla och berätta var att de var lyckligt
lottade som fått möta traditionsbärare och att
det idag finns särskilda gehörsbaserade folk-
musikskolor för barn.
Från svensk sida berättade Sten Sandahl,
folkmusikproducent på Rikskonserter. att vi
har fler människor än någonsin som utövare.
Han berättade också att publiken för närva-
rande är för liten för att folkmusiken ska nå ut
och att vi måste hitta nya arenor i form av
konserter och verkstäder. Mycket ansvar ligger
i de regionala musikstihelsema att ta vara på
de svenska utövarna inom denna genre.
Rikskonserter lägger ut turnéer över landet
med tanken att hitta nya publik. Folkmusiker
från andra länder anlitas ofta fUr att väcka
svenskarnas intresse. Tanken är att om man
blir intresserad av någon slags musik så öppnas
öronen även för annat. Frågan är bara hur vi
ska få politikerna att se vad vi gör. Sten
Sandahls recept till unga utövare av vår
svenska folkmusik som vill nå framgång
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hemma och utomlands var: Bilda en grupp,
modernisera din musik. gör en bra CD och
broschyr men likna inte alla andra dagens
utövare med en fiol, en sopransax som många
redan har Öort. På min direkta fråga var
dansen till den svenska folkmusiken kommer
in så var svaret att det inte ingår i uppdraget RSr
Rikskonserter som enbart har musiken som sitt
ansvarsområde. l jämförelse med skotska och
ungerska framgångar med sitt koncept undrar
jag om det är något svenska politiker och inte
minst tjänstemän behöver ta del av. Först
genom att studera på ort och ställe och sen
fråga sig hur en svensk modell kan byggas
upp.

För mig är det uppenbart att man i dc länder
där man insett styrkan i det goda och själv-
klara förenandet av musik och dans kunnat
starka identiteten av människor och Yort dem
rustade att möta även det okända. l kraft av sin
kunskap om hur olika länder bygger upp sitt
utbildningsväsende och tar hand om sina
traditioner harjag hört att en man från
Ungern, men sen många år boende i Sverige,
ställa frågan rakt ut, -Jag förstår inte vad ni
svenskar håller på med.
Sen följde Linköpings folkmusikfestival med
en myckenhet av bra musik och dans därtill av
unga utövare som även sett till att bjuda in till
kurser med goda förebilder. Tävlingen RSr
studentspelmanslag vanns i år av en grupp från
Lund.

Christina Frohm

Buskspel
En bok om spelmansstämmor
Av Peo Österholm
Gidlunds förlag 2006

Författaren. journalisten och riksspelmannen Peo Österholm har i sin bok
uppmärksammat att spelmansstämman fyller 100 år. Han menar att den är en unik svensk
företeelse med rötteri folkrörelse och i specifika kulturmönster. I boken berörs många för
oss spelmän välkända begrepp såsom allspel och buskspel. Rena historiska fakta kring de
äldsta kända stämmorna kuriosa och statistik blandar författaren med personliga
betraktelser och intervjuer av såväl kända som okända spelmän. På många ställen i boken
riktar han väl berättigad kritik mot massmedia som så sällan uppmärksammar våra
stämmor med något annat än möjligen någon nedlåtande kommentar. Några mer
djuplodande reportage om allvarligt syftande spelmän och dansare förekommer inte i
större tidningar. Lokaltidningar skriver ibland välvilligt men är ofta okunniga om musiken
som utövas och behandlar ofta hellre vädret, maten, klädsel och kryddar det hela men
några ovidkommande frågor till publik eller medverkande. TV kan sända timslånga
program om tango och satsa men aldrig ett enda om polska. Boken avslutas med "Några
ord till stämmoarrangörer" - viktiga ord som alla vi som någon gång står som ansvariga
för en stämma bör läsa och ta till oss. Behändigt format och trevliga bilder bidrar till
läsupplevelsen.
Läs och gläds åt att en professionell journalist skrivit initierat om oss för att han är en av
oss och vill folkmusiken och dess utövare allt gott.
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Benny Johansson
- en musikant med många strängar på sin lyra
Riksspelman på klarinett och styv spelman både på fiol och nyckelharpa med förkärlek till låtar från
framförallt södra Uppland och Roslagen. Så kan man kanske i kom ordalag beskriva Benny
Johansson.

