Sörmländska
Spelmän
Då S Å G V E R K S Ä G A R E N bad om ett bidrag till sitt
spelmansnummer frammanades ur minnet en lång rad
av spelmän, vilka j a g lärt känna och varmt uppskatta.
Ehuru jag gärna skulle vilja skriva om många sörmländska spelmän, deras egenart och den individualism,
som så starkt framträder hos dem, vill j a g inskränka
mig att angiva något om de förnämliga spelmännen
här nedan.
Anders Andersson i Lästringe var född i Granhusa,.
Västerljungs socken, år 1851. Redan som barn började
han ägna sig åt musiken, och med tiden blev han en
efterfrågad bröllopsspelman. De flesta melodierna hade
född på 1780-talet och död 1861 — vilken, tillika med
tre bröder, v a r spelman.
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Han var med vid riksspelmansstämman 1910 i Stock- g j
iholm och vid alla de tävlingar han deltog i tillerkändes
han första pris.
Hans repertoar bestod tilL största, .dplen av polskor
av sextondelstypen, men kunde han även eh del cere- H
monimusik såsom skänklåtar, gånglåtar m. m. Många £
av hans låtar äro upptecknade och bevarade åt eftervärlden. Mest känd ä r hans gånglåt f r å n Lästringe, vilken fortfarande spelas allmänt av spelmännen i Sörmland och på andra platser. N ä r han spelade ljöd samtidigt intill liggande strängar, vilket ibland och särskilt
under senare år medförde en viss svårighet att uppfatta
melodien. Till yrket var han bonde, men sysslade även
med hantverk., Han avled i sitt hem, Anderslund, Läst- '
ringe, den 13/9 1936, 85 år gammal.
Axel Fredrik Bergström i Tystberga var född i Ludgo
socken år 1854. Han var av spelmanssläkt. Fadern,
Gustaf Bergström, en farbroder samt farfadern, båtsmannen Gustaf Rundman i Runtuna, voro alla spelmän
i Ludgo. Hans melodier var huvudsakligen de låtar han
mindes efter fadern -och farfadern och bestod till stor
del av bröllopsmusik, visor m. m. Han deltog med stor
framgång i många spelmanstävlingar och stämmor.
Många av hans låtar äro upptecknade. Mest bekant är
kanske hans gökpolska, där han härmade göken mycket naturtroget. Även är hans steklåt mycket bekant.
" N u så kommer steka, nu så kommer steka, skärp e
knivä te skära'na mä, skärp e knivå te skära'na mä".
Till många av sina låtar hade han text. Till en polska
sjöng han så här: ''Jag undrar just vad mor ska säja,
när hon får se mej fuller komma hem." En av hans
visor var litet sentimental. "Ja, lycklig- ar den ungdom
som slipper att tjäna, utan får vara hemma hos sin far
och mor. Men j a g är bland clem som själv f å t t ta mej !
fram. Gu låter mej med äran få bära mitt namn".

Anders Andersson, A. F.
och Albert

Bergström

Boström.

Bergström, som till yrket var byggmästare och tilllika skicklig i handaslöjd, tillverkade även fioler. Ännu
i sena ålderdomen var detta hans käraste sysselsättning. Han blev nära 92 år och dog den 25/12 1945.
Albert Boström i Flöda föddes i Julita 1854 och började spela som barn. Vid åtta års ålder spelade han till
dans, man ställde honom på en byrå f ö r att de dansande skulle kunna se honom.
Boströms farfader var skräddare i Dunker och en
bekant spelman som uppammade många lärjungar
till duktiga spelmän. N å g r a a v hans söner — elva till
antalet — kunde spela, men Boströms fader spelade ej,
ehuru han var mycket musikalisk. Många av sina låtar
hade han av klockare och skollärare Åkersten, vilken
han spelade tillsammans med mest på herrskapsbaler,
där både grevar och baroner voro gäster. Ä v e n spelade
hans tillsammans med Karl Blomkvist i Flöda och Erik
Eriksson i Bie, den senare vanligen kallad Spel-Erker,
och ansåg han dom skickliga.
Boström var med i Stockholm 1910 samt vid många
andra spelmansstämmor där han gjorde sig mycket
uppmärksammad. Många av hans låtar äro upptecknade
och ett flertal spelas fortfarande av spelmännen.
Hans största repertoar bestod av valser, vilka han
spelade på ett särskilt förnämligt sätt och var synnerligen skicklig att utföra dansmusik. Han v a r med liv
och själ med i dansen och anpassade takt och rytm på
ett sätt att de dansande voro ett med honom., Han hade
ett säreget utseende och mycket livligt temperament,
som g a v anledning att tro att han härstammade från
sydligare nejder. Stolt och fordrande var det inte lätt
att spela tillsammans med honom; medgav aldrig att
någon kunde spela som han.
Själv kallade han sig "Valsernas konung" och hans
sätt att uppträda och föra sig var i överensstämmelse
härmed. Mycket finns att berätta om honom.

