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Ar n)e-kmysuk£n bort®1aganiserad ?
Större delen av detta nummer är fyllt av debattartiklar av olika slag: flera av dem behandlar
spelmansrörelsens roll i folkmus jkens historia.
Frågan kan ställas. om de äldre folkliga elementen i vår spelmansmusik finns kvar i våra dagar. Historiskt sett kan man sedan drygt 150 år skönja två olika utvecklingsgremr vad det ai"
ler den svenska folklnusiken - en "romantisk" och en "folklig" gren. Den förstnämnda börjar
med nationalromantiken, representerad av C·ötisk& Förbundet.

'

Denna organkation fostrar en generations kulturpersonligheter, som lägger grunden för den
fortsatta utvecklingen. Låtsamlingar. satta i lämplig harmonisk dräkt, ges ut, Selinder skap&r
sina "folkliga" danser på Kung!. Teatern, hembygdsrörelsen föds, folkdamrörelsen (med Selfnders repertoar) startas, de första spelmanstävling&rna ser dagens 1jUs och därefter följer
spelmanslagén, spelmamförbunden. riksorganisationerna.
Vid sidan av den romanuska utvecklingsgrenen finner vi den "folkliga". som under såjiuna tid
förändras mycket kraftigt: väckelserörelsen. folkskolan, nykterhetsrörelgen och arbetarrörelsen för in nytt musikaliskt stdf. som förändrar den ålderdomliga mwiken. Dragspelet och
andra "nyare" instrument ersätter fiol. nyckelharpa. säckpipa osv. vid sekelskiftet börjar de
små danskapellen att bli allt vanligare och i våra dagar finner vi i våra gammddansorkestrar
den sen&ste utvecklingslänken. Detta är den folklika utvecklingen, som utan understöd och
ideella föreningar har förändrats efter tidens krav och överlevt.
Spelmansrörelsen är inte folklig i ordets vidare betydelse och lär knappast kunna bli det heller.
VI kan inte komma ifrån, att vi själva sysdar med musikformer som i den "folkliga" utvecklingsgrenen ersatts av andra. I och med detta är vi mu3eala,
De flem spejmamförbunden i vårt land ägnar sig inte längre åt tratUHonmpeL trots att tmdtionon säkerligen finns kvar. Ofta anses den befintliga traditionen (sekelskiftets danmuMk), ime
tillräckligt "it.r' och det händer, att v.{7 j traditionsbärare står f ett spelmamkg och efter noter spelar en för honom främmande mus!!".
Spelmansorganisationenia har i de flesta fall alltfbr sällan diskuterat sIn verksamhet. Man har
inte varit médveten om att man frivilligt eller ofrivilligt sjyrt utvecklii'gen.
0

Som resultat av spelmansrörekens (ofta omedvetna) styrning har folkmusiken påverkaW på
flera Utt:

:

.
Reperatoaren är "smal", huvudsakligen musik från 1s00-tak:s senai'e hälft.
Instrumenten har "normaliserats". FiOl, klarinett och r.ydcelh'upa godciimw, men ej
dragspel, gim"r, cittra osv,
Spelsättet har blivit utslätat. Alkpe] efter noter suddar ut Ge dialektala olikheterna.
Funktionen ändras. Mwiken är inte längre dansmusik utan uppvieningsmusik.
En debatt cm fojkmusike,:is rcll i det moderna samhället bör kurm föra spelmamröreken framåt. Genom att försöka återvinna forna tiders n tmik nch äpelsätt jctj genom att bredda vår
verksamhet. vår repertoar och vår instrumentering kan vi gm folklig musik till ett viktigt
indag i den framtida kulturbilden.

2

Du är välkommen med Dina synpunkter till SÖRMLANDSLÄTEN. Det är tillåtet att skriva under pseudonym, men i likhet med övriga tidningar vill vi att Du i brevet sätter ut Ditt namn
och adresa Hittills har ingen censurering förekommit. Bladet har lämre över hela landet,
så Dina ord når ganska många.
F. ö. kan noteras, att vi får en jobbig sommar med många stämmor, att den breda inventeringen av gamla traditioner pågår i Sörmland. att många är intresserade av vår verkmnhet,
att vi får allt fler medlemmar. att Christina Frohm och Lennart Erikmon kommit ut med en
skiva Nöp den!) och att red med intresse väntar på alla bidrag till näm nummer av SÖRMLANDSLÄTEN.

Med hälsning

Cl—e_·
Stockholms Spelmansgille har för sina övningar hyrt en skokal i Marta
skola. Vid en övning där, som leddes av den kände nyckelMrpospelmannen Närlund - som också har utgivit tre låthäften med melodier från
Uppland - utbråst denne förargat, när det ständigt skulle ligga noter på
ställen: "Va " e" ni för djävla spéjmän, som Inte kan en låt utan noter !"

.

&

,

J

Sture Nilsson Tre Rosor

m .
.
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Sörmlandsspelmannen och humorkten Karl Ling sade om en spelman:
"Han hade oerhörda besvär med de mest enkla låtar och han var verkligt
förvånad att han var så urstyv på staccato då han spelade för Zornmärkesjuryn, ty efteråt var denna kunskap som bortblåst. "
Sture Nllsson Tre Rosor

3

%ångdansen i SÖrmland
Eftersom det tycks finnas ett behov frän folkdanslagen att ha en långdam på repertoaren,
tycker jag det är lämpligt, att lagen i Södermanland dansar en långdam som upptecknau
i vårt landskap.
Den uppteckning som här följer är gjord på 1870-talet av Gustaf Eriksson från Åker. Han
anger Länna socken som källa och det var ganska naturligt; Länna-borna var kända för att
"hålla på det gamla" som Gustaf Eriksson säger.
Dansen tillhör den senmedeltida typen och har troligen dansats med försteg eller tresteg,
däremot med säkerhet inte med bräde-steg.
De flesta som läser den här tidningen känner min motvilja mot att lämna en modem beskrivning på gamla uppteckningar. Den stilisering som är en följd av en sådan kan kanske undvikas om vi alla försöker oss på att tolka den här dansen med hjälp av våra spelmän. Det gör
faktiskt ingenting, om Ni inte skulle dansa den lika i alla lag.
SölinXen
"De lekande ställa sig i flankerad ring d. v. s. vändande sig efter hvarandra och utan att hålla
j hvarandra. Nu sätter sig ringen i röreke efter lämplig takt och vid (sedajn) man flankerat
några varfv så vänder en sig om. Denne fattar med sin venstra arm under den mötandes
högra samt svänger omkring honom ett halfslag att han blir vänd emot mn närmmte. Den
förda fortsätter rörelsen så att han följer flanken sOUl förut, men den som nu blifvit motvänd fattar sin mötande med höger ann (sin) under dennes venstra Och svänger ett halfdag
att denne blir motvänd mot sin närmmte och själf fortsätter röreken så att han t?5ljer flanken som den första. Den nu motvände fattar sin närmaste under dess högra arm med sin
venstra och så vidare. Armfattningen kan omvexla efter godtycke från höger till vemer
eller blott höger eller venster och kan bero på inöfvningar. Damen kan vidare fortgå så
länge man vill flera varfv ringen eller laget igenom.
Uti Länna socken där denna dans blott setts och i byar hvarest ofta mycket barn finnas så
öfvade man dg gansk& tidigt och när dansen ledigt fortgår så är det en skön anblick. Några
ord till sången har man inte kunnat spåra. "
Henry Sjöberg

MUSIKEN

Någon upptecknad melodi till Sölingen finns ej. Som exempel på "lämplig takt" följer här
några långdansmelodier från Sörmland.
Den första är hämtad ur Svenska Låtar och är upptecknad av Nils Dencker efter Karl Rickard
Ahlberg, Sköldinge. När valsen introducerades på landsbygden hände det att de gamla långsandmelodierna fick tjämtgöra som valsmelodier.
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En polska ur Rosenbergs första samling.
mj

Liksom ovanstående melodi finns den spridd över landet. Observera släktskapen med engelUa
nationalsången l
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SSR
Kort hiUorik över "kootaktsökande" mellan SSR och Södermanlands Spelmansförbund:

7

]969

Sörmlänningarna deltar som observatörer på SSR:s riksstämma i Hudiksvall på
inbjudan av Hälsinglands Spehnamförbund.
Lennart Eriksson, Forsa, föredår att styrelsen skäll tillskriva de utomdående

7

förbunden. Mötesordföranden tar ej upp förslaget till behandling.
1970

Sörmlänningarna deltar Bom observatörer på SSR:s rikmäxnma i Stockholm (utan
inbjudan).
Undertecknad efterlyste kontaktskrivelse. SSR förklarade, att det ej funnits formellt beslut på saken, varför styrelsen ej skrivit något brev.

]971

Ett brev, daterat 24. 2. 1971. anländer kort före SSR:s riksstämma, vid vilken
sörmlänningarna ånyo deltar (oinbjudna). Ett svar i positiv anda med följande lydelse avsänds den 15. 6. 1971:
"Södermanlands Spelmansförbund tackar för den kontaktskrivelse vi erhållit från

l

SSR.
Sörmland står sedan flera år utanför SSR men följer dock med intresse dess verksamhet. Vårt deltagande vid de senaste årsstämmorna bör betraktas som ett bevk
på detta.
I en del frågor har vi olika uppfattning och vi ser det som en uppgift att konstruktivt deltaga i debatten om folkmusikens roll i det moderna samhället.
Frågan angående medlemsskåp i SSR behandlas varje år vid förbundeb åmmöte.
Vid förbundets senaste årsmöte beslöt mötet. på styrekens fördag, att uppdraga
åt styrelsen att kontakta SSR för att genom diskussioner försöka åstadkomma ett
närmande mellan organisationerna.
Vi föreslår därför att någon eller några representanter från vardera organigationen träffas för att under någon dag informellt få samspråka om det framtida folk-
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niusikarbetet i landet.
Med vänlig hälsning
Södermanlands Spelmansförbund
Arne Blomberg/ordförande
1972

Henry Sjöberg/sekreterare"

Någon inbjudan till riksstämman kom ej heller detta år. Sörmlänningarna uteblev
och sitter fortfarande (efter 10 månader!) vid brevlådan och väntar på det svar,
som förmodas vara under bearbetning pä SSR:s sekretariat (en halvtidstjämt: vil
ket drömjobb!)

jag tillåter mig tvivla på att SSR:s styrelse har den ringaste önskan om en återandutntng
av Södermanland.
Är det inte dags, att Sveriges spelmän skaffar sitt riksförbund en ny, funkerande styrelse ?

a

Beträffande den nuvarande styrelsens verksamhet kan man säga som gubben, som tackade
för maten: Det lilla som bjöds var lika gott som rikligt!
a

Arne Blomberg

6

SVFK'SKA BARNVISOR
OC'H BARNRIM
Samfundet för Visforskning är en stödorgankation
till Svenskt visarkiv. Samfundet understöder bokutgåvor med anknytning till folkmusik och folkUng.
]971 publicerades ett nytryck av johan Nordländers
bok Svmska tmmvisor och barnrim från 1886.
Medlemsavgifteri kan insättas på postgirokonto nr
65 ]8 48 - 4 och åir 25:-- per år. En blygsam avgift om man jämför med årsHkens pris i allmänna
handeln.

Min UUMo mke,
vår käm "M UPµi

KOM HHÅG!

Holger Wellander
' 17 juli 1912
hm' t dAB ~gt lämnat om.
Djupt orjd och mimad, men
l ljwt minne bevmrmd nv om,

22.5

Stämma på Torekällberget, Södertälje

8läkt och månn v7!jnner.

28.5

Hembygdsdag. Trädgårdstorp. Tullinge

9-12.6

Barn- och Ungdomsträff i Oxel&und

Il. 6

Sorundastämman

24.6

Julitastämman

12. 8

St&nma i Katrineholm (prel. )

13.8

Stämma i Nyköping OreL)

20.8

Stämma i Parken, Eskilstuna

3.9

Sparreholmsträffen (prel. )

23-24.9

Regionskurs i polskor
(Damare)

7-8.10

Barn- och Ungdomsledarku rs. Strängnäs
(Dansare)

Brrphammor den n man
1972.
GUNNEL
GuiUM och Chrlmer
·
och KJell
Troget har Du d'tld Kriivat
Tills Du foto kunde mer
Ro vi unna nu Ditt hjärta
Frid, mm icke världen ger.

21-22.10 Sundbyholmskursen
(Dansare och spelmän)
1]-12.11 Fortsättningskurs polskor, Nyköping
(Dansare)
25-26.11

Dräktkurs. Katrineholm
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Riksspelman Albert BostrÖm i Floda
konstnär med murslev, pensel och stråke
Albert Boström från Flöda mr t Sörmland en mycket
känd och uppmärksammad person. Han var fMd I %4
på lägenheten Tro8a under Glmmerm j julia men
han levde 8töKTé delen av sitt liv l Flöda.
Till yrket var han murare och som Udaio svmedigen
8kicklig. Han var bland annat med om att mum uFK)
kyrktornet i Flöda. Han kunde mura cKlkm 8pwar sam
ingen annan och de står sig än l denna du. [kl tar
hänt, att gamla hus med gubben Boströms spIsar har
rivits med det uttryckliga förbehållet. ut den ¢Xipo3
spisen skulle bevaras.

m

^

m

^

m

Allt vad han företog sig gjorde han raskt. rikug:t.
stabilt och konstnärligt. Han kunde göra allt med
sina händei och behövde icke gå den vanliga mgen
lärling - gesäll - mästare.
Han hade så lätt för allting, att han blev topp tunnor
rasande, om en hantlangare inte ögonblickligen fattade, hur han skulle bära 8ig åt som hjälpreda ät den
skicklige mUtaren. Därför var det sannerligen ingen
1Utt syssla att gå honom tillhanda.

Var och en som deltog f stämman fick ett märke, ritat av Ander8 Zorn, att bäras gynjigt 8om tecken på
sin rang, heder och värdighet. Albert Bo8tröm var
mycket mån om mn titel. Han var då mnnerligen
också väj förtjänt av utmärkelsen, ty han kunde 8pela
fiol som få. Han Mde sin särskilcki stråkföring och
ett mycket lndivlduellt 8pelsätt.
1924 upptecknade nu framlidne mug|kkon8ulenten Olof
Andersson nio melodier efter honom, däribland julita
brudmarsch, som speladcw av Spel Erker i Bie och
meden Karl Blomkvist. Gimmersta. jdita, under
Bcmröms ungdom8tid.
Mest bekant är dock Boström8 valger, 8om han lärt
av en dräng i Gimmemta. Denne vnr värmlänning och
kmjhdes Plllermolle. När Bcmröm skulle däppa 108
PIllennolles vals. kråmade och krumbuktade han 8|g
med både kroppen. stråken och fiolen, innan han Bälte
ijäng. Och sedan stod han inte att hejda. jag har själv
hört honom flera gånger. och det var varje gång en
uppleveke.

aé

m

a

Därom kan hans box], den nu 86-årige Ivar Boström l
Valla. avge många vittnesbörd. "Arpint utav tusan
var farsgubben, men mura det kunde han som ingen
annan", sUger gonen, som ärvt mycket av faderns
handa8kicklighet och kon8tnär8temperament.

m

a

¶
l
å
m
J

¶
J

Skicklig tecknare
Sko1b!lc!r,ingen var ringa under folk8ko|ans barndom.
Men Albert skrev verklig skönskrift, det har jag
många bevis på, och kunde teckna och måla, trots
att han väl aldrig hört tala8 om nUgot 8om heter
perspektivlära. l en skissbok har han med blyert8
gjort många teckningar av gamla hus och byggnader,
8om nu är rivna. Teckningarna tiger därför inte bara
komtnärlfgt utan även kujturhmoriskt vUrde.
Han kunde även mäh oijemälnlngar, Sbland kopior
efter berömda förebilder. men tör det mesta original
med personhgt valda motiv.

¶
J

]
]
]
]

\ ad skulle det ha blivit av Albert Boström, om h:tn
under 3111 ungdom kunnat få undervisning på Kurutaka·demien i Stockhohn och genare eventuellt l Paris " En
kon8mär, jämförlig med Anders Zorn. Carl Larsson
eller Bruno Liljefors ? För min egen del ar jag säker
p4 8våret.

Pifktmdks vak
Mc8t bekant var nog Albert Bogtröm j alla fall som
apelman. Tillika med Anders Ander88on i Lämringe
och Axel We8ter l vingåker repre8enterade han
Södermanland vid rjkg8pelmajj88tämm&n t Stockholm
1910. Dé88å tre var de första rik88pelmännen f Södermanland.

Vjd upptecknLDg6:jljmjet satt deo 1"Nte och otroligt
kunnige Olof Anders 'on lugnt c:n !µmnade, gorde
sina antecknlng3r och lät gur'ten spela 8å länge han
orkade. Efter ca paus bad Fan spelmannen spela val3en en gång Ull, vilket också skedde. Bo8tröm andg,
att ingen Mtnniska av kvinna född skulle kunna lära
sig valsen och allra minen teckm upp don på några

8
minuter. Men här fick han vara med om något. Bom
han ej upplevde mer än "n gång i sitt liv: upptecknaren lånade 8pelmannens fiol och spelade efter sina
anteckningar valsen f aentlskt lika med förslag, prvdnadsflgurer, stråkföi mg, 8tåccato, gll88ando, 8ynkcjper1ngar och Gud vet .Ult. Då tappade gubben hakan
men inte röster.. Med hög och ljudlig 8tävnma ropade
han till sin fru. som stökade ute j köket: "Mina. Mina!
Kom in. ska du fa hora pä faen!'°

!1:in \ ar en virttjo8 på 8itt lmtrument och han8 like har
p:j Jet området mig veterligt icke funnits bland de
se' rmländska spelmännen under 1900-tajot.
Allt kiinde som 8agt Albert Boström göra med 8ina
Nindci. Sonen Ivar har i sin ägo en ijö88å med en
konstnärligt sirad bö88kolv och ett bö8slå8, som inte
går av för hockcm &lltsamman8 tillverkat av fadern.
lcmrl igtvis gjorde han sina egna fioler, hur många
"et jag Inte. Han ullverkside ockU en baMfol, 8om
var ett mellmtlng mellm violoncell och kontrabm.
Den hade svårt 3tt hålla stmnnlngen och det av det
naturhµ Uiilet att stängr. rn:j8 dlmemoner ej var
3vpas8ade efter jn$trumentet$ Morlek. Strängarrm
dimeter var mttogeo (';i stor eller för liten. F|nn8
instrumentet kvgr nåipnstx-.s 'kulle det vara 8ynnerMen mtré8san: åt: 9tUcjcra det

"Valsernas konung"
En av j3oström8 elever var Carl Gu8tav Axelsson,
Flodafors. Denne sir nu 80 år och r|k$gpelm&n. Till
8ln musiklämres 70-årsdag år ]924 hade CG skrivit en artikel i en tidning och cUir givit hcmon', :'pi'00t(·t
"Valsernas konung", vilket Bo8tröm med stor till
fred88tällelse konmaterade.

