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SÖRMLÄNDSKA UNGDOMSRINGEN

l.

DÖDSRYCKNINGAR?
Sil kom a Iinnu ett nummer av Sörmlancklåten,
det trettonde i ordningen. Hlir ligger det nUra
till handS titt med hlinvknlng till talet tretton
skylla blachm förScnlng p.i otur, men så skclUgd får vill Inte t'nS en amatörrcdAktör för ett
modlemRbhld vara.

Kommer då SÖRMLANDSLÄTEN att dö ?
Förhoppnlngwis Inte, men för att säkcrställa
utglvnlngen bör en del åtgärder vkjtås:
En rednktlonskommltté bildam RcprescMantcr från både Spelmandörbundet
och Ungdolnsringen bör Ingå.

Detta nummer av vår tSdnfng har varit l "preggJilkgningSögonbl|cket" l ca (yra månader och
sv:u:ighetor med att få in bidragen och med utskrift av &m'unmn mint red:S kluvenhet mellan
olika SySslor har gjort att detta nummer når
dig först nu.

Det handgripllgn Msvåret för bldrags|nsamling, utskrift, recUgerlng och tryck
alterneras melkin ledamöterna f kom mltWn. Detta kommer, förutom den delade arbetsbördan, titt medföra Att tidnlngem linje och layout blir mer varierad
än vad som f. n. är fallet.

Att antedatera tidningen och kalla det här numret för nr 2/1973 vore väl genomskinllgt: hllr
Utökning av antalet skribenter Inom och
duger bara att konstatera att vI cncjåst fick ut
utom landskapet.
£U, nummer under fjolåret (om vi undantar
nr 2/1 972, soty1 Ju dök upp alldeles l början av
Till s181 ännu ett beklagande av att en del artiklar
1973).
prmenterm Wr Bcnt. Det gäller spccle1]t maerklet f mxnband med Sörmländska Ungdomsrlngem
Det är givet att våra bc'talande prenumeranter
inte ska behöva betala IQ:-- för ,endam ett num- 25-årsjubfleum, Bom nu publlceras "fel" år.
Men låt nu Inte redaktörens svammel fördröja läsandet längre! På de kommande s|dorna finner
Du f detta nummer:
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SÖRMLANDSLÄTEN dstrlbuerw till medlemmarna l x¢Sdermanlmlds SpelmamRSrbund
och Sörmländska Ungdormrlngen. Utomstående kan göra en prenumeration på spelmansmrbundets clrkujUr (inkluMve SÖRMLANDSLÄTEN) för ett år genom Att sätta in kr IQ:på Postg1ro 12 24 74 - O, adress: Södermanlands Spelmansförbund , c/o Bd Chl6son,
s¢$derUl]je. Skriv "ClrkulUrprenumeratlon" på talongen.

Upplagn ]200 ex

Utkommer 2 gånger per år

Redaktör: Arne Blomberg, Holmfastvägen s. IS] 36 Södertälje, Tel (07 55) 646s6

Här är trångt om saligheten, sa prästeo, dansa

mer. Bossc Classon kommer att se till att de
för detta pHs (vilket ungoMr motsvarar vår
sjIilvkostnad) får de t,v,å. nummer de väntar sig.
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JUBILEUMSMINNEN
av Ivar Schnell

Hur kom egentligen Sörmländska Ungdomsrlngen
till ? När man sittcr som pensionär och skall minnas något ur det växlingsrika liv man fått vara
med om, så ångrar man, att man aldrig skrev
någon dagbok. Det hade kamke inte heller hjälpt
så mycket, för det som skulle komma att växa
sIg starkt en gång, kanske man inte insåg betydelsen av då och så blev mlnnesbladet utan det, som
borde ha skrivits,
Kanske minns jag dock ett och annat.
Det allra förUa fröet föll på en folkdamträff av
hög kvalitet på (tror jag) Frimurarhotellet l
Linköping. Min sygter Margareta hade som ungdomsledare i den staden god kontakt med folkdansarna. Så gästade jag staden och togs energiskt
om hand av en yngling vId namn Frltz Andersson,
vArs entusiasm för mycket men framförallt för
folkdans inte var att ta miste på. Han ville att jag
skulle bli ordförande för en sörmländsk ungdomsring. jag protesterade antagligen. jtig hade nlltid
varit för lat för att lära mig folkdans, men naturligtvis blev det son] Fr1tz vIlle och så startadm
rÖrelsen i mitt 1an&kap.
Hur jag fungerade dessa första år vet jag mimerltgen inte. Mycket var det inte, men jag fick vara
med om glada årsmöten och var "icke arbetande
medlem" på kurser runt om i landskapet.

Sörmlands Spelmansförbund, så jag gjorde mfg
Inga illusioner om reMtatet.
Kvällen kom och spelmän började anlända. Till
sist blev arbebrummet så fullt, att vt mtbte gå
ned l Gästabudssalen. Och där har spelmännen sédan stannat i dryga 20 år. jag minns att det var
flera, som inte hnde felorna med sig den första
kvällen. "Vi skulle väl sé först vad det blir av
det. " Men sedan kom felorna med och om jag inte
mfnns fel, fylldes matrikeln över Spelmandaget
på Nyköpingshug med dryga 40-talet namn.
Så fick under min tid Sörmländska Ungdomsrtngen
en sång, kallad "Sol över landet". jag har fått
frågan om sångens författare och så står jag där
helt utan fakta. Vem var Ragnar Ekström ? Hans
dikt karakteriserade de fyra årstiderna l Sörmland
med pregnanta bilder: Plogarna rita/väg efter ljusen,/ grannväg och vänväg från gård och till gård.
Hembygdsförbundet tryckte dikten i SörnllandSbygden 1939. Några år senare kom en tonsättning av
dikten från Elwing BJörklund med en förf rågan om
inte Hembyg&förbundet ville göra den till sin dng.
jag svarade: Förbundet sjunger så litet, men jag
tror, att SörmlänUka Ungdoimringen gärna och
ofta skulle sjunga den, och så blev det.
Nu har jag letat i mitt minne och bland mina papper för att få grepp om, vilka de bägge konmärema var, som gav Ringen dess sång. jag har
ingenting hittat, men kanske kan dessa rader locka
fram någon mer minnesgod - eller varför inte de
bägge herrama sjÉljva.

Själv kan jag bara ödmjukt sägct till mig själv:
På en punkt tycker jag emellertid, att jag uträttaDu är en förbmkat dålig mjnnestecknare!
de något. Det var då vI nödtorftigt restaurerat
"Gästabudssalen" på NyköpingUus. Den salen är,
som jag hoppas alhi vet, ett mäktigt skyddsrum
a
från Karl L'C:S tid. Den hade mått drypande fuktig
l århundraden, men den hade inte rasat ihop, och
så hängde vi då hösten 1950 in provisoriska element och fick salen nödtorftigt varm och torr. Tegelgolvet var strävt som sandpapper, men folkdansarnas bmtanta skor borde kunna hålla en
,
stund även på det golvet, och så bjöd jag in de
¶
folkdansare, som förde en tynande tillvaro l stå0
den. Det blev Bert Wiberg som ledde dansen unu
N"
der många år och nu var det inte något tynande
längre över dansen l salen, som ställdes till grå"
\
'
tis förfogande.

m Y-ur c/cl"""-H

Usch va dä går, sa käringen, valsa å log.
(Stockholm)

Min andra viktigare gärning i nu aktuella sammanhang var, att jag en höstdag kallade samman spelmän från Nyköping och trakWn l mitt arbetsrum på
Nyköpingshw. Såvitt jag Intnns, fanm då för tiden
inte en enda spelman från Nyköping regktrerad l
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25 år!

Hembygdsförenings Folkdonseille (nuvarande Nynäshamns Folkdansgille), Stensunds Hembygdsgille, Södermanlånds Spelmansförbund, Gåsinge-

Det är faktWkt en riktigt trevlig uppgift man får,
när man blir anmodad att skriva ner några mfnnen från de gångnz 25 åren. Man tvingas nämligen att plocka fram gamla protokoll och verkmmhetsberättelser för att friska upp minnet och det
har varit en väldigt trevlig läsning.
Läsningen frammanar så många minnen och trevliga epkoder saxnt personer, som man haft nöjet
träffa och mmarbeta med under dessa 25 år, ett
helt kvarUsekel. Nöjet grumlas av att man i vIBB
mån känner dg som en fördetting, som har den
mest aktiva delen bakom sig. Ett härligt plåster
på detta lilla sar är att runtom sig se alla de tjusiga ungdomar, som fört och för det arbete vidare.
som startades för 25 år sedan.
Helt naturligt har jag tagit som min uppgift att beskriva mrten och de försH åren av distrlkteW
historia.
För att börja alldeles från början vill jag gå tillbaka till Östergötlands-Holavedens Hembygdsrings
25-årsjubileum, som firades på Stadshuset i Norrköping någon gång l slutet av 1947. Evy och jag
hade samma år flyttat från Norrköping till Eskiktuna och vi var inbjudna båda två till Jubileumsfirandet l egenskap av f. d. sekreterare i &tgötadistriktet. Riksstyrelsen rcpresenterades där av
sin vice ordförande Eric Ström och han förde på
tal att det då saknades en distriktssammandutning
i Sörmland, men att det fanns ett antal direktanslutna föreningar. Han bad mig då att medverka
till en distriktsbildning, vilket jag lovade,
Remltatet av detta samtal blev, att vi bearbetade
de cHrektamlutna föreningarna samt de övriga föreningar vi kände till med skriveker och personliga påtryckningar. Detta utmynnade l utUndandet
av en inbjudan till en lnstruktionskurs för folkdan
mre på Gripsholms Folkhögskola den 22-23 maj
194s. Instruktör var dåvarande mkreteraren t
Riksstyrelsen, Olof Svenborn.
I programmet var inlagt en debatt om nyttan av
distriktsblldnlng och anslutning till Svemka Ungdomsringen för Bygdekultur. Debatten leddes av
Eric Ström och speciellt inbjudna med sårddld
baktanke var dåvarande sekreteraren i Hembygdsförbundet, Ivar Schnell, samt som representant
för Södermanlands Bildningsförbund folkhögdcollärare Torgil Ringmar.

Dfllnäs Folkdansgille och VerdancUs Folkdanslag
i Katrineholm, anslutet genom ÖstergötlandsHolavedens Hembygdsring. Icke anslutna föreningar var: Sällskapet Gammal Dans t Nyköping, SGU
Folkdanslag l Nyköping, Hemgårdens Folkdanslag
f Vingåker samt Markfreds Folkdanslag. Sammanlagt ställde 49 personer upp plus representanterna
från riksstyrelsen.
Sedan Eric Ström redogjort för Ungdomsringens
mål och syften mint de rättigheter och skyldghoter medlemsföreningarna hade, ställdes frågan om
de närvarande var för en djstrlktsblldning. Förda
inlägget i denna fråga gjordm av Ivar Schnell,
sott1 förordade en clistriktsbtldnlng med motivering att en samling av folkdanslagen torde innebära ett ökat kulturellt arbete i Sörmland med
tanke på de resurser, som kan ställas till förfo.
gande i form av instruktlonskurser
m. m.
Näste talare var ordföranden i Spelmandörbundet,
GuMtaf Wetter, som också varmt förordade en
distriktsblldning och som hade sin styrelses bemyndigande att ansluta Spelmansförbundet till ett
sörmlan&distrikt av Svenska Ungdomwingen.
Samtliga de närvarande representanterna för dväl
redan anslutna som icke anslutna föreningar uttalade sig varmt för distriktsbildning med undantag
för en representant för Markfreds folkdamlag, då
redan anslutet till IOGT. Denne menade, att det
för folkdanslag, som tillhörde en riksorganisauon
som IOGT eller liknande, var meningslöst att ansluta sig till Svenska Ungdomsringen. De hade
inom IOGT samma goda service när det gällde
instruktionskumer och folkdanmämmor.
Yttrandet blev inte oemotsagt och en del representanter för föreningar, som tillhörde annan rikeiorgankation, bl. a. IOGT, ansåg att Ungdormrlngen
när det gällde folkdans, folkmusik och tillhörande
saker, som specialiserad organisation kunde ge
den basta servicen och de flesta kontakterna. En
medlem från SGU folkdanslag i Nyköping framhöll
bl.a. att de, trots att de också tillhörde IOGT,
inte vime om'att det fanns ett folkdanslag i Markfred.

Resultatet av debatten blev givetvis ett beslut, att
dktrikt skulle bildm samt att en [nterlmsstyreke
3kulle Utsés för att skapa stadgar m. m. Interinis-

Nji ska vi riktigt roa oss, sa fan, dansade med

l

Det kan oCKså ha sitt intresse att nämna vilka föreningar som var rep resenterade denna första gång.
Redan anslutna föreningar var: Sotholms Hära&

4.

styreken skulle innehålla tre personer och valda
blev Ivar Schncll, Bert Wiberg mint undertecknad.
Nästa fas i utvecklingen blev att föreningens reprmentanter kallades till ett fOrma åmmöte l Flen
den 13 juli 194s, då definitivt beslut om distrlktsbildning fattades. Den första styrelsen valdcs och
komtftuerades:
Ivar Schnell, ordförande
Gustaf Wetter, vice ordförande
Fritz Andersson, sekreterare
Sigvard Sundjn, kamör
Bert Wiberg, kassör
Övriga ledamöter var Torgll Rlngrmr, Ulla
Johaxmon och Harry Strömfors.
De form åren blev faktiskt mycket innehålkrika,
men ack, så arbetsamma. 194s hann vI, förutom
'den inledande kursen på Gjripsholm, även med en
kxirs för folkdamledare på Stensunds Folkhöpkola,
dit dåvarande r1kginstruktören Thoralf Borgltn
kallats som ledare. Samma år anordnades även en
folkdamstämma på Nyköpmgshus.
VerksamhetsberätPlsen för första året talar om
anslutning av 9 föreningar, men samarbete hade
upprätthållfW med ytterligare 10 föreningar, som
vi hoppades kunna värva som medlemmar.
Redan från oktober 194s gav vI ut ett månadsblad
med avsikt att Informera medlemmarna om vad
styrelsen hade för dg och vad som planerades för
den narmaste tiden. Det utgavs stencilerat och
styrelsens förhoppning var att det så småningom
skulle få ett vWrdlgare utförande.
i kyrkan.
Nu är det slut med det roliga, sa prästen, dansa

Det kan kanske vara på dn plab att nämna, att
av de föreningar som anslöt dg från början nu endast två åteimtår, nämligen Verdandi i Katrineholm och Nynäshamns Folkdamgille. Övrf ga föreningars verksamhet har upphört med undantag
för de två kollektivt ms1utnas, Södermanlan&
Spelmansförbund och Hyltinge Hembyg&förening,
vilka begärde utträde efter några år.
1949 blev för distriktets dol ett betydelsefullt år i
utvecklingen. Då rapporteras i årsberättelsen att
13 förenlnjmr varit anslutna med totalt antal medlemmar av 465. Här är dock att märka, att vi som
kollektivt anslutna hade Södermanlands Spelmansförbund med 140 medlemmar, Hyltinge HenibygUförening med 77 och Sällskapet Gammal Dans i
Nyköping med 66. Återstår således 182 aktiva medlemmar.
Under detta år hade vt den första verkligt stora
kursen inom distriktet. Den hOlk på Åså Folkhög-

skola och det var den första av många kumer i
vårt distrikt, där vi hade nöjet att ha Folke Kennryd som huvudinstruktör. Vid sin Ma hade han
våra egna förmågor Bert Wiberg, Ulla johansson
och Harry Strömfors. Ytterligare en kurs hölls
under året, nämligen på Ålberga vandrarhem för
enbart folkdamledare och instruktör för denna
kurs var Välte Ufgren från jönköping. Samtidigt
instrucrade Torgil Ringmar i sång.
Styreken som arbetat under 1949 bestod av Ivar
Schnell, Gullian Lindström, Fritz Andersson,
Erik Berg, Bert Wiberg, Torgil Ringgrinar, Ulla
johansson och Harry Strömfora
Den mer utåtriktade verkmmheten under 1949 bestod dels av en uppvisning på Nyköpfngshw under
mi&ommardagen, ett engagemang som vi fick
1000 kronor för. Den 21 augmti anordnade vi
själva en sUixnma på julita Skam med folkdamuppvisningar, folkmudk, tävlingar i kämpalekar
och lekar med Mrnen mint allmän &u18, dock
endast s. k. kulturell. Vi hade räknat med ett gott
ekonorrMkt överskott för att få en stxxnme till
distriktskmsa och det hade det dikert ockd blivit,
eftersom mämman var mycket välbesökt. Men tyvärr tillkom på grund av en synnerligen petig
polkmämre l Vingåker en massa opåräknade
koanader för dragning av elektriskt 1Jus, uppsättande av Maket samt hållande av polk och ordninggvakter. Behållningen blev därför endam
några hundralappar.
Som ett kuriosum kan jag nämna, att inträdet
koMade 0:75 för vuxna, 0:50 för barn, gratk inträde för militär och bygdeklädda. Dansbiljetterna koståcle 20 öre per styck.

