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SÖRMLANDSLÄTEN har sedan starten 1968 fått allt fler läsare. Det är för red en

nöjsam uppgift att i detta nummer få häka ytterligare några hundra lämre välkomna
i och med att bladet numera är gemensamt organ för Södermanlands Spelmansför-
bund och Sörmländska Ungdorrwringen.

Att spelmän och folkdansare har många gememamma intresseområden är givet och
det är därför naturligt, att man så långt som möjligt stödjer varandras verksamhet
för ömsesidig trivsel och effektivare verksamhet.

Tyvärr är det inte överallt som spelmän och dansare verkligen kan samarbeta, men
trots passivitet på riksplanet sprider sig mmarbetstanken i allt fler lanUkap.

SÖRMLANDSLÄTEN vill vara ett forum för ömsesidigt tankeutbyte på riks- och lokal-

planet. Bladets utformning bestäms till stor del av de bidrag som inflyter. Red väl
komnar alla former av inUndare, mklfga artiklar, meddelanden osv.

Bland de många nya läsarna finns såjccrt flera villiga skribenter. Träd fram ! Bidrag
till Mistå nummer bör - på grund av sommarsemestrarna - vara inne under maj må-
nad.

DcUa nummers innehåll är blandat, men vi hoppm att i fortsättningen kunnsi bjuda
temanummer. Ett visnummer står närmast i tur.

Ett par längre artiklar till detta nummer har på grund av platsbrist inte kunnAt tas
med. Vt hoppm kunna återkomma med dem i ett senare nummer.

Vi tror att 1970 blir ett arbetdyllt, roligt och stimulerande år. Vår verksamhet ha r
utökats med ett flertal aktiviteter; det beror på 0ss alla om dessa kommer att leda
till foitsått framgång för folklig kultur l Sörmland.

Vi hoppas på ett mmarbete med betoning på ordets båda delar.

Arne Blomberg
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TOREKÄLLBERGSSTÄMMAN 1970

Ett nytt försök att trotsa vädret i Södertälje görs i år på Kristi Himmelfärdsdak
den 7 maj.

Även i år kommer stämman att bestå av spel, dans och lekar i olika grupper.

Program

12. 00 Samling i museisalen (gula stenhuset i stadskvarteret, 1 tr).
Information, repetition, lokaltilldelning osv.

13. 00-15. 00 Spel och dans i alla stugor.

15. 00 Alla grupper marscherar under musik till scenen.

15.15-16. 30 Spelmansstämma under ledning av Gustaf Wetter.

Efter stämman bjuds deltagarna på en enkel måltid under bar himmel eller i lämplig
lokal på Torekällberget. Därefter spel, dans och diskussion i museisalen så länge vi
orkar.

Alla intresserade är välkomna till stämman. Större eller mindre grupper mbte an-
mäla sig i förväg för att vi skall kunna fördela lokaler och beställa mat. Udda delta-
gare behöver inte anmäla sig i förväg (men det är ju inte förbjudet).

Anmälan sCMst den 3 maj till någon i Spelmansförbundets styrelse.

Som allspelslåtar vid spelmanmtämman föreslås följande:

l. Lästringe Gånglåt (nr 59 i blå häftet, Sörmlanddåtar)

2. Vals efter Anders Gustaf Eriksson (nr Il i 56 Sörmländska låtar)

3. Polska efter Richard Forsman (nr 11 i 50 Sörmlandslåtar)

4. Viså från Skottorp (nr 53 i blå häftet.

5. Polska efter Rosenberg (nr 34 t blå häftet)

6. Vals efter Widmark (nr 19 i blå häftet)

7. Tystbergavisan (nr 25 i blå häftet)

8. Österåkers brudmarsch (nr 9 i blå häftet)

Öva på låtarna ! Nr 2, 3 och 4 är ej så vanliga som allspelslåtar.

VÄLKOMNA!
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Hänt se °n sist. ........

Spelmansförbundets årsmRt,fi

hOlk på Nyköpingshua Ett välbesökt möte med 140 deltagare I

Dagens tema var Rosenbergs häfte; Gustaf Wetter talade om Rosenberg soty) låtupp-
tecknare, Henry Sjöberg med fyra par dansare visade damtyper från Rosenbergs tid
och några olika grupper spelade låtar ur det fina häftet. Yngsta gruppen var ett tio-
tal ungdomar från Södertälje, soty] spelade under Lennart Erikssons ledning. Det är
Södertälje Spelmanslags ungdomsverksamhet sorn ger så fint remltat.

En resa till komthantverkshwet Blommenhof var anordnad för de anhöriga som ej
ville va ra med på årsmötesförhandlingama.

Förbundets sekreterare, Sigvard EJermo, hade undanbett sig återval och som ny le-
damot av styrelsen invaldes Henry Sjöberg, Rönninge. Till ny mppleant valdes Bror
Andersson, Malmköping. För övrigt fick styrelsen samma sammansättning som tidi-
gare.

Bland andra viktiga bedut kan nämnas:

Samgående med Eörmliindsk.i Ungdomwingen i detta medlemsblad.

Årsavgiften höjd till 15:-- (Inbetalningskort sänds ut till alla med-

lemmar. )

En foruatt avvaktande hållning till SSR.

Kommande samarbete med Sörm1än&ka Ungdomsringen och Söder-
manlands läns Bildningdörbund.

Spel- och dansstämma på Nyköpingshus den 7 juni.

Ev. stäxnma i Mariefred den 5 Juli.

En planerad spelmanskurs under Allhelgonahelgen.

Mmötet leddes på ett föredömligt sätt av landstingsman Ragnar Larsson.

Efter mötet var det dags för den lekamliga delen i form av en god middag.

Sigvard Ejermo avtackades med ett par silverljusstakar för 14 års förtjänstfullt
arbete som förbundssekreterare.

.Maj Erikmon j Flenmo tackade Gustaf Wetter för hans arbete med Rosenbergshäftet
genom att överlämna en tavla med Rosenbergs födekehem, torpet Gäddvik.
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Förbundets guldmärke har överlämnats till fyra pemoner:

Axel Andersson, Bergshammar
Arne Blomberg, södertälje
Folke Nordeman, Södertälle
Thure Wedberg, Katrineholm

Rosenbergs notsamling i presentband överlämnades till:

Seth Carlsson, Vinäs
Maj Eriksson, Flenmo
Ragnar Larsson, Nävekvam
Ingeborg Sjögren, Bandhagen
Gustaf Wetter, K'itrineholm
Arne Blomberg, Södertälje

Den innehålkrika dagen avslutades med ett trevligt mmkväm med spel och dana

Sörmländska UnKdomsrlnkens Årsmöte

hOlk söndagen den 15 februari i Flen.

Det blev ett långdraget årsmöte, beroende på att en noggrann genomgång av stad-
garna gjordes.

Flens Folkdanslag svarade för vär&kapet. Vi framför ett varmt tack för detta samt
för det trevliga såmkvämet kvällen före.

Bland fattade beslut kan nämnas:

Samgående med Spelmansförbundet i "Sörmlandsläten"

Musik- och dansstämma på Nyköpingshus den 7 Juni.

Oförändrad medlemsavgift till distriktet.

Kurs på Sundbyholm Allhelgonahelgen.

josef Krymnder, Motala
har skänkt förbundet ett tonband med egna låtar. Ett trevligt band med många goda

låtar.