En ·p·lmans µdafäTd

Strax efter detta var Seth Carlson j Strängsjö. Axelsson
och Boström från Flock på en Mor hembygdsfest på
Torekällberget l Södertälje. där publiken var ca ]0. C00
personer. Bo8wöm hälsades då av ledaren för fimen.
konstnären Torgny Dufwa. med den utel hm fått av
Axel88on och med en hejdundrande applåd från den tal-

Den gamle riksspelmannen ö1j¢ "Id 77 ån ålder år
1»31 Han begravdes l Floda kyrka och mjdeg på den
sIsta fUrden av ett 40-lal sönnläncbka spelmXn. som
dä var samlade :11! Spelmansförb'mdets årsmöte ho8
Ivar HulMröin pu Fc)r8 j Flodn. själv fick jag som en
sista hyllning tillsammans med john Carlö. Stockholm.
frän orgelläktaren spels'. "En spelmans Jo rdMärd".
8om då nyligen komponerats av u" Eric Ö8t.

rika publiken.
Det blev för mycket fö:' gubben. Han blev så rörd och
nervö9, sItt när han skulle ge hörbart och även 8ynbllrt
bevk för titelns riktighet kunde han Inte får fram en
ton. Han tappade hakan för andra gången och denntt
gång även rösten. Det var möpligt. Men han tog $k3dan igen efter en halvtimme. Då väj han vid sunda
vätskor igen och spelade Pfllermolle2 vals med en
bravur och vt rtijo8itét 80117 aldrig tfllf8rne.

En märklig spelman och konmnii r gjck bort med
Albert Boström. Genom allt som han Mmpat med
bina händer och genom alla strut latar, som ännu i
dag spelas av alla sömlåM8kå spelmUn, har han
skapot dg ett monujnen!, varaktigare än kopparn.
Gustaf Wetter
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'Lite Roaj —Raj ---Är det inte på tiden att vi gräver ner stridgyxan och
med öppnade armar tar emot det, va ? Faktum är att
vi till8amman8 skulle bli starkare. jag tycker mig
se hur medlem8rulloma växer och kasKrerna gnug"
går händerna av förtjusming. Vilket sug det skulle
bli i låtarna! Vad jag pratar om °' " Omspelet. Air8tås I I Vad trodde ni annars ?

Då kanske tempot i låtarna skulle vara detsamma
från början till slut med lite basar här och ar. [kt
kan8ke t. o. m. skulle gå att överlåta 8jälva melodispelet på dragspelare - då skulle troligen åhöraren
få bättre grepp om melodin - medan kompaMee överlåt8 till felorna. vilken uppgift de flesta felegmdare
redan nu har, då de i alla fall för det mesta aldrig
hinner eller bryr gig om att läm sig de låtar som är
påbjudna. Å du. Helge. vore inte detta något för SSR
att ta upp i skolorna exempelvi8 ? ? Vad tror du Ingvar
Karlsson säger ? ?
.
På en punkt är jag dock enig med potatkplockarna.
Skämt å sido, lika lite som john Erik88ons ungdomsorkester från Delsbo, Busk-Margit och jont-Birgit,
Gunnar Hahn8 orkester, jan johamson m. fl. presterar sven8k folkmusik, lika lite svemk folkmusik
presterar dragspelare av typen Andrew Walter, Sone
Banger o.l. Det i TV någon gång visade Väsa Spelmnndng från Hälsingland nugonstans lir ett praktexempel på hur situationen 8kulle kunna se ut om vi
löpte den linan ut.

Menar jag då verkligen att denna högljudda mukin
skall få "brunka 8önder" våra gmnla låtar ? Nej, det
menar jag inte. för vår äldre låtflora f form av långdamer. mar8cher och äldre pobketyper hör bara
sträng- och blå8in8trumenten till.
Men. handen på hjärtat, hur många sådana låtar har
vi pä repertoaren ? jag skulle tro, att en lätt undersökning skulle ge ett 8vår runt 25 %. Re8ten härrör
sig från tiden från ]850 och framåt 8ekel8klftet, dv8
valser och modernare polsketyper, då alltU drag8pe"
let förekom jämsides med fiolen 1108 vår allmoge.
Och mina damer och hermr, andra handen ock8å,
Ur inte de Mm 3v oss ett dragspeldörflutet ?
KjmiEke hiir vi spelat dansmusik l ett drappelsgäng
vi kom Ln i låtsmnmanhang eller kanske var
det f3rg;m smn var dr3k$pcl:lre "
En sak ur l alla fajt ssker Den stråkföring t form av
korta. knycklH stråkdmg. som utmärker de flesta
spelm&n8fö~dare j Sveriges avlånga land. härrör
sig från dragspelsspelet. Det finns alltså anledningar
att Inta en helt annan hållntog från "var" sida bin den
vi har för närvarande.
Gott folk! Öppna näven' I
H. An.
/%

f>i
Nej. jag 8yftar på något helt annat. jag vill nämligen
dra en lans för "piglocket", "8klnnjucket". "magdeburgarn" m. fl. namn. Det gäller a!ltU den fhrsta
enkla Kpen av dr,iµpe1. som kom Iii l landet vId pass
::: ,,ppersta-La88e!!! Har inte han k,mm,, ,,,.
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ideal vi ställer upp för obs bra mycket närmare lin
vi själva ? ? jag är nästan förvismd om att sådana
som Anders Zorn och Nils Andersson skulle ha höjt
ögunbrynen av gillande inför honom, medan sådana
företeelser som Stockholms Spelmamgille, Södertälje Spelmanslag m. n. knappt skulle ha fått en Axelryckning.
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JULITA BRUDMARSCH

"J

Nio melodier upptecknade Olof Andersson efter Albert Boström år 1924, bland de88a julita
brudmarsch, som här finns i faksimile.

"l

Lägg märke till taktarten! Det är struken takt - pä italienska "alla breve". Räkneenheten är
här halvnoten i stället för den vanliga fjärdedelsnoten. Rörelsehmtigheten skall 8ålede8 vara
dubbelt så stor som den normala.

i

Konstigt nog å r det många spelmän. l o. m. mg cket notkunniga sådana, som inte begriper
detta. Till ledning för dessa och eventuellt :udm fåkunnig3 musikanter har jag 8krivit om
marschen i vanlig fyrtakt.
Spela den med ledning av denna notskrift! Lår Dig marschen utantill' Sätt fiolen under hakan,
spela och marschera på golvet efter Din egen musik! Då får Du in hastigheten gram. Vi 8ka
spela den på julita Skans midsommardagen i samspel för första gången i förbundets historia.

Lycka till!
Gustaf Wetter

Albert Boström
7,9. BRUDMARSCH
q/tcr Blomkvist «'h SM Erhr
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Låten användes som brudmarsch i )u1itm ·När de halva tonerna spelas,
ska de vara milda·, säger Boström.
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JULITA BRUDMARSCH
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UPPROP
Vet Du någonting om gamla seder och bruk i Södermanland ?
F. n. pågår en stor undersökning om detta inom landskapet och vi vill
gärna ha kontakt med intresserade. som dels kan hjälpa oss med insamlingen, dels kan lämna upplysningar, som kan vara oss till hjälp,
Är Du intresserad, så ta kontakt med:
Lars Berggren
Box 29
643 00 VINGÅKER
tel. (0151) 10574
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EN FIOL- OCH DRAGSPELSRAPSODI
Broder Härdelln, jag tar ml® fribeten att tackjb de!
från alla dem 8om ajlmrligt läser denna tidntX ju
vill även tacka alla dem som skriver ull detta - fbr
obs spelmän e,n,da kontinuerligt åcerkommmde - orWj
men frkm8t s"uananlands SpelmmsfbrtxM och
de88 redaktör Arne Blomberg.
Din lediga och utmärkta beskrivning av en xndmgUrnrna för spelmansmusik maste kum3 läms 8¶
alla. Det är pedagomk j ål sin enkelHt åar dm jr

Mo,t, drag8pelet har du bra saker men inte allt. Du
får ockd tänka dej vår tids teknik. Det betyder att
dom kan sätta in hela Älvkarleby kraftverk Bom förstärkare och bamrna kan överrösta ett helt spelmanslag.
Så får du slå i ,al,l,a, våra 8pejmansförbund8 stadgar
a: det i regel är formulerat. Att spelmamlagen verHr och bevarar vår gamla 8pelmanstradiuon. I
Stock±K)lmg Spelmmsgllle skulle det ändr:w i stadgarm. ju fbreslog, att då man ändå rotade i de8ga.
Hrde c:ae (som l Svenska Ungdomsringens 8tåtuter
för Zom-mä rket. lRBtrumencen ti r anpplvna). införa
fjol.

,, ., y,,] .N ,tp3. klarinett. pIpor och horn. Annars

bott) bäst.

Uid n Nfam. m mm sl:ip:ir in bensinfat en vacker

Du vet nog inte. 3tt det j HtmnglaM nnm cd mm¶.
som känner spelmanskulturen från de trakter t
Skåne ar jag har min släkt. Han vet. alt då jag var
pojke och började blinb med mina silliknande i*on.
spelades enbart unisont. V3r det någon som hört
regementgmu8lkskontrabasama8 ( ?) bom -ta -ta och
överförde de8så ljudvågor via huvud och fingrar till
strängarna. fick han ett Igenkännande leende av de
övriga.

u gpeh=mlBR 'W N M W _K) »§54s j stadgarna. "Spelmän

W- m ju New då jv ordföranden uppmärksammad

Men så kom dc "stora kanonerna". Berntsson och
Enninger. och med dem 8tummorna. Men nog minn8
jag de otaliga korpspelmännen. 'Wolograbbama" och
de många originalen och deras spel.
Det finns l spelmandltteraturen många små pärlor,
som desm mixat ihop. men de8sa gubbar saknade
något, som dom tyckte skulle "förgylla" det hela.
Av dem minns jag: (8om vi hört Kungs Levi och
Alm Nils) ostämd fiol. medljudande lösa strängar.
nynnande j pauser och rakt stall. Frågade man varför dom inte kupade 8taljet. fick man som svnr:
"Det blir finare harmonium. " Eller medljudande lös
sträng: "De' hörde jag pä Ruvinge Hed (m illtärmusIk ?)" Det var CJCUl8 uppkttnlng om andrastämma
troligen.
Men det var dragspel som du säger du aktuQlscrat
inom (olkmwiken. Varför har du gjort dethi ? blir
ju naturligtvis en stilla undran. Dä refter tvekar du
att ge dej In på det du aktualiserat. därför att du inte
är klar om din egen mening l mken. De° e" ju ett
helvete. Du Uulle ha gett tusan i drajppelen. gjj hade
du haft det lugnt och skönt med mungkorven och Odåkran. Men man ar hfälpsam och det Ur du bett om
i slutklämmen.
Våra pennor hm' varit l kors Pil samma temn. tror
jag. l "Hälsingelåten". men jag vet inte om mitt inlägg kom med. jag fick aldrig tidr,inµ'n Men till
heder för ditt goda initiativ 3tt 82itlj liv i de äldre
HXkingemelodema. Uven då tog jag del i hälsingarnm tidning.
jag Kr bara rädd att min hjälp skall bli som l en 3v
Mark Twaln8 fabler, där lejonet fångat en råtta.
Rättan bad fbr 8ltt liv och lejonet hörde rättan säga:
°'Om du glXpper mej, 8ka jag hjälpa dej en annan
gång". Någon tid 8enare blev lejonet fångat och bundet av rep. Råttan kom jU8t a Wrbi och lejonet bad
a råttan gnaga av repet. jodå, råttan rusade fram
och pagde av lejoneW 8vm8!

UJlar numem 9c) alh för t o m
SolväW'. måuc jag Dv3m.

dom som går på

Då vi !947 getmn Sy. Spelmäns Riksfortmnd erkändes
Bom kultur av Stat och AkMem, var detta grundat på
de instrument jag ovan uppteckmit. Och detta axjwr
j:ig förpliktar. Även detta talar mot draémjelet. Skall
vt inte då även ta fram interr.auooel]a crkänmnden
av vår fiolfolkmusik. som bl. a. en känd dirigent
(Celebidache) framförde j prcs$én. Han uppmanade
oss att till det yttersta 1ö"sUka ber ia m en så sällsynt
klenod.
Många äro de recerwenter, som RkrWer om Just tolkningar av musik. Vad skulle det likna med ett dragspel i en Mozartkvartett eller bnsuh till en Schubertromans ? Så förcmäller jag mig ungeMr den formen
av känsla mot den musik vI sy83l&r med, trot8 att
den'är av den "lätta typen".
Som du vet. lir jag fujktUncUgt autodidakt, men med
den fart fnikmuMkdalckten Minner 'nraderam tycket jitg inte att vi själva, som sL'xr m:tt i folknmik1· acn, 8kaj] medverka till ändring av det gamla
Rpelman8laget8 musikform. Numera, då folkmudken
haft migot av vind l 8eglen (hr det SSR:S förtjmt ?),
kan inte en flokpelmm framtdcja förrän, åtntnstone
i TV elier radio. alla t$vr!g.i insuument l en som
"Attåcca" 8k$lll vråla eller dåna in. Dcssa tidens
uppmiirk8amheter mot oss flokpelmän och melodier
bruknr blott bli, 8otm sdlf modernt, cm dngslända och
dränmjän8t.
EBI dragspelet har du även :'i'gt 'i) 'kl. Soni tfll:igg
kan jag såga alt jag nUirkt att det l utlandet används
mycket till nationaldanser och ?017 du skrev. till
den gamla dmmnusiken å :' det del givna Instrumentet.
Det lat: hade av $kjn$k i!c1di.'!ckt gnuggude jag bort
under två ar på ett skarm :dqp(0nslocat. så ytterligan två ii r med draCspel p:j oiik.1 utedansbmor, med
den tidens dragspc'kreput um .
Att var och en (år utcrycm sIn mus:kalitet på 8itt
shiit är också rätt b9de beträffande väj av muMk och
val m' instrument, men inte ihop med ett 8pelm&n8!36, som är0 8ig självt nog.
F5r ca ]5 år Bedaln dök en gitarr (8om är ett vKl 8å
gammalt imtrument 8om f|oleh ?) upµ med ett 8pcl"
måndag l Universltetmulan, men det blev utvxnmg.
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jag har hört Nils Ol88on i Sundsvall 8pela utomordentligt bra folkmuMk på dragspel. Han lack om till
fiolen och fick rik8märke.
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Någon "kulturknutte" tror jag inte att jag ar. fast jag
vill ha, 8oky) en rik8dag8man uttryckte det. "nå b
jävla ordning" - rätt hmruxnent på rätt plm.
"Apo@ama°' 8kriker ibland för sin sm mor. tbllubd
för mera kon8t, ibland skall vi mouotmm. ibLud
8kall vi ha en vänlig vecka. Kläderm. håret. skuget skall vara sä och så. Alla 8k3 aktwems om
man gör mjnma sak för musiken. br ju inte det u
märkligt.
Detta med applåder för dragspelet meo mte [Or fiolen är vä] inte så viktigt. Här j Sujckbdm8 Spelmams"
gille har vi försökt med drag6pel. mm man ngmde
att dama till det. På Modema Museet. ar konstifika 8äjcer händer. inte minm inom den 3vantg3m$tiska musiken, kan man få höra våra finaste "profeter" j form av Fläsket Brinner eller Grus i Dojan
och allt vad fina namn dom har. Där var ocKU en
bleckoktett. en sängkör med nysningar. hostningar
och agitatiomvrål. Allt togs emot med en pliktskyldig applåd. Så kom det 6om jag betalat inträde för.
dalaspelmän, och då behövde man inte ta miste på
temperamentet ho8 publiken. Det blev kvällem mest
8amfällda avgrund8ovä8en j form av applåder. Gamle Atterberg (han med "[k Fåvit8ka jungfrurna")
satt apati8kt lysminde till allt, men då var det han
Bom re8te sej och applåderade.

W

0

Recen8enten i Dagens Nyheter 8krev en spalt dagen
efter på 40 mm om spelmännen, men de övriga fe"
nomenten fick spalter över hela bladet. Så har man
ju numera särskilda popredaktörer för denna vår nya
Industri, vars storm sorg tycks vara att inte, 8oyyi
fiolspelmännen, bli erkända som k,u,l,t,u,r.
Hade han Bom recenserat Svenska Låtar, PetersonBerger, mött en av dessa °'popspecia]i8ter" hade
väl det norrländska temperamentet . som du skrev
om, exploderat, som det hände för honom på Väsagatan. då Moses Pergament fick sej alla tiders dagsedel. Nu har vi blott en musikkritiker som kan sin
sak, Brandel.

