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TACK
Som ny ordförande l Södermanlands Spelmansförbund
ber jag att få tacka för förtroendet.

Tack vIll jag säga till Arne och Henry, och ett ännu
större Tack till dem för att de fortfarande kommer
att lägga ner arbete och energi på förbundet.

Samtidigt vill jag påsså på att hälsa de nya styreke-
m edlem ma ma välkomna, Chrktina F rohm och Larz
Lordln.

Tack till Anonymw för den fina gåvan på 1000:- kr.
Din ömkan skall vI l sty relsen försöka uppfylla: att
det fortmta arbetet l förbundet skall gå l A rtjés och
Henrys anda.

Med hXknlnga r och förhoppningar om fomatt fram-
gå==ands Spelmandörbund tecknar

S ren. spelman i Malmabygdem Spelmåndag soty)
med förkärlek gärna dansar en pokka eller två.
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SÖRMLANDSLÄTEN cUstribuérnx ull medjemmamu i Södernmnlands SpelmunMörbund och Sörmlän&ka

Ungdonwringen . Utomstående kan Éöra en prenumeration på sµelmansföl'bundets cl rkulär ( lnklwive
SÖRMLANDSLÅTEN) för ett år genom utt siitta in kr IS:-- på poMgiro ]2 24 74 - O, adréss: Söderman-

lands Spelmandörhund, c/o Bd Classon. Södertälje. Sk riv "Cirkulä rprenumcration" pli talongen.

Upplaga: 1.500 ex

Redaktjonsadress:

C/O Blomberg, Holmfastvägen s
151 36 Södertälje. Tel. (0755) 646s6

Utkommer 2 gånger per år

Annorwertng om aktiviteter utom Sörmland kan i mån
av pläts ske. Annomphs 250:-/hekida.
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Arne Blomberg:GUBTAF WETTER 75år
Folkuppfostrare och folk-

musiker.
Gustaf Weller är en ung folkskollärare.

nu i Simhult, Frinnaryd. lönköpings län.
Bredvid sill ]ärarckal1 ar YL till sin

livsuppgift tagit musiken. Han har spe-
cialiscrat sig på vår vackra folkmusik. och
han gör allt vad han kan för att vinna för-
städse för delta element i vår gamla byg-
dekultur. Hr Wcttcr har u¢plecknat cll
6O-tal låtar från Småland dc några från
Närke. Ett bevis på hans kompetens å
området är väl det, att han blev förste
pristagare vid en n|iligcn i Karlskoga an-
ordnad spchnansläv ng.

OvanMående stod en gång att läsa i tidningen Såningsman-
nen. Året var ]924 och den omnämnde unge folkskollära-

ren skulle snart fara till en ny lärartjänst i Katrineholm.

'Bredvid sitt lärarekall har W. till sin livsuppgift tagit

musiken", en livsuppgift som följde Gustaf Wetter och
hans bagage till Sörmland. En livsuppgift som kom att
bli av avgörande betydelse för den sörmländska spelmans
rörelsen.
Då förbundet bildades 1925 valdes Gustaf till sekreterare

och med några få års undantag har han arbetat i förbunds-
styrelsen i ett ha]vsekel.

]939 va]des Wetter till ordförande, en befattning som han
innehade i 36 år. De senaste åtta åren har vännen Gustaf
varit både hedersordförande, vice ordförande och arki-

varie.

Gustaf Wetter Juir inte mis$at
en spelmansstiimma sedan ]925!

WetterSPelmännen medalj"
byllar Wetter belönad

~t=tyk'ä U¢ i/,bj.
Den svenska a'll-

mogemusiken.
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mberga fÖreläsningsamtak.
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uedermem tolkad Kc·ncm1 rit "·!,bj
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gjn unmom hunnit b:l¶.l fp '0 j '·-"lagun nd flera p;. :. i- ' '

hngar vBr en syTm" .G'" - b "

bckAn^p. Ham ·im ' j . i - '. ,

jig cKb vLirUt uun cffckt ,,Kq il l

'kl kom jCruktna inkjnmä
rQNd~ d9jdmdn m ·om 6jub'

fur ' ' och bc\nlumh·t
ab vD: ~K fdkmusuc, men ock hu.

m. 1T"brr, mukon nu för tiden M: l
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eller a likMedu importemde unk¢'r
na ull dum och gitarr ¶mncjali.c m:
·ven6k& folkeu mwikajiska pinne".
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del nmb lWr, wbor, pohkor. "·0'
och mmW m. m. mpt bom be-
tydlig &M0 kcmertom värde ·jr.
att mrk mdlkm)0 fömjg1kk· w "h
kort, mon KIM ~t0riW 0·vt ~
tillkomA och mmrL
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Ingen annan av spelmansförbundets många medarbetare har i så hög
grad satt sin prägel på organisationen som Gustaf Wettcr. Hans organi-
sationstalang. pcrsonlighct och folkmusikkunnande har gjort honom till
en känd person i hela landet. För sina insatser har Gustaf fått många
utmärkelser och han kan pryda sin dräkt med en rad guldmärken: spel-
mansförbunden i Sörmland (förstås), östergötland, Småland, örebro län
och Åland har tilldelat honom sina respektive guldmärken, han innehar
zornmärket i guld och den sällsynta hazcliusmcdaljcn i silver.

Som belöning för sin gärning som upptecknare (han började som 17-
åring) fick han 1965 tillsammans med Harry Maninsson och Carl-
Hennan RunnstrUm Södermanlands läns första kulturstipendium.

*
Södermanlands Spelmansförbund var 1939 en fattig organisation, det

stora uppteckningsarbetet hade kostat stora pengar och kassan innehöll
endast några hundralappar då Gustaf Wcttcr trädde till. Målmedvetet
började han ett ekonomiskt uppbyggnadsarbete, stämmor och tombolor
har under årens lopp varit dc dominerande inkomstkällorna. Söderman-
lands läns landsting var kanske landets första landsting som började
intmssera sig för folkmusiken, redan 1946 fick förbundet sitt första lands-
tingsbidrag. En förutseende sörmländsk kulturpolitik som i dag helt och
fullt "auktoriserats" av den nya statliga kulturpolitiken.

Förbundet upplevde under krigsåren ett nytt uppbyggnadsskede, verk-
samheten var till en början relativt ringa och deltagandet vid stämmor
och möten var av naturliga orsaker också lågt. Styrelsen dominerades
under de första åren helt av Wetter som fram till 1945 var både ord·
förande och sekreterare.
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Ett framsynt förslag på årsmötet 1942 var alt undersöka möjlighcwrna

att göra inspelningar på grammofon eller stålband ä\ "värdefull sörm-
ländsk folkmusik'°. Sorgligt nog rcaliscradcs aldrig plancrna, länk vilket
komplcmcnt det hade varit till OA:s uppteckningar!

Så är det inom allt arbete. det är inte alla initiativ som leder till resultat.
Ett annat förs|a&, som också rann ut i sanden, väcktes 1929 och gick ut
på att förbundet sommaren 1930 skulle anordna en riksspclmansstämma
och i samband därmed försöka bilda en riksorµnisation för landets alla
spelmän samt starta en tidskrift för spelmännen. Tiden var dock inte
mogen för en sådan å|&ärd. del dröjde 16 år innan planen kunde för"
vcrkligas men då var det inte sörmlänningarna utan Dalarnas Spdmans·
förbund som lyckades samla representanter från olika landskapsförbund
till ett Sveriges Spelmäns Riksråd. Något tidigare hade Svenska Ung-
dcmsringm med bland andra Gustaf Wcltcr som "tungt namn" med
sämre lycka försökt sig på samma sak.

*

Småländsk ekonomi
Gustaf Wcttcr har som folkmusikarbetare haft tre mål: att rädda

låtarna till cftcrvärldcn. att Rc spelmännen ett &ott anseende och att ge
förbundet en ekonomisk ryggrad.

Det är tvcklisst att han lyckats väl i sitt arbete. Han har själv tecknat
upp över 600 melodier och han har drivit fram olika låthäften så att
musiken har blivit använd. Kontakterna med massmedia har alltid varit
goda, inte minst tack vare Gustaf, som gärna lockat med sig journalister
till upptcckningsarbctcn, stämmor och fördäsningar. Ekonomin har jag
tidigare nämnt. Måhända ligger det något i takt om smMänningarnas
ekonomiska sinne. i alla fall vad det gäller smålänningen Wctter. Med
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spelmansmän mätt blev Södermanlands Spelmansförbund under SO. och q7%L,
60·talcn ett ganska välbärµt förbund. Författaren, som 196s cflcrlräddc
Gustaf Wctlcr, har n)åhända lyckats något vad gäller dc två första av dc <r&f
wctterska tcscma men med ekonomin går det dessvärre en saktclig kräft- Gb 'hed
gång, den under dc senaste åren starkt expansiva vcrksamhctcn drar "q C;j ' %"

stora kostnader.
,

" %f %
Under den nästan 30 år långa period som Gustaf Wcttcr .'tyn orga- jlp

nisationcn har verksamhet, ekonomi och medlemsantal stadigt förstärkts. f'ft b
Stämmorna har varit många och välbesökta. Dc mest kända är förstås dc ' e ,
årliga stämmorna pä Julita skans som lockat stora skaror publik och
spelmän.
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Gustaf Wetter är en av de största personligheterna inom
vår svenska spelmansröreke, hans betydeke för Söder-
manlands Spelmansförbunds verksamhet är ofantlig!

jag är säker på att tusentå]s spelmän från hela landet in-
stämmer i min lyckönskan till Gustaf i samband med
hans sjuttiofemårsdag! l

Arne Blomberg "Den rare Wetter", sade landshöodingen
om spelmansstämmans spelglade dir@ent

Gustaf Wetter ersatte solen
uid spelmansstämma på Djulö
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Långdans
Henry Sjöberg

Allmänt

När vi idag talar om långdam, menar vi oftast
den form av dans Bom utförs i ring eller sladd,
vanligen beledmgad av Ung.

jUst denna typ av dans är känd från medeltiden i
Europa och man talar om två former. en långmm
och en snabb, eller en skriden och en sprungen.
Båda formerna danmdes med enkla steg och van-
ligen leddes damen av en försångare, som sjöng
swofen, varefter samtllga deltagare deltog i om -
kvädet. Ett exempel på denna sång är den som
Ingvar Andemson lanserat på våra träffar under
det senaste året och där form strofen lyder:

"Det var ett par skälmar, sotyj lade ihop rå",

Skroro rompompej.
Huru de mjölnarm dotter skulle få,

För trllleritrå, de" ruskar väl å°. ..
För trillan ligger uti trallalej.

(Bättre tiga än illa tala ur Filikromen, upptecknad
i Östergötland).

Det här Uttet att danm var tydligen populärt över
hela Europa. I F rankrike kallades den långsamma
formen för Bräde, den snabba för Farandole.

Rester av detta damände finns framförallt kvar på
Färöarna, där man fortfarande dansar ringdam
med förMngare.

Det är troligen fråga om det s. k. dubbla branle-
steget, dvs två steg åt värmer och två steg åt
höger.

Under ]s00-talet ökar antalet beskrivningar avse-
värt. Detta till stor del beroende på det nyvaknade
|ntresset för gamla seder och bruk.

Gemenmmt för de flem uppteckningarna är att
det är två typer av långdam som beskrivs, dek
den s. k. skridna, den långsamma typen, där dan-
sarna går runt i takt med musiken, dels den
sprungna, där dansarna springer runt i ring eller
dadd till musiken. Den senare formen lever kvar
än idag, framförallt vid midsommar- och Julflrw
de. Den förra formen levde kvar till slutet av
1800-talet på landsbygden och där företrädesvis
på bröllop där dansen ingick l det fasta bröllops-
ceremonielet.

Sörmland

Suerige
Många tecken tyder på att även vi l Sverige hade
samma dansformer under medeltiden. Det firujs
inte många faktiska ijévis från medeltiden, men i
Olaus Magnus Historia om de nordiska folken
(l 555) finns ett omnämnande av en ringdam som
benämnes: Damer som dansas under veklagan.
Vi kallar vanligen dansen för lappdans, eftersom
O. M. omnämner damen som förekommande i

Lappland.

Under sextonhundratalet är det lika ont om medde-
landen. Prosten Marcus Slmmlng omnämner ]6s5
att långdam dansas i Vingåker. Under ]700-talet
är det framförallt två uppteckningar som kan vara
av inWéssé. Först Lagerbrings berättelse om den
skånska långdamen (den långa damen). Beskriv-
ningen är utförd ]'745. Så Carl von Linn& beskriv-
ning över långdansen i Mora (]734). Båda tmkriv-
nfngama är entydiga, dvs de beskriver mmma typ
av dans. Det är fråga om en ringdans med duten
fattning. Stegen synes Uven de överenmämma.

Vårt landskap innehar inte någon speciell stkprä-
gel, utan våra traditioner synes stämma väl över-
em med dem som finns l hela vårt östra kultur-
område. Som vi har nämnt så många gånger tidi-
gare, har Södermanland begåvab med uppteckna-
re i hög grad, vilket betyder att vi ganska väl
känner till vår dans och musik. jag tror att den
bUta början når det ©iller att presentera långdan-
sen l vårt lanUkap är att låta Mlversmeden Gustaf
Eriksson från Åker komma till tak. Här följer

fyra uppteckningar från olika delar av landskapet,
samtliga upptecknade av Gustaf Erlksson ungefär

år 1870.