Men det finns åtskilligt mer att förtälja om denne entusiastiske musikant. Häromdagen, då vi
tillsammans satt och provspelade några olika nyckelharpor berättade Benny bland annat om sitt
förhållande till instrumentet:
"Jag byggde min harpa 1979 enligt Sahlströms beskrivning. Handledare var Curt Jindcr, som menade
att 'en harpa ska vara mest genomarbetad inuti, då kan den bli bra '.

Jag tragglade en del de första åren, men det lät inget vidare tyckte jag och familjen. Särskilt
barnen, som när de blev tonåringar, försvann kvickt från lägenheten, när jag ibland tog fram harpan.
Så det blev mycket sporadiskt spel på den framöver.

Men så råkade jag fä spela med Nisse Nordström för några år sedan. Och då fick jag nytändning på
instrumentet och satte igång att öva - den här gången mer ordentligt. Från andra instrument har jag län
mcj att tonbildningen är viktig och givetsvis gäller det harpan också. Så för att fä ordning på det hela
skapade jag några etyder fUr mig själv som jag upprepade vid vaije spelpass. jag upptäckte också att
när man sitter själv och tonar (med en välstämd harpa) så går det lätt att hitta strofer och musikaliska
uttryck.

För något år sedan blev jag tillfrågad att hjälps två elever med ämnet nyckelharpa. Det blev en
utvecklande tid - inte minst för mig, som upptäckte att en av eleverna inte var särskilt intresserad av
lättspel ( det brukar ju fUrknippas med nyckelharpa) - nej hon ville helst komma underfund med
instrumentel få bra ton osv. Då kom ju mina 'etyder' väl till pass, och jag skapade flera som skulle
passa henne. Etyderna har nu samlats i en bok och på CD."

Om "ANUNDS TRÄTA OCH BATALJ"

"Det var omkring 1990 då jag hörde talas om det historiska slag, som troligen ägde mm i trakterna av
Frösunda. Historien skildrar en släktfejd mella tre kungar från Sveariket, Norge och Danmark, och jag
hade börjat skissa på en låt fUr två arga spelmän - fiol skulle det vara.

Ungefär samtidigt träffade jag ibland Tore Lindkvist och Tore Sänder mr att fä lära mej "inhemska
låtar" från trakten. Då framkom att de två Tomma kände väl till varandra - men de hade aldrig spelat
tillsammans! För mej blev det naturligt att dom - liksom kungarna - skulle drabba samman - på
:cenen - gärna i Frösunda. vaije kund (Tore och Tore ) skulle sekunderas av egna spelmän. Det
ältades en wdjc part för att bli som i historien. Det blev bröderna Wred i FrUsunda. Slaget stod i

Frösunda hembygdsgård inför en intresserad publik.
När jag så småningom nyupptäckte nyckelharpan, så insåg jag att det var perfekta instrument för

två arga spelmän. Det går att fä ut mycket dynamik och temperament ur instrumentet. Min
med/motspelare i 'Anunds träta' är harpvinuosen Henrik Eriksson. Ola Södcrstrum berättar sagan.
Den har hittills firarinfOns ca. 15 gånger.

Sedan ett år är jag medlem i Täby Spelmansgille där vi i nyckelharpsgmppen spelar ur den
traditionella repertoaren men också en del inhemska låtar. Ibland hälsar jag på hos Nisse Nordström.
Det är inspirerande och han kommer alltid ihåg vad han gav mig för läxa senast."