Vill Du låna bandet så kontakta Arne Blomberg.
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har under året besökts av Henry Sjöberg, Arne Blomberg och Allan Ljungdahl,
som vlsåt sörmländsk dåns- och miMktradition. Intresset för att danm lokala
danser sprider sig!

Finm det fler grupper, som är intresserade av ett besök, så säg till!

distribueras inte bara i Sörmland utan ockM i ett antal exemplar till mmtliga spel-
mandörbund i landet. Några förbund har svårat med att unda egna trycksåker till
obs. Vi tackar Stockholrm Spelmansgille, Dalamas, Hälsinglands och Viktergöt-
lands Spelmansförbund för hälsningar och trevliga tidningar.
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En ny vår är kommen I Vi ser fram mot sol, ljus och värme.

Det är med stor glädje jag sätter likhetstecken mellan ovamtående faktum och de
nya arbetdormer, som våra organisatloner beslutat genomföra.

Vi måste äga alla möjligheter att sprida Böl, 1jus och värme omkring 0ss, att
kunna ge varandra och andra människor en möjlighet att finna glädje och harmoni
i vårt materialktkka vardagdiv,

väl mött, alla vänner inom SödermanlanO Spelmandörbund och Sörmländska Ung-
domsringen till en arbetmm, glädjefylld och fruktbärande samarbetstid !

Sune Åhberg



NärHultkläppen SPELADE HUSTRUN TILL GRAVEN

Upptecknad av Nik Olsson efter Verner Vernberg 1933. Ärr: Göran FijllinSer
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Från Nils Olsson, Sundsvall, kommer följande historia :

Lars Ahlsen, Bergsjö, mera känd som "Hultkläppen", arbetade ett år i koppargru-
van i Norr-Lindsjö, Attmar, och bodde då en halv mil inpå skogen i Hassel i en
gammal koja med hustru och två barn, en pojke och en flicka.

Så dog hans hustru. Det fanns ingen väg till stugan, bara en dålig gångstig. Det var
höst och kallt. Några hjälpsamma personer i Hassel snickrade till en däpbår och



körde den upp till kojan och band fast kistan på båren samt däpade den till bygden
och kyrkan. Först båren med kistan på, sedan kom Hultkläppen och spelade ovan
stående låt till avsked för sin hustru.

Att detta är sanning bevNas av att en gammal möbeknickare, som var född i Hssscl,
berättade följande: Det var fattigt i hemmet, dåligt med kläder, kallt och ruskigt ute
och den då 4-årige Johan Stenberg mbte vara inomhua Bäst det var, fick de inne-
varande höra ett konstigt ljud från skogsbrynet och de ställde dg vid köksfönstret
för att sé vad Bom stod på. Johan var så liten, att han fick ställa sig på kökssoffan

vid fömtret för att kunna sé vad det var fråga om.

De fick då sé en häst komma dragande med släpbåren och kistan. Efter kistan kom
så Hultkläppen med fiolen och spelade denna låt, som sedan kallades "När Hultkläp

pen spelade hwtrun till graven".

Snickare johan Stenberg dog för cirka 10 år sedan. ss år gammal.

En spelman från Västergötland berätiade niellan ett par låtar på Skansen

följande historia, som nog är allmänt känd men är bra:

Du förstår, Sture, att den här småbrukaren han ledde tidigt på morgonen
in en ko till slaktaren i stä "n. Det var éh het sommardag och då han läm-
nat kon passade han pä att läska sig ordentligt på en restaurang och gjorde
även vissa flaskinköp. När han fram på eftermiddagen anlände till sin gård,
som låg utefter landsvägen, var han rätt vinglig och trött, så han lade sig
på gödsektacken bredvid sin gamla sugga och somnade.

Socknens pastor, som varit ute i ett ärende, kom förbi och fick sc detta
par. Han förstod hur det var fatt, stocj en stund och betraktade sj'nen och
utbrast till sist förargat:"Att du inte skäms !" Då reste sig mggan snabbt
och gick därifrån.

7 .

Sture Nilsson Tre Rosor
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Si Jrm ländska Kolkmusikfonden

kom till stånd på Spelmandörbundets årsmöte i Flen den 16. 3. 1968. Maj Erikmon
i Flenmo skänkte då grundplåten, 100 kronor. Hon har många goda och fruktbärande
idéer. Så är också förhållandet med denna musikfond, som tack vare givmilda spel-
män och spelmansvänner - ingen nämnd och ingen glömd - haft möjlighet att stöcjja
och hjälpa Spelmansförbundet i dess ideella verksamhet. Här några korta upplymingar:

Den 31. 12. 1968 var behållningen kronor 809:15, vid 1969 år8 dut kronor 1. 244:75.
Bland utgifterna vill jag nämna följande:

Bidrag till tryckningen av Rosenbergs låthäften kronor l. 500:--
Gåva till Svemka Ungdomsringens jubileums
insamling kronor 100:--

dvs utgifter på 1.600 kronor och ändock en behållning på ca l. 250 kronor. Är det
inte bra ? Det tyckte åtminstone Spelmansförbundets revisorer, Fritiof Nyberg och
Hugo Lindström, Bom reviderat och godkänt räkenskaperna den 7. 3. 1970.

Tack alla goda, glada givare !

jag är optimMisk nog att tro, att fonden kommer att få ytterligare gåvor. Känner
Du dig manad att stödja fonden, sker det bäst genom att Du Under in Ditt bidrag till

Sörmländska Folkmusikfonden
c/o Wetter

641 00 KATRINEHOLM postgiro 71 55 33

SVENSKA UNGDOMSRINGENS JUBILEUMSGÅVA

Ungdormringen fyller som bekant 50 år i år. T ill jubileet har startåts en inmm-
ling till en jubileumsgåva för utveckling och ökade resurser inom områden där
den ordinarie ekonomin ej räcker till.

Svemka Ungdomsringen verkar ej endast för folkdansen utan ockU för folkmiM-
ken och spelmännen.

[nsamlingem petgironummer är 25 10 91. Insända bidrag redovisas i Hembygden.

I INSAMLINGENS SYFTE INSTÄMMER

Knis Karl Aronsson Meg Sahlin Gustaf Wetter

Bertil Rydberg Nils Löfgren
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Sme°ns Axel

2-3 kilometer västerut från Katrineholm på vägen mot Vingåker lig-
ger Stettin, en banvaktsstuga, där landsvägen än idag går över vUtra
stambanan. Ett par hundra meter väster om bron låg i en backdutt-
ning nära landsvägen Smed-Axek stuga. Nu har bron blivit ombyggd,
landsvågen fått en annan sträckning och stugan blivit riven, men en
liten kulle vid gamla landsvägen visar var den gamla smeden bodde.

Han var halt och linkade varje dag, stödd på sin käpp, till och från
gårdssmedjan vid sjöholm. Svart var han förstås när han kom f r å n
jobbet, men han var lika svart när han gick t ill arbetet tidigt på
morgonen. Han tvättade sig aldrig och var en levande illustration till
det österlandska ordspråket:"Smuts skyddar för mycket ont".

Han var trots sitt lyte frisk och kry och behövde bara anlita läkare en
gång i sitt liv för en operation. Utav alla läkare, Bom funnits på denna
jord, var "Vadstörpam" (Erik Aronsson, Va&torp, Vingåker, 1s17-
1897) den "lickstä". "Han var précis blåer i syna å kunde bota alla
s juledomar på bå° fOlk och kritter", så Sme°ns Axel. Andra läkare
hade han inget förtroende för. "KrÖppen håller sej fresker och rener
själv", sa han. Han levde som han lärde. Vatten användes endast att
koka kaffe på och eventuell, .itt fiska i. Tack vare denna sunda inställ-
ning till läkarvetenskapen och renligheten levde han till fyllda 90 år,
då han dog en naturlig död utan läkares ingripande.

