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V MUSIKALISKA PERSONER med intresse
för svensk folkmusik har jag ofta hört den åsikten
hävdas, att Sörmland skall vara fattigt på folkmusik. Konstigt nog är den åsikten mycket utbredd. Den är dock i högsta grad felaktig, ty Södermanland är rikt på folkmusik och har varit
föremål för uppteckning av folkmelodier törhända mer än något annat svenskt landskap.
Åren 1823—35 upptecknade klockaren i Flöda A. G. Rosenberg 160 polskor och visor företrädesvis från Lilla Mellösa,
Flen, Näshulta, Sköldinge och Flöda socknar. Dessa melodier
publicerades, satta för piano, år 1876 och åtföljdes 1882 av
ännu en samling på 100 polskor, som samlats och upptecknats
av organisten Pontus Schwalbe i Björkvik. 1882 utkom även en
annan låtsamling, nämligen 75 polskor från Uppland och Södermanland, upptecknade av Julius Bagge. — Redaktören K. P.
Lefflers »Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria» utgavs
år 1900 och innehåller 271 melodier upptecknade från norra
Sörmland. — Fil. kand. Nils Dencker, Åsa, har för Uppsala
Landsmålsairkivs räkning samlat och upptecknat närmare tusentalet sörmlandslåtar. — Standardverket Svenska Låtars Sörmlandsdel, utgiven 1934, innehåller 207 melodier, därav ett nittiotal
av Denckers samling.
Förutom ovan nämnda tryckta samlingar har Södermanlands
Spelmansförbund i sitt arkiv en hel del handskrifter. Jag nämner här de tre förnämsta från västra Sörmland:
»Diverse dansmusik», innehållande 97 låtar, upptecknade av
kantor P. A. Appelqvist, Vadsbro. Notboken är daterad Östra .
Emeby 1841.
65 låtar från Stora Malm, Sköldinge och Östra Vingåker, upptecknade, samlade och satta för två violiner av musikdirektör
Carl Johan Kjellman. Notboken är daterad Sköldinige 1869. Kje.lman var en mångfrestande man. Han var skollärare, kantor,
organist och klockare, först i Sköldinge, sedermera i Östra
Vingåker. Han startade under sin verksamhet i Sköldinge ett småskollärarinneseminarium därstädes och var dess föreståndare och
allt i allo. Han var också den förste orkesterdirigenten i våra
trakter. Han ledde nämligen baron Carl Carls:on Bondes orkester,
som i grant utstyrda livréer spelade på många festligheter och
middagar på Eriksberg. Han var född 1832 och dog, 92 år gammal, i östra Vingåker 1924.
75 folkmelodier, upptecknade av folkskolläraren, A. P. Andersson åren 1879—80. Uppteckningarna är gjorda efter spelmän och vissångare i Västra Vingåker, företrädesvis efter August
Widmark, en märklig spelman, om vilken jag senare skall berätta
något. Jag har fått reda på dessa låtar i Musikaliska Akademins arkiv och gjort en avskrift av dem. Dessa melodier är
synnerligen värdefulla, och så är även förhållandet med de
upptysninigar och kommentarer, som den hederlige skolmästaren per brev i ödmjuka ordalag delgiver Akademien. Andersson
var född 1834 och var skollärare i Berga, Vingåker, till 1882,
då han flyttade till Norrsunda, där han doig 1914.

Midsommardagen 1925 bildade» i Malmköping Södermani nds
Spelmansförbund, som ganska snart fick vind i seglen. Genom
talrikt besökta spelmansstämmor väcktes folkmusiken till nytt liv,
gamla spelmän tog fram sina dammiga fioler och började spela
låtar, som da hört och lärt i sin ungdom, de unga spelmännen
lärde sig dessa melodier och komponerade nya i gammal stil.
På Spelmansförbundets initiativ startades så en inventering och
nyuppteckning av den sörmländska folkmusiken. Detta uppteckningsarbete ombesörjdes av Redaktören för »Svenska Låtar>, Olof
Andersson, som sommaren 1936 genomreste hela Sörmland, upptecknade och samlade. Resultatet blev 726 originaluppteckningar
och 275 avskrifter ur spelmäns handskrifter. Denna samling
är nu Södermanlands .Spelmansförbunds dyrbaraste egendom.
Denna långa översikt, som ingalunda är fullständig, visar ju
tydligt, att Sörmland är rikt på folkmusik. I fråga om antalet upptecknade melodier torde vårt landskap endast behöva träda tillbaka för Dalarne, Skåne och möjligtvis Hälsingland.
När man kånner till hur mycket arbete och möda, som nedlagts på detta uppteckningsarbete av folkmusik, kan man ju anse,