WWW.BENNYjoHAN.SE

Benny har en hemsida (www.Nnnyiohan.se) som är värd att besöka. Där finns musikexempel från
"Anunds träta och batalj", Spelboken med etyderna och "Grisslehamnsbilder" en svit för tre
klarinetter. Den framfördes i samband med Grisslehamns 250- års jubileum i somras. Sidan har också
exempel på nostalgisk jazz, musik i kyrkorummet och folkmusik från Roslagen. Med några artiklar
vill Benny också visa att även södra Roslagen haft levande bygdemusik.
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Benny är också teatermusikant. "I höst blir det arbete med fyra pjäser av Anton Tjechov
tillsammans med gruppen Teater da Vinci. Ryska folksånger skall blandas in i manus och det är alltid
spännande med föreställningarna - då får man vara vaken - det blir ofta variationer i tajming och
dialog. Förställningarna skall fiamRSras under november i Norrtälje Folkets Hus, Väddö Folkhögskola
och Singö Hembygdsgård."

Benny berättade vidare för mig, att han när han komponerar nya låtar, nästan alltid använder sig
av nyckelharpan. Det är det instrument han då trivs bäst med.

SPELBOK OCH CD

"Toner fraser och några låtar", spelboken och CD:n med övningar för nyckelharpa som Benny
nämnde, tror jag kommer att bli ett bra kompliment för de nyckelharpspelmän som kommit en bit på
väg eller de som musicerar på andra instrument och är något kunniga i notläsning och vill prova på
att spela nyckelharpa. själv har jag tagit del att detta utbildningsmaterial och funnit det både nyttigt
och roande.

Sture Möllerman

Den musikaliska sagan "Anunds träta och batalj" kommer att framföras vid
Gnestastämman 3 februari av Benny Johansson, Henrik Eriksson och Ola
Söderström (se annons)
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Claes Hagström - välkänd spelman och Trosaprofil

Clas Hagström avled i september i en ålder av
87 år. Han var född och uppvuxen i Trosa och
bodde där hela sitt liv tillsammans med
hustrun Vem. Till yrket skrev han sig som
handelsbiträde och under en lång följd av år
fram till sin pensionering arbetade han i Trosa
Järnhandel.
Pappan, Gotthärd Hagström, spelade dragspel
till husbehov, men det fanns mera musikaliskt
påbrå i släkten - hans morfars kusin var den
välkände spelmannen Mdker Andersson.
"farbror Melker" - som Claes kallade honom.
Den musikaliska karriären började med att han
i unga år fick en fiol av fUräldrama. Sina %rsta
lektioner fick han av bygdespelmannen Carl
Lindell (1865-1950) och utbildningen fortsatte
sedan i Skårby, Vagnhärad, där en gammal
kammarmusiker bosatt sig. Denne hade spelat
Kungliga Hovkapellet i 47 år så där fanns det
kompetens. Det blev en hård men lärorik
skola har Claes berättat. Blev också vän med
Carl Lindells son Helge, som blev hans spel-
kamrat tills Helge gick bon 1977.

Tillsammans med några kamrater från platser
runt Trosa bildade Claes Trosa Spelmanslag
1962. Kamraterna var: Helge Lindell, Sven
Källman, Knut Andersson och Arne Blom från
Trosa, Helmer Johansson från Väster|jun&
Gunnar NystrUm och Arvid Pettersson från
Vagnhärad. 1974 anslöt' sig "Spel Arvid"
Karlsson till laget varener Arvid P. fick heta
"gubben Arvid". Spelmanslaget upphörde i
början på 80-talel då var det bara Claes och
Spel-Arvid kvar.

Claes Hagström var medlem i Trosa
Folkdansgilles spelmän 1980-1994 och från
slutet av BO-talet också en av "Tre gubbar från
Trosa" tillsammans med Harald Hjälmhed och
Gunnar Hagbjer. Claes var också en av Trosa
Spelmän som sedan mitten av 90-talet varje år
spelat in Valborg på Trosa Torg (Claes hade
med andra spelat vid valborgsfirandet sedan
SO-talet).