Dandudeli

Ringkrew blldas af lekem mxntliga medlemmar.
Ringen sätter sig l röreke under kontakt och föl-

jande dng:
Danduli, för dandulittan!
Dandull, för dandulitta!
Danduli, för dandulej!

Detta sjunges några gånger då en släpper med
båda händerna samt vänder sig ut och in i ringen
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eller helt om med ryggen ingåt och klappar och
slår ihop händerna. Under denna rörelsé sakta
takter men sången fortfar. Så den ena efter den
andra och en och en på hvar sitt motmtta håll i
ringen tills alla äro omvända. Då tvenne eller
fler bredvid hvarandra vänt dg och klappat något
litet så mmmanhäkta de s|g med händerna ti)ls
ringen är ut och invänd. Så kan man vända s19 helt
om Igen till ringen blir som l början då takten
ökas. Dansas några dag med rmkare takt och
samma sång l. Uppl&nlng.
Känd äfven i Ärila. ..

julfta Bocken

dans en skön anblick. Men att kunna dansa den rätt
fordras god öfvning och lätthet l rörelserna. Vid
föredraget i Ärila socken l s65 var blott ett mindre
antal, men alla tillhörande ett huUåll och familj,
och voro följaktligen vä] öfvade. Sången har man
hört som vaggsång eller för barn i flera soc\cnar
och l Åkers härad, men någon dans så beUaffad

vet man icke af.

ss!Eul@!$yl!!i~ (nationaldam)

Ungdomen som ska]l utföra leken parar sig och
målla s19 l ring och blott parvk hållande hvar-
andra l händerna. Sång börjas:

Ha" du sitt te° mi Sorultäkultä,
Sorultäkultli lunkä hem ?--
ja ja° såg henne i går med två hvita grkär,
Två svartu grlsär rultå hem!
(torde Icke hvara fullständlg)

eller:

Ha" du sitt te" ml Sorultäkultä,
So rultä kultä rujtä hem ?
Med sju gruår små
med sju grkär grå:
Ha° du sitt henne rultä hem ?

Genam vid sångens början. och under visss afmätt
i stanser och reprker, flyttar jag af hvart par den
till höger stående framför sin make och sidokam-

rät till vämter.

Under visst afmått i sången flyttar jag den framför
stående till sin makes och bakförståendes kamraw

venma sida.

Så flyttar nu den högra sig efter mmma afmått
framför den vennra och så vidare så länge man
vill. Men här är maktpåliggande att hvarje par
alltid på något sätt som mmmanhålla hvarandra
och att hvarje flyttning hela ringen igenom måste
ske ögonblickligen och på samma gång lika ty om
endera gör felsteg di år hela dansen skämd.

Om Icke afmåtten åro för långa i Ungen, och flytt-
ningen icke gå r för långmmt sä erbjuder denna

Pllo

Ungdom år samlad; mrare, vanjigtvis qufnllg,
väljes, och man bildar endera ring, hållande hvar-
andra l händerna, eller dlngrande kedja lifven fast
hållande hvarandra och kedjan har sina obestumda
röreker hur som heldst; krokar och bugter eller
såsom en S. Sång börjas i språngtakt och ringen
eller kedjan ditter gfg i röreke:

Ära vare Gud!
Nu har ja" vari" brud!
Å" rättnu så å" de qväller :1:

I sängen har jag varit
Roligt ha" ja" hafvlt
Å" vin ha" ja° druck1° ur buteljer :1:

Under denna Almåtta sång och springdam behagar
det anföraren att de andra ovetande göra tvär
vändning och därvid utropa:

PILO!!!

Vid detta utrop mbte alla vånda sig, och som ut-
ropen och vändningarna komma alt oftare på hvar-
andra så ökås äfven takten till mrkare fart och
snart upplöser sig hela damen l fullkomlig viller-
valla; och då leken fortgått en stund så är hvar
och nöjd att hvlla.

Vmsö socken

#li!!g~e!L

De lekande ställa dg i flankerad ring, dvs vän-
dande sig rätt efter hvarandra och utan att hålla
l hvarandra. Nu Utter ringen s19 i röreke efter
lämplig takt och vid man flankerat några hvarf så
vänder en sig om. Denne fattar med sin verwtra
arm under den mötandes högra samt svänger om-
kring honom ett halfdag att han blir vänd emot
gln nlirTnslste. Den första fortgiitter rörelgen så

att han följer flanken såsom förut, men den som
nu blir motvänd fattar sin mötande med sin högra
arm under dennes vemtra och svänger denne ett

m ·'-'t'"""{ "4 l' 'J l-i {f,: ' tj
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halfdag att denne blir motvänd sin nlirmmte och
själf foruätter röreken så att han följer flanken
såsom den första. Den nu motvände fattar sin
närmwte under dess högra arm med sin venstra
och så vIdare. Armfatmingen kan omvexla efter
godtycke från höger till venster eller blott höger
eller venMjer och kan bero af inöfvningar. Damen
kan vidare fortgå så länge man vill flera hvarf
ringen eller laget igenom.

Uti Länna Bocken där denna dans blott sétts och i
byar hvarest ofta mycket barn finnas så öfvade sig
gaiwka tidigt och när damen ledigt fortgår så är
det en skön anblick.

Några ord till sången har man icke kunnat spåra.

Lånna socken.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja framhålla föl-
jande:

l.
Långdamema kan indelm på många olika sÉitt.

Man skilde mellan snabba och långsamma, men
även mellan långdamer Bom dansades utomhus
och långdanser som damades inomhw. När det
gäller ovanmående uppteckningar från Söderman -
land vet vi att de användes inomhus. Det framgår
inte direkt av dessa uppteckningar. men Gustaf
Eriksson nämner vid ett annat upptecknlngstill -
fälle hur damen utomhus scr ut.

Om dessa uppteckningar tillhör de snabba eller
långsamma kan inte bestämmas med utgångspunkt
från uppteckningarna. Om jag får göra en egen

g18sning, tror jag att endast Sölingen tillhör den
skridna typen.

2,
Några %éciella steg förekom sällan. Vanligt var

sprlngsteg eller gångsteg. Om man använde spé-
delta steg, var dessa enbart till för att markera
takten eller framhäva någon särgklld del av sången
eller röreken.

3.
Om ni vill pröva t. ex. den snabba formen av lång-
dam, så kom ihåg att den inte är speciellt enkel.

Den bör inte direkt sammanblandas med den rela-
tivt ytliga dans Bom använU idag vid dam kring
julgran eller mfdsommarstäng.

bn¢$f'l,'l_ |'ä ',d '|'l|f!lit, '|l'||!å¶ 1"| :i'
(X

m

_ sg= upptecknad /93C av Oa
oµor Rkkard RcSmon,
Oxe /6Cu nd,

_4i"¢\t'l:l. l" ' '"l|UL,il| '|l'||lå' 1"| :i'
L|,'g m ,F1 ': l,, , f7 ||, A i, , : S|TTlii l l'" l

!!'k'ljl.'l:lil|' 'l

Textt "År0 vBre Dua, nu Mr Jog vorft brud,

och rbtt nu u br det kvkjler.

I Ungen har jr v&r't 4 rmct Mr ju Mft

i Bmlcat hor jng på buteljen".
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Vals
Henry Sjöberg

Allmänt
Valsens ursprung är svårt att fagtställa. För att
redovim hur uppfattningarna går isär följer här
tre tyska forskares syn på valsen:

Franz M. Böhme: Geschichte des Tanzcs In

Deutschland (I ss6)

"Valsen är en äkta tysk nat|onaldans som under
annat namn. ursprungligen l Sydtyskland, särskllt
j Österrike och Schwaben sedan etthundra år varit

känd, men sorn under dagem benämning har blivit

Tysklands nationalegendom.

l sln form är vaken en pardam - en runddans,

vars gamla namn var Dreher.

Stegen fördelas på två takter:

3/4 i t i t J, ·i, OsV

Om uppkomst och ålder finns det två uppfattningar:

l. Den vanligaste samt ockd min uppfattning att
den sedan dutet av 18:e århundradet (dutet av
mo-talet) kallade damen Walzer i 3/4-takt,

har utveck]&ts ur den gamla Dreher eller Länd-
ler (3/4- eller 3/s-takt). Dansens forma före-
komst kan inte bestämmas. Man kan dutligen
gå tillbaka till ]2;e och ]3:e århundradet och i

andra delen av varje tysk dans (efterdamen),
en sprlngdans (alltid j 3/4-takt). sé början av

valsen.

2. Szerwingkis (Gesch|chte der Tanzkumt) bikt.

enligt vilken valsen har utvecklats ur Langaus.
Langaw kallades damen för att de dansande
skulle genomdama en lång sal med så få varv

som möjligt.

Att den tyska vaken skulle ha utvecklats ur den
fOrm delen av Courante är ett ohållbart antagan-

de av frammännen.

Ordet Walzen (valsa · att vrida sig runt sin egen
axel) hittar vi redan i gammalhögtyskans walzan
och ockd l medelhögtyskans walzen. Enbart på
dans har detta uttryck dock före dutet av 18:e år-

hundradet aldrig använts. "

hitta grunderna av alla de tyska damerna, också
Allemanderw.

LUnderer eller Länder, Zweitritt (tvästeg), der
Schwäbische och Steirbche är endast andra namn
för en i det vusentliga överens@immande dans.
Walzer är egentligen enbart ett namn för den gam-
la Langaum

Att valsa betyder enbart att under vridningar för-
flytta s19 från s|n plats, på det visét kan varje
runddam kallas vak. Så talar man om Galopp-
vtlls, Polka -vak, Mazu rka -vak.

Med Walzer förmår man däremot l regel alltid den
urgamla tyska damen som utförs l 3/4- eller 3/s-
takt, alltid med betoning (markering) av forma

W

Karl Storck: Der Tanz A903)

"Varför jUst de tyska dansmästarna har varit emot
vaken förstår jag inte. För vaken är en urtysk
nationaldans och vi skulle egentligen glädja 0ss,
att efter så lång tid Bom de fraxwka damerna har
varit allenarådande, nu ockd en tysk dam kom
på modet.

Man kan 110s valsen också i musika]lskt hänseende

taktdelen. Uttrycker man hmtigheten med metro-
nonwlffror, erhåller man för den gamla trestegs-
vaken d · 56, vilket betyder att 16s steg l minu-

ten skall utförm. Den äldre Strauss bestämde
alltid tempot till d = 72. Idag finner vi ofta att
tempot har ökats ända till ,J · ]00.

Tvåstegsvalsen är egentligen ingenting annat än
att Galoppen har anpassats till valsrytmen.

De stora framgångarna, Bom operan "Una coså
rara" av Vincent Martin y Soler (17s7) hade l
Wien. hjälpte va]sen, gom för första gången vi-
mdes på en scén, till allmän utbredning i det
högre sällskapet. "
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Viktor Junck: HanQbuch des Tanzés £1925)

"Valsens ursprung härledes av olika auktoriteter
på olika Blitt:

a. Mest trolig är härkommen ur Länder och den
gamla Dreher, Bom återigen är mycket lik den
tyska damen Allémånde l tretakt.

b. Man kan gå tillbaka till 1100-talet och 1200-
talet och sé dansens ursprung l efterdansema
l tretakt (Esprungale, P roporto osv).

c. Czerwinski antar att Langaus har bildat ur-
sprunget.

d. Waldau antar att Soisedska och Länder har
bildat ursprunget.

e. Desrat påstår t. o. m. Volta

f. Några andra frammän anser fOrma delen av
Courante.

Namnet vak uppkommer först l slutet av ]700-
talet.

Omkring l s20 bestraffades de som danmde vals
med att de inte fick absolution.

Tempo ursprungligen d " 56, Strauss vak
cl = 72."

Suerige
Benämningen vak uppkommer l slutet av ]700-
talet, framförallt Bom beteckning på en tur j
kontradamer. (Se t. ex. nr l Grefvinnan Brahe i
Åkerhielms dansHk från 17s5). I Koskulls såtlr

över dAnskonsten (17 s5) finns en bmkrivning av
\"ais:

"Vak, de förra moderna hafva vi fådt Utrikez
men denna figuren hafva vi lärt af vårt eget
Bondefolk, ingen Bom passerat någon tid av Våhr
eller Sommar på Landet, lärer vara obekant,
huru Bondefolcket i synnerhet Ungdomen rogar
dg, åt i gröngrUet häldst vid någon liten backe,
så lägger sig alltid 2 och 2, den ena på den andra,
håller sig fast med armarna och kamr benen
öfver hvarandra, och i denna mällning rullar el -
ler vakar de utföre backen. Detta har förr varit
en lek, innan de Förnämare nu gjordt det til alf-
var, då det är introducerat i Contradanmr, och
skier efter Mudque. Figuren är nästan den såm-
ma, och exequeras på såmrna sätt, NB, l dans
skler det stäende.