Ungkarl hade han varit hela sitt liv. Maten lagade han själv i sitt lilla
kök och det var sannerligen inte något omväxlande kosthåll han bestod
sig med. Huvudingredienserna var kaffe och brännvin, t sådan flytande
föda gillade smeden. "Det både när och värmer", ss han,

jag besökte Axel Johansson, som han egentligen hette, tre gånger för
att teckna upp hans låtar. jag hade då lärt känna Aug. Widmarks re-
pertoar, dels genom gamla uppteckningar, dels genom mina sagesmän
Carl-Erik i Lind och Per johan i H1sSjÖ. Att Sme"ns Axel inte hade

l något nytt att komma med i låtväg var därför inte så underligt. jag
tecknade bara upp 4 melodier efter honom. Håns övriga repertoar kän-
de jag till förut, men han hade mycket att berätta, Bom jag inte förut
hört; och berätta kunde han verkligen - drastiskt och målande.

Sme°ns Axel var född 1859 på smedbostället i sjöholm. Fadern var i
yngre dagar bröllopsspelman och spelade tillsammans med August
widmark. Vid 3 års ålder gjorde Axel sig illa och ända från den tiden
Ull' han ofärdig. "Far kom för sent till Va&törparn. Inte ens han kun-
de hjälpa mej å därför får jag gå hår å linka. När ja" va° 40 år fick
ja lort i öra (undra på det, tänkte jag) och blev opererad av en doktare.
Dä geck bra, men sctj ha ja guskelov inte hatt må tocke f61k å göre. "
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T sin ungdom spelade Sjöholms-sineden ihop med Aug. Widmark far
och son, en August Lundström, snm va r spiksmed vid Krämbohl,
samt Vilhelm Andersson. Näs. "Denne va° styver å hade nog nått
möckc lånta, men han do onger. J.1 tror han bara va 35 år. "

"Kände du Svfnstuge-Fredrik ?" frågade jag. "Nå, ja träffn honom
aldrig, för han do som onger på liingelset i Nyköping. Han trölkde
en gång en spelnmn från Formjo bruk. Först gick alla strangarnn
på ham fiol. Dä skickade de efter nya i Stensjö å såtte fyra nya strling-
ar pil fiolen. Dä gick hMsen av och se "n var de förbnnningen slutsµk.·l:lt
för den gihgen. "

"Har du hört, hur han bar slg åt, n'ir han trollade ?" frågade j:ig. jng

var nyfiken pä om han hade en särskild besviirjels('. "Han s1oK ihop

händerna framför nåsa pil dÖm ')ch Mrrade på dän stint i ygo." Det
sista va r nog inte minst viktigt för att kunna hypnotfgera folk. De
flesta spclnjanj'lro]lerierna hm' ägt ruin tack vare hypnos. Det år åt-
minstone mfn teori.

Som omväxling i sin medryckande bcriittc'lse spelade Smc "1}s Axel
några Whlmarks-liitar; hårt kraftigt och ln:lnhAftiEt så hartset råe
om Mråkc'n. lian spottade sy)us på golvet och svor, u det luktade sva-
vel i den oviidrade stugan. Mycket svart och lortigt hnr jag sett i mina
da "r. nien interiören i Axel johanssons stuga va r något i sitt dag ena-
stående.

Vi tog med våra hwtrummt och ett gänglij.t bord och flyltnde oss ut
pä vedbacken och u fortsatte Sme °ns ,\Xc1 att berlitta och drog dä och
då en låt pli Mi) smutsiga fiol. Solen t'kcn ljuvligt f Udersluttningen;
clc'n sken pä den upphuggn:i veden, på mig och på Smébs Axel. Fåg-
In rim drillade i kapp med sl)(!lmannens fiol och i den gamle smedens
få mk' anlete spred s19 liksom ett skin'mer av lycka. Tänk, vad solen

har Cl) 1Urunderltg makt alt giira mänrMkor glada och lyckliga l

Rent spontant kom jag att tänka på en dikt av Imrs Wivallius, bondpoj-
ken från V ivalla i Närke (1G05-1669). Fömta strofen av hans "Kl:ige-
v.js,1 över en kall och sen vår" kunde jag utantill från min gynmasietid:

"ja, ijmim sol, tu fåttUF mans vän,
som titt skcn fngojn villt spara,

lys uppå vä Il hed niccl somln,1r igen,
Jiit köld och tor!c:i bönfara !
Nu längta, nu trängta
kvinnor och män

Att gå i solskenet klara. "
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"Hurdana va r de där gamla omtalade gubbarna - Widmark och Sv in-
stuge- Fredrik ?" frågade jag.

l "Gubbe ble° ingen utä
kuger och Svinstugen,
hospitalet. " "Var han
slutet levde han på att
Så ställde han förstås
Bi, så han visstc nog,

dom. Widmarken, den äldste, han var halvto-
den kanaljen, han va" helt tokug och hamna på
mjölnare ?" "Nä, kvama geck ifrå honom. På
kugga om hjul, bota kor och ofärdiga hästar.
tjuvgo& te rätta, men dä hade han stäit föråt
var det fannm "

"Vad berodde det på att de blev tokiga ?" frågade jag. "Det å inte gått
å säj. Lite underliga va de väl från början, men dä ble etter värre
efter det di varit på körkåln i Vingåker och uppväckt en döing. " Och
så berättade han den makabra historien om Widmarks och Svinstuge-
Fredrucs äventyr. Det hade jag ju förut reda på genom Per johan i



P H1ssjÖ, men det låtsade jag inte om, utan lät gubben berätta. Det
gjorde han målande och utförligt. När han pratat färdigt frågade jag:
"Vad i all världen var det, de ville ta rätt på?" - "Du va" allt en
kömtuger spelman, som inte vet dä. Du kan ju teckna opp bitarna,
men känner inte till, va man skulle ha döben te. " Och så skrattade
Sme°ns Axel, så bockskägget vippade. "Död-ben, " sa jag och nu be-
hövde jag inte låtsas att jag var förvånad. "jijst döben. Dä skulle di
ha te stränghållare. Dä va nödvändigt för att kunna spela trettonde
reprisen på "Tlska klocko". Reprisema i den pokkan ble svårare å
svårare å den trettonde va den allra värsta, å den kunde ingen klara
om en inte hade en trOllfiol må döben. "

jag har hört talas om att Widmark hade ägt en dylik trollfiol och in-
sköt, att h a n väl kunde spela "tyska klocko". "ja, han kunde. Han
va den ende, som ja har hört. Men dä va otäckt. Att han hade döben
i Mn fiol är säjccrt. Men dä å inga välsignelser må åt. VIldmarken
va könstuger å gick å tittade i backen. Han kunde inte Bi fOlk i ygo,
och han verkade frånvarande. Om nån frågade honom om någonting,
tittade han liksom långt bort, gav ett underligt svar och foruatte sc-
dan Bin vandring. "

Så berättade Sme °ns Axel och jag tror på hans uppgifter. jag har
kontrollerat dem så långt det varit mig möjligt och funnit dem rik-
tiga. Det är ganska märkligt, att Udana ting Bom uppväckande av
döda berättas på 1940-talet. Men törhända är det inte så konstigt.
Gustaf III, Karl XIII och Reuterholm syMade ju mycket med ande-
besvärjelser och liknande trolldom. Det är Ju inte så länge sedan.
Hade Widma rk och Svinstugen dessa höga föredömen som ledstjär-
nor ?