Medlem av Södermanland spelmansförbund
sedan många år och trogen besökare av våra
årsmöten och stämmor men också flitig gäst
vid spdmanstämmor runt om i landet - oftast
tillsammans med sina trosavänner. Vilhelmina,
Delsbo, Bjuråker, Arbrå var han mycket

förtjust i - och en varm beundrare av
hälsingemusik. Alha talade han mycket om
och var god vän och spelkamrat med
Magnus Callmyr. Renate Persson, Gällsbo
Emil Olsson, bröderna Wemberg mfl.

Claes var mycket skicklig på att teckna ner
låtar som han hämtade från bl a radio och
grammofon men också från spelmansvänner
som instrumentalt meddelat honom sina
kompositioner och låtar. Han samlade
folkmusik i noter, visor och skrifter som han
registrerat och katalogiserat i ett eget system.
Mer än 20.000 handlingar finns idena arkiv.
Sökte man något var det bara att ringa Claes -
med största sannolikhet hade han det man
sökte och man kunde fä dem "avfärgade" -
Claes speciella ord RSr kopiera.

Claes Hagström har lagt ner sin fiol och vi
minns honom med saknad, hans berättelser,
generositet och klokhet och den fina
musiksamvaro vi hade tillsammans.
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På en bluegrassfestival i Minnesota

I juni var det dags igen för Brodéns-
kapellet, dvs Lena Odén, Ola Brostam och
undertecknad, det tredje besöket på fem
år till våra spelmansvärmer i Minnesota,
vilka vi börjar känna rätt så väl nu. Men jag
tanker inte berätta om mötet med dem
eller om Nisswastämman, som vi alltid
brukar åka till, utan istället uppehålla mig
vid ett besök på en bluegrassfestival. Den
kallas Minnesota Homegrown Kickoff och
bjuder på bluegrass- och old time-musik
Något helt våsenfrämmande från en
svensk spelmansstamma kan man tycka,
men det finns även en hel del likheter
mellan amerikanska och svenska
"fiddlare".

För oss var det en helt ny upplevelse. Det
som gav en extra kick var att vår
spelkompis Art Bjorngeld som även är
banjolirare av format hade fixat en
spelning åt oss, Han hade också lockat dit
några amerikanska polskedansare för ge
lite mer färg åt scenframträdandet. Det var
inte meningen från början men på grund
av ett återbud hamnade vi på största
scenen och fick göra ett 45 minuterspass
Vi blev rätt så skakiga när vi insåg den
höga nivån på de band som var före oss.
Arrangörerna blev lite fundersamma när vi
påstod att dansarna faktiskt inte behövde
en cIoggingbräda att steppa på utan skulle
dansa par om par direkt på scengolvet Vi
bet ihop och framförde våra nummer,
förstärkta av bl a Art. Det gick bra,
dansarna fick ovationer och vi kunde pusta
ut och avnjuta resten av festivalen med
våra vänner som liksom vi fick gratis
inträde, tack vare scenframträdandet.
Inträdet skulle annars blivit dyrt, minst i
nivå med Falufestivalen Bluegrassbanden
var grymt skickhga. Fiol, gitarr, mandolin,
banjo och flerstämmig sång i det högre
registret Varje bandmedlem fick glänsa en
stund med sitt solo som ofta drog
ovationer.

Det var anda inte dessa som gjorde det
största bestående intrycket på oss. När vi
satt och lyssnade kom en annan vän,

Myron Price, och ville att vi skulle följa
med honom ut på campingområdet för att
träffa några av hans spelkompisar. Sagt
och gjort Efter en lång dammig tur på en
golfbd som Art fixade kom vi till en
skogsglänta Där mellan några husvagnar
och tält satt ett IS-tal spelmän l sina
vdstolar i en vid ring ivrigt samspelande.
Min första tanke blev "det här är ju precis
som på campingarna i Bingsjö och
Ransäter'°, med buskspel bland husbilar,
husvagnar och tålt.