Carl Erik

Eriksson.

gifter gick han omkring och skröt med att han
kunde spela 78 polskor, och då gick det ju lätt
att få sig ett öknamn. När Eriksson träffade »78-an»,
var denne avdankad, arm och grå. Från Ängtorp
i Flöda, där han bodde, kom han ofta linkande ^
med en vinglig kärra, i vilken fiolen förvarades.
Han var ofärdig ;och talade i näsan. Han ansåg
dock själv, att han inte var halt, utan att hans
vingliga gång berodde »på den sneda stöveln». — 1
Någon dålig spelman var han nog inte. Efter en
annan gammal spelman har jag upptecknat två
gamla fina mollpolskor, som »78-an» lär ha spelat. Även knäpplåtar för förstämd fiol kunde han
spela.
j
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Eriksson var till yrket lantbrukare. Han arrenderade först Lind och inköpte gården så småningom. År 1919 sålde han den och flyttade till
Katrineholm. Där träffade jag honom 1932. Hans
hustru hade då varit död i fyra år, och under
denna tid hade han inte rört fiolen. När jag först
träffade honom, klagade han och sade: »Nu är
det slut med mitt spela.» Så småningom blev han
dock intresserad av att få sina låtar räddade åt eftervärlden, och vid upprepade besök hos honom
tecknade jag upp huvudparten av hans värdefulla
melodier och hörde honom berätta om forna tiders
bondbröllop och gillen.
Men Carl-Erik i Lind kunde också berätta om
andra saker. Under hans ungdom var den manliga
ungdomen från angränsande socknar ofta osams med
varandra. Emellanåt blev det bataljer och slagsmål.
Detta var särskilt fallet, när de blivande beväringarna tågade till Malmen med spelmannen i täten.
Sköldinge »hökar» och »Vingåkers vargar» drabbade då ofta ihop.
Eriksson berättade ;också följande uppbyggliga
historia, som tydligt visar det kärleksfulla förhållandet mellan invånarna i Västra Vingåker och
Österåker i forna dagar.
En man från Vingåker vandrade en kall vinterdag på stranden av Öljaren. Han fick då höra
nödrop ute från sjön och skyndade ut på isen

att det nu inte kan vara någon idé att ytterligare uppteckna och
samla folkmelodier i Sörmland. Dock finns det i våra dagar
människor, som fortfarande håller på med dylika ting på lediga
stunder, och bland dessa är författaren till dessa rader en. Orsakerna till detta har jag ej tillfälle att ingå på i denna artikel!.
Jag skall i stället berätta något om några allmogespelmän från
Katriixeholstrakten och då särskilt uppehålla meg vid två från
Katrineholm, efter vilka jag upptecknat över 100 låtar.

