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Vals efter farfar
och polska i luva
% I ljuvaste forsommargronska tar Berget emot alia de manga besokarna till
Annandagens , spelmansstamma. Det ar lite extra feststamning i luften — for
i ar fyller Sodermalands spelmansf iirbund 50 ar! Som en Bellman-pastoral ligger Berget — faren braker, masarna singlar vita genom luften och graset star
gront. I rod-vit-rutigt langforklade och svart klanning gar en Carl Larssonflicka runt bland de unga. Dar ar jeansfolket och de gulbyxade unga spelmannen med Gustav Wasa-lugg. Pa scenen spelar Anneli Skoog och Lennart Rogstam fran Sodertalje spelmanslag nagra polskor efter Gustav Andersson pa
Morko. Det ar vemodiga latar. Morka moln seglar upp — men annu lyser solen
mot guldknapparna i Rogstams f olkdrakt. Och tva ostyriga pudlar har en privatduell i skall.
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• P a Pingstdagen hade man tankt sig att det skulle bli
munspelstavling pa Torekallberget. Fast det sag morkt ut.
Det hade inte kommit in nagra anmalningar. Men del
hindrade inte att det blev munspel anda. Nar det val kom
till kritan fanns det nagra som dristade sig upp pa scenen
^r &tt visa si113 fardigheter.
Nagon segrare utsag man inte har. Det var heller inte
fragan om nagon tavlan i egentlig mening. Arrangorernas
syfte hade varit att bidra till en popularisering av munspelet. Lange har instrumentet nu varit ringaktat och det
tycker man ar synd for munspel ar ett bra alternativ for
alia som sjalva vill gbra musik utan att ha nagra storre
ambitioner.
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• Anneli Skoog och Lennart Rogstam frdn Sodertalje spelmanslag spelade nagra polskor
efter Gustav Andersson pa Morko.

Munspelstavling pa Torekallberget:.

Ingen hade anmalt sig
men man kom loss anda
SODEBTALJE (LT). Det hade arrangorema kunnat sla sig i backen pa. Det kom munspelare — anda. Man hade utiyst en tavling i munspel pa Torekallberget men det hade inte
kommit in nagra anmalningar. Det kunde ju verka olycksbadande. Men nu ar det ju sa med
munspel att man kan ha det undanstoppat lite diskret. Och da behover man inte kanna sig
tvingad att spela. Da kan man plocka fram sitt spel om andan faller pa. Eller kanske framfor allt — om man vagar. Och det var alltsa nagra som vagade — trots allt.

( Det har ar Yn&ve Ander-sson, som 'Ar en av lawdete storsta samlare
o antika dragspel.

Nu var det bar inte tankt som
nagon tavling pa allvar egentligen. Da hade det behovts fasta
bedomningsgrunder och sadana
hade man inte sagt nagot om.
Istallet var det s& har:
I sjalva verket ar munspelet
faktiskt lite ilia sett i spelmanskretsar. Det ar ju ett ganska
begransat instrument. Men &
andra sidan gar det ,ju ganska
latt att spela. Man kan ge sig
pa det utan att egentligen ha
nagra ambitioner att bli sa sarskilt bra. Och det ar ju bra for
da kan det bli fler som bbriar
spela och som kommer underfund med att det ar f5rbaskat
kul. Och sa fortsatter man av
bara farten.
Sedan ar det ju ocksa sa att
spelmansrorelsen ska se till att
traditionen halls levande. Och
da har man verkligen en uppgift pa'det har omradet.

ALLA SPELADE
Sa har sager Arne Blomberg,
som ar ordforande i Sormlands
spelmansf Srbund:
— I slutet av 1800-talet spelade i stort sett alia grabbar munspel. Innan dess var det mungiga man anvande, men munspelet var en vidaeutveckling som
gjorde det roligare att halla
pa.
— Pa den tiden fanns det .jU
inte sa mycket att lyssna pa.
Da fick man spela sjalv om det
skulle bli nagot. Men valdigt
manga hade anda valdigt torftiga musikaliska upplevelser.
— Munspelet har ju inte «a
stora mSjligheter men det later
ju i alia fall. Det var precis
samma sak med det enradiga
dragspelet, som kom i mitten av
1800-talet. Det kunde alia haiitera — men inte heller med det
instrumentet kunde man g6ra
sa mycket. Betransat tonomfang och bara mSjligheter att
spela i dur. Man kan inte heller
spela mer sirliga melodier.
— D& kan man tycka att sadana har instrument har hammat musikutvecklingen. Och det
ar ju mSjligt. Men a andra sidan kan ju manga ta aktiv del i
musiken.
KLIAB I FINGRARNA
- Att det har ar viktigt det
marker vi valdigt tydligt i dag.
Allt fler har trottnat pa att
bara lyssna. Det kliar i fingrarna och sa satter man i gang
sjalv.
— Det har ar nagot nytt. Nar
radion kom var det ganska
manga spelman som la av. Det
var ju sa bra det man horde och
sa fick man komplex. Radion
gav ju dessutom bra musik sa
att det inte pa samma satt beh5vdes att folk spelade sialva.
— Men sant ar ju inte riktigt
bra. Det allra basta med musik
ar ju att -kunna vara med sjalv
och fa kanna att det har ar vftr
egen musik.