Harald Närlund, på sin tid ledare för 8pelman8laget
"Upplänningarna", visade rätta ddan mot applåder
och lfn8lö88. Han var gärna 8edd och ofta engagerad
med sitt lag hos Radiotjänst, men då Närlund amåg
folkmusiken mi88gynnad genom att den 8äjnde8 på fel
tid. före kl ]9. 00, och inte fick det ändrat, 8pelade
han inte heller mera. Det var rätt ljud i pIpan.
Kulle jag så efter denna plädering föm&ca få fram en
kon mening av mitt tyckande och menande, 8kulle den
v3t8 så här: Tafsa inte på det gamla hederliga 8pelmmskget. som å r i sej självt nog med sina uråkar
ach ar ett 3rv från våra fäder. Ett arv 8om vi Mtälk
"
tmmra och bör bevara. Det kommer ändå
med riden ut diajektalt självdö.
Sekum7genMen går hå rt fram. På SO-talet var det
m muikar¶ektör. Bom försckte få Zornmärke fyra
~r. N W misslyckus. satte han sin titel under
m artikel t DX. som hMe ull rubrik: "Måste folkmusik läm llh "' Då fick Ud m3rke.
En av våra dagars störsu textM1attare skriver i en
kvällstldniog: "Man ^ Inte W förvåm sej över hur
dumma folk är då det galler texten. " Det är iote ajl8
konstigt. då de redan 8om barn j daghemmen och därefter hela livet får lyssna på imponerade negerMnger
i alla dess varianter genom magsmedja dygnet runt
och l form av miljöförstöring av ett jetplaxw ljudnivå.
En pianist, Käbi Laretei. talade om, att då hon Spelade fel i en kon8ert, som var av en atonal kompcmtör. var det Inte en i salongen 8orvj observerade det.
Tacka för det, så uruselt 8om unaken numera blir
uppbyggd. Det är vanligt numera att folk kommer eller går på konserterna där tolvtcmverken spelm.
Men intet ont om dragspel. Bara dom inte blanda8
med ett 8pelman8lag så må dom gärna få applåderna. om man kan bli fet av sånt.
Hoppas.att man nu inte blir vild av detta l drag8pel8kretsar. Men nu är alla farliga och vilda djur 8lut
utom i Umeå. Där lär polisen ha hundar som äter
studenter. Detta var väl, som bonden 8å" då han
klippt grisen. °·'mycket vUen men lite ull".
Sture Nilsson Tre Ro8or
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Botkyrka Gille inbjuder till trevlig samvaro med
spel. dans och andra begivenheter l Trädgårdstorp.
Tujllnge. söndagen den 28 maj klockan 13. 00.
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Anmäl ditt lnwé88c till Lennart Stenbäck.
tel (öB) 71] 59 68 eller (ÖB) 774 64 10.
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INSAMLING AV FOLKLIGA SÅNGER. DANSER,
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DRÄKTER OCH MUSIK l SÖDERMANLAND
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För att bredda den imamlingsvcrksmhet. som
Södermanlands Spelmaxwförbund har tx·dnvie sedan
30-talet, kommer Spehnansförbundet ullsam mans
med Sörmländska Ungdomsringen att sanda ut grupper av medlemmar för att göra en tot31 invcnteriw
l landskapet. Det vI i första hand vill göm. att att
bilda obs en uppfattning om vad som Iuuj8 kvar 3tt
inventera om gamla seder och bruk.
Etapp ett av inventeringen bestar av en utfrågning
av samtliga boende på landskapets ålderdomshem
och på de flesta pensionärshemmen. (vi W tyvärr
inte söka upp nita gamla. dvs även de som fortfarande bor kvar i sina hem. eftersom detta skulle
bli för arbetskrävande. )
Etapp ett. som vi räknar med skmll rmultera j
5-]0. 000 ifyllda inventer1ngiskort. beräknas vara
dutförd under april/maj l 972. Efter genomgäng liV
materialet under sommaren. swrlas etapp två hösten 1972. Den kommer 3tt tillgå sa. 3tt vi gör samma runda. men nu beväpnade med en utförligare

frågelMa 88XTlt band8pelare. Denna gång besöker
vi inte alla, utan har valt ut dem 8om vi funnit mest
positiva vid vår fOrma frågeomgång.
För att det hela 8ka]l fungera, har vi Ut8ctt kontaktmän inom landUapet, 8om var och en wj8varår för
uppteckninparbetet inom vi888 8oc\unar.
088 veterligt har en undemöknlng av detta slag
aldrig tidigare utförts l Sverige.
vIll ,Du, hjälpa till. 8å ta kontakt med:
Lån Berggren
Box 29
643 00 VINGÅKER
tel. (ölS]) 10574
Huvudamvariga för inventeringen är:
Ame Blomberg, Södertälje
Henry Sjöberg, Rönninge
Sune Åhberg, Oxelösund
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ANGÅENDE OA:S MINNESSTEN
0

q

För drygt fyra år sedan gav undertecknad utlopp för en del kritiska synpuhkter mot SSR
och Musikhistoriska Museet under rubriken "Några reflektioner om SSR i allmänhet och
Spelmansåret ]967 i synnerhet".

~

2

Huvuddelen av kritiken är tyvärr befogad än i dag och fortfarande har ingen redovisning
lämnats från Musikhistoriska Museet över de insamlade medlen till Olof Anderssons
minnessten. jag tillåter mig därför att ånyo publicera en del av mina "reflektioner":

~

.j

a

.J

m

.J

M

~1

J

~

~

ma

S. S. R :$ änämä! är ·atc ta hand om de för landskapsförbunden gemensammj 3rbet$uppglit¢rnj.· En sådan uppgift ansåg jag vara att resa en
minnessten på Olof Anderssons grav. Förslag därom väckte jag på folkmusikkonferensen i Stockholm den 5/3 1965. Ett cirkulär, undertecknat av Emshcimer 'Ling, W«tcr, Arnmd, Knivkarl och Henry Jarild för 5 organisationer förhmdcs av Jjn Ling, som bad mig ombesörja distributionen. Genom
ett välvisc och $jmjrbet$villigt beslut, undertecknat av Knis-karl och Helge
Nilsson, uppmanu ull S. S. R. anslutna organisationer att icke ca någon
befattning med dem cirkulär. Stenen restes dock den 23/8 1966, O. A:s
födelsedag, enligt de närst.icndcs önskemål. Då hade Weuer lovat, att
Sörmlands Spehmnsiörbund cnsjmt skulle stå för kostnaderna för den händelse Knis-Karls, Helge Nilssons och iu antager Flodéns ädla tankar om
samarbete burit frukt. Nu restes stenen genom bidrag sent omsider från spelmän och folkdansare i hch Sverige. Men sannerligen säger jag: Detta skedde
i c k e tack vare S. S. R. utjn trots deras bristande samarbetsvilja. Likväl har
Flodén mage au i en artikel i Spclmnsbladee 1966 — i vilken artikel mitt
namn givetvis ej nämndes — skrim iöliinde vackra tirad:
·Dee har för Sveriges spelmän vjrit en hederssak au hugfästa Olof Anderssons minne på ett säte lika bestående som hans gärning.· Man kan förverkliga en hederssak på olika sätt. Dcc sätt. pä vilkec Knis-karl, N. A. Flodén
och Helge Nilsson gjort det, länder icke dem själva eller S. S. R. till heder.
Hederligt folk har den åsikten.
En annan intressant detalj i samband med insamlingen är redovisningen
för inkomsterna och utgifterna. Medlen insändes till Musikhistoriska Museet,
Stockholm. Efter många påstötningar fick jag namnen på dc c :a 350 bidragsgivarna, dock utan uppgift om inbetalat belopp. I december 1966 fick jag
från Musikhimriska Museer följande upnifeer: Inkomster 4.306: 50, utgifter 3.332: 50. Saldo 974: —. Stenen kostade enligt räkning från Sigfrid
Erikssons Stenhuggeri, Ekscorp 4, Ystad, 2.244: — kr. 1.088: 50 kr. är således icke redovisade. V3rc har dessa utgifter gått? Vid avtäckningen den
23,'8 1966 deltog från vin förbund Wctter och Georg Claesson, från Stiftelsen Sven Kjelktröms minne Axéll och Rydberg, fdn Sven$kj Un6dom$ringm
Oscar Persson och irån S. S. R. Nils Hdlborg. Mig veterligt hjr ingen av
dessa rcprescntanrer jv de irmmlade medlen erhållit ett enda öre för sina
resekostnader. O. A :$ änka, fru Ånnj Andersson. och dotter. fru Stina-Greea
Olofsdouer, har ej heller för sina storj kostnader i mmbind med gravstenens
avtäckning fått något bidrag av det beloppet. Det hade ann3rs kgac nära
till hands. tvcker jag.
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Om dans i bibeln

J

Dän8 ingick i kulten l dc förkristna n.·hgj~rna ud Qstra Medelhavet. Dans förekom även i den tidiga
krUtna kyrkan liksom inom judendomen l njKrj f:ill hm' den tmkr:Ua cjUsen i den krMna kyrkan levt
kvar till vår tid. Ånglarms dans ttjr betraktat» som en forcbild.
a

Dam numns pli flera ställen l Gamk Testamcmcc Dc fkm av oss känner kanske ti]] damen kring guld"
kalven (2 Mo8. 32). Den ]49:c psalmen l Psäareo 1Nrjchjller en direkt upµmaning till dam:

,
a

HajleluW
Sjungen ull Herreos ara cd ny ~.
hans lov l de frommm fbrsamhXIsrael gjädjc 9jC över sir ~tt.
S1%$ Httj fmjde sig cner sIn
Må dc 1063 hans earno under dam.
ull puka och harpa Inj de lov$)~ Ekxkxr

,
a
k

^

l Nya Testamentet bör nämn38 de förebrående Kristusorden (Mxu. !j:l7 och LU. 7:32):

"Vi hava spelat för eder.
och I haven icke dansat:
vi hava sjungit sorgcsang.
och i haven Icke järn rät eder. "

a
~ m

a

Dansens vara eller Icke vara har ofta di8kuterat8 inom kyrkan. Den som vill veta mer hänvi$a8 till
Louis Backman. Den religiösa dansen inom krmen kyrka och folkmedicin (Stockholm ]945).
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Tord Jo

a

cMer om danS
^

I anknytninµj till Tords rader härov:in om dam l Bibeln
kommer jag titt tänka pu detta med dam "förr i tiden".
Det finns sa manga danser, c1Ur man funderar p:i ursprunget och kamke framförallt fundemr på varför de
dansm.
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Som exempel kan niimnn8 björndansen l de olika former den förekommer l vart land. Den vunl|Xa8te (ormen i syd- och mellamvcrige är den. där pojken
ligger rak l;önk på mlvct. stödd pli händer och tar,
8jlnlt hoppar rakt upp och ner l takt med mu8|ken.
Idag säger vi att det är ett kr:ifl- eller uthuliiXhetxprov. men un K:lng i tiden måste en dana uv det här
Mgct ha haft en helt .innan innebörd
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De flesta uppteckningarna visar nit tMkcn har en
kvast eller en halsduk Aom han g:ir och viftar med.
Når han kastar 81K (rammupa. sätter han lam Kiasten mellan stim ben. All detta en gung halt xin giwm
8ymbol|k lir gamka klart.
Den andra björnchunsformen. mn Ii r mnlig:ist i norm
delen av Sverige. har en helt annan innebörd. Den tillgnr 8:1. att tv:i pojkar MUller 8ig mittemot varandra
och böjer xig fram sa att den ene pojken sticker sitt
huvud mellan den andres ben. varefter den nndre bUjer sig över den förme pojkem rvKK och tar ett stabilt tag i denne8 lår. Därefter höljer man över dc bå-

da en fäll. hekt efter björn. varefter de "lufsar" runt
rummet. Dansen kallades också för "härma björn" och
ormken till att man härmnde björnen var den kraft
man trodde att nian på detta sätt 8kulle få från "8kogarnas konung".
Ett annan exempel lir den mycket vanliga bruddansen,
µom tUlgar på följande Utt:
Sedan bruden daxwat med alla fllckoma, döto de en
rink kring henne, varpå hon tog av sin krona eller
borda och upp8ökte det huvud. vartill den passade.
Dcij karl, 8om fick hatten. och den flickan, 8om fick
kronm eller bo rdan, 8kulle bliva det nästa par, vau
bröllop gilledaget skulle fira: varför ock deras huvud.
som påtänkt en sådan förening. alltid voro dc som
passade för hatten och k ronm. ScUn k ronan eller
bordun blivit påsatt den flickan. \':1:'$ kårme hopp var
närmast uln fullbordan. börjadc alla Mckorna en ringdans kring bruden. ciiirundcr hustrurn:j 3kUllc försöka
au rvcku henne fr:tn dem till mg.
Pnlsk:in gick undri $t"j ')'"h l:i:'m; en stund varade 8trlelen. men huM rurn:i segrade äntiWen och bemäktigade
uiX den unga brudcm Ku r¢src'qtod henne en ceremoni,
aom numcm ar al|dcleg hmiagU. Alla flickor nyttjade
den tiden tungt har. som (1nt.idcä i nacken med tvenne
langa flätor med inblandade blau band och lintovor och
uppf'mes sedan på bakre delen av huvudet i tvenne
trekanter med trubbiga vinklar och ena lang8idan uppatviind. Framför dessa buro de över hjä88ålj bördan,
det breda sammetsbandet, som Ristades med ett 8ilverspUnne l nncken. Sedan hustrurna erövrat bruden,
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framställde de en gtol. och en av dem avskar nu hennos hår, under det en arom framkom med ett trekantigt vItt kläde och band det kring hemes huvud så. att
snibben hängcic neråt n ggen. Denm prydnad kallMes
klut och är än tag skånska bonaugtruma8 UJmänm
=cbonad. Under hck akten fortfor musiken.
Nu döto de gifta kvlnnoma en nog kirWg deo Nkjua&
bruden och dansen börjades åter, under vilkeo brudgummen 8ku|le bemäktiga ylg 8fn brud. Det drUgdt ej
länge innan ringen var bruten och omhmmode rarandra dansade nu de nygifta e:j stund på tvåjm
'
Musiken omväxlade da. och cd för detta ullNlje m
polska 8péindes. vId b liken musfknjntem8 Bj~'
Icke blir den bruden fhcka mer.
Det hon varit. har nu Rut.
ICke vill hon vara f)ick3 mem.
Nej! hon har länge önskat dut.
Tralla - mila" r3
Tralla- mila-rå
ja hon har länge ömkat slut.
(Ur Nicolovius: Folkllvet l Skytts härad i Skåne vid
början av 1800-tajct, ]847)
Här dainmr mm j ring. Ringen är otvivelaktigt dansens mc8t primitiva form och vI kan bl. a. se exempel
på detta l bibeln (8é Tord jon88ons inlaga ovan). Man
kan t. ex. dansa runt i mänen8 eller solen8 riktning
som en hyllning. Ett bra exempel på detta är "dervischernas" Uns.
F ran manga kulturer finns den uppfattningen, att en
ring betyder en hyllning till Åolen. men två ringar.
som rör sig i motsatt riktning. är en hyllning till
månen.
Lika väl som dmsCormationen haft magisk betydebe
lika väl har stegen i damen en gäng hatt en djupare
innebörd. Ett av [avoritmotivcn lir hoppet - ju högre
hopp, deeto bättre vlixer Krödln. Den här uppfattningen finns hos alla clvlllsationer med övervbikande Jorc1·brukande befolkning och den iinns även l Europa.

man dajn8ar, glädjas alla andar, och Sä gör också människoma. Wr man damar, vbcer all gröda bra. när
man inte ckuwar Växer all gröda dåligt. " Detta är inte
något sWciellt för Nya Guinea, utan vI kan finna samma
tro på angeng förmåga överallt bland de primitiva folkslagen. Famell har fömökt förklara detta i sin bok
"The Evolution of RelSglon" 1905:
"De ociviMerade folken har en allmän likformighet l
sid tro. trots många lokala varfatSoner när det gäller
nmUer och myter. En ursprunglighet 8om bygger på
w de alla har gemensamt en ur8prungl|g religion eller. kmgke mer lättförklarligt, alla mänskHga hjärnceller }k)0 olika mger på samma gtadium nv utveckling
ar mom©t> för samma typ av religion byggd på likt de omghmnde tingen. '
=

Aaj Ib' CtUj8CD

Lout9 de CWs3e dennjer3r dmscr, l sIr, bok "La dame
mctcme et moderne" 1754 som "l "j rt dé9 ge8ce8°' och
det är gansU klar. m han med dem inte menar fötterr,a9 och benens r6rehe. Mänp 3" dc e©'ptjska inskriptionerna vkar att arm8m&8 rUrelse spelade lika stor
roll som benens Bilder från grddska umor vimr 8h
huvudets röreke och även kroppens. är vf kriga ingre"
diemer i dansen. Den indi ska tempeldansen visar former där benen stå: helt stllla medan armarna och
kroppen rör sig rytmigkt.
Som en motpol till
modedamen, t. ex.
iram och tillbaka,
på en plats. Trots

detta kan vi titta på den europei8ka
en kadril j. Uir rör man sig enbart
länga smnder står nian helt 8tilla
detta är det ingen 8om tvekar om

att Identifiera detta som dans. . . .