Carl-Erik Eriksson var född 1856 i Lind, Sköldinge socken. Vid tolv års ålder lärde han sig
spela fiol för Karl August Lindblom från Skedevi
och August Widmark i Västra Vingåker, två storspelmän, som övat stort inflytande på sina lärjungar i Östergötland och Sörmland. Sedan sitt
sjuttonde år var Eriksson en mycket anlitad bröl- '
lopsspelman. Han spelade för det mesta tillsammans med en annan fiolspelman, Lars Erik Larsson
i Pattala, Sköldinge. Enligt många gamla personers
samstämmiga utsago blev det fart och kläm i musiken, när Carl-Erik i Lind och Lars-Erik i Pattala, under vilka namn de som spelmän var mest
kända, spelade upp en gammal slängpolska, skänklåt eller gammal brudmarsch.
Om sina läromästare i fiolspelning hade Eriksson åtskilligt att berätta. Lindblom var sällan hemma i Reijmyre, där han bodde, utan vandrade
omkring med siin lilla fiol, som kallades »getingen»
på grund av sin vassa ton. Denna hade han med
ett snöre fastbunden i sin rock på sina långa vandringar. Lindblom var notkunnig och som musikpedagog framstående. En duktig spelman var han
också, men argsint och icke så lite råbarkad.
Widmark däremot var tystlåten, stillsam och
inbunden och tittade ner i marken, även när han
talade med folk. I likhet med alla andra gamla
Sörmlandsspelmän berömde Eriksson hans spel och
spelsätt och sade, att han på sin tid var Södermanlands skickligaste spelman. Skollärare A. P. Andersson, som på 1870-talet tecknade upp en stor
del av hans låtar, skriver i mycket berömmande ordalag iom honom och särskilt om hans sätt
att framföra »tyska klocko», en knäpp-polska, som
alla storspelmän måste kunna spela förr i tiden.
Otaliga varianter av denna polska är i våra dagar
upptecknade från nästan hela Sverige. Så här låter skolmästare Anderssons omdöme om Widmark:
»Tyska klockorna är gehörsspelarnas praktstycke, och, om en spelman kan utföra det, ett bevis
på mästerskap. Så som Aug. Widmark utförde »tyske kocko'», har jag aldrig hör någon, ehuru mången gjort försök. Utom den förträffliga ton, Widmark kunde framlocka ur sin fiol, var det en egen
klang, som jag ej förmår beskriva, som satte liv
i alla, så att då tyska klockorna klingade från
hans instrument, måste alla dansa. Dock var det
en särdeles grace, om han spelade det stycket, och
gemenligen skedde det ej, förrän han mot slutet
av ett gille blev mer än vanligt upprymd. Det hände, att han ofta varierade stycket. Att i n;oter så
återgiva det, som jag några gånger hört det spelas
av Widmark, är för mig omöjligt.»
När WTidmark en gång låg till sängs, sjuk och
krasslig, bad han att få sin fiol. Han fick den, spelade en låt för sin son, satte sig upp och sade: »Min
son, så ska låten spelas». Så sjönk han ihop —
och dog. Detta skedde på Lilla Kulltorp, Västra
Vingåker, år 1879.
Även om en annan gammal spelman, benämnd
»78-an», hade Carl-Erik i Lind mycket att berätta.
»78-an» hette egentligen Winterros och var född i
ett soldattorp i Västra Vingåker. H«p blev sedan
soldat med numret 78, och troligt är, att han fått
sill öknamn under knekttiden. Enligt andra upp-

för att få reda på vem som ropade på hjälp. Men
när han fick se, att det var en österåkersbo, som
låg i en vak och skrek på hjälp, yttrade han:
»Jaså, är du en Österåkers-korp? Befall dig då i
Herrens hand och kryp ner en gång till». — Huruvida den stackars nödställda människan blev hulpen av någon annan, som var mera kärleksfull,
kunde Carl-Erik icke ge upplysning om. Vingåkersvargen hjälpte honom emellertid inte.
' Det var för mig synnerligen intressant att få
taga del av Erikssons melodier. Ty han hade en
stor repertoar, den gode Carl-Erik i Lind: Sextondelspolskor, som han spelade med ovanligt sträng
rytm i mycket hastigt tempo, skänklåtar, som spelades, när maten bars in på bröllopen i forna dagar, gånglåtar och brudmarscher, av vilka en del
fordom spelades av spelmannen från hästryggen,
i
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kadriljer, som för 80—90 år sedan dansades i Sörmland, gamla, sirliga valser, mest efter Widmark, och
så förstås »tyska klocko'», som han*spelade i en
lustig variant. 72 melodier lyckades jag teckna upp
efter honom, och ändå sovrade jag kraftigt och tog
endast med det äldsta och värdefullaste av hans
repertoar.
Rak i ryggen ännu i ålderns höst, ståtlig och
vördnadsvärd med sitt gråa skägg, gick den gamle
hederlige spelmannen ur tiden år 1938, 82 år gammal.
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brudföljet marscherade från kyrkan till bröllopsgården. Varje
socken hade förr sin särskilda brudlåt. Vingåkers brudmarsch
låter på följande sätt:

