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Syelmanshuset rustas

MUSIKALISK
Pysslar med litet av vtirje gor
spelmannen Bror Anqersson,
en av stottepelarna i \\Ialmabygdens spelmanslag. Har ar
det ett dorrlds som mdste fas
att fungera.
Tanken ar att det roda
1700-talshuset sa smaningom ska bli ett spelmanshus, ett centrum for
lanets spelman.
Platsen ar Malmkoping
och huset ingar i den grupp
av gamla byggnader som
utgor ortens hembygdsgard.
Sedan ett par ar tillbaka
bar Sodermanlands spelmansfb'rbund fatt ta hand
om en av byggnaderna,
ena huslangan alldeles
bakom Gastgivaregarden.
Hyr gor spelmansforbundet av Flens kommun och
mot att kommunen staller
upp med byggmaterial ska
forbundets
medlemmar
rusta upp huset.
Det ar ocksa precis vad
man just nu ar i fard med att
gora. Det ar namligen dags
fttr en spel- och byggvecka,
den andra i ordnlngen, da
medlemmar fran nar och f jarran staller upp for att snickra,

skick i salen som de en gang
var tanker man anvanda en
speciell teknik vid malningen,
sa kallad stank teknik.
Vi tar helt enkelt bjttrkvispar och doppar dem i farg
som sedan stanks pa den
grundmalade tapeten. Da far
vi fram det speciella mttnster
som farms pa vaggarna fttrut
och samma fargsattning ska
vi ocksa anvanda.
Det sager Anita Hedlund,
En del redan klart
Malmkoping, en av de hanRedan fttr ett par ar sedan givna byggarna som agnar
blev Spelmansfttrbundet hy- stor tid at att jobba med uppresgaster och i august! 1981 rustningen.
avverkade man den fttrsta
Gamla metoder
byggveckan. Sedan dess har
en hel del hant med det gamla
Fttr att fa huset i allt sa likt
anrika huset som ar av prima det gamla som mttjligt fttrsttvirke men i stort behov av re- ker man i stor utstrackning
novering.
att anvanda gamla metoder.
Huset bestar av tre rum och Man gar fram med varsam
kttk pa nedre botten samt ett hand och det smetas knappast
loft en trappa upp. Kttket och akrylfarger hur som heist pa
ett av rummen ar sa gott som vaggar och tak.
klara och har anvants det
Salstaket till exempel gav
sista aret for sammantraden en del huvudbry. Hur skulle
och andra sammankomster.
det malas och aterstallas i det
Det som man jobbar med gamla skicket? Goda rad gav
under derma vecka ar de bada en aldre herre som visste
rummen, ett mindre samt en ungefar hur man skulle gora,
stttrre sal vars vaggar fttrsetts men inte kunde fttrklara
med plattor som ska malas, sjalva metoden. Trots ivrigt
samt fttrstugan.
lasande i fackhandboken, som
berattar om hur man renoveStankmalning
rar aldre hus, blev det till slut
FOr att fa vaggarna i det anda en kompromisslttsning.
mala, tapetsera och reparera
i storsta allmanhet.
Aktiviteten ar livlig och under veckan raknar man med
att ett 30-tal personer ska ha
hunnit med att vara pa plats
fttr att hjalpa tUl. En del stannar kvar hela veckan, Overnattningama sker i Gastgivaregarden, medan andra kommer fttr ett par tre dagars arbete.

DenfaJurtida byggnaden, numera spelmanshuset for Idnets spelman, tillhor formodligen den
aldsta bebyggelsen i Malmkoping. Huset daterar sig till 1700-talet och kan en gang ha varit
ett hogrestdndshus.