Den vanliga8te cleflnlUonen på dam är "rytjnl8k rörelse till musik". Ni km $jäjvR sätta er ner en stund och
fundera pä vad detta kan innebära.
Som wslutning pa8sar kanske ett orcbpråk av johanne8
Kudus Dudalm [rån haxw bok "Swar uppå ett Bref tll en
An Wän, hwaruti han tröstar honom ordspråkswljs
15fuci,' den almänna olyckan", utgiven ]71 S:

Hos primitiva ColkMg i Awtmlien lyfter dansnma
barnen för Att de skal] växa bättre och 8amma idé
finns 1108 mödrarna l Provence. som vid damen runt
altaret lyfter 8ina barn för att de skall bli långa och
välväxta. '")(Ln8er karaktämemde av långa Meg har
qajnm3 betydelse och l l.ant:ius i Tyskland har det
varft mnlW ·1tt d:U)bå o'n d:ins med lwiSd hoppmeg
runt de nyyjtt3.
Hur skaR man dit definiera dans ?
D¶u18 kan definieras på många olika sätt och vnrjc definiuon har en liten smula sanning i 9fé - Nit beror
på vilken utgångspunkt mm har. Men c'n 'sik kr klar
- begreppet dåxj8 innchöll en bly manga andrst faktorer än det gör iaq.
Chnjmers berättar l sdn bok "Pioneering of New GulneW'
ism att han frågade lnfWngama: '°V&d har damen för
betydeke :"' Svaret han fick vAr ungefär följttnde: "När

"Det vill mer Ull dans än ett par nya skor "
Rönninge i mars ]972
llenrv Sjöberg

Q) BE"
?C)RNMÄRKESL'PPSF'S:I.Nlb'GEN
TILL SÖRMLANT' 1973'
Södermanlands Spelmansförbund och SBrmlän&ka
Cngdommngen har fått f uppdrag att anordna uppnelning för Zornmärket 3ommaren 1973. Tid och
pk:s lir ännu ej definitivt bestämda.

i9
ÄR FOLKMUSIKEN "FOLKLIG"
av Håkan Roos
Folkmu8iken har sedan länge huvudtmkligen äskuteräls utifrån rent mwikaliskn synpunkter och med
krav på t. ex. Mkthet" och traätionsnkughet.
Df8ku88ionen om folkmusiken har fördjupou' l 63m band med den nyn folkmusikpopuhriteten DCatm
knyts nu till de yttre formerna och man W m rydigare se konturerna av olik:i $pdmanskmmoncr. I
huvudsak har vi en ideologigk kjyfw t sMmanUåren:
å ena Man de "konservativa" spclmamcn. för v1lkm
de etablerade formför3ndring3ma ar g)älvklam fbruoättningar (notspel. folkdräkt. $ulmmmKämmor.
andra funktioner. andra forum etc). ii andra gkhn
de "radikala" spelmännen. för vilka dessa formförändringar å r elakartade tecken pj att spelmmsmusiken håller pa att gå förlorad j sitt naturliga 8octaja
sammanhang. Frågan gäller folkmusikens folklig3
förankring. Är folkmwiken "folklig" ? Är spelmansrörelsen "folkligt" organiserad :'
Folkmusikens historia
har j huvudmk tre 8keden. Dé8så avlö8er varandra
Inte helt utan "lagra8" så att vI inom folkmwikcn har
fått tre "nivåer" med olika social och kulturell stntus.
Det första skedet är den långa folkliga utvecklingstiden, då folkmusiken hade sina speciella funktioner och sin bemämda sociala förankring. Även om
t. cx. dansen hade högrcstånds- och utländska förebilder. hade musiken sin karaktäristiska "sverwka"
folkliga priigel.
Tidigt skedde emellertid en direkt påverkan av främmande musikarter som kyrkomusik och senare komponerad konstmu8ik. som 8pred8 bland allmogen av
kongl. hofmu8iker. kanto ror och regementsmusiker.
(Betydande regionala olikheter.) Med dessa spreds
även konstmusikens spelsätt: det folkliga mönstret i
folkmusikens utveckling började paverkas.

mcm u|)p8eendcvuckame och strävandena att bevara
folkmusiken mynnade 8:1 måningom l en kring 8ekel·kiftc·t nvbildad nationalromantisk spelmamröreke.
rean t\ wcl har vi iniUatlvtagama. myndiga personer
som H:izclium Zom m. n. . att tacka för att (olkmusU«'n spelas i nuvarande omfattning.
Men med tidsavstånd kan vi peka på en märklig mcial
klvfw som då upµtod mellan 8pelman8rörelsen8 överH'grnad och spelmannen i gemen; 8tmvandena att bem m folkmimken hade nattonal romantiska motiv (som
H. 3. imjebar vverborna Idee r om att folket8 - annar8
u m - seder och bruk utgjorde restema av ett stolt»re cKh mem kraftfullt förflutet och därför måste
Tbdd&i6 3t eftcrni riden. )
Drtuu am~rommik hade Kjy'cCv1$ ingen förankring
Haind
sµlv ut# vjr en ideolop i överklasskretsar och bWd kcmsen un j beten£kapare och förhmre med helt aMra mtresscn och värderingar ekonomiskt. kulturellt och scjciäc. Från dessa högre
sociala grupperingar kom sådam beteckningar 8om
'°folkmusik". "folkdans". "folkmål" etc. som l sig inrymmer v is8ä sociala och kujturelk 3vBtåndsta~n.
"Folk" däremot kallar inte sin musik "folkmuMk"!
Spelmamrörelsen knöts samman med den konservativa
hembygdsrörelsen med dess snäva inriktning (nationalromantisk, vetenskaplig och kyrklig). Och i denna nya
gkepnad fann nu folkmimken gillande även hos kyrkan
och dess företrädare.
Allt detta innebar att fo]kmu8iken rycktc8 1088 ur Mn
naturliga sociala miljö och blev ett tackmint och färggrant skansenföremäl. Spelmamtävlingar anordnades
och folkmusiken gjordes till ett emadparaderanC.
Senare har vi förstått att dessa tävlingar var spelmansmu8ikens 8jälvdråp; den fulländade an8pråk8108a
allemansmusiken fick skämmas undan för musikartisters framfart.
Sedan des8 har folkmusiken fatt alltmer 'Wtlliserade"
formc r.
Tredje skedet

Även attSrningar och hinder av annat slag förekom.
Kyrkans inkripande genom väckelscpredikanterna
och dessas härjningståg bland spelmännen i mitten
pa l 80U-talcl var odesdigcrt. En avgörande inverkan
hade också kommerMWlsmen. som med draitspel.
°'kultls'° och en kommc'rsial iser.id nUjesandi trängde
undan det gamla bondcsamhUlkts umQnges- och
nöjeskultur.

Det tredje skedet är den moderna tiden. 8om kännetecknas av ett politiskt och kommersiellt kultursystem
och musiketabllssemang. Musiketablissemanget har
två sidor med helt olika karaktärer: dels en kommersIell sIda och dels en seriös sida. som ocksa omfattar
den konventionella musikutbildningen.

Den ganila spelmanstraditionen har dock fortfarande
företrUdare och kan än sa långe utgöra Krunden för
all folknmikverksmnhcl.

Den komme Mclla sidan ii r mest komplicc rad och om fattande när det gäller musikaliska attityder etc. Den
kan dock här lämms åt sidan. dels för att den är alltför koniplicerad au behandla. dels för att den obetydligt p:cvcrka r spelmansmusiken.

Andra skedet
Det andra påtagliga skedet började med nationalromantiken. då folkliv8for8knlng fick inwé88é. jet levande "materialet". xom t. ex. dans och musik, r.ir

Bcwdjikt mer bedrägligt jr det konventionella utbildn|n&ssv$temet och det seriösa mu8iketabli88emanrtq
eftersom det präglar musiken och spelmUnnen på ett
helt annat sätt. På en del håll förekommer folkmusik
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l bl. a. den kommunala musikskolan. Det är dock tvi velaktigt. om "det fria och 8julvgtändtga spelmans8lnnelagct'° k:in bcredå8 den vågen. Där Wvndjäggs
kon8tmusiken8 syn och notbundenheten. som ofta k:ui
ha en förvamkande inverkan på traäUomspeleL
Främmande för folkmuMkens karaktär ar ockm del
faktum, att den kommunala musikskolan. hKN>ko!m
m. fl. i grund och botten inte är musikäiska jRgcljgenheter utan har tillkommit och bedrivs efter pol:Ilska och administrativa överv:iganden.
Till följd av dcnnn musikutblidning och au folkmusiken fått ett seriöst g: seende. uWlever vi m
fara; (Urskjuminken av 8pelman$karc!n un mwikprofYs
och orkestermusiker. för vilka folkmugikeA hr bdmt
en {e8tlig bisyssla. ett mwik:iliskt sommamöje. E3
annan sida år att det förefaller au bli profesaorer.
pedagoger och komuijenccr. som skäl vara auktoriteter för 8pelmännen.

sociala profil. dels karaktä ren av folklig allemammusik "l en levande funktion i det dagliga livet". Helt
enkelt kan lfriigaMtm. om folkmusiken är "folklig".
("Folkl ik" l en formell social mening, som är kärnpunkten if råga om folkmudkens betydeke, kan 8ägas
va ra en beteckning på attityder och verksamhete r Bom
ligi;e r uwnför kommersiella och politi8ka 8y8tem. )
L rsprungjigen uppfyller folkmwlken anspråk på en
socj:jj mknyming och kan fungera 8om en betydekefull forutsaumng för "folkeW' Integritet och 8jiilvkåiwi3. "Att bevara folkmiMken" innebär 8julvfallet,
foruuxn au dess traditionella form bibehålles, ockU
m folkmusjken bchhlls och ges möjlighet att bch:illns
6 si» Rhåulurlju Boc$aj3 miljö.
ener frågan l en vidare mening "folkeW'
rart ull nn biltur pa sina b Ulkor och efter sina förULbattmmr.

En 8adan skedesanalys av folkmtmkens Mstoria kan
ge följande 8axnmanfattnink:
Folkmu8iken har sin naturliga sociala tillhörighet
bland folket. allmogen ("nivå" l). Folkmudken har
organiserats och styr8 fortfarande efter natlonajromantikerw idéer ("nivå" 2). Folkmusiken domlnerm
mus|kall8kt av 8éhö8å musiker ("nivå" 3).
Situationen idaFl: tre spelman8katekorier.

EN DUM HISTORIA . ..

Den sedermera socialt och kulturellt koncentrerade
kritiken mot den nybildade 8pelman$rörel8en har medfört en 8plittring inom 8pelman8kåren. Man kan i det
avseendet urskilja tre kategorier:

Vi hade fått en prUt till vår socken på prov. Han var
hnlt och predikade illa, han hade under sin prövotid
fri sjukvärd och bostad.

l.

De äldre spelmännen. de s. k. traditionsbärarna:
jordbruka re. hantverka re m. fl. , amatöre r i positivaste bemärkelse. Dc8$a står givetvis utanför
eventuella mrider".

2.

Den stora mellangruppen, 8om omfattar "andra
och tredje generatlonens 8pelmän" (enligt bl. a.
Mätts Arnbergs definition). Denna grupp är den
helt dominerande och den bott] uppbär den "nykonstruerade" 8pelman8trad|tionen. De88il spelmän skiljer sig Iran Mllblldarna genom bl.a.
avståndet till den levande folkliga traditionen
och den vjdlyftik:l muxikaliska bildningen.

3.

De yngre. socinlt mcdvetnn spelmännen. för
vIlka folkmusiken har blivit en 8ymbo) för en
soc lat och kulturell väckelse: en reaktion mot
det övercivilisc råde saxnhiillct och det st:inda l"dlscrade kultur8y8temet.

De oppomonella 8pelmännen$ kritik
De 8ocialt engagerade 8pelmunnens angrepp pa den
etable råde natlonalromantlska 8pelman8tradiuonen
och dess företrädare är inte bara en principsak. Det
hela bottnar i det betydligt allvarligare faktum att
folkmusiken Inte förmått bibehålla dels sin speciella

Så hände det en torsdag att han ramlade och slog 8ig
svårt sä man ringde frän sjukhuset och talade om att
han måme opererw. "Nej, för tusan. vänta tills l
morgon". 8varade kommuna]nämnden8 ordförande.
"vi skall ha stämma j kväll I"

... OCH EN DUM HISTORIA TILL
Fyra hWingar 8öp tappert. men dom skulle alltid ha
något att 8upa om - födekedngar eller namnsdagar
o.d. En gång var dom alldcle8 utan anledning och det säg
ut som om flaskan 8kulle förbli orörd: till stor förtret,
för törsten var det inget fel på. Men man fann pa räd.
Dom visste en Bom dött tre mil frän Forssa och for
dit efter liket och festen var rUddad.

Spelmän lir '°tranmga". men nu slutar jag med
Hjärtliga hälsningar
Sture Msson Tre Rosor

b
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UNO CARLSSON IN MEMORIAM
Den 25 mar8 avled efter ett långt lidande f. d 3rrendatorn Uno Carkson. Sparreholm. t en ålder jr
79 år.
Han var i 8in krafts dagar en driftig och vermm
karl. Han var en lång tid ordförande l Hylunge bembygddörening och det är till stor del hans fönjåtjst.
att den vackru hembygdsgarden kommit ull sänd
Vackrare plats för ett kulturcentrum får mm Ica
efter. Denna hembygdsgård har ocksa blivit en Kmnling8punkt för spelmän och folkdansare vid den traditionella spelmanssumman l september varje år
Den tnlrikn publiken och de många Bom medverkar
har då anledning att 83nda pionjären Uno Carlsmn
en tanke av tacksamhet.

Han begr:wdes den 8 april j Hyltinge kyrka. MålmaN gdens spelmamlag spelade En spelmam jordafärd
fore jordfästningen och Ty8tbergav|san 8onj av8lutning pa den vackra akten. På ett förtjämtfullt 8ätt
medverkade v id orgeln den mus|kal|8ke kantorn
Gunvall Hajlinder. Den avlidne hedemmannerw minne tmSr:jdes dessutom med många tal och en ovanlte stor blomsterskärd . dä rlbland en vacker kran8
l form 3b en Ivra från Spelmansförbundet. Den nediMes xv bedemordforanden. som med några ord
t tx)rtgånm för hans arbete i hembygdens tµnst AJlm $1st sänktes förbundets vackra
förtxmdsn~ tre ~er över spelmannens kista.

Må Du vIla j fnd'
Vännen
Gustaf Wetter

Fmn Christina Frohm har red fått ett gulnat notblad efter Werner Erik88on. Flen. som
var lärjunge till Albert Bcmröm.
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FRÅN BERTIL ÖSTERLUND MED NUVARANDE ADRESS PÅ ÖLAND KOMMER
FÖLJANDE UPPROP:
Till representanter för alla institutioner och förbund:
Välkomna med Era adresser för vidare information om Skäftekärr och "Thuja" på Öland till:

Bertil Österlund AB
Skäftekärr
380 74

LÖTTORP

(Företaget arbetar med musik)
Aktiviteter av folkmusikslag i Borgholms forngård i juli månad. Se affischering.
Slottsruinkonserter är även ett inslag i Ölandsfloran, vilken blir ganska brokig om vi håller
igång.
Exempelvis en Björn Haugan-konsert.

Himmelsberga gård får besök av Eric Sahlström och Gösta San&tröm den 23 juli (en söndag).
De tar antagligen med Danderyds spelmanslag.
Folkmusik"skola" startas i Skäftekärr med rektor Gösta Sandström som ledare. Där kommer
nyckelharpan in i bilden men även Eric Sahlström.
Det går att hälsa på hos oss i Skäftekärr, inuti kronoparken, vid mynningen av nordeuropas
längsta björkallé. Vi har en sober skivprocluktion. vilken alla vill bli "drabbade" av.
(Eftertryck förbjudet)
Hälsningar från Öland gm
Bertil Österlund AB

^
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Hakan Roos" unike) under rubriken "Är folkmusiken folklig ?" har tidigare publicerat8 i
en md landsortstidningar. P:i en del hall har clebatten blossat upp: här ett inlägg av Lars
Buller i Skarnborgs läns Tidning den l]. ) . jg: 2 samt Håkan Roos° svar den 2G. 2. 1972:

^

..

+

^

Folklig eller ofolklig folkmusik?

4

Liten trPhk i.:l Hum Roa.'
m j 2 72.
11Akan Rom nnvålndcr t nlk tig l 8ln ajukel l lya betydel.
M·l· dek l en »ociolomk dela i
m mugikmk och dtter ockU
hkhemecken mellan dem, vik
kel är helt galet.
F olk- l folkmuslk j muwkaIlsk mening omfattar 8ociojoXfUt unufkr det man l Frank·

^.

^

+

^

musik

_

_

nkr }78n kAljade tjedje Mkndet.
ra Gotlxncl hade vi lkt3pélande
kytkoherdar M mo-talet. l
a irm levde Lorenz Brohn, 1At·
lm'e, fönennare och hästhandjnlV. Han vxr en uppburen epelman l helt &ndr8 miljöer, an där
min hcildc hemma. Exemplen
Mn manKwldigu».
P'olkmlINlkrn och Mkdanxen l

!

%Vrllke lljl q oö||.c lldrr pm'eik.m dclx jtuu ^1Hil'N lunder dclu

~

+

ttS.ll ¢01.Kj åOcb.llX Nklkt l $un1.
n:jlh·t. Biu, bro bleja. Friu vill

SUmrn j S&|le ur höxre$tund8.
.|.¶num· wAn |.:no.tnjpt, tfdiXå¶t
hrfaXdA l Fmnktlkr. Melodin

!

:o,1 rlnnRNcmp;cinnrt [mm tldi"
Kar l rn handxknft från det

~

_

+

~

^

~

~

mcdeludn Flownu.
FRAN
FOL.KML'SJK
har
komtmumken överugit dur- och
mcollbrpepprt. Film 1547 ton
.Im vCll luv|lbka|ju uµµ b l'@e"
K~är»g är GwvmÅb.

Pcake, ~ MhmkaMo mp
Mb- och
tbak vi ~
Pokn,
\', Mi' , all htlkhg kultur att
jura med en 1Mndnm ;1" pm·
1¶ saker. hkMade med nya,
tAd9 eiet och 1Lmt.

ben Miccdtmndcm:nx, HUuan
Roo8 KOl. pmm' inte olb pä
folkmwUcen.
"Ont andrm skedet" började
med nauonUromanuken j Udl6t
j$00·Lal. A1ZCJlljA.
Artwiduon
och månu And1'& tecknade upp
tolkeu ung och anpaxade den
till 3jn egen mlljv. Zorn hado
)906 preci8 motsatt &v8lkt. H&n
ville bev&M en fömvinnande le6'tinde tradition. vilket nauona1·
romantikerna Inte var intrcm·
mdc av, Detta milde bade tnu·
uik och dana. Av de tio vannKMtp Iolkdmm'nu vid uppvw·
nlnxm' Nr clrt barn välva vad·
:m1. µ^m m 1\0®Q!ltlndA hevnmcl.
vUtkötäpokka. Daldam, Fjä11·
Mupnkkn o t v a r kojnpoMtioner
R¶mmA mk Khller det virtuos·
glrel *om bedlevA ftamfhr Mil j
a k häMnxesul av ost. Hall.
Fredriksson och mknga andra.
Däremot hade vi l Medelpad
lika teknim gk|ckljg& spelmkn,
mm ändå liksom Brolin l Skåne
oh|rjµ
gjorde
mlknulMkaliRk
klappgrUl.
VI SKITER med im ellei
otätt gråmen för folkmusiken
1:11 del XAn¶|n honde»amhällcts
mut. Dd borde mnscn 6ä vid
mo. mpn del :mnja hondesamhållet levet dnc k kvar lknet
mer. Än mm lrnl. ne SQCläjä
klykorna Nr lrotn allt minmit.
MiinnlNkol
hi mnm
xjn
ur"

xpruWsmijSö för en annan.
Vi km mm j mm djgai
Inte ulr»luta VbNNå Bruppel Irkn

ijbunuakva utenom do har
mm: a en mmummuu
UldU4. ^ UciUe m» Jqmö
Eruuson m:o ti rare med. Det
40

:9Murl.