Art och Myron mstallerade sig snabbt i
ringen och vi blev också erbjudna att sitta
ner trots att vi inte hade stolar med oss.
(Ett måste i Amerika vart man än
kommer') Efter att ha lyssnat en stund
vågade den modigaste av oss (Lena)
föreslå en låt som vi lärt oss där borta.
jodå de hängde på och Ola och jag också
eftersom vi kunde den. Efter en fem, sex
genomspelningar började vi titta på
varandra och undra, ska de inte sluta
snart? Då kom en kille med sin mycket
slitna Martin-gitarr och anslöt sig. När
låten äntligen tystnat sa han skrockande
"That was the slowest 'Spotted Pony' l've
ever heard!" He, he, jo visst, men vi är ju
bara svenskar och nybörjare, urskuldade
vi oss. Vi försökte sedan höja tempot i
stråkföringen allt vi kunde. Vi fick också
höra att den som startar och leder låten
sparkar ut med benet som ett tecken när
han tycker den spelats tillräckligt länge. Vi
lärde os snabbt detta Den skrockande
nykomlingen var förresten professionell
countrysångare och intog genast en
central plats i gänget.

jammet fortsatte sedan ända till kvällen
och vi hade fått vår första dos av Old
Time. Vad är då skillnaden mot bluegrass?
Tja, det här gänget bestod ju mestadels av
amatörer som på en svensk
spelmansstämma. Instrumenteringen var
mer blandad och man spelade framför allt
mer kollektivt än bluegrasskillarna. Inga
solon här inte med undantag av de korta
sånginpassen som oftast en eller några

forts..
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stod för. Annars är det ofta samma låtar
som bluegrassgängen använder Om jag
skulle våga mig på en jämförelse med
svensk musik skulle väl Väsen ligga åt
bluegrasshållet och Björn Ståbi, Pers
Hans m fl åt old time-hållet. Jämförelsen
haltar dock lite, Sången och sångstilen
"the high lonesome" är en viktig del i
bluegrass och instrumenteringen är mer
knäppinriktad i både bluegrass och old
lime. Man dansar inte heller till bluegrass,
men till old time dansar man t ex deggirig.

Musiken som beskrivs i den här artikeln
har rötter i bl a Appalacherna, dvs
Kentucky, Tenessee, North Carolina m fl
stater, musik med brittisk och keltisk
grund. En gång gjorde jag bort mig rejält.
jag frågade en av våra amerikanska
vänner, varför de bara spelar svensk
folkmusik och inte old lime som ju är deras
musik. Hon tittade frågande på mig och
sa. "ja, men det är ju den svenska
musiken som är vår musikr' Sjä|vk|art|

Amerikansk musik är en multikultureH
gryta där old time, bluegrass och country,
trots de kommersiella framgångarna, är de
brittiska öarnas musik uppblandad med
andra influenser. t ex svart musik.

Den svenska folkmusiken är en
visserligen liten men dock del i denna
multikulti-gryta, lika amerikansk som old
time eller blues! jag ska inte ställa en så
dum fråga igen.

De följande veckorna introducerade Myron
oss till flera andra old time-musiker i
Minneapolis och vi deltog i flera jam.
Myron älskar dd time och sjunger gärna
blues till sitt gitarrspel Men han spelar
också svensk folkmusik på munspel,
inspirerad bl a av våra duktiga munspelare
i Sörmland själv spelar jag svensk
folkmusik på fiol och gitarr, men gärna
också old time och bergsånger från
Appalacherna, inspirerad av amerikanska
förebilder. Vi är nog väldigt lika egentligen
här hemma och över there och vi kan ha
fantastiskt roligt när vi träffas!

Christer Odén

12



Gnestastämman
Lördag den 3 februari 2007 Id. 12.30

Elektron, Gnesta

Välkomna till den 23:a spelmansstämman i Gnesta, en heldag med kurser,
spännande konserter, spelmansstämma och dans!

