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NY TEMASERIE
Arne Blomberg
Förslag om temanummer för åttiotalet mottages
tackmmt under de kommande åren.

Detta nummer av Sörmlandslåten utgtSr det första
l en ny temaserie. Vi kommer l sju avsnitt att
bftvis prmentera traditioner från olika delar av
vårt landskap.

Härads|ndelningen är inte alltför välkänd utan kräver
kamke en presentation. Så här står det f Nordisk
Famlljeboks fOrma upplaga:

Redaktionen har valt att följa den gamla hära&indelningen och l varje nummer av bladet presenteras två härader. Eftemom Sörmland beMår av 13
härader, kommer det s18tå temanumret att behandla endmt ett härad. Till detta nummer sparar
vi därför vårt största härad. nämligen Oppunda.

H å r a d , mindre folk- och låndom råden, hv[lkäs
hufvu&yfte ursprungligen synes hafva varit af rättdig
natur, nämligen upprätthållandet af allmän frid och
Mkerhet, men inom hvllka väl äfven under hednatlden
förekom gemenmm gudadyrkan (offer) vid tingen.
Wraddndelningen leder sltt ur-sprung från forntiden
och förefinnes 1]0s nästan alla germamka folk, om ock
namnet härad endast tillhör den skandinaviska norden.

Med denna indelning kan red stolt lägga fram följande utg1vnlnpplan för Sörmlanddåten för resten
av ®uttiotalet:
2/76 Vmer- och Chterrekame

I detta nummer presenteras alltU de båda häraderna
Väster- och Chterrekame och i nämta num

1/77 Åker och Selebo

mer fortsätter vi österut och till trakterna kring
Strängnäs och Marlefred. Bidrag tas tackmmt
emot! Speciellt efterlyser vi bildmaterial. Många av
bilderna i detta Rekame-nummer saknar all anknytning
till bygden. ..

2/77 Svartlösa och Sotholm
1/7s Öknebo och Hölebo
2/7s Daga och Villåttinge
1/79 Rönö och Jönåker
2/79 Oppunda
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REKARNE

REKARNEBYGDEN l SÖDERMANLAND
Ur "Runa". fOrm häftet ]s42. Dybeck
Rekarnebygden tmtår af flacka. långsträckta uppvallningar. hvflka genommWvas af mar-sko©ga.
till utseendet nedtryckta, stÅifva memträckor.

Blott ett exempel: "jag frågade fllkko, "
Jag frågade flickorna. I Wcstm. såger man:
"ja fräkte flekkuna. "
Vi skulle knappt anfört sistMimde ommändighet, om icke innebyggarne uti ett närliggande
Härad, nemllgen Daga, utmärkte sig. jUst
tör en Udan värdighet och manlighet l uttalet.
VI hafve icke hört en skönare svenska, än
här.

Skulle benämningen kunna härledas från namnet
Reckar. är den gamka gammd. Ordet förekom mer nemllgen l urkunder af erkänd ålder.
Någre hålla likväl före att det rätteligen är att
härleda från reda. utreda. utr"ustä. eller rida och
R5regifva att Rekarne "varit en vIBB indelt trakt
för Red-karlar eller dem. som bordt tjena till
tjäst. och deraf fått sitt namn". Ordet Redkame
förekommer dock, obs veterligen. hvarken l
äldre eller nyare handlingar.
Förklaringame kunna utan svårighet sammaxjjemkm. Huruvida i fordomtfma, Rekarne innefattåts l de båda nuvarande häraderna ChterRekame och Vmer-Rekarne, låter slg svårligen
bestämmas.

FOLK -SÄGNER

(Rekame)

Ur "Runa" ]s49
Två syskon. en gosse och en flicka. bodde med
deras gamla mor bort i skogen. Gossen vallade
om dagarna byfolkets myckna boskap och flickan
gick va]] med mor sins enda ko.
En morgon begaf sig gossen, såsom vanligt, till
byn och uoläppte kreaturen. Flickan löste vid
mmma tid modrens ko, och skulle de mötås å en
lågt i skogen.

Rudbeck vill hafva det dilunda:
Rekare, det är konung. Hela Svearnm land runt
kring Laugen eller Mälaren kallas (kallades)
Rekame-bygden, gkiftat j Västre, Norre, Södre
och Östre Rekarna, emedan Konungarna och all
dess förnermte Slechtingar hade der sltt ute.
Likasom Wingåkrarne Msétts leda sln upprlnneke
från en främmande folkmm. är en "stamolikhet"
vorden tilldelad äfven Rekame-boerne. Den torde
likaväl vara lika obevislig, som den är obevisad.
Icke demomindre ursklljes utan svåtl"bet hos
Rekarne-boerne egenheter, i afseet . å såväl lynne som språk, serdeles uttalet, ehi" u de tvifvcjsutan äro att härledas ur andre ommändfgheter. EJ
utan skäl har man anmXrkt en härmtådes rådande
trouighet och t|lltagsenhet. Déssss anförvandt å r
hetta och den saknas Icke här. De äro af ett, för
att så Uga. sjelfv|skt l lynnet, ett drag, som,
ehuru l ädlare bemärkelse, fordomdags tillhört
hela Svenska folket.
Rekarne -boen står j följd häraf. hos grannarna l
ett visst rykte för dugtighet eller karlavulenhet ,
ehuru, af nyssanförde skäl, han Icke äger ett
deremot svarande ameende. Språket. särdeles
110s allmogen kring Städerna, närmar slg gamka
märkbart skriftspråket . Uttalet är raskt, men
mknar värdighet , och hvad utseendet beträffar,
företer det blott egenheter, utmärkande Svemka
folket i allmänhet .
Härd tales&ttet 110s en skrytande Wingåkrare: "Hvem lir ej så god, som en bonde
på Rekame".

Systern anlände tömt till tägten, och fick kort
derpå höra hur det hojtade och bölade l skogen,
så att hon kunde godt förmå, att brodren med boskapen voro l hamn och hå].
Nu fick hon ock i närmmte smågkog sé kreatur,
soit1 lupo både härs och tvärz flåmde och dröpo
af svétt. Fllckam lilla ko började härvid skälfva
och låta illa.
Ropen och hojtandet närmade sig mer och mer,
och tillkännagåfvo tydligen brodems mt. "Bror,
jaga inte kreaturen så, jag talar om det för mor"
ropade den ängdlga. Jo, ropen blefvo än mrkare
och boskapen tog då till att ränna än värre.
Omsider får hon syn på pådrifvaren, och denne
var icke brodren. utan en liten gråklädd gubbe
med staf l handen och ett mört bockhorn vid sidan.
ldkellgen jagade han tmkapen fram och åter, såint
slog den. så flickan kunde gå åt af gkramsel. De
kommo Ibland alldeles inpå henne, men veko då
alltid tvärt af, och gubben sYTltés mån om, att
flickan och hennes lilla ko icke ofredadem
Det underliga fUprånget ville aldrig taga dut,
man kunde grannt se. att gräs och örter på marken förgingo, och flickan tog nu till att Hörgråta,
hållande förklädet för ögonen. Men vid det hon en
gång lät detta nedfalla, voro både tmkap och gubbe fömvunna, såXVlt marken lika grön Bom förut.
En stund derefter kom brodern med sina kreatur
och flickan omtalade för honom hvad Bom hade
händt. Men kreaturen ville der Icke äta ett strå,
utan måue en annan trakt l skogen sökas.
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REKARNEBYGDEN
Förr och nu
Bd Björkman
Rekarnebygden är en mycket gamma] bygd, vilket
bl a de många fornlämningarna visar. Bygden
torde sedan urminntjs tider ha utgjort en viktig del av svéaland, med sitt centrala läge i
målardalen.
Enligt en teori Uall ordet "rek"jom ingår i
Rekarne, i forntiden ha utgjort benämningen pä
hola hjältnaredalen och därtill amlutande delar av mälarsänkan. Av ett ursµrungligt Ur-rek
skulle UJunda Östérrek, Västérrek oah Närrek
(Närke) ha uppkommit.
Rek skUle enligt mmma teori betyda linje skiljelinje. Rek bör s&1edes betyda SrXmlandet - ev gränmkogen - och bör då ha avsétt
grämen mellan svéar och göter (väst6ötar)
Bom i forntiden utgjordes av det s&mmanh&ngande skogsbälte Bom börjar på Södertörn, genom Mälarmården och Tylöskogen, till Tiveden.
Med Mälarmården menas de (nesbyeda sko shöjderna söder om RokarneUiicten.
De bägge Rekarne-häraderna utgör en sammanhängande slättbyggd, sOtlj stMicker 3iS från
Arboga i vä9tér och förbi iSskilstuna i 0stér,
på södra sidan om Mälaren.
Bygdéns centrala läge har inneburit au geder och bruk till stor del inf!uerats av de
olika epokernm moden.
Det finns därför mycket litet bevarat av
äldre tidérs däns, muUk och dräktskick, om
man jämför med mera
bolerade trakter i
Sverige. 3idragande omak till detta har varit den tidiga industrialiserinnn och närheten till ldälardalem m&nga städer.
På mig har ankommit att följa upp hur våra
intremeouiråden utvecklats under 1900-talet,
vilket inte varit u lWtt. Vill dock här redovima några uppgifter jag hittat under mina
ftksök att följa hur "dansen bort i vågen"
överlevde, och s& Bm&nin6om ju?i att bilda underlag för våra organimtiot .'s verksauet.
~
3land det fömta jag hittade var detta damprogram, i en bok av Arvid Karlmon -"Éski]m
stttna - min f6delséståd"

ETT DANSPROGRAM ÅR 1849.
l. Promenad, Polonäs af Schnötzinger.
2. Pesther-Walzer, af Jos. Lanncr.
3. Martha·Fransäs, (öfvcr melodier ur Operetten
Martha af F. von Flotow, af Strauss.
4. Fogel-Galopp, af Gungl.
j. Gabriden, Walzer af Strauss.
6. Seraphincr, Fransäs af Lanner.
7. Polka Mazurka, af Gungl.
s. Carlsbadcr Walzcrd Labitzky.
9. Fransäs.
10. Champagne·Galopp, af Lumbeyc.
Il. Victoria, Fransäs af Lanncr.
12. Miinchner, Polka af Prosascha.
13. Hambo-Polkctta, af Gungl.
14. Sophia, Walzcr af Strauss.

Det är inte myoket av svcnsk bygdekultur i
detta borgerligt präglade program. Fåst polonäs, vå18 och hatobo låter Ju bekant.
1Uutet av 1800-talet höll Eski]stuna-borna
Bina fcstér i Snopptorps brunns nedlagda anläggningar, Invid nuvarande Vilsta campingplats. Denna plats var även med i didcussiotmr<u när man planerade att anläua en Polkéts Park. Den gamla hälmobrunnen kom dock att
råtss ooh Éski]Mmna Folkets Park anladés 189s
på den plats där den nu lig6er·
Parken torde enom åren ha haft åwkillia ar
rangemang som bidragit till bevarandet och popularimerandet av by6dekulturen. Redan 1904
anordnades "Stor FolkNSndag med täflingar och
bondbröllop". Av tidningsreporta(Se från féstén
framdr att 7.000 personer "med odelat bifall
mottoga de god& arrangemangen. Sämkilt gjorde
gjg bondbrSllopet med sina karakterimtiUa
typer".
Foto från re3[en vl9ar ett XlkdanUag med en
spel=an. f)r$ktskicket sYYlés dock inte ha stUde:ats tjä ot djupare av de medverkande då kavaljererna bär Hips till Mna bygdedräkter.
j
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Föredrag, idrottstävlingar och teater synes ha
vtrit de vajÅi åst förekommande dra6plåstrerL
till Parken, i börjanav seklet. Och så dam fSrståss. Vad som dansades har jag inte hittat
några direkta uppgifter om, Både gammal och modern dam har Ukert stått på repertoaren. En
antydan om repertoaren finner man i tidningen
Folket 14 aug 1918 där sibnaturen Dolly med en
suck vädjar till parkstyrelsen att i fortUttningen spela "damernas vald' då "Herrarna äro
ibland u oförlåtligt tröga eller kamke blyga,
bä vi flickor får dama med varandra hela kvällarna!' Dagen därpå meddelade samma tidnixi6 att
fliokorna,redan såmma Kväll sorj imändaren var
införd, "haft det förtjus&nde nöjet att välja
un kavaljer i en smäktande vals. De tröga och
blyga herrarna drogos med i svängen som dammkorn i en vårvind"
Man damade inta bara i Folkets Park. Runt om
i bygderna fanrjs ett antal dansbanor. Tidning"
en Folket har i april-maj i år haft en artikelserie om dema. Där har Allan Branting och Kåwc berättat om "dambaneeländet".
Under 20- och SO-talen t"anns dambanor i så
éSOtt Bom varje Bocken. i3oxmökna dansbana,
Skrivaretäppan i Sko6stcjrp, Stensholm mellan
Skogstorp och Stenkvistå, Ärla dambana, Solskina L Li3ttt, Vlistérmo dambana, Lövhagen i

5
Näshulta, Brunmparken, Gröna Lund och Ériksborg, alla tre i Hällbybrunnstrakten, Kvickgunds dambana, Hammarby, Vallby, 0stra, KJu"
la dambanor, Tallbackéns och Väsbyholms dansbanor utanför Tomhälla liksom Torshälla Polkets Park är bland de anlWggnin+r Bom omnämns
i denna artikelmerie.
Samme Allan Branting har rör mi berättat mycket mer om Bina danstil18tällninnr. Vintertid
damade man inomhus, t ex i gamla ridhuset vid
Careligatan, Godtemplarhuset, NTO-lokalen vid
Dalbergs backe, alla tre nu rivna, Puruhov,
Folkets Fjus, Borgen L Skogwtorp, Bott: ännu anvävids och där bl a NUhulta Folkdamlag har Un
ungdo=verksaUet, såAt på olika hotell. T ex
Stådshotellet, KvickmnU hotell och Stådskällaren l Tomhälla. Även en del
kaféer hade
dam.
Iden mn dansade inte bara inomhus på vin:ern,
Var det 18 på EUilatuna-Ln fanns där er. sr:ridskobana sotn man damade på, 11KsoW sénare på
Tunavallem isbäna. Det fick dock inte vara för
kallt för dä kunde inte mäss=swugiken spela.
Dambanorna synes till en oörjan varit privatägda. Skatte-problem tycko dock ha bicjra3it till
att de arrenderåts ut till olika f6reningar.
Speciellt idrottsföreningarna verkar ha varit flitiga f0stårrangörer vid de olika dansbanorna.
En privat nöjeHokal, kafé Gillet, hade en
"Gillesförening" för att Uippa nöjemkatt.
varje damkväll fick de danslystna lösa ett
medlemskort, som entrébiljett. Några sammanträden förekom Bivetvi3 inte. Kafé Gillet lär
ha brunnit ner.