n^-

och munspelare kom. Inte sa
manga men det hade nog gatt
att fa upp atskilliga fler om
man anstrangt sig — trugat och
bett. Men nu fick kanske de en
liten kick som lat spelet vara
kvar i fickan. Man behover ,;u
inte vara sa markvardig for att
spela inf6r publik. Spiskroksvalsen kan man ju i alia fall.
Den var det flera som spelade.
Den ligger bra till for munspel.
Men det gar att spela mycket
annat ocksa. En som kom med
lite annorlunda bidrag var Lars
Lordin. Han spelade "Brudmarsch fran Ludgo" och en Mazurka. Men det hade han nog
inte klarat av om det inte vore
sa att han spelar fiol ocksA.
Darf&r kan han de snariga malodierna och varianterna man
kan g5ra pa dom.
Men varfor munspel? Fiol later ju battre. For Lars har det
mycket varit det har med omvaxling men ocks& att munspelet ar sa latt att ha med sig.
Ibland spelar han f&r kompisarna pa jobbet till exempel.
Ocksfi, Kjell Nilsson tyckte
att det har med munspelets behandighet ar nagot av det basta. Kjells munspel var ocksa sa
behandigt man over huvud taget
kan tanka sig. Fern centimeter
ungefar. Det spelet kunde man
bara ta atta toner pa — men
det gick forvanansvart bra anda.
LEVANDE
Nu blev det ingen segrare i den
har tavlingen. Men det var inte
meningen heller. Alia fick pris.
Vill man bidra till en breddning
ar det ju inte sa sarskilt nyttigt
med uppvisning av virtuoser.
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• Lars Lordin 'trisade prov pa en
lite annorlunda muTispeferepcrtoa-r — btend annat en mazurka.
Men om det varit tavling hur
hade man bedomt da? — Envaldige domaren Arne Blomberg:
— Det viktigaste ar tymen —
— Det viktigaste ar rytmen —
folkliga i spelet. Hur mycket uv
de gamla ursprungliga vandningarna man har med. Det ar
ju det som kommer vid sidan av
de raka melodierna som go'r
spelmansmusiken levande.
KOM LOSS
Fran borjan var det meningen
att man skulle haft tavling i enradigt dragspel ocksa. Inga
hade anmalt sig dar heller. Och
dragspel ar ju inte sa latta att
smussla med sa det blev ingen
pa scenen. Men senare pa eftev-

SS, stiger Lennart Tysk och I
Yngve Andersson fram till "miken". — Det var Yngves farfar
som skrev Lastringe ganglat
som vi alltid brukar inleda vara
stammor med, berSttar speaj
kern som f6r dag^n ar Folke
j
Nordemar, ledare f6r Sodertalje
j
spelmanslag.
Och visst ar det litet speciell
stamning kring den unge spel,
mannen daruppe p& scenen. Nog
3
kanner man att han ar tredje
i
generationen av dugliga, sormlandska spelman — sonson till
den berBmde Anders Andersson
i Lastringe.
VALS EFTER FAEFAR
— Vi bSrjar med en vals som
jag lart efter farfar, sager Ynge
och lyfter fiolen.
Och sedan blir det en slangpolska som far de unga i folkdrakt vid dansbanan att ta varann om livet och dansa ut — for
vem kan sitta still vid en akta
Lastringe-lat! ?
Ocksa nagra av jeansfolket
tar varandras hander, virvlar
runt pa dansbanans slitna brader. Leendena finns dar. Det a'r
gladje i de gamla latarna!
En flicka har bekransats av
sin pojke, ro'r sig graciost med
sin grbna krans kring hjassan.
TOREKALLBERGETS
EGEN GANGLAT!
Sa stiger SSdertalje spelmanslag upp pa scenen, star dar i
varmen under plasttaket medan
speakern Folke Nordeman berattar att man skall spela tva
latar som skrivits av en lagmedlem — Hilding Andersson!
Och det ar rytm och verklig
spelgladje i Anderssons ganglat
till Torekallberget!
Den skall vara med pa den
LP som Sddertalje spelmanslag
ger ut i borjan av juni. "Sodertalje spelmansFag pS. Torekallberget" kommer ski van att heta!