Sista gången jag häkade på hos Sme"ns Axel hade jag en ung kvinn-
lig Journalist med mig. Den sötå studentskan häpnade över sIMjtscn
och eländet l stugan. Hon kastade en skrämd blick på Ungkläderna,
som var lika svarta soty) gubben. Det var krigstid och Hitler hade
bland allt annat Båttyg han hittat på också styrt om, att en hederlig
medborgare som Sme"ns Axel inte kunde få köpa lite kaffe. Men
smeden hade skaffat sig ett i hans tycke väkmakande mrrogat, ko
kat på torkade nWselblad. Det var en fruktamvärt vedervärdig soppa.
jag drack det och tog ingen skada, ty Gud Fader har utrwtat mig
med en stark mage, som tål mångahanda ting. När flickebarnet bör-
jade få kväljningsanfall, erinrade sig Spelmans-Axel att han var lyck-
lig ägare till en flaska sockerdricka. Han linkade iväg till sin jord-
källare. Under tiden hann flickan göra koppen ren med sin näMuk.
Så drack hon siri sockerdricka och mådde väl. Men den som mådde
allra bäst var värden själv, ty han drack nässelsoppa och brännvin.
"Utå all lagåder mat töcker ja kaffekasken å goast, " sa han och

12.
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satte en liter brännvin på bordet. "Först kaffe, se"n brännvin, drygt
hälften utå vardera sorten, " sa han och blandade en duktig klunk i
nässelsoppan, så det rann över på fatet.

De sIsta åren av sin levnad fick Sme°ns Axel bo på ålderdomshemmet
i Ö:a Vingåker. Där blev han väl omhändertagen och vårdad. lian fick

mat 2-3 gånger om dagen och blev tvungen att bada. Det är klart, att
dylik renlighet och vällevnad förkortar livet på folk. Trots denna be-
handling, sokyj säkerligen innebar en omvälvning för den gamle CY1stö-
ringen, levde han till den 3. 10. 1949. Det var segt virke i den gamle
smeden.

När de sörmländska spelmännen samlades vid Lilla Kulltorp Kristi
himmelfärdsdag 194s för att avtäcka minnesstenen över August Wid-
mark, hade vi skickat särskild inbjudan till Sme"ns Axel att närvara
vid högtidligheten. Han var dock så deprimerad av åderförkalkning och
ålderdomssvaghet, att han Inte kunde närvara, Han var då den ende
som var kvar av Vingåkers Widmarks många lärjungar.

Genom Carl-Erik i Lind, Per johan i Hissjö och Sme°m Axel hade dä
i Katrlneholnw-trakten levat en muntlig spélmamtradition i toner från
lärare till elev under ett helt sekel. Det är nog gamka unikt, åtmin-
stone i Sörmland. Nu Ur alla Widmarks lärjungar döda, men deras lå-
tar lever och Södermanlands nu levande spelmän skall ansvara för att
dessa låtar inte dör.

Gustaf Wetter

POLSKA efter Smébs Axel Upptecknad av Gustaf Wetter
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VALS efter Sme°ns Axel Upptecknad av Gustaf Wetter

!!""":; 'jj'tj'"tj lj,'"',t'Ö |i"0|'",!,:', : ,',"[jl :

4"'uu'tj iiuij' ."j-":y?i,' g
¢'|tl[| ,tf'i,:A ' ': l'", 'z' 'L'"'u%"|ui'

4't ;,::". :T I i:jT' :jj jrT: ' l" il
j 0 P . ~

+ 4" = =
f

e £ 7P ^ + + P ~ " _
04"1 :|; , ',? l ,,/ I l! ', , l' l ,' Il ' : ;i 4 l ij '

fp ,P ·

Of ~ "

µq' ' r ' "
. cU ,j ' l l 'il

" " r " +" g

0 ll P i F

+ 4 e 0~ · ·

1.| L,/ ' ' '

POLSKA efter Sme°rjs Axel Upptecknad av Gustaf Wetter

|li:' J'Z't,f if',j" I' :" |u' Ulj u' L,J
6

4 µ'"Litj ifii i' ,' 'a' 't!i ,J ' ai ;'"1
!µ':a"i,· ,:ri'Z,· , ,,· njiu"|:|la' '

4 f iZi :jj:[":t':j' u t j, i.j ,' "Il

, t|:'"|t;'|' :Il ; l :S l P'"$ l ;:." ! ;j' l |'E,,e ! ;,ij , l l' ,",' .' :

d?:itl[| ,,i l ;,j jt : ': it ' , . ' i; f",: : " ::|l.;j j' i I

«'1t j,1 ' . : " : ' j" : ; ' i l' : l" !' ; f 'l ." ' l

g;'ii :|; , ',? |,:/ Ii~! ',,, l' l l'||i: :i' ' , l ' ,; , l

r

dN=r.l , : : V, ' '" : . li l,/ 'l' !, , 'il

di:' ,' ;,'tii'·ij I ;|j,'t ,¶,-, , l ,/1' "!

_ -4| u",":'ii'jd i' ,": ,,'0".'1 .' ,|li'l :"i1

"ifd|- ||L4i_rl,"'l:: , ,',"": ,1" l:',":"",l|j'



15.

VAD HÄNDER - OCH NÄR ?

Spelmän

7.5 Spelmansstämma på Torekällberget.

7. 6 Stor stämmodag på Nyköpingshus.

25. 6 - 29. 6 Ungdormringens Jubileumsstämma i Stockholm.
Uppspelning för Zornmärket. Anmälningsblankett fås från
Ungdormringen.

23, 8 Stämma i Eskilstuna Folkets Park.

30. 10 - 1. 11 Kurs på Sundbyholm (preliminärt)

Dansare

30.4 - 3.5

30.4 - 3.5

7.5

7.5 - 9.5

9.5 - 10.5

7.6

12.6 - 15.6

25.6 - 29.6

15.8 - 16.8

23.8

26.9 - 27.9

10.10

30.10 - 1.11

Slöjdledarkurs, del 1. Rikskurs.

Dräktrådgivarkum, del 2. Rikskurs.

Stämma på Torekällberget.

Unga folkdansinstruktörer, del 2 och 3. J ikskurs.

Regionkonferens och kurs (föreningshanf )oken)

Spel- och dansstämma på Nyköpingshw

Barn- och ungdormting i Leksand

Jubilieumsstämman i Stockholm

Riksstämma i Gävle

Stämma i Eskiktuna Folkets Park.

Dräktkurs. Distr. kurs

Rekarne 20-årsjubileum.

Kurs på Sundbyhulm.
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FINSKA ÅTTAN

En sörmländsk folkdans, upptecknad av Henry Sjöberg.

Uppställning: Fy ra på r i ring, ringfattning, hängande armar. PAren num reras mot-
sols. Räkningen kan börja var som helst i ringen.

Steg: Beskrivs i dansen.