"Kapelle t femman"
"Käppellet Temman" var även husband i NTO-föreningen Enighcts lokal på D&lbergs backe, där
de var medlemmar och utgjorde ankare i verksamheten och styrelsen.
På dambanorna dansåde man allt "från samba
till hambo" enligt Allan 3rantixi& När toan på
2O-talet introducerade jazz-va18 väckte denna
oskyldie dåns ånstöt hog Unga. NTO-arna på
Dalbergs backe förbjöd damen (då Lövstrandarna, Edvin och Konrad, såÅe irrånk När de
sédan spélade på Un dambana i Solskina tvingades de falla till föga för dampubliken och
låta Folke spela upp till jazz på dra6spelet.

Under 20-talet imtallerade sig 'Éammeldans0ns
vänner" på Frimurarhotellet i Eskilstuna och
hade regelbunden dam. Vid denna tid börjar
man ockM Be föraninarna till vad Bom blivit
våra dagars rolkdans- och spelmansrör0tge.
Godtemplarnm ungdom och iÅrottsförening, GUIF,
Allan Branting vet att berätta hur man reste
startade ett folkdamlag 1915. Detta var verktill dambanorna på lmtbilar. Först direkt
samt i mer än fyrtio år, men tycks ha somnat
på flaket.
Senare
med
sofror på flaket
i början på femtio-talet, sécjan damledare
och en premenning som skydd. Så småninboln
flyttat från orten. Föreningen tillhörde en tid
blev bumar de vanliga färdmedlen. Om man inte
SvenUa Ungdomsrinben. Detta var dock innan
hade en cykel Nrgtåss.
vårt digtrikt, SörmlänUka UnC'domringen bilHan kan också berätta mustiga himtorier från
dats.
dambanelivet. Idrottsför0ninarnss starka vakt- Även Tomhälla IOGT samt SSU hade folkdam på
er synes dock inte haft nagrs stXrre problem
programmet i bXrjan av seklot. SSU:s folkdansmed att upprätthålla ordnin en. Speciellt inte
1&B hette Apell.
om de var några av Eski13tunas kända brottare
eller boxare.
r,t"
Allan beHittar att wuUken i~de vara av skiftände sla6. Allt från ett en.a.mt dranpel eller
piano till Mora orkestrar. äpeciellt Mnns
hem "Lindells cmcé9tcr". Ertii t en 'appvisad
bild bestod denna av :re dra spe]are, varav e:.
kvimjiW, er. bar.jo er. fiol stimt ba:teri. Alla
séjc orkeste=edlem=arr.a kunde spela CBO! ock.
vännen Allan :jir,n3 med förtjusnir
ni: de :tl1
omväxlin¢ 3pe!ade låtar på denna Ut:ntnS.
En annan populär £skilstwm-orkegter var "kapellet femman" bot, var aktivamt på 2C- :jch I.ctalen. Enligt en av orkéstérmed)ewma:na, Pojke
Lövstr&nd, Stigtomta
var de en Bmj=ja!dansorkéstér med utttningen banjo, gitarr, dra®spe!
och två fioler. Orkéstérn bcstod av bröderna
Edvin och Kortrad L3vwtrand, Edvim svå6er Kari
Erikssovb Edvins bot] Folke s&mt Rune Jonss011.
De ägde och drev So18kina danUmna i månm år.
Konrad Lövstrands maka Karin b :ättar att "man
gjorde nntlemän av bonddråmrna Bom kom i
Btorgtövlar, direkt i från ladudrden, till
danmn och lärde dem hygien, skick och fåsoYj."
Hela familjerna till "Kapellet femman" engageradcs i verksåmheten krW Solmkina dambana
i ListM

VIOLIN-AUTOMATEN.
0
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t'«mn
En viohpeluo utu fil

Detta mm och uoderbam konstverk
som ej bar Un like i Ml& veddl·% fbmim endast i W och i morgon sr
U1& gtimen L mamsell GwmNa Iµ1Huµ ·a1 "id Torm.
Fmrh 50 Un och bvarje uudNN
^ller en
J. NILSSON,
mekmdka
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trettio vuxna medlemmar, som övar varje vecka
i Näshulta kommunalhum Sedan två år har föreningmi även två barngrupper, med ca 60 medlemmar, i Skoggtorp.
Nyåste tij18kottet av grupper inom våra organisationer är Harplaget, en rupp nyckelh&rpospelare dom nyligen ånslutit m till SödermanlanU
Spelmansförbund. De träffäs till övningar varje
tomdag, i Gökmenmkolan, Tomhälla. Alla i
Harplaget har bygbt Bina imtrument sjuva.
Man började för fyra år sedan. P n håller 410
kullen av imtumentbyggare på att bygga Mna
harpor. 33c kullen håller på att lära si
spela.
De två första kullarna är i full dne ooh medverkar gärna vid olika tilktällningar, reser
på spelmanmtämmor och liknande. Trots sin
"ungdom" har harplaget redan hunnit med över
So framträdanden.
Utöver de här uppräknade verkmmheterna inom
våra organimtioner u bedriver studierörbunden gammeldamkumer och kumer i folklig dam.
Motiom-dam är ett begrepp som allt mer börjar syn&s. Flera föreningar ä6nar sig åt denna
populära damform, bl a Frisksport&rna.
Det finns ockBÉ, många medlemmar i Södermanlands
Spelmamförbund souj bor inom Rekarno häraderna,
utan att tillhöra någon av de premnterade spglmanslagen.
:4r MCjhr Rekame FcidMamNle mM nmmka lanan ( åPBK0¶N m
.mpkmmd m~mcm CHdhM.

Inom häraderna rinns ockU fyra hembygdsföreningar, som sysslar med 03s närstående verkså7i!jet .

I Uutet av 40-talet bildades E3bcil3tuna gpel.
manHag. Ca 10 spelmän undor Hugo Steens lCdm
ning bör jade träffäs re6elbundet. I detta spél~

I TorUälla rirmg St Qlofs Gille, Bom bildåA0s
på 40-:alet. De driver ett hemby6dsmuseum i
3ergstrmka gården såmt svarar för den kultu-

tnanUag fajins många av dem som lämnat låtar
efter sig
till
lanUkapeu upptecknare. För-

utom Hugo Steen återfanm bl a "iiugo-Peile" Pettérssori och "Lille-Gmtav" Andemson. Eskilstuna spé]nanUag kom så sm&ningom att ha ett såmarbete med det nystartade Rekarne Folkdam Gille, Bom bildades i950. Denna är nu SörtnlänUka
Ungdomringem största

500 medl·mma"·

förening,

med sina
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tidsangtuld,konsulent, Åke Lidholm.
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Rekarne Folkdam Gilles spelmän har sedan s3.ju
år varit benämningen på tre spelujanslag, Qt'vuxet och två ungdomgrupper, verksanuna inom
föreningen - men även medlemmar i Södermanlands
Spelmamförbund. sa gott Bom alla d0sså spolmän
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är ocks& folkdamare. Många av dem är nu verksamma Bom f'öreningUedare i olika funktioner.
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Gillberga Spelmansla6 har vari t verksamma inom
häradet i mer än 25 år. De har orta synts och
hörts på stämmor och träffar runt om i bygderna.
Nr närvarande Wrdet sju medlemmar sO[h trärras
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till övning var annan vecka.
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NäUulta Folkdamlag bildades för drygt 20 år
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Föreningen har sitt s' te i AnckarstuSay" vid
jernbolants gamla fabrik, där den tidic,' °7) var
måtsål. Föreningm bedriver liven ungdomi erksajnhgt i Sahl, Mesta och Ärla. Ett tjug4 .al
damgrupper övar varje vecka. Demutom finm
en aktiv dräkt- och 3löjdsektion och ett par
spelmanslag som bedriver verkmmhet varje veck"·
Föreningen har sedan ett par år en eben, hel-
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scdan av 6yujnastik och idrottsföreningen. Verks a mh e t en h ar va rit s.jf
k
tånde 6n nom å r e n . D dc k
aldriC nerla d. De senåsté 5-6 åren har för-

eningen stÉindigt gått framåt och har nu ca
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rena verksamheten på Holmberget. Genom åren
har de även hunnit framf'ra nio krönik0spel med
motiv från orten.
St Eskils Gille heter Eskilstunas drygt 10 år
gamla hembygdsfC$rening. Studiecirklar, studiebesök samt levandegörande av Eskilstunas äldre
kultur st&r på programmet. Genom att verksamheten äjr belligen i en relativt 9tor ståd så har
man mest kommit att syssla med den borgerliga
kulturen. Nreninen har inte någon hembygUdrd och vill inte ge s19 ut på lanUbygden med
Un verksamhut, utan hoppås att scÅsocknarna
runt omkring skall bilda egna hembygdsförenin@r.
SA har man t ex i Barva, där hembybdföre}liner.
nyligen reor6aniserats. Ca BD medlemmar håller
f n på att skåpa att bygdearkiv, med inspelningar av äldre sockenbor och imamling av
bilder. Man ordnar även komerter och he:aby dsträffar. Föreningen är delä ajre i 3arva bygdegård.
Esbjörn s1Apanna hette en stor drott Bom levde
på 0sterby gpds, Råby Rekarne, under 13- och

1400 talet. Han har rått ge namn åt "EUnjörn
Blåpannm Gille", som är en två år gammal hembygdsrörening med ca 70 medlemmar och Bom har
Un verkmmhet i Tumbo och Råby Rekarne. Fester
rundvandrin&ar och studier av hembygden står
på programmet.
Vid Udan av hembygsf6reningarna finns även
"Köpm&ngst&ns vänner", ca 150 entusiåstcr Bom
R5möker rXdda den gamla huvudgatan i Eskilstuna. Man har skåffat hantverkare i de gamla
husen, ordnat aktiviteter kring den gamla affämgatan m m. För närvarande håller de på att
d igenom remltatet av en fototävlan kring
mtan. Föreningen har varit verkmm sedan 1970.
Detta var remjitatet av mina små sttidier kring
våra organisationerg,och närståendes, arbete
och utveckling under igoo-taKt. Jag vill inte
på något sätt göra gällande att detta är något
vetemkapligt arbete. Har bara velat vidarebefordra vad jag ]äst och hört, och kan förUkra
att det uppdra6 Jag fick av mina kamrater i
redaktionsko=mitten har inneburit många intressånta stunder.
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%kiirSpaltea
Lillemor Wennerström

Ett halvår har gått scr] f7$rra numret
av SörmlandMAten och en hel del svensk
folkmuMk har hunnit komma ut på skiva.
Kvalitoten hr Bom vanligt blandad och
tyvärr verkar dot Bom om jag känt en
övervhgando negativ roaktion för skivorna den här gångon. Men, kamke Jag bara
varit på dåligt humr n&r jag har lyssnat, vem v0t. Så det bästå är naturligtvis att du %JKlv går till din skivhandlare och ber att rå lyssna innan du bestämmer dig.

När Jag lymnat en del på skivan så
inger jag tyvärr att det Kr sårnma Bäk
med innohållet. Allt Kr helt grammatikaligkt ( resnät; muMkaliskt) riktigt. Pors Harw på fiol och Annie Abrahatmson, orgel, behandlar sina in3txmjmént alld010s utmärkt. De spelar
också Bätnma liSt pÅ samnm gång - men
helt och hållet var rör sig. Ingen
har ly3snat på den andro, fbmökt anpa3sa sig, utnyttjat det andra imtrumentets klangr&rg. Det ktinn3 3otn om
do 3ått med ryggarna mot varandra och
helt och hållot koncentrerade sig på
Qtt notblad framför ögonen.
Innehållet är låtar rrån diverse
plat3er i Dalarna, men urgprung3ort
eller dialekt 3pelar ingen roll på
den här gkivan.