Något som också är speciellt värt att omnämna
från 1949 är att Sörmlän&ka Ungdomsringen då
fick sitt emblem, gripen med Svenska Ungdomsringens märke i de framsträckta tassarna. jag
kommer faktiskt inte ihåg, om Ivar Schnell både
komponerade och ritade eller enbart komponerade
märket.
Vidare fick vi ockd genom Ivar Schnell en egen
sång, "Sol över landet", komponerad av Elwing
Björklund till text av Rngnar Ekström. Sången
användes faktiskt flitigt vid de tillfällen distriktet
samlades de första åren, men har tyvärr fallit l
glömska under de senaste tio åren. Det kan kanske
vara lämpligt att med utgångspunkt från 25-årsjubileet åter ta upp sången som cUstriktets samlingssång. Första gången som sången förresten
anväjndes, var när dbtriktet uppvaktade Stockholms distrikt vid dess 25-åwjubileum i Blå Hal-

0
J
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len l Stockholm, där vi var 130 sörmlännfngar
representcrade.
Den ekonomiska ställningen under de förda åren
blev trots mycket uppoffrande arbete från alla
dktriktsmedlemmar vid fester och genom lotteriförUljningar inte så Urdeles lysande. Form
året hade vi ett underskott på kronor 35:69, men
när vi gjorde bokslutet 1950 hado vi lyckats knega
ihop så påss. att vi kunde betala våra skulder och
få ett överskott på kronor 256:74. Det torde emellertid påpekas f samband med ekonomin, att det
då inte utdelades vare sig kommunala, landstingseller Matsbidrag för vår verkmmhet. Verkmmbeten skulle helt finansieras av avgifter från medlemmarna mint överskott på fester och lotterier.
Av årsavglften gick de första åren kronor 1:50 tfii

ingår fått sin "kulturella fostran", hur många av
dessa ungdomar, som en gång kom In l rörelsen
genom förcningarmw barn- och ungdomdag idag
tagit hand om styrelse- och ledaruppgifter i föreningar och distrikt.
Den förmodan, som den 23 mnj 194s gjordes av
djstmktets form hedersordförando Ivar Schnell,
att en minling av folkdanslagen i Södermanland
till ett distrikt skulle innebära ett ökat kulturellt
arbete, har till fullo slmt Ln.

'yi"'~

dlstrlktskassan. Den swnman räckte inte ens till
frimärken för utMndande av cirkulär och månadsblad. Några arvoden till styreken oller erMttnfng
för resor var inte att tänka på.

Felet var Mkert inte våra ambitioner att ge bedSkarma ett bra program med trevliga förlu3telser
till låga priser. jag skulle snarare tro, att i börJan av SO-talet det inte var "poppIs" mecl "kultid'.
Samma feuer och mmma program idag skulle
säkert remltera i fyllda kassakistor. DlstrikteW
ekonomi år idag helt annorlunda och behöver inte
förstärkas, men nog skulle det vara roligt att än
en gång få uppleva en liknande tLlktällning som f
julita, Vidta, Näfvekvarn, Eskilstuna Djurgården
eller de andra platserna, som hemsöktes. Där
alla distriktsmedlemmarna jobbade och slet med
uppsättning av staket, försäljning av biljetter, vakter vid dansl)ana och skjutbanor, ordninµvakter

Låt i lur l
0755
305s0

m. m. , m. m.
Men som sagt, allt har förändrats till det bättre
och däribland även dstrlktskassan. Som jag
nämnde i inledningen har jag först och främst velat ge några glimtar från ståHen och de första
åren. Det har förunnats nilg att aktivt delta i arbetet under alla de gångna 25 åren och jag har fått
vara med om hur Sörmländska Ungdomsrlngen
vuxit och utveckiåt% hur tusentals uogdomar ge"
nom Sörmländska Ungdomsringen och dess fören-

::":!:::i;'jl::'@°\:"

Det går bra bara jag kommer igång, sa tuttan om

jag skulle tro, att många av läsarna sorvj var med
under de första åren av dMriktets hktoria med
ett stilla smil erinrar dg de stämmor eller snarare ekonomffmer, som anordnades för att fUrsöks få ordning på dMrtkteb ekonomi. I visss
fall fick också kassör och styrelse anledning att
sc fram mot ett gott bokslut, medan andra fester
reMterade f att styrelsemedlemmama fick ge ett
kortfristigt handlån till dlstrHctskassan för att
klara utgiftoma.

6.

JUBILEUMSFESTEN

Svenska Ung&mmngem förtjänsttecken l silver tilldelades Sune Ähberg, Bror Kyding och
Evy Andersson, vIlka scb på bilden nedan ulls&mmans med r1kskassören Anders johansson.

I hålvitet
dansar
jag, på
sa bond
käring
gillet.
en. när drängen
ville
dansa med
henne

Fem Ordförande!
Från värmer:
Ivar Schnell
F ritz Andermon
Birger Ni18son
Sune Åhberg
Bd Björkman

7.

UNGDOMSRINGENS FÖRSTA 25 ÅR

Vid ett jubileum är det ju brukligt att företa en
genomgång av gamla protokoll och verksamhetsberättelser för att minna om flydda tider och gär··
ningar, L'nderu'cknad Mr åtagit sig att utföra
denna tillbakablick, dels för att på detta sätt berätta om gångna tider, dels för att själv lära
känna den röreke jag åtagit mig att föMSka föra
vidare framåt.
Anteckningama vittnar Inte om några mora dramatiska hlindeker, men väl om mycken nit och
möda. EkononMka, och andra, bekymmer har
1&ts genom hängivet och uppoffrande arbete, som
vittnar om kärlek och trofasthet till de idéer som
förenar oss i vår organisation. Denna hängivenhet har präglat alla, som genom åren blivit såtta
att fö'ra vårt dlstrikt framåt.
Så började det·
Fröet till distriktet såddes vid en instruktionskurs
på Gripsholma Folkhögskola i maj 194s, där reprmentanter för nio folkdanslag, spolmans-, blidnlngs- och hembygdsförbunden mint SvenUa Ungdomsringen var samlade. En interimsstyrelse,
lmtående av Ivar Schnell och Berth Wiberg, Nyköping, samt Fritz Andersson, Eskiktuna, tSllsattés.
Redan efter tre veckor, den 13 Juni 194s, hade mterimsstyrelsen kallat till nytt sammanträde l
Flen. Vid detta mmmanträde beslutades att bilda
ett distrikt av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur och interimsstyrelsens namnförslag,
SÖRMLÄNDSKA UNGDOMSRINGEN, antogs.
Följande föreningar och organimtioner deltog l
sammanträdet: SGU Folkdanslag, Nyköping,
Sällskapet för Gammaldans, Nyköping, Högsjö
Folkdansgille, Stensunds Hembygdsgille, GådngeDjllnäs Folkdansgille, NOV Folkdanslag, Katrineholm, Hemgårdens Folkdanslag, Vingåker, SödernianlanU Hembygdsförbund, SGU distriktsstyrelsa
Gåsinge-OillnU Hembygdsförening, Ilyltinge Hembygdsförening, Södermanlands Spelmansförbund,
Södermanlands läjns Hemslöjaförening och
SvenUka Ungdomsrtngens riksstyrelso genom Eric
Ström. Dessutom hade följande föreningar genom
skrivelser uttalat dg podtivt Ull distriktsbildningen: Sotholms
HäradsFolkdansgille
Hcmbygdsförenin
s Folkdansgille,
Västerljungs
och frdala
Hembygddörening. Alla dessa anslöt sig dock inte
till dktriktet.

Den första dktriktsstyreken fick följande utseende:
Ordförande
Ivar Schnell, Nyköping
V. ordförande
Gustaf Wetter, Katrineholm
Sekreterare
Fritz Andersson, Eskilstuna
Kassör
Sigvard Sundjn, Nyköping
Berth WLberg, Nyköping
Torg11 Ringmar, Sköldinge
Ulla joharmon, Västerljung
Harry Strömfors, Stenmind
Till revisorer valdes Gerhard Lannlnger, Sparreholm och Herbert Eriksson, Gnemta, med Bemt
Alnerhelm, Nyköping, som mppleant.
Redan {örsta året hann dktrlktet arrangera en
folkdansstämma på Nyköpfngshus mint en folkdamledarkurs på Stensun& Folkhögskola. Ett
månadsblad började utkomma l oktober 194s, l
stencilerad form.
FÖRENINGARNA
Många flSreningar har genom åren tillhört sörm1än&ka Ung&mwlngen. Flera föreningar sOUl
anslöt dg till dfstriktet under de första åren var
landsbygddöreningar, som genom avfolkningen
upphört. Distrfktet är nujnnera fast förankrat l tätorterna. Av våra nuvarande tio föreningar lir sju
verksaxnma i f. d. Mäder, två l suSrre tätorter
qch encjåst en, Näshu]taförenlngen, är en ren
1ån&byg&föreMng.
Enligt fOrma verksamhetgberättelsen andöt dg
följande föreningar under första året:
SQtholms Härads Hembygdgfören!ngs Folkdamgllle (nuvarande Ny|ushamns Folkdansgllle),
Västerljungs FolkdamQlle,
Stenmnds HembygOgille,
Gåsinge-Olllnäs Folkdamgille och
SödermaMan& Spelmansförbund,
som alla tidigare varit dlrektandutna till Svendca
Ungdomsringen,
Verdandk Folkdamlag, Katrineholm, som tidigare tillhörde Östergötlands-Holavedens distrikt,
Högsj6 Folkdamgllle,
SällUapet Gammaldans, Nyköping och
Hyltinge HembygdMörening.
Av dessa var Spelmansförbundet och Hyltinge
Hembygddörening kollektivanslubna.
Nynäshamns Folkdansgille och Verdandls Folkdamlag är de enda av de ursprungliga föreningarna som fortfarande finns kvar i distriktet.
Därefter har följande föreningar anslutit sig och
tillhört distriktet under olika långa perioder.
(Förteckningen upptar föreningarna i den ordning

Slår du min dam på käften, så slår jag din dam på

TILLBAKABLICK PÅ SÖRMLÄNDSKA

j

s.

jag mött dem i verksamhetsberättelsema och gör
inte ampråk på att vara någon förteckning över
förenlngarnm anslutnjngsordning eller ålder).

delats Kåte Junås, Nynäshamn, Allan Karkson,
Katrineholm, Gustaf Wetter, Katrineholm, och
Gullån LinUtröm, Katrineholm.

SGU Folkdamlag, Nyköping
Råby-Rönö Folkdamlag, Råby
Hälleforsnäs Gymnastikförenlngs Folkdamgllle
VIngåkers Hemgår& Folkdamlag
Rekame Folkdans Gille, Eskilstuna
Vingåkers Hembygdsförenings Folkdamlag
SGU Folkdanslag, Södertälje
Folkdanslaget på Nyköpingshus
Vårdinge Folkdamlag, Mölnbo
Egk|lstuna Spelmanslag
IOGTS Folkdandag, Flen (namnändrat till
Flem Folkdanslag 1967)
Näshulta Gymnastikförenings Po]kdanslag

SEKTIONERNA
Arbetet med speciella sektioner eller sektionsledåre har skiftat genom åren.
Redan vId första styrelsesammanträdet tfllsattes
Berth Wiberg, Nyköping, som dlstriktdedare för
folkdam. Andra året dyker nästa sektlonsledare
upp, Torgil Rfngmar, Sköldtnge, som sångledare.
(Kamke något att ta upp igen). 1951 mrtar studiesektionen med Bernt Alnerheim, Nyköping, som
ledare.

Folkdanslaget Oxelö-Gille, Oxel&und
Vingåkers Folkdamlag (nedlagt 1965)
jäma-Turinge Folkdamgille
Salems Gille, Rönninge
Sträjng!jäs Gilles Folkdamlag.

Sång- och studieledarna fömvann efter två år.
1953 infördes "Ledare för dräktupplysnfngar",
Ewy Andersson, Eskilstuna, och "Ledare för
spelmännen", Allan Karkson, Bie. Befattningen
sott1 mucHeledare återinfördes 1955.

Anmllrkningsvärt är, att Vingåker haft tre olika
föreningar med i astriktet (regervation för ev.
mtssförstånd på grund av t. ex. namnändring) men
ingen av dessa finns kvar. En ny förening från orten, Vingåker Gille för låt och dam, ligger dock i
förberedelser för inträde l dstriktet.

Denna arbetsordning bestod fram till 1960, då
bamlagsverksamheten fick en dirskild ledare,
Anne-Marie Eriksson, Eskilstuna, som innehade
denna post i tre år, då verkmmheten fördes över
till danssektionen.

ONtriktets tio föreningar är l dag verksamma i
Nyköping, Eskilstuna, Nynäshamn, Järna, Katrineholm, Flen, Oxel&und, Rönninge, Strängnäs
och NUhulta.

_

Barn- och ungdomssektionen startades Bå sent
Bom 1969. Maud Åhberg, Oxelösund, hette förMa
ledaren. 1970-71 utökades sektionerna med biträdande sektionsledare. Från 1973 har alla sektfoner tre ledamöter, om vi räknar kassören som
"tredje mannen" i studesektlonen.