Jjé

h;dj·::

41:0|¢'Iun'

mrcl Hakm Roob. n.ol han $j·
:et
m! Cojkmtmken ¶k¶l! IA
m d mm hmktiommuslk till

t ex j'g|jkedan* dv am .¶9Tt. LIN

kan den bli !oUdiµre aa den a:'
nu. 0 F" o lX Il g j mci'jlo;jsk menuW).
NOTER HAR fur¢konuni% l
xvemk folkmubåc anda tran
1700-tajet. From-Olle var no:·
kunnig. Var han inte spelmw :
Gulllk F&lk Bpel&de obehMrat j
6:e och 7:e 1Kgeu och kimde
demtom notem Un8 latar!
Det Kr m@kallskt 3étt alltid
en styggebe att qpela Iran noter enmlMkart, man inte alls
knnner till. Det blir l 1c%el $tl1·
vidr1kt. I komtmusik Mr vi t ex
för Straussanm mu6lk en levande gehörtradiuon l wien.
Det ar &I]t3k inte metoden att
spela folkmusik, oöm ar avprände utmn enda8t kunnigheten
om folkmusik. Själv har ju
hMt tillfälle att 3é, hur rem
nybörjare utan den ringuto
kumkap om mlj8lkteorj Mr tillXgnat 3lg folkmusiken och ockSlå att god& spelmkn har kommit mim ur skolade mimker.
l MUSIKSKOLORNA i Sverl.
Xc har vi exempel både på mmhandel liV folkmusik nCh motsatsen. Det beror på utblldnlnXen om folkmwik. Den behöver
hymm ut och omhänderh» a"
trad.Mnshärarna. Hur elen m:i
byqXas upp, håller vi på att
rundcia på. Vi har bbrjat sa
vackert med 8tUchccirklar ifolXmimk.
A:: ek' 1'ikU&u spelmunnen
inaaLe la mrre mnytånde l 8in4
·gm orlµ~looe Or ructWt
«h v1j¢tWt, meo m:$omjromn·
ukem mdo 8viv&r fOM&Mde,
tyvärr

Ov'éT

$pe|mamol %ATjl8a-

uMh·llld.

LARS BULLER
rimpelemm

q
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Nr 47 0 LÖRDAGEN DEN 26 FEBRUARI 1972 —

Nj'tt inlägg om folkmusik
EJ LARS
BULLER tycker
tydligen mm jug att det är roligt att 8khva om tolkmuwik.
Och tör att det 8kå bli en replik
111,1) till .nin urUkel År folkmwiken folklig ? C4'1)
vIll
l.ur8 Buller gitrna göra migru
uu'ändnlngar och utvecklar deb>.1 — for att

reMtatet

i

xtort

xett blir jnedg|vanden och upprepnlngnr kv mm xynpunkter.
-. Det lir dock nugm unrättulägganden jag vill göra och därför aterkommer.
Beteckningen folkmusik kommer Ukert ursprungligen frAn

Fl u:Uu ike, gulhände musiklivet
hos det tramka tredje mndet.
ik'run Frankrike kom också övcrklamntre88et för bondekulturen genom Rowseau och Co).
JIen begreppet fojkmwlk har
senare ratt en vidare innebörd,
innefattande all folklig musik
·- Uulcl ifrån de högre 8ociala
gruppernax musik, komtmuslken. vIdare det politiskt och ekonomiskt etablerade samhälleta
musikllv och den konllner8jella
musiken.
Och vad gäller spehnamsmuxb
kena 8oclahi törankrinµ i t ex
Skandinavien torde
knappwt
minska l'öl'h&llunden och
det
lransku
tredje
stanclet
ha
puverkut eller vara tillämpbart.
DÄRFÖR Lars Buller, hoppm
jag att du tar igen Ulkten att
det ur helt galet med en 8oclaj
utgånppunkt för granskning av
lolkmustken. De exempel du
räknar upp 8oYn vi8ar undantag
tran en vm 8oclal tillhörighet
bland 8pelmän och att mmhäll8utvecklingen medfört andru 80·
ciologbku grupper Bamt &tt do
sociala klyttorna har minskat
ide hur dock ändrat karaktäm
Xör inte en gramkning &v folkmusiken i ett 8ociajt och 8ociologjskt perspektiv mindre berät·
ugnt nödvändig eller lntrmant.
VIsst har vi j Rlj folklig kultur att göra med en blandning
liV gamla 8äker och nya, både
eget och lånat. Och detta har
uck8A 8kctt i alla de tro 8kédén
jag räknat med. Men man kan
unna viktiga pr1nclpiella 8killnåder. Vad Bom l detta av8een·
cl: skedde tidigare var på spon·
tnna 1'Nkilga .nitiativ, naturligt
och orc'flekternt. Vad 8om sena-

to: hat' 8kétt ur en följd av andru krufter. Vi har fått etablerade starka poliuska och e!:OnOe
miska Urukturer l aamhåiMt
uch dc lurandrmgar som
©äilt
folkkulturen a r följder av dessa.
JAG MENAR att tolkkulturens karaktär att kunna bestå
uch fun#erll utan dessa muk:urer är något att sIA vakt om (l
tider uv total
kommemahsering,

»tandu|cilsel1ng,

asjkts-

xtyrnlng ).
Begreppet
folklig
hur i detta sammanhang 8&
nj&nku andra betydelsefulla innebörder. Exenipel: Som spe1·
mitn tror jag att både du och
1&9 8pelar låtar lika gärna på
andra 8tUllen än på en estrad
8oTn tolk 8ittér framför och har
betalat intrUde för; vt 8pelar 18·
tur lika gärna utan uvtål8ML8xiga gager: vi lär gärna ut fiolspel och låtar ut&n sådana procedurer som studiecirklar, kw8uvgitter, ttmscherm och kurs·
plan och vi kan lika gärna ha
elever utan att det sker l nAgot
(polttlskt) mdieförbunds regi
och utan lokaler man mute betala hyra för. — vt mmte 8truva efter att bibehålla folkmusb
kem folkliga och anspråkdö88
karaktär (fast VI har jämnat
det gamla bondemnhUet och
mycket lite av detta präglar vår
nuvarande tillvaro). VI mWt0
»la vakt om folknmlken 8om en
del l ett naturligt 8ociajt umgänge.
Min skedesmdelmng vill jag
mem Kr lämpjg och ändamdbenllg. Ingenting av din utveckling av din motsatta åsikt motuger heller detta. I lnln artikel
framhöll jag: "Folkmwlkens ht8tOl'i& har l huvudsak tre 8keden.
Dexa avlöser varandra inte helt
utan 'lagraS sa att vi Inom
folkmusiken har fått tre 'nivåer'
med olika ~'1aj och kulturen
status".
Detta är resultat av 8amhäjl8·
förändringarna och dc 8tmkturel|& krafterna — och denna utgångspunkt
är
andamålsenlig även l soclolog8kt avseende
j sA måtto att där 3pegl&8 folkmusikem skiftande förankring.
— Givetvls har regionala olikheter och ojämnheter gällt.
(i
Otfeida! — där L&pp-Nl1g var l
huvudsak vermm — l jämt·
land levde det gamla bonde3amhälletg umgänge» och nOjc8ktjltur med dans till fiol och
pc3kor kvar långt In på tjugotalet! Oberörd uv natlonalromantlk och uppteckningsarbeten.)
'

DIN reaktion v: "J det gäller
noter j apelmaxwmwiken lir
ganska
vanlig och jag hade
ocks& väntat att fä bemöta ett
äudant resonemang .
Det jag talade om var not·
bundenhet. Och inte notkunnighet Du inser säkert den betydelmulla sk illnaden.
Notbundenhet betecknar det maskinma8g|ga inlärandet och rramrörandet. kanske orurmugu utt
spelu pä gehör och oförmaj;a utt
spela understamma på gehör.
Låunlämingen åker då oftast
efter reviderade och arrangera·
de noter.
I motsats till detta rader det
uppfattning om att 'Vikta" folkmuUc skulle vara lmprovlsatoiuk (". ..det Kr precis 8om
jazzl"j. Men det är ju tel. En
tradition 8oiti mdan Innebar att
det ges mycket mtvt utrymme
för olika nya påfund. Givetm
förekommer vm
varlatloner
och nyaweringar, 8pontana p&hltt 8om ommvnlngar i repri8er och fmer och rytm — och
det Btuller vl88& krav pK gehör
och vana (när det gäller minspel). Då flljxj3 Inte alltid
tid
uCh utrymme för noutäil
och
notjuning. Men att då vara notkunnig kan ju gtvetvW inte vara någon belmtning. Notkunnigheten underlättar
givetvis
uppfattning om c"! lW uppbyggnad, hjälper minnet obv.
Cl
Du uger att det inte är metoden att Bpela folkmwik, som
är avgörande utan eodå3t kunnigheten om folkjnwik. — Detta vill jag gKrna precisera: det
är inte metoden att jWra sig en
låt botti är &vgörande utan end88t kunmgheten om en kuradltlon (för VI har ju u mAngu
vitt skilda tmdltloner.) Och
denna kunnighet skaffar man
8|g inte enbart genom noter.
Av3lutnjng3v|8, du framhåller
att du är rlk$8pelmgn. Du har
sAledu Zornmärket t gjlver.
Men allvarligt talat (utan att
du U& t& det pemonllgt): tycker du att det här 8portandet j
1Atspel Kr JåLmpligt, rimligt nödvändigt ? Zornmkrket instifta.
dé3 l syfte att bevara traditionBpélet. Men finna det inte andra
motiv att värm om traditionsBpelet ? Har mte det pretentjö8&
kravet
på "tradltlonsriktlghet" blivit affekterat ? Och
mWrken och medaljer gamka ofta 1nnehål]d¢Ssa 8julvändanml ?
HAKAN ROOS

K
I
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TANKAR OM FOLKMUSIK
(i synnerhet då Hälsinglands)
NUr jag för ca 5 år 8edan kom underfund med på vilket sätt jag skulle gå tillväga för att lära våra spelmän att återvända till de µmla folklika häldngelåtarna och l vIbb mån tillägna sIg litet av de gamles 8pe]8iitt, då var jag tydligen stor optim ist!
jag satte mig ned och plitade ihop en låtskola med tillhörande ljudband8in8tlruktioner och den utkom i våras.
Tills idag har sålts ett 90-taj exemplar av denna lät8kola. Utav desm 90 har ungefär ,1.5,e,x, gått till aktiva
spelmän Inom knUkapet. resten har medlemmar u i;
andra land8kapsförbund med stort intresse bett att fa
=ll8änt re8p. köpt direkt av mig eller min son
Thore.
Det ur tydligt. att inom våra häkingska led Inte mycket finns över för att for8kå i de egna gamla låtarna
och de spdsätt som var rådande före det stora teknikupp8vinget från sekekkiftet och allt framgent. "Det
där kan vi väl!" tänker de flesta och sä vbar de upp
på varje spelträff. att de Inte alls kan det eller i varje
fall inte befattar sig med sånt där strunt! Det är dåliga låtar och en mmsa drillar, som de inte tycker om,
OSV.

Det kan8ke är bäst att jag påpekar. att klk per8onliken
inte tjänar ett dugg på Låtskolan. Utöver rena utläKK
från min sida och framWllningskostnader m. m. . är
det meningen. att eventuellt överskott på de första
200 exemplaren 8kall oavkortat tillfalla llUlslnglands
Spelmansförbund. Det finns vIttnen på Att jag lovat
det! Allt arbete och alla okontrollerbara telefonsamtal runt hela Sveriges land i 8axnband med mitt arbete
står jag för 8jiilv. Detta har blivit min lilla hobby och
sådana tar man ju inte betalt för! Mer än 200 ex tror
jag f. O. inte det går att 8älja. Blir det fler, u misstänker jag att jag låter Förbundet ta hand om eventuellt överskott på dem ockd,
Om vi skulle ta obs l kragen och fundera litet över vad
det är vi spelmän egentligen 8ysslar med ? Det skal) ju
vara folkmusik - j varje fall säger vi det offentligt "
men vad är det ? Jo, nästan alltid pastischer (8é Svemk
Uppdagsbok )951 år8 upplaga, band 22, spalt 566:
"putisch (fra. pa8tl8che avital. pasticcio,
efterbildning. eg. kaka av deg, av p a s ta , deg) en
efterbildning av ett litterärt, musikaliskt el. kon8tnärllgt arbete (från äldre tid), avsett att verka orlgfna] och åstadkomma &88 stämning. °')
Det är nog hart när, för att inte Niga alldeles. omöjligt för obs i dag att göra låtar, som inte är pastischer
Så länge Skaparem ande genomsyrar oss. !\1,å,s,te, vi
8kapa, var och en inom sitt gebit och pä sin fnson.
Men, som jag nyss påpekade, det är nog bara ett Ytterst litet fåtal av oss, som har något nytt. något eget,
att komma med. W har det definitivt inte! jag skulle
f. O. vilja se den Bom har mod att stiga fram och påstå. att "detta är helt och hållet min eken personlip
ny8kape]se!" Men 8om 8agt, vi vill och måste få 8ys8la med nyskapeker: det är rent av en naturlag.

Eftersom vi numera i regel inte kan åstadcomma annat
ån pmHscher, uppmäller sig frågan:"Vad skall jag ta
8om mönaer ?" Telemann, Bach. Mozart eller 8pelmännen J E Öst. j E Hall m. n. ? Hittills år det M8uuj
utan undantag dessa och deras likar. som fått stå modell. Då år att märka. att de senare i 3in tur sneglat
på de tidigare i serien. Svaret km tyckas vara enkelt:
det är naturligtvis den egna, genuina folkmusiken, Bom
skall stå som förebild. Så där otroligt enkelt är nu inte
svaret. Vi måne klargöra för 088 8jlilva, vad fo,l,km,u¶,k, egentligen är! Den 8om helt uttömmande kan ge
svar på dén frågan är vä] värd en doktorshatt och åtminstone tio Zornmärken l guld förutom alla andra
tänkbara hedersbetygelser!
Men fuska litet i yrket kan vi väl alla och jag vill nu
framlägga några synpunkter på vad jag tror vara utmärkande för folkmusik. Inte bara 8vengk sådan utan
folkmusik från alla kanter av världen.
Det f|nn8 fortfarande urgamla kulturhärdar ute i världen, 8om inte nåtts eller påverkats av "konstmusiken".
I Afrlkm umkogar, i fjärran asiatiska länder, l länder, där Mayafolket och Aztekerna spred sin mystiska
kultur. Även l Sverige har vi "önr" med urgammd Inhem8k kultur, där Inte barocken och wienkla8$lcl8men
lämnat nämnvärt skönjbara spår. där de gamla tongångarna och rytmerna rätt ohäxnnM fått kvarleva.
Celebldache och andra utländska morhejare mhrker
det och blir 8tormWrtju8ta. Det är bara vi själva 8om
Inte kan höra det, för vI har alltid hört de88a klanger
Inom vår egen musik.
En annan 8ak är att vårt öra numera har blivit imtällt
på 1800-takmmantlkem ljuva tonsväll, Mozartepokens
eleganta intelligensmusik, barocken8 mera kärva "absoluta" musik osv.
Man kanske kan undra över vad det då 8kdll tjäna till
att 8tälla in örat på ännu en mwikform: folkmusiken ?
Den är ju 8å primitiv för ett för den "finare" musiken
mera skolat öra. Det klingar för de88a "8kolade" öron
rent av grUligt om folkmusiken ibland. Den mer uppmärksamme läsaren har sett, att jag satt ordet "skolade" inom citationstecken l moningen före denna. De
8om anser sig som 8kolade iy88lmde, när de bara vill
befatta 8fg med kon8tmu8lk, har långt, långt kvar Innan de är färdigskolade! Det låter hart. men är tyvärr
sant. Först när man med fjod behållnlng kan ly88na till
all slag8 musik. är en8 öra nåeotsånär färdigskolat.
Se"n finns det ju god och dålig musik inom alla kategorier.
När jag nu - med stor bävan - gett mig in på att definieim begreppet "folkmusik". måste jag ju genast fa8t8lå,
att det kan jag inte! Som jag sagt tidigare. finn8 det
väl ingen som fullt ut kan det. En del kommer rätt nära
men inte mer.
jag var tidigt under min studietid på det klara med att
min begåvning inte skulle räcka till att göra en god
instrumentalist av mig. jag inriktade mig därför litet
mera på det rent musikteoretiska och -hi8tori8ka. Det
lilla jag lurde därvidlag under mina fem år vid Kungl.
Musikaliska Akademien plus det som jag snappat upp
under de snart 30 år som gått 8edan de8s, skall väl i
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alla fall kunna ge mig någon liten grund att 8tå på, när
jag nu ger mig ut på verldigt hal is.

man. att även där flnxw mycket (rån forna där. Från
tiden före barocken t. o. m.

När jag skriver utredningar över lutar som "Denen8
vågor" och liknande anser jag mig inte vara ute på hal
is - Ur v,e,t jag - men nu är jag på det klara med att
i8Clj är både ha] och tunn! Men. med en lätt traveUering, "det lir skönare lyss till en sträng 8om bra8t än
att aldrig få Mämma en fela!" Till verket!

Men det gäller att lyssna noga och intresserat och
inte bara 8lå bort det med att "det Ur är bara gkjtlåtar. latar som 8pela8 av mina som inte k,a,n, dm en
äkta 1G-delspokka med rullstråk och allt. Gubbmusik!"
jag har dä l alla fall en gång l tiden kunnat spela dc
flesta 8varaste låtarna och det rätt bra till och med.
Numera har jag Ju mer eller mindre lagt av att spcl:i.
l varje fall ö,v,u, på de tekniskt 8viirare låtarna, De
ger l reE Inte 8å mycket har jag märkt.