LÅTAR TILL SVENSKA BYGDEDANSER
Dono t SLP-2060|
Sonet har tagit Svor Europarilms gamla
ixwpelade band och det Kr nu ett urval
ur désså Bom ligger till grund fbr den
här skivan. Ingvar Norman har Barnman3teillt och Björn Ståbi har producorat
och den som förekommor m0st på skivan
är också Björn Ståbi. Vi får höra Ståbi
spelande Rhttvikgpolskor, BodapolNkor,
Bingsjtlpoglkor, Ormpolskor, SEirnapols
och en valm. Som medspelare har han
Pem Hanm Kalle Almiör och Ole Hjort.
Det här Kr alltså 0tt litet 3mörgågbord med Ingvar Norman-polMcor. Men
ett smörgåsbord har Ju en tendem att
bli en enda röra nåir det vIll kommer på
tallriken - och det hXr Kr tyvtirr inget
undantag. De rl0sta låtarna är i alla
fhll dambara, men into alla, och de t
borde do ha varit när de är mmmanstäl]da f75r att danga3 till.
I rtittvisans namn skä vKl framhållm
att det inte bara Kr dalamuMk på skivan$ B0nCt Lörberg spelar en långdans
f"rån Öland, Bengt Lindroth och Bd Isaksson spelar två värmlänMka po]Mcor. En
schottis f"rån Värmland och en engelMca
rrån VKstorgöt]mnd rinns ocKU med, men
där spelar fbr sKkerhcts sktill Ingvar
Norman Bjalv, så att allt sk& bli helt
riktigt.
I.ÅMR U'I'ATÄ (EMI O62-'}72?7)
Omslaggtexten på skivan börjar: "Låtar
utatåi Kr ett okonventionellt och rräscht
s&tt att förmedla rolkmugik genom en litet annorlunda inramning utan att för
don skull göra avkall på det onkla och
omedelbara Bom kännetecknar muMken. "
Fick du ut något av detta? jag får inte
ut annat ein en mhngd ord, sotn i och Nr
sig är helt riktigt grammatikaligkt
ganl|nangatta, men Bom Miger åbsolut
ingenting.

FOLK OCH RACKARE

(YTF fO240)

C'";µn KJellman och Ulf Gruvberg har
åt " kommit mod en skiva med balladu g. Det är alltså dorm andra efTor
succén med "Mod rötter l Medeltidon".
Den här plattan är de sjEilva mer
nöjda med. De har rått välja musiker
s jälva (Kalle Almlöf, Jonny Soling,
jörn jemen och Tommy Johnmn) och
kunnat påvorka melodierna mer ockU.
Men sOfTl 1yssnare kéinner Jag mig into
lika nöjd. Rent Inusika]i3kt är don
bättre, men jag vill inte att en An
här Mciva ska vara mu3ikuligkt perfbkt.
Det här är inget som JaCS Bitter påssiv
och lys3nar på, jag vill gjunga med,
känna rytmen och dama eller åtmimtoner stampa takten. Det kan jag inte
här, melodiorna känm fUr vaga, RSr
kons tmus Lkaligkt tillrä t talagda. Allt
låter så fint, att jag inte töm 3junga
med.

9
OVARSLE

DEN LÅNGE DANSEN

(EMI 062-35304)

Gruppon Ovarwle från HhlMmgland består av Ingrid Erikmon, Marit johansOXl, Lena Johansson, Holon Norin och
Göran Westling, mmtliga i åldern
14 - ig år. Do rramrör med 3tor ontu9iä3m och "kommunalmusikskoleingpirerät", låtar av skilda slåg. Polskor,
gånglåtar, valser, engolska och u
några vackra vi3oxu A1]tsammam ackompanjerat av små glada gkrik. Här är
alltså en ny generation med f"lockgpelare.
Om du söker mugik att darwa
gå är det hhr ingenting.

olter,
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(MNld 66P)

Här rinns Bkivan med stort S fbr er
som vill dansa UKngpolmka. llola bju
långa spår rinns med Jämn muUk och
regten av de femton melodierna Kr blandat markerad po18KM valm , engoIAkä och
långdam .
Det finm mycket att hämta för dig Bom
vill spola ocKU. Till varje låt rinns
noter, om du sku110 tycka dot Kr rör
svårt att lära på gehör.
Gruppen Bom spQlar, en sämling ungdomar rrån Skåne och Småland, b0står av
7 perwoner, men do spelar Bämtidigt på
a nda3 t fb m av IA tarna . Dkre im Ila har
man delat upp sig i sMgruppor på två
oljor tro pemonor. Och do som spDlar
hetor: Eva BlomqMst ( fiol) , Ollo Johanmon (Mol) , Göran Jönmon (Mol),
Sabina Krimtenson (Mol) , Göran Skytto (no it) , Klas Göran Wahlgren ( träskoriol) och Karl-Eric Winberg
(klarinett ) .
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STAM!', TRAMP OCH LÅNGKUT
Hurv KRLP-2/Sam-digtribution)
Kalle Almlöf och And0rg Rosén är det
Bom spel&r och Bom alltid när And01's
är inblandad, blir det inte bara muUk Bom bjudm utan ockU flera Mdor
mod intressant 1&sriing, om muUk och
om danm En del i och f75r sig mor
charMullt bin vetemkapligt. Man
rår ]Åisä om polmkor, springlekar och
långdamer, om deras uppkomst och
utförande.
Det är ocKU den typen av låtar som
de två sp0lar, och dansaro rinns med
hola tiden, u damrytmen Éir under
kontroll. Och man blir verkligen både
spel- och d&nssugen när man hör skivan.
Kalle och Andem Kr inte enmmma,
Birt johan Permon spolar ryra låtar
på kohorn, 'rroskari Anna Eriksson Lolar (ett Ungmitt inom valomuUken)
och Målar Lennart Johanuon spolar på
gpilåpipa och sjunger.

LÅTARNA LEVER

(Sonet slp-207?)

"

0

(GIGA GLP-l/Sam-discri-

Igg0sundsanget kallar sig Britt-Mario
SwLng, Jctjs Kristensen, Ni33e Damberg
och janne Krantz, nhr de spelar tillsåmmam . Och man skulle väl kunna kalla dem on fblkligare variant av gruppon
Gk"us i
ver de
Polskä
Kalle

Dojjan. i en
av 0tt antal
från Envikon,
på

spång0n

f&ntasti3k
låtar; Bom

Egtr0lita del

och My

riSur,

old Kontucky

home ,

Allt Kr impelat med publik och
stämningon är hög både hos Bpolmän och
lyssnare. Men rrågan är om det egentligen lir u kul att Utta och lyssn& på
nllr andra männiMcor har roligt. Och sitta och lyssna Éir dot onda man kan gura,
dam ar inte att tänka på.

En skiva Jag into har hunnit ly33na pÅ
är:
MEDELPAD I

FOLKTON (Forsa

ljud FOilp2)

Det lir Ung av Stof"an Groth. Och spelmännen som modvorkar heter: Kent Borggron, Svon Englund, Göran Sjölund och
Evort Wernborg. hssutom rinng det en
gtråkkv&rtett med; Lennart Stadling,
Åke Beckman, Ludvig Kanfbldt samt
Gustaf .
" r0

bution
"Folkmmik rrån iuittvik och Oro" Lir
undorrubrikon på skivan och dot är Mågnus s&cMtröm och Per Gudmundgon Bom
sp01ar. Två unga killar 3om gått in fbr
att 3pola en dimlokt Bom väl annars är
ganMca väl repreg0nterad på 3kiva tidigam - kanske främst genom pål Olle
och Nil3 Agenmark - men ändå har de
lyckats bra mod att hitta on egen stil.
Man säknar lite den tyngd i 3pelot Bom
rinn3 nEir olle och Nigge 9pelar, det Bom
gör det u 1Ktt att danm, men även den
här muMken Kr mycket hör- och dambär.
Det är övervägande polskemelodier, men
ocks& några gånglåtar,
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REKARNE
Ur skrifterna
Henry Sjöberg
Det finns naturlfgtvk mycket att lika om Rekarnebygden. Men en bok jag fUtnat för ska jag be att
få presentera här. Det är Sam Hedars bok om
NäUulta: En Sönnlandsbygd och dess inbyggare,
utgiven av Norstedts förlag 1965.
Boken ger en klar och redig bild av en speciell
bygd. Om vt ser till mitt specia]jntresse så berättar den en hel del. Här följer ett utdrag ur boken Bom vkar vad Bom finns om dans:
(Sammamtällnfngen är gjord av Lars Berggren).
SId. 102:
Visså tider höll man på Hedensö en dammästare,
"danseur". Troligtv|s i dutet av 1700-talet.
Sid. 1]3:
Anders Arwedson. Denna egenskap hade emellertid hos Mnom Ingått en lycklig förening med kulturella lntressen, varom blandarmat vittna den
litterära håg. vilket han tidigt odlade, och hans
mwlkalkka fallenhet. För båda dessa sidor i
hans vUen torde livet på Hedemö ha berett goda
möjligheter. Född 1736, död 4. 3. 1809.
Sid. ]3s:
Schering Rosenhane, född ]4. 7. 1609, död 6. s.
1663. År 1629-30 åkte han till Park för att stUdera och lärde dg bl. a. att fäkta. dansa. spela
med pik, musköt, såXXlt att spela luta.
Sid. 17]:
I december l s07 rapporterade Sturnegh om hovets
v18telse på Gripdiolm under det badenskka furstelmöket. Han finner det livligare på slottet än på
Gustav Ill:s tid:
"En utvald trämysk teatergrupp, orkéstcr. taffeloch dansmus|k producera dagligen nöjen. Bom
varje afton alternera med spektakel och baler. "
Grevinnan Adekwärd. Piééerne voro dels svensk&
dels på frmsyska och ibland pantomine baletter.
Jag vill påminna mig. att hon givit sex sådana
spektakler i vinter och en bal. Landshövdfngen
har ock givit en, dit över ]00 endast dmmnde unr
domar voro bundne. Salen är så rymlig. att scx
quadriljer på en gång kunna danm. jag har ock
gjort en liten impromptu bal av någre 30 personer.
Eljest visstc man nog att roa sig även på Haneberg
när tillfälle gavs. Det dansades kontradamer, såBom La Prise de la Bastille, Måsse eller greve
Stenbeck. Impromtu och snart kom även "pokk" i
ropet.

Sid. 17s:
Vid Haneberg fortlevde vid denna tid och även Benare en gammal sed, kallad dyngdansen eller dyng"
stÅten. Som av benämningen framgår, hade den
mmband med åkerm gödding. Sedan göddlngen
på fömommaren sprltts ut på trädan och vagnar
och redskap tvättåts f sjötj, lövades vagnarna och
man for upp på gårdsplan. Här kläddes brud och
brudgum. Kronan kring brudens hår bestod av
llngonrlm
I regel utgjordes brudparet av ungdomar, som under året skulle Ingå äktemkap.
Når brudpar och följe voro färdiga, åkte man med
spelmännen i spetsen förbi färderna till utgården
Hökärr och därifrån åter till herrgården, där dansen tråddes på gårdsplanen.
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Ibland hände det, att femten hOlk mmtldtgt med
att årets bränning vid tegelbruket avslutades, så
att även tegeldagarna kunde vara med.
Traditionen låter 0ss veta, att bland mwikantema
stundom återfanns Magnus trumdagare.
Även vId Hedemö flracjcs en sådan Fcsl Tåget utfick från ladugården vid Almtorp och tillbaka över
ängen. Efter återkomsten serverades förplägnad
vid dukade bord på logen. Brukspatronen själv
stod vid öltunnan och fyllde glasen. Festen avdutades med dans.
VId majmången, som vid Hmeberg restes vId den
nyssnämnda logen, kunde lakttagm, förutom de
spelmän som trakterade lmtrumenten, efter vIIkas låtar man damade, "felare" av mera luftig
art. MajMången pryddes av ägg i granna färger
och i kranmma dinglade dockor av näver föremållmde spelmän med fioler. Såväl bönder Bom
herrskap dellogo i dansen. . .
Mellan kyrka och dansnöje pendlade förströelselivet. De längst bort i Bockna boende voro Mssgynnade i båda hämeendena. "Aldrig kommer än
till kyrkan och aldrig får än höra en fiol", klagade
gubben l Tytan för kyrkoherden. ..
Sid. ]79:
Man påminde varann om Nyköplngsbalema, där
jag för några år tillbacka dansat med Gud vet huru
många av de 7. . , . .
Omkring 1820-30-talet ?
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När det gäller damerna pä Haneberg så finm de
lmkrivna f en liten bok f biblioteket. Här följer
ett exempel "Impromptu", men den här lmkrivnfngen är ur Åkerhielnw dansbok 17s5:
I överMttnfng lyder beskrlvnlngen:
St. R. (stor ronde) Premiårcawaljererna göra
pcmette och chassé framför sin moitfé. Secondcaw. gjora detmmma. Sedan dos-å-dos i hörnen
av alla caw. Premiärcaw. och seconddamen
göra half chaine till contraplats, de andra paren
gjöra (olädigt) detsamma, sedan vals af alla paren till sina Hällen Igen, så allémånde med damen till vänster, sedan med egen dam. Slut.
Pröva gUrna damen; den är gamka enkel. Beskrivning på hur de olika delarna (pousette, allémånde, chaine osv) utförs har jag lämnat l min
utgåva av Åkerhielms dambok.
En annan del som år typlsk för NUhulta, alltU
Dyngdaxwen, har Hilding Celander föMSkt att förklara f en artikel l Folkminnen och Folktankar
1925:
"I andra sången av j. G. Oxenstjernas stxxa ldyl1|ska épos Skördarna förekommer en lmkrivning
av en "åldrig plägsed" vid dåttem, gom mig veterligt inte blivit observerad av folkminnesforskärna. men som har stort folklor|stiskt intresse.
Slåtterns slut sk|ldras här på följande Blitt:

Förnyad på en gång med donna bergn|ngs
tider,
En llfllg glädje rår och sig kring bygden
sprider:
Och dutet af den skörd man under ladan bär,
Med hundra lekars ljud af bygden firadt ur.
Bland dessa dagars tal, dem man
åt nöjet egnar,
En lådrlg plägsed än det Norra Sverge
fägnar:
När s18tå gången fylld med Floras gröna
skörd,
Omsfdér hennes vagn är under skjtitet körd,
Två landets ynglingar med blonmerkransar
prydda.
Som Drottning och Bom Kung l qvällem lekar
lydda.
Bland visor, spel och Ung af hela nejdens
tropp,
Ta sistå vålmen mot och föra bördan opp;
Att fira sommarm fest omsider Gillet kalla,
Déss danmr föra an och lekarna befalla:
Då nejden fylles opp. i hägn af nöjéts Gud,
Med upptåg, skämt och skratt och gliidjens
fria ljud.
Någon motsvarighet till den hår skildrade skördeseden - med "kung" och "drottning" - känner jag
inte från Sverige eller det övriga Norden. Det
oaktat finns det ingen anledning att betvivla, att
skalden på sitt sirliga 1700-talsspråk här återgiver en verklig folksed, sådan han Ukerhllgen
flera gånger bevittnat den på sltt kära SkenU.
I Tyskland och andra länder finns mångfaldiga paralleller, med ett skördebrudpar, der Haferkönig
och die Haferkänigin, eller hur det nu kallas. (Se
härom exempelvk W. Mannhardt, Die Komdämonen, s. 30 f. ). Och i Skandinavien uppträder ett
liknande brudpar vid vårem och R$rsommarens
folkfemer, under olika namn: majbrudpar. pingstbröllop, Jonsok-brud osv. Närmmt till tiden (liksoty1 ockd geograMkt) Intill "SkördarnW' sörmländska slåtter-sed kommer "dyngdansen" från
NäUulta s:yj i Södermanland, ddan denna skildrats l Folkminnen och Folktankar. band l. s. ]03 fl
Brudparet (vartill man utdg det vackrmte paret)
uppträder där vid den festliga nvdutningen på dyngkörningen! Då denna brukade Infalla strax
efter midsommar, omedelbart före slåttern, är
tidmvmtåndet Inte så stoirt till det slåttergille.
bott] skildras l "Skördarna",
Emellertid företer denna sktnämnda sed åtsk|llfga
Mregna och anmärkn|ngsvärda drag. som förtjänar att närmare skärskådas. Namnen "kung" och
"drottning" är eljes så gott som okända från Skandinavien - Rletz nämner dock en majdrottning från
Nyland - man kan mycket väl vara ursprungllga
och representera ett ålderdomligare stad|um. Ännu mera påfallande är uppgiften, att både
"kungen" och "drottningen" spel&des av "två hindets y n Bil n ga r ". Kamke beror detta drag som omöjligt kan vara ursprungligt - på den
(t. ex. [rån ChteWötland) kända wårigheten att
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få en flicka att åtaga s19 "drottningens" eller
"brudend' roll: det troddes ju, att hon aldrig
skulle bli gift. På andra håll har hela seden av
liknande anlednlnga r nedsjunkit till en barnlek.
- Slutligen må påpekm den för skördesederna typiska förbindeken med s18tå iåssét och "Bistå
vålmen°'. Detta par, som "ta s18tå vålmen mot",
har säkerligen även i denna funktion represente-

mt Wngens manliga och kvinnliga fruktbarhets
makter. lfksom l u många andra analoga skördeseder."
AlltU - gäck till biblioteket och låna boken.
Om Du är intresserad av de övriga kontradamerna, så hör av Dig så skå jag ordna en kopia åt Dib
0

DRAKDÖDAREN
Henry Sjöberg
och funno där spåret efter Fafner. när han skred
till vatten. Där gjorde Sigurd en stor grop på vägen, och Sigurd gick ned däri. Men när Fafner
skred från guldet, blåste han ut etter. och det
föll ned ovanför huvudet på Sigurd. Men när Fafner skred över gropen. mack Sigurd med svärdet
till hjärtat på honom. Fafner Bkakade på sig och
dog med huvud och stjärt. Sigurd sprang upp ur
gropen. och de sågo varandra:

När man skall dkkutera Rekamebygdem sevärdheter är det helt omöjligt att komma förbi SigurdsrMningen l Sundby sockeri och Öster Rekarne
härad.
RlstMngen är monumental, över fem meter lång.
Texten bott) skrtv|ts in l draken Fafners kropp lyder:
SIgrid gjorde denna bro, Moder Alrlkz dotter
Omm för själen Holmgers. fader SigröU.

Fafner sade:
Du svcn, du svén
Born son åt vem är, svén du född
som vilka männlskors barn är du boren.
då på Fafner du blodade det blixtrande svärdet;
i mitt hjärta jagad är klingan.

Men det Bom för 0ss ter sig mycket mer intressant, är den handling som den komtfärdige runristaren berättat.
Sagan om Sigurd och hans strid med draken Fafne
år alluiå känd l Öster-Rekarne på ]000 -talet. För
de flesta folkdanmre är sagan känd. Sedan trettiotalet har otaliga folkdansare danm runt l ring
med färtkteg och sjungit sången som börjar så:

SIgurd dolde Bftt namn. ty det var folks tro i forntiden, att döende måxjs ord förmådde mycket, om
han förbannade sin ovän med nämnande av namn.
Han sade:
Härligt djur jag heter och har hankat mig fram
Bom en man utan moder
fader jag ej har.
som folk brukar,
jag vandrar i världen ensam. . ..

Hört har jag från fordom tid
att örnen far över värld
Nu skall jag kväda om Sigurd den unge
och hans form färd
Gullet från heden bar Grane
Gullet från hed bar Grane
Slgur& svärd blev drakew bane
Seger han 6ver draken vann
Gullet från hed bar Grane
0

0

0

Och så vIdare. Om Du är intresserad att läsa mer
om Sigurd och hans svärd Gram, om trollringen
och dem bakgrund, så rekommenderar jag varmt
Åke Ohlmarks: Sagan om Nibelungarna, Bom flnns

0

l en pocketutgåva från Gebers förlag 1973. Den
magigka trollringen är den Bom inspirerat Tolkien
till Sagan om ringen. Mer om Sigurd och Brynhllde kan Du även få veta om Du lyssnar på
Wagners opera, byggd på mmma tema.

Detta är alltU berlitteken om Slgurds Rsma strid
I Eddan (den poetiska, även kallad Sämundz ej att
förväxla med Snorre Sturlaggons) be rättas l Faf nismal om Sigurds strid med draken Fafner. den
strld som gav Sigurd tillnamnet FafneMmne:

Men framförallt - nåsta gång Du besöker Sundbyholm, Msså Inte Sigurdsrktnlngen!

Sigurd och Regin begåvo sig upp på Gnltaheden
L
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Rapport från MalmkÖping
Midsommardagens kväll använde en
hd del människor till att delta i ett
samkväm i Malmköpings folkets park.
Där dansade man tillsammans med bybefolkninµn Eammddans till spel av
Bror och Bertil. Man kunde också fä
sig till livs lite kunskap om dans och
sång från Fårö. Detta förmedlades av
Birgitta Hylin med god hjälp av Curt
,

Bergström.
Nulurligtvis bland
kunde annat
man
även
dansa s|änkpo|ska,
lill Christina Froms härliga spel. SamIvämet avlöpte i övrigt i traditionell
iolkHg stil.
Söndaµn och dagen K soin i kokvaen startude för de vid det här laget
hårt ansträngda arrangörerna redan
klockan $.30. Mycket skulle ordnas
och del gällde all vara ute i god lid.
Eventuella vilsekomna bilar skulle
fraktas bon så all kokvagnen, den
hdiµ. kunde beredas plats. En scen.
sa all spelmännen och andra agerande
hade en plats att visa sina färdigheter
frän, måste snabbt bykgas. Skyltar sattes upp. för ull inga skulle hamna pä
villoviiµr.
Kl 10.00 började så det omcie||u
programmet med första försök i gubb:tötsliiv|inf¢n..d¢nna välplancradc och
Or dellagarna .sä ansträngande tilldraµlse. Publiken följde kunnigt och
intresserat dansurnas och domarnas
minsta rörelser. Rykten cirkulerade
nämligen att mulningsförsök av domarna förekommit och prov på detta
förekom även under andra försöket.
Domarna hiide ett hårt och av deras anleten all dömu mycket ansträngande
arbete De verkade dock eniga även då
del µ||de den "tvivdakligu" diskvallficerinµn P & a otryckbar anlednins
av ett pur.
Strax före kl l 1.00 lågade man iväg
till kyrkan för all deltaga i en högmässa

i folkton. Del var en upplevelse som eg
går all uttrycka i ord. Lars Palmgrcn
höll en irevHg predikan. kören sjöl'f
under Arne Dalquists ledning vackra
koraler och sörmländska spelmän bidrog med sång och spel.
Efter kyrkan begav man sig till linphuset där själva stämman skulle aµ
rum 1)en blev den avsÖända och Im1iµ föresläHning man i sitt innersta
µtt och hoppats på. Publiken satt pj
bänk,ir och filtar och njöt av det spel
och den $åne som bjöds. Var det någon
som trots allt inte nöjde sig med and||s
kost utan även behövde lite |ekam|ie
sådun. kunde han/hon dra sig bort Kli
kokvagnen som spred förföriska dofter
över nejden. Fanjunkare Tommy Jedhorn hans fader jobbade hårt med all
utspisa alla hungriga. Trots värmen var
det många som slog sig ner i grönµäsc1
med en lullrik ärtsoppa.
Stämman leddes på ett lättsamt och
engagerande sätt av Sören Olsson.
Sörmlands spelmansförbunds ordförande. Efter att ha lyssnat till manga
underburu spelmän och låtar kom så
den nu vida berömda gubbstötsfinalen.
Den blev också en obcskrivHg upplevelse. Nya mutförsök av domarna förekom, dansarna &orde fula antydnlnkjr
till all sabotera varandras dans. Stämningen var pil kokpunkten. En bidra·
µnde orsak till detta var förstås Sören,
som med sina kommenlaloriska anlag
skulle &jorl Benft Bedrup avundsjuk.
Milt under finalen uppläcktes md
publikens hjälp en maskerad på plan.
Domarna blev konfunderadc. dansarna
dros S|& något åt sidan och publiken
höll andan. Vid jvmasker|nf visade del
sig vara den från försöken diskvalificerade dunsaren som ville komma igen.
Publiken och dansarna drog en lättnadcns suck. Sk ulle då domarna lyckas

utse njtµj seµare" NOR verkade domjrnj Iiic under|*j' Var de egentliElcn riknµ (nUa' Skall domare bete
Slf Så cjjt' Den minerade delen av
publiken bjC upprörd Dock. efter nogµjnnj cnsbkb oYcr|aunlnsar kunde
·j resdum meddelas Sqraré med
kmpp mupnal bkv InWård och Arne
Bjunµ Enhp kunntp röster i publiken bjr de dc enda som cgentliµn
kunde djnm Då enhgt tradition l:a
eller 2 j pen måste hamna i Malmkopmg jnbu domarna all Kerstin
Pjrk och Pdh Wamulf vjr väl värda
jIl hjmnj på, 2 j plats. Övriga dd|jEjrc fick uhonµnta hcdcrsomnämmndcn
Sä (ortsjllc dg summan med mera
Utspel jy mrmlandska spelman. Den
nkttµ mmnuyen hade nu infunnit
'If Mjn kunde höra trollbindande
fiolspel inte bara från mn utan också
från ohkj bOm av området. Allt var
precis som det skulk. Ett uppskattat
|nslje! bdru* Birpm Hylin med. Hon
bcramdc om danser och sånger från
Fårö och vmdc prov på delta med
hjalp a' månµ dansare.
Den o1Tmdla delen av stämman var
nu c*entEµln slut. men varken publiken dkr spelmännen var riktigt nöjda
sä under Söcens taktfasta ledning tå·
Sade man ncT till Hembygds@rden för
all där (uclsätla med stämman under
helt imp .vy , . ,, o. former.
Sammanfattning. Det var en underbar dag för både spelmän och dan·
däinsare. Rck.irne danskig som ställde
upp och spehde. stärkte sambandet
mdbn »pdman och dansare. Hela
stamman fick l ett fölkligt tecken och
leddes på ett lillika (dkligl manér av
Sören.