• Kjell Nilsson gjorde lycka ge-
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Sa har sager Arne Blomberg,
som ar ordforande i Sormlands
spelmansf Srbund:
— I slutet av 1800-talet spelade i stort sett alia grabbar munspel. Innan dess var det mungiga man anvande, men munspelet var en vidaeutveckling som
gjorde det roligare att halla
pa.
— Pa den tiden fanns det ju
inte sa mycket att lyssna pa.
Da fick man spela sjalv om det
skulle bli nagot. Men valdigt
manga hade anda valdigt torftiga musikaliska upplevelser.
- Munspelet har ju inte sa
stora mojligheter men det later
ju i alia fall. Det var precis
samma sak med det enradiga
dragspelet, som kom i mitten av
1800-talet. Det kunde alia hantera — men inte heller med det
instrumentet kunde man g6ra
sa mycket. Betransat tonomfang och bara mSjligheter att
spela i dur. Man kan inte heller
spela mer sirliga melodier.
— D& kan man tycka att sadana har instrument har hammat musikutvecklingen. Och det
ar ju m6jligt. Men a andra sidan kan ju manga ta aktiv del i
musiken.
KLIAR I FINGRARNA
- Att det har ar viktigt det
marker vi valdigt tydligt i dag.
Allt fler har trottnat pa att
bara lyssna. Det kliar i fingrarna och s& satter man i gang
sjalv.
— Det har ar nagot nytt. Nar
radion kom var det ganska
manga spelman som la av. Det
var ju sa bra det man horde och
sa fick man komplex. Radion
gav ju dessutorn bra musik s&
att det inte pa samma satt behovdes att folk spelade sjalva.
— Men sant ar ju inte riktigt
bra. Det allra basta med musik
ar ju att -kunna vara med sjalv
och fa kanna att det har ar vftr
egen musik.

manga men det hade nog gatt
att fa upp atskilliga fler om
man anstrangt sig — trugat och
bett. Men nu fick kanske de en
liten kick som lat spelet vara
kvar i fickan. Man behover ju
inte vara sA markvardig for att
spela infor publik. Spiskroksvalsen kan man ju i alia fall.
Den var det flera som spelade.
Den ligger bra till for munspel.
Men det gar att spela mycket
annat ocksa. En som kom med
lite annorlunda bidrag var Lars
Lordin. Han spelade "Brudmarsch fran Ludgo" och en i.iazurka. Men det hade han nog
Inte klarat av om det inte vore
sa att han spelar fiol ocksA.
Darf&r kan han de snariga malodierna och varianterna man
kan gdra pa. dom.
Men varf5r munspel? Fiol later ju battre. For Lars har det
mycket varit det har med omvaxling men ocksa. att munspelet ar sa latt att ha med sig.
Ibland spelar han for kompisarna pS, jobbet till exempel.
Ocksa Kjell Nilsson tyckte
att det har med munspelets oehandighet ar nagot av det basta. Kjells munspel var ocks& sa
behandigt man over huvud taget
kan tanka sig. Fern centimeter
ungefar. Det spelet kunde man
bara ta atta toner pi — men
det gick forvanansvart bra an-

Nu blev det ingen segrare i den
har tavlingen. Men det var inte
meningen heller. Alia fick pris.
Vill man bidra till en breddning
ar det ju inte sa sarskilt nyttigt
med uppvisning av virtuoser.
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S& stiger Lennart Tysk och
Yngve Andersson fram till "miken". — Det var Yrigves farfar
som skrev Lastringe ganglat
som vi alltid brukar inleda vara
stammor med, berattar speakern som for dagen ar Folke
Nordemar, ledare f6r Sodertalje
spelmanslag.
Och visst ar det litet speciell
• Lars Lordin >visade prov pa en
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KOM LOSS
vem kan sitta still vid en akta
Fran bdrjan var det meningen
Lastringe-lat!?
att man skulle haft tavling i enOeksa nagra av jeansfolket
radigt dragspel ocksa. Inga
tar varandras hander, virvlar
hade anmalt sig dar heller. Och
runt pft dansbanans slitna bradragspel ar ju inte s& latta att
der. Leendena finns dar. Det ar
smussla med s£ det blev ingen
gladje i de gamla latarna!
pa scenen. Men senare pa efterEn flicka har bekransats av
sin pojke, ror sig graciost med
sin grona krans kring hjassan.
TOREKALLBERGETS
EGEN GANGLAT!