Takt: Dans:

Ringen rör sig med sidsteg
1-8 motsols
1-8 medsols

När dansen börjar. går dam nr l in i ringen, där hon dansar om på stäl-
let, först medsok, sedan motsols.
Steg: valfritt (hurretrin, sidsteg, figur&teg)

9-16 Dam nr 1 och kav. nr 2 figurerar mot varandra.
9-16 Dam nr l vänder sig ett halvt varv motsois och dam nr 1 och kav. nr 4

figurerar mot va randra.
Steg: Med ett hopp på vämter fot, flyttas höger fot rakt ut åt höger. Yt-
terligare ett hopp med byte av fot så att vänster fot flytt&s rakt ut åt
vämter. Ett hopp, byte av fot, varigenom höger fot flyttas rakt framåt.
Återigen byte av fot och vänster fot flyttas rakt framåt.

Stegets rörekeschema blir alltU:
hö. åt sidan - vä. åt sidan - hö. framåt - vä. framåt.
Hela steget skall utförm på en takt.
Tyngdpunkten skall hela tiden vara på det bakre benet.

17-24 Dam nr 1 skall tillsammans med kav. nr 2 och 4 gå i en "slinger" eller
17-24 "åtta".

Alla ståRar samtidigt. Dam nr 1 och kav. nr 4 går mot och förbi var-
andra till vänster. Kav. nr 4 och 2 går förbi varandra till höger osv.
Efter detta återgår dam nr l till sin plats och damen repeteras tre
gånger med damerna 2, 3 och 4 inuti ringen.

När detta är klart är det kavaljerernas tur att figurera. Kav. nr 1 börjar
och dansen är likadan Bom tidigare, men sotyi figurésteg använ& engelska
steg. Kav. nr 1 börjar figurén mot den dam som står närmmt honom
(frånsett egen dam), alltU dam nr 4. Därefter dam nr 2 och "åtta" osv.

OBS!
När dam figurerar mot kavaljer dansar kavaljeren damem figurésteg.
När kavaljer figurerar mot dam använder damen kavaljerens steg.
jag har funnit, att damen går lättmt att dama i en Udan fart att gång-
stegen i "åttan" tenderar att bli hoppsteg. Genom en Udan takt blir
figur&tegen lagom svåra att utföra.

Finska Åttan var pnpulär i nästan hela Södermanland från dutet av 1700-talet fram

till 1s40. Den första upplcckningen jag funnit är från 1770 och den yngsta från 1830.
Den förekom under flera namn nrh ntt jag stannat för att den nu skall kallas Finska
Åttan beror på 3tt det var det fömta namnet jag fann. Annars kallades den ockU
Framka Åttan, Svemka Åttan, Nya Åttan och Dejunéen.
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Uppteckning efter Gustaf Perss(m Fler Svensb Låtar, Sörmlandsdelen).

4./. »FINSKA ÅTTAN.
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'Finska Attan' har Persson sett dansas, men kan ej nöjaktigt beskriva

den. Dock var takten ungefär som schottisch.
Under tjänstgöring vid Sollefteå läger har Söderqvist sett beväringarna

utföra Cl) dans som i Ångermanland går under namnet 'Kemikan', och vilken
han efter Perssons beskrivniny av 'Finska Attan' finner mycket lik denna.
'Kemikan', vilken även hade ett annat namn som Söderqvist ej nu kunde
minnas, beskrives av honom på följande sätt.

·Alla dansande ta i en ring med en herre inuti ringen. Första reprisen
gå alla runt i ringen, sedan — när andra reprisen börjar — klappar den som
går i ringen i händerna och skola då alla göra efter som han gör, och
sedan första reprisen ånyo begynner klappar han uti händerna och ringen
går åter omkring. Dc danssteg som användes i andra reprisen äro mycket
svåra och utföras så att alla stå nästan på samina plats och sparka framåt
och åt sidorna, alldeles som en pendel.

Sista turen är mycket svår. Den tillgår så att man tar två steg med
ena foten bakom den andra varai:nan gång o. s. v.»

En melodi till 'Kemikan', upptecknad av Söderqvist i Sollefteå, meddelas här.

45. ·K E MIKA N.
Ganska raske.
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RUNDAN

Uppställning: 4 par på ring. Paren numreras motsOls.

Steg: Gångsteg. hoppsteg, hurrasteg - omdansmngssteg

Tur l

8 takter
8 Meter

Tur 2

8 takter

8 takter

Tur 3

8 takter

Tur 4

8 takter

8 takter

Tur 5

8 takter

Tur 6

8 takter

8 takter

Tur 7

8 takter

Tur 8

8 takter

8 takter

Tur 9

8 takter

Stor ring medsok med gångsteg
Stor ring motsols med gångsteg

Kav. l för in siri höger dam i ringens mitt på två takter.
Detta upprepas av kav, 2, 3, 4,

Efter ett "Hej" dansar kavaljer«na med hoppsteg runt damerna =.t 'sols

Omdansning pawls med hurrasteg.

Kavaljererna dansar med vänsterhan&kors motsols med gångsteg,

vänder och dansar med högerhandskors meds01s till plats.

Omdansning parvis med hurrmteg.

Dam l för in sin vänsterkav. i ringens mitt på två takter,
Detta upprépås av dam 4, 3, 2.

Efter ett "Hej" dansar damerna med hoppsteg runt kav. medsols.

Omdansning pawis med hurrmteg.

Damerna dansar med högerhandskors medsols med gångsteg

vänder och danmr tillbaka till plats med vänsterhandskors.

Omdanming parvis med hurrasteg.

Tur 10

8 takter Kedja med armkrok. Kav. börjar med höger armkrok och egen dam.
Kav. går motsols, damerna medsols. Byte på varje takt.

8 takter Efter ett varv omdanming med hurrasteg på egen plåts.

Dansen tolkad på RamnUkumen 196s efter en uppteckning av Henry sjöberg.
Beskrivning: Erik Bihrling 1969

MuMk: Valfri Engelska
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rå "Oja bricka" väster om Oja kyrka fanns ännu på Richard Dybecks tid dc
tre lyhstcnarna kvar. lian nvbildade dem i Runa.

.
"PÅ ÖIJA THER HAFVOM VIJ BUSA"

OJA BUSSAR') — ETT INTRESSANT YNGLINGALAG.

Av NILS DEXCKER.

Hos alla folk och i alla tider har den manliga ungdomen sam-
manslutits i ligor eller lag, som benämningen var hos vår allmoge.

Etnologer och fdk'psykologcr i skilda länder ha studerat dylika pri-
mitiva organisationer bland ynglingar i åldern från puberteten till

giftermålet. För vårt lands viclkommande är Sigurd Erixons upp-

sats i Nordiska Museets tidskrift Fataburen om "Ynglingalaget. En
genµångare i samhället" av stort värde för den, som vill ha en god
översikt av detta ämne.

l våra daµar är traditionen av sådana ungdomens förbund svag
och nära nog utdöd. Gamla personer i våra bygder kunna visser-
ligen berätta om hur ynglingar förr i tiden samlades vid socken-
gränserna, där de mötte grannsocknars pojkar i mer eller mindre
häftiga slagsmål. Från någon enstaka socken omtalas kanske en
viss liga, såsom t. ex. Skölclinge hökar, men denna torde ha varit
mest en tillfällighct utan fast organisation. Utmärkande för yng-
lingarnas sanimanstötningar var, att den tändande gnistan utgjor-
des av öknamn eller en ofin antydan om dem, vilket hånande slung-
ades i ansiktet på motståndarna. Sålunda behövdes det blott ett
fåtal naturalistiska nöff, nött för att Stum Mahnspojkarna, vars väl-
kända öknamn var grisar, skulle slå till med känsla och övertygelse.
l de kampsånger, som diktades och sjöngos av det märkligaste
ynglingalaget i vårt land, i Oja socken i Sörmland, ingingo dessa
sockenboijknamn som en viktig beståndsdel.

d') På j6oo·ta1ct h:idc orden buse och buss unMåir samma bctuklsc: kam-
rat, vän.
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Nästan allt vad vi veta ¢)111 oja bussar upptecknades i mitten
av 1800-talct av fornforskaren Richard Dybeck och publicerades i
hans tidskrift Runa 1873—74.