STYRELSEN

(Småland)
Det var

knubb. s Hellmao, dansa med Lism

Sörmländska Ungdomsringen har genom åren haft
sex custriktsordföranden:
Ivar Schnell, Nyköping, 194s - 51
Fritz Andersson, Eskllstuna, 1952 - 61
Birger N|lsson, Eskiktuna, 1962 (flyttade sedan
från distriktet)
Ingemar Eriksson, Nyköping, 1963 - 67
Sune Åhberg, Oxelömnd, 196s - 72
mint undertecknad från 1973.
På årsmötet 1953 utnämndes Ivar Schnell till
distriktets förde hedersordförande för dna Insatser för djstriktet. 1962 vederfors Fritz
Andersson minma ära och blev därmed custriktéts andre hedersordförande.
Fritz Andersson har dessutom erhållit Svenska
Ungcbinsrlngen för Bygdekulturs högsta ubnärkelse, guldmärket, för dna Msåtser inom
distriktet och riksorganisationen. Svenska Ungdomsringens förtjänsttecken har genom åren till-

Sekttonernas arbete har skiftat genom åren.
Många ledare har lagt ner ett gott arbete genom
att resa ut och hjälpa föreningarna eller arrangera kurser och träffar.
Under 1973 har hittllk samtllga sekuoner arrang+
rät kurser inom sina respektive om råden.

MEDLEMSUTVECKLINGEN
Första medlemsstattstfken återfinns i verksamhetsberättelsen för 1949. Denna vIsar att cUstrikbet då hade 465 medlemmar, varav 182 personligt
och 2s3 kollektivt andutna, fördelade på tio medlemsanslutna och tre kollekdvt ansluta föreningar.
Efter fem år framgår att åtta föreningar betalt
avgiften.
Medlemsstaustlk redov18as därefter ej förrän
1955, då distriktet hade 173 medlemmar, fördelade på sju föreningar, + en kollekUvamluten för-

~
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Då redovisningen av medlemmar skiftat genom
åren, kan man inte göra en jämförelse av ståustiken utan en mycket ingående forskning, som
skulle ta för stor plats att redovisa här.

j

Medlemsutvecklingen de senastei fem åren v18ar
en klart uppåtgående tendens:

Å

]96s redovisas 7 föreningar
27 9 vuxna, 65 ungdomar

i

1969 recjovi3ås 7 föreningar
2s3 vuxna, 92 ungdomar, ca 300 l öppen verkmmh.

j

1970 redovisas s RSreningar
326 vuxna, s6 ungdomar, ca 300 t öppen verkmmh.
]971 redovisås s föreningar
340 vuxna, 90 ungdbmar, ca 500 i öppen verksamh.

j

1972 redovisås 10 föreningar
429 vuxna, 429 ungdomar, ca 400 i öppen verkmmh.

EKONOMI
j
Den allmänna kogtnadsstegrtngen plus statsmakternas ökade jnsatser har gjort att en jämföreke av
j

den ckonomlska utvecklingen ter dg närmast komlskt.
Den första medlemsavgiften fastgtälldes till SO öre
per medlem och år + 2 kronor till riksorganisationcn. KollektivanduMa föreningar betalade 5 kronor per 10Ö medlemmar.

i

j
Första okonomiska rapporten vIsar en omdutning
på l. 2'73:97 med ett underskott på 35:69. Efter
3,

fem år hade omslutningen fördubblab, ·2. 359:57
med ett överskott på 716:42.

ii

1960 var omsättningen 9. 944:36. 196s, vid 20årsjublleet, hade den ökat till 14.7s6:-- och det
senaste räkenskapsåret var den 49. ]77:25.

:i

Självfallet har den enorma ekonomiUa utvecklingen fört med s19 Mdftande problem för de myrände.
Från de f&stå årens ständiga kamp med ekonomi-

j

fester och lotterier till våra dagars bekymmer
med blanketter och formulär.
Resurserna har ökat och med dem kraven och pre-

j

tentlonerna. Exempelvis framgår att vissa kurser
i organisationens barndom fick finansieras genom
amerfkandca lotterier, som dldes till deltagarna.
I Januari 1952 var ekonomin så amträngd att sly-

3

relsen övervägde att lägga ner verksamheten från
och med årsmötet. Man tog sig dock samman,
ordnade fler lotterier, och året efter vkar verkmmheten en vinst på 700:--.
Ekonomifester har genom åren arrangerats bl. a.
på julita Museum samt på Djurgården, Eskilstuna.
SMÅTT OCH GOTT
1951 planerades en cykeltur i Sörmland 4 - 12
augusti, då distriktet skulle svara för värdskapet
och respektive lag ordna program, logi och dylikt
Den fick inställas, sedan bara två deltagare anmält sig. Kan jUst undra hur det skulle ha gått l
dag, när cyklandet kommit på modet igen ?
Södermanlands Spelmandörbund, som varit kollektivanslutet sedan starten, begärde sftt utträde
ur dmriktet 1952.
Den 30 maj 1957 hOlk en barnlagsträff på Stenmnd
och i september saxnma år hölls en barnlagsledarkurs på Sundbyhohm dött.
1957 var det ockd Suez-kris med åtföljmdo bendnramonertng. "Söndagdörbudet" medförde att
Nynädmmn gick mkte om årsmötet, Bom L milet flyttades till Eskilstuna.
1961 hade inte valberedningen kunnat få ihop någon
styrelse, varför extra årsmöte fick hållm l juni.
Protokollet från det mmmanträdet har jag Lnto
hittat, men eftemom Fritz Andersson, Bom skull0
avgå och sOUl ingen vIlle efterträda, sått kvar till
nästa ordinarie årsmöte, så blev han väl omvald
1961 mrtades även Folkdamens och Folkmudkens Dag i Parken, Eskilstuna, i saxrmrbete med
Södermanlandsi Spelmandörbund. Detta arrangemang återkom sedan fram till och med 1972, varefter det arrangerw lokalt av Rckarne Folkdam
Gille, Eskilstuna, under namnet "Sörmlandsdagen".
Till sist kan nämnm, så här l jubileumstider, &tt
distrlktet planerade att fira 10 -årsjubileet på
Gripsholm. Om festen kom till stånd förtäljer inte
protokollen.
Med dessa rader hoppas jag ha livat upp minnet
på våra gamla medlemmar och invigt våra nya l.
"vår historia". Allt jag skrivit är kanske inte
rätt. Det är svårt att tolka gamla protokoll. Ibland
har kamke en "pusselbit" koinmit på avvägar,
varför jag kan ha hamnat på "fel spår".
Eskilstuna l oktober 1973

Cgögu"
D6triktsordföran&

I
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Är du ledsen luder, sa höken, danga med hönan.

ening, vars medlemmntal ej rcdovfsås. 1963 var
endast sex föreningar + fyra direktandutna medlemmar registrerade.
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Vi Hjrjeren spelman
$peknannen Erik Andersson.
Valla, har för alltid lagt ned sin
utråh och 6ina gnjckarverkty&
Han var den siue nu levando
Kaditionsbäraren
av
Stora
MalhMåtama från 6ekel$kiftet
Hm hade dälv lärt Hg spela.
Underli© nog kunde inger. av
'hans sju bröder traktera fiol.
Men det kunde Erik Anderuon.
µan spelade sina låtar i Ovanligt
'taskt tempo och med en osviklig
rytm. Det märktes, att han
'Spelat till dans i sin ungdom. De
pnila takterna satt kvar i hans
finghr även på ålderns där. Det
Korde de i särskilt hög grad
3957, då jag tecknade upp 14
låtar efter honom.
" Sina melodier hade vännen
E.A. efter Karl Karlsson (Kallei
Nässtugan), Lasse i Stenta,
bröderna Dahlgren, Ramsjöhult, Adolf i Hult, Lasse i
Forssjö, Évald Larsson från
Remröd, Ferdinand Gustafmon
(Nyffen), Mörtbol, Björkvik,
samt i första hand efter sin egen
mor, som var mycket musika'Uk. Polskorna, mest åttondelspolskor, var de vanligaste danslåtarna i E.A:s ungdom. Deua
polskOr kallade han polketter,
Lyckas inte, sa Sohlberg, skulle dansa mazurka.

egent]fgen en "äijétig bénämning; Gammelvals u>elades aldrig i E.A:s ungdom, och den
uppgiften har jag fått bekräftad
av andra sörmländska spelmän.
En märklig låC som E.A.
nelade, var majstångsmamchen från Ericsberg. Den spelada på midsommaraftonerb då
dm lövade stången restes på
borggården på slottet. Den låten
är förut upptecknad efter Kalle
i Nässtugan, men E.A. har den
bästa och mest krusade varianten.
Sju barn har Erik Andersson,
och sju fioler har han byggt.
Han var skicklig och snabb i all
handslöjd, och det kom honom
väl tin pass, när han gav sig i
kast med fiolbyggeri, en svår,
exklusiv och tålamodsprävande
hobby. Men E.A. lyckades bra,
ibland utmärkt
Spelmannen Erik Andersson
var född torparepojke och hade
Cet slitigt och strävsamt under
Sin mer än BO-åriga levnad.
Dock hadehan alltid mycket att
ge andra genom sitt förnöjsamma sätt och sina glada, sörmländska låtar. För detta tackar
Södermanlands Spelmansför·
bund och vännen
GUSTAFWETTER

NYCKELHARPOR,
båväl kromatiska som andra modeller, tillverkas och försäljs efter beställning. jag Mr
hittills förfärdigat ett antal nyckelharpor, vilka fått god kritik både teknkkt och ljudrinäg mgt sett. Några kromatiska harpor finns i lager för hugade spekulanter. Kunder och beställare ombeds ta kontakt för vidare upplysningar.
Lars Bohman
Vikingnvägen s
IS] 3s SÖDERTÄLjE
Tel (0755) ]007s
~

(Medlem av Södermanlands Spelmansförbund)
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Ett litet tlllUgg till ovarmående "annons":
På plmerlngssmdjct befinner dg en kopia av den enkelharpa (I) Bom fjnns på Nyköptnphus. Hugade spekulanter kan redan nu Mka in ett exemplar. Lasse Bohmm bar Uven tillverkAt och modifierat en rad fioler (b]. a. en fcmstriingad och en åttastrllngad) Fmmt förfärdlgM raka Mall åt en hel gpelgrupp. Gott nrbc.le gör han!
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Lerbo gökarcch Sköldinge hökar
Några uppgifter om sockenboöknamnen i Sörmland

Denna vlss lir ju vAd melodin
beträffar allom bekant. Texten
lir vId första p&emdet Inte heller så märkvärdig. Men varför
svcvr höken, nÉLr tuppen gol? l
annan variant talm det om, att
det lir en gök, boit1 gaj, och det
reutr höken alldeles fömkräck]1gt. Äldre sörml&nmngar begriper nog, vad det är fråga om,
men det är Inte mAnga av de
yngre bott1 förmår, att det är en
nldvws. I tl&kT1ftén "Till hembygden, en jWhwliming till förmmllnmma l Strmgnks st|ft
1921", har Anna Möller Mcr1vlt
en uppmx med titoln Sköldlngeminnen. Hon berhttar där, att
det f början pä 1800-talet l sköldtnge socken f&nns en ljg& mm
kallades hökarna. Det v&r den
tldens raggare. Några bilar och
motorcykkr fanns ju Inte att
"låna" pK den tfdm, men de Btåj
frukt och höm och dyl. Désså
Sköldjnge höktir var ocks& stora
Blag3käjnnp&r och mycket BtolW
över shjå bravader l likhet med
en mnan omtalad l|g& öj& bwmr. Dcss& mi frukt och matv&ror från herrgårdarna, och
vId ett p]unjdrmgståg till Jullta
blev detrm anförare, mm kalladu kung, gkjuten l ett fruktträd på Jullta gård. "När VI gingo te jullen, v&rdt vAr Buss0kung skjuten". Dcss& 1)ussst omtåiås pA 1600-talet, och Innan
brknnvlnet knlickte dem under
Gwtav III:a tid utkkmpmk de
vlld& Btrider med NÉLrkesborn&,
vWstmanl&rmlng&ma, '"Vlngåkem
vargar" och "Rademacher och
hans anhang" (smedema l Esklktuna).
Förr l tiden var det ju mycket vanligt att pojkarna trkffadés vId sockengrungemfL vId
marknader och vid bevärlngsimömtrlngar och CIA utkämpade
blodiga Blagsm&l med varandra.
I min hembygd, norra SmWnd,
var det fordom väldjga bataljer
mellan &tgötar och smAjäxln|ngar vId landskapggrlirmn. Carl
Erik l Lind gom sjäj¶p'VW"W
$kO]djnN hök, ber&tMe jUtt-Mr
b!'mom. bevllrlng d1m6"mn
Malmen 1875 var det ajlvarlfga
Bk&rmytsl|ngar mellan hökarna

och v&Tgarna. Dcss& sen&re sku].
le ha Btryk var man mg dem,
ty de hade rykte om dg s tt vtirsi
ISte Bm&tt översittare, och Adant

tål ju inte en hederlig 20-årlng
En ann är ju s 1L god mm en ann.
Sockenbobknamnen l Oppunda
hkmd var för Oppunda här6 I
följande:
vmgåkem vargar, O. VingÅkers uvar, österåker3 korpar,
Flöda ävdngar, V&dsbro kottar,
Vrena klllhjnr, Stora Mahrw
grlsar, Sköldinge hökar, HlwbyOppunda getter, Julita rävar eller knutar, Lerbo gökar, Blackstå grevar och Bettna 1Öss.
Närmwte grannar Mde l VIkterrekarne mmn enligt följande
mmm t DybeckR Rum 1850:
Vestermo timar, Olja bumar,
Lljsta kllrn'gar, Glllbergn män
de danm lin.
I NäTke har vI bl. s. Edgbergs
korrp&T, Kumlm sttjtar, Gl&nshaxnmam ahborrar och L&nnäa
hankar. De 4& hade fått namn
efter
Bockendräktema:
E&bergsborn& hade svsTt& rockm,
Kumjaborm bruna och bönderna
från Glamhammar hade röta
ränder på rock-kragen.
Skedevlborna l ögterguuRnd
kallade3 ]&ppar, och det öknamnet hade för rwten alla Skedevlbor, oberoende &v l vIlket l&ndBkap Bocjcnen låg.
Bland BörmlXndsk& öknamn $
närheten av Oppimda härad kan
nhxnnm Björkvlks hsrar, Lilla
Mellöm ]ÖAf1
(ljudhärmnlng),
Flem béståR Lilla Majma pinnar, Helgesta pattar o " NILshultR pUar.
MAng& av ökn&mnen har bildats genom rim, t. ex. Sköldfnge
hökar — Lerbo gökar, genom
Rliltterathjn, exempelvk VlngAkem vargar och kamke ocKM
Lerbo ( ler) gökar, genom ljudhärnmlng t. ex. jullta knuttw
och genom &sNoclst!on l t. ex.
Dunken klumpar. Den som lir
lntresmrad f6r Börmlkn(bk coghömr mtµvtmr jErg't|!l'etr Uppwrtss
av NHs Dencker l FhtiEburen
im,.·ht&fté% trm"v|lkemht
fått en del mkuppglfter Ull denna 11118 artikel.