13 av mina uppteckningar efter Carl-Erik i Lind är medtagna
i Sörmlandsdelen av »Svenska Låtar». Här följer en av dessa, en
brudmarsch, som spelades av spelmannen, när han i täten för
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Vingåkers
En annan spelman av gamla stammen lever ännu i Katrineholm, nämligen Per Johan Andersson,
som är född i Nästorp, Flöda socken, år 1853.
Han har lärt sig spela fiol själv och aldrig tagit
några lektioner. Hans bror Albert fick lära sig spela
fiol för Widmark samtidigt med Carl-Erik i Lind.
Denne Albert i Säby, under vilket namn han som
spelman var mest känd, emigrerade i ungdomen till
Amerika och dog där. Widmark var stolt över dessa sina två elever och yttrade en gång: »Den där CarlErik i Lind och Albert i Säby de övergår snart
mig.» Det tror jag dock inte, att de någonsin gjorde. »När bror min fick lektioner, var jag med och
»hunsa», och det är egentligen min enda lärdom i
musiks, säger Per Johan på äldre dagar. Trots
att han aldrig fick någon undervisning i fiolspelning,
spelade han dock ovanligt rent och mjukt under
sin krafts dagar och kunde då även ^pela efter noter. Per Johan gick i skola i Bie för en skollärare
Per Hökerberg, som även var duktig spelman, och
troligt är att den äldre Per då lärde den yngre en hel
del om musik.
I likhet med sin goda vän och spelmansbroder
Eriksson har Andersson också varit lantbrukare.
Han arrenderade Hissjö. gård, Flöda socken, åren
1887—1915. Efter den tiden går han allmänt under
namnet Per Johan i Hissjö! År 1929 flyttade han
till Katrineholm.
Fingrarna äro ännu kvicka och rörliga på den
gamle spelmannen, och fiolen tar han ofta fram
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brudmarsch.
ur byrålådan och drar en Widmarksvals eller en
gammal polska efter »78-an», »Spel-Erker i Bie»
eller »Gummetorparn», tre gamla Floda-spelmän från
förra århundradet. Artig, fin och försynt är han
och rent ovanligt gästvänlig. När han bodde i Flöda, var hans hem en samlingspunkt för traktens
ungdom, och mången gammal Floda-bo har dansat
efter hans musik i storstugan på Hissjö. Hans
rara hustru var av samma kynne som han själv.
De hade alltid mycket att ge andra trots sitt eget
strävsamma liv. Deras ljusa lynne tog ingen skada
av sorger och bekymmer, som kom dem till del i
rikligt mått. Deras båda barn dog i sina bästa år,
men sorgen bröt inte ner dem. Nu sitter inte Per
Johans rara gamla gumma och trampar takten och
sjunger med, när han spelar, ty hon är död sedan
två år tillbaka. »Men jag spelar ändå, ty jag känner
på mig, att mor tycker om att jag håller på med
det», säger den gamle spelmannen.
För sin ålder är Per Johan rent märkvärdigt
pigg och vaken, och det är roligt att se glimten
i hans ögon, när han berättar någon spelmanssä1gen om Svinstu-Fredrik, Widmarks morbror, som
var trollkunnig.
Han hette egentligen Fredrik Lindrot och var mjölnare under Claestorp vid kvarnen Svinstugan, varav han fått sitt namn.
Kvarnen försvann, när Kolsnaren och Viren år 1881 sänktas hela
2,1 m., men den gamla mjölnarstugan ligger kvar vid Krämbol än
i dag: En stor filur var Svinstu-Fredrik. Han kunde spela fiol
med bälgvantar på händerna, så att bord och bänkar dansade,
trolla kunde han också som sagt och även skaffa igen sådant,
som var stulet, men på vad sätt detta sista gick till, vill jag inte
1" I i
tala om.