Busselagct i Oja bestod av 16 ynglingar. Även pojkar från
grannsocknen Västerino, vars folk kallades tussar, kunde intagas i
laget, åtminstone under vissa tider. Under alla förhållanden
Oja bussar i förbund med Vastcrino l|!$qar. De höllo jämt ihop
men övriga µannsocknars ynglingar betraktades som föraktliga
fiender. Inträdet i laget skedde genom val och vid giftermål måste
bussen utträda lir sammnslutningen. Innan den valde intogs som
buss måste han utföra ett kraftprov genom att lyfta en sten på mm-
Iinµsplatsen, den s. k. Oja bricka, en plan berghäll ungefär 500 m.
'väster om kyrkan. Här funnos tre lyftstenar och den minsta skulle
den nye bussen kunna få upp till knähöjd. En något större sten
kunde de flesta lyfta men den största, som beskrives vara närapå
klotrund och en styv aln i genomskärning, orkade blott få med.
Lagets ledare, den på alla satt utmärktaste och starkaste, kallades
kung. Hans kraftprov var· att lyfta elen största stenen, som be-
nämndes kungsstcnen, och ingen blev kung utan detta styrkebevis.
Om uppgiften rörande, stenens form och diameter är riktig, vilket
man nöp icke behöver betvivla, eftersom alla visste vad en aln vm,
var kungens prov en stor idrottsprestation. Med en Utvikt av 2,6
bör denna stens vikt uppgått till c:a 290 kg. Tyvärr blevo lyft-
stenarna bolltagna och inmurade, då oja nya kyrka uppfördes för

0hundra år sedan.
l gamla tider var förresten stenlyftning ett populärt kraftprov.

I Sörmland äro ju lyftstenar sällsynta°), i södra Sverige däremot
ingalunda ovanliga. Särskilt i Kronobergs län finnas många och
notiser om dem ha insamlats av Eric Elgqvist. Den tyngsta stenen
därstädes sades väga 200 kg. Kungsstenen i Oja har sålunda icke
ens i vårt främsta rallarelanclskap haft sin make. Stenlyftningen
var en farlig sport. Ännu för något tiotal år sedan fanns en gubbe
på ett ålderdomshem i södra Småland, som i yngre dagar ådragit
sig men för hela livet, då han försökte få en lyftsten över en gärds-
gård. Något dylikt berättas icke om Oja bussar men en gång hände
det, att en invald yngling icke orkade med provet. Då rusade hans
syster, en stark torparflicka, fram och lyfte stenen till knäna "så
kjorteln följde må". Tack vare denna bragd stod hon året efter
brud åt en av bussarna, en rik bondson!

Efter fullgjort kraftprov avlade den nykomne en ed, varom man
icke senare visste mera än att man förband sig till hämnd i trängda
mål, till tystnad och lydnad rörande lagets beslut samt till vägran
att vittna mot varandra.

Utom på oja bricka höllo ynglingarna till på Vishällen, en
gammal ringmur på Bärsta ägor i Oja, samt på Konungsö, ett
sedan länge jordjämnat fäste i Västermo socken. På samlingsplat-
sen övades brottning och andra kraftlekar, här överlades om ströv-
tåg och vågstycken, som man ville företaga, nyheter berättYes och

') Från Gåsingc omtalas t. ex. 1794: Denne sten kallas Klimp sten. An-
kdnin en till namnet torde hava varit den, att socknens drängar, som till dennaburit fjera ancjrj av åtskilligc lynfdcr, iönöka bin styrka, och likasom kåm·

pdc att upplyfta den största å\ dem uppå kämpstcncn, \id förbigående im och
:drån kyrkan. (Uppsala univ. bibl. manuskript S 12.)
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så diktades visor, "bå snygga och stygga": om gubben i Segersta,
som på sin oxe red till kyrkan, om flickan i Vi, sade hade för många
friare och helst sjöngo de med full hals om egna bedrifter. l när-
maste beröring med den övriga allmogen var laget alltid på Val-
borgsmässoafton, då bussarna drogo fram de största stockarna till
elden på Oja bricka. Dc voro alltid muntra och raska. Flickorna
hade ett gott öga till dem, då de liksom vilda rövare rusade ut ur
skogen, omhöljda från huvud till fot i ombundna, våta grankvistar
och hoppade friskt genom rökvirvlar och eldflammor.

På Vishällen och Konungsu brukade de förtära sina rov av
matvaror från strövtågen. Här skola de enligt sägnen ha "gjort
sig glada nätter och da¥ar och det var icke rådligt te nosa dit" för

' dem, som i höst- och vinternätter sågo ynglingarna belysta av
eldarna innanför ringmuren och hörde deras högljudda skrän och
visor som t. ex.:

l Västermo hava vi Tima
di rappa må björke å buska.
l oja hava vi Busa
di bränna bå' hö och husa.
Akta dej för Tusse slag,
väja du di Buselag.

Åtminstone på 1700-talet hade bussarna en vardagsdräkt, som
icke mycket kunde ha avvikit från övriga öjabors, Det var alltså
på den tid, då man till en polskemelodi i Sörmland sjöng: vida
byxor har ja men nog fyller ja opp dom! Jackor och säckbyxor,
som voro av renshud, hade de och så snörkängor med träbottnar.
En egendomlig huvudbonad användes som förklädnad vid upptåg
och under regnväder, nämligen topphattar, som voro gjorda av ett
stycke granbark. Baktill var denna konformiga hatt hopfogad av
obarkade rotlågor och höjden ungefär 11/2 fot. På framsidan fun-
nos utskurna hål för ögon, näsa och mun med näsan skyddad av
en barkflisa.

Bussarna hade även en högtidsdräkt, som icke kunde brukas
av andra. Den bestod av tröja och byxor av rcnshud. Tröjan,
som liknade en blus, räckte halvvägs ner på låren, hade krage och
knappar. De vida byxorna voro hårt fästa vid midjan och slutade
nedanför knäna, där de tillknöts med remmar. Till denna dräkt
hörde även ett livstycke av samma tyg med tre små skörten bak
och en vid vardera höften. Krin¥ halsen var en valk med tre på
ryggen nedhängande tofsar. Strumporna voro vita eller spräck-
liga med röda, synliga band, som slutade med på benen ned-
hängande tofsar. Skorna vore) runda med spännen. Hatten hade
bård. På huvuaet buros ludna mössor av björn- eller hundskinn
med röda kullar av tyg. l en läderrem vid högra handloven hade
bussen en tre fot lång knölpåk, kallad vrensken (vilket ord bety-
der hingst). Detta hans vapen var försett med en sporre i spet-
sen. Hängde vrensken dold på en knapp innanför rocken, kallades
den fölungen.