Nu har sockenökmunnen n»tan helt fOrmvunnit. Nltr sl&gsmAjen fönivann hade öknamnen
knappmt någon mLvsion att fylla. Dock h&r jag hört n&got som
tyder p& att de finns kvar hlir
och där Kven f våra dagar. Ett
anligt redakap vid vAgbyggem
när man sku|le hackti 10ss Bmasten, grw o. dyl. var en s. k.
korp. En vägbyggna&entreprenör från Kntrlneholm har medd+
lat mig, &tt det var vanligt att
mm förr kallade dett& reHkap
för en "ösWåkrare".
Att öknamnen fömvunnlt Kr
nAgot att g]ädj& mg över. Det Kr
ju ett tecken på att det b)lvlt
fredl|g&re förhållanden mellan
männkkor. Nu kan ju två yng·
)1ngar från Mlda Bocknar träfffa¶ utan att må varandra blodiga med gnugdosor och knogjärn.
Till mut en sedelär&nde hWtona från jujlta. En kUl v1nte>
dag gick en jullta-mv vid O1j&rem atrajid och hörde dA ntSärop
frän sjön: en m&nnkks låg l on
öppen vak och kWpeide för livet. Julltabon Uyndade ut på
sjön. Han hörde dock på Uttslet, att den Mdxthjlde tnte kunde vara från jullta. När han
kom fram un vaken, ug han
pA den förolyckMa klWdedrkkt
att han var från granmocjmen
öneråjcer. Hm 6taxinu a på
tryggt avst&n& dUr ben Kr hård
och hurt, och yttrar följande kkr]e}cftjli& ord Ull dn nOdgt&llde
broder: "jmL Kr du en NteräkemkSrp? Befall dig dd l hon
Tans Mnd och kryp ner en gÅng
till!"
Ckteråker och jUjjt& Flög mg
til18ammms till en kommm
troW ptt sjan öljxren Bk|l»r de
gamla mcknarm ht och tmu
den odlmjam Burdeg, oöm var
kvar från form d&nr. Det hj+
nelaget v&rsde Icke 11Lngo. Vt
bjcs hoppM, att VW&ker och
&teråker Mt bättre f6ruWttnlngar till mmarbete. Rent gmgrMWt-UBW det bm-.U& Pot
KteBBW ·ULAioppm. ou-.N4nn
kke+vergmrm Inte äter upp ~
terukerg-korpam&.
GUBTAF WETTEB

Katnneholms·kur|Rn LÖrdny den 12 Jjnunri 1974

Nu går det fCr mig, sa Billengren, kom i takt i
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HAMBO !
När Jag sätter mig vid skrivmaskinen för att
få ner någonting om hambo, har ju en kända
av att det som skall sägas redan är sagt. Hambon har varit på tapeten av olika anledningar
den skta tiden, men det är möjligt att det behövs en repetition.

Vare hur det vIll med sanningshalten när det
gäller författarens påstående att han själv uppfunnit hambon, så finns det en del verklighet
i artikeln. Att hambon är en dans som tillkom
i dutet av 1800-talet är riktigt, likaså att det
företrädesvis är en dans som lanserades l
städerna. Dessutom kan det idag f&stslås att
det rör sig om en variant av polkamazurkan.

Alltså: Hambo - vad är det ?

Musikaliskt anvån& inte mudken till polkamazurkan utan t mållet den äldre hambopokkan.
Mer om detta senare.

Först är det viktigt att vI skiljer på dam och
musik. Musikalkkt börjar men redan före år
]s50 att tala om hambopolskan. Den år en viktig del av våra spelmäns repertoar och berOringspunkten med damen hambo är stor. Men
dansmässigt är det stor skillnad på hambopokka

När det gäller tidig beskrlvnlng på hambo är
det genast svårare. Axelina Appelborrw dambok
som kom ut 1902 innehåller, sott1 hon sjÉi]v säger t förordet, de senaste sållgkapsdanserna,
men ingen beskrivning på hambo. Lindelk dambok kom ut 1907 och innehåller en beskrivning,
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och
ellerhambo.
hamburgska, som man sa l vårt lanUkap,

finns
samma
fel i denna
som
m tom
i såIYltmen jag
kan faktiskt
intebeskrivning
tyda den. Des
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Den först nämnda formen kommer att behandlm
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i nästa nummer av Sörmlandsläten och det råeker denna gång med konstaterandet att det rör
sig om två olika danstyper.

liga beskrivningar av senare datum. De beskr1ver enbart omdansningssteget - Inte indansningen.
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Låt m ig först få ,cftera en dansbok, utkommen
1907. Lindell, G E: Lärobok l Dnnskoiwt (En
hvar sin egen dammästare) Stockholm 1907:
Hambopolska:

Vkserllgen finns i ungdombringens senmte
|nstruktionsbok, den s. k. "grönn boken", fölJande mening: Som lämpligt försteg till hambo
förordas för kavaljer vänster dakteg, högor
dalsteg och ett vänster tresteg. För damen:
höger dalsteg, vänster dalsteg och ett höger

Hambopokkan, vilken endmt skiljer slg från
Dalpokkan genom en i var takt på första anslå-

tresteg . ... men detta antar jag är skrtvet för
människor som redan kan dansa hambo. I övrigt kan noteras, att vid en Jämförelse mellan
de tidigaste beskrivningarna såXVlt de senaste,

ge! återkommande och till nära medeldjup verk-

finner man att knäböjningen flytum från andra

Mtålld nigning, åstadkommen genom böjning av
@5djebenet vid knäleden infördes av författaren

taktdelen till den förMa.

år 18s3 vid undervisningen i dans. Under denna
form blev ock damen godtagen av den tldem
Mockholmare och ett årtionde därefter hade den
k o. m, undanträngt den polkamazurka, som
4rigenom kom alltmer ur modet. Den på anfört att anordnade dalpolskan fick benämningen
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hambo,
vilket och
härleder
från klassmärket
den gamla
hambopolskan
vartilldg
fogats

Den som väntar
sig någon
formatt
avbli
dialektala
beskrivningar
kommer
tyvärr
besviken.

polska.
På detta
tillkomma
allt
emellanåt
nya danser,
vilka,ditt
vare
sig de är
genialkkt
el-

Dansen som
komden
alltså
ungefär
vid s0kelskiftet
ochsådan
då blev
dansen
på modet

ler idiotiskt anordnade, dock alltid proppa3 i
den goda allmänheten såsom det ypperm alster,

inom framförallt jndugtri3amh&llena. I många
delar av vårt hind blev damen egentligen Ingen

vIlket tagit form genom en djupt gående tankekombination av någon välbeMälld sprattelkonstnär. Ett tiotal år senare eller 1893 tillfördes
dal- eller hambopolskan en andm figur eller en
s. k. uppsparkning. Mustaren till detta nya upp"

direkt succé förrän omkring fOrma världskr1get. Klart är, att när dansen då spreds fanns
inte daMegen vid lndansningen. Det vanllgaste
var tre stycken tremteg, pojken börjande med
vän'ster och flickan med höger fot. När det gäl

denne
fotaÅMéts
(Slut
på
slag ärsällskapet
för 0ss obekant,
menvänner.
antagligen
tillhör

ler dalstegen som lndansnfng kan jag inte annat
än imtämma med Lindell l hans omdöme om
just denna rörelse (se citatet ovan).

citatet).
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Det som kanske är förvånande Ur det stoM
Intresse, Bom &lnsen rönt inom folkdanslagen.
Den dmsrcpertoar som man har kan naturligt"
vis alltid diskuteras, men det som frapperar
är att man t. ex. förkastar tangon, som är åtskilligt folkligare, till förmån för hambon.

av hambon som vi ser Idag och som tydligen
blir allt vanligare - den där pojken håller kvar
sin högerfot l golvet och vrider runt på tredje
taktdelen - egentligen inte har någon bakgrund
i hambon utan är en överföring av hamburgskans
steg. Om man skall dansa på detta sätt eller
inte överlåter jag åt den individuelle danmren
att avgöra, Det är ändå så, att alla danser utvecklas, vare dg vt vill eller inte, l den ena
eller andra riktningen. Det man eventuellt
kunde efterlysa var någon form av självkritik.

Sammanfattningsvis kan alltså sugas att hambon, en variant av polkamazurka, damad till
gamla pokkemeloder, kommer vid sekejskiftet. Den cbnsas till att börja med utan den
markerade nigning vi ser idag, deswtom med
treaeg l stället för sparksteg vid indansnlngen.

Rönninge f december 1973

Slutligen vill jag gärna påpeka, att den form

Henry Sjöberg

HAMBOMELODIER

Om man bland alla upptecknade låtar letar efter polskor Bom har betecknats som "hambo" , får man ett
ganska klent resultat.
Säkerligen har melodiurvalet varit rikare än vad Bom framgår av materialet; många "pcMkor" är givetvis användbara som "hambo".
BlUddrar man t sörmlandsdelen av Svenska Låtar, finner man R5ljande hambomelodier:
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Uppteckmd 19] s av Nik Andersson efter Johan Erik Bergman, Hämmar,
Wmorhanlnge.
Bergman (l s43-193]) började BpelA rgdan vId åtta till nio års ålder på en fiol
oöm han fått av henrm nåd Bergemtråhk på Skogsekeby. Som lärare fungerade
traktens rncst eftertraktade brönopsspelman, Magnus Wldman (född omkrlW
1825), Bom var kusk på Skogsckcby.
Bergman hade pK)lskan efter Wldnnan.

"Far vakkert mäd bruda, dä å mitt barn ho går

J

l i !
mild" sa"d prestcn danstid brudgummen te. (Närke)

J

m¶1-r1A'1|11 j!-,wf l! ~E

u.
I.* P O L SKA
Hamh

iMÉm|l4+u i i Ii l ,44j-µ"| l l |,lrm'h:d

mr'mmmA~±rEmm
j3é " i'i' |'|1"1"fft|'i-i i , i ji lljj jl'l'i'i 1'|1"1" hh
Även denna hambo är upptecknad 1918 av Nils Andersson efter Bergman,
VäMierhaninge.
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Upptecknad ]924 av Olof Andemson efter.johan Erik Bergman, VUterhantnge.
Bergman hade polskan efter jan Olof Sjöberg från Muskö.
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Upptecknad 1930 av Nik Dencker efter Carl F Persson, född 1864 l Stora
Malms socken.
Polskan var efter fadern, Per Fredrik Larsson (183s-1907) och en dräng vid
Erlksberg.
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i47. P OLSKA
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Komponerad av Carl F Persson, Stora Malm, då han på 1890-talet var anmälld
vid Vrena ångsåg. Upptecknad ]930 av Nils Dencker.
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Hambo från Hålla socken, upptecknad 1932 av Nils Dencker efter skomakaren
och Bpelmannen Johan Erik Lilja i Nyköping.

(0755) 305 s0

'Låt hÖra!

Usch va dä går, så käringen, valsa å fes.
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GUBBEN SKOG

jag ville tala om en gammal östgöta-spelman,
"gubben Skog".
"Tajas" görs det om så mycket, t. ex. på högMa
nivå och bland högintellfgentlan, där man talat om
öl, lägga ner järnvägar och bilbälten rått länge.
"Talar" gör alla t. ex. om sina krämpor. Ingen
har numera en förkylning, det är "flunmn" eller
"asiåten". Har man ätit för mycket stångkorv och
får magkrångel, då är det "nog magdr eller såjmonella".
Då vill jag l detta mmmanhang omnämna ett symptom, sott1 många varit rädda för: Har ni kämel av
kylknölar på alla tår, kända av vichyvatten l armar och ben, häftiga stötar f mage och bröst, upptäcker en ny blixtrande stjärnhimmel, en tunga
som vibrerar som ett stort torrt lönnlöv, då är
det ,l,n,t,c digerdöden. Det är och kallas fylkjuka.
När vi är inne på att "tala" om anatomkka detaljer, får vi Inte glömma söderkillens snack, t. ex.
hjärtfel, det är "rutten pump" och det djuret viftar med - svåmen - det är "ljuddämpare".
jag vill som Wetter tala om spelmännen i Bill
gamla miljö innan nivelleringen började sätta in
med silj utplåning av Individualism och dalekt
alltför hårt,
På tjugotalet hade jag en kamrat som var séx år
äldre och då han föreslog mej en semester l
Östergötland hos hans farföräldrar, tackade jag
ja. Vi' cyklade naturllgtvi% via Södertälje,
Katrineholm, Tkmarbro, Hävla, förbi dött och
herrgårdar till Zinkgruvan.
Farfadern hade jordbruk. Vi fick ett rum och min
kamrat, som till hösten skulle ta sin ingenjömexamen, det och pluggade varje dag. Det blev
mycket cyklande för mej l ensamhet och ett ärende
till traktem smed gjorde mej bekant med denne,
"Sme°-kar1 (Kalle)".

Sme"-kalle hade fyra anställda, Bom bodde l hans
stug&, vartill fanns ladugård med 6-7 kor.
Sme"-kalle var en ilsken och ettrig figur och att
tala med honom var soit1 att tala med en avbitartång.

"Bry dej inte om den fähunnen", sade en röst bakom mej. "han har inte vanligt folkvett. "
Det var "gubben Skog", en figur som Idag skulle
varit "toppen-modem", för han var totalt igenvuxen av hår l hela andktet. Han var som ett
stOilt päron med stjälken upp i både kropp och ansikte, Då han gick gav han intryck av en älg, utom
armarna, dom förde han som åror med flatorna
bakåt.
jag cyklade ofta till smedjan och var snart bekant
med alla där, sécian jag Inköpt en back öl (av en
bryggarvagn), softj anammades med mor förtjtjsning. Gubben Skog var en gladlynt själ, som alltid
gav Sme"-ka1le ett stickord och denne gav igen så
gott han kunde, men han var rädd att bli osams
med Skog. Denne var vagnmakare och gjorde alla
snickerier på vagnar som kom trasiga till smedjan, så Skog var ovärderlig för honom.
Skog bodde alldeles under Heldenstams "ömnUte"
Övralid i ett litet fallfärdigt torp. Det mdes l
trakten, att Heldenstam hade Inspirationskällor L
Gubben Skog och Mor Carolina, en gammal dam
på s2 år, som var granne med Skog och som
Heiderwtam ofta talade med då han kom på sina
promenader med fyra Mora Bchäferhundar.
Det var lördag, Sme"-kalle hade sänt in smedhalvan till Motala att Inköpa kronbrännvin och gubben
Skog kom på skogsvågen rökande sin hemgjorda
pIpa med kopparrör. Det bolmade som en smärre
skogsbrand om honom och under armen bar han
en fiol. Sme"-mor hade dukat i bersån utanför
stugan. Sme"-kalle hade två ilskna gråhundar,
soiy1 vädrade kakor och som Sme"-kalle sparkade
och svor åt.
"Nu du dockholmare, ska du får höra ett oherrans
oväsen. Nu har han tajlt må sej sitt förbannade
flokkrålle," så" Sme"-ka]le.
"ja va hemma ette fioln så du ska hörn titta mudk," så" gubben Skog,"dnt får du väl inte höra L
Stockholm. " "Tvi fan, låt oss först få stärka 0ss
me° en magbormre innan du sätter igång tr&kverke, " sade Sme" -Kalle.
Dom drack kaffekmk, pratade och småträtte och
runt bqrdn hörcjés bisurr och slåttormaskiner.
Gubben Skog såtte igång och skruvade på fiolen,
de båda gråhundarna regte séj diskret och dröp
iväg, smederna tackade och gick till sitt rum.
Gubben Skog satte full fart och jag försäkrar att
det var inte det vackrame jag hört, för man har
Ju numera sétt och hört alla möjliga tattare och
skräcködlor förgäves försöka Bvälja mikrofoner

Det går efter gehör, sa tomväktarn, tuta" galet.

