Manga klara for
Hultsfredfestivalen
De forsta grupperna ar klara
for sommarens Hultsfredfestival.
Avde svenska artisterfinner
vi Kent, bob hund, Olle Ljungstrom, Fireside, Refused,
Weeping Willows, Backyard
Babies, The Drowners, Mazarine Street, Freewheel, Space
Age Baby Jane, Speed of
Sound, Enterprise, Incka,
Finn Zetterholm, Robert
Blom, Psycore, LOK, Brick,
Thirddimension, Voice of a
Generation, Robot, Mobile
Mob, Freakshow och Loudean.
GasterfranUSAarblandandra Black Sabbath, NoFX,
Misfits och Sixteen Horsepower.
Fran Ryssland kommer
Spitfire, fran Norge kommer
Euroboys, Those Norwegians
och Gluecifer.
The Driven fran Irland kommer tillsammans med britterna Unbelievable Truth, Headrillaz, Wall of Sound Boogie
Knights Road Show, Jon Carter, Derek Dahlarge, Les
Rhythmes Digitales, Wiseguys och DJQ.
Fran Frankrike kommer
Yellow Productions, DJ Cam
Soundsystem feat. DJ Cam,
DJ Science, DJ DJAM och Impulsion feat. The Micronauts.
Ian Pooley, Quant och Lydia
Lunch.

Kunstbergs underhaller pa Hamlet
Kunstbergs Kapell underhaller nar kommunen och studiefb'rbunden ska ateruppta resonemanget om ett musiknat
i Eskilstuna. Platsen ar Hamlet i Eskilstuna, tidpunkten i
morgonkvall.

Nyasangare
i 2 unlimited
Visserligen har Anita och Ray
lamnat gruppen 2 unlimited,
men producenterna Phil Wilde
och Jean Paul De Coster fortsatter projektet med tva nya
sangare, Marion och Romy. Ny
singel med en sang kallad
Wanna get up slapps nu.

Gregorianskt
pa korskiva
Gregorianska sanger av Hildegard von Bingen frarnfors
av Riddarholmens kammarkor under ledning av Maria
Forsstrb'm pli en skiva som
kallas Viriditas.
Nitton sanger finns med och
framfordes i S:ta Clara kyrka i

Musikalisk guldgruva funnen
Musikskribenten DagLundin
hargravt i gammal spelmanstradition. Det ar Karl Peter
Lefflers hundra-ariga bok
Folkmusikfran Norra Sormland som fangat hans intresse.
Fargstarka spelman som fordetraditionenfannsdetgott
om i norra landskapsdelen,
framst i trakten av Strangnas. Dit horde Pehr Ericson i
Granlund vid Helgaro. Lefflers besok hos den gamle
mannen skildras ingaende i
boken och Dag Lundin foreslaren spelmansstammatill
dennes minne i sommar.
For exakt ett sekel sedan gav
folkmusikforskaren Karl Peter
Leffler ut sin bok Folkmusik fran
Norra Sormland, en publikation,
som tillkom pa uppdrag av fornminnesforeningen. Totalt kom
362 av 400 melodier att hamtas
fran Strangnastrakten.
I dag ar boken en sannskyldig
guldgruva for saval spelman som
forskare, musiker och ovriga intresserade. Trodde man att norra Sormland inte kan visa upp
nagra fargstarka storspelman,
far man genom Lefflers fbrsorg
valbehbvliga insikter om vasentliga sormlandska spelman. Till
exempel har Fogdon imponer ande spelmanstraditioner.
Resande musikfbrskare

Leffler (1863-1922) var lakarson fran Angermanland, men
flyttade med familjen till Stora
Malm i Sormland, dar pappan
verkade somlakare. Leffler blev
musikforskare och fran Uppsalas horisont vidtog han flera latupptackningsresor, bland annat
till Sormland. Leffler var inte
sjalv spelman, men agde betydande kunskaper i amnet.
Leffler var musikkritiker i Upsala Nya Tidning och en period
verksam som musikintendent.
Han deltog ocks& som jurymedlem vidspelmanstavlingar. Hans
lattsamma och eleganta sprakbehandling gor hans bbcker till
ytterst trivsam lasning.
Den sormlandska latsamlingen omfattar olika polsketyper
som till exempel slangpolska och
hambopolska, gammelvalser och
polkor, kadrilj er och anglaser liksom marscher. Den framsta kalian for Lefflers upptecknande i
Strangnastrakten kom att bli
spelmannen Pehr Ericsson i Hel-

garo, vars stora antal latar —130
polskor, tre marscher, tio anglaser, 10 kadriljer och 70 gammelvalser — ar ett strongt resultat.
Andra sagesman ar Lars Edvard Olin fran Fogdo, Adolf Elin
och Fredrik Larsson fran Vansb,
Alfred Gustafsson fran Harad,
Sigurd Lb'nqvist fran Fogdo, Karl
Gustaf Sjogren fran Aspb och Anders Lindblom fran Selao.
Samtliga latar ar upptecknade
efter fiolspelsfb'rlaga, nagra for
sa kallad fb'rstamd fiol. Andra
folkmusikinstrument som nyckelharpa och klarinett tycks inte
ha forekommit i Strangnastrakten. Nagon bevarad musik fran
vallatskulturen finns inte heller.
Ett fatal av latarna har tillnamn
som till exempel Neckens polska,
Blinda Kalles polska, Vanso
brudpolska och Nya Valet.
Besokte Helgaro