Kurser:
10.00-12.30 Danskurs: Slängpolskor från 1700-talet (B-salen)

Du bör kunna lite gruundpolsku
Kursledare:Ellge Jacobsson/karin Hansen
Musik: Lars Garén

10.00-12.30 Låtspelskurs: Småländska slängpolskor (C-salen)
Kursledare: Lena Odén
Några års spelvana är önskvärd

Obs. Anmälan till kurserna före l februari. Avgift till samtliga kurser 130:- bet. i entrén

Program i filmsalen:
12.30

13.00

Musikskolan spelar

"Anunds träta och batalj"
Ola Söderström. berättare
Henrik Eriksson och Benny Johansson, nyckelharpa

14.00-17.00 Allspel och gruppspel
Konferencierer är Christina Frohm och Ingemar Skoglund

Obs. Föranmälan till scenspel!
Allspelslåtar: Lästringe gånglåt. Polska e. Ölin.Fogdö ( vad jag lovat.). Polka e.

Oskar i Bogsta, Hummelkärrsvalsen, Frustunamarschen

14.00-15.00

15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-1730

1730-18.00
18.00-23.00

Sång och danslekar för barn i C-salen
med Åsa Englundjacobsson
Visstuga med Karen Petersen i C-salen
"Polske-akut" med Olle Olsson i C-salen
Balladdans med Karen Petersen och
Gunnar Nordlinder i B-salen
Enkla danser under ledning av Olle Olsson i B-salen
Dansi B-salen

Mat och kafTeservering: Gnesta Walldorfskola

Information och föranmälan till kurser, scenspel och spel till dans:
Sten Eriksson 0158-10304
Sören Gustafsson 0158-20542
Lars Garén 0158-26754(anmälan för dansspel)

Entré 60:- ( barn under 15 år gratis, spelmän frivillig avgift 20:-)

Ärr. Ortens spelmän, Gäsinp· Dillnäs Dansgille och Södermanlands Spelmansförbund



B Föreningsbrev
Returadress Södermanlands Spelmansförbund
johansvägen 16, 151 39 SÖDERTÄLJE
Avs. Kurts Bokbinderi AB, Box 146, 631 03 Eskilstuna

Odén Lena och Christer
Täppstigen 3
64$ 91 Stränµiäs

Svemka låtar, Södermanland
Faksml av orginalutgåvan från 1935
Pris 50:-

A G Rosenberg
420 Svenska Danspolskor
från Södermanland och andra landskap
Pris 70:-

Sörmländska visor del I, Il, III
Visor för praktiskt bruk från den
sörmländska traditionen. 30-tal visor/del
Pris 20:jst

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

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

Erikmons notbok
Låtar från norra Sörmland
Faksimilutgåva 2005
Pris 75:-

50 Sörmlandslåtar för Nå fioler
Utgiven till minne av Olof Andersson
Arrangerade av O A
Pris 50:-

Sörmländska Brudmarscher
l arrangemang för orgel
Pris 40:-

Folkmusik från norra Södermanland
K P Leffler 1899-1900 Faksimilutgåva
Pris 75:-

C A Lindblom
97 låtar hämtade ur Nå spelmansböcker
från 1853 och 1856 med historik om
spelmännen
Pris SO:-

Sörmländska allspelslåtar I & Il
Pris 20:jSt

I den sköna Vingåkersbygden
Folkmusik från Vingåker med Simmings,
Anita Hedlund och Christina Frohm
Pris 30:- kassett

Välkommen till världen
Visor för små och stora barn från den
sörmländska tradibonen
Pris 30:- kamett

Mina 80 år som spelman 1916-1996
Axel Andersson, minnesbok
Pri8 160:-

Ring din beställning till Torsten Gau, tel 016-42 00 70 eller dcriv till honom på adress
Mestavägen l A 632 36 ESKILSTUNA, så får du ett paket med faktura.
Porto/fraktkostnad tillkommer på angivna priser.
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