J
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under ljud av s. k. orkestrar, där mudderverken
verkat rena sommarvinden. Jag undrade stilla
om det Inte vore idé att han som snickarkunnig
sökte kupa det raka stallet på fiolen. Det var rakt
nämligen.
"Nädå, Kapten oppe i västra Ny spelar på de här
vise. " "Rena lögnen," s11" Sme"-kalle, "du har
inte sitt honom spela i dagslyse, Inte fan gnfr
han på alle strängama, han stryker på två bara,
å han lägger ett finger på var, fast du din lllfänfng
envims me att de e alla fyra på en gång."
"Kapten" var en gammal pråmskcppare, som gått
på Kanalerna och Vättern. Vid denna tidpunkt var
han gammal och pendonerad.

på andra, var bytesplats för hästar på 1700-ta]cts
dlllgenser, de" va inte tåg eller bil då. En regnig
och blådg höstkväll kom ett fint par, han å hon.
Han frågade om de" gick att få ett rum å de feck
dom. De bodde där en dryg vecka, så en dag var
rummet bara tomt, pengar låg på ett bord, men
var herrskapet tagl vägen vfsstc man inte. Men
bortåt Medevl hade en herre gått på en skjuts och
åkt med norrut. Så gick ryktena och se°n började
spökerierna å de" har vari lögn att få folk att
stanna kvar i huse. " Gubben Skog tände sln hemgjorda pipa, som pyrde Bom en kolmila. " Å de"
hinner knappt mörkna mot kväll förrän de° e"
skrömlingar runt hela huset men inte kring smejan. "
"Vad är skirömltngar för något?"

"De har ja talat om så många gånger för de" nötet
och nu hör du att stockholmaren vet hur de° ska"
va°. " "Du förmår Inte de" här. Hör du inte srvjé°jävel så fullt me" toner de kommer, som en hel
orkester, men en annan da" ska" ja tälja te" ett
annat Mall, för så kan Ja ossé spela. "
Gubben Skog harva& på med polskor, vaWer och
marscher och hade han inte talat om vad han höll
på med, hade jag varit lika okunnig om låtarna
Bom de stora gråhundarna. Sme" -Kalle såg ut
som om han bar på ett allvarligt inre lidande, då
Gubben Skog Mutade med ett tvärt "Nu har du hört
alla bitarna jag kan, stockholmare. " "De va" för
väl att de eländet tog slut. De° e" så hönsen slutar
värpa å stor skam för 1]usc" att fOlk sk&° höra
dnt, men nu ska du ha en kaffekask för du sluta. "
Sme°-kalle gick in efter ingredienserna, hundarna
kom åter, man hörde åter fågelsången kring berdån, gubbarna drack och gnatade och Sme°-kalle
tjatade om "runt stall".
UscG va dä går, sa käringen, valsa å nös.
(Stockholm)

Då Gubben Skog skulle gå hem, gjorde Jag honom
sällskap inåt skogsvägen. Han pratade ivrigt och
Jag var nyfiken. jag hade hört att Sme"-kalles hus
var känt som spökhw, men det vågade ingen fråga
Sme" -Kalle örn, deb för hans flska och dels utfördo han Inte arbetet billigt efter en sådan förf rågan.
"Men ja ger tusan i honom, ja tala om för honom
att alla smederna bor l ett rum för dom e" rädda,
å alla hans sex barn har åkt iväg hemifrån. Dom
fick inte va" ifred. De" lär va värst ve° helgerna.
Då väntar smécjerna ve" stora granen för att få
sällskap av varann då de blir sent på kvällen å de"
skulle allri falla mej in att gå förbi smeijwet då
de skymmer. jodå, de" vet alla härikring å aktar
sej att prata me sme"n ome"t. Men de va så att
smedjan som ligger på ena si&n vttgen å sme"huset

"Vet han ente de"? Jo, om han tittar på köks fönstre eller dörren på smemuse, så kan han sé
nål som rör séj till höger eller värmer om de"
han sir på, de° kan va intill ett trä eller om en
gavel. Tittar han se"n dit för att de va" som
rörde på séj där, då rör det sej på ett ant stelle
å så blir de" i det oenlta (oändliga), men inte nog
me" de°, ja har pratat me" smeder och folk Bom
kommit å farit t huset å dom sejer de" hamr å
knakar å hörs som kattjämmer därinne om nätterna å e" allri nån ro. "
Vi gick, och vi nannade, på den knaggliga skogsvägen. jag ledde min cykel och vI pratade.
"Vad tror du det där lir för något?" frågade jag.
"De" e" naturligtvls något som ska uppdagm, "
sade Skog. Ett par sommarklädda gentlemän kom
leende emot 0ss härinne i ödemarken. Det var
Verner von Heidenstam med sin gäst målarprlnsen Eugen. Vi pratade långe och hade "kungligt"
roligt, men tyvärr är denna historia lång ändå,
men då vi skildes sade Skog:
"Nu ska jag runda uallet. "
jag hörde Gubben Skog spela innan mina två sémeste rveckor var dut. Låtarna var bra, men de
framfördes mycket rivigt och rasdigt, för tung
stråke, men ståÄet var "runt".
1931 dog Sme°-kalle. jag åkte till Motala, där
min kamrat hade fått arbete på en stor verkmd.
Här bodde också Sme°-ka1les två döttrar, som jag
skjutmde till begravningen en mörk regnig höstdag. Min kamrat, som nu var gift, skjutsade dina
föräldrar. Därvid råkade jag Gubben Skog sfstå
gången. Efter begravningen var det många hembjudna till smcdgården, men blott ett tiotal Infann
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jag körde hem honom till torpet och det var han
mycket glad för. Då vi drack vårt kaffe var det
redan mörkt. Dörren stod öppen utåt, då den vedeldade spisen värmde enormt. Då som på ett givet tecken började båda de stcjrå ilskna gråhunUrna stormskälla och den grå raggen rätades ut
lit alla håll. Dom retirerade såkta bakåt in i förstugan i både ilska och skräck. Smedmoran tog
sin döde makes trätofflor och kamtade ut i mörkret och skrek: "Ni kan väl hålla er lugna en så°n
här kvälll "
jag trodde det var någon som ville knycka bilen,
så jag gick ut, men allt var lugnt och stilla. Då
jag kom in hörde jag en av döttrarna tala: "Så här
kan du inte ha det längre. Sälj husen och flytta. "
Min kamrat flyttade till Amerika 1934 och 1936
skulle jag till västkusten på semester. Då tog jag
vägen förbi dessa trakter. Allt var nymålat och
smedjan var mera motorverkstad. Då jag mnnåde kom en mm ut, det var nye ägaren. Då jag
talade om de gamla gubbarna sa" han att Gubben
Skog var på ålderdomshemmet och att han måste
laga en del i stugan, däribland golvet, och då
hittade han två skelett där under. Polisen, sorrl
kom till platsen efter anmälan, sändo skeletteu
till undersökning; de var efter ett barn och en
kvinna. Spökerierna var dut.
Gubben Skog dog 193s.
Sture Nilsson Tre Rosor

J
J

Sista valsen, sa migeln, blev ihjältrampad på
dambanan. (Värmland)

J
j
J

Allt på stort, sa" tiggarn, dansa" i farstun.
(Strängnäs)

Har du sett på maken, sa käringen när hon
dansa naken. (VästergtStland)

J

J
J
J

Ungdoinen ramr, sa käringen, dansa naken.
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TILL BREVLÅDAN

Sture Nilsson Tre Rosok
Tack för Ditt brev i nr l 1973 av Sörmlandsläten,
där Du skriver om att vt, Medelpads Spelmandörbund, delar ut spelmansmärken (Zorns) för lättuppteckningar. Det var en pik som tog, men jag lovar
att inte skålla på Dig eller någon annan. Men det
jag nu skriver här skall Du läsa med andakt,
Tack vare Sömlanddåten, som jag upptäckte l
början av år 1972, har jag som kattungarna fått
upp ögonen och trots min 'nedsatta hörsel hört och
läst många lustiga roligheter och inlägg plus en
måsss lögner, fantmer, baktalerl och lättroken!!e,t,. Huga, huga, hugga säger vi här uppe l Melpa.
Enligt den svenska kartan ligger vi litet högre än
Ni söder om Dalälven. En del av dom där nere håller oss här uppe för en samling av all världerw
blandning på både ont och gott. Detta förvånar ej
mig. Vi här hemmavid har en mycket trovärdig( ?)
skrivare, som många tror på. Han har fått alla
utmärkelser som en spelman( ?) kan få utom Hatten
(professors-). Han hade yttrat till en person att
egentligen får jag Hatten när jag vill, men det får
vara. Då var han ca SO år.
Du nämner något om dragspelaren Nils Olsson och
Zornmärket. jag uppfattar det som en nyfiken fråga. Låt mig l så få ord Bom möjligt uttala det jag
med Mkerhet vet.
När N.O. kommit till 40 års-åldern fick han för sig
att lära s19 spela fiol. jag skrev upp C -durskalan
för honom och flngerMttnlngarna på fiolen på respektlve strängar. På grund av olika engagemang
kom vi från varandra ett långt tag. Får notera att
N. O. då var analfabet i musiknoter.
Ca tre-fyra år senare hade N. O. utgivit egna upptecknade fiollåtar i ett häfte, raskt följt [lV övriga
fyra st. Där Du, Sture, en bravad som ingen annan

Usch va dä går, sa käringen, valsa å neg.

J

boj. Skog, som fick åka med mej svarade: "Det
skymmer redan, så jag måste hem. "

"l
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f hela detta Sverige kan ästadkomma.
I samma veva fick N. O. Spelmansmärket i silver.
På min förfrågan varför han fick detta svarade han:
"För uppteckning av fiollåtar. " Detta fritar jag
Medelpads Spelmandörbund för.
Rekommendationen ligger söcjcr om Dalålven.

Albin Scott
Sundsvall

SAMARBETET DANSARE - SPELMÄN
Själv har jag hållit på med mudk som hobby l SO
år (är 56 nu), därav fiol 12 år och bara 2 år som
spelman. Av dessa två år har jag varit spelman
åt dansarna. jag har fått ut mest tillfre&ställe1se det Bistå året och jag överväger att i fortsättningen spela endtist till dans. jag vill Inte kasta
bort mina återstående spelmansår på en debatt,
som inte leder någonstans.
jag har haft turen att få spela med flera andra
spelmän åt ett folkdamlag, där god stämning råder. Vi är sex äldre spelmän och tre ungdomar,
så vi är inte alla tvungna att vara med jämt. SJu
av 0ss kan danm, åtminstone visså danser. En av
0ss uppträder lika ofta som danmre som l egenskap av spelman.
jag tror inte att många blir omvända av debattinlägg. Exempel: Tidigare hade jag av princip inte
velat spela Ihop med dragspelare. Genom pokketräffar med danmre och spelmän har jag lärt känna en fin dragspclare. Han försöker inte överr&ta
de andra spelmännen. Han är bättre än många flolister l det avseendet. Sluts&ts: jag har övergivit
min antipati mot dragspel. F. O. tycker jag att
många gamla dragspe18låtar är mer genuina än
åtskllllga nykomponerade pokkor.
jag tror att det behövs två organbationer: en för
spelmän som ser ner på Ungdomsringen och en
för övriga spelmän + damarna. Må sedan den förstnämnda organisationen dö ut!

DRAGSPRELAREN KONTRA GULLIK FALK
Av en håndeke fick jag i mina händer ett exemplar
av Sörmlanddåten i början av 1972. jag fann den
så intressant vad innehållet beträffar att jag omedelbart tillskrev Redaktör Arne Blomberg för att
få mig tlllsända äldre utgivna exemplar av Söm1an&låten.
Där dg Jag ett litet inlägg av Gustaf Wetter l årgång 1971, nr l och sidan 19, Bom handlar om
Gulllk Falk - och Nils Okson som framstående .
kännare av folkmusiktraditionen i Medelpad.

j
_
l
~
(
l

Det påminner meig om följande: Nils Olsson börJade lära sig spela fiol vid 40 års ålder. (jag var
den som först lärde honom C-durskal&n på fiol).
Vid 50 års ålder hade han kommit så långt i hanterandet av fiolen att han nödtorftigt kunde spela
enklare låtar. Vi roade oss med att då och då
spela en låt för varandra i telefon, (Det var N. O.
som kom på idén).
En dag ringde jag N. O. och spelade en polska l
telefon.
-

Tänk, så där spelade dom f Häkingland förr.
Den var verkligen bra, var har du fått tag l
denna fina äkta polska ?

-

Den är efter Spel-Erfk vIa Gullik Falk.
(Tablå)

-

Var nånstarw har du fått tag l den, var Mår
den ?

-

I nr 9 l Svenska låtar, Medelpadshäftet.