Fran sina uppteckningsresor i
Strangnastrakten berattar Leffler fb'ljande:
"Nar jag fb'rsta gangen besbkte
Ericsson, som bodde midt inne i
skogen langt uppe i Helgaro,
fann jag honom grafvande utanfb'r sin stuga. Pa min halsning:
goddag, ar det Ericsson i Granlund?, fickjagforstendastenfundersam blick till svar, men vid
fornyad fraga upplyste han:
— Ja de' ska 'val vara de'.
— Jo, jag har hbrt att Ericsson
ska vara en stor spelman och jag
gar ikring och samlar gammal
musik och tankte fraga, om Ericsson skulle vilja spela nagon
gammal bit for mig?
- Inte! Ja'spelar aldri'nu,
ja'a'atti ar & har glbmt allting, a
inte bryr ja'mej om'et for rasten.
Inte!
Det lat sa bestamt afvisande,
att jag redan ansag andamalet
med min langa vandring forfelat,
men for att atminstone ej gifva
tappt, sa lange ej allt hopp var
ute, slog jag ned p£ en sten bredvid gubben och vi borj ade spraka.
Han ville veta hvem j ag var, hvilka spelman och andra personer
p& trakten j ag kande och s^ vidare hvarjamte vi pratade om allt
mb'jligt annat, om angbatsresor,
Strengnas domkyrka, varsadden, Hafmers psalmbok, spanskamerikanska kriget med mera.
Efter omkring en halftimme ansag jag tiden vara inne for en ny
attack och framtog min portfolj
av skrifter efter flera spelman.
Han besag dem noga, kande
igen en och annan melodi och anmarkte slutligen:
— Ja, de'syns att herrn allt a

Stamma I sommar. Har vid Granlund foreslar Dag Lundin en spelmansstamma i sommartill minne av Pehr
Ericson och for att hedra Karl Peter Lefflers hundra ar gamla bok.

hemmainoten — de'gar val an
astigain."
S& tog den gamle Ericsson
fram flera notbocker han prantat ned latarna i och visade
Leffler, fiolen kom fram, och
hans gumma bjod p& kaffe.
Leffler skrev allt vad han formadde, medan Ericsson spelade den ena laten efter den andra. Polskor och marscher, valser och kadriljer i en enda
langdans klingade i det lilla
torpkbket medan kaffet kokade
fardigt och elden sprakade i
jarnspisen.

FOLKMUSIK
NORRA SODERMANLAND

Nekades kopa noter

Leffler markte att han kommit till en storspelman och nappeligen skulle orka skriva av
allt — det ar mycket talamodsprovande att skriva ned spelmanslatar.
Nar Leffler ville kb'pa den gamle spelmannens notbocker for att
p& sa satt slippa skriva av, nekades han tvart av Ericsson. Senare kunde Leffler med hjalp av
prasten i Helgaro fa lana spelmannens noter och skriva av
dem, varefter ett fornyat besok
hemma hos Ericsson i Helgaro
folj de for att komplettera med olika speltekniska detaljer som
saknades i nothaftena.
Leffler berattar ocksa i sin bok
livfullt om hur Ericsson i detalj
atergav de gamla brollopssederna pa Fogdon med forridare och
motridare, ombrudmarscher och
brudpolskor, om skanklatar och
steklatar. Brb'llopetfirades i flera dagar och slutade med en langdans dar polskorna satt i hb'gsatet.

Durpolska. I spelmansboklen
finns manga av Pehr Ericsons latar, bland annat den har durpolskan.

Leffler. Folkmusikfran NorraS6dermanland ar namnet pa Karl
PeterLefflers nu hundraariga
spelmansbok.

Tvivelsutan ar lefflerska samlingen — val kand i spelmanskretsar men ratt sallan anvand
— en spelmansmusikalisk guldgruva for Sormland. Leffler vill
ange det rika och vackra sormlandska landskapet som grundstamningen i den sormlandska
laten, som ju saknar vildsintheten somfinnsi de halsingska polskorna eller den dramatiska
molltonen i dalapolskan. Leffler
skriver:
"Den sormlandska naturen gor
sinnet Ij ust och stammer alia sj alens strangar till fulltoniga ackord, och den jordens bbrdighet,
som brukar atfolja en sadan natur och som finnes i stbrre delen
av Sbdermanland, ger invanaren
en kansla af trygghet. Det ar ur
denna rika natur och denna star-

ka kansla, som den sormlandska
musiken vaxt fram och hamtat
sinkaraktar af sundlifsgladje..."
Kanske ar det Fogdbns oppna
ochljustpastoralalandskap som
legat till grund for Lefflers lyriska bekannelse om Sbrmlands karaktaristika och egenheter?
Fira med spelmansstamma

Sjalvklart borde Strangnas
spelmanskretsar i ar, 1998, visa
sitt intresse och lata hundraarsminnet av den lefflerska latsamlingen komma till klingande uttryck.
Varfbr inte vid en sommarstamma vid torpet Granlund,
dar spelmannen Pehr Ericsson
idogt spelat och prantat ned sina
manga harliga sormlandslatar?
DAG LUNDIN