Efter hörsägner avbildade också 1)ybcck öjabussarnas traditionella högtids-
dräkt samt deras sporrcförscdda vapen "vrcnsken". — Efter 1)ybccks Runa.

l de sägner om bussarnas liv och leverne, som berättades för
Richard Dybeck av sonsöner till de sista i laget och dessas jämn-
åriga, framhålles utom ynglingarnas ovanliga styrka även deras
skicklighet i vattnet. Alla skulle vara styva simmare, vilket impo-
nerade storligen, eftersom simkunnighet då var föga utbredd. En
gång beslöto de att simma över det strida Hjälmarsund på ett
ställe, där bredden var en åttondels mil. Kläderna hade de på sig
'men skorna avtogs och bundos på ryggen. Det blåste hårt från
väster vid det tillfället — eljest hade de inte brytt sig om att ge
sig i väg! Alla toko de sig över på en halvtimme utom en, vilken
fick hjälpas i lamt. Denne svage simmare blev utesluten ur laget
enligt vad hans sonson berättade för Dybeck. Det sades att de
räddade många ur sjönöd, "för bussarna va allti vägvilda".

Goda ryttare skulle de också vara. "Å så bar dä i väg te klå
åt sej hästar var di kom åt." De återlämnades alltid. Bröt någon
häremot avskiljdes han från laget. "Å nog kom märra skinkhällt
te bys ibland." Bonden, som själv varit buss en gång, sade då
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ingentinp. Ofta sågas bussarna sätta iväg i sporrstreck och då
gällde det för övriga vägfarande att hålla sig undan. Men bus-

' sarna hade dock något som man kunde kalla hästkultur. Om dc
påträffade en halvfull bonde, som behandlade sin häst illa, kom
vrensken i gång.

Som exempel på hur bussarna i arbetslivet kunde briljera med
sin styrka må följande berättelse anföras. Tre bussar kommo

, samtidigt till kvarnen för att mala. Den förste bussen kom in
bärande i händerna vid knuten på sin fulla slick innehållande en
tunna säd. (Säcken vägde således över 100 kg.) Han satte säc-
ken på' golvet vid Qcn utsedda kvarnstenen. Därefter kom den

andre på samma sätt med en av sina s(inna"tunnsäckar men satte
inte ner elen utan lyfte ledigt upp den direkt på skruven. Till sist
kom den tredje, som var själve kungen. Han höll säcken likadant.
När han kom in till sin plats, vände han sig om utan att sätta ner
säcken och slängde den ledigt över huvudet upp på kvarnstenen.
Det gör nog inµ'n i Oja efter nu.

Bussclaget betraktade sig tydligen som en ädel och stark sam-
hällsmakt, som ibland kunde tillåta sig att spela Försynens roll —
en vansklig sak. Sålunda uppgavs att bussarna, då de sågo en
bonde ha små och få skylar på sitt gärde men grannbonden stora
och täta, på en natt kunde utjämna skillnaden eller rent av om-
vända förhållandet. Även hövålmarna jämkades, då det ansågs
rättvist, så t. ex. en gång på Fyrby äng. På den tiden hade varje
bonde en kalkbränningsgrop. Om någon fick alltför mycket ut av
sitt arbete här, kunde det hända, att bussarna vräkte gropen full
med sten. En bonde, som var känd för att vara vårdslös med sina
redskap och alltför ivrig med att börja arbeta på morgonen, måste
en dag i den tidiga ottan springa undan välten, då han skulle stiga
ut genom dörren. Välten hade bussarna gillrat vid kroppåsen, så
att den åkte utför taket, då dörren öppnades.

Hur pass självsvåldigt lapet kunde uppträda, då det gällde att
taga hämnd, framgår av en berättelse om överfall på ett bröllops-
tåg. En av bussarna, en rik bondson, tyckte om er flicka i Vi i
Västermo socken och hon besvarade hans kärlek. Kort före den
tillämnade lysningen hemkorn en yngling, som lär ha varit en
barndomsbekant till henne, till orten. Han hade varit bosatt i en
stad de senare åren och tillägnat sip "stads- och herrfasoner". Han
övertalade flickan att överge sin fästman och gå med på giftermål.
Bussarna skummade av raseri och hämndkänslor. Lysningen
kunde de icke hindra och bröllopsdagen var inne. Då brudföljet
kommit nära kyrkan spärrades vägen av alla de sexton bussarna
till häst. Med hög röst frågade kungen den förskräckte brudgum-
men, vad han ämnade ge i brudgåva. Denne måste ut med svaret
och kungen ropade då, så att alla hörde det: "Som en usling, som
en skurk har du handlat. Nu, i allas närvaro, lovar du att till bot
hela gåvan skall tillfalla Västermo sockens fattipa eller ser du
henne aldrig mer!" Bruden grät, brudgummen måste avge detta
påtvingade löfte och bussarna redo stolta sin väg.
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Man skulle våga gissa att detta uppträde ägde rum under den
snälle och vänlige kyrkoherden Per Ekmans tid i oja, alltså mel-
lan 1761—68. Det blev nog förresten en av spikarna i ynglinga-
lagets kista. Ekman efterträddes av sin måg Karl Gustaf Rehn-
ström, kyrkoherde 1770—1811. Herdaminnet berättar, att Rchn-
ström från början ansett det nödvändigt att taga itu med
hårdhandskarna mot bussarna, som blivit "yverborna" och nästan
försökt kujonera den fridsamme svärkidern. Han var dem också mer
än fullt vuxen, kunde tala med ljudclig stämma och respekten för
honom blev till sist så stor, sades det ett hälft sekel efter hans
död, att (jjaborna logo av sig huvudbonaden redan vid början av
rrä$tgår(|sa||ell och gingo barhuvade upp till manbyggnadcn.

Det definitiva slutet för laget som sådant blev ett inyckct
olyckligt strövtåg, varunder dess ledare sårades till döds. Dybcck
påpekar, att skogsåverkan och snatteri av frukt fordom icke anså-
gös får olagligheter av allmogen. Även rotfrukter, rovor och rötter
voro under vissa förh,illanden "för allom". En rovhungrig kunde
taga för sig utan vidare, om han kunde gå baklänges över gärds-
gården bort till rovgdrdcn. Som tingsnotarie i V. Rckarne hade
Dybcck lärt känna dylika åsikter. Att nalla frukt i grannsocknar-
nas herrgårdar ansågo bussarna vara berättigat, men det var inte
bra att taga något med sig. Särskilt nämnas utflykter till Kungsör
och Julita. .

En mörk höstafton, förmodligen på 1770-talet, begåvo sig \,
bussarna över Hjähnarsund, logo hästar på södra sidan och redo ',
till Julita µård för att förse sig med frukt. Kungen klev upp i det
bästa fruktträdet och började skaka µrenarna. Just då omringades
bussarna av det stora godsets hela manliga befolkning. Dc hade
blivit förrådda av en svartsjuk flicka från sundet, som hunnit sända
en varning till Jultingarna. Nu begynte en strid, vars utgång

u enliµ bussarna nog blivit oviss om inte herrgårdsfolket, fegt nog,
mot ynglingarnas knölpåkar använt eldvapen. .Busskungen sköts, ,
fast han var fången i trädet. Då kunpcn blev sårad, manade han
sina mannar att draga sig tillbaka, vilket de också gjorde. Strax
därefter försäkrade den modige Knutsta-Lars dem, att om dc inte
sparade sina vrenskar skulle kungen, som just bars bort, kunna
återtagas. Under utropet "vår ed och vårt liv" redo bussarna in '
på Jultingshopcn. Efter en het och kort strid, varunder kamparna
biträdde med att slå både framåt och bakåt och med bett, återtogs ,
busskunµen och fördes till sitt hem i Salsta, där han dog av sina
sår tre dagar eltcråt. Saken anmäldes aldrig. Någon ny kung
valdes icke men den tappre Lars utsågs till "bussman". En visa
om den siste busskungen diktades och den blev lagets egen svane-
sång. Då knappast någon annan av detta slag finns bevarad i
vårt land och eftersom den är typisk för sina upphovsmän, medde-
las den här oavkortad.
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I Runa i873 finns intagen både mdodien och orden till visan om hur sista
busskungen blev skjuten.

