Sahlberg
satter sin
pragelpa
festivalen

Larde tatarna
redan i vaggan
Vem ar da egentligen riksspelmannen Evert Sahlberg i Hallsberg?
Ja, for den aldre generationen ar ban valbekant, men for den yngre
sager kanske inte namnet Evert Sahlberg sa mycket.
Vi later darfor Evert, 72 ar, beratta lite om sig sjalv infor folkmusikfesten pa sondag. Man skall som bekant dar plocka fram originallatar fran gamla tider och det ar om de gamla tiderna Evert nu berattar:

— Evert Sahlberg, Hallsbergs riksspelman, ar en
oskattbar tillgang for folkmusiken i Hallsberg.
Sa bar sager Erland Bolin, som haller i tradarna till
Folkmusikfesten vid Hembygdsgarden i Hallsberg, pa
sondagseftermiddagen.
_ vi yill visa att det finns gamla traditioner kvar i
K allsberg och dem vill vi ha fram, understryker Erland Bolin.
*
— Det hor till vir uppgift att kestern spelar under namnet
lyfta fram den gamla musiken ' Tunschmakarna''.
till ungdomen, framhiller Borje
En annan veteran frin HallsStilhammar, och gladjande nog
finns det flera ungdomar som berg, Gustaf Wetterberg, kommed gladje accepterat den gam- mer att sjunga gamla visor och
beratta historier och si bjuder
la musiken.
Birger Pettersson, Vretstorp, pi
Ja, aven om folkmusikfesten dragspelsmusik.
bjuder pi manga programinsFolkmusikgruppen
Peter
lag kommer den att praglas av
Ledstam, Ammeberg, Ingela
Evert Sahlberg och hans musik.
Svedberg, Pilsboda och Annika
Rune Boskar kommer att Abrahamsson,
Askersund,
borja med musik till kohorn och svarar for en programpunkt
naverspel, mycket gamla in- innan Kerstin Nilsson sjunger
strument. Sa kommer turen till andliga visor och singer. Hon
Hallsbergs folkdansare.
framfor bland annat en vaggviHans Axelsson, Skollersta, sa och andlig visa fran 1600-takommer att bjuda pi spel med let, en Svennevadsvisa upptecknyckelharpa och si blir det nad av Evert Sahlberg.
Evert Sahlbergs tur att beratta
Emil Gustafsson, en kand andoch ge exempel pi gamla litar.
lig sangforfattare fran Kracklinge, har s var at for nigra av
En blasorkester — hamtad ur Kerstin Nilssons sanger.
Storbandet — kommer att i
— Sa slutar vi Folkmusikfesgamla drakter spela bl a en
Bondmazurka, upptecknad pi ten med Allspel, berattar ErSannahed av Evert Sahlberg. land Bolin, och har framfors
Vid den tiden di det fanns rege- bland annat Evert Sahlbergs
mente pi Sannahed bodde det nykomponerade Triol-polska.
militarmusiker bade i Sannahed Har finns chans for alia som
och Hallsberg och det ar frin spelar fiol, dragspel eller nigot
den tiden Evert Sahlberg upp- annat instrument att hanga
tecknat Bondmazurkan. Blasor- med.

— Ordramsor, med mer eller
mindre begripbart innehill, var
mycket vanliga och gnolades
eller trallades av nigon sakforstandig person med instammande av andra. Det kunde ocksi da
det gallde danslitar foljas med
handklappning, skostampning
eller liknande for markering av
rytmen, allt medan det dansades lika fort just som till musik.
Det kunde vara bide polska,
polka, gammelvals eller pi senare tid schottis.
— "Skagershultsvalsen var en
sidan meningslos ordramsa,
som kunde trallas i valstakt, dar
en del avvikelser i rytmen markerade att man skulle slapa med
foten och gora en del danssteg
ungefar som i menuett, varefter
mannen bugade sig och kvinnornaneg.

/ drangstugan

Evert Sahlberg spelar en huvudroll vidfolkmusikfesten

i Hallsberg.
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De har danserna kunde forekomma i en drangstuga eller pi
ett rensopat loggolv och med
sidana ramsor ersattes spelmannen om man nu inte kunde
fi tag i nigon.
— Jag minns frin min barndom dessa trallar och ramsor
t ex Kopestickevisan, som handlade om en tandsticksforsaljare
si som han tedde sig pi 1850-talet. Jag larde mig den ramsan
av min morfar som var fodd pi
1830-talet. Han var hemmansagare, forst i Jonshyttan och
sedan i Ingelshyttan i Linde
bergslag. Di han slutat sitt

dagsverke brukade han under
morka vinterkvallar sitta pi sin
favoritplats vid brasan och gnola gamla visor som han lart av
sin far och farfar.
— Jag lyssnade med bida
oronen och pi detta satt lyckades jag finga upp den gamla
svenska visskatten redan i tidiga barnair.
— Min far var fiolspelman och
hade en Ole Bull-fiol som han
antagligen forvarvade under
sina emigrantir i Amerika. Far
hamtade sin brud frin Jonshyttan. Bida itervande till fadernelandet och di jag foddes 1901
fick jag redan i vaggan insupa
folkvisetonerna.

Gungade vaggan
— Min far och mor gungade
vaggan och di larde jag mig
sidana utsokta saker som "Liten pilt hade en liten gullvagn, i
dem plagade han ika", eller
"Tussi lulla, lite barn, sov i ro
du lilla" (sov ar bergslagsmil
och likasi narkesmil). Visan
fortsatter: "Far han ar te Orebro, koper gossen gulleskor,
gulleskor med spanne. For gossen ska sova si lange". (Gossen
ar ocksi ett gemensamt bergslags-och narkemil).
— En polskelit som jag minns
var di far och morfar brukade
tralla "Hor du flicka lilla, far du
inte ilia, nar som vintern ar si
bitter i kail".
— Men mest faste jag mej, dar
jag lig i min lilla prydliga vag-

Ett flertal butiker
har oooet till kl

ga med mors fina broderier pi
tacket, vid vaggvisan om katten
som dog. Den lat si har: "Kisse
katt, som doder vart och vart
begraven i dike — huve ner och
fottera opp och skata skratta it
like".

Turnerade iEuropa
Si lingt Evert Sahlbergs egen
berattelse om sin bakgrund och
kontakt med de gamla litarna.
Riksspelmansmarket i silver
fick Evert 1935 och di hade han
hunnit med att turnera runt
Europas huvudstader tillsammans med sin kamrat Bernhard
Svensson. Det blev radiokonserter i en hel rad huvudstader och
folkmusik for minga prominenta personer.

Belgiska hovet
— Vi spelade vid belgiska
hovet for kronprinsessan Astrid
dar vi introducerades av svenska ministern von Dardel. Vi
fick underhilla kronprinsessan
och en stor publik en hel kvall.
Efterit blev vi kronprinsessans
gaster.
- Vid ett annat tillfalle spelade vid i Radio Paris, jag tror det
var 1935, di jagmastare Sahlberg i Ostansjo — ingen slakting
till mig — fick in Paris i sin
stora radioapparat. Han tog
omedelbart kontakt med min
mor i Hallsberg och berattade
att sonen Evert spelade i Radio
Paris.
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