Damen och Cavallleren fattar hvarannan med en
hand omkring lifvet, de andra bägge händer hål-
las uti hvarannan, trycka hvarannan det bästa de
kunna til lifvet, och svänga så ikring i Ring, alltid
lagandes så, åt Cavailleren har ett knä emillan
Damens lår, som alltid måste hafva dem öpna,
om valsen annars skall gå Jämt. Alt som en Dame
är stark eller späd, låter hon en mrckare eller
lindrigare Vå]s, hvilket af en förnuftig Cavailler
bör afpassas. "

Som självständig dandorm sprider s19 dansen
över landet i början av ]s00-talet. Nicoloviw
(Nlls Lovén) beskriver i "Folklivet i Skym härad
i Skåne vid början av ]s00-talet" hur vaken kom
in i Skåne:

"l min barndom behövdes, 'till och med bland yng-
lingar av bättre stånd, ej mera än hälsan för att
ha hjärtligt roligt. Med alldeles tom kassa. l
hemmavävda och hemmafärgade kläder, tillskurna
och sydda av bondskräddare, (vilka, om man gjor-
de någon anmärkning mot klädemm sits, besvar&-
de den med deras diktatoriska:"det skall vara så
nu för tiden", utan att vi brydde 0ss om att be-
tvivla deras auktoritet) hade jag och mina jämn-
åriga otmkrivllgt roligt på de baler, som an-
ställdes på prUtgårdarna Inom häradet och hos
därvarande ståndspersoner vid jultiden. Salen,
l vilken vi daxwade, var eklärerad med ett par
talgljw på kakelugnen och ett eller två talgljus
l varje fönsterluft, Bakom dessa sMnämnda 1Jus
dg man inifrån huvud vid huvud, packade tillsam-
rrjans så tätt som möjligt och tillhöriga drängar
och pigor, vilka med otroligt tålamod uthärdade
att i denna obekväma @illning hela natten igenom
åskåda de danmnde, l hopp dels att sättås l till-
fälle att jwtera något redan bland dem infört, dels
ock att uppsnappa något nytt. Vaken, Bom då var
en nymodig dam och nu dansas så väl av vår all-
moge, banade s19 ockd vid den tiden väg genom
dessa fönster till böndemas kretmr, där den
emotto9s under namn av "väggadamen". "

Tydligt är, att det nya sättét att dama som lanse-
rades med valsen mabbt spreds över landet. Den
stora förändringen bestod i att när man tidigare
svängt runt på ett ställe i rummet, förflyttade man
s19 nu runt efter väggarna.

I en del uppsåWer om dam kan man läsa att vlsså
delar av landet inte började dansa vak förrän i
mitten av ]s00-talet. Här har med all Ukerhet en
missuppfattning uppkommit. Ungdomen - de som
damar - tar upp Uttet att röra s19 väldigt snabbt
och blir så föRjUstå t denna typ av rörelse att man
även inför den i polskdansen. Däremot dröjer det
olika lång tid innan spelmännen börjar spela vals.
l de flesta landskap finns uppteckningar, soty1 vi -
sar att spelmännen spelade slna gamla melodier,
företrädesvis av långdlknstyp, och att jUst dessa
melodier så unåntngom fick namnet vals.

Sörmland
L|ksom när det gäller långdansen så skiljer sig
Inte vårt landskap i någon högre grad från det öv-
riga landet när det gäller såttet att dansa vak.

Låt obs se vad GtistM Eriksson skriver:

"Vaken
var en mera men1& dam lin slängpokka och för
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klenare ungdom mera tjänlig ty kroppsrörelserna Till slut!
voro icke så anstrungande. Att tydligt lmkrifva
stignlngen är lika svårt och obmämdt Bom med Mellan damerna långdam och vak finns egentligen
pokkan, ty variationerna voro många och berodde ingen koppling. Visserllgen dansm idag gärna vak
på hvars och ens naturliga kvickhet och lediga rO- i ring under beteckningen "familjevald', men ing-
reker. Men här kunde många danm på en gång. en uppteckning finns, som vimr att detta på något
Här några textprof till valmelodier: Blitt var vanligt förr, utan får mer tillskrivas folk-

dansrörelsen. Men däremot finns en klar koppling
Kom sköna flicka vå]så med mej

i miMken och detta är bakgrunden till att vI dennavaka med mej vaka med mej.
gång har valt att skr|va om två damformer i sam-

Hurtigt med dej så svänger ja mej
ma nummer.svänger Ja mej svänger ja mej

Mitt uti damen glf mig en kyss
Oh hvilken UJlhet gaf du mig nyss
gaf du mig nyss gaf du mig nyss
Du ger blott en jag ger då två >
S.n bö,då damen all,id få gå %1 >
oh vilken sällhet gaf du mig nyss L
Gaf du mig så nyss." "A:=

anss . . .·

l den uppteckning som ovanstående är hämtat från,
anger Gumf Er|ksson att han talar om hur det
var i Södermanland när han var ung, dvs på ]s30-
talet. d

Om vi utgår från övriga uppteckningar från samma
tid, var vaken relativt lånpam fortfarande. De
former Bom fanns var trestegsvals och stlgvals. (( J:j
Under slutet av 1800-talet ökar hmtlgheten och
man börjar allmänt att danm springvals. Denna

.utförs l stort sétt Bom den hambopolkett som fort- q
farande dansas idag under namnet "gubbstöt". Den
Mora sklllnaden var att man "guppade" lite mer i
springyalsen.

Under påverkan av den snabba musiken övergår
många till att dansa tvåstegsvals. Här säger väl
namnet allt, men det är viktigt att observera att
man inte Bom j den tidiga vaken svänger ett varv
på två takter utan svängningen går avsevärt lång-
sammare och utifrån varje persons tycke och
smak.

l början av mo-talet kommer så bostonva]sen.
Det är ingenting annat än den tidiga vak som t. ex.
Böhme anger som typkk för den av Strauss Ian-
serade valken. Alltså långa glidande steg med ett
halvt varvs vändning på varje takt. Bostonvalsen
innehåller vid sin entré i damvärlden ofhwt flera
turer. men tydligt var att enbart själva karaktä-
ren blev populär.

Hastigheten har under vårt århundrade växlat
kraftigt, från det VI kallar "spelmansvals" till
den andra ytterligheten, jularbos vemon av
"Livet i Finnskogarna", för att återigen under
70-talet öka igen.

De uppteckningar Bom finns från Södermanland
vkar att de enda variationer Bom fanns var steg-
variationer, någon form av turer fanns inte.

L .,,fu->
K stt
lermk

'1( ,1
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Långdans och vals
Musiken
Ingvar Andersson
Arne Blomberg
Henry Sjöberg

LÅNGDANS

När det gäller musiken till långdans å r det svÅrt titt fdstg bringa klarhet l hur utvecklingen verkligen har
varit. Vi har valt att visa några exempel som vi bedömer Bom ålderdomliga.

Som utgångspunkt har vt valt en fransk melodi till långdansen "Farandole".

rarancjolc, rcjcslc5 ropuiawcs cjc Masc%rlc.

T."%-M f, l a lafl| J l l ||a"4q"f l ' t |rT'zE
E..__A—1. b.F.:_. b—_..m:......l- r ...—.—^

(

(sT'-L:MItu " ljj' ,,, :i,i ,,1 '[i,· :J ,É',j' , "l i.|

]"-fjj3i,,Il :|!|rp,',",i'lj'|ij iy'|l J1|,}1

i'f·'ftij; oI ' lj |||,' |l!|!' ,!|}|'jd ' "

'"F-bj3lj:"} '! ,rf,i,kl,:'" 1· lr!,i,f',|"|l ii' i

h±j-:Mltu .l l, j ,,, , 1,1 , i '1j,· ' j ,É ',1' , '1 l.,

}l'l , ' |?|rf l h'j'jj' l äj , l l ,l,fj

:fl d ' Ii ii|,' j;i, l' f |t |l'j l a '(

!ll:', l" ,rfikl:"l·lr7|f'|"|ll[' i

(
3kj· ,} , ,1 l , " ' , l. l
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Ed melodi av samma typ ffnner vi S Rosenbergs RSmta mmlfng. Den är upptecknad i Södermanland för
ungeMr 150 år sedan.

N? ..
^ . I b. ~ : , : , CA . k ,

:h 7Mµi|F|iii ff! Lau44, ~ :'
i~ h . k l , . t h l

Y ' Y ' V ' ' l V l

N:o 143. En grunmal, 0|ippN vi$& måhända från Gustaf
III:s tidehvarf, hvilken .Y'jngs Knnu pIl 20·takt.

V ' V ' V ; r ' ' r"rr""

Ytterligare ett exempel Kr nr ]47 ur samma samling.

N? 147. Au ntlno.

i u e r 10 t n, ' Ii b""i":" ;"'/7" 'UJ'/S' j";'" ' !"'f' l tji'

^ ~rm , k r"n l k l l k , , , , , , ,

,='g',;'m=="
s;,"t," ':.' 'l f'lj !'i/||,i;',. " ¢isj '

k, ,':'r ,", ,m:= g l~ ',,: , , l
. å mm mm l h . J

l "

h rT7 . KT3 - h : L I

' ' '

N:o 147. En gammal dryckm'isa, wkyldig till gitt
innehål och murklig för sin melodi, xom %er en helt religiös
And& och fur vjNQ mår långt framom en mängd andl@a siur
rr, 9quj Ajunga$ inom nutidem piethUka kretx:ör.

Hveni skall denna vimµelrn hafvu.
Med lustigt mod?

Den skall brudren (JUnmn) halm,
Vår vUn, aå god.

~

sa luta dig till
Och drick som du vill
Tre klunkar å m', a m' å m',
sa kommer du int' oåge buller hm .
Ja, utan buller och utan bång
Sknll denim vimpden hafva sin allx
Till ljuaan da&
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Som JKmförelse följer här en långdans efter Tinms Hans, öre.

45. LÅNGDANS
q1° Timas Hans himamnd Bogk'damm

J . U6

mmrmr=mmT 9!' 'l' i' l' Ii i l
Lu - ta, lu- tb en Ii - ten ot&ll - bro - der, A Iii . t& där - till, å,

t f'f|l"|:r'|r'yr|t±F"'|rf|

·up mm du vill, drick Bom du vill, tri klun. k&r å rA å rad, 4

Ur1+rrtr7' |"|"t"|"f|"|?ll
rad, oå kommer du in · te nå' biil - ler å - st&d, å - otA & - mad.

{73:|i h i'"i' i ' l -H'-|tr?l"|
U · tån bukter & u - t&n bång, låt den-m vim- pc- len u- vs Un

h + ^ + m e ^ _ 6.^ b. ^
%" f|' ' l' l" |mmfm""|'| ml--t
" g&n& ·in ®ån& gjjj gåja& till \ju-un dag, till lju-g&n U© till " lju-g·n"&. "

Mäns Gudmunds ·fassa· (farmor) sjöng denna låt fÖr Timas Hans år is56.
Se även anm. vid n:r 20. —

Ordet ovimpel' betyder sanoolikt bägare, kannz — Jmfr. det skånska ·bimpel·, som förkommer i
sammansättningen UJärbimpd', tjärkanna. — Samma melodi med text förekommer i Bohwläo; d4r
heter det Dpimpelen'.

Gemensamt för dessa uppteckningar är Att de otvivelaktigt hör till den typ av långdam, som i dmsdelen
kallats för den "sprungna".

Ilen följande uppteckningen. Bom egentligen inte är annat än den engelska kungssången p:} sörmländslm.
skfljer sig från de föregående genom Att den med fördel kan användas till både den "skridna" och till den
"sprungnn" långdansen. Vi har valt att exempilflera detta genom att först presentera melodien direkt ur
Rosenbergs häfte:

N?142.AndaMe.
===,=

l" " u: "' """_'m~~1
z'itt i ! '4-j"" 1!! tl"A|!,/lf,+g

å J J J k l l l . h L k

l

"" l ' l l ' ' r I ' "
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Så Mr VI gkrlvlt om melodlen till 6/s takt.

k— " y l 'J , l"!" 'i, :',' ' d~j ' , " } (|· 'l
d^ m . mm Imm Kr ,

J

h: ' ;jf'."r ::[""k1'j|p'j},,,i.i' l'j,, ;j.:|
~ em ~

J " " " ' " mcj

De fCSljande exemplen är av samma typ Bom den sistnämnda.

1'=::""ty' '" :i%g=i*;' ±=®å /"=--
O

4é j " '-i?, m' '2 .· -. --zééy -a-=nea2=='*R"
e P U P· e V W ej W rj W" V". V_V' V V P·' W " V~Wt"%'F

,s"i'"f 'i"f ? t 'f:°¶/ a' :;"!=M"cSF _i .=
N:o 91. Till denna melodi funoos flera texter, hvaribland

en wkyldig drydmvisa var den vAnligagt förekommande

¥"¥ l" """"'
¥mMwF: " 7 hiA'R ": lU"' l f "" "' i F ": "|"| -L

N?s1.Audan|e.
n I l r¶ ' I « ' i m l . ,. , I l i r¶ ; l ~ l , r I . P"i K 3

N:o s1. Enligt nllmunna dingbruköt i Södermanland
betydligt afviknndo från I. N. AhMrisms Mtniog Å snmma
melodi:

Klar sol uppå blå himmelen lyser, :,'
Månen tittar så trind å' röd,
Kalla vattnet, som Herran bod,
I friska kulloms fryger

LÅNGDANSMELODIER SOM VALS.

En hel del av melodierna fick dubbel användning. Dels Bom långdammelodler, dels som valsmelodier.
Om detta kan $ugag att det bevldtgon var så att valsdamen. Mild omd3nsn|n%en l valsbann. dog igenom
tidigt på ]s00-talet. Mycket talar dock för att spelmlinncn länge var ovilliga titt spe|a dc nya melodierna
utan höll kvar sina gamla. Dejt blev då långdAnsmolod|erna som fick göra tjunm;
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10$ VA L S efter Karl Rickard Ahlberg, Sköldinge.

4ahéda~~|| |||||7-11%
t i7 ga |m-lf Il l|||| ||RY || ii iii

[==smn|| "rt·¶-,j ^Cé%wezh

Valsen var efter fadern, som lärt den av se'd Kalle i Bettna. Till melo.
dien mindes Ahlberg en visa i två strofer: ·Ost å brO å brännvin».