Som jag vid ett tidigare tillfälle framhållit. var den
äld8ta mwiken den. när den lurvige vilden däpat sin
åtrådda i håret till sin grotta och som ett slags revirmarkering dunkade pil sin kraftiga bröstkorg och ylade.
Det skulle ha varit roligt att ha de ljuden pa band. Det
var Ju den första miinMlga Ungen med ackompanjemang!
Det hela utvecklades, Ylandet övergick till mera regelbundna - för vårt öra säkert helt onjutbara - tonslingor
och bröstkorgen ersatté8 med ihaligu trädmmmar o. cl.
Sa kom pilbågen och någon upptäckte att den gav ljud
ifriin sig. Om man klämde fast en 8vtnbliisa. kalebass
eller liknande mellan sträng och båge. fick man starkare ljud. Va88pipor gick att få ljud ur och ur dessa tre
'

saker har sen slag-. knäpp-. stråk- och bl:l8inst rummen utvecklats. Populärt uttryckt. må rk vill! Jag
gör ina anspråk på att redogöra för den muslkhlscorbka utvecklingen i sin helhet,
Från att vara gemene mans lilla nöje kom det 8Mirl in
funktionella. nyttobetonade moment l "musiken". Det
var ovannämnda revirmarkeranden. signale r till folk.
som behövde upplysningar av skilda slag ("djungeltelegrMen". olika vallåtar o8v). rituell mu8|k vId rellROsa eller världsliga riter. ja. allt möjligt. dans
icke att förglömma. Dnnsen har vill först haft sItt ursprung i rellgfösa riter. men även som 8poMan glädjeyttring har det väl dansats på ett eller annat sått och
det går ju lättare om man på något vIs anger rytmen.
"l begynncken var rjtmcn" har nagon sagt. Det rent
musikallska har kommit senare. VI får Inte glömma.
att när vi som bäst höll pli att tampas med den tillbaknvlkandc landisen. hnde man f MedelhavdUnderna en
rätt väl utvecklad kultur. Nlir vara vlklngar reste i
öster- och vUsterled. medförde de som atervUnde
delar nr dessa länder8 kultur. Munkar och soldater
kom swnare med sitt bidrag.
Genom det hela har dock ho8 oss löpt som en röd trad
den för vart land speciella folkton. som aldrig riktigt
förstummats. och som kanske - jag säger kanske kommit till |)11 grund :1v det kynne som vi hUr i norden
trots nljt anses liga. Kanske påverkat av vår natur.
va rt klimat och de cgcndomligt ljusa sommarniittcrnn
och den mörkn :irstiden. 8om alstrat skräck för onda
mörkscns makter. troll o. d.
Vl88erligen har inte molltonarter alltid ansetts som
sorgllgn eller vemodiga. men det finns fragment :1\'
andra tonpngar. andra 8kalor l var folkmusik. Bäm
kommer väl detta fram i t. ex. Bodn-lauirna frän
Dalarna. men 8krapar man riktigt noga på våra enkla
htll8lngska gammcllatar, s'-delspokkor o. d. . märker

Det är faktiskt betydligt mer krävande att fä fram något ur en enkel 8-delspokka! Gör experimentet att
slänga fram en '°Ranung8pol8ka" eller Eric Ö8t8
"Fantomen" (Or t. ex. en viojiM8t ur Hovkapellet eller Stockho|m8 Filharmoniker. Jag har gjort det!
P:i mycket kort tid och med några enkla påpekanden
av en för8tående spelman. spelar han låten på ett
sätt som kommer 088 andra att gapa av häpnad och
avund! Gör om experimentet med en klurig 8-dekpolska. Det tar betydligt längre tid - om det överhuvudtaget går all8 - att få honom att spela den så att
det låter tillnärmel8evi8 spelmanmktigt. Alltm pil
folkmuslkvfs.
Det blir en helt annan 8ak när man presenterar låtarna så utförligt noterade som jag gjort i min "Liitskola"
och Bom även joel Rådberg i Gästrikland och Holger
Hansson med ett antal Burman-låtar från Vämerbotten
gjort. Kompletterar man sen notbilden med t. ex. bandspelare eller spel "in natura". blir re8ultatet än bättre
Yrkesmusikern fattar tycke för denna speciella konstart. när den presenteras på detta ingående sätt. Om
han inte är u inkörd i den "klassiska" skolan, att han
inte \ji,i, lys8na ordentligt på det konstnärliga bud8kaper ur den enkla folksjälen utan måste som sitt hjälpmedel hålln 8ig i de av erkända genier uppdragna
mönstertrådarna.
Dc' flestn yrke8mu8iker är på 8ätt och vi8 hjärntvättade och kg,n inte fatta komtnärllgheten i de små låtar.
som spelade8 av enkla spelmän. Detta r:ir de Inte för.
De tror att det måste trubba av deras gehör och verka
fördummande på "8ann" musikkänsla. då det l sjlilvn
verket Ur tvärtom; ju mera man lär Big första och
tycka om här i livet, dcmo mera utveckla8 man. Detta
gäller allting. inte mhwt nutidn musik. Bom (Or t. cx.
mig klingar obegripligt. jag lir dock fdlt medveten om
Att felet ligger hos mi¥ och inte hos musiken.
Framtida mudkälskare kommer att sägu att vI j 900Liblvssnare vnr trångsynta och fantasilösn; Som alltid de efterkommande' sakt! l Men f ramtid:i musikälskare kommer ockgu att döpa oss hart. om vI nv
ren °'kulturhögfärd" schabblat bort det som ännu fanns
kvar under rart :irhundrade. Tänk pli det och bäva!
". . . men ett vet jag som aldrig dör: domen över död
man. " (Hnvama])
Det är inte meningen, att vi skall frmnhUva det uppcnburt dallga hos de gamla Imma och i de gamla gubbarnas 8pelsätt. VI 8kall lära 088 att ly88na rakt lge-
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nom - bak,o,m, skrapet. fal8k8pdet och "gubbdarrigheten" -=skapa 088 en vi8|on av hur det kan ha
låtit i gubbens krafts dagar.

,

Kan8ké det aldrig har 1Utlt bättre om jU8t honom, men
.

andra fanns säkert
som 8pelade
En
Hultkläppen,
From -Olle
(Fastän "daggfriare".
han var en anink

-

"skolad", var han säkert en genuin tolkare av folkmu8ik) och alla de andra stora kanonerna. Den relä-

.

tivt sene Mattiå8 Blom Lex. lär ha spelat utomordentligt väl och rent. De som pustar att hans lutar är

-

rena Datalikar. därför att hans far en gång i tiden
kom från Dalarna, gör 8ig ju fakti8kt löjliga. "Tigern"

-

i Valsjön. Tupp-Sven. Åsbergarn. Orr-jonke m. n.
8pelade ju samma lautr och det ,i,nn,a,n, Mattts Blom
kom igång pä allvar.

"
"

e

Manga. många. som jag 8pelat upp min låt8kola för.
har bekräftat att just så där un&efur lät det om deras
far eller farfar eller nån annan 8om var född pil 1850talet eller t. o. m. tidigare. (Detta bör tjäna bott) en
liten tankeställare för den, som menar att man genom

-

min låtskola bara får lära 8ig £n.e,n,da, spelmams spel-

"

Sätt.)

e
.
·
"

Förresten: vad år det för skillnad pli Dala-låtar och
Häl8|nge-lätar annat än att de "krusas till" på litet
olika sätt. Stig upp och peka på det rent dala-mässiga
spekättet i t. ex. de låtar som jag och min son Thore
spelat in på en LP-8kiva. som kom ut på nyåret ]968,
den som kan och vägar! jag är beredd att svara för
vårt spelsätt.

b

,
"

Likadant är det med "Lät8kolan". Nog vet jag att det
finns m:lne som kan spela de låtarna bättre än jag.
men f. n. finns Ingen som jag vet - inte ens min son
Thore HUrdelin d. j'. , t. o. m. ab8olut inte han - som

~

kan spela dem sä att de uppfyller de krav lak ställer
på utförandet! När det gäller själva inspelningen för

.

"Låtskolan". Det skall ock8å vara edam8kt riktigt l det fallet nämligen.

+
'
"
P

l all sann folkmusik känner man Igen en gemcmam
nämnare: omamentlken. uomyckningnrna. vm vi
än far på jorden. finner vi stimma sak, Det å r drljlår. förslag, tondlngor (ofta utgående från en lung.
8tllkl]ikgande ton. Dé88å tondingor kallas ofta på
(ackspr:ik (Or mclismer). Inom svensk spelmansmu-

~

sik har vI "rullstråk" (arpeggion). "dubbelMrak" (en
8ort$ 8vnkopcring :jv l synnerhet understämman).

,

accenter. trioler. ja allt vad Du kan tänka Dig av
"prydnadsfimirer'°.

- Grubb-Antc - Delsbo vidrörde f. ö. det problemet
i Malts ArnberXs radiointervju förra uret. När upptecknama for land och rike kring i början av detta
sekel. uteslöt de av prakti8ka skäl de883 flgurationer l sina uppteckningar. De hann helt enkelt inte
med att skriva allt så noga. Sedan kom limrna att
tryckas j samling8verket "Svcnskn L:itn r" n. :i. p:i
detta avklädda satt.
Att Dalarna trots det hållit sig kvar vid drillarna.
och på en del håll kanske t. o. m. lagt till ännu mera.
beror helt enkelt pil att gchörsspelet är mer utbrett
i Dalarna ån i Hälsingland. l vissa fall märkte upptecknarna vilken vikt dalaspelmännen fii8te vid sina
figurationer. Att det var olika "dialekt" i olika socknar. Dalmasarna Fe ju helt enkelt mer komervativa
än vi hälsingar. I varje fall tycks det sil ibland.
Kanske rar storhejaren From-Olle till en liten del
tör detta med notspelet. Han hade fått lära sig noter:
andra i Ljusne-dUen och längre söderut fann det vara
gott och gjorde lika. Så var notspels-lavinen i rullning med allt vad det medförde. Vid lägret i Mohed
samlades många spelande knektar. De lärde 8ig kanske noter, vad vet jag. De lärde 8ig i varje fall varandras låtar och därav följer att j 8ynnerhet militärmar8cher spred8 både i norr och söder. Den 8. k.
Forsalåten fanns 8äväl i Bjuråker som j Galven-om radet fa8t med olika utföranden. Den fanns även i
Finland och säg8 umprungllgen ha låncerats av hovkapellmå8taren och operasångaren Du Puy (o. l 7701822). Så sUger "de lärde" och andra. som tror sig
vct3 bättre än de. ombedes bevisa sina åsikter.
Kontentan av vad jag nu skrivit om utsmyckningarna
i folkmusiken lir den. att ,u,tan de88a "prydnader"' och
yt,an, de för vårt nuvarande gehör egendomliga harmonierna och rytmfördelningarna å r folkmusiken bara
en serie toner, snällt och prydligt staplade efter varandra, troget följande mwiklUrans, harmonilärans
och rytmlärans sterila regler!
Det ma vara sant att en låt mudkallskt sett vinner på
att "städas till" litet, göras "rumsren". men då fOrmviner gnistan ur den. Observera nu, att jag hittilk
bara talat om låtar från fordom! När vi spelar d,e,m.
muste vi vara lmjälade av 8amma anda som den dåtida spelmannen var besjälad av. Om vi sen lägger
till eller dra r ifrån. har inte så stor betydelse, ba ra
vi försöker 8ätta obs In i vad jU8t d,e,n låten betydde
på sin tid, Dc88 roll av funktionell musik (dnnsmusik
m. m. ) i den tidens samhälle.

~

andra hall i världen. Inte mim i vart land. Dalarna
leder väl stort därvidlag ho8 088. men om Du tror att

,

det Ur bara Ur, 8å bedrar Du dig grvmt!

Låtar för kon8ertestraden lir detta arhundradcs påfund. pil gott eller ont. För närvarande har faktiskt
låtarna endast funktion som musikunde rhållning. l
elen funktionen kommer dc snart att dö ut. siar jag.
Kan vI däremot få landets ungdom att på allvar ta upp
t. cx. gammelpolgkan som da,n,8,. så har d,c,n, en chan8
au leva litet till. jag erkänner villigt, att de flesta
sm:i 'Melspolskor Inte bjuder lyssnaren så värst
mvckct. om han inte intensivt upplever känslan av
sugande. eggande dansrytm. Den som inte känner
dem lir bara att beklaga:

_

Att de u gott Bom försvunnit ur Hillsingelmrna har
sin fullkomligt naturliga förklaring. Andem .jonmon

Da är det liittnre att (il folk titt fatta dc' vemodiga.

'
~
,

Liinga. stillaliggande toner är mycket svåra att utföra
vackert för de flesta och därför tog man ull dcg8a utsmyckningar, Kanske tvckte man också att det var
vackrare. Lys8na på indi8k eller arabisk folkmusik!
Där finner Du mangfalder :1v lanjui darrande utsvävningar utöver sjUjva grundmelodien. Sa ock pil alla
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vackra vallåtarna. Där är det melodien 8om är huvudsaken. Bara inte nån klåfingrig "be88erw188er"
("bättervetare") ger sIg pil att plocka bort de folkliga. "simpla" drillarna och melismerna med förklaringen att de skämmer den vackra grundmetoden!
peter8on-gerger och hans gelikar var inne på denna
hemska vandalisering. "Spelmännen skall inte själva
hålla på att py88la med folklåtarna. Det är de för okunniga till. Nej. sätt dem i händerna på kunniga.
skolade arrangörer. så kommer de till sin rätt!"
Ungefär så där gick tongångarna vid sekelskiftet och
vi jamar bara med och traskar vidare i smakförskinnningen8 fotspår. "Herre förlåt dem. ty dc veta icke
vad de göra!"
Nå. än j E Ö8t, j E Hall, Olof Nordén och andra nutida låtmakare ? Skall de kastas över bord ? Nej. nej
och åter nej! Folkmusiken fortlever Ju. har alltid utvecklats och kommer alltid att utvecklas. Annars suir
ju allt 8tjlla och blir dött och enahanda.

Häxritter. sa skall vi finna, att under allt falskt guld.
8om 1800- och l 900-talen8 natlonaj romantik lurat kompositörerna av dessa alster att hänga dit. så finn8 i
alla fall den typiska folktonen dold. Gudskelov! I Det
är bara det. att ,n,u,t,i,da, komµmtörer skall kasta 1088
frän sin förankring i de88a bravurlåtar, gjorda av ytterligt begåvade konmärer. var och en i 81tj genre.
Kasta loss och göra något nytt. Något nytt. som dock
innehåller de ingredienser som finn8 l äkta folkmusik.
Vilka des8a lngredlemer Ur ? ja. litet har jag väl sökt
pckn på i denna uppsats. men resten må vars och ens
spelmanshjärta fundera ut. Kommer man med regler.
faller Ju alltihop!
Nu har jag väl retat många. ut så vara. men kan8ke
har jag fått en eller två att fundera över problemen
och då tycker jag att allt annat inte 8pelar så stor roll.
jag känner varmt för folkmusiken och mbte få komma
ut med vad jag känner. annars vore jag väl en dålig
förkunnare.

Bergsjö i november 1969
Nagelfar vi Rånungar. Luräsar. Forsfärder och t. 0· m· Sven Härdelln

SVENSKBYGGDA FIOLER OCH SVENSKA LÅTAR
hör Hk8om ihop. Det ur många 8ven8ka 8pelmän.
som är lyckliga ägare till mer eller mindre värdefulla instrument. tillverkade av sven8ka fiolbyggare.
En mycket 8kicklig md:in rar A S Åberg, En8kcdc.
Vid 8in död tcscmenlcmde han 8ina verktyg och
andra ting l sin verkstad till Södermanlands Spelmansförbund. som i sin tur bad Mwikhistoriska
Museet l Stockholm att t:i hand om det. Detta har
jag hört omtala8. jag hopjm det ur riktigt.
Det vore roligt att få titta på denna verkstnd, som
lär ha varit märklig. Kan Södermanlands Spelmansförbund ordna en studieutflykt för intresserade och
i samarbete med Muslkhimorlska MU8cét demonstrcra fiolbyggare Åbcrg8 efterlämnade verktyg och
instrument. påbörjade och färdigbyggda ? jag tror.
att en sådan demonstration skulle omfattas med
stort intresse av spelmän och musikanter och inte
minst fiolbyggare.
Fiolintresserad medlem ($pelmm
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- sckekkiftets - bildning8ide,11. Och samtidigt dem
maktmedel, politiskt och ekonom iskt.

Debatt i jämtland
l snart ett års tid har debatten statt het i Jämtland
omkring 8pelmangförbundets (Heimbygdas) va m eller
icke vara. Efter en $pontan missnöjesyttrlng frän
min sida fylldes lokalpressens debattforum och Indndmidor med ådkter och kritik frän spelmän ur
alla läger.
Då debatten i grunden inte endast ©Mer lokala förhallanden utan också frågor av principiell natur för spelmansförelsen Ove rhuvudtagct. har den nu börjat fa
genklang j andra delar av landet.
jag finner det därför angeläget att Sörmlandslmc'ns
lu8are får ta del av ett av de viktigare inläggen l debatten.
P

VIlle Rocmpkc. t\S

Romantiken

Impulsen titt bevn m "folkets enkla musik" koni inte
från allmogen själv. Den kom fr:in s:mhällskiXer med
helt andra intressen och vII rderingar. såväl ekonomi8kt som kulturellt. Frän studenter. lärare. präster m. n. . som alla pil univerdtct eller andra kulturem högborgar kommit i kontakt med mtionaltomantikem och komtmusikens tänkande, T rots att dc kanske
själva kommit tran allmogehem, kom dc nya tänkesätten dem att fjärma 8|g frun deras tidigare kulturella
beteendemönster och identifikation.
De kom att dela yverborenheten8 idéer att folklore.
seder och bruk utgör remema av ett stoltare och mer
kraftfullt förflutet och som sådana måme rUddas åt
eftervärlden. Romantikens estetiserande omkring visorna och låtarna som sprungnn ur "folksjälen". j sig
:itcrspcglandc naturen. "Slättbonden 8pejtlr glnda dur¶
kilar. skogsbonden 8vjlrmodika mollatar. " (". . .jämtpokkans rytmik. vilken tycks mm aflyssnad ur fjällbäckarnas muntra och lifllm sorl. " : Nils Andersson.
jämten 1908) Dylika absurditeter lever idag lika oförblommerat som under nattonal romantiken och delas
allmänt av svUrnuindnr och noslalgikcr i spelmamrörel8en8 överbyggnad. l stark kontram till tradStlonsbärnmas mer oreflekterade syn.
Sekelskiftet

Denna kontrast, som bär bildningens hela kl:immhrke.
grundar sig mycket på en skillnnd i värderingar. Finkulturem strävan efter det oripinella, mot den folkliga kulturens strävan efter det traditionella. Komtmu8ikéns åsikt att folkmusiken är en bland manga. fullt
Jämförbara, mu8ikformer: "De cLir jämtarna speladc
fan 8å bra. dera8 mu8fk gick nästan uµp mot Haydns. "
(Andem Zorn vid 8pelmanståvljngcn i Östersund l 9]0. )
Medan folkmusiken för 8pelmanncn däremot var och är
den enda av nödvändighet.
'
Flnkulturem värderingar förde8 vidare av hel:i den
kret8 av borgare och överhet, som uppbar den tidens