~

I dutet av artikeln skriver Gustaf Wetter: "Nils
Olsson låter sik sannerligen ej lurm.
~

Albin Scott
Sundsvall
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MUSIKALISK BAKSMÄLLA
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Kringellek är ett minne blott, men ett minne
som kommer att leva kvar l många år, förevigat av tusentak kameror och hundratals bandspelare. För mej är det ett minne som på
måndagsmorgonen efter avslutningssöndagén
gav en eftemmak, påminnande om den man
känner dagen efter en s. k. riktig helafton. Ni
vet en så"n där morgon då till och med tandcremen unakar whlUy.
I sådana fall brukar man sätta sig ner med ett
stönande och försöka hitta en.orsajc till det dåliga välbefinnandet, Bom man har att skylla på.
Det är jUst vad jag tänker göra nu.
Få sc nu. Det hela började i pingsthelgen med
en Jubileumsstämma som innefattade både allspel, gruppspel och folkdans. Allt var hur trevligt som helst. Veckan fortsatte sedan i Estrad,
Folkets Hus, med spel och folkdanser från
samtliga nordiska länder plus Kassari-laget
med estniska danser. Spel av folkmusikens
höjdare, Jazzafton och estraddebatt.
Så kom de två sista dagarna. Lördagen med

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

bl. a. uppspelning för Zorn-märket och Cramérbalettens "Kollngen och hans svärmor" sarnt till
sist samkväm för de medverkande som höll på
till In på småtimlnama. Söndagen avslutades
det hela med riksspelmanmämma och ett myller av musikanter och åhörare.
Nu var den stora dagen då det skulle vlså dg
vilka som uppfyllt fordringarna för att dekoreras med Zorn-märket eller för att få diplom.
jag tror att det var av den hår blandningen som
baksmällan kom.
jag hade själv deltagit så där litet ute i periferin under den gångna veckan och kände mej på
söndagen ganska utspelad, varför Jag sistå dagen helt ägnade mig åt att gå ikring på Torekällberget med min kamera för att prata med spelmän från olika länder och landsdelar. Eftemom
jag känner en hel del av det underliga släkte
sorn kallar sig spelmän, hade Jag möjlighet att
s. a. s. krypa innanför skinnet på veckam begi"
venheter på ett helt annat sätt än de flesta andra
åhörarna och åskådarna.
Det var tydligt att en del hade fått någon form
av insideinformation om hur Zorn-miirkesuppspelningarna i Btcji; qett hade avlöpt, för jag

hörde i mängden en flsken rikt säga att "Mstå
gång det blir uppspelning så ska" jag förbarme
mej tajga stråken så kamke jag ockd har en
chans till åtminstone ett diplom. " I en grupp
mmspråkande spelmän hörde jag någon deklarera sin uppfattning om att "broder Tlllman
gjorde nog rätt Bom dängde sina Zorn-märken
och ansåg dem värdel&a. " jag hörde till och
med någon antyda att någon hade ställt upp för
provspelning med de enda tre låtarna han/hon
kunde. jag började bespetsa mig på en spännande märkesutdelning l all synnerhet Bom jag
visstc om en mycket duktig spelman (enligt
mina egna och många andras öron) Bom hade
ställt upp för provspelning.
Nils Erik Baehrendtz hade kommit åkande l
"boråsdräkt" för att förrätta märkes- och
diplomutdelning. Glädjande var att VappermLasse fick sin guldplakett. I mitt tycke hör nämligen både dragspelet och gitarren till do genuina folkinstrumenten likaväl Bom fiolen och
klarinetten. (Om man kan räkna in kontrabasen
till folkimtrumenten vill Jag låta vara omgt)·
Hur gick det nu för "min" spelman och hur gick
det för den pemon Bom hade ställt upp med de
tre enda låtarna Bom han/hon hade på sin repertoar.? (jag hoppas att det där med två-tre låtar
var s. k. skitsnack. Det vore för bedrövligt annars).

jodå, den sMMmnda fick sitt diplom och inget
ont l det, om de där enda låtarna spelades väl
och vackert, men min spelman han fick inte så
mycket diplom så han ens kunde täcka sin vämtra
llllflngernagel. jag frågade försiktigt ett par av
ledamöterna inom Sörmlands spelmandörbund
om ormken och fick endast en huvudruMcning
som svar. jag kunde inte låta bli att ge uttryck
för min åsikt att han antagligen spelat för väl
och fick då en bekräftande nick som svar. Det
finns mker och ting soIn inte kan uttryckas med
ord.
jag skulle nu vilja ställa ett par frågor:
l.

Får man spela väl, mjukt och med inteveke och får man ha en rikhaltig repertoar ?

2.

Är det bättre att känna till endast ett fåtal
låtar, men att spela dem just så krokigt
att man med litet god vilja kan skönja en
dialekt l spelandet ?

Nej förresten, ingen behöver svåra på mina två
frågor. Zom-märkesutdelningen s18tå Krlngellcksdagen är svar tillräckligt och sedan är det

l

22.
inte att förundra sig över att ett flertal kommunala mwfklärare förbjuder Bina elever att ägna
sig åt folkmusik. Det år alltså på detta sÉitt
som Svenska Ungdomsringen vill stöcjja och
uppmuntra den folkmudkallska traditionen här
i landet.
Efter allt detta hackande skulle jag vilja ge min
personllga syn på vad som är eller Inte är folkmudk; på vem som är eller inte är spelman.
jag 1Ute för någon tid sedan en artikel, skrlven
av en l Hälsingland ledande folkmusiker, om häldngelåtar, dialekt och uppspelning för Zornmärket. "Den som eventuellt tänker ställa upp
för provspelning med någon av Essers låtar göre
sig Icke besvär, ty dessa äro ej hälsingska folklåtar. jag konstaterar då att Forssa gånglåt t. ex.
(jag vill minnas att den också går under nxmnet
Bjuråkers brudmarsch) är en häldngsk folklåt.
Trots detta påstås den av kännare vara en regementsmarsch från Finland, hemdragen av någon
hälslngsk knekt i början av 1800-talet.
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För ett par år sedan var jag med i en folkdamoch musikturné l Österrike och Frankrike. Vi
var två spelmän med i sällskapet och under en
tågresa mellan Brest (Bretagne) och Park
hamnade vt i samma kupé som de inte helt obekmta irländska ihudkantema "The Iklblineers",
Det gick naturligtvis inte många minuter förrän
imtrumenten kom fram och där satt VI och spolade våra respektive lands folklåtar för varandra,
Vi två spelade till s18t en sörmländsk kadrilj och
når vi dutat frågade irländarna: "När började
ni i Sverige &tt spela irländska låtar ?" varefter
de tog dna, instrument och spelade exakt mmma
låt. Visserligen med en annan rytm och ett anm
nåt tempo (fel dialekt alltså) men ton för ton
samma låt. Sedan kan man fråga dg vad som
är svensk folkmusik eller inte.
Man kan ibland höra uttalanden sOUl: "Nej, så
där spelades inte den låten ursprungligen utan
stråkföringen skall vara så eller så. " Vad tror
ni att gamk ticlers bygdesoelmän v[sste om

'29"
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För övrigt förmodar jag att de instrument och
den utrustning sOTl] de hade till sitt förfogmde
inte var av den sort som vi moderna tiders spel"
män år utrumade med. Man spelade ut vad man
kände mod den utrustning man hade och var glad
ändå även om det Inte alla gånger blev något
skönspel. Det var naiv kowt, för spelmän Ur
eller borde i alla fall vara konNnärer om de är
något till spelmiin.

l,
l
l

Att vi skall bevara våra gamla låtar och bevara
det gamla spelsättet i bandinspelningar för att
ha jämförelsematerial anser Jag vara fullt riktigt, men att till varje pris bevara de läten som
förekom 110s våra hedervärda gamla spelmän
och Bom orsakades av dålig utrustning och avsaknad av tekniskt kunnande, det amer jag vara
bakåtsträveri.

Låt insplrationen flöda hos dagens spelman och
låt honom ge sig själv som varje annan konstnär! Låt honom själv besUimma vad han känner
för den ena eller andra låten och klandra honom
Inte för att det låter för bra!
jazzen är också folkxrmik, även om det är helt
olik den nordiska, med sina rottrådars ytterma
spetsar djupt nermyllade l den afrikamka djung"
eln. Den bygger helt på den utövande musikantens förmåga att medekt egna improvfsätioner
ge sin egen tolkning och göra något personligt
av den melodi han spelar.
Att tvinga en spelman att spela preck så som
ett fåtal tror sig veta att en melodi spelados för
tvåhundra år sedan, amer jag vara att tvinga
fram en dålig kopia och ett plagiat. Nej, fram
för den egna personliga tolkningen av folkmusik
och spela alltd som din sjUl och ditt hjärta för
stunden anser att musiken skall utövm! Då är
du spelman och komtnär och inte en dålig kopkt.
Falcken

i

l

stråkföring och andra tekniska finesser ? De spelade för att de kände att de ville spela och gav
förmodligen blanka katten i teknik och finesser.
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l Tack, Göthe Wahlen,

l
l
F

l
l
l
l
I
l
l
l

för ett gott jobb!
175 polskor, valser, brud- och
gånglåtar, arrangerade för två
fioler av Göthc' Wahlén, en serie
på tre häften, är nu komplett.
Förlam Thore Ehrling Musik
AB, Stockholm.
Folkmusik från flertalet av
våra svenska landskap är här
representerad, kompletterad av
ett fåtal av Wahléns många ekna
kompositioner i folkmusikalisk
stil. Verket vittnar om en stor
kunskap hos en violinpedagog,
som inte tapit del av svensk
folkmusik på det vanliga sättet
utt spela "på spelmansträffar,
stämmor och dan$tjillställninRar
utan sysslat med låtspelnim
under sin yrkesutövning och
funnit, att detta "ofta verkar
mer befrämjande för elevernas
tekniska och musikaliska utvecklirW än övning av enbart
etyder och jämförliga stycken,"
tör att citera ett par rader i
utiUvarens förträffliga förord
på svenska, tyska och engelska.
Citatet har sin riktighet. Det kan
Ian själv betyga. eftersom jåR
månna Qnger praktiserat det
på mina egna musiklektioner.
Då fanns iitjRå upptecknade
folklåtar att köpa och att för
50—60 år sedan tänka siR svenska låtar arranerade tör två
fioler kunde läk inte drömma
om, när jag Hörde mina törsta
stapplande sten som låtupptecknare 1917—1920. De som uppoffrade siR för mina valhänta
t'örsök var två stora spehnän
från Gränna socken: min far och
Blindejanne.
VIOLINPEDAGOG
Det märks, utt Wahlt'n varit
o,ch är violinpedagog: stråkföring och fingersättning är utsatt, likaså metronomiserim:
och nyanserinn. Det är klokt och
vettigt.uv utgivaren att poängtera dessa viktiga fakta för en
spelman.
Jag tillåter mig kommentera
allu fyra hänvisningarna.
'
Varje riktfg spelman blir ju
tOrr eller senare individualist
och sköter stråken som han vill,
d.v.s. att han struntar i G. W:s
välviso råd. Han kan Lex. börja
en upptakt med nedstråk och
slutu en högtidlig kyrkmarsch —
ledd av mi4 själv 'för resten —
med uppstråk. Att ange stråkt'örnim:en hos den enskilde spelmannen är tör låtupptecknaren

ett Krux. Jag kan själv vittna
därom. Det har berett mig
många brydsamma stunder under mina 50 år som låtupptecknare. Vad vännen G.W. beträffar
har han följt det traditionella
mönstret, och det är bara att
hoppas, att dc som penetrerar
hans låtsamliiw — i första hund
musiklärårna — följer den mmle musikpedwöWns anvisningar. De är pedakoki$kt riktiga,
ibland knapphändim och någon
gång icke riktij:t spelmansmässiga.
FINGERSÄTTNINGEN
Vad fingersättninccn beträffar märker man, att det är en
pedWok med erfarenhet, som
ger i:odu råd: "Nämn alla
elever fuskar med 4:de fingret.
Det måste ju tå samma 'styrka
som de andra t'inmrarna. Därför har jag placerat 4:de fingret
på så många ställen om möjligt i
låfurna." Det är ett utmärkt råd
och det är bara att hoppas, att
det blir efterföljt. Då kommer
det sörmländska låtspdet att
tala med en annan röst om
20—30 år. Att höra en samling
sÖrmländska Spelmän nu och
försÖka locka fram för Sitt dra
hur det lät på 1920-talet bär
vittn'e om att musikutövanClet

utvecklats till det bättre. Tekniken är bättre utan tvekan, för
att inte tala om instrumenten
och det äjlra viktigaste: repertoaren. 'OCh "spelmännen kan "nu
ånvånda. 1il)-fingret. Av de 40
sammän jaj; upptecknat låtar
etter j Sörmland, behärskade
höm 75': den svåra konsten.
METRONOMTALEN
Metronomen är ett billigt och
t'örträft'lipt instrument, och med
denna kan man t'å exakt uppgift,
i vilket tempo ett musikstycke
ska spelas. Den lärde Nils
Dencker - fil. hedersdoktor som

bekunt - hade äiyp löt"pp-

teckningar ,metr0 erade. l
dOnna utgåvu av svensk folkmusik har Wahli'n givit taktangivelser, och det är välbetänkt.
Anvisningarna är sådana som
han själv anser riktiga och kan i
vissa fall diskuteras. Vad valsernu beträffar är nästan sa^ntliga
awivna med metronomtalet ca
132, mod ett par variationer. Det
är ett hastigt tempo, men det är
riktigt i flertalet fall. Mmmelvalsen sNlades nämligen så
for:. Men alla valserna i samlingen är icke gammelvalser. De
som är av yngre datum spelades
i saktare , tempo. — Polskan

fubq~mnen och hedersordföranden i
Sörmlando spelmangförbund Gumf Wetter,
Katrineholm (t V) recenserar här den nu
kompletta serien låt-häften, som muäk'lärare GÖthe Wahlén, Eskilgtuna (t h )gett ut.

Det märks ej för musiken, sa kava] jeren.

l
l
l
l
l
.
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24.
, belas i regel för fort i våra

' igår. GiV. har angivit metronomtalet' i 'medeltal 100—110.
Ygra enstaka ,gånger uiidcr
her'öveP déssh' tak Det" är l
sn.d Bbaste laget, åtminStone för
pol' .or med typisk polonäskarakuu ')essa stycken bör spelas
i' ett
mpo som närmar sig

menuettens. Detta är för min del
ett önskein/U vaä beträffar qoi"'
skans tempo. Nu för tiden går
Sig tempot .:v sig självt, om man
har ett danslap. i funktjon framför sig. — Vad Åndåtqr. brudmarsCher och dylikä mélodier
beträffar får man tempot gratis:
Sedan kan du, om du har nöje
därav, skriva upp metronomtalet. Det blir givetvis olika för en
kyrklåt, en prästmarsch, en
beväringsmarsch eller brudlåt.

nyanserinGen
Nyansering är ut$akt för varje
låt och ibland anvisning om
crescendo och diminuendo. G.W.
nämner .:ka
i fOror
et, att
stråkföringen
'hdlas
i, stil
med

När gubben dansar river han upp mycket dunm.

barockjljusjkenS krav. Det gäller kanske i ännu högre grad
nyanseringen. L många polskor
(tar Lex. G.W. Il: sid 106) är
tak m'na l och 2 autentiskt
likalydande med 3 och L De två
första takterna spelas forte, de
två fällande piano. Detta sätt att
framföra baroCkmusik kände
'alla "Sicölade musiker till, likaså
duktiga spelmän. Jag har hört
benämningen terass·dynamik
på det 'spelsättet. Det ar spritt i
spelmanskretsar, Jhb har hört
icke notkunniga spelmän spela
polskor, enstämmigt, på ·k't
sättet, för 20 år sedan. G.W.
känner givetvis till denna form
av nyunscring och har angivit

OBS!

OBSf

OBS!