Gudrun K

t
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Södermanlands Spelmansförbund 50 år
[k% Udm spdmansförbundct i landet, SödcrmanLukK fyllde 50 år 1975. Det bildades alltså år 1925.
Fimtdu har orsakat ett stort srämmopådrag under
" " ' '"' Ej mindre än sju spemanmämmor har
ån a' mpdn.
W ur$p'un§li¶a initiativet till bildandet av S0·
Euinhnds bµimansförbund togs av häl$in§'n
,r— Erik Ost, som redan år 1924 Ej,orde allvarnp
toeKjk ju sjmordna spQmänncn i armland. Bl. a.
fomSkte han vid ett tdlfälle intmscra greve von
Rmam på Rockdscad au lämna dconomiskc bidraj;
till spelmänncns verksamhet. Greven lovade lämna
20:— kr, vilkcc jon Erik tyckte var i minsta laget
och frågade om an inte kunde få komma till slöt.
tee
s da.200:—
Detta kr.
beviljades
med
att Fan
re·enoch
$känlr¢
Och inte
n%påföljd
med det:

lät även skjutsa Jon Erik till prins Vilhdm på Sten.
hämmar som även blev intresserad av låtmusikcn
och skänkte lika stor summa som greve von Rosen.
Xven andra hcrqjårdar i Sörmland besöken av Jon
Erik, som för egen dd ej rog ett enda öre för sitt
besvär.
Jon Erik Osts idé om ett spelmansförbund i Sörmland förvcrk1iµdes året därpå vid en spelmansstämmj i Malmköping.
Cpdnwnodrrl

Han tog många initiativ. Bl. a. fömökte han på ett
tidigt mdium bilda ett Rfkdörbund, men frågan
var för tidigt väckt, ty det fanns då endm några
få verkmmma förbund l mellan-Sverfge. Han bildade ockd Stockholms Spelmamgille och det var
då hans allvarmxnma mening att denna förening
skulle v&ra ett embryo till ett nytt rlkdörbund.
Det gick ju inte Bom Granhammar tänkt sig och
omaker'na till detta var många.
Med Jon-Erlc Öst hade Södermmlands Spelmamförbund goda förblndeker under hela hans levnad.
VI bedömde honom gom spelman och Bom sådan
var han ju en mrhejare. Förbundets förste ordförande, godUgare Seth Carkon, höll stj'vt på
Mnom. Vi gjorde Jon-Erfc till hedersmedlem vid
sidan om Prim Wilhelm och kom ihåg honom och
uppvaktade honom ända till hajns död.
]93s hade vi sörmllinningar en Btor spelmansstäinma l Malmköping och Flen med kompoMtionm
tävlan och uppgpeln|ng för Zorn-märket. Medlemmar l juryn var Sven Kjelktröm (Stor-Sven som
Jon-Eric kallade honom), Olof Andermon och min
ringhet. Ordförande var Ivar HulWtröm i Flödafors och han hade kallat till hjälp många storspelmän, mést från HWldngland. Bl. a. medverkade
en stor grupp teater- och spéikunniga Wkingar,
Bom framförde "Ett häjMngebröllop l ord och toner". Ledare för gruppen var en änkefru Härdelin
- gammalfarmor till Tore Härdelin l Skäggm&nslaget skulle jag tippa - en förtjumnde dam, ett
mönster för de unga hälsingestintorna.
G.W.

JON-ERIC ÖST OCH SÖDERMANLANW
SPELMANSFÖRBUND
NÅGRA MINNESBILDER
Om man läser Spelmandret 1976 och dess magra
notis om vårt förbunds 50-årsjubileum, får man
wu den uppfattningen, att j E Öst medverkat då
vårt förbund bi]dades. Så är Ingalunda fallet. jonEne tiggde pengar av Prtns Wflhelm och greve
Erik von Rosen, det är riktigt, men dessa slantar
km a icke de sörmläjndska spclmännen till godo.
ÖUt mr dyr l drift och behövde sannerligen själv
pe£*ulja.

~s egen dotter, Nicolina Öst, har skrivit en
ojalvbtogmfl. Hon har då sannerltgen inga beröm=slEKk ord om shj far som make och famlljeförerjare.
Som Rsreläsare var han odräglig. Han pratade under sm mumkaftnar om helt ovidkommande ting,
Inte alls hade med svengk folkmiMk att göra.
i»omom f6rde han ett högr&tat tal och talade
ett obihht erpråk.
Deo Bom blkhde vårt förbund var Ernst Granhammxr. tillgynlogsman på Riksmuseet l Stockholm.
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REKARNE
Spelmän och låtar
Arne Blomberg
En av Spelmansförbundets bästa inveMmringar genom tiderna var den stora folkmusiklnventerlngen
1936, På förbundew uppdrag reste Olof Andermon
runt l landskapet och remltatet blev dryga tUsén talet låtar, Bom OA systematfserade på samma
sätt Bom skett l Svemka Låtar.

för sina sparade spelmanspengar kunde köpa sig
ett torp. Karl Andersson spelade ofta tfllmmmam
med Alfred Andersson l Brånne och Alfred jomson
i Jäders by.
Tomhälla

Ur s&mlingens spelmansregister har jag sockenvis
sökt efter spelmän från Rekame.

Lantbrukaren F ram Oskar Pette rgson. Skäcklinge,
född ]ss2 l Gillberga, lärde slna fOrma melodier
av sin farbror Karl Pettersson, md 1850 i Munktorp, Västmanland. Mudken vandrar ofta l däkten: Fram Oskar Pettersgons farfar. Per Ersson,
var spelman och en BOll till Petteimon. Folke
Pettersson, född 1912, är fiolkunnfg och har spelat på både bröllop och damer "emellan Stränpäs,
Kungsör och Oja".

Vallby
Sex låtar tecknade OA upp efter snickaremästaren
Karl Lönnborg i Fridhem, Vallby. Lönnborg, som
ursprungl|gen kom från Ludgo, hade lärt många
av slna melodier efter färgaren ValUtröm l Gryt.
Lönnborg var född 1859.

Lantbrukaren och fjärdlngmannen Karl David
Karlsson f Folkema (född 18s2 i Råby-Rekame)
har lärt fiokpel av skomakaren Olof Olmon från
Råby-Rekame. Oisson var född på 1840-talet.

jäder
Karl Hjalmar Andersson, född l s76 i Husby l
jäder, gjorde s|n tönta fiol av en brädlapp - han
var då nio år - och då han var tolv spelade han på
sftt fOrma bröllop.

Tre av Karlssons söner spclw fiol. m OA besökte honom l 936 sekunderades fadem av en av
Unerna, Bom mämt ner sin fiol på RSljande sätt:

Han lärde av Gustaf Larsson l Barva, Bom var
elev till Daniel Ohlander,

=E=
b F

En av de mera franmående bland de äldre spelmännen l jäder var Hjalmar Anderssons svärfar
Karl Andersson. Han var född i Hmby socken och
var i sin ungdom så anlitad Bom spelman att han

D
När Karlsson spelade f d-dur hade alltså mnen

l

f-dur ; "en originell och betagande klangkombination".

VALS FRÅN GILLBERGA
efter Karl David Karlsson, Folkesta, TorUälla
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sammans med Gunnar Olsson pä tävlingar och
stlhnmor sedajn 1925 och båda deltog i riksspelmanmämman i Stockholm l 927.

Esklktuna

Gunnar Olmon, född 1902, började spela fiol vid
tolv års ålder. Några av hans låtar härmmmar
från fadern, Erik Alfred Olsson (född ]s74). vilken
lärt dem av Karl Andemson l Löten, Ärla Bocken,
gemenligen kallad "Löt Kalle", mint byggmutaren Per Lunduedt l Ärla. Denne, Bom var född
1826 och dog omkring ]s97, spelade ofta tillmmrnans med "Per i Gatan" som var krmnad till Per
Permon och livnärde sig som snickare vid
TummeMa gård, Ärla.

Även fadern, Carl Fredrik Steen, född l s75, spélade fiol.
Hugo Valfrid Pettersson, född 1892, var trettfoséx
år gammal då han började spcja fiol. Han hörde
då den kände 0stgötaspelmannen josef Alm, varvid folkxnusikintresset vaknade. l likhet med flera
av de övriga rekarnespelmännen har Hugo-Pelle
varit en flitig låtkompcMtör.

Karl Hugo Steen, född ]s9s l Sura socken, Västmmland, avled i värm. Hugo Steen började spela
fiol f fjortonårdldern. Han har spelat mycket till-

Fadern Karl Erik Pettersson, 1846-] 902, var även
han en duktig och mycket anlitad spelman.

VALS
efter Gunnar Olsson, Eskllstuna. Olsson hade låten efter "Per l Gatan"
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MARSCH FRÅN VÄSTERMO
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KLOCKPOLSKA
Komponerad l 926 av Hugo Pettersson. Eskllstuna
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Skräddaren Erik Johannes Hellmark var född 18s2
f Stockholm. men kom Bom barn till jåder, där
han lärde Mg de första grunderna i flokpelet. Av
äldre spelmän där såTYlt av "Blinde Johan" i Kjula
tillägnade han sfg en del melodier, men de flest$l
har han efter sifj morfar, vIlken ej spelade något
instrument utan sjöng s|na låtar.
Hellmark hade 1936 spelat på tvåhundraåtta
bröllop!

Till några av Hellmarks melodier finns notiser om
ytterligare några spelmän; en av hans polskor
uppgavs vara komponerad av en nämndeman l
Klnglöt, jäder. En bonde, kallad "Edeby Erik",
är tilkkriven en vak, en gånglåt och en pokka.
Ytterligare en pokka uppgavs vara gjord av en
kyrkvärd l jäder, som hette Jonmon och levde f
dutet av mo-talet eller början av 1800-talet.

GÅNGLÅT
efter Erik Helknark, Eskilstuna
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Efter en bonde kallad "Edeby Erik". Gånglåten kom till en gång då Edeby
Erik körde med oxarna till trädan. Under vägen råkade oxarna i sken, vilket ska lllustreras av efterföljande pokka. gorn är byggd på samma melodi.

POLSKA
efter Erik Helknark, Eskilstuna
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johan Fredrik Hjertzell, född 18s5, lärde s19 spela av fadern. som hade saxrjma namn. En pokka
Mde Hjertzell efter en Mkare Vallin från Ostra,
Sundby socken.
Nils Bergholm, född ]s99 l Västerås. har ärvt
s|na muMkåHskå anlag från mödernet, ty både
morfadern och en morbroder, båda med namnet
Åkerström, spelade fiol. Även en bror, Knut

Av spelmän från den närliggande trakten nämnde
Thorsell Karl Eriksson i ErikUorg. Hällberga,
född l s92, mmt dennes fader Gustaf Erlkmon l
Våsterland, Hiillberga, R5dd 1864. Dennes fader,
Erik Vilhelm Erfksson l Ostra (1836-1 9]4k spelade fiol och hajns rykte som sklckllg bröllopsspelman var under 1850-60-talen vIda befäst. Han
hade l sln tur lärt sfg spela av sln far, vilken
gemenlfgen kallades "Sklrgubben".

Bergholm, är flokpelare.
Ärla

Hwby-Rekame
johan Henrik Thorsell föddes ]ss] l Glllberga. I
släkten fanns många spelman. Morfadern. Anders
Flodqv|st från Flöda socken, var känd som en
sklckl|g spelman och en av dennes söner, Gimaf
Flodqvist l Husby-Rekame, var även fiolkunnig.
l yngre dagar spelade Thorsell t|llsammans med
shi bror Fram Thorsell och båda anlitades Bom
bröllopsspelmän. Den av bröderna Bom sekunderade använde s19 därvid av mmma floMämning som
omnämnts i mmband med David Karlsson t
FolkéUL

Karl Erik Erikmon, född ]s56 i Ärla. började
spela fiol l tjugoåmåldem. då han träffade två
spelmän, byggmästaren Per Lundstedt och sMckaren vid TummeMa gård, Per Persson ("Per i
gatan"). Er|ksson hade alltU samma läromutare
Bom Gunnar Olsson, Eskllstuna.
Spelmannen Alfred Eriksson, Göktorp. Ärla har
i OA:s material efterlämnat en pokka, kallad
"Farfars klocka" (publicerad l "56 Sörmländgka
låtar").

POLSKA
efter Johan Thorsell, Skoptorp, Hwby-Rekarne.
Pokkan uppgavs komma från Oja.
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Med fela och basun
Den klass18ke spelmannen, den kringvandrande
muslkern med spel efter Micken och den onde:
det mötet ar känt i spelmanskretsar. Bönder och
drängar som spelmäjn är kamke den vanllgmte
bilden.
En liten gren på spelmansrörelsen som man inte
läser så mycket om, det är den äldre tldens militärmiMker och den roll som många av dem onekligen har spelat. inte minst som upptecknare.
Den här lilla krlan tar upp en av dessa och l dagarna har det i min ägo kommit en mnllng handskrivna nothäften, mellan 50 och s0 år gamla.
Dessa låtar, som lnnehållsmässigt pendlar mellan
svensk folkmus|k och lånegods från kontinenten,
har svårat för det urval av låtar soTn jag låtit
fotcmatkopiera och skänka till förbundets arkiv.