Hos dessa fick musei- och hembygdMUrcnlnmrnn Bill
fliMc'. Dessa säg sig gkickade att rädda och bcvarn allmogenx, annars Sil ma. seder och bruk. Och dc hade
rcgur8erna.
Sn här gick det för jämtlands del: ]886 bildades jämtlands fornminnesförening. 1923 8logg den mmman med
jåmtslöjd. 8om ]908 hinde imtiftats på landshövdingskan Wldéem initiativ. till Föreningen Heimbygda. Och
jamtli. jämtlanU Skaxwen, blev ett forum för hembygdens kulturella sporter.
Bvrnkratin
När Helmbygdas Spelmansförbund bildades ]947, ramlade det huvuUtupa in i en byråkrati högt ovanför den
enskilde 8pelmannens intressen och angelägenheter.
Som kuttersmycke till Föreningen Heimbygda fick förbundet underställa sig dess stadgar och förordningar.
Den långa traditionen av överhet och förmynderi inom
hembygdsröreken fullföljdes alltså även för folkmustkens del. Den sociala klyftan mellan 8pelmånnen och
cjé3s överbyggnad var ett faktum 8om inte har gått att
överbrygga.
Före 1947 stod Föreningen Heimbygda 8om arrangör
för länets 8pelman$8tämmor med undantag för de h6toriska tåvllngnma 1908 och l 910. gom jUmtslöjd anordnade. VId de88a stämmor, som l regel hölls på
jamtli. fungerade länsantikvarien som festtalare och
en av lånets honoratorles. (Avståndet till folket höllg
med benägen medverkan frän myndlghetspenoner ur
borgcr- och prWterskapet. Oriktat att kyrkan och
väckelsekrlstcndomen tidignre hade varit en av folkmu8|ken8 bittraste fiender).
När förbundet konmjtuerades. fa8tlå8tes denna funktion i mdgama. "Vidare 8kall onllgt stadgarna Heimbvgda Ut8é en ledamot j styrelsen. vilken snmtidiA
skall vara ordförande l förbundet". Och vi har alltså
idag det märkliga förhållandet, att land8antikvarien
lir ordförande i 8pelman8förbundet (som lyde r under
en förening, dlir landUövdingen lir ordförande).
Måste vi ha kvar dessa otidsenllghctcr, denna represenlatlon. vam enda funktion är att fjärma folkmusiken Iran de88 urgprung - ho8 allmoken. jag menar
Inte att folkmwiken inte skall spridas till andra kretsar. Tvärtom! Men del måste vara pn traditiombäramas vIllkor!
Lånets $pelmansförbund
0

Ett mlssförhallande som spelmännen fick på köpet vid
fUrbundsbildandet var länsindelningen. Heimbygda
skulle vara "länets »pclmansförbund" och "ha till uppgift nu i intimt aamnrbctc med föreningen Heimbygda
verk:i för bevarande och levandegörande av den Jämtska och härjedalska folkmusiken". (jämten ]956).
Vad har denna konstruerade administrativa län8grun8
med folkmwikens olika naturliga tradtionsgrån8er
att göm ? Det vore i 81'1 fall mwikajlskt riktigare att
slii ihop vu8tjumtarna med tröndema. funiisdajingarna
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med röros-. sä ma- och idreboma. östjämtama med
medelpadingarna och häkingama o8v. Annan blir
bara förhållandet att en tradition fnvoH8cM8 på bekostnad av andra. Som Heimbygdas framhävande av
Lapp-Nikspelet (som , detta till trots. de misdyckats
med att bevara).
Varför då inte Mället bilda en vä8tjämt8k förening för
Lapp-Nilsspelet ? Föm dit knn spelmännen hn något
utbyte av varandra. Och mämnioma bli till något mer
än Heimbygdas årliga kyrkkaffe. som ju för övrigt är
det enda som bjuds.

Summerink
jag har med detta inlägg velat pilvisa hur
l) nationalromantikem absurda åsikter om folkmu8iken ligger till grund för 8pelman8förbundet.
2) dess organisation har famnat i en byr:ikratlsk
struktur.
3) dess styrelse lir uppbyggd och
4) hur länsindelningen avlivar traditionsspelet.
jag kräver istället en icke-byråkratisk. amt-kommer8iell. traditionsinriktad spelmansrörclsc l jämtland.
som utgå r il ran traditionsbUramas egna värderingar,
Kort sagt - Bort med Heimbygdas spejmundörbund!

En insändare
Med den stora Mokhattcn på svnj och dragspelet under
armen - det saknade fodral - vandrande på väg till någon som ville höra Speldolks musik.

vad djävukkap, sattyg och falskhet var. trodde alla
mänrMkor om gott. Var hemma i ha rmontläran, vad
gUllde mumken. Spelade 8kaloma från c runt i alla
tonskalor på fiolen till c igen. Arrangerade musik för
tolv maxw salongsorkester i str:ik och mässing plus
blås. Men tekniken var ej lika hög som teorin. Man
måste för8t 8köta sitt arbete. träningen kom l andra
hand (självstudkr). Det fanm Inga hörapparater pä
den tiden.
Sa en dag sa Dolk till Nicke:"Redaktör Jämmer vill
ha hjälp med musik l racUo på onMag. Har du lust ?"
"ja, varför Inte," sa Nlcke. Så fick Nicke noter till
latar som skulle spelas. Det var inga lätta mker.
Det var färdigtryckta häften, utgivna fUr flera lir 8édan.
l Studion
Nicke med bord och mikrofon framför 8ig, Dolk tätt
intill till vun8ter med en fiol l handen. Ca 3 meter
framför sitter redaktör jämmer med sin rygg vänd
ät Nlcke. Nlcke hör allt vad redaktör jämmer med
klar och tydlig rö8t sliger. ----Redaktör Jämmer börjar med att pre8entera Dolle
Per38on, hur han rest Sverige runt och tecknat upp
låtar. vilken stor man han var samt att han var
rik8spelman. Detta räckte ca 15 minuter. "Sä får
vi höra r|k88pelman Dolle börja med en pokka från
Härjedalen. " Nicke, förbannad. med fiolen i knät.
rör ej ett finger. Redaktörn vänder sig om med tecken till Dolle att börja. Dolle. röd som en kräfta i
anletet, gör tecken att det är Nicke 8om 8kall 8pela.
Nicke hade förut i olika 8axnmanhang ofta 8pelat i
radio och visste att allt måste löpa på sekunder. Nu
fick han sin goda 8ida och tyckte synd om redaktöm.
satte igång med il8ka och fart. [jolle 8kune ta en ton.
Det blev två 8tråkdrag och hur det låt hörde aldrig
Nicke. 8en var Dolle tyst.

Nlir programmet var slut. tog Nkke fiolen och gick
ut i förrummet och lade den i lådan. "Kommer ingen
ut 8nart :"' tänkte Nicke och 8tegade In igen. Där står
Dolk' var ej notkunnig, kunde möjligen stava sig fram
Dolk. ri K8 spelm ännen . med två tior och en
på notbladet. Indelningen var briMfälllg. Han hade nyss
femma i vänster hand. Snabbt som tanken för han
8kaffat 8ig en fiol som aldrig blev riktigt remUmd.
handen bakom ryggen. tar med höger hand fr.un femDolk hade kommit till uren om det gällde att 1Ura sig
man och räcker Nicke den. Men nu hade Nickc vaknat
fiolspel. Men han hade fått griller i skallen att han
till sans och var inte längre den dumme. enfaldige
skulle bli en berömd mm innan han dog, Det vi88té
som tror alla om gott. "Nej tack. " sa Nlcke. "vad
många att han yttrat.
du Ur fisig," sa Dolk. tar tillbaka femman och ger
Nlckc en tia.
Repertoa ren pä drag8pelct var korta mwikstycken ur
Glada änkan m. fl. operetter. rånländer, Waldteufel Riksspelmannen ( ?) behöll femton kronor utan att ta
valser och tysk standardmusik. som da översvämmade
en ton. [jolle sa att han hade haft det så jobbigt att
Sverige.
sätta upp detta opu8 och det ville han ha betalt för.

Dolk hade ett märkvärdigt dragspel. Ibland bommade
han en tangent, Ibland blev det ett drag ät fel hull.
Följden blev en ton 8om ej hörde till musikstvcket.
men det lät pikant.
Så en dag fick Dolk tag p11 en fiokpelare. ca 2 ]/2 år
yngre än Dolk. Nickodemu8 var hm8 namn. men han
blev kallad Spelnicke och till slut blev det bara Nicke.
Han hade nedsatt hörsel Rean 3 års ålder, visste ej

Redaktör jammer blev mycket deppad när han fick
höra sanningen. att han förmedlnt en 8tor lögn l radio.
(Dolk ville ju bara i 8jn blyg8amhet bli rlkmpelman.
En berömd man. )
"Wille"
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Forna tiders spelmän
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Ett par glimtar över forna tiders spelmän, Bom icke
kunde noter och icke visste vilka tonarter de spelade
l, men voro berömda och eftertraktade Bom spelmän
både till bröllop och lekstugor. En del gingo framåt i
alla fall och kallades f:'St· "Storspelmän", en del kravlade sig fram. men de tllulcr:lde8 "Hwbehovsspelmän" och en tredje kategori stod kvar på 8amma fläck
och titulerades "T mkspelmän".
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vid ett bröllop pä ]890-talct i Stångom, Njurunda,
spelade en berömd spelman. Han kunde Icke noter
och hade ej reda pa i vilka tonarter han spelade. Men
i ett sällskap. dUr han deltog. diskuterade8 även musik och där var det någon som nämnde E-dur. Detta
anammade gubben och för att bevisa sina kunskaper
på musikens område, spelade han sedan allt vad han
8pelade l E-dur.
En yngre spelman. Bom var notkunnig, hade anlitats
för att sekundera honom, Da de skulle börja spela.
frågade medhjälparen: "Vad gar den i för dur ""
"E-dur. " svnradc Wbben. När nästa låt skulle spelas. fragadcs pli nytt vilken dur den gick i. "E-dur
har jag sagt. " svnr:ide Kubben. När sedan trcdjc låten 8kulle 8pelas, fragadcs pä nytt. l vilken dur den
gick. Da blev gubben förbannad och rev i: "E-D1°R.
FÖR FAEN HAR JAG SAGT!!" Sedan trugades det el
mer. det fick gä pil gunkler l fortsättningen.
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Berättat av numera framlidne cellimen Birger
Sundberg. Stångom.

e7Vlot våren
Nu frigörs ljusets krafter
frän vinter kommer vår,
och vinner nu som alltid
det segerherre står.
Nyss ren och vit låg drivan
ett täcke pä var jord.
nu kommer 8päda grömkan
en skönhet utan ord.
Och havet låg i bojor
en brygga av kristall
köld och hårdhet gav vika,
Kung Bore kom på fall.
På nytt en undren8 gåta
av jord allt blivit till.
Gememkap i det stora,
att höra ljuset ull.
Sä är Du liv och männlUa
och kronan cUlrför bär
i vårens lju8a lycka
Dig 8kapel8en är när.
Försynt vi borde taga
den gåva livet gav.
Se blommorna på marken
håll upp Din vandrings8tav.
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På Läng3illremon, Överluringen, Haverö. fann8 en
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spelman. Jon Erik Lindberg, född 1860. död 1944.
Han var mycket skicklig på fiolen. men hade ingen
kännedom om noter och tonarter. men han spelndc
vårdat och fint. vilket jag kunde komtntera vid ett
par besök hos honom 1!)]0-] 911.
Å r 1900 var han anlitad för att 8pekl pä en auktionsbal på Kölslllremon. HaveriS. Till medhjUlpare hade
de 8kaffat en yngre Kökillrebo. som 8kulle 8ekundera
Lindberg. När de skulle börja spela. säger medhjälparen: "VIlken dur g:ir den i :"' "Dur. " svarade Lindberg försmiidligt."Hör du gosse. jag har spelat pil
minst 200 bröllop och pli flera hundrn lekstugor. men
jag har aldrig använt några durer förut och det kommer jag inte att göra nu heller. " Och sä satte han
igång och spelade och medhjälparen fick försöka att
li8ta ut tonarten gjj gott g|g göra lät.
(De gamla spelmännen spelade inte i dur eller moll.
de spelade i det eller det "Läge". Hade medhjälparen
haft reda på det och frågat: "l vilket lag går den här
låten ?" då hade Lindberg svarat:'°1 det här." och sa
8trukit stråken över 8trängarna och gripit den tonart
låten gick i. )
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Som våren kommer liter
med ljuset 8otn sin vän,
8kdlll saven uti björken
Dkt ursprung minna än.
Då brmer ena strängen
och dur blir stämt i moll.
Vi hör hur mämkor 8trida
och lyss på ondskans troll.
Men våren låter ärva
en sommar står i blom.
Vi glömma och vill jubla
i livets helgedom.
I ödmjukhet och glädje
sUg tack till va ren blid
den ger obs kraft att leva
j nu och evig tid.
l tidem ström vi färdas
Oh Gud, håll i vår hand
och giv oss .kraft likt våren
j älskat fosterland.
Ragnar Larsson
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Södermanland8 Spelmansförbund
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Bitr skattmästare
Ledamot
Suppleant

Arne Blomberg
Gumf weuer
Henry SJöberg
Allan LJungdahl
Bd Cla88on
Thure Enberg
Bror Andersson

Suppleant

Chrmina Frohm

Arkivarie
Biträdande arkivarie

Gustaf Wetter
Lam Berggren

J

0

Holmfastvägen 8
Dalagatan 15
Rönningevägen 38
Renlavsvägen 5
Box 289
Vikingavägen 8
Hemgatan 6
C/O Elimr'on
Klasrovägen 35 E

151 36 SÖDERTÄLjE
641
]50
151
]51
]51
640

00
24
50
24
38
32

KATRINEHOLM
RÖNNINGE
SÖDERTÄLJE
SÖDERTÄLJE l
SÖDERTÄLJE
MALMKÖPING

tel (0755)
tel (0150)
tel (0753)
tel (0755)
arb(0755)
tel (0755)
tel (0]57)

6¢686
10810
5]007
12624
39920
100'78
20489

191 49 SOLLENTUNA

tel (ÖB) 96 13 75

tel
tel
tel
tel
tel
tel
td
tel
tel

Be ovan

se nedan

Sörmländska Un&dom8r|nken
Di8trjktgstyrel8en
Ordförande
Sekreterare
Ka88ör
Vice ordförande
vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Sune Åhberg
Bengt Gustafsson
Tord Jonsson
jan-Erik Goude
Ove Lögdberg
Christer Carlson
Bd Björkman
Inga Erlks8on
Göran Emtröm

Sjöängsvtlgen 2
VallmndsvUgen 14
jupitervägen 15
Bryngelmorpsv 32
Backavligen 9 E
Eskllsgatan 49
RumUlstarvägen 5
SandtorpsvUgen 24
Källfors

(3]3
613
6]]
611
641
633
m
J 'n
150

00
00
00
00
00
56
33
20
20

OXELOUND
OXELÖSUND
NYKÖPING
NYKÖPING
KATRINEHOLM
ESKILSTUNA
ESKILSTUNA
JÄRNA
Urna

Chrmer Carlson
Lars Berggren
Gun johnson

8é ovan
Box 29
Orrmigen 2, 2 tr

643 00 VINGÅKER
151 35 SÖDERTÄLJE

tel (0151) 10574
tel (0755) 35858

Bd Björkman
Maud Åhberg

se ovan
Sjöångsvägen 2
Turingegatan 9 nb

613 00 OXELÖSUND
151 34 SÖDERTÄLJE

tel (DISS) 32145
tel (0755) 61022

640
632
Bli
149

tel
tel
tel
td

(DISS) 32145
(DISS) 32460
(DISS) 81788
(DISS) 16949
(0150) 1877]
(016) 13 12 n
(016) 20715
(0755) 70089
(0755) 73260

Sq!!!,!sl's.'.
Oåxj8 och lek

Barn och Ungdom

Lillemor E riks8on
Mu8ik

Ingvar Andersson
Bror Rydjdg

Dräkt och Slöjd

Ingert Goude
Lillan Jacobsson

Landsvägsgatan 30
BjörkhultsvXgon 18A
Blyngelgtorp8v 32
Ugglestlgen 33

Studier

Ove Lögdberg
Jan-Erik Goude

se ovan
8é ovan

Skolkontakter

Lars Berggren

8é ovan

32
29
00
00

MALMKÖPING
ESKILSTUNA
NYKÖPING
NYNÄSHAMN
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(0157) 21342
(016) 18 99 14
(DISS) 16949
(0752) lm2
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Styrelsen har under året haft följande 8ammansättning:
Hedersordförande

Gwtaf Wetter

Katrineholm

Ordförande

Arne Blomberg

Södertälje

Sekreterare

Henry Sjöberg

Rönninge

Skathnästare

Allan Ljungdahl

Södertälje

Bitr. skattmästare

Bd Classon

Södertälje

Utan särskild funktion

Thure Enberg

Södertälje

Suppleanter för styrelsen:

Bror Andersson
Christina Frohm
Helmer Johamson

Malmköping
Sollentuna
Västerljung

INLEDNING
Vid årets början hade förbundet sammanlagt 314 medlemmar, varav 20 hedersledamöter.
Under året har 5 medlemmar avlidit och 40 nya medlemmar invalts. Dessutom har vid
genomgång av matrikeln 30 medlemmar strukits på grund av bristande betalning.
Vid årets slut hade förbundet 319 medlemmar. varav ] 9 hedersledamöter.
Avlidna medlemmar under året:

Hedersledamot Arnold Lundqvist
Hedersledamot Alvar Rosén
Axel Brodin
Vittalls Karlsson
Erik Nilsson

Katrineholm
Katrineholm
Kungsör
Stjärnhov
Eskilstuna

Södermanlands Spelmansförbund minns med tacksamhet de avlidnm in8at8er för förbundet8
bästa.
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ÅRSMÖTET 1972
m

m

W

m

m

m

rq

Vid årsmötet står enligt stadgarna följande styrelsemedlemmar j tur att avgå:
Henry Sjöberg
Thure Enberg
Gustaf Wetter
Ordförande och suppleanter väljs årligen. Övriga ledamöter kvarstår enligt stadgarna ytterligare ett år till årsmötet 1973.
Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden.
ÅRSMÖTET 1971

W

Årsmötet ]97] hölls lördagen den 27 mars på Stora Hotellet i Gnesta. För första gången i
W
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modern tid hölls ett årsmöte utan att förbundets hedersordförande kunde närvara. Han var
förhindrad på grund av sjukdom och årsmötet sände en varm hälsning till honom med förhoppning om snar bättring.
Sammanlagt hade 76 medlemmar hörsammat kallelsen och samlats för att deltaga i förhandlingarna, 8om pä ett utmärkt sätt leddes av Bertil Rydberg, Örebro. Efter förhandlingarna
följde samkväm.
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KURSVERKSAMHETEN
Under året har hållits en kurs för spelmän. Kur8en hölls i samarbete med ABF och var maximerad till 35 deltagare. Då denna kvot snabbt fylldes, har styrelsen redan beslutat om en
förnyad kurs i april l 972.
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Kursen i Eskilstuna hade ämnen som musikhistoria (föreläsare Sven Berger). rytmik (Anna
Sundqvi8t), dialektspel (Björn Ståbi). sörmländskt spelsätt (Arne Blomberg), harmonilära
(Göran Malmgren). Enligt en kursvärdering som deltagarna själva gjorde var innehållet
intressant och givande och vi ser med förväntan fram mot den nya kursen.
Dessutom har förbundet tillsammans med Sörmländska Ungdomsringen anordnat en kurs på
Sundbyholm. Ämnet för både dansare och spelmän var polska. Tyvärr hade vi inte maximerat
antalet, varför 150 deltagare kom. Detta tvingade kursledningen att i sista stund göra om
programmet, då ingen lokal fanns Bom kunde rymma älla deltagare mxntfdigt. Nu genomfördes kursen genom att deltagarna delade8 upp i fyra grupper, som sedan fick vandra runt till
fyra stationer. där de utfordrades med ämnena dansteknik, rytmik, danshistoriskt studium
av polskan samt dialektala former. Trots det Mora deltagarantalet hade tycUigen de flesta
ändå kunnat finna kursen givande. Tydligt är, att vi vid gemensamma kurser i fortsättningen
tvingas att antingen dubblera kursen eller att maximera deltagarantalet.
Utöver detta har som vanligt förbundets 8tyrelse ställt sig till förfogande för en omfattande
kursverksamhet utanför landskapets gränser.
INSPELNINGSVERKSAMHETEN
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De vid förra årsmötet utsedda kontakmännen för insamlingsarbetet i Södermanland har börjat fungera. En kontaktträff för dessa har hållits i Katrineholm. Som speciellt inbjuden till
konferensen talade Märta Ramsten från Svenskt Visarkiv om b]. a. inspelningdtekMk och vad
som gjorts inom landskapet från Visarkivets sida.