VALS efter Lindblom i Rejmyre. upptecknad efter Pettersson i Valla.

\ . w jg

'i:'"' °(: rmm=m ". Il ' ' " Ii , ;J' I l U ' l

h. a , l m

/j\'t .!1, }jji"i|'.'Qj l ,'! '|jl.l "!j
j l I " W

VALS efter Carl Arvid Rosenberg, Sorunda.

Rosenberg lmde lärt vaken efter Petter Olsson t VimossQ, Sorunda. Dubbelgreppen tillfogade av Arne
Blombe rg.

;|É"'|,!" ,'1,|1,||F|t ,',,i,1.',,"' {" ," l
sj:""· ^ åo lk . n . _ . l _ +" Cl .

* I ' I [> " " ~ Lp "

,£"i'j t,:':' ,"|',|:"i,k'"li'l,|l||'}j,' , 'i'. ,!'

J ' Il ' " "' '~ V "" Tj % " l I ~

,f,°'i' , ',) , ' id _ l : , ' ' i' ·, .," ,, , l
n b Jb |~ l lW

J I " D I ¢! l m

iµ": P :Z . · Il l. l 'i
, u# ' '· , 1| ,?. l

"J * "" 'a'
För den l dans obevandrade kan väl här pupekas att det år mycket bra att spela långdangerna Bom vals
utan att Bpclmannen behöver göra om melodierna.
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WIENERVALSEN

Så månlngom spreds liven vakmelodler bland nllmogespelmännen och snart kom Uven till Sörmland små
svallvngor från Johan Stratjss" fmmfnrt över Europa.

Låt oss först presentera ett exempel på wiencrvMs. An dcr sc}iöncn blauen Donnu, komponernd av Johan
Strnuss (l s23-1 ,999).

DN THE BEAUTIFUL DANUBE WALW

Ph m

. ~

~ ,J ,J _ l

, å'""lj:'|:i':lm:,"A,gt·;zj H"1._j'i
Fnfé" ':Ay|,f:'l,h ,,:f,:'f'F|,FF, ,·*"1 ,,i"?i

0

~ .^

.aL .Idb- _ .J J

\'o".\I.TL,

No. 1.°
l

l " V " U

l ren wlenervnlmndn komponeradcs många vAlser av spelmlinnen under mitten av l s00-tdct.
Ett ddant exempel lir Gamla Vingåkemvaken, soTn du finner l artikeln Några märkliga V|ngåkersdslnser
på annan phils f detta nummer.

K. P. I.effler skriver om valsen f Folkmusik från norra S&lerman1and" I s99:

(i(lmnlalrahell, biimtad från sydtysk& folkchmer, blef lmtigt
poj'nhcr i Euroµ — den tinoes t. n. m. rc·prem'ntemd i en opera,
\\'eb·m Fmkj'uen') — och var hos oa en tid societetsd&ns. tilk
den ut'.rUngdes af slö variaot, elen nya vaken (Rl&µtegsvs18eo). I
norm Södermanland Kr den känd Be(l&n börjm 11( 1800·talet, ut·

triingdes för omkring 15—20 år sedan af $läµstegsvakeD, men 1jai'

N de 5, 6 niMa åreo åter tagit fart, enligt uppgift återinförd från
Uppland. pDe gnmk» påstå, att deu ej chnms m bra nu, öom

0

förr. Vid jiimföro·hge under en bal bar ,1ab funnit skitbaden vara, r
titt de jµmk togu alla megeu merti mjukt likformigt än de uog&, m "
au cjQ! btadkommo en jämnare runchsvängning kriug bvarandn, . j ";gL

F ,

hr'ilken kom gummornm kjolar sItt uucler hela dauxeu stå rutt ut " ·:: , " ' '<ål?':j J;;; L,
xom spetseo på en rid ooch Mor stl'ilt. - : ' erS'

Ganlmalvahend rytm mår nära bmnbopolkettens, i det alhi tre C i 4 17 ' ,
> d ' 4 3

taktdekrm Kro lätt m&rkernde. I 1mmLopolkc·uen Bk('r morkerio· .
, Vgeu dock mera sµctsigt, bdft Btack&to; i g&lnnlalvaken Kr tnelo' \,

I I
dien inrm ,jiimnt flytaude med Mill& Wiudiga opunkterade uttondelar, ,,^\
lmirtill kommer att Ramm&lmlsen xpelw forhire. Skillnaden n)ell&n
dc båda melodimeroz lir dock oftn olmtydlig. Sålunda knn t. ex. ' \ ' ' ' 0

" l
vaken lj:r IS i B|lnjlingen liitt ¶jcjm soid humbopolkett, åth)lj(leh· :, "

0

pokknn n'r 51 mm gan]lnal\'uk. ·
,.

0

') Sbom ett knrimum kgn i dett& ^mmnnhAn¢ förfjbA frnmhiil» " '
d&mmAIGRhrytlnen l piuicumkomµnjem&nget till bon Juam serenad t MozMb l" 1')\" t , ,
opem d B&mm& mmn, mOl hdlket den mjukt fraMyhinde melodlen bryter

, :.4 .'j 'ug u ·tt ·CcMomli,t verkninpfullt mt. e 'C: >%3y .
c' jt.2.f >,t°,¢ ·å" y.<Z,$, · \'1

-',. 0 i'? "Å' '!,, :J :'.. · ".'>1 " l

::):.:"·"0):),).7.·"t2:iÉ,:" l
'4!,-::=&:""°7 ::·'

""""EJ r
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(Élq 2 l', " l , l ' 1| f; j j'0 1jjj"w l
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%",:? I::f q:ij',- '1'[j : l

N:o Ib. GAMMALVALS efter Pehr Ericmon, Helgarö. , , ' ·· . Ii
·

'j"lj ;' ; '," k :' , 4' l ,
,j!s2|'? "l ' l f; J ' ':JJ"' l ' " ' ,' " '" ,',

'?.' ' ·: ' '
l t" '3""|'j I|'|/j,,lw|3 1:| l

_

' °
F .

4

jif '}1' ¶',' , '"l 'l,' ||,N g l .,t'f l @ 'g"
' t

" "R l .l?" . N
l

*S',,;:,/ I::f '<||\'t, '|tg' l ""'

. - ,% k' \ '«
" \ 'Y .fm /4·||:7[1 1,< ,,q|j7n':-j .\ _,: C.. ,,

q FÉ ' l l !ui' 'l ,q ; E ; t lj
_ ,k, K k,,,,,, ,,,,, ,,, ,,d,, ,,,,,,,- Det är p6bd det pnrde benoa µpµ

nckd.

N:o 51. HAMBOPOLKETT efter Fredrik Larsson, Van%. .

*l-¢h"|Pi,|'|B,,,,,fn', ' ·
l

l

l

ltLAp,'||(n|,·i' ,Fn||,|l:||
, ,,:, l,:

'M: '·'", " :;1 l l i';'w' " ' j.-=.:':5; _
-.'- ,,» .. -%W!"",':' |Sj l 'd |iil: ,1 Et--

Under vårt århundrade har va]scns tempo alltmer sjunklt vilket bl a visas av Carl juhirbos skivinspelnfn-
går. Ett bra exempel på denna lånpamma vais är Lyckobringaren:

Lycko,tgnga'en

iékL " """" "' """L!j '
t!j'g ;å'|ml}riå,rTf4W

m|4ij|jdf, 1"|···
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I Sörmlandslätens förra nummer fanns under rubri-
ken "Vad menas ?" ett inlägg om bidragsbestämmel-
serna för ungdomsverksamhet. Inlägget var skrivet
av Bd BJörkman, som här får svar på tal i ett gen-
mäle från Sune Åhberg.

Bidragsfrågor är alltid intressanta. Ty-
värr är allt för få medlemmar med-
vetna om vilka förutsättningar som gä1·
ler. En dd, som t ex Bosse tolkar be-
stämmelserna så att de skall passa in på
en organisation som inte är medveten
om avsikten med bidragen.

Låt mig få lägga några andra värde-
ringar och bemöta Bosses provokation.
Deltagare i öppen verksamhet räknas
ej. Det tycker jag är självklart, folk
som deltager i den verksamhet vi bjuder.
måste vara intressserade. Varför skall
de då inte vara medlemmar? Ingen har
sagt att det skall vara någon ocker l
medlemsavgifter.

Varför blanda in SIA i denna fråga
Det är en verksamhet som ligger heh
utanför medlemsgruppverksamhel
Ekonomifrågan ligger helt på skolan.
Vill Du komma ifrån ungdomarnas
medbestämmanderätt genom att fort-
sätta öppen verksamhet? Ja, det märks

ju tydligt när man läser fortsättningen
av Ditt yttrande. Hur skall ungdomar-
na i vår organisation kunna känna
samhörigheten i medlemskapet om de
inte får vara med och bestämma. Som
vanligt i denna fråga så skjuter Du in
Dig på de yngsta medlemmarna för att
motivera Ditt utfall. Vad säger Du om
12—16-åringarna. Det får inte vara så
att vi har den förutfattade meningen att
våra ungdomar är så mentalt funtade
alt de icke förstår vad vi sysslar med.
De måste få vara med och utforma sin
egen verksamhet. det tillhör de demo·
kratiska rättigheterna.

Våra stadgar uppfyller helt myndig-
heternas krav. Frågan är dock om de
vuxna medlemmarnas nonchalans upp-
fyller kraven. Alla medlemmar har rätt
att kräva medbestämmanderätt, infor-
mation m m det finns inget undantag
i våra stadgar. Tillhör Du ungdoms-
medlemmarna, så har Du alltså rätt att
kräva alla handlingar som vuxenmed·

lemmarna får, undantaget är Hembyg"
den. Bosse, Ditt resonemang kring be-
stämmelsen om att huvudparten av
medlemmarna skall vara i åldern 7—25
år verkar tramsigt. l inledningen fram-
går att bidraget är avsett för ungdoms-
organisationerna. Om Du anser att vår
vuxenverksamhet skall stödjas ekono-
miskt så får Du finna andra vägar men
Du skall inte angripa stödet till ung-
domsorganisationerna—ungdomsverk-
samheten. Det rätta vore kanske att
bilda två medlemsgrupper, en för med-
lemmar under 25 år och en över. Då
kanske samhällets insatser skulle ham-
na hos den bidragsberättigade gruppen
Deras pengar skulle inte kunna an-
vändas till att bedriva vuxenverksam-
het.

Upp till kamp ungdomar så att Era
pengar hamnar på rätt ställe.

Upp till kamp för medbestämman-
derätt.

' " Ek.

'1¢^'), 'l" I,))'
Sune Åhbeig

r ^6
,/i z,y'
jlfjj"
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Fortsättningen grof
Kontakt med 1UekreWen har ofta efterlysts.
Många gånger tvivlar man på att de olika artik-
larna l vårt blad verkligen blir 1Uta. Orkar
1Uaren verkligen igenom ett trettiotvåsidigt

medlemsblad ända till slutet ?

Jojomen, nu vet vi! Det är många 1Uare sonl
plöjer vårt blad från pärm till pärm. Åtmlnstone

förra numret. . .

Kommentarema till de publicerade "grofva" vi-
gorna har varit många och olika: "Bra gjort. . . ",
"Får inte upprépå& . .", "Gärna fler. . .", "Bevis
på dåligt omdöme!"

Ett påtagligt reMtat av artikeln är att förbundm
arkivet fått ett antal nya uppteckningar med bur-
leska visor. Vi tackar och välkomnar fler. ..

Vad tycker Du om vårt blad och dess innehåll ?
Skriv en rad till Sörmlanddåten, tidningen som
är öppen för alla!

DAGBOKEN
Md anledning av de 'Jula vison
na" l dl$(nkl$lidn/ngen Sörm-
landsldien,

Till redaktionen f'ir 3'4rml&ad3låten,
c/o Blomborg, Holmfutvagen s

151 36 35dortUjo.

3tyr0100n f:sr Nykcjpingghu0 3p0lmanagSl10 boolöt vEd s&mu&q-

tr..do de'n 23 novombor 1975 ut till r0dsktion0s för 3CSrm-

landHAttm Lago dd 3kriftlig eriijmn mod aUodning &v m"tikoln

"YortUttaingon gröt" l B0n&3te numret &v tZdgkrift0n.

3tyr0180n bi]bÅ« onhalligt Btt publicerandet av d0ss& grova vig-

toxtor 0ndast vAok0r sngtöt och äckol hoo f'Hrtalet läoaro,

ooh på Lr.t0t Batt ken anoo0 ty1]& nAgot ku]turbevamnde 'inda-
mål varkon ur folkdam- ollor folkwuUktmditlonell 3ynpunkt.

Vi tovor i on öppon och frZopr4kig tid, på vig att lyckam i

frig.)randot från g&ml& 30xu0118 fsrdowar, och htr hti]s&t med

vAlkowo&nd0 don naturligm Bunda upplysningen, förm&«n att

tala onkolt och rättfr~mt l s0xu0ll& trhror mod vAra bgrn och ,

ungdomr. Don frihoton får iot0 mZBBbruk&s 3k att men på dett&

mitt uv0ntyr&r do ]&ndvinaing&r sow gjortm

0000& gawi& v1Bt0xt0r utoyttµr deo ggwle fjrdo.tsfullr.0t0n ter

&tt bli jugt IÅ ·rov& och ru]& som vI upplever dem "in L dorma

d&g. ut dom därfbr gäru &rkiver&0 l något wus0iRrklv, om l

maa s& finner motivorat, mon ut 03s Bii?på fä enlednZng 1Åb&

in 3örmlund3lAt00 for vSr& barn - en tidning 3tAnt:or man inte ,

av bo:j on TV-&p?ar&t.