Och kamke kan det vara intressant att sc vilken
roll folklåten spelade för denne mil|tärmusiker,
Bom på många och långa resor spelade fiol, altfiol och bamn. Att denne man var underteckna&

man l familjen att spela fiol, dragspel. gitarr och
klarinett - på damer och inom familjen.
1894 började han på l ]0, Bom då låg l Malmköping;
Hms titel var då "Spel- och trumdagarpojke". På
somrarna låg de på Malma hed. på vintern l
Södertälje. där mus|kdirektör Johansgon höll
musikskola med dem f fem år och där gärskilt
den instrumenta]a mångMigheten såttés högt.
Alla eleverna åt och bodde hos musikdirektör
johaimon och dennes hustru. "Muslkkasern" kallades huset, bott) revs för några år sedan.
När de lärt s19 blåm MgnalMm och må trumma.
ansågs de mogna att lära ett korwtfullare lmtrument och Ludvig Lundin valde att spela fiol och
tenorbamn. Man bildade Bmå kapell med varierande besattnjngar, som Bpelade på allehanda
ställen. Att döma av Ludvig Lundim nothäften
bemtod repertoaren av svérwka låtar, njotsvårande gods från Tyskland. Frankrike och England,
men även av en del operetter, senare även film mimk och schlagers.

farfar är inte intressant, men karwke dock för-

fattaren till krian av den ormken kan ge en bild
av pemonligt slag.
Ludvig Lundin R$ddes f april ]ss1 i en banvakBtuga mellan Södertälje och Järna, Pappan var ban vakt med ett (inte helt utforsk&t) muslkintresse.
Barnen var många, nio mycken. Med åren kom

Fr. o. m. 1900 Bamlades hela musfkkåren varje
sommar på Malma hed, medan de på vIntrarna
hade civila arbeten.
]9]4 lnkWlådés miMkkåren för gott och blev utplacerad l Nyköping och Örebro. 192) nyttades
mumkkåren till Strängnas och har sedan dess va-
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rit permanent. ]970-talet Innebar mflitärmusikens
arkebwering - den upphörde och förvandlades till
Regionmudk.
1922 var Ludvig Lundin och hans son Erik Lundin
med och bildade SträngnU Orkesterfören|ng, där
Ludvig Lundin Bpelade altfiol medan sonen spelade
valthorn.
I mars l 932 avgick hedersmannen och fanjunkaren
Ludvig Lundin med pension, köpte dg villan Åborg
l jäma och levde där med sln hugtru Anna.
Fiolen för hans del och svenska låtar kom till användning vid sMirre fester, där den livslånga
skolningen med musikens språk aldrig lämnade
en fras otydlig eller - än värre - överhoppad.
Ludvig Lundin tillhör en mycket vIktig men sällan
ihågkommen grupp av våra muslker. nämligen
m|litärmusikerna, som upptecknade och för framtiden bevarade den gamla låten. Kamke har den
ensknde Rkaren |ntresse av att vId tillfälle stUdera de låtar Bom jag tllktällt förbundet. Många
av dem känns Bäkért igen, andra är okända. Flertalet låtar härrör från tiden omkring sekelskiftet,
då polkan tycks ha varit särskllt populär, men
där finns otaliga mzurkor och franmer. Schottis
och hamlmtycken finns i mångfald.
Farfar hade ett mycket gott mudkminne och spélade på äldre dagar så gott som alla låtar utantill.
På mwfkprogram l radio var han helt odagbar
att känna igen operetter och marscher, den muMk
som han i sitt yrke fått spela mést, tydligen. Ofta
kom han Ihåg l vilket stycke det och det soiot fann&

Farfar hämtade slna folklåtar från två håll; dels
hörde han låtar och tecknade upp, dels skrev han
av. Kanske kan någon eller några låtar ur farfars
repertoar komma till användning - och varför
Inte på Malma hed, där de en gång kanske skrevs
ned?

Någon spelman l den gtlngse betydeken var farfar
inte. Men han ägde en stor repertoar, där fiolen
och folklåten alltid mtresserade. Efter sin pendonering spelade han inte bmun, inte heller ägnade
han sig åt altflokpel.

1962 gick Ludvig Lundin ur tiden, B] år. På Överjärna kyrkogård vilar han med hustrun Anna, inte
långt från sitt Åborg, Ur så många glada fmer

Fiolen kom efter pensioneringen att bli hans musjkinstrument och många damer i den trängre
kretsen tråddes till hans spel, där de mcst skilda

torjåts in till "Ludded' fiol, medan den Mga
punschen serverats i syrenbersån i den stilla
sommarkvällen.
Skrivet f september l 976
av sonsonen Dag Lundin
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Präntad ton %90
NÅGOT OM GAMLA SPELMANSBÖCKER
Gumf Wetter
Om man lyckm få tag på någon gamma] spelmansbok, är det f regel någon klockare, Bom gjort dg
möda och besvär att teckna upp melodierna. I regel var klockarn den ende bland allmogen, Bom
kunde noter. Men det fanns fordom en grupp yrke*
kunniga männkkor, Bom hela sitt liv sysslat med
muslk och vid sln pendonertng började syssla med
att teckna upp sin tlds populårmwlk, och det var
en och annan mllitårmudker. Så finns det helt nautrllgt en tredje grupp: de notkunniga storspelmännen. Gruppen nr : c·.äl1 jag här ägna några
rader.
Anledningen till detta är att mudkläraren och
komposftören Dag Lundin, Hälleforsnäs, givit
Spelmandörbundet en värdefull gåva: "24 låtar
från mudkfanjunkare Ludvig Lundin, hämtade
ur fem handskrivna nothäften från 1899 fram till
1920-talet".
Ludvig Lundin var Dags farfar och det framgår ju
av artikeln "Med fela och basun", en vacker hyl)ning@ird till en musikalisk anfader. l ett brev
till mig skr|ver Dag: "jag vill till arkivet ge några
låtar, Bom l en del fall kamke Inte är kända. Sam tidigt vill jag peka på lårfår Bom en av dessa
många mllltärmudker, som onekligen gett svensk
spelmansröre18e ett handtag genom sina uppteckningar. '°
ja, det har han då mnnerllgen gjort. Om man
skulle våga sfg på det djärva experimentet att
Jämföra klockarnas och milltärmusikernas folkmwikupptecknlngar " jag har sétt åtsklll|ga exempel på bådadera vid mina forUningar i skl]cfa arkiv - så kommer man till det rmultatet, att militlirmudkema varit 1Tlést noggranna och mest
notkunniga. Slutsatsen är Ingen överraskning:
Klockaren har under huvudparten av sln mustkutövning sysslat med mkral mudk och haft sln
utbildning på det området. Milltärmumkem däremot har bakom sig en helt annan både bildning
och utblldnlng i musik. Studera exemplet på uppteckning av Ludvig Lundins egen hand. Tänk
mmtldlgt på att det är en kopia av kopian!
Det åtemår endmt att tacka Dag Lundin för hans
värdefulla gåva till arkivet, hålla tummarna för
att hans Symphonla Folklor18ttca snart blir offentligen framförd av någon symfon|orkester mmt s18t
men Icke mlnst ömka honom god häka, skaparkraft och lfvsglädje.

*

FOLKMUSIKFONDEN, pg51 n 33 -6,
Katrineholm, har nu en god behållning.
Med anledning av R|ksspelman C G Axelssons
frånfälle har fonden fått mottaga penninggåvor
från N E Erlksson AB, Flenmo, Mellösa,
Knut Erfkmon, T|ngshusgatan 4, Katrineholm
och Mlirtha Carlmon, Kyrkogatan 70. Katrineholm
Heder åt Mdana omtänkmmma givare! Exemplen
manar till efterföljd.
C G Axelsson, Bom fick lida svårt av sjukdom och
plågor före s|n död, kom i sitt temmente ihåg
sitt kära SödermanlanU Spelmandörbund, som
han varit med om att bilda.
Han var - som de flesta väl känner till - en stor
kompodtör av folklåtar och hade på egen bekostnåd låtit trycka 25 av sina fömämsta melodier,
de flem arrangerade 2- och 3-stämmigt och med
värdefulla kommentarer. Hela upplagan skänkte
han till förbundet jämte allt annat notmaterial,
som vid hans död fanns l hans hem.
Genom testamentar|skt förordnande är vårt förbund nu även ägare till hans fiol, byggd av John,
Ericsson, Eskilstuna, 1932. En värdefull gåva,
Bom vi ömt skal] vårda.
En av arvingarna var den icke obekanta Greta
Garbo. Framlidna fru Ellmbeth Axelsson var
nämligen faster till den berömda Stockholmsflickan. F|lmstjärnan fick s111 del av kvarlåtenskapen. men icke fiolen; detta till glädje för de
sörmländska spelmännen men till afton- och
veckotidnlngarnm mora besvikelse.
G.W.
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REKARNE
Dräktskick
Bd Björkman

Någon folkdräkt f"inntj inte bavarad inom ;iék'irne härad. I mitton av 1930-talet komtrueradeg dock ett par Rekarnedräkter av Gillberga-Limta JUP-avdolning, i gaxnarbete mgd
hcmMöjden och Nordiska mumot. Ledaro rör
arbetet var friherrinnan Ull& von Ce]ming,
BZ'by säteri, Gillberga.
Dräkterna presenterades vid Jubileumgd&garna
på Gripsholm, i aug 1937. En ganUa utförlig
artikel om drWcterna rinns i Eskilstuna Kuriren 12 aug 19379 där t'rihorrinnun horättar om
drELktom tillkomt.
Den manliga dräkten, med rutig väst, som omnäjuns i artikeln 3ynes aldrig ha kommit till
unvär.dning, "u man inte kan hitta någon tjom
är villig att s kruda sig i den", har friherrinnan mekat för Marihenton. Det är ovimt
om n&;ot exemplar någonUn har tillverkatg.
Kvinnodräkten används fortfaranU och mjuFörs på hemUR5jden i Eskilstuna. I 1CA-förlWts bok "Folkdräktor ooh bygdedräkter frAn
hela Sverige" be3krivs Rekarnoo kvinnodré:<t
på följande sätt. " Dräkten består av mblå
kjol, randigt l±vstycke med skört och snörning, vitt batimtförkläde och vitt hdLUläde
med brodArier 3ålllt ljugblå bin(hllö33a rod
tyllstycke ooh röda mmmpor."

Styckena 1Rnns i flera möngtor på de olika
gårdarna, och nnvändm av dem Bom var från
des3a gärdar,
Vid efterfomkningwna hade man hittat en del
gamla mhaletter :1 Mden och bomull. Då man
vid rekonmruktionen inte kunde få fram Udana
Mdendukar, tyokto mm det var roii6are med
de 6elmla bomullsdukarna, och sådana började
broderm med ullgarn.
Beträffande Signe Andermon uppgifter om vUttygM ovan, sA vill jag komplettera dema med
ännu ett citat ur É3kilstuna Kurirem artikel
om dräkten,
"Livstyoket beredde 0ss bekymmer, då vi inte
hade något prov på den riktiga randningen, men
då NordiUa mumét hade ett prov varg färg
gick alldelm utmärkt till kjolarna och det
dmmtomkunde lokali3eras till norra Sörmland
bastämde vi 09s för att använda detta,"
Slutligen kan nänwiås att 1937 kostade dräkten
45 kronor om man Bjälv sydde oah broderade den,
Inom hÉLrudot förekommer även en Mälarda18dräkt, komtruorad på femtitalet, som byg©r
pÅ on teokning med Jädembönder. M denna
dräkt kir amedd att användm från Kafjärden i
vUter till Taxinge i östér, återkommer vi med
beUrivning av denna i nUta SörmlanUlåt.
O'vamtående torde ge en gangka god bild hur
man arbetat vid de dräktrekomtruktioner och
komtruktioner som förekom runt om i landet
under 1900-talet,

Hemslöjden tillhandahåller siv7s kunder några
anteckningar om dräkten, meddelade av fru
Signe Andormon, Hvamta, Gillberga, vilka Jtig
här vill delge Sörml&nds1åtens 1Uare.
"Ha.)Muken med brpderier i ylle kommer från
familjen Johansson, ÅUy, Ligt&,
StYQke och m§ssa från Biby.
VUttYfPt kommer från Bercjkgka mmlingarria i
Stookholm,
Det an3es att det finns folk soid 3étt gamla
kvinnor klädda i dräkten, ellor hört den be3kTivas. Don vår doak inte lika med den drkkt
HVEM ÄR EJ SÅ GOD. SOM EN BONDE PÅ
gom rinns i dag. DYL anueg att en gammal kvinna f. 1794 - 18s0 tmr denna dräkt. En fru på
REKARNE
SkrMstå anöeg ha sctt denna dräkt, mod randig vUt.
Ur "Runa" 1850
K,jojen vävdm upp efter ett litet prov. Ursprung okänt. Don f'ömta färgen an[jågs ha bliSedan äldre tider hafva Rekame-boeme varit af
vit för 1jUs, anoåg Signe Andormom Bvärmor,
varför provet vÉlvdé9 om f5r att M dor. blå
slna närmme grannar hållna för kakmr och
färg, gom åxl3eg ha använts, Helblå vä3t.
öfversittere, u att man nog ofta får höra en Wln*
Nrkläde vitt, då man oj vetat hur det blomåkrare. Åkersbo o. g. v. utgjuta sltt skryt i ofvanmönUrade förklädet sétt ut.
Mående utrop. De mUt egna sockenfolk i häraStrumpor. I alla bcmppteokningar eiyi cs röda
derna äro de l Ölja och Nåshulta fömimlfngar,
3trumpor."
båda äfven med gammaldags drågter, hvar s:n för
I den ovan omntiinmda artikeln l E3klltttuna Kumg.
riren nämm att huvudbonaderna varit lätmt
att hitta. Man hMe r§tt rrRm ett trettiotal
Rekarnes forna förhållande till öfr. Södermanland,
hättor. Vid rekongtruktionen av dräkten tycics
då Sorunda och Wingåker undantagm, torde tiden
man ha stannat för att använda tre slaes hätför alltid böngrumlat. Genom foruatta, noggrantor. Skära för okontirmerade sm&fliokor. Kröna forUningar vKujcs likväl alltid något, häkt der
ningsblå för konfirmander. Broderade, med blå
- Intet är gjort.
grundton.
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Synd och skam
ANGÅENDE "NÖJEN OCH UTSVÄVNINGAR"
FÖRR SAMT DERAS BEGRÄNSNINGAR