¢kt l dvan nämnda ML men han
hnr éikkrt det konÉkvent. Han
skulle också nämnt detta i
törordet, ty det är en mycket
viktig detalj i låtspelet och
särskilt i det som har kammarmusikalisk Éaraktiir.
SKÖTEBARN
G. W. måtte haft mycket
roligt när han sysslat med sitt
skötebarn: ,att arrangera valda
delar av deh svenska folkmusiken. När han hittat på en fin
kanon eller sekvens, ser man på
notbilden, att han som Arrangör
ser glad och belåten ,ut. Dessa
175. arrangerade låtar är en de]
av hans jättearbete, som blivit
eg passion. Hans våldsamma
kårlek Ull arrangemanget — i
detta fallet 2:ra stämman — kan
ibland bli över hövan översvallande. En sextondelspolska har
t. ex. i en takt 12 sextondelar. Då
är det inte nödvändigt att andra
stämman har lika många toner."
Musiken blir murrig och notbilden· risig", sa en spelmanskollega till mig, då vi spelat igenom
ett par av G.W:s svåraste, arrangemang. En del låtar är
också så arruiwerudc, att endast
virtuoser kan klara uppgiften
att perfekt spela 2:ra stämman.
Men det är nok bra, även de
duktiga eleverna ska ha något
att öva på uCh ta som sin uppgift
att kunna klura len fratntid.
ANMARKNING
|':n uninärkning vill jag ge
t'örluM. När Ni lagt ned så
mycken omsorg på dessa tre
nothäften varför har Ni då inte
Rivit blivande kunder ett kort
rekister eller innehållsförtecknink? Denna utgåva har ju en

OBS!

OBS!

OBS!

titel, som )oyar mycket. Den har
ett bra förblrd men inget register. — En annan sak som jag som
lått'orskare fäst mig för, är att
Ni uinte numrerat låtarna. Börja
méd nummer l, Höpsilåten från
Värmland, och sluta med nummer 175 Yrhättan. polska av
Göthe Wahlén. Då blir det
ordning på torpet.
.
Men dessa anmärkninj;ar äger inte tungt qtjot ' allt" det
positiva, 'som är att' säga om
denna utgåya.'Ett oVanligt klart
och tydligf not't&k utan sidbyled Ett hykgligt pris: Kr. 18:20:- och 22:- för häfte l, 2 och 3
resp.
UVA'FLITIGT
Elever och 'lärare ska följa
utgivarens råd och öva flitigt på
de tidigare numren i de tre
häftena. öva för resten på
enbart första stämman! Den är
alltid det primära. Gå sec¥in
över till den 2:m stämman!
Intresset och kärleken till den
svenska folkmuSiken kommer
då så småningom. Men det
kommer inte av sig självt. Det
tarvas arbete och intresse och
kårlek inför uppgiften att sprida kännedom om svensk folkmusik. Dess egenskaper har
G.W. i handling visat att .han
besitter,
Tack, Göthe Wahlén, för ett
gott jobb!

GwcafWetter.

FOLKET
2oTmwmr ¶973

OBS!

OBS!

OBS!

Till
Kursdeltagama på Sundbyholm 2G-27 Januari 1974.
På kur:'
utlovades en )tstå pil lämplig musik till slängpokkor, hamburgskor och engelskor, som dnnsarna k l) träna till hemma.
Om 1ntrt·s se finns, kommer vi att framMiilla ett band med dSrmlåndsk niusik. Bandet kommer att om fatta 4 . låtar av varje sort och försäljs till självkostnadsprk.
Du som tir intresserad - ring Arne Blomberg (0755) 646s6.
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SÖRMLÄNDSK SPELKURS
PÅ ÖLAND 1973 l

Det gamla jägmämrbostället Skäftekärr mitt inne
i BOda kronopark på Öland har under de senaste
somrarna genljudit av spelmansmuslk.
Bakom verksamheten mår ölänningen Bertil
Österlund, som gcncH5st välkomnar mudker av
alla dag till den vackra gården, som tldvis blivit
något av en mtMkalisk och mänsklfg fristat i dagem stressade mmhälle.
Bertil Österlund AB är det formella namnet på ett
bolag, vars ändamål är ". . . att idka tillverkning
och försäljning av grammofonskivor och ljudband
samt därmed förenlig verksamhet. "

Bertil Österlund, som skapat huvudbry hos många
genom sina underfundiga skriverler, har en unik
idé om hur skivinspelningar skall utföraa
Det konventionella sättet är att, sedan en producent sagt sitt ja. studiotid Nkas för inspelningen.
Studiotid är något heligt, eftersom de flesta stlldör är mycket hårt belagda. Under denna korta
inbokade tid skall mudkerna, i en synnerligen
komtlad miljö, framställa den produkt som l
pressad form så smånmgom når en konmment,
Bom förhoppn[ngsvis känner ett (med ett fint ord)
kulturellt utbyte.
Bertil Österlund vill i stallet sé ana mtmker sålnlade i stimulerande miljö för att under någon tid
arbeta fram den höga musikaliska kvalitet som
normalt Inte hinner fram. När den inuslkalkka
premationen kulminerar, finns inspelningsutrustningen till hands för Att fånga det förgängliga ögonblicket.

Sedå firman ctablerats på Öland har det varje
sommar anordnats kurser i folkmusik på Skäftekärr. Under 1972 hOlk kurser l gehörsspel under
ledning av Gösta Sandström, som i vanliga fall är
rektor vid Täby musikskola, men som sysslar
med fiol- och nyckelharpospel på en god del av
shj fritid.
'
Sommaren 1973 lnvademdes Skäftekärr av sömländska spelmän, Bom under ledning av Arne
Blomberg, ordförande l Söde rmanlands Spelmansförbund, ägnade sig åt djupgående studier av olika
sörmländska låtformer. Gruppen var mmmansatt
så att den innehöll både traditionsbärare och dansare och med hjälp av en stor mängd medfört arkivmaterial i form av band och uppteckningar
plockades flera äldre mtMkformer fram under
långa, men sköna, studjedagar.

Att detta ställer mora krav på lokaler och orrjg1"ning är självklart. Miljön måste vara stimulerande
men samtidigt (ur impelnlngssynpunkt) så tyst som
möjligt.
En hittilk oprövad men lovande inspelnings-"lokal"
är det 100-åriga thujabemåndets pelarsal.
Med den öländdca sommamattens tystnad som väggnr och de jättelikA st¶tmmarna Bom resonamelement 'får man en akustik som - kombinerad med
den mämnlng som omgivningen ger artisterna månne kan åstadkomma unika inspelningar!
Det är en förhoppning, att Öland i framtiden får
behålla Skäftekärr sott1 en kulturell oas mitt inne
l det brokiga ölänUka tur[stlivet.
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S K Å LA R N A S

M U SIK

En USrmländsk brudskålsmelodi
gelikar och uamtavla.

med

Av Nils Dencker.
Säg det med toner — är en paroll som den svenska allmogen
följt under fest och arbete. I det gamla bysamhällct hade
spelmannen en viktig mission att fylla. Vid gemensamma företag och högtider skulle han vara med och låta sin mu$lk ljuda
till fröjd och gamman. När den nyvalde åldermannen tågade
hem med byns orcgalien och arkiv, när majstången restes under
allmänt jubel, vid bröllopens många festliga höjdpunkter o. s. v.
spelades låtar, som ofta användes endast vid dem tillfällen.
JUst dylika allmogemelodier tillhöra mera än andra etnologens
intressesfär. Man bör försöka sätta in dem i deras sammanhang.
I denna uppsats göres ett fiSrsök att utreda en brudskålsmdodis
ursprung och miljö.
I sin första folkmusiksamling med huvudsaklipcn sörmländska
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Fig. 2. Brudgkul$mu$ik från Flöda sockcn, Södermanland. A. G. Rosenberg,
i6o polskor, visor och danslekar etc., ij:r 140.

(Bohuslän)
Pojkarna har alltid "laddat gevär" då de dansar.

mclodici meddelar A. G. Roscnbc,rj; från Flöda socken en låt i
jämn takt, som han kallar brudskålsmusik, fig. 2. Den spelades
under bröllopsmåltiden en gång igenom för varje person med
vilken bruden skålade. När bruden föreslog en ny skål, upphörde musiken och under pausen utropades namnet på den
hedrade, som då överlämnade sin gåva.
Även utanför Sörmland kan denna melodi påträfhs i något
olikartad form. Från Gotland äro 3 varianter publicerade, därav
2 av Aug. Frcdin i Fataburen igog bland »Gottländsk folkmusik». Den tredje förekommer i M. Klintbcrgs samling, som
utgavs på Julius Bagges förlag, fig. 3.
Skildrare av gotländska allmogebröllop berätta, att detta
skålstyckc ka:ladcs r u n d a ri u m eller pä allmogcspräkct
»runndåb och att det utfördes av spelmännen då brudparets
skål dracks. Även vid andra skålar spelades rundarium. Lithberg omnämner i Fataburen att brudparet vid överlämnandet
av brudskänkerna tackade för varje gåva med en bugning. Givaren fick en sup som »kvitto», vilket åtföljdes av rundarium.
I Säves Gotländska samlingar omtalas ett annat tillfälle: »Liksom
på sjclfva Bröllopet drickes äfven här vid måltidens slut på hemkomsten skålar för Brudparet, hvilka Brudtebondcn proponerat
'"Or Ungkarlens lyckliga hemkomst! hvarvid Rundarium spelas.»
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Fig. 3. Brudenb och brudgummens skål etc. Klintberg, Polskor och hugridutycken från Gotland, n:r 43 'rundariumo.

I Skåne förekom samma sed på bondbröllopen. Sedan alla
hedersskålarna på en gång druckits, berättar Nicolovius, vände
sig värden, om han var vid skämtsamt lynne, till spelmännen
och sade »skål spelcmän». Dessa besvarade artigheten med att
härma fanfarer på sina fioler. Detta kallade de rundarer.
Bland övriga i vårt land upptecknade brännvins- och skänklåtar har jag ej kunnat återfinna melodicn eller namnet. Genom
någon slags förväxling har den publicerats som stcklåt från
Uppland, naturligtvis i förändrad form, fig. 4.
Sammanställningen av en allmogemelodis varianter kan,
om dessa äro talrika, 9¢ en viss belysning av låtens utbredning,
typer och förändrinpar, men frågan om härkomsten kan sällan
lösas på detta sätt. I vissa fall kunna skillingtryckens melodihänvisningar lämna värdefulla ursprungsuppgifter. En och
annan allmogemelodis förekomst i äldre notböcker eller publikationer kan också klargöra låtens historia.
Tack vare en i Finspångsarkivet bevarad melodiuppteckning i
en notbok från slutet av x6oo-talct blir det möjligt att fastställa
brudskålsmclodiens härkormt. Den har utvecklat sig ur en
rundamclodi, som Tobias Norlind omnämnt i Studier i svensk
folklore, fig. S.
Melodiernas gemensamma drag äro tillräckligt tydliga för
att utpeka släktskapen dem emellan, och för övrigt ha rundarium- och rundåmelodierna använts vid samma tillfällen,
nämligen när skålar druckos. Bakom rundåmelodicn, vars
andra repris egentligen är en upprepning av den första fast ett
tonsteg lägre, ligger säkerligen en vokal melodi. Båda reprisernas första tvåtaktsfras har från början varit en dubbeltakt, vari
de tre markerade fjärdedelarna på samma ton föra tanken på
oVV
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Fig. 4. oSteklåe·. R. Liljcfor·, L'p!anc!sk |"cAktntwik, stcklåe n:r 2, si,!. s6.
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Dansa är inte fa"r1igt, men akta er för pojkarna.
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2s.
de tre skålar å rad, som det helst skulle vara. Alla goda ting äro
tre, även när det gäller att tömma pokalen. Erik Lindschöld
säger t. ex.i »Ehrc- och I.yckönskningzRijm» på Carl XII:s födelsedag den 25 nov. i67o:
Men alla wackra Pijgors Skåål går ännu omkring.
Hade wij en Flaska här jr u n d a r u m d a r u m d a/
Den skålen skulle drickas/fast woret tree på råa.

Rundåmelodiens ursprungliga byggnad förefaller vara rent
funktionalistisk. Den är helt enkelt ett i toner klätt skålhcjande.
Även andra skålStycken än de förut nämnda kunna sättas i
^ & 41

.

_

F

"4!' " ,' f ' i ,' P jl t t i'l ' l
U

"

'

V

m ,

l' '

'

:, 4, 1l"i"k°m nu gta"d'"Lg^B"gum·"& "'hdé-@,
A

"P

g ql
I
j t t, t l f : cI l l j Il
l
? lä l
"'
Jn-myuS O:Ab e - bAthnet(g?, Auuagumu ^Ea'ta'.' "
U

na L

.

n"

b.

j

¥£n f, L !l :'j l' [l l, t, j'} .:
J

,1 }l

L~:,&~aL-kam,&=,=m,, da,-.
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kunna
Detdansa.
är inte nog med att ha näfverskor för att

samband med rundå. I tidskriften ldun för år i907 berättar
Alma Zetterqvist om ett bröllop på Runö. Efter bröllopsmiddagen uppträdde där fyra sångare med skålar i händerna för
att samla in gåvor åt de nygifta. Värdarna fylla på dricka medan
sångarna stämma upp ovanstående visa, fig. 6. När någon
kastar en rubel i skålen ropa sängarna mitt i vkan tack, tack,
tack, tack. Det låter som en hönas kacklande och väcker stor
munterhet. För varje gång en slant skänkes sjunges visan om
igen. Ceremonien kan pågå i flera timmar. Orden darum
likna Lindschölds rundafras, men mclodien kan vara en av
Rundå oberoende allmogelåt, liksom en del av våra skänklåtar.
Ett synnerligen populärt skålstycke hos vår allmoge var länge
Gustavs skål, »vår äldsta folksångh. Orden äro ju författade av
Bellman, och amiral Tcrsmeden berättar i sina memoarer hur
sången sjöngs på revolutionsd?gen den I9 aug. i772. På eftermiddagen samlade 'I'ersmedcn en skara kring Bellman och en
punschbål på Skeppsholmen, där ett Ritigt inövande vidtog.
Meningen var, att man skulle försöka få något tillfälle att
sjunga visan för kung Gustav. Först kl. Il på kvällen kom
konungen med sin svit. Just då han passerat över vindbron
började alla sjunga Gustavs skål.
Kungen lyssnade till första versen och ropade högt: »Tack
f)/4/5). é,"t/,/s· 9ZL/l. f//¢j1 W
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Gustah ski\1. Akcrhichnska notboken, KunglQp
bibjiorckce, Stockholm.
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för skålen!o Vid Tcrsmedcns bekanta fest på Skeppsholmen
den a aug. frossade man riktigt på Gustavs skål: dilla stående
pelle å melle med glasen i hand gjorde jag säjkkapet som värd
först en komplimcnt, i hvad ändamål jag tagit mig den friheten
bjuda dem att betyga vår underdåniga glädje öfver vår stora
konungs lyckliga revolution, och proponerade jag H. Maj:ts skål
under en Rundå af pukor och trumpeter. Igenom mina marskalkars goda anstalt såg jag de vackraste flickorna och bästa röster
skockade tillsammans och började G u s t a f s s k å l, som af
hela musiquen straxt ackompagncrades, och blcf ett outsägligt sårl och glädje så att betjäningen och alla herrarna knappast
hunno servera glasen — — —m Kl. id på kvällen, då både
damer och herrar behövde svalka och vila, dracks åter Gustavs
skål, under det att sångarna slöto en ring kring de övriga. Något
senare tågade dc omkring på holmen sjungande skålstycket.
Maten borttogs och desserten serverades, varvid man återigen
fick ett utlopp för sina känslor i Gustavs skål. Kl. 3 på natten
kom vagnarna. De trötta gästerna upphörde med dansen,
Gustav skål utfördes nunder sång och full musiquco tills långpolskan avslutade festen. Resultatet av detta ihärdiga festsjungande blev tydligen det avsedda: skålstycket förvandlades
till en omtyckt folksång.
Mclodiens ursprung är ej klarlagt. själv säger Tersmedcn
att den var en allmänt känd »guardietroupr*. Hade det varit
frågan om en på den tiden vanlig dansmelodi, skulle säkert
Tersmeden antytt detta i sin detaljrika framställning. I det

glub¢n,
Gjungne

S9ib olik !Iilfåu¢n:
Det S&IW
Gwerjje 6jung, 9ittnitlaniUjFan k.
Det 2lnbrm
9Btflb oqj BSdW, Dd) altlmb ?c.
Det Erebje:
GUSTAFS Gtål, !Den 6åfteS'ung 2¢,
¶(Ue (juitga6 unber en « Rimma cgm 6c6agcHµ
Mcbdic.
~Q«M^*M^MK:Åå^·jKm~rM^M«