3.

Som resultat av konferensen har framställts en pärm för kontaktmännen. Pärmen innehåller,
utöver adresser och allmänna upplysningar av värde för inspelningsarbetet, även frågelistor
och förteckningar över tidigare impelningar i Södermanland.
Utöver en del inspelningar har även påbörjats ett arbete med registrering av tidigare spelmän i Södermanland samt insamling av fotografier av des8a.
Det kanske viktigaste arbetet i förbundet8 historia har planerats under året, men kan inte
starta förrän i april-maj 1972. Det gäller en samlad utfrågning av samtliga boende på ålderdomshem och pensionärshem i Södermanland. Arbetet sker gemensamt av förbundet och
Sörmländska Ungdomsringen och är uppdelat på två etapper. Den första etappen sker genom
en enkel frågelista, som i stort sett innehåller, utöver huvuduppgifter om meddelaren, enbart grundläggande frågor om musik, dans och sång. Tanken är, att den första etappen skall
vara slutförd före sommaren så att etapp 2, som enbart betyder en uppföljning och inspelning
av vissa utvalda från etapp l, kan startas. Detta försök att medelst en bred under8ökning
göra en total kartläggning av ett landskaps kulturella traditioner är det första i landet.
Det är styrelsens förhoppning. att även det kommande året skall bli ett livaktigt år för inventeringsverksamheten. Vi är väl medvetna om att hur mycket vi än gör, så kommer vi
ändå inte att hinna ikapp tiden, Mycket är dock ännu outfor8kat om gamla tider8 8eder och
bruk.
SÖRMLANDSLÄTEN
SÖRMLANDSLÄTEN har avslutat sin fjärde årgång. Vi känner en 8tor tillfred88tallel8e över
det mottagande tidningen fått och vill kanske först och främst framföra ett tack till redaktören, som osjälviskt slavat med att sammanställa vårt medlemsblad hela denna tid. Vår förhoppning är densamma nu som när tidningen startade: att så många som möjligt yttrar sig
där. så att den. utöver att vara upplysningsorgan, även kan bli ett debattorgan för svensk
folklore. Styrelsen vill vid detta tillfälle tacka dem som medarbetat i tidningen under de år
som gått.
Det har från skilda håll framkommit önskemål om att tidningen skall komma ut med fler nummer per år, men då den framställs på helt ideell grund är detta tyvärr en omöjlighet för närvarande.
STÄMMOR
Södertäljestämman på Kristi Himmelfärdsdak den 20 maj 1971.
För att få en mer markerad början på denna stämma, inledde vi detta år med uppträdandet
från scenen.
F. ö. genomfördes stämman i den stil som bl :\ it Södertiiljestämmans egen: spel och dans i
gårdar med publiken trängande in i de små stug, rna.
Barn- och Unkdomstinget i Eskilstuna den i: -20 juni l 971.
Under detta ting. som var Ungdomsringens arrangemang. medverkade Spelman8förbundet
med musik vid flera tillfällen och söndagen den 20 juni hölls en mycket stor kombinerad
spelmans- och dansstämma i Parken.
Stämman inleddes med ett stort festtåg med 2000 deltagare. vilka sedan ti]lsamman8 med
en mycket talrfk publfk fyllde Parken till trängsel.

m
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julita midsommardaken den 26 juni 1971,
Det är med glädje vi kan rapportera att 8pelmansförbundets kanske 8törsta stämma genom
åren - julita-stämman - kommit tillbaka. Detta tack vare vår hedersordförande, som
lyckats återknyta kontakterna. Mycket kan sägas om stämman, men den rubrik 8om tidningarna hade efter stämman tror vi säger allt:

m
m

"Nakendans& drog 2. 000 - Spelmän drog 3. 000"
PS
Nakendansösen var ej Spelmansförbundets arrangemang.

W
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Folkmusikens och folkdansens dag i Eskilstuna den 22 auAu8ti 1971.
Denna stämma arrangeras i samarbete med Sörmländska Ungdomsringen.
Detta har blivit något av en problemstämma för förbundet. Det spelmännen bäst minns från
Eskilstuna brukar vara det "lilleput-tåg" 8otn alltid kommer tuffande ungefär i andra reprisen. Dessutom känner vi oss övergivna av parkledningen, som löst problemet på enklast
tänkbara sätt; ringa reklam, minima] pergonalstyrka och dessutom i år låsta teatergrindar
Vi har inom styrelsen diskuterat att byta plats för denna 8tämma under året och låta någon
annan arrangör, som är mer intresserad än Eskilstuna-parken, vara med istället.
d
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Utöver dessa "stora" stämmor har förbundet medverkat vid en hel del andra arrangemang.
Under våren gjordes en turné i samarbete med Sörmländska Ungdomsringen och Södermanlands läns Bildningsförbund. Med en och en halv till två timmars program reste vi runt och
besökte Stallarholmen, Södertälje, järna och Oxelösund. Turnén blev uppskattad och vi hoppas kunna genomföra en fortsättning.

m

W

Dessutom var spelmansförbundets styrelse i Gränna under juli månad och framträdde två
gånger med en mindre spelmans- och damstämma.

mö

Det mest betydande arbetet utförs dock av de olika spelmanslagen. Från redogörelserna
från dessa kan nämnas:
W
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Gillberka Spelmanslak
Karl R Andersson rapporterar att verksamheten under å ret varit livlig med ca 20 uppträdanden inför publik. Bland platserna som besökts är Eskilstuna, julita och Delsbo (spelmansstämmor). Oja, Västermo, Kungsör, Torshälla, Eskilstuna (där man bl. a. spelat vid julmäs8orna vid Rademachersmedjoma samt vid en medaljfe8t i stadshuset). Till de tackmmmåste spelningarna räknar laget de som utförts för pensionärer på ålderdomshem.
Ett par fina initiativ som laget har tagit bör föras fram. Dels ger medlemmarna varandra
hemläxor i att öva lättspel så att den enskilde kan låten utantill när laget träffas (det kan ibland bli övning i hemmet varje kväll). Vidare omtalar Karl R Andersson att flera ungdomar
önskar få komma med i laget.
Till sist kan nämnas att Svenskt Visarkiv varit nere och spelat in laget.

m
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Katrineholms Spelmanslak
m

Laget, som har 20 medlemmar, har under året spelat samman 30 gånger, därav 20 repetitioner. 6 framträdanden inför mer eller mindre (mest mer) talrik publik och 4 trevliga
födelsedagsfester hos enskilda medlemmar.
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Bland framträdandena kan nämnas:
20.1

Katrineholms-ortens Hembygdsförenings årsmöte

13. 6

Spelmansutflykt till spelmansstämman i Ransäter. Här följer ett referat, utdraget
ur verksamhetsberättelsen:

W
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.. . .Stämman i Ransäter började med högmässa i kyrkan. Mycket folkmudk förekom och predikanten, rektorn för folkhögskolan. var en bra själaryktare. Han
tänkte att det var bäst att passa på och ge vissa hundhedningar bland publiken en
ordentlig avhyvling. Mången kommer törhända icke till någon kyrka förrän vid
någon kommande spelmansutflykt och det dröjer för somliga ett helt år till de88.
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Ordf. Thure Wedberg hade slagit sig i backen på att spelmanslagets framträdande
skulle klaras av på 7 minuter. Han pratade en del och därför var det fara värt, att
han skulle överskrida tiden med någon minut. Men han tog igen på gungorna vad
han förlorade på karwellen: de 5 låtar vi spelade gick i ett 7-helsikes tempo, men
för det mem slutade vi samtidigt.
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Spelmansstämman gick av stapeln j en grop, en amfiteater lika fin som Sammikgropen i Leksand. En idealkk fe8tplats. Arrangörerna bjöd på kaffe. Det 8makade
faen. Icke nog med det. Det hade en bismak också. Middag fick vi köpa. LageW
kassa bjöd deltagarna. Samtliga överlevde. . . . .

V
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(vem som skrivit detta tvekar väl ingen om)

P

25. 6

Midsommarafton. Spel på Lövåsen, Kullbergska 8jukhuset och Furuliden. Därefter
spel vid Stora Djulö tillsammans med Verdandi folkdanslag. 23:e året! I!

26. 6

Julita

l

Detta enligt Katrineholms spelmanslags hktorieskrivare Gustaf Wetter. . . .
Kolmårdens Spelmanslak
Har spelat vid Kolmårdssanatoriet och Rosslavallen. Dessutom vid vårdhemmet i Krokek
samt medverkat vid friluftsgudstjänsten vid Krokeks ödekyrka.
Laget deltog i spelmansstämmorna f Julita och Sparreholm.
Malmabykdens spelmans]ak
Laget övar varje vecka samt spelar åt Flen8 folkdanslag varje vecka. Dessutom har laget
medverkat vid folkdanslagets uppvisningar.
Bror Andersson. som skrivit rapporten. meddelar att framträdandena minskat något och att
detta troligen beror på att de höjt gaget. De har ändå spelat på sjukhus, träffar, kursavdutningar samt på en del fester av olika slag.
Dessutom har de varit ansvariga för Sparreholmsträffen - en träff som tycks öka i popularitet år från år.

6.

NVköpinkshus SpelmansA]]e
Medlemsantalet har varit ]7 st. Laget har övat 15 gånger och framträtt 13 gånger under
året i större och mindre grupper både vid profana och kyrkliga till8tällningar.
Det goda samarbetet med folkdamarna fortsätter.
Detta meddelar Evert Lindberg.
Södertälje Pensionärsföreninks Spelman8lak
Vi skall be att få återge hela rapporten:
"Laget består f. n. av 9 st medlemmar. Våra övningar är förlagda till Dalgårdem Ungdom8gård i Södertälje, där vi spelar varje torsdag k] ]4-16.
Vi har under det gångna året repeterat 31 gånger och är även anslutna till ABF Södertälje.
Under det gångna året har vi framträtt 12 gånger hos pensionärsföreningar med olika inrikming, ålderdomshem och andra ideella föreningar. Vi har svarat för underhållning8musiken och vid flera tillfällen en stunds dammusik. Såsom spelledare har fungerat undertecknad Ahlin Wallin och som ersättare vid min frånvaro Olof Kärnell.
Intresset är glädjande nog stort inom laget, som vi tror kommer att öka. Någon förentng8bildning har vi ännu ej, men funderar därpå.
Med spelmanshälsning l Ahlin Wajlin"
Södertälje Spelmanslafl
Laget har övat ]6 gånger under våren och 14 gånger under hösten, sammanlagt 30 gånger.
Bland lokala framträdanden kan nämnas Konsthallen, Stadsparken, Ronna centrum samt
gånggatan. Vidare på ålderdomshem samt vid Barnens Dag.
Ungdomsgruppen framträdde vid Spelmansförbundets årsmöte i Gnesta och gjorde 8tor lycka.
Spelmansstämmor har besökts, bl. a. Södertälje, julita, Eskilstuna och Upp8ala.
Ungdomsverksamheten ligger laget varmt om hjärtat. Den bedrivs i form av en studiecirkel
med övningar varje fredagskväll. Lokal har gratis ställts till förfogande av ABF. Laget anser att verksamheten bör breddas och arbetar för att fånga upp de ungdomar, som slutat
sitt musikutövande i den kommunala musik8kolan.
Valla Spelmans]ak
Laget har 6 medlemmar och håller övningar regelbundet. Detta går så till, att medlemmarna
går runt till varandra och spelar igenom repertoaren och övar på någon ny låt. Två av medlemmarna har under hösten en gång i veckan åkt till Katrineholm och spelat till galnmaldan8
och folkdans.
Laget har framträtt på ålderdomshem, vid midsommarfi randet i Valla och Sköldinge, pendonärsföreningar, lotto mas årsmöte och vid luciafester m. m.
Rapportör Artur Andersson.
VinXåkers Flille för låt och dans
Detta är ett nytt lag som bildats. Någon verksamhet kan ännu inte redovisas, men vi hälsar
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laget hjärtligt välkommet bland oss och önskar medlemmarna lycka till i foruättMngen.

Rekame Folkdans Gilles Spelmanslak
har meddelat, att de övar som vanligt och spelar åt folkdanslaget.
Vi vet att det är en aktiv grupp. som framträtt ett Mort antal gånger. Det 8om bör näjmna8
är kanske att laget medverkat vid den internationella folkdamträffen "Folklore der Welt" i
Erlangen.
I likhet med Södertälje Spelmanslag bedriver Rekarne-laget en aktiv ungdom8verk8amhet.
Krinkelbitarna
I stället för det för några år sedan insomnade Daga spelmanslag har ett nytt lag, med tyngdpunkten förskjuten något mot öster, sett dagens ljus under namnet Kringelbitama. Gruppen
spelar varje vecka åt järna-Turinge Folkdansgille och har under året gjort en rad framträdanden, bland vilka kan nämnas Tonklubben i södertälje.
Gruppen förbereder utgivningen av en grammofonskiva samt har just framställt ett tonband
för en metodikkurs i gammaldans, skriven av Henry Sjöberg och utgiven av Staten8 Dan88kola.
Utöver ovannämnda lag vet vi att regelbunden verksamhet bedrivs bl. a. j
Oxelösund
Nyköping
Trosa
Kungsör
Botkyrka

(Oxelö Gilles Spelmanslag)
(Nyköpings Pengionärsförenings Spelmanslag)
(Trosa Spelmanslag)
(Kungsörs Spelmanslag)
(Botkyrka Spelmanslag)

SLUTORD

Styrelsen ser tillbaka på ett innehållsrikt år och vill tacka alla förbundets medlemmar för
deras helhjärtade stöd och för den insats alla gjort för att Södermanlands Spelmandörbund
skall kunna behålla sin plats som ett av landets mest aktiva och största spelmandörbund. Vi
vet att detta skulle vara en omöjlighet utan den enskilde medlemmen8 hjälp.
En bidragande orsak till förbundets fraimtående ställning är samarbetet med Sörmländska
Ungdomsringen. Vi tackar för det gångna årets gemensamma arbete och ser fram mot ett
fortsatt gott samarbete.
Desmom vill Spelmansförbundet framföra sitt varma tack till Södermanlands Läns Land8ting, till lokala myndigheter och organisationer samt till pressen för det stöd vi känt att vi
haft.
Vid ett tillfälle som detta, när man summerar vad som gjorts och inte gjorts under året,
finns det en del punkter, som vi vill peka på:
Vi förstår inte den inställning, som Stockholms läns landsting visar, genom att år
efter år neka att hjälpa till att stödja vår verksamhet. Det är förvånande att de,
i stället för att stödja en väl dokumenterad verksamhet som bevisligen för8 inom
länet, gömmer sig bakom argumentet att organisationen ej erhållit anslag föregående år.
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Vidare är vi besvikna på Sveriges Spelmäns Riksförbund. De vackra tal, 8om årligen
hörs på årsstämman. är tydligen inte annat än ord. På årsstämman 1969 be8löt8 att
tillskriva de spelmansförbund, som inte var medlemmar av SSR. På årmämmm 1970
efterlyste Södermanlands Spelmansförbund denna skidveke. Veckan före årsstämman
1971 kom äntligen brevet. Enligt förbundsmötets bedut tmvarades 8krivelsen i po81tiv anda och styrelsen föreslog ett sammanträffande med SSR för att didmtera de meningsskiljaktigheter, som eventuellt finns.
När detta skrivs har inget svar inkommit. trots att SSR numera di8poner&r ett 8ekretariat.
Från styrelsens sida är vi beredda att ta upp diskussion även denna årmämma om
medlemskap i SSR, men av skäl som redovisats tror vi för vår del inte att SSR är
speciellt intresserade, varför vi kommer att föreslå årsmötet att ge styreken fortsatt uppdrag att försöka nå kontakt med riksförbundet.

EKONOMI

När det gäller förbundets ekonomi är vi lite tveksamma. Bland kostnadskrävande projekt kan
vi påminna om

Inventeringsverksamheten
Övningsbok för musikskolan
Utgivning av folkmusik
Sörmlandsläten
jubileet 1975.
Vi har inom styrelsen alltid hävdat, att den hjälp vi får av medlemmarna i form av ett uppoffrande arbete räcker. Pengar får vi skaffa från annat håll. Vi hoppm att vi med hjälp av
ökade anslag skall kunna lyckas med detta så att de projekt 8om redan är Martade kan föra8
i land.
När det gäller den ekonomiska redovisningen för det gångna året ber vi att få hänvisa till
skattmästarens rapport samt revisorernas berättelse.
Ett glädjande faktum är att vi, trots en revidering av medlemsmatrikeln, lyckats öka medlemsantalet. Det är en tendens om vi verkligen upp8kattar. Vi tror att det beror på att förbundet har en verksamhet som tilltalar många.

Med dessa ord ber vi att få tacka för visat förtroende 8amt ställer våra platser till år8mötet8
förfogande.

Sörmland i mars 1972

/Arne Blomberg/

/Gustaf Wetterl

/Henry Sjöberg/

/Allan Ljungdah1/

/Bo Classonl

/Thure Enberg/