Ingvar Andersson

Att folk roade sig förr. det vet vi. VI vet ockd en
hel del om vad man roade sig med: vad man danmde och lekte eller spelade och sjöng. Vi vet också
en del om vilka fester och damnöjen som ordnade&
Vad soTn inte nämns så ofta är hur länge man höll
på. Att ett bröllop skulle vara i tre dagar är väl
känt. men för övrigt: hur ofta man ordnade t. ex.
lekstugor och hur länge man då höll på.
jag har roat mig med att ta reda på litet om detta
från min hemsocken, Nlkhulta i nordvlima Sörm land, De uppgifter Bom flnns att tillgå om nöjésiivet år dock gamka få. Den bästa källan är faktkkt
sockenstämmoprotokollen. där man kan läsa om
vilka restriktioner soKn sockenstämman införde
för femndet.
I början av ]700-talet var det bröllopen och de därtill hörande sederna som Utsåttcs för inskränkningar. Pråmemkapet hade begvärat s19 och genom en
kunglig resolutlon av den ]4 september 173] mdgades att kvarmnnande på bröllop över andra dagen var förbjudet för alla gäster utom föräldrar
och närmaste dXktlngar. Samtidigt förbjöd man
de s. k. svén- och mökvällama. Om gtisterna vid
ett bröllop ändå mnnade kvar, fick man plikta
med j daler Mlvermynt för varje gäst. Förbudet
sy71cs inte ha efterlevts helt och kyrkan hade svårt
att kontrollera det. Överdådet vid bröllop, barmoch gravöl togs även upp vid biskopsvlsltationerna.
Vid gockenstämman 1793 uppmarksammades en
annan "osed'° sotyi ungdomen börjat ägna sig åt.
Under mikaeliveckan, Bom var den vecka på året
då man bytte jobb, och även vid andra högtider
och söndagar ordnade man fester på egen bekostnåd, "varvid åtskill|ga oordentligheter Icke allenåst på stället utan ock under dit- och dängången
av de försupne utövaded'. Sockenmämman bedöt,
att den som upplät lokaler för ddana fester skulle
plikta 2 rlkMaler till kyrkan.

Ungdomens gillen uppmurksammades även på
sockenstämman I s] 2. De "lekstugor" soyy1 man
ordnade, hade antagit en ddan form. att de ansågs farliga för ordning och sedlighet. Detta var
tydligen fallet speciellt under mikaelimässveckan
och därför beslöt sockengtämman att förbjuda
lekstugoma under denna vecka. Resten av året
var de tillåtna med det förbehållet. att de skulle
vara dut före kl 12 på natten och att den Bom
upplät rum för festerna var närvarande och svåråde för ordningen.
Man kom emellertid inte tillrätta med denna typ av
fester och ]s31 var det åter dags för kyrkoherden
att på sockenstämman ta upp problemen. Han begärde åtgärder mot dessa °'lekstugor eller dansnöjen. som skulle fortfarit 2 11 3 samflilte dagar
och nätter, fruktamvärt med uppoffrande av både
sedl|ghet och Hlsa och vartill v18M hudäder 1Umnåt rum och tillfälle". Man ansåg att en ändring
av förhållandena mbte komma till stånd. men,
som det står i protokollet. "då man ej hade för
avdkt att förneka ungdomen lovliga nöjen. fordrade man likväl därvid såljs och måtta. varföre en
tid av ]6 till högst 20 timmar anUgs mycket tillräcklig, så framt dessa nöjen ej skulle urarta till
vilda uBvävningar". (]6-20 timmar, det är nånting att tänka på. då man nuförtiden kanske håller
på 5-6 timmar).
Någon annan åtgtlrd vidtogs ej mot lekgtugoma,
utan man uppdrog endmt åt socknens äldste och
séxrnäjnnen att ge akt på förhållandena och anmäla
om det blev för mycket oordning.
Detta hjälpte tydligen inte och ett par år efteråt,
då det klagats över oväsen och våldmmheter vid
lekstugorna, bedöt man att den Bom upplät rum
för dessa damnöjen och inte anmälde till pssttxsämbetet om "kalabalik uppmod". skulle böta 3
rlksdaler banco.
Inte heller dessa remlktfoner hjälpte för att få
ordning på lekstugorna och den därvid rådande
oordningen och vid en sockenstlimma 1845 var
det dap igen. Det var återigen kyrkoherden som
tog upp frågan och stämman uppmanade förmmllngem äldste och scxmän att hålla bättre uppdkt
över damnöjena. speciellt under den s. k. flyttnlngsveckan, så att de Inte urartade till Utsvävnlngar eller fick för sedligheten drande följder.
Kyrkoherden var dock ej nöjd med det rewltat
som nåddes, utan återkom till detta problem
även året därpå vid en sockenstämma.

År ]s]1 var det dags att göra någonting åt bröllopen igen. I samband med att IB]] års kungliga förordning om lmkrllnknlng l bruket av utländska
överflödsvaror kungjordes, fattade sockermäm man ett beslut om att den värd. som vid bröllop
hade gästerna kvar över tredje dagem middag,
gkulle till kyrkan böta 3 r|ksdaler banco. Före
kl 10. och Bist kl I], skulle gästerna ha gett dg
av.

Lekstugoma levde kvar och syns särskilt på
1860-70-talet ha varit en plåga i Nushulta och
de tntlllfggande socknmma.
l och med att väckelse- och nykterhetsrörelsen
bredde ut sIg under slutet av 1800-tilet avtog lekstugorna och fram mot sekelsk|ftet l s00-1 900 omnämns de ej Bom några problem längre.
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Fyrdubbelt hor i Ärla!
Otukt och andra brott på 159O·talet
ÖSTERREKARNE
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Sammaciid kom för rctthe Jon l Hagcby i Ährla sokcnn och bckende sig
hafua gjoruh hoor medh sin styfsons hwstrw bcncmdh Marietth i Hellcberga.
Sammaciid bckcndhc StaKan i Twmclsca sigh haEua bcsoFucd samma quino.
Nils fiskare bckcndc sig och hafua besofucdh samma quino. Jonn i Hellcberga
bckcndhc sig och hafua bcsoKucdh samma quino. Och bekcnde hon sig nw wara
medh Jons barnn i Hclkberga. Och haffua thcnnc förbemelte giortch dobbclrt hoor
och blifuc alla samptt medh samma quino dömde til döden cKrccr stadgarna, wtan
acc min nddijµ herre wil bcnada thcm.
Kom för rcCchc Marictch Pärs dotter, här Erich pUga i Torscha, och bckcnde
sig hafua molkad här Erich köör, kokad och tåirtth rhect på fähws skullen, dc
.
'6
'"»

bckcndc sig hafua stwlid en myssa ifrån här Oloki Fors. Blek dömd art mim
"'
huden och bådcn öron i thect s capitel i tiwfuc balken.
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fötth dötth barn och brcnch theu i en wngn. Huilkcd ärende wii granneliga
ransakadc och kunde dog icke annars finna i sanning, en hon icke lengcr hade
waridh medh cheu en ro wikor, huilkcd och drengen beuistc, som hade krengtt
henne, Martcen i Aluesta bcnemd. Och blcfhans sak tilltrcskiptes för mökrcnck-
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ning - 40 mark.
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Sjminjtn,i K,\1)) Kir rctthc Lasse Andersson Cl) landzknccktt och bckcndhc
\u: h.itiä.i drcpäd ()1oR'sk|nnjrc l Torscha , och haFucr sjiccn sig så bcgifuid, att
obffi Hjµ'by l Fur· sokcn lmdc någrc gcswr hossigh, som wjr Hans i Gorcskäll,
i'jr i Abby, H.ir.il murcincstjrc och rhcnnc förbcmc'/tc C)lofskinnarc. Thå kom
thcnnc Lmc Andcrrcm m och töj; bonden i hmd och tackade för wåilgiortt och

e,'

bad honom µ|Hilj ·1q dnckm Ti)5 gaff han honnom dricka och s:idc: wil tw
hafm 1)l,ltt, A yck 'til bordcu. Thå sade OIoF skinnare: Thin hwstrw haAiu·r
en hccrr .indh.i, medan chw h:dfucr inrhc håår på hufuudctc. Suaradc Lasse: Tin

+
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hwmw känn wäl hafu[a] så hett anda som min. Och så giick han til borden. Thå
sade Olof: Här 4ue wi brygiaren. Hwar wi få bagarenr Thå sade Lasse: Kalla
mig inelen brygiare. lag heter Lasse Andersson eller Lasse knecket. Thå sade Olof:
För war chw en bonde, och nw ähr chw m knecktte byckia. Thå sade Lasse:
Kalla mig d gernne en knecktte hund! Thå sade OIoE: Gått Ur, Un kneckete
hund! Och så wille Lasse slå Ull Olofmedh en tallcrk. Thå sade bonden i gälen:
Tim icke wil låda wäi; han må gåå ·fmitth hws. l Thå sade Lasse: Jag wil så
göra. Och steeg strax öLuer bor&tc och tog Olofz eg'nn yxe och hwg honom
'yggen ^ att han bleFstrax död. Och efter han gior& theui öfuerdådighctt
wtan all nödh, blefhan dömd < til > ifrån lifuidh, wtan att min nddjge hem wil
benådhc honom 'dc' medh målzeiarcnc godwilia och wenskap.

26
Jcem kom för rctchc Gcrmundh i Anssöga och bekcndhc sig hafua drcpnd
olof Andersson l Hagncm. Och hafuer siken sig så begikuidh, au när thc worc
i kalas hoss Erich i Hagnesca och Gcrmundh war kommen obudin riitth, tha
taladhe OIoKz swära någcdh ni OIoK, och han suarade henne någedh hårt. Thå
sade Germundh: Icke skulle thw å suara chin swäro! Thcr af blek OIoK någcd
mislynth, dog inte talade till Gcrmundh. och thå Gcrmundh chect förnam, sade
han: Hade tag nw min hesch här, thå skulle iag riidha hem, Thå sade Swen Erich
son i Hagnem: lag wil låna tig min hesth. Och gick Gcrmundh wtt och wille
riida sinn Kods, och så giick olok och Swcn wtt medh honom. Och när thc
komme ril hcsCcn, tåa sade Olof: Will Cw slå mig? Thå sade Germund: l Näii,
huarförc skall lag slå ci«h! lag hafucr ingen owcnskap til cigh. Och så stcgh
Germund på hcsccn och redh sin Kods, och Olofoch Swen ginge medh honom
på wegen och åå sade 'Olof':will tw slå mig, så wcncc ågcn till! Men Germundh
sade: lag hafuer ingen owcnskap til tig, och inche wil lag slå ug. Thå gick olod
och Swcn cilbika igen, och olof giick strax in i stwgun, och Swen blcf wthe.
TM kom olof strax wk <igen " på gälen igen och skrcck någre rop. Th4
Germund rheu hörde redh han ulbaka igen, och thå Swcn hörde Germund kom
igen giick han wtc för portten. Och Olof kom och til porten och wille wtt,
men ther war 2 gulmor som holk honom, att han icke släp wtt. Men Gcrmundh
steg ak hcstcn och sade: Lätt komman wtt! Och när < S. .. > Swcn förnam, aa
quinonar kunde icke holk honom inne, steg han in och wilk icke deppa Oio«
wtth, och i theu samma trengde Germund sig in och slog strax Oloff widh öradh
medh yxchammarcn, så han strax scalp. Och cAircr chennc wictnc hafuer olo€
och mykiid siclfuer wållcdh till sin död. Dog kunde wii icke seiia Germundh frii
för döden, l wmn att min nådige herre och målsciiarcnar wik benåda honom.
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Sammaciid kom för retthc här Olofz drcngh i'Walby' och bekendc sig hafua
besofucd hans dotter Liscbecta bcncmd. Och 'cRicr' hon icke war möö bkfhans
sak tilcrcskipccs - 3 mark.
Jtem kom för retthc Pär i Hösåkcr och kärde rit Pär jbidem , art han hade
slagiid honom en blånad och sk|u]r[it) honom ett blodur. Hans säck tiltrcskiptes
- 6 mark.
Sammatiid [kom för retthc] Pär Jonsson i Hwscby och Erich, ScaKans dreng
i Tymelsta , och bckcndhc sig haEua dragiid huar annan l håriidh på körkewegcn
och blcfcherförc Pär saker herren - 2 mark, härcdz hc?¶dingen - 2 mark, körklan
2 mark, Erich sak herren - 3 mark, härcdz holldmgen - 3 mark, körklan 3 mark.

