OLKET

Lördagen

den 16 mars 1957

Sörmlänningen Pehr Stabbe
nstig resande med visesäck
ir ni hort tala* om Pehr Stabbe med "visesäcken". På 1700h a n förmodligen en välkänd figur i Sörmland, omsjunomtalad. Han var en glad och livad vägarnas riddare,
omkring och gjorde affärer med visor, historier och "anVi«fni>kiren Ulf Peder Olrog har låtit Folket stifta
Pehr Stabbe, som är representerad på Svenskt
wisesack
•T
äldre bevarade samt hästen den bruna han rider
tryckt i Örebro
uppå
9 — r.=a» ~tT«nce stycken nöj- Helt lustig och nögder han alltid
•e-ti
. och en av dessa
månd gå
Ju»t om Pehr Stab"rw troBgen strängnäsbo,
Visan har hela 15 verser och i
•ÉM affåx»- och sångar- en av dem berättas att:
•
r.s:-jrl:gtvi« både Den lilla Pehr Stabbe har sådant
Qv.ocksund"
maner
r t i i s d å platser.
Han sjunger och trallar, han
skrattar och ler:
Han handlar med wisor och annat
ibland
er helt lustig
Och söker sig föda med ärliger
• ö » tjåck
hand.
och hans

Pehr Stabbe sjunger både om
"Pigor och Jungfrur och Möer"
och om kung och drottning, prinsar och prinsessor. I vers 7 får vi.
san "lokal" f ä r g :
I träsal på hästen han pryder sin
kropp
Men stegen skall brukas när han
stiger opp
Han xorr.rr.er från Strengnäs med
Wisorna mång
Och börjar sin resa med trall och
med sång.
Wid Tur.afors Bruk, där haif wistas som mäst
I Snoppetorps gjärde, där släpper
han sin häst
Hos Fir^tröm och Julius han wis
tas ibland
Ja, ofta sä gångar han in uti
Stan

När

han där har warit en liten,
en tid
Sen far han med hästen och Wispåsen nid
Tiå Qwecksund och bjuder åt Bönderen all
ut wisor och sjunger fallallerilall
i
I en av de sista verserna anty| des att Pehr Stabbe är strängnäsbo:
Pehr Stabbe han reser ur Städer,
på Land,
Han wistas i Strengnäs och född
uti Hall'n
En Jätte till wäxten, som liknar
en Dwärg
fast krafterna fela i ben och i
märg.
Visorna var förr i världen den J
enda litteratur som hade nämn- '
värd spridning hos den enkla allmogen — bortsett från Bibeln och
psalmboken — och den sjungande j
i visor,' Pehr t
hade nosr sin stora boty- •
delse när det gällde människor- j
nas själsliga sp:.= . Kan hade sä- j
kert sin "wispåse" full med skil- g
lingtryck. som skildrade mer eller
mindre skakande händelser land
och rike kring.

V » ?

y

•

i

1 ; t1- a i v
b i i r w i t

*

*

"HoTlarjc- :
-in sig er af Burman" (Holger Dansk vann
seger över ":- • m står det på en målning 4 Flöda kyrkas valv.
Målningen vt'
- i slutet av H00-talet och är äldsta belägget
för att ballader sjöngs i Sverige på medeltiden. Denna avbildning
av kyrkmAlntni'n
är f. n. utställd på Stockholms
högskola.
(Foto• Hasfe Lundh.)

Stigtomtabon, fil.lic. Ulf Peder Olrog (t.v.) är en visforskningens
eldsjäl. Här ses han på visarkivet, som också är träffplats för
Visans vänner, tillsammans med visarkivets nuvarande energiske
föreståndare, fil. kand Bengt R. Jonsson.
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