En gång åkte gamle greve Lewenhaupt på Claestorp dyster i
hågen till Svinstugan för att läxa upp mjölnaren för någon försyndielse. Fredrik anade oråd och hade i samråd med mjölnardrängen vidtagit sina mått och steg. När greven inne i mjölnarstuigan skulle börja att ta honom i upptuktelse, låddes han, alt
han inte hörde på grund av det stora kvarnhjulet, som dunkade
kraftigt. Greven höjde rösten, men då stampade Fredrik i golvet, talade och sade: »Töst, skvalta, så en kan höra, vad fölk
säjer!» — och kvarnen stannade. Mjölnardrängen hade nämligen samtidigt fått ett tecken och stannat kvarnen, men det visste
inte greven. Denne hade ju hört talas om mjölnarens förmåga att
kunna trolla, och nu fick han ju ett tydligt bevis härpå. Följden blev, att grevens allvarliga förmaningstal b'ev betydligt m i dare i tonen än som från början varit avsett, cch det var just syftet med Fredriks »trolleri» den gången.
En annan gång gick det däremot illa för Svinstu-Fredrik. På
Västra Vingåkers kyrkogård skulle han en kväll ta reda på en
»döini^», en självspilling. Vad han skulle ha den till, visste inte
Per Johan, men som trollkunnig hade han ju givetvis användning för slikt. Widmark var med och stod på avstånd och såg
på. Hur det sedan avlöpte, berättade han sedan för Per Johan i
Ilissjö, och nu låter jaig denne berätta vidare:
•
»Fredrik mumlade en besvärjelse, tog upp »döingen» och tog
vara på det han ville ha och lade honom åter i igraven Men för
att den döde skulle hålla sig lugn, fordrades ytterligare en besvärjelse. Om nu SviiLstugen» gjorde detta ofullständigt eller glömde bort det helt och hållet, vet varken Widmark ellier jag. Expeditionen avlövte emellertid så, att Fredrik av »döingen» fick
sig en hejdundrande örfil, som gjorde honom underlig under
hans återstående livstid.»
När Per Johan berättar spelmanshistorier, har både han
och jag, som tecknar upp sådant samtidigt med låtarna, synner-

ligen god hjälp av en annan spelman, som ofta brukar hälsa
på hos honom, nämligen f. d. möbelhandlaren John Johansson,
infödd Vingåkersbo, men nu bosatt i Katrineholm sedan 13 år
tillbaka. Han är en duktig samlare och upptecknare av gamla låtar och spelmansskrock och en levande uppslagsbok i fråga
om gamla spelmäns biografier och melodier. Om John Johansson
och hans värdefulla anteckningar för Spelmamsförbundet får jag
kanske /tillfälle att skriva någon annan gång.

Nu skall jag fortsätta att berätta om ynglingen
Per Johan i Hissjö.
Många låtar från sin ungdom kommer han ihåg.
Johansson och jag har tecknat upp omkring 50
stycken. Mången gammal melodi har han naturligtvis glömt, det är ju inte så underligt, men då komponerar han nya i stället, låtar med schwung,
kraft och kläm i. Till sin 80-årsdag svarvade han
ihop en vals, helt i Widmarks stil med prydnadsfigurer, pralldrillar och grannlåt. Han var också
vid 79 års ålder med i en kompositionstävlan, där
eliten av Sörmlands spelmän träffades på Stenham-

mar i juli 1935. Då fick han pris av prins Wilhelm. Per Johan bockade sig och såg glad ut,
och det gjorde även jag, som hade det nöjet att
sitta med bland prisdomarna.
För några veckor sedan var jäg hos Per Johan
med en blomma i ena handen och fiollådan i den
andra och bockade mig djupt för honom, ty då
fyllde han 88 år. Hans kära fiol k^om fram. Sedan
han häktat av stärkkragen och dess tillbehör, fick
han fejlan att sitta fast bättre och drog så en låt, som
jag inte förr hört. Sannerligen hade inte födelsedagsbarnet komponerat en ny låt, en sextondelspolska i gammal sörmländsk stil, här och där synkoperad och utstyrd med lite prydnadsfigurer, där
det passade sig! Jag har alltid notpapper med mig,
när jag går till vännen Per Johan, och de kom nu
väl till pass. Låten skäms inte för sig. Så här spelade han den:
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Polska, komponerad

av Ver Johan

Andersson.

Måtte du få leva länge än, gode Per Johan i
Hissjö, och få ännu många tillfällen att komponera
nya låtar till dina kommande födelsedagar!
Gustaf

Wetter.
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