När vi gingo te Jullen, Där ro Listabo kär'nga',
vart vår Bussekung skjuten; fläsk å lammunge larma',
femton äro vi än båten full, te örbro;
fast vi mist vår vän. dä geck inte fort.

Kungen va inte duven, Feck di ox-vin för ärnde,
kungssten bar han på huvc, Hjähnarvattcn förtärde,
en i vardera hand, matspann, dricksle i kvav;
suu' dom lätt som sand, tocke Bussar gav.

Kungen va inte baksen, Satt di blöta på kölen,
gråna lOft han på nacken; Erker i Eka, lång drölen,
satt en Buss uppå rot, Fastorps Lasse å Jöns
annan vägde emot. kacklade som höns.

"Hör ni, barskäck Bussar:
Fem alns skutt tog kungsbussen,Restorn Sätterbo sluskar,

var släng tvänne på rygg, grep dom alla om slussen,
vrok dom te oss på stund,di å bara mygg!" . .
mitt i Hjälmar sund.

"Ja' tar tre, ja fäll fyra,
dänger, te di bli yra, Ruttna fläskc å mera,
vräker våhnen i vass, allt i botten å lera,
som par dyngelass." för di kär'nga' illgjort

dä va' vida sport.
Mette vi må vår piskur
som en metar sej fiskar, När vi gingo te JMten,
mota' stiminc ur älv; vart vår Bussckung skjuten,
sju man skötte själv. lcvom vi ännu bra,

fast vi kung ej ha.
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Ynglingalagets eftermäle l bygden bkv' i $?01! sett gott. l
äldre tider voro de både respekterade och '. .,, ku. 41UM. UMer sista
halvan av 1700-talet synes en , " , hat mrätL Dybeck
antyder på ett ställe att '°den svemja äbiumimc~ ~
jande uselheter på slutet gav jaget

Aktningen för bussarna bidrog W ~ m m
dc sociala skrankorna, en bra duW w m M s.m = :m
bonde. "Ve stä'e dängde husboa å m m ~
men inför läge slog allt bon må arma l ~" "b' w4
också lagets disciplin, även när den var kbiL % m=lmE !~k!
tillrättavisas på något sätt måste hans m. m im ~ ~ ae-
taga i lagets åtgärder, och bonden fann sig käwi Umrt t±mmi
han själv en gång varit buss. "Ja va själv en sik a7 rä"µ t
ändå vassare, ja varch, för si! — — —°'

Den vördade och ordninusä|skande K) ,(.'4 .a, . : "
som kom till Oja 1812, då några av dc sista bussarna å== t-:·u i

livet, har avµivit det omdömet i en uppsats om Oja, att zvs k"= bes
bussarna egent1iµn aldrig var ond, om än deras framfan tamt
vara våldsam.

Vi kunna nog vara övertygade om, att det i alla fall var söm-
ländska pojkar med hjärtat på rätta stället.

l det fallet voro de lika ynglingarna i Oja av i dag, deras sen-
tida avkomlingar.

Särtryck ur Sörmkn&bygden 1949.

Vi känner nog alla ledaren för Iklaföreningen i Stockholm, veterinär

Dallmer. En strålande vacker septemberdag 195s flanerade han i huvud-

ståden, vilket är en fin konst om den görs på rätt sätt. Han kom så små
ningom fram till Kornhammtorg, där det låg ett apotek, "Ängeln", utan-

för vilket fanns en liten flock nyfikna stockholmare.

Liksom alla apotek hade även detta Bin symboliska gestalt, en förgylld
ängel, vid ingången. Denna hade av de otaliga duvorna blivit svårt ner

grkad och sklille rengöras och putsas.

Gubbarna hade rest två stegar, ängeln lyftes från sitt fWte och transpor-
terades mkta och varligt ner mellan stegarna av st&rka armar. Efter stor
möda hamnade så ängeln med sijrjå stora vingar på marken och gubbarna
kunde pusta ut och torka svctten ur anletet. Så Uger den ene: "De° va"

en djävel å va" tung!"

Sture Ni1sson Tre Rosor



SPELMANSFÖRBUNDETS STYRELSE 1970

Ordförande Arme Blomberg Holmfastvägen 8 151 36
Vice ordförande Gustaf Wetter Dalagatan 15 641 00
Sekreterare Henry Sjöberg Rönningevägen 38 150 24
Skattmästare Allan Ljungdahl Renlamvägen 5 151 50
Bitr skattmästare Bd Classon Karlshmdsgatan 20 151 35
Ledamot Thure Enberg Vikingavägen 8 151 38
Suppleant Helmer Johansson Björkö 150 15
Suppleant Christina Frohm Holmvägen 17 194 DO
Suppleant Bror Andersson Hemgatan 6 640 32

SÖRMLÄNDSKA UNGDOMSRINGENS STYRELSE 1970

Ordförande Sune Åhberg Frösungsvägen 52 613 00
Sekreterare Bengt Gustafsson Skogsvägen 20 613 DO
Kassör Tord Jonsson Jupitervägen 15 611 00
Vice ordförande Rita Carisajn Ekensborg 640 46
Vice sekreterare Kåte Junås Mörbyvägen 43 C 149 OD
Ledamot jan Erik Goude Erikslundsvägen 14 611 DO
Ledamot Christer Carlsson EskMgMan 49 633 56

Sektioner:

Folkdans Christer Carlsson Eskilsgatan 49 633 56

Lars Berggren Abrahamsbergsvägen 81 161 45

Barn och ungdom Maud Åhberg Frösängsvägen 52 613 OD
Sonja Waern Hammartorpsgatan 9 642 OD

Musik Evert Lindberg Brandkärrsvägen 150 611 OD
Bror Ryding Björkhultsvägen 18 A 632 29

Dräkt och slöjd Ingert Goude Erikslundsvägen 14 611 00

Studie jan Erik Goude Erikslundsvägen 14 611 00

SÖDERTÄLJE

KATRINEHOLM
RÖNNINGE
SÖDERTÄLJE
SÖDERTÄLJE
SÖDERTÄLJE
VÄSTERLJUNG
UPPLANW VÄSBY
MALMKÖPING

tel 0755-64686
tel 0150-10810
tel 0753-51007
tel 0755-12624
tel 0755-18888
tel 0755-10078
tel 0156-20020
tel 0760-32348
tel 0157-20489

OXELÖSUND tel 0155-32145
OXELÖSUND tel 0155-32460
NYKÖPING tel 0155-81788

REKARNE tel 016 -47068
NYNÄSHAMN tel 0752-12351
NYKÖPING tel 0155-16949

ESKILSTUNA tel 016-131272

ESKILSTUNA tel 016-131272
BROMMA tel 08 -259094

OXELÖSUND tel 0155-32145

FLEN tel 0157-11 133

NYKÖPING tel 0155-85462

ESKILSTUNA tol 016-139914

NYKÖPING tel 0155-16949

NYKÖPING tol 0155-16949
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