S4 stiger Sodertalje spelmanslag upp p& scenen, star dar i
varmen under plasttaket medan
speakern Folke Nordeman berattar att man skall spela tv&
latar som skrivits av en lagmedlem — Hilding Andersson!
Och det ar rytm och verklig
spelgladje i Anderssons gang!4t
till Torekallberget!
Den skall vara med p& den
LP som Sodertalje spelmanslag
ger ut i borjan av juni. "S6dertalje spelmansFag pS, Torekallberget" kommer skivan att heta!
• Kjell Nilsson gjorde lycka genom att spela pa. ett mini-malt
munspel.

middagen var det en hel del som
kom loss nar man spelade i de
olika gardarna pa Berget. Da
var det en hel del som gjorde
sin debut.
Men lite enradigt blev det i
alia fall fran scenen. Det var
Yngve Andersson fran Norrkoping som spelade pa ett dragspel han byggt sjalv. Yngve at
for ovrigt en av de storsta samlarna i landet nar det galler antika dragspel. Han har ungefar
60.
KLADEK
Nagot ska ocksa sagas om klader i det har sammanhangec.
Patagligt manga kom i utstyrslar fran sekelskiftet yilket bra
fSrstarkte sambandet bak&t.
Har fanns eleganta herrgardsfroknar och fina damer, men

SFELMANNEN PA GLAVON
Sa kommer Yngve Andersson
och Lennart Tysk tillbaka daruppe pa scenen.
— Vi jobbar med lat-traditionen i sydvastra Sormland, berattar Yngve. Typiskt for den
delen av SSrmland ar att alia
latar nastan ar upptecknade for
durstamd fiol!
Sarskilt har vi arbetat med
latarna efter Glavon-spelmannen. fran norra Bjorkvik. Den
aldre lar ha varit med i finska
kriget. Den yngre dog 1860!
LANGPOLSKA
I ROD LUVA
SA foljer nagra slangpolskor.
En rodskaggig yngling i rod
luva och ljus yadmalslangtock
dansar langsamt, graciost med
sin flicka efter ..polskans toner.
Alltfler borjar dansa, ror sig
smatt improvisatoriskt, i fantasifulla turer.
Nagra smaflickor springer

DEN GAMLES VISA
— Nu skall vi runda av med en
visa efter Tystberga-spelmannen Axel Fredrik Bergstrdm;
Den visan spelade han sjalv sista gangen 1945 pfi, NykSpingshus. Da var han 92 ar och kladd
i bonjour, berattar speakern
Folke Nordemar.
Det ar en vacker visa, med
ett vemod som tar fatt i en, Och
man minns de vackra orden ur
visan som Nordemar nyss last
fran scenen:
"Ja» lycklig ar den ungdom
som slipper att tjana,
11 tan kan vara hemma hos sin
far och m or.
Men jag tillhor diem som
sjalva fatt ta sig fram.
Gu' late mej med aran 1&
bara mitt namn!"
"EN STOR GLADJE"
— En stor gladje for oss att se
aa mycket folk har denna vackra dag, sager Folke Nordemar
innan man avslutar med en
ganglat av Ragnar SjolSn —
"Minne fran Flodafors".
Och sa blandar sig spelmannen med publiken f8r "buskspel" — ute i gr6nskan och tone
i Bergets gamla hus!
"PA TOPP JUST NIT"
- Vi ar nojda och glada, sagei1
Folke Nordemar, spelledare for
Sodertalje spelmanslag sedan
starten for 17 ar sedan, efter
stammans scenprogram.
- Vart lag ar pa topp just
nu! Vi har aldrig latit s4 bra
som nu! Och anda sedan Thure
Enberg startade vart lag 1958
har kamratskapet bland de 20 i
laget varit gott. Nu kommer ju
ocksa de unga till oss alltmer —
med duktiga, unga spelman som
Annelli
Skoog!
Sa N - fGrsvinner- Nordemar i
publiktrangseln.
NAR DET MUSEALA
FAR LIV
Inne i stugdunklet i Rabygarden spelar tva unga spelman
alldeles ensamma p& overvi^
ningen. Deras spelgladje, vitalitet, gladje ger liv at allt det
mus«*la! De star dar och spelar
i svart luva, med naverkonte pa
bordet och slidkniv i baltet!
Och ute har unga spelman
med stoa flicker lagrat sig i
graset f6r en kaffetar. Manga
dricker stilriktigt — pa fat ocn
bit! Under svenska flaggan sitter en grupp som sakert hor till
"folkets kultur" — i enkla arbetsblusar och levnadsglada
skagg spelar de med fiolen mot
brostet, de gamla spelmannens
fattning! Ett litet barn dansar
runt och klappar rytmen me4
bagge handerna mot magen.
Nedanfor Berget sitter tre
allvarliga damer inne i gronskan och tecknar bjdrkarnas
nyutslagna gronska. Och en
ambulanssiren trasar sonder fa-