"Moddel&ren" rogp. "Upptocknaron" h&r f.c.. 1Atlt 1'ictn"on f' rgt&

att man varit v':l modvoton om dot KventyrliCs i stt "g.4 u '
långt".

Vi 1c&q från Wyköpingshus 3p0lmansgil]0s Ude ondmt boklwra

&tt a&n låtit artikeln gå i ofTontligt tryck.

ff3

Nyköping 1975-11-27
Nyköp£ngghus 3p0lmt)n3gllle

':.':. ,'·%j

sÅsom VÄN AV

DRDNIN6· OCH GOD

MORAL BER JAG
ATT FÅ PROTESTERA

MOT INNEHÅLLET

l SÖRMLANDJLÅTÉM

NR. :2.

R
Lj'
~

OCH SÄ BER JAG

ATT FÄ PRENU-

MERERA FÖR 19?b,

19?? OCH IQ?,s.

Hembygd"'
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© ®SOS®' OMU)RA1
Guuaf Wetter

Ivar BostNSm, Valla, är Bon ti]] den legendar18ke
Rikmpelmannen Albert Boström, Flöda, död 1931.
I likhet med sin far är han lite mått tusenkonst-
när: spelman, målare, murare, grov- och klen-
smed m. m. Alberu mor var född österrikiska
och hette som ogift Kochs. Hon var av en mudka-
1|sk släkt. En bror till henne var kapellmämre
för Norrköpings Orkeuerförening på sirj tid.
Farmor var ikken men mycket begåvad, Bäger
I.B.

Den tHvsåmme gamle spelmannen i Valla är om -
tyckt av alla för sitt glada lynne, 9itt soliga humör
l alla livew skiften men framför allt för sina snab-
ba och våsså repliker. Man kan i det fallet tala om
"BosWömiana" och det vittnar väl om att det inte
är något fel på övervåningen 1]0s den drygt 90-
årige spelmannen. Det enda felet med den våningen
är att han nu ser lite dåligt. "Men jag har Ju sétt
det mestal, " Uger l. B. Men lite ledsen är han
över att han nu inte kan måla någon oljemålning.
Det gjorde han bara för ett par år sedan. I det
fallet har han ärvt stlj faders anlag; denne kunde,
Jämte mycket annat, både teckna och måla.

*
Veckan före midsommaren 1973, närmare lmtämt
14 -16 juni, var det uppspelnlng för Zorn-märket l
Södertälje. Det är en stor begivenhet och över 100
spelmän från Mlda bygder i Sverige brukar an-
mäla sig för att spela upp för Zorn-juryn. Så var
även fallet 1973. Alla Bom spelar upp har ett mål
Bom en öngkedröm: att bli tilldelad silvermärket
och därmed ha rättighet till titeln Rtksspelman.

jag anmälde Boström l god tid, givetvis utan hans
vctskåp. Några dagar innan uppspelningarna skul-
le börja, ringde Jag I. B. och Bä: "Din far var
Riksspelman. Det ska Du ockd bli. Du ska spela
upp för Zorn-märket. " - "jag h&r inte anmält mig
å nu å dä för sent, " så s7-åringen. "Anmält Dig

har jag gjort. [kl ska spela upp den 16:e på förbun-
dets bekostnad. jag ska till Södertälje på ett vik-
tigt möte den 16:e. Du får åka med mig, spelar
upp när jag är borta och pratar och så får Du åka
med mig hem. Stäm fiolen! Sätt Dig och öva på
farsgubbens låtar! Rätte och packa Dig! "

jag fick uga mycket utan att bli avbruten och det
var och är ganska ovanligt när det gäller Ivar
BosthSm l Valla, Han gnällde och gnäll och sa,
att han legat av gfg. I det fallet ljög han. När jag
påpekade det och han ändå tvekade, dog jag föl-
jande vad med honom: "Om Du In te blir Riks-
spelman, får Du 50 kronor av mig. I motmtt fall
ger [Xi mig SO kronor." Det gick han med på.

På lördagen spelade han upp och på kvällen åkte
vi båda hem. På söndagen var det en stor spel-
mansstämm& j Södertälje och efter den skulle
remltatet av uppspelnfngarna tillkännagivm och
diplom och märken delas ut. Bcmröm blev R|ks-
spelman. jag gick fram och gratulerade, dog
honom i näven och m:"Femtilappen ska jag ha
före jul!"

Tiden gick. Framåt Lucia ringde jag I. B. och så
att jag snart vIlle ha SO-lappen. "Va dä allvar ?"
ss Ivar förvånat. "Det kan Du skrjva opp! Nu
måmte Du raska Dig, för jag har redan börjat läsa
Svinstuge-F redriks besvärjelser och recept och
jag tycker det är synd, att jUst Du ska få måg-
ondska till Julhelgen. " - Det tog skruv. Ivar har
färdkort, men det begagnar han Ullan. '°Skattebe-
talamas pengar går åt till alla fängeker och alko-
holistanstalter runt omkring obs, " Uger l. B.
"Snälla människor står l kö för att skjuWa mig,
så jag klarar mig utan Färdtjänst. " Nu kom han
snabbt i taxi till mig. (Men han hade åkt I)uss till
torget på egen bekostnad). Han häkade, bockade,
ömkade god helg och klarade upp vadet. - Vännen
Ivar har en välgörande respekt för Svhmuge-
Fredrik. - Allbå, l-O till Wetter, men det var
enda gången. Ty f vänskapligt gnabb (idänningar-
na kallade det för manna-jävning). Bom alltid
förekommer mellan I. B. och mig när vi är till-
sammans, får J a g alltid stryk.

*
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Katrineholms Spelmåndag gjorde en gång en ut-
flykt till Kolmårderw Djurpark. Bland alla vilda
djur. som vi där fick tmkåda. fUte dg I. B. ur-
skilt för en väldig gorillahane, bred som en log-
dörr över ryggen. När den otäcke beuen fick syn
på mig, sokt1 stod väl skyddad bakom ett stängsel,
vimde odjuret sltt fruktamvärda tandgarnityr,
reste Mg på bakbenen och dog med högra armen
på den väldiga br&tkorgen. Denna tjämtgjorde
som en väMämd resonansbotten och ett kraftigt
ljud, sorn från ett spänt trumskinn, hördes vida
i nejden. Samtliga deltagare j remn - karlar,
fruar, barn och fästmör - var mycket imponerade.
Boström vände sig till mig och yttrade med ljud-
lig sUhnma:"Hör [kl Wetter! Sir Du Inte, att apan
känner igen Dig och vill hälm på Dig? Enligt na-
turvetenskapens senaste rön ska jUst gorillan
vara stärnfacjer till alla smålänningar. "

Arbetade gjorde Ivar långt in i ålderns h&t, vil-
ligt och glatt och med synbart remltat. Han har
en ovanlig lntensitet i allt vad han företar sig.
Han är liten till växten men spänstlg Bom en Mål-
fjäder. Mig har han hjälpt många gånger med
många praktiska detaljer utom - och inomhw.
Hans måtjUst mår i omvänt förhållande till hans
arbetdörmåga och det beredde särskilt min kära
hmru bekymmer. När han mitt på dagen vid 12-
tiden petat f sig lite mat och druckit ett glas lätt-
öl, sa han till mig: 'TM soTn varit lärare, kan väj
ge mig ett betyg. " - "De ska Du få. Skriftligt. På
stubben, °' sa jag, såtte mig ned och skrev:

"Arbetsbetyk" för Ivar Boström, Valla

Arbetdörmåga . . . Berömlig

Förmåga att under fritid be-
rätta 'banna" berättelser ur
livet , . , Berömlig

Konmmtlondörmåga av:
Mat .. Underkänd
Lättöl och liknande drycker Med nöje godkänd
Starkare drycker . . . . . . . . . . . . . .Underkänd

Förmåga och förubättningar
att kunna umgås i möblerade

rum . . Berömlig

På ett kalm stod jag en gång och pratade med två
av mina f. d. elever, ett par sötå flickor i ]9-års-
åldern. Vackra var de när de sått på skolbänken
och de var om möjligt ännu vackrare när vi nu
träffadem Bcmröm var med och Umre syn hade
han Inte, utan att han kom fram och tittade flic-
korna l ögonen, länge och eftertänkmmt. Så så
han på sitt sörrnländska idiom: "Ygo° på flicko"
å vackre så dä å ett stort elänne åt"et. De liknar
Dina fötter, " forBatte han och vände sig till mig.
"De är stora, mörka, ömma och fuktiga. " - "DEL
va° en skojig farbror, " ss "flicko". jag fick inte
ett ord med i laget. Konvermtionen skötte I. B.

Efter vederbörlig underskrift tackade Boström
och tog emot intyget, men någon längre vila efter
maten blev det inte. Arbetsbasen körde ut mig
och han fortmtte att mura med mig soTn hantlang-
are. Då Uulle jag göra mig lite viktig och Bä till
chefen: "Det är tmvärllgt att vara hantlangare åt
Dig. jag får murbruk i munnen. " Repliken kom
bllxwnabbt: "Om Du håller käften. får Du inget
murbruk l den. Inget annat skräp heller. "

Ett gott råd, som jag alltid har följt.

Gustaf Wetter

@
*
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GUSTAF WETTER:

Några märkliga Vingåkersdanser
jag har penetrerat Vingåken folkmusik l text. låt-
uppteckningar och bandinspelningar mmt låmnnt upp"
drAgsgivarcn. Vingåkem Hembygdsförening. en så
noggrann redogörelse. som det varit mig möjligt.

Det var ett strävsamt jobb, 6om tog mig c:a ett år ar
engagerat arbete. u engagerad man nu kan vara på
äldre dar.

jag skune tro att V:a VIngåker är den socken f Söder-

il L;MjcBmi
, ) b

manland lpå den tiden det fanns socknar/ som har den
största folkmusikskatten, inte mindre Un 593 låtar bl-
fogadcs redogörelsen. Av dessa har jag här valt ut
fem märkliga melodier. Om desm skrev jAB S en tid-
ningsartikel l Katrineholms -Kuriren ]9:4. 06. 20.

Det u r ett nöje för mig att även låta SBrmlandslåtons
lä sare ta del av artikeln. En del av Innehållet kan tsr-
hå nda vara till gagn och nytta för både spelmän och
folkdansare.

^ l"1TTEH~t ' g l' ' b' l"'f-C-
Q + Qé·t.W .

"Nä Laö -0 0~ uu··,>; 9cqt b~ ·^V d'UA, 6r4Ö

===A"äie"

md "J"%""
D Dam, eOen för Vingdker, skriuer folkmwikupptecknarm A P Andermvon, Berga, Vixgåker, dr 18s0

om dema (ntremanta melodi.

Att damm är au lång-
damtyp är Mkert, och den uar ju Inte ijppecieU lör enbart Vingåker. Hur det nu är med denna "dal-

dam", Bom Oxenmierna Uriuer om i "Skördarna", aå var det en åldrig /olklig dam och dangades

troligen lite uarMam inte bara i Dallamé och Vingdker.

Föm mprbm M dennn intjr«-
nr! ut kän-
ner NikerlWen mänkm 1Kc¶l Det är
Ju den bebuinW dnlvhan med den
käm texten: Om wommmvm wkö-
na när nwrken hon Kliidm. Det
flnm en pollW v1m från år 1752
om de fym Rånden, mm Bn¶es för-
fmmd av UUve Andem Odel. Den
Hrkr ockd llkmdmt mm ovan-
Flående Ummm Folkdamen l
pohketUt är Nikerllmm iildiv lin
vlmn, och dm knn tänkm, Mil dal-
dmmm dnnmW l VlnQker för 200

år m'dan. JoMn Görkl Ox-
emUerrm, ~den och den bli-
vunde r|kgmRrkmlken, vmr född pik
Skemäm l VIngåker mo och Ull-
bmgte dn lyckllWte tid där. Fm
typhk ¶kudrlng från romantikens
Udevnrv är VlnOkem-dlkten Skör-
, tryCkt 180& NoK är det ro-

Ilgt dt läm Wexmndilner och Xk
ko IMK, hur ju njöt av det
mm ,.1 4Ik.|h m När Kr nu M äld-

re ~ läR om daUr mv deW
wrk, förmår Jag lnW. att man
·om ung hade tålamod tmuh
Igenom beh denm dikt med Att
dindllu ordiwmlL Gud MKKj0 d|k,
ädle Johmi Gmbrlel, meo tvi mttan
vM du lir h'ömm! Det tnr en
cv1Rbct, lnnm mnn kommer ut på
Akem och tjllbAkm till kväll~
När oxen dmr Ån ler1gm plogllå-
m, d lhWwmC d lånmmt, att
Mde bonddriimén och läsarm hin-
ner mmm, Wder man rIK Mor)1-
gen åt ddmm uppflnnlWr oöm
tmktom och uörde^kAn.

M här Rår det om dddnmen
i dikten från Skenb:

Beprydd med mindre grrmk den

tunga Daldnna r'öjes
Bom, förd i sktlds par i wtiindlg
rundel 1jÖJ0s
och vid en åldrig ton med dör-
viignn spMng
tar Inga lagar an uti dn ym
Kång.