éSDCA$DE¶L

~1 60$ Wennbe% q¢ Nord(tröm, !772.
Fig. s. Det äldsta trycket av Guslaw skål.
Uppgala univcrsitctsbibliotck.

första trycket med tre Bcllmanska visor till samma melodi nämnes intet om härkomsten, fig. s.
Av Bellmansforskarna såga några, att mclodien tillhörde en
Gavotte de Vcstris, men Drake ansåg, att mclodien var svensk.
Till sin rytmik påminner den om rundåmclodien från i6oo-

psalmen när han tugga småspik.

l
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Dä va mej en hårdspelter fan, sa prästen om

J
j

m

30.
talet och man vill gärna fråga sig, om inte den överväldigande
popularitet, som melodicn till Gustavs skål ägt hos allmogen
(Carlén kallar den för bondbröllopsmarsch) kan lättast förklaras
därigenom, att den redan före i772 varit känd av allmogen som
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F"iR. 9. Veuris dans till Frcdmnns testamente 136. Par Bricoles hanjskrih
137. (Se E. Sundström, Ny' Bdlmansmusik, Svensk tkhkrift för muUb
forskning 1927)·

skidstycke. Dock måste man inskjuta, att även gavott- och
andra dansinclodicr i jämn takt kunna ha en om rundå påminnande byggnad. Bibliotekarien, d:r Ejnar Sundström, som
ägnat Bellmans melodier stor uppmärksamhet, har varit vänlig
sända mig avbildningar av Gustavs och Prins Carls skål samt
Gavotte dc "'"stris, fig. 9, anpassad till Fredmans Test. n:r
I36 i en notbok tillhörande Par Bricok.
Sin uppfattning av sambandet mellan melodierna sammanfattade Sundström med följande ord: »Bcträfhnde rundameludiens relation till Gustafs skål vågar jag visserligen i detta sammanhang ej göra något uttalande. Men jag skulle vilja påpeka,
att Vcstris dans, sådan jag känner den genom notexemplet ovan,
visst icke är så pregnant, att den behöver vara urtypeR till
Gustafs skål.» Trots likheten dessa melodier emellan är det
bäst att lämna frågan öppen angående slilktskapcns beskaffenhet. Även bland melodier finns det dubbelgångare. Upptäckten av nya varianter skulle kunna ge visshet om hur det förhåller sig. Gavotten har säkert kommit till oss via Paris, där
den berömde italienske dansören Gaétano Vcstri$ ej uppträdde
förrän i74s. Omkring år i75o kan således mdodien ha nått
Sverige. Om gavotten använts till Gustavs skål, skulle detta
väl blivit omnämnt av Tersmedcn.
En intressant notis meddelar C. F. Hennerbcrg i sin uppsats
»Kungl. Hofmusikus Anders Wesströmo i Sv. tidskrift för
musikforskning i929, nämligen att mdodicn till Gustavs skål
spelats av W. redan den s mars i772, alltså före statsvälvningen.
På programmet till Wesströms konsert kallas melodicn ett »på
Landsbygden från äldre tider allmänt känt musicaliskt stycke,
nyligen af Wesström öfvcrsatt, något förbättrat och tillökt med
is variationen. Då W. alldeles säkert år I774 spejat Gustavs
skål med variationer, menar Hennerbcrg, att det utan tvivel
varit samma melodi han spelat i mars I772. Om nu detta är
riktipt (slentrianmässigheten i konsertprogram är väl ej av i dag),
har man ett klart belägg för melodiem äldre förekomst på landsbygden, där den mycket väl kan ha begagnats som skålstycke på
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bröllopen. Då skulle således Gustav III kunnat glädja sig åt
icke endast den svenska dräkten — utan även åt den svenska
skålen.
Det förefaller som om skålstycket upplevt en renässans under
den gustavianska tiden så till vida, att det blev kungligt. Man
skulle kamkc kunna säga att skålmusiken blev hovleverantör
för hyllningssånger. Den förkättrade s. k. punschpatriotismen
på isoo-takt var väl mest en reflex av detta skimmer från
Gustavs dagar. Utom kungen blev hertig Carl uppvaktad med
slik underdånighet. Grimberg berättar i sin svenska historia
om hur man i Hcrnösand firade Karldagen och drack Bcgrarcns
vid Högland» skål under avsjungandet av följande »lika vackra
som sanna sång på mclodien Gustavs skål:
Store prins,
Ditt mod man knappt i Norden funnit.
Sverige mirins
den seger, som Du vunnit,
när Din arm
mot Greighens styrka sträcktes,
elden väcktes,
skeppet bräcktes
allt blev satt i larm.»

k

Vad är rundå? Enligt Dahlgrens Glossarium var rundå »ett
vid dryckeslag brukligt uppmaningsrop under sång och spel».
Tobias Norlind har framhållit, att rundå även kan ha varit en
dans och citerar ett uttalande från år i7ii i Johan Lindcrs
»Tankar om surbrunnars kraft och vcrkanö: »All dans och spel
behagar dock icke allom lika. Ty som kroppen är av scnotrådar
till alla sina fasta delar sammanvuxcn och således hos den ena
hårt utspänd, hos en annan slappare, så tycke vi ej heller lika
om alla melodier. Den ene vill hava en sorgelig ton, en annan
R u n d a, den tredje D a Id a n s c n, en annan fransösk
takt, en annan tysk eller så bortåt.» Detta uttalande om rundå är
ej tydligt. Meningen är väl dock att rundå är en glad och pigg
melodi, d. v. s. motsatsen till bcn sorgclig ton». Några rader i
ett kväde v;'j ett bröllop i Stockholm den 5 okt. i6s4 mellan
handelsmannen Lars Larsson Bruhn och Johanna Nilsdotter
tala för att rundå dansats:
Upp bussar hwar och en /KJangspeekn liufligh gifwa/
Här höres hed R u n d a, i Dantzen qwicke blifwa:
Men wore iagh dcr hoos /när Lusten stode paj
Wäl sprunge iagh och medh /ey sutt' iagh still i Wråå.

Tyckte la ja dä va klarinett, sa txmden, fick höra

Man väntar sig, tillägger Grimberg, nästan ett »fallcrao i
slutet. Den här bifogade skålen till storamiralens ära åtföljcs av
ett fallera i toner, ett Prcsto. Det är en rundåmclodi, som utvisar skåktyckets placering, fig. id.
Under xsoo-talet förminskades ej nämnvärt intresset för
skålarnas materiella inj.¢håll, men rundå gick bort i obemärkthet som ett offer för tidens krassa inriktning. Man fick ej tid
och lust för dylika musikccrcmonicr. En sista tynande rest
lever ännu kvar tillsammans med de i sanning enfaldiga orden
»Helan går». Då denna sång otvivelaktigt har sina rötter i en
uråldrig skålccremoni, bör den inrymmas under antikviteterna.
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Fig. xo. Prins Cmls Bkhl. Lunds univcrsitctsbibliotck. Lunds akademiska
kapell, E. \Vemters donation, lite. A 4.

I bröllopsversernas talrika dansuppräkningar förekommer ej
rundå. Den enda gång jag sett danssteg omnämnas i samband
med skåldrickning hos allmogen är i Nils Anderssons Skånska
danser i Sv. landsmålen. När trakteringen rncd brännvin ägde
rum utförde karlarna, man emot man, en figurC. Härunder
kastades benen korsvis fram bakom varandra. De damände
befunno sig ständigt på samma punkt.
Att rundå är ett skåktycke framgår däremot tydligt av i6oo'alets bröllopsverser. Så här låter det t. cx. i ett »Giästebudz
O d co sjunget av »Orphei Bcticnte» på ett bröllop i Falun den
2 nov. i67i mellan Jacob Bcrg och Anna Prytz:

(Småland)
Det stämmer,

Än nu en skål kär Bröder ey bortglömer/
see til hwem nu å« oss bäst glasen tömcr/
all Jungfrur dygdigas skål' tre på råa.
Hey lustig bläsen om sa sa sa l
kär Musicanter låter gå Runda.
Vanligt är också på i6oo-takt att den sjungna rundåfiaecn
omtalas, liksom i Sticrnhielms Hercules:

sa han, som satte sig i bälgaspelet.

När nu blåses alarm, och dundras i Trummor, och Pukor:
Lösn är gifwin, Holå; Rundå-rundå-dadindla.
Vid ett bröllop i Randasalmi i Finland år i712 är skålstyckcts
melodi använd till en bröllopsvers:
Votum eller Runda.
Till Söderland /Ehr himbkns hand/
Herr Brudgum /willc dela/
Jagh önskar så /at Eder må
Eij Wattukällor fela.

Någon gång förekommer formen rondo, men rondeaux betyder jämte annat också en dans i 3/4 eller 4/4 takt (md. i

l
l

33.

Kungl. bibl. S. i73) och brukas tydligen också eotti melodihänvisning:
RÖndeau.
. . . Så drickcn här om!
Andre instämmen å qväden R o n d o m
Gijgarc gijgp å bruken ehr gom
Skåhlen hon drickes. — — —

På rundås äldre historia kan jag ej ingå. Avsikten med denna
uppsats har endast yarit qtt påvisa lantliga skålstyckens härkomst från i6oo-talets rundå, vars samband med dc gamla
dryckesvisorna, som ha en refräng av rundåliknandc ordranwor,
är påtagligt. Därför må det vara nog med en tysk studentvisa från
år 1667, i vilken rundå omnämncs, och ett citat ur det verk visan
hämtats, Schultze u. Ssymank, Oas deutschc Studententum:
Sa lustig C o u r a u c µctrunckcn,
\Vcr singct cin lustig Runda
Last traucrn dic kiihlcn Ilalunckcn,
\Vir sind ja dcsswcgcn nicht da.
Es ist bcy den Purschcn nicht Mo (dc)
Dass man das C a p i t o Ii u in stutzt
und hcrmct sich kranck und zu todc
und immcr vcrzumpfcn da sitzt.

»Sehr alt sind auch dic 'Rundas' (R o n d o S), bel denen
reihum gcsungcn und gctrunkcn wird; nur in den immer
wiederkchrcndcn Rcfrain: Runda und Rundadinellula stimt
der gesamte Chorus ein»
Fahdurm Kgjs

Strängar, Tarmsträngar
(Darmsaiten; cordu de boy'ui; yuts-sh·ings), hvilka användas till
musikdiska instrumenter och tillvcrkns af fårtarmnr. Ju mindre
fårracen är och ju yngre de äro, desto bättre blifm striingarne;
den noggranna behandlingen bar äfven stort inflytande på godheten.
Genom inkttagtinde M nllt detta beror de ltnlienskn 6trängarnm
företräde(romanska)
hamf"ör allaochandra,
och i s'nncrbct
de Romerska
Neapolituns1,
hvarnfutinhrktn
flera slng Kro
förekomma.
Åfven andra däder i Itdicn likasom Frnnki'ike lemnti Rfven goch
urängar; de TyUa deremot äro.af ganska olika godhet; öNcrspunna
med fin metalltråd, få strAngnrne nnmn af qft'empt:nna ba&er eller
Cantiller. Strängar bOm till hela längden vnrn jcmntjocka, clmtiska
samt vid yknning icke förlom sin genomkin)ighet, emedan de i
Bå fall lätt Gpringa och gifva orcu ton. Förvaringen bör ske p&
kallt, lngom torrt mile, i ojjadt 'pappe'.
Gul(lda//ar/li}tna (Gold&c/|l(iger/l(iut(·/len; baudruche; yoldbeater's skin) är älven till snmmansnttningcn likn med öfvcrhuden
och beredes af bnkhinnnn hos de' idhhinde djuren.
Handel. De Aineriknnska horm-n förskrih·as frXn Englnnd,
Amsterdam och lhunburp, från hvilken sechmre stncl älven nlh
nndm dng kunna crbålhs. Fiskben mm friin Ilnmburg, Berlin
och Ainsterdnm. Sköldpadcl från Englnncl och Hamburg. Strnngtir
dels dircct från Italien eller frl\n alla dörre hjln(l(:k3tii(]er i Tjmkland.
Sueriyes import år 1864 af onrbetadt horn var 24,446 16,
nf phltter 3s2 a, tif Iykthorn 118 a, ni knnpyr och nndrn arbeten 4G,000 å. M hkben omkring 5000 (6; nf sköldpndd 2s
(L Af divme striingar 3,155 a.
(C E Loanmäm, Handbok I hmdelwamkUmedom. Stockholm 186s)
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Sol över landet!
Sörmländska

Ungdomsringens

Text av Ragnar Ekström.

samlingssdng.

Musik av Elwing Björklund.
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Dä stämmer, sa fan, spelte piano. (Dalsland)

Sol över landetl
Ser du hur skyarna
sila sill regn över sommarvarm
jordl
Fruktträden blomma
hemma i byarna.
Hösten skall duka med frukt udra
bord.
Susande skogar,
städer som ryka,
sPeglande sjöar är landets lust.
Tranornas Plogar
ropande stryka
hemåt med sommaren över vår
kust.
Sol öuer landet!
Stolt brusa basarna
manligt och mäktigt i snöstormens
kör.
Rönnarna skälva,
rött glöda klasarna
ännu när nordan på drivan dem
strör.
Plogarna rita
väg efter ljusen,
grannväg och uänuäg från gdrd och
till gård.
Vinterligt vita
huka sig husen
ned bakom granhäckens banjga
bård.
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Sol öuer landet!
Fred över gårdarna
där ui i. björksits och insjöbrus bo!
Borta vid kyrkan
luta sig vårdarna
öucr de kära, som kommit till ro.
Barkbröd M borden,
stridslarm och hårlek
byttes i rågsus och fred efter hand.
Folket och jorden
äro vår kärlek.
Gud md uiilsigna dig, Södermanland!
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SÖRMLÄNDSKA UNGDOMSRINGEN
Emblemet ritadeg av konstnär Uno Demon, Nyköping, på uppdrag &v dåvarande
distriktgordrör&nde Ivar Schnell, 194s.
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