N ä r Olof Andersson 1924 tecknade upp låtar f ö r samlingsverket "Svenska L å t a r " besökte han Boström och
fick nio melodier av honom.
Boström var givetvis smickrad av besöket och spelade först Spel-Erkers vals i B-dur, eller djupaste B,
som han själv uttryckte det, en tonart som han inte
rodde många cm att behärska, dessutom var valsen
ä t t svår. Andersson tecknade emellertid upp den och
spelade den omedelbart, vilket mycket imponerade på ^
Boström. Han gick till köksdörren och ropade ut i köket, där hustrun uppehöll sig: "Mina, Mina, kom hit. ]
Har Du hört på faen". Det v a r det bästa betyg Olof i
Andersson kunde f å och gick uppteckningen sedan
lättare.
En annan episod av Boströms liv måste berättas.
Han besökte en spelmansstämma i Stockholm och
var det några avlägsna släktingar som skulle uppsöka
honom på Skansen, men de kände honom inte till utseendet. De tillfrågade bekanta i Flöda hur de skulle
bära sig åt att t r ä f f a honom bland alla spelmännen.
Vederbörande sade då att de skulle gå och se på spelmännen och utvälja den som såg mest stolt och högdragen ut så trodde han att de skulle komma till rätt !
person* De lydde rådet och tvekade en stund mellan
spelmannen Gullik Falk i Borgsjö, som hade ett liknande utseende och sätt, samt Boström. De ansåg dock
att Boström mest överensstämde med den beskrivning
de f å t t och gick till honom och frågade om han var
Boström från Flöda. Jo, det stämde.
Boström var till yrket murare och mycket skicklig.
Många minnesmärken finnes efter honom i Flodabygden genom välbevarade öppna spislar, vilka vittna om
stor konstfärdighet att forma materialet både vackert
och ändamålsenligt.
Han gick bort år 1931 och jordfästes i Flöda kyrka
samma dag som spelmansförbundet i Södermanland höll
sitt årsmöte vid Fors i Flöda. Alla spelmän mötte upp
i kyrkan och några spelade " E n spelmans j o r d a f ä r d "
från orgelläktaren. Det var en sällsam händelse a t t
spelmännen fick hedra sin vän och kamrat, vilken nu
låg i den blomsterhölj da kistan framme i koret. Han,
på sin tid bygdens störste spelman, fick ett värdigt
avsked av den bygd han älskade och vilken g i v i t honom
så många impulser vid utövandet av sin spelmanskonst,
därtill var han omgiven av sina spelmansvänner.
Mycket mera vore att förtälja om de bortgångna
hedersmannen, vilka synas på bilden på föregående sida. Från vänster Anders Andersson, A . F., Bergström
samt Albert Boström.
Till slut vill j a g citera Waldemar Wahlöös dikt.

A v strömkarlen lärde de spela
de gamle, som spelmansarvet oss gav,
av dansande älvor på månsilvrat hav
de lånade ton till sin fela,
av suset i skogen
och slagan på logen
a v bruset vid kvarnhjulets gång
blev drömlåt och polska och sång-

Och tonerna blevo en spegel
a v friden i helg och söckendags id
med glädje och oro, med kärlek och strid,
som ljuda i folksjälens degel.
Ty

spelmansmotivet

var hämtat ur livet,
I

ur hjärtat sprang tonen så fri,

I

en fulltonig svensk melodi.

Den gick från släkte till släkte
som g å v a och arv från f a r till son
och hörde oss till, var e j främmande lån
och i våra hjärtan den väckte
i tanke och aning
med tonernas maning
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v å r t storsvenska kynne till liv
mot avoghet, splittring och kiv.

Ä n leva väl fädernas toner
med låtar ur vallhorn och björknäverlur
än klingar väl felan i moll och i dur
f ö r senfödda generationer.
Bland minnena gömda
de v o r o ock glömda,
om icke i spelmännens gård
man troget om arvet h a f t vård.
Snart kommer den dagen att randas,
då slagverkets skrällande tid är förbi
och sakta det ljuder en svag melodi
att stilla med björkdofter blandas.
Då furorna susa
och tonerna brusa
och falla och stiga som psalm och koral
i Sveriges kyrka — i storskogens sal.
Fors, Flodafors, i mars 1951.
Ivar Hultström.