Taket i salen malades likadant som de Ovriga rummen.
An aterstar en hel del arbeten innan de bada rummen
samt fttrstugan ar helt klara.
Darefter vantar vindsvaningen och uppsnyggning utomhus.
Men det som inte hinns med
nu far bli veckohelgsjobb fttr
nagon mer byggvecka raknar
man inte med att ha i ar.
Allt sker ju pa frivillighetens vag och da galler det att
fttrsttka ta tillvara den tid som
firms.
Aven om det jobbats hart
under den gangna veckan sa
har det alltid funnits lust och
tid ttver fttr en spelstund da
fioler och andra instrument
plockats fram. Det heter ju
musik- och byggvecka inte att
fttrglttmma.
Kopiearkiv
Christina Frohm, riksspelman och sekreterare i fttrbundet, firms ocksa med bland de
bygglada. Men hon nailer inte
pa med renoveringen, vilket
hon garna skulle vilja, utan pa
hennes lott har fallit att ta
hand om sortering av arkivet.
Spelmanshuset
inrymmer
namligen forbundets stora arkivsamling.
Meningen ar att medlemmarna sa smaningom ska

Christina Frohm, riksspelman och tillika sekreterare i
Sodermanlands spelmansforbund ar en av dem som hjalper till under veckan i forbundets stuga i Malmkoping.
Rum och kok ar rustade och
klara och inrymmer bland
annt forbundets omfattande
arkiv av kopior. Originalen
forvaras pa annan plats.

kunna ta sig en titt i samllngarna, lasa gamla dokument
eller lyssna och gttra bandinspelningar. Nu ar det dock
bara kopiorna pa arkivet som
firms i spelmanshuset. Originalen forvaras pa annan
plats.
— Det roliga med att vi nu
har tillgang till detta hus ar
att vi sa att saga ar tillbaka pa
brottsplatsen, sager Christina

Det ar inget latmansgora precis att renovera ett gammalt
hus. Har ar det Dana 6strom
fran Stockholm som skrapar
bort den gamla fargen fran ytterdorren.
Frohm, och berattar att nar
Sormlands spelmansfttrbund
en gang bildades ar 1925 sa
var det just i Malmkttping!
ELIZABETH BAUNACH

Precis
som forr
Precis som pa bilden
dar familjen Hellstrom
star pa trappan utanfor
sin davarande bostad ska
det bli. Medlemmarna i
Spelmansfb'rbundet ska
se till att en likadan
trappa med bankar kommer pa plats framfor huset.
Fotografiet ger dem en
vagledning om hur det
sag ut forr och an i dag
visar fasten i vaggen var
de vaggfasta bankarna
var fastspikade.
Erik Hellstrttm som fttrblivit Malmkttping trogen hela
sitt liv, berattar att han tillsammans med sina fttraldrar och sin syster flyttade
fran huset nagon gang mellan 1921—22. Han var dd sju
ar fyllda och hade bttrjat
skolan. Exakt nar familjen
flyttade in i bostaden vet han
dock inte, bara att han fttddes dar ar 1914.
Da hade familjen en lagenhet i den sa kallade parstugan om ett rum och kok samt
kammare som hyrdes ut.
Den bortre delen av huset
uppemot Landsvagsgatan
var tvattstuga, minns Erik.

Erik vet fortsatte dock gardens jordbruk, dar tidigare
ocksa Eriks far hade arbetat.
Skjutsstationen var forna
tiders taxistation, dar de
manga drangarna fick se till
att doktor, barnmorska och
allmanhet fick skjuts nar sa
behttvdes.
Sa sent som fram pa 40-talet var huset bebott av en familj, men har sedan dess
statt tomt.

Malmaby
Byggnaden tillhttr en av de
aldsta fastigheterna i Malmkttping och harrttr fran
1700-talet. Huset ingick i den
sa kallade Malmaby dar
kyrkan, kaplanbostaden (tre
fastigheter
vid Kvarngatan), lansmansbos taden
samt gastgivaregarden ingick.
Den senare fastigheten
som var ett kronrusthall inhyste fttr Ovrigt landets
fttrsta krigsakademi i sitt
slag under 1700-talet. Regementet genonv G von Siegroth fick ju sin givna plats i
Malmkttping under detta arhundrade.
Fttr dessa uppgifter svarar Carl-Gustaf Hammarin,
kunnig Malmkttpingsbo nar
Skjutsstation
det galler ortens forna histoBostaden var en tjanstebo- ria och fttr ttvrigt den som tastad fttr familjen da Eriks git fram bilden pa Erik Hellfar var fttrestandare fttr strttm och hans familj utanskjutsstationen i Gastgiva- fttr deras gamla bostad, nuregarden. Men i och med att mera hemvist fttr lanets
skjutsstationen
upphttrde spelman.
fick familjen flytta. Savitt
ELIZABETH BAUNACH