Att Oxenmerm sctt denna dam
damm av Rllmoken får mm
väl bn för ¢1vet. Annam kunde
han vill lnto beUr1vlt den d detal-
jerat. Mudken verknde rMan på
wknldem tid mmmal. "Aldrig ton"
wtår det ju. En yr men mmtjdigt
tung dam ¶mr det. Men Nikerli-
Ren följde den nog Ana luar,
det gör Min folkdamer, fast en
oöm ej är injtiemd har rvårt att
Né det. Skulle denna daldsns, mm
tmkrhm l "Skördnrna", vara on
äkts VMRåkem-dmw?
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O poim efter AMI Wemer, Vingdker, upptecknad 1935 au Olof Andersson.

DA GREVEN SKULLE
DANSA

En lntmmnt mmmnl poWkti
hör ihop med Blinde excj0]]enmn,
grvyve Gumt Trolle-Bonde på Såt-
stnholm. Denna poKkm spelndeg

upp M romer M sähtaholmM-
Nct, då greven Bkulle dnnm. sedm
dlktndo Mgon orden till fOrma re-
prben. EnMt dem BkUllé Blin-
de 0xcellenmå 'uiurlt ovanligt gkd,
men m var tnk&lunda fallet. LÅ-
ten Epéindw av Wldmark och htin¶
liirjungm och ¶mr sprldd även

l CkteriNitknd. Det är mycket Ni]-
Ian mm kan lokMlara en nllmilnt
·pehd poimca till endut en bygd
eller ett kndUap. LAuwna mnd-
rar. VmMrån do umprungligen
mamman kan mn endmt undan-
tag9vis konstatera
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D "Vingdkern dansar med sin lilla vän", den s k VingdkemtMan i Dybecka Runa 1871.

Ylm&kern chnmr med Mn lilk
vän, don b k Vlngåkenrvlmn i Dy-
beckg Runa im.

Texten är l Mn helhet följande:
l. VIngåkern danmr med sln
]111& vän
d hvita uörte' där, d hviui
Bkörte' dAr M WRken lin.
Br&lungn och vmllepäMm,
medjobånno' å hängelben
W hvfta Bköcte mår, a hv1ta
skört0' 91År A där M ryggen lim

2. VSngåkemkullo, tmllllalllla
m jjv1tA tröja upM ryggen mår,
på ryggen MAr
Hängebånna och tummebppen
kvifwkedja A pungetromn
d hvlta tNja ojAr, hvlta trök

där och dAr M ryggen lin.

Detta lir en Ungpohkm vIlket
Snte hindmr Att den ockd xpek-
dcs. Orden har väl kommit till,
när någon gett en Vingåkempoh-
ka dan~ och Ndtin vekt sk|ld-

m denna d&n& Det mm dlkWren
dA mm fåne mg vId vmr "then
Rarnble wackre Kliidedräckten"
med alla dem driiktdWljer. Det
Anm väl Ingen mmmk folkdräkt,
mm blivit d omMmv'en Bom jua't
VlngåkerMräkten. Blev den nu
ockd 1Mungen till en &å vacker
mdodl Bom j denna vjm fdn Dy-
beckg Runa im, får man våga,
det pbtåondet, att den muMkalls-
Kr maken var högt utvecklad l
Vingåker för drygt 100 år mdm.



24

b D Å .b.
_

j

é¥t .' " ;ZE id "'; ", t T: : : '
rm

:"i3'i|:i"'i:7"'::':2!)":,
L;, ,' 'bå~sm k 5"'9- ,,: Gu "" Zr

j d J s ~ 4r

^ ^ r"^ _
1'¥' . ~"H : ! ' |: u l ' : :' l' )

(qbf ' a', kj7 · ',', : , "'; j: ,
" £'3·a"' ti: ± 6Ås& fL %",:2
h, ål . .. ~ . d· . ~

lc.!' |?': P : "ut?";'r ,' :!
? aj;, 0+ == ==tå -eu"
¢¢jj'"m"' -&': ,, , :-M

&'='":»'E'; '"·
!i"~" 1"T"°' —m , m , :-M '

a · · 0 ·
~ W

- ym 'l . . 't 'i · . "' ' ,å'e'g-

O Nya Vingåkemuaken, upptecknad au Ruben Lil/e/om /öre dr 1890 /rdn skogs sockem Hdkhsg-

land. Te:rten au K Alez Carlmon, Chicago.

n-n l, _ _ |t "', '"". ||! I =3É=m

Det mm fmmför allt annat gjort
VIngåker rikUekmt är den b k
Vlngåkemdmmn och Vfnghkem-
vMmn. I radio förekom l mnj 1966
under rubriken "Melodi på ort
och Rälle" ett promm om jUst
den dsngen och den melodin. Ra-
dioreportern Hilding ': . .,, . l
SntervjuMe a mjR, och jag Unll
nu Röm reda för vad ju a pra-
tade om.

FLICKORNA KRUsAR
Själva danen lir komponerad l

likhet med månm andm nv värm
s k wemka folkdamer. Mnn be-
höver mnnerligen Inte titta länge
på Vlngåkemdanmo för att komltA-
tem, att den Inte km vara någon
Äkta s v e n b k allmogedom. Ge-
nom hela damen går ju det mo-
tbvet, att två flickor krumr och
RÖt m Ull tör mmma kavaljer.
PÅ diuwbanor i form dagar — och
delvt9 liven nu — ¶mr vä] förhå]-
landet det motmttm: det vmr poj-
ktirnm oöm tävlade om
ininm. Och den tävkn tog dg ju
ibknd R&iwkm Mrdhänta uttryck.

Den gom komponemt VlngAk-
emdMmén hete Andem Celinder.

Han var född l Stockholm 1806
och var balettmiimmre vId operan
och LmdugårdslandgRestern l mit-
ten av 1800-tnlet, och 1&k Mcullo
tro, att Vlnkåk0rmmmen dRngades
för fOrm RånRen av medlemnmr
ur Operabaletten vid den tiden.
Själva damen Uulle dledu hun-
nit med att fira 100-åmjubileum.

VINGÅKERSDRÄKTEN
BEKANT

De som hmemde damen gom
werwk folkdanw var några Auden-
ter l Uppmla, gom 1&s0 blldnt ett
folkdomkg, nom hette Phlloc-
kom. Naturllgtvb uppträdde de
j mckendriikter. Den dräkt, som
då var mm bekant l MeMnwe.
t1KC vAr Vingåkemdriikten, och
detta berodde till mor del på
Vjngåkem Mndebfärder. Alla
männWkor vime, att de mom l
mitten ov 1800-tdet kom åkende
till marknada- och hnndebp1at»er
och vnr klödda i lånm vltA vAd-
mmmckar, var från VIngåker.
TorhändA kamke de med någon
gmnt klädd VinQkemkulh dm-
mde en polska, så titt de vita
Uörten flaxade. Till Ror del be-

rodde det nog på dräkten, att
Vingåkersdamen redan från bör-
jan blev så populär. V|nkåkersd&n-
Ben jämte bl h jömk!hiimupolsks,
Fryksdmgpolska och Skriilåt kom-
ponemdm omkring 1845 till folk-
lustgpekt Värmliinn|ngnrn& PM-
]ockoros blev efter mo dllblldan-
de och V|ngåkemdllnNn är än
ldng en omtyckt dam bland värm
många folkdnmhg. Numera kän-
ner nog de fle9ta till att damen
lir komponemd. Mudken är en
vAls, en populär dana för 100 år
ndAn llkmm l våra danr. Celln-
der hade komponemt mn dam d,
Att den gick att danm efter vilken
vak gom hehR med två reprWr.
När Phllockoru skulle inöva dan-
sen år 18s0, mknAd0 mAn melodi
till den. De vände mg dd till låt-
upptecknaren och knpellmUtaren
Ruben Uljefom och tmd am ett
dd. Denne föredog m en vak,
gom han uppteckmt från Skok¶
oocken l HälmnRknd. VMmn v&r
lämplig på alla V18, och mdan kom
denna häls|nRevs|s alltld att bpc-
Im, och då fick låten namnet Vlng-
Akermm)oen.
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LÅTARNA VANDRAR
Dock lir det d, Att mrlankr

av denna vgjs opehm j vämra
Sörmland före im Albert Bd-
dröm, Flöda, Mde t ex M mo-
biet lärt siR nv Augun Widmnrk
en vAls mm vlsnr Niikukap med
ovanMende melodi.. Plllermålk
Bpékde den ockd. En npdmnn,
Axel Eribumn, Seltiön, Bpe]Ade den
nåistnn lika dant enligt K P IMI-
lem (?) uppteckning. Det kan ju
dledm tiinkm, att denna vnls kom-
mit till HKblng]and fdn söder-
mmhind. Och det lir ju inte d
märkvärdigt: låtarna vandrar. I
den vemlon den nu är känd mm
muMk till Vingåkemdnmen Bpeln-
des den dock le k o t Vlgnåker tö-
m im Värmlänningarna, '°ett
mMwtlkt tm-, aång- och dnm-
Bpél" med mwlk av A A, Rån-
del uppföi'dcs töma gången S

Stockholm 1846. Då dmmdw Vlng-
åkmdnnmn enligt uppgifter jng
fått. Men till vIlken mudk? En
ddnn lättajungen melodi Bom Nyn
Vlngåkemmlnn måste locka män-
nigkor med poetbb anlag att Mcri-
va ord till låten. Det Anm mAnm
Rotn fömökt sÅg på det med mer el-
ler m|ndN tmmgånk. Den mest
fömkommande vemionen har fy-

m a'trofer. Det år endm ord un
form reprlNen. Andra mprhn får
bil en rdriing mm tmllm. u här
låter texten:

l. TjÖKUB M er töoer, här okn
ni ne on KuK.
mm dmmar mm en ängel och
tnr d ldnm skutt.
Men vIll ni ge m|6 nm t valsem
ym svIng,
d Koxa på mig riktigt, det
komr ingentinm
2. Här danmr Marka Andem med
flickorm l ring,
l dnrmn hm dem inringar aå
lätt mm |ngent|nk.
in, Andem hnn kan danm Vrån
kväll till ljumn dam
om nrboto det Riller, hm ock
kan ta ett tAR.
3. Nu wiinger hm med Stina,
och Anna hon aer M.
nu börjar hon Att flina med
jRlns ögon blå,
m följer hon f damen, d vac-
kert hon nu neR.
Nu Stina får tin wannen l An-
dem famn hon neg.
4. I Vindker l Sörmland Nn
immmmt vmmt m
Att glädjen den au trivm f
långa ätteled,
men reta inte Andem Mn hlgk-
llg lir mm &1ER.

T VIngåker var pojke kan BlåiM
Ilkmm en varg.

JOHANNA LUNDSTRÖM

Enligt uppgift är töma drofen
Uriven av den gamln mm fru
Johanna LundiMöm, född 1865, hon
mm vmt en ovanligt flltlg och ge-
dlken meddelare Ull Uppmla
handmhlmrklv och Nordhika Mu-
oeet. De tre s18ts drofema är för-
fattade av K Alex Cmrlmon, Chl-
cåko, Kmnneholmgpojken. oöm
utvandrade till USA im, där hm
vArlt med om mångahanda ting.
Därom är Icke plataen att här or-
da. Det lir rollgt att veta, dt or-
den till VlmäkemvaWm melodi
lir Urlvna av Johanna LundstWm
och K Alex Cm1mon, två verkli-
ga hembygchrvännet, fbta vId Mn
födebebyM med ovanliR mrka
rötter.

GAMMAL SCHLAGER

Alla gamla nelmän t viiR-
m Sörmland, mm mlat tlllmm-
mam med eller varit ekwr till
Aug VIldmark, htide S adn reperto-
Ar en vnh gom hmle namnet gam-
la Vlmåkemvalmn. Så här lät den
enligt mmla uppteckningar:
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Det är inte slis omöjligt, att det
lir Aug. Wldmark sjiilv, mm skh-
vIt valen. NWbnn autohtlUt )1jm
Rpcjede Carl Erik l Lind, Sme'm
Axel och Per johnn t Hlmjö. Al-
bert Bo«röm l Flöda "krumde"
romb till 1Aten här och där. Harm

Bon H~lman Ivar BanrOm,
Valk, wpekr 1Men M mmma ätt
gom fadem. Det är en typWk gam-
mal vs18, en dun, mm började
chrimg i början av 1800-talet (äld-
re är inte valan) och levt kvAr
med frldct liv, linda till värm dA-
mr. Det är ju ingen tvekan om Mt
jU9t vitben lir vår mest darumdo
och vår mek omtyckta s k kultu-
relhi am mjno 197& Det är ju inte
wårt att konstatera, att den s k
mnla VSndkemvaben lir en gam-
mal bekant nhlager, mm sjönkg
och hmlladm till ledn i början M
1900-talet, kviimrvaWn, mm börjar
med föjknde vackra ord:

En kvanting tkder l mlen in
för att frojdn med fjällan Mn
och ttlla rynkor (flickor) bli
glada l håg,
ty RumWare kvanUW man
Nillan dg.
Grabben mg mkta j mlen rör,
tar av s1R lörpan (mömn) från
lockigt dkör, (hår)
stoppar den ner uti jomman
(flcknn) An
tar ett tsk l dalXn (bältet) och
Rör dg fin,
O, du den mnmgaste kvantjng,
nom vi Mgonmn l livet Rctt
något av vår kvantltettjolantim

ty aldrig bättre j livet vI ML

Texten är &idven av tecknaren
Arthur HögMedt, född 1877 j BödH
på öland och död på Långbro 9tjUk-
hus 19Q där han under de 3s ms-
ta åren av sitt liv vårdades för
mn~jukdom. I den by Albert
Engnröm mrtade 3kémttjdnlngen
Strlx hade hm med några teck-
ningar l föma årgången IM. l
den tidningen mint även l kolle-
gerna Brand och Wrbiwen kom
han att medverka med mna blmr-
m och burleska teckningar. Hnn
var n« redm då märkt av den
sjUkdom oöm Ncullo bil hang llvw-
öde. Några makabm vemtumpar,
Bom återgav niimningamn från
Stockholm undre värld, hade han
nrött omkring mg M krogamn. Av
hAns dikter blev kviimrvalmn men
känd. Den publlcomdu j Strlx 18%
och vimlades och %önp inte bara
av RMpojkar och bonddrängar. Den
blev ett örhänge, som följdo svem-
ka folket ända till våra ankar. Gud
vet, om det örhänget någonmn
kommer Att lmna från öronen på
det danmnta Sverige. Jag hiir a
många Rånker, dA kvämnmlnn jrpe-
]tltjk, hört både unm och gamla,
sjunRa Arthur Hömtedw högdäm-
cja text på örab och hjiirtAts Bpråk.

KUNNAT BLJ FÖRMÖGNA
På detta Bkaldeepcm hade de M-

& tecknarng Hömtedt och Eng-
mrUm kunnat bli förmögna, om det
då exWemt mmma kgar oöm SO
år Benare. Men de v&r båda dållgn

Mfiimnäim och både texten och
molodln utnyttjMés l hela Sved-
Ré, i grannländerna ocksÅi för rm·
ten, utiin att textförfattnma och den
mm kxwemt mudken fick 0tt POtt
öre. Om melodin har det Ur1vlt3
mycket. Det kan ju tiinkw att
den gamla vaWn nelats på and-
m pkt~ än l VIngåker mon den
vAr dock Icke d vmlig och popu-
lär M någon annnn plnb mm jU9t
i Vingåkombygden för drygt 100
år man.

FörfarinMittet för Arthur Hög-
Wdt var väl emhnnda mm för Cd.
llnder. I det oenam fallet gällde
det att få tAK i en lämplig melo-
di till en komponerad dam. För
Hög9tedt — eller kanake det var
Emil Norlander eller nå'n annan
revypappa — Qillde det att få tu
l en melodi mm kunde Röm MCR1-
dedycket om StockhohnMcben po-
pulärt. Valet föll M denim gam-
la Wldmarkwab, mm Bpéi&ts l
Vingåker 50 år Snnan texten till
kviiimrvaWn kom till. På det dit-
tel blev en hiildngevals och en
VingÅkerwMs Rk9békanta.

FAR INTE BLJ BORTGLÖMDA

Av de fem melodier jag här j
korthot granMcat har alla spelaW
i Vimåker och mmtl|gA är, vAr
och en på mtt Rött, märkliga. Jag
tror Inte att ntkot jämförbart kan
apårm upp l någon annan Sörm·
knd~cken, mm fAnog före kom-
munindelningen. Måtte gam-
hi låtar icke bli bortglömda l
Vlngåkem- och Oppundabygden!
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CKELHARPSTÄMMA
PÅ HERRGÅRDEN

l ÖSTERBYBRUK
19-20 JUNI 1976

Under 1970-talet har antagligen redan byggts fler
nyckelharpor an under något tidigare decennium.
Och detta beror inte på att någon fabriksmässig se-
rietillverkning kommit i gång. Nej, i dag liksom förr
är det intresserade amatörer och spelmän som bär
upp traditionen. Det är häpnadsväckande att se vil-
ken omsorg, tålamod, skicklighet och noggrannhet
man lagt ned på instrumenten. Många har blivit
verkliga smycken och flertalet har också utmärkta
spelegenskaper.

Även om nyckelharpor funnits i andra länder
långt tillbaka itiden, så är det i alla fall bara iSverige
de bevarats till vår tid. Och det är verkligen ett äkta
folkinstrument, som i våra dagar upplever en renäs-
sans, så att nyckelharpbyggandet blivit något av en
folkrörelse. Skaran av nyckelharpspelmän blir också
allt större.

Det är mot denna bakgrund vi för andra året
anordnar spelmansstämma i Österbybruk. Vi tror att
det kan vara stimulerande för alla byggare att få del-
taga i en nyckelharputställning och få sitt instru-
ment granskat och bedömt av en jury bestående av
Eric Sahlström, Jan Ling, Hans Gille och Anton Jern-
berg. Avsikten är inte att få till stånd en tävling om
bästa instrument utan att ge ett så objektivt om-
döme som möjligt och råd och tips om förbätt-
ringar. Dessutom vill vi ge byggarna tillfäHe att träf-
fas och utbyta erfarenheter.

Men givetvis är stämman först och främst spel-
mansstämma. Och även om vi av naturliga skäl talar
mest om nyckelharpor, så hoppas vi att toner från
både fiol och nyckelharpa skall klinga i herr-
gårdens park och salar helgen före midsommar.

För att betona spelmansmusikens funktion som
dansmusik så vill vi även ha med dans på program-
met. Detta sker dels genom uppvisningar av folk-
danslag dels genom allmän dans vid det ärevördiga
Vagnshuset till gammeldansmusik av Svedbergs
kvartett varvat med spelmansmusik.

Hjärtligt välkomna till en som vi hopRas i alla av-
seenden solig stämma på Herrgården i Usterbybruk
helgen före midsommar.

r _

PROGRAM

Lördagen den 19 juni
kl 15 Stämmans öppnande.

Allspel. Uppspel-
ningar.

kl 16 Dansuppvisningar.
Tillfälk till buskspel
och att bese nyckel-
harputstäHningen.

kl19 Dans vid Vagnshuset.
Samkväm för spelmän
och nyckelhår -byggare (med respef-

live).

Söndagen den 20 juni
kl 9 Frukost for spelmän I

och byggare.
kilO Visning av Vallon- I

smedjan.
kl 12 Festtåg genom bru" I

ket.
Allspel.

kl 13 Högtidstal. Dansupp-
visning."Om bedömning av l

nyckelharpor'°
Jan ung. Allspel, I

kl 14 Uppspelningar.
kl 15 Fritt spel.
kl16 Stämmans avslutande

i Brukskyrkan.

Jag önskar
ej deltaga i
ci deltaga i
Cl deltaga i
ej deltaga i
ci få harpan
Cl nattlogi i
Cl nattlogi i

uppspelningar på lördagen
¶pp'pelningar på söndagen
:'::F:||h,,put$tä||ningen

bedömd
Centralskolan
privat hem

Anmälan insändes helst före 29 maj till
Gerty Bohman,
Sporrbacksvägen 6A
74063 ÖSTERBYBRUK
Tel. 0295/20s 41
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%kii/Spalte11
Lillemor Wennerström

jaha, så är det dags att försöka ge en liten
redovisning igen av vad som konmit hos gramo-
fonbolagen och som är av intresse för oss folk-
musikälskare. Samtidigt vill jag påpeka att det
som jag här skriver och som jag undertecknar
med mitt namn, är vad jag tycker. Åtminstone
där det finns någon form av subjektiv bedömning
(påpekande om orytmiskt spel anser jag inte va-
ra subjektivt). Naturligtvis kunde jag nöja mig
med att bara tala om de nya skivornas namn och
vem som spelar, men en liten fingervisning om
innehållet kan kanske hjälpa en del som funde-
rar över vad de ska köpa. Man lär sig ju ganska
snart vilken smak och kunskap en recensent har.

För att återgå till skivutgivningen under
det senaste halvåret, så verkar den lite mager,
men jag har i alla fall hittat några och börjar
väl med den som ligger mig varmast om hjärtat.

5udnwNåtnc fäut 5öl)¢cnul|u|u)
» $ONET + $LP:!0$2 U'

IVAR BOSTRÖM
OlOV EK'VALL

SVEN FORSBERU
JOHAN ALFRED

JOHANSSON
EDVARD PETTERSSON

INGVAR ANDERSSON
ARNE BLOMBERG

CHRISTINA FROHM
LENNART TYSK

'é=i=!,r" 'ÖdenmaMand

ja, någon närmare presentation behövs väl inte,
alla har naturligtvis köpt skivan, eller hur?
För de som händelsevis inte har gjort det ännu,
kan jag i alla fall berätta följande.

Till Spelmansförbundets 50-årsjubileum för-
ra året, planerades att en LP-skiva skulle kom-
ma ut. Men trots att inspelningarna gjordes
under våren så blev skivan ändå inte klar förrän
strax efter jul.

Meningen var att man skulle försöka dokumen-
tera några av våra äldre spelmäns sätt att spe-
la samt visa vad de unga spelar idag. Och den
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äldre sidan innefattar sådana storheter som
Ivar Boström, Edvard Pettersson, Sven Forsberg,
Olle Ekva11 (som bor i Blekinge nuförtiden) och
johan Alfred johansson från Sparreholm. Allt är
nyinspelat utom J A johanssons spel, som är en
direktöverföring från en gama1 stenkaka från
1935.

På den yngre sidan spelar Ingvar Andersson,
Arne Blomberg, Christina Frohm och Lennart
Tysk - ibland ti118amans, ibland en och en.
Det är musik från olika delar av Sörmland och
består av Mnga polskor (jämna), några valser
och en hambopolkett, alltihop njycket dansbart,
samt två ridmarscher (ridbara?).

Om du inte har fått tag på skivan så konner
den att säljas på våra stålmor i Sörmland i

somnar.uae övevuka sEebunf voCL/m 2
Zljb 1JL/R

Den här skivan innehåller inspelningar gjorda
på fonografrullar åren 1914 - 17 av Yngve
Laure11. I motsats till volym l, som mest inne-
höll musik från mellansverige (Dalarna, Medel-
pad), har man den här gången koncentrerat sig
pä södra Sverige - Småland, Gotland, Bohuslän
och Västergötland.

Det enda man kan säga om den här skivan är
att det naturligtvis är ovärdeliga inspelningar
och att man ska vara innerligt tacksam att de
kom till allmänhetens kännedom att de fanns och
att ett grannofonbolag ville satsa på att ge
ut dem.

'éEr'?2 6'$ ""^" '""q'
Här har vi också en skiva som helt ägnar sig
år södra Sverige. Sanna landskap förresten som
den förra, bara med tillägg av Skåne och Uster-
götland också.

På den ena sidan har vi Anders, lngmari och
Jonas som spelar musik från Västergötland, Göran
som spelar skånelåtar på flöjt samt Marie, Sven
och Bodil med låtar från Bohuslän.

Sida två innehåller låtar från Småland m
Bengt och Eva, Gotlandsmusik m Sven och Tors-
ten samt till sist Pelle med sköna (Jstergötlands-
låtar.

Man har samlat unga spelmXn san alla för-
söker finna en egen stil, långt från spelmans-
lag och allspe1, och efter att ha lyssnat på den
här skivan hyser man ingen oro över att inte vå-
ra folkmusiktraditioner ska leva vidare.

Låtarna är polskor, valser och engelskor,
det mesta fullt dansbart.
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ViboA i ökitun,q't'u/ck (Caprice GAP 1097)

En skiva som skivbolaget Caprice gjort tillsam-
mans med Svenskt Visarkiv. Samtliga inspelningar
är gjorda mellan 196s - 73 och de omfattar skil-
lingtryck från hela landet. Hela 14 stycken finns
med på skivan, en del väldigt långa och med kan-
ske lite svåra texter, så att man inte hör vad
som sjungs. Några tryckta texter till skivan
finns inte med och det saknar man verkligen. Bå-
de därför att det är roligt att kunna sjunga med
och att det är lättare att förstå om man sam-
tidigt kan läsa orden man hör. Skivan blir gär-
na lite 1ång:råkig att lyssna på annars.

;
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Ekon Ande'u (Sonet SLP-2054)

Det här är en skiva man komer att lyssna på
Mnga gånger. Och dä inte enbart på grund dv
musiken, utan kanske mest för allt intressant
som Ekor Anders berättar.

Skivan har egentligen två ganska olika si-
dor. Den ena är faktiskt inspelad redan 1954
utav Ekor Anders själv. Det var Kräk Oskar som
kom hem till Ekor Anders med en nyinköpt band-
spelare och skulle spela in, men det blev lite
för trycket festande av, så någon inspelning
gick inte att göca.

Ekor Anders blev irriterad på Kräk Oskar
och gick till slut stå och köpte egna band och
lånade en bandspelare och så satte han igång att
spela in sig själv.

Men han gav sig också ut och spelade in and-
ra, och det gör att vi pä den här skivan även
får höra spel av Guligs Anders och en njycket
charmig intervju gjord med honom av Ekor
Anders - på älvdalsmå1 (översättning finns på
skivans omslag).

Sida B är inspelad 1973 och Ekor Anders har
hunnit bli 75 år, men han är förvånansvärt fin-
gerfärdig och stadig i stråkhanden.

Låtarna han spelar är mest polskor och
valser.

No.ubaqqan (Love Record LRLP 152)
" n an· ssvens < o <mijs : S
Aterigen en skiva med våra spelmanskolleger i
Svenska Finland. Den här gången har man valt
att presentera musik från Esse i norra (Jsterbot-
ten.

På den ena sidan finns inspelningar med äl-
dre spelmän och på den andra sidan får vi lyss-
na på spelmansgruppen Stråklekarna som spelar
Esse-musiken i lite mo4ernare tappning. Vill
du dansa vals, schottis eller finsk polka, så
har du ganska bra musik här.

Som avslutning vill jag ta upp ett av de mån-
ga moderna band som spelar folkmusik i egen stil
och med instrument som kanske inte är så vanliga
inom vår musik. Ganska många popgrupper har ju
försökt att använda folkmusik i sin repertoar
med mer eller mindre gott resultat, men en grupp
som jag själv har fastnat fbr är den norska
FOLQUE. Deras skiva heter också bara:

FOLQUE (Philips 6317 025)

och de framför en samling sköna Ungdansmelodier,
springar och reinländer på instrument som; fiol,
hardingfele, bratsj (en sorts fiol också, tror jag),
dulcimer, bouzouki, mandolin, flöjt, el.gitarr,
bas och trumor. Dessutom härlig sång.

Skivan är värd att man lånar ett öra till den.

Och till sist; om du har svårt att få tag
i någon av plattorna på din hemort, så upprepar
jag adressen till Folklorecentrum i Stockholm
igen. Där grejar Izzy Young fram de skivor
du vill ha.

Folklorecentrum
Roslagsgatan 22

113 55 Stockholm

Telefonnunner är: 0s/15 s3 32

0

éi'¢

0

P
0
0 0
0 0

00000000000000000000

GAKU DANSAR I SUNE

(enéplgkor)

utkommer i april månad 1976

Kan best&]las från:

Börje \Nallin

Skylgatan 6

252 60 HéilMngborg

sam in 18 kronor på powtg1ro 20390s-9

ga kommer bobn per post.
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Arne Blomberg

Spelmän in memoriam

Förbundet firade sltt femtloårsjubileum 1975. Det var
ett glädjeår med en rad Mora mämmor men det var
ockd ett Jubileum med minnen av de många avlidna
spelmän som en gång skapade vå r oganlmtion.

1975 var även ett år då många av våra spelmän för
alltid lade ner sin stråke. Som framgått av vår verk-
samhetsber&ttelse avled under 1975 följande spelmän:

Carl GUsUIv Axelsson
Thure Enberg
Yngve Laurell
Hugo Lindström
Edith Söderberg
Yngve Andersson
Helmer Berggtröm
Erik Fogektröm

Frltz Grandln
Elon Lldevall
johan Saxvold
Gunnar Svahn

Flodafors hedersledamot
Södertälje hedeMedamot
Stockholm hederdedamot
Stockholm hederdedamot
Katrineholm hedemledamot
Norrköping
BJömlunda
Stockholm
Kungsör
NynäUamn
Katrineholm
Norrköping

När detta sKHvcs har vi fått meddelande om att följan·
de medlemmar avlidit under 1976:

Emil Andersson, bakom honom
A rvld Gogman (llå77-1964).

Emil Andersson Nyköping
Georg C]aesson Katrineholm
GusUiv Larsson Vagnhärad
Arvid Pettersson Vagnhärad

Det är en trag18kt lång lista med många kära spelmän
som nu för alltid har lämnat 0ss. Flera av dem har
varit verkmmma l förbundsstyrelsen: CG Axelsson
var förbundeO forne vice ordförande, en aktiv sty-
rekeledamot under många år. Thure Enberg, Initia-
tivtagaren till Södertälje Spelmåndag. var även han
mångårig styrekemedlem. Hugo Martin Lindström
var sedan många år en av våra revkorer. Han var
medlem i fler av landets spelmansförbund än någon

annan.

Flera av de bortgångna spelmännen har haft en egen
musika]lsk tradition Bom upptecknats eller inspelats
av förbundet:

C G Axelmon är ordentligt dokumenterad med både
fnspelningar och uppteckningar medan vännen Thure
Enbergs plötsliga bortgång gjort att arkivet endast
har delar av Thures repertoar Inspelade.

Edith Söderberg, "Katrina i Klövhälla", har glatt
tusentals åhörare vid spelmanssWmmor och hembygU
fester med sIna görmlandshistorier och vfgor.
Hennes dialekt f|nns fmpelad på olika instftutloner och
en del av hennes nedärvda visor f|nns upptecknade av

Gumf Wetter.

Yngve Andersson, den duktige dragspelaren från
Norrköping, hade själv en amenlig mmllng uppteck
ningar och inspelningar. vilka nu förvaltas av dottern

Ulla.

Erik Fogektröm och Emil Andersson var båda elever
till Blinde Kalle i Stigtomta, en av sekekkiftets störs-
ta spelmän i vårt 1an&kap. En arwenlig samling låtar
efter Erik Fogelström f|nns bland Gustaf Wettem upp-
teckningar och en god del av Emil Anderssons melo-
dier finns impelade av Svenskt Vkarkiv.

Med bara någon veckas mellanrum gick två tradftiom-
bärare från Vagnhärad ur tiden. Arvid Pettersson,
som l många år tillhörde Trom Spelmåndag, var vId
sekelskiftet en eftersökt spelman. Tlllsammans med
flera gyskon stod han för musiken vId en mängd danser
i trakten. Arvids låtar har spelats in av förbundet vid
olika tillfällen.

Gus1Av Larsson, "Wappema -Lasse". har med dna
dragspel varit en kär gut vid de scMsté årens spel-

Erik Fogektröm.
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manmämmor. GUståv @pspéining för zornjuryn vid
Krlngellek ]973 renderade honom Zorns hedemplakett
l guld samtldlgt som han blågte liv i debatten om drag
speletg vara eller Icke vara inom svensk spelmamrö-
relse. En rad av Wapperstås låtar f|nns l förbundsar-
kivet och på Svengkt Vkarklv. Gumv kände mycket

varmt för Södermanlands Spelmandörbund, på års-
mötet l 975 överlämnade han ett unikt magdeburger-
spel och på årsmötet 1976 överlämnades ytterligare
två spel samt zornplaketten med tillhörande diplom

som en postwn gåva förmedlad av dottern Ulla Andem

son.

Södermanlands SpelmanMörbund tackar de bortgångna
för deras insatser för den svenska folkmusikens
fromma!

VM f frid

Gu stav Larsson,

"W'cippersta- Lasse"

Gåuor på förbundets årsmöte

Spelmandörbundet har i samband med jubiléet hyllats
med en rad gåvor. Några överlämnades l samband
med senaste åmmötet.

Som nämnts ovan fick förbundet två av Wappersta-
Lasses drappel samt zornplakett och -diplom.

Ragnar Lamson från Nåvekvam överlämnade en sam-
ling folkmusik från södra Sörmland och från en ano-
nym givare överlämnades en check på 1000:- att an-
vändas för "fortsatt a rbete l Henrys och Arnes anda".

Gåvoraden lnleddes av tonsättare Dag Lundin, Hälle-
fö rsnäs. som till förbundet överlämnade partituret
till ett orkesterverk SINFONIA FOLKLORISTICA.

Dag Lundhw tal l mmband med överlämnandet äten
ges nedan.

Från Förbundet rlktas ett varmt tack till dessa, och
till övriga givare. för all uppvaktning i samband med
halvseke|gjubiléet!

OM ATT FRAMLÄGGA EN FOLKLORISTISK,

MUSIKALISK AVHANDLING.

Totalt o|ntresserad av tidens alla experimenterande
strömningar och stllar begår jag rkken av att av mu-
sikkrltlker få stämpeln otidsenllg jag kommer att
ta det som en komplimang. l rollen Bom musiklärare
har jag i snart tio års tid så många gånger fått undep
skhvet, att muslk utan melodi, rytm eller harmoni

av något slag är för den stora publiken svår att få en
bild av. Vår uppfattningsförmåga och Inte m|nst vårt
öms omdöme har också grärwer och även krav på
symmetri och Inre ordning.

Då jag under några intendva studieår medverkade som
orkestermusiker l olika såmmanhang mötte Jag även
dessa uppfattningar hos många muslker Detta har
övertygat mig att skriva en musik för lysmaren, ej
för elektronapparaten.

Någonstans l det undermedvetna hos mig har alltid den
folkliga låten funnlts. Min farfar, som var militärmu-
s|ker, spelade även låtar, har kamke gett det i arv.
Sedan dutet av 1950-talet har jag tillhört Södermanla
|ands Spelmandörbund, och har på olika sätt lyssnat,
tecknat upp och bearbetat låtar.

Det form för%ket orsakades av dir. Tör Mann, Bom
uppmanade mig att skriva en svit på låtar Bom exa-
menm rbete, vilket remlterade i Wä rmlandsrapsod|n,
som senare framfördes 1967. Senare tillkom en svlt
kallad "Sörmlandia", men den blev liggande av många
skäl. Under början av 1970-talet fann Jag alltflera
sörmländska låtar på olika sätt, och såxMade dem l
en mapp. Under hösten 1975 kom jag att använda mig
av några avsnitt ur sörmlandlasklssen och fogade dem
såmman med ett antal nya låtar, reviderade och stå-
kade ut grämema och fann, att den gamla klass|ska
symfonlfonnen på ett fint sätt sku]le kunna stå som
stomme.

Med sju olika typer av låtar är min SINFONIA FOLK-
LORISTICA uppbyggd för en orkester på c:a 40-50
man, d v s en ordinär SORorkesterförenings beUtt-
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ning. Speltiden är 30 minuter, och formen är uppbyggd
f syfte att skapa kontraster f tempo och effekter.

Då låten är specifik i shj art, tillåter den sig inte att
bearbetas hur som haver, utan har mora ampråk på
stiltrohet, varför många regler l en spelmanssymfonf
bott) denna är givna redan vId den fömta takten i par
tfturet.

Då Södermanlands Spelmandörbund och i synnerhet
deras Gustaf Wetter l åtskllliga år varit mig behjälp-
lig på många sätt, är det naturligt att skrlva symf+
nin med deras egen mudk, på derm eget sätt, och
glvetvk å r ockd verket tillägnat dem.

Som låtsymfoni å r den inte helt ensåxrj i vårt land.
Verk från tidigt 1900-tal finns, om än de aldrig spé-
las eller än mindre flnns på skiva eller noter. Som
gåva till Södermanlands Spelmandörbund i andutning
till deras 50-åmjublleum låter jag förbundet föredå
ev. lämpligt tillfälle att framföra spe]manssymfonln,
då man anser det lämpligt.

Prof. E rland von Koch har korrekturlUt verket l shj
egemkap av vårt lands främste seriösa tonuttare på
om rådet bearbetningar av våra gamla låtar. Det har
glatt mig, att hans pcMtlva och uppmuntrande kommen-
tarer gällande imtrumentation och val av låtar, effek-
ter och formläggning så har infriat mina försök att
låta många års strövtåg i Sörmland resultera f en
symfonl för spelmän.

Som åtsklll|ga författare, målare och andra komtnär-
er på olika sätt har gemltat Sörmland, har det för
mig funMts åtsklll|ga |nsp|rationskullor l lanUkapet,
som gett mig impulser till Uväl kammarmugjkstycken
som orkesterverk.

Fomtldem imposanta lämningar, ödemarker och
spelmansmusjk, herrgårdskultu ren, bonderw idoga
arbete på åker och äng, mälaröamw idyll och gamla
gruvom hotfulla mörker, om ramningen av parkland-
skapets lövträd eller den svåjt mörka barrskogen lik-
Bom den vlndpkkade kusten i öster med sinå karga
klippor - det är motiv sorvl kan föda åtsk|l]iga musik-
verk.

Om vårt landskap på så Blitt ligger till grund för någ-
ra verk f min opudkta och en del annat f|nns i sklss,
så vIll jag slå ett slag för musik, där traditionella
medel används, gärna byggd på grund av landskapets
egen musik.

Eftersom jag inte vill göra våra miMker arbetslösa
genom att använda mig av datamaskiner för att fram-
föra muslk, intremerar det mig mera, att låta noter
och lmtrument användam

Det å r mycken och stor hjälp, soty] spelmansförbundet
har bestått mig med under många år. På det här Båt-
tet vill jag betala tillbaka - med ränta hoppas jag!

Dag Lundin

MÄLARÖSTÄMMAN
FOLKLIGT SPEL OCH DANS

Spelmans- och dansarstXmna komner att Xga rum lördagen den 29 maj i976

på R3rby gård, Lovö.

PROGRAM:

J3.30 MusikgudstjXnst l Lovö kyrka md spe)mXn.

\5.00 STÄMMAN BBRJAR, uppspelningar med möjlighet till dans på intilliggande
dansbana. Buskspel och buskdans. m.m.

19.00 DEN ORGANISERADE DANSEN BÖRJAR. På utedansbanan mest "gammaldans"
och på logen mest Xldre folklig dans.

Kaffe, läsk, korv m.m. i serveringen.
Entré: '5 kr.

KOMMUNIKATIONER:
Extrabussar på linje 303 från Bromnaplan kl 13.00 (till Lovö kyrka), kl 14.30 (till
Rörby gård). H-kortet gäller! P-platserna begränsade!

UPPLYSNINGAR OM STÄMMAN: På telefon 0s-s7 91 s5.

ARRANGÖRER:

MXlarö Gille, Lovö hembygdsförening, Adelsö hembygdslag, FXrlngsö hembygdsförening
och Ekerö kulturnämnd.
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Detta var det sista numret i temaserien
om olika dansform er. F rån nästa num-
mer kommer Sörmlandslätens tema att
bli traditioner från olika delar av Sörm-
land. Vi börjar med Rekamebygden!

Bidrag till bladet siincls till redaktionen

före l auµnisti!

Fatta pennan l

SÖDERMAN LANDS SPELMANSFÖRBUND · SÖRMLÄNDSKA UNGDOMSRINGEN