Sammaäid kom för rccthc GöscaK, här OIoAZ sonn iWalby , och bekendhc
sig 4ua krengcc en piiga Siccla benemd, och efter han icke wilk taga henne cil
ecktta blcfhans sak tiltrcskiptes - 40 mark.
Sammatiidh kom för rccthc Lasse, en drcng i Neshhulmquem , och bekcndc
sig 4ua legrad en löskona. Hans sak tikrcskiptts - 3 mark.
Kom för rccchc Erich i Tärby och talade cil lon jbidem, att hans hwscrw hade
kallad hans oqucmdcns ordh. Och efter hon cog sin ord igen blcf hennes mk
tilcrcskiptes - 3 mark.
Jcem kom för rcCthc Erich Jönsson i Ringsta, en cörpparc i Kiwla sokcn, och
gafhin hwscru och sin sryRäottcr och scyffniåg alet thett han åttc cEttcr sin död,
om thc kfdc hjn$ lcfuclcngcr, medh sådana för ordh, att thc willc elska honom
som sin ködzhghc fader och holk honom ährliga och wäl i alla motto . Och
bkfhoncm cRccr låuid chcu göra, cFttcr han hade aldrig inthe ärftt, wtan huad
han hjdhc Vb ar hjns affiingcgodz. efter lagen seger man glOr aff afflinge god'
huad man will l iorda [balken) 9 capitd.

27
Jcem kom för rctthe Olofi Gerttredh och O1oKi bestå och willc bådb
kcnnas [widh] en litthcn tiwr, och efcter beggcs lera war omcrktce, och Olofi
Escsta hade witcne af thcn han hade köpte honom af, och han war medh ham
fa, gafz honom wisordh och dömdes honom tiwren till.
Jtem kom för rccthc en drcng på Biiby och bekcndc sig haKua krcngtt en
piiga Anna och hade i månne närwäro trolofuad henne. Och sedan hon blcfdöd
i barnsscng willc piigoncs ätt klandra honom. och cFttcr hon war hans trolokuadc hwstrw blek han fr'i sjRd, att han skulle 'icke' widarc klandras thcrföre.
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hem korn Eor rctta hcr Lam i Tumbo och klagade wppå Lasse i Södcrby i
Tumbo soken, att han clttact honom wedh Quickcsundh, enär han < han " drogh
om wårrcn dl sItt fiske, och thenne Lasse saatt chcr och drack, såå böriade han
bruka munnen wppå honnom, och han gccck ifrå honnom, dc om sider gecck
han hem, så gcck han Kör honnom dc wilk slåå honnom, och han geck till baka
igien till stranden, och then andra kom cpter honom och hade en stör i handen
och hötte honnom. Ffor chcn clccingcn blcf han afsachtt til 40 marc.

ARVIKA W Just nu befinner sig 90 stycken
folkmusikentusiaster på Ingesunds folkliga musikskola utanför Arvika. Det är landets första
riksseminarium i folkmusik och folkdans och

uppföljning på två håll i landet, ett seminarium i södra och
ett i norra delen av landet.
Man blev tviinRrl att gallra
bland de anmälningar till se-

Det blev uäkiiOt mycket Bom kom att debatteras och Uentileras av rik$seminariets deltagare.
Ndgra tyckte att folkdansuppvisningar som skett hittiljs är att betrakta som "bondbalett".

mun låtit två landskapsgrupper träffas och utbyta erfarenheter av varandras musik och
de att på vilket var och en
jobbat inom sitt område.

tidning Tonfallet:

29

Folkmusik- och folkdansseminarium:

ärockså delav
musikrörelsen
En veckas lid satt vi i stekande sol.
ett s0-Ial spelmän och dansare från
hela landet. gruppvis förxamhde i
Husrum och µUngMs och pratade för
full hals. Nog kändes det lite konstigt
l början. vi som annars alltid har fi+
ler och fötter som ti||hyucn när vi
tråfTas. Konsngt kanskc. men nyttigt.
För får vi öv«huvudtaget lillfällc att
tra¶as annars. har vi sällan lid att
diskutera. - Om vad vi cgentliµn hå1·
ler på med.
Del fick vi nu istället M det folkmusik· och fdkdwmemlnadum
¶om anordnades s-13 augusti på 1n·
*cMjnd utanför Arvika. Som en av
&1wgama där vill jy bcrättu lite om
·eminarie(s syfic och uppWggning.
Ocmjtom s¢ några egna funderingar
knns spe1· och dansrUmlscns siluahon idag - funderingur som i bästa
fall kan locka till debatt.
Bakom armngcmang« stod Musik
A)' Ungdom/R/kskonsener och Sverires Spelmäns RiAqförbund (SSR) i
wnarbcle med FolkliRa musikskolan
lmesund. Information och inbjudan
tme gått Ut bl a genom SSR's och
IRK's orµn och anmälningar nöt in
tdn upph 300 intrusscrade. Nu fanns
·im sagt bara plats för s0 och en
µ1lring blev nödvändig. Det µ1leratt
i Miµste mön täcka landet gcogm·
fhkl - från Lappvattna i norr till
Danmark i söder, som nu var fallet cxh få en någorlunda fördelning me1·
hn konen och mellan spelmän och
anwe. Dessutom alt samla så
många crfarunhetcr som möjligt då ju
utbyte av erfarenheter var ett av scmi·
nancls huvudsyflcn.

hade en avgjord fördel då våra intresscinriktninµr i mycket summanfullcr.
Jag tänker här bl a på mdion. visarkivet. musCema. musikimma. Mer
udda genrer i folkmusiksummanhung
var också mprescntcmdc. Den folkliga sången i ex - som ju varit skamHgl
ehcrsall här till skillnad mot i Norµ.
En grupp som Södra Bergens Bahlqjkor hade några deltagaru etc. Och
oliku inslrumenl fanns med som
dragspel. nyckelharpa. hom och spi·
låpipa.
Men vi saknade grupper som Arbc·
le och Fritid och Kebnekajsc som ju
också arbetar med folkmusik och sä·
km hade berikat debatten. Framför'
allt suknudc vi mpmscnwntcr för det
oWani$cmd¢ spcImans· och folkdans·
Sverige. alltsö frön SSR och Svenska
Ungdomsringcn. För trots att många
av oss. indirekt genom olika distrikt
och Iandxkapsförbund. är anslutna. är
vi. vilka klan framgick av msonemången under veckan. minst sagt frågande inför mycket i deras arbelssätL
Seminariedagarna (onlöpce ungcWr
så här: På förmiddagarna diskulcmdc
vi cu av 4 olika teman förUebclc på dc
olika gmppema;
l. Folkmusik och fdkdans som
begrepp.
2. TmderinR$problem.
3. Dokumentation, kanaler mellan
forskare och utövare,
4. Kommersialism och upphovsrätt.
Och på ¢nermiddagama var vi sam·
hdc i olika mer eller mindre fiktiva
landskapsgrupper för att samtalu om.
kring olika Sålt alt artma lokalt.
Veckan avslutades med en utvärdering av seminariet och rapµmcring
Många genrer
fdn grupperna. Vi var rörande över'
representerade
ens om alt en kontinuedig uppföljning
av veckan vore värdefull. inte bara för
Genom dellagarna kom också and- oss ulun också för dem som inte fick
m mMilutioncr att rupmscnteras vilket tiIlfällc att kommu med ö år.
&htur på Gla/s/jorden.

Gästspel från Ungern

~m_

Delta var den formella upplägg·
ningen. Mcn som vanligt sådana här
gånger skedde lika mycket utanför det
officiella programmet Debatten fortsatte i matsalen. på rummet och i bastun. Och vid sidan om mer spikade
programpunkter som film. föredrag
och en båttur på Glafsfprden ordnade
vi spontana spe1· och danskvällar och
smhtämmor här och var. En kväll
uppträdde den fantastiska Sebö-gmp
pcn frän Ungern, övenygandc inte bu·
m genom suveränt spel och duns utan
ockd genom sUllel att arbcw. Hur de
lyckats föra över ett dans-. musikoch umµngesmönstcr från isolerade
gränsbyar i Ungern in till klubbung·
domen i storsladcn Budupesl. Och
tydligen fått del att fungera.

Andra saker som togs upp av seminariet var den idagama påbörjade pc'
dagngisku föMksulbMningen av
·pelmän vid SMH samt den danstrupp
som skall utbildas på Slalcns Dans·
skola. Båda utbildninµförMagcn mor
1oµ med blandade känslor och ledde
till en livlig debatt. i första fallet
också till en skrivclsc (dn deltagarna.

Förjjugen bild gäller
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också i ett vidare perspektiv. Som vill
Att spelmän och dansare alltså. mol föra ut detta i nya miljöcr och samall förmodan. verkligcn kan prata och manhang. Som saknar ledare och uukdcssutom hur väscntliga saker alt dis- (oritäm former och som arbetar efter
kutera gav detta seminarium hörbara nmurmetoden se och höm. Som bcsöbevis på. Fjämn från näckxpel. knä· kcr äldre traditionsbärare i den mån
tofs och bggolvens hödoflandc rt» det finns på trakten och i annat (all
mantik.
söker sig till upptecknat cIlcr inspelat
Varför lever då så många fortfamn. material.
dc med i denna förljugna bild av
Men som trots dctlu ser musik och
spelmannen som fömgd halvfull dans som något aktivt och levande.
bcmdson från åldriga byar. dansamn inte som en museal belaslning. Som
som rosenkindad. råsb|ond oskuld j är emot skval och utländsk coca·colubomu||sk|änninR. Blir vi inte dö också kultur. ja emot kommemidism i alla
tilldclade denna .undanskymda. halvt former. Kon sagt. en del av mwik+
töntiga roll i kullurwerigc, detta cvi- rvhen idag. med samma bakgrund
s2 .gyckelspel kring majsången. Som och förutsättningar. Kanske t.o.m. ett
Tomas Lundquisi, näverlur, Jonny Solinjr. violin.

i sin förlängning, vad jag förstår. bara steg före då vi saknar de scenattityder
tjänar en politisk reaktion av ny· som präglar m4nµ. även s.k. prcr
svenskhet och chauvinism. Med grrssivu, musikµuppcr idag.
(kxkler som Gröna Våsen. På brud·
och kaffcruklam. Svensk och Sund.
Vi måste ställa krav
Så mycket av folkdansens och
spclmansmusikcns form och funktion
Trots att utbudet av folkmusik på
idu urctt arv från rUrulsens bamdom.
Än vajar fanan i topp. än står spe1· skiva och i massmedia har ökat cm»
männen på parad under högmässan, Iigt de senaste åren är den oMcidla
än talar hembygdens son. Eflcr möns· synen på vår musik i mycket den(er från hembygdsföruninµr och and- samma och i grunden diskriminerande
ra ideella orµnisationer, olja M för oss utövare. Och trots att det kan·
ske inte längre är fullt lika |jusskyss|
samma initiativ, bildades spelmansförbund runt om j landet. Eller möns- och 1arviµ med fiolspel och folkdans
ter från musikcnsembkma bildades har inte heller allmänhctcns inställspdmanslagcn. Med bygdens musik- ning till oss nämnvärt förändrats. Hur
ledare och notställen på plats. För alt skapar vi a förslådsc för vår sak!
nu inte lala om fdkdanslagen med Genom att gå in i dc etablerade organisalioncma och påverka dem inifdn
insmktionsböckcr och txmdbalell.
Hur många av oss har inte stött våm eller genom all skapa allemativ? Gepannor blodiga mot dessa i bästa fall nom alt ställa kmv på de oWani$a|i(p
inaktiva (ömningur på hcmmuplun. ner som bonde Iillvamla våra intressen
Och troll oss vm ensamma i våm - med lokaler, medel och material?
suävandcn. På seminariet framgick Genom att visa ull vi finns till? Här
isUllct hur många vi är med liknande har folkloresemmaricma en viktig
erfarenheter. Som nu arbetar pO sum· funktion alt fylla och det krUvs många
ma sålt. Som ser musiken och dansen för all hålla denna debut levande.
Ville Roenpke
som cn cnhet och som en viktig um·
gängeMöm. l kammtkmscn men
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B'ohn 'Enninger, den romaqtiske
k1ockareirj från 'Höör
Sture Nilsson Tre Rosor

Som vanligt har jag en sagesman Bom berättar
och l detta fall en i Skåne berömd skrlbent, författaren och skalden Nlls Ludvig Olsson. Han är
född 1893 l Höör, där han ockd var skollärare.
Han kände väl till Höörs alla innevånare, som vid
den tiden var omkring twentalet. Han skrev under
pseudonymen "Niis Ludvig". Han reste runt i
Skåne och höll föredrag om skånsk folklore, medverkade l radio och på Skansen, hade ofta spelmän
med och Bpelade själv.
Det finns ett gammalt fotografi från spelmansMämman i Lund l 907 med det ovanliga formatet
ca 140 mm brett och 450 mm långt. Där står "Nils
Ludvig" i bakre ledet högerifrån, en liten parvel i
skärmmössa, då ]4 år gammal. Två gubbar från
honom står Enninger, som nummer tre (ytterligare två gubbar) Mår min släkting, skogvaktaren
Zetterholm, i vItt skägg, "fadermördare" till

hos Munkberg, sände han honom till Landskrona
och en organkt Hallberg där. Efter en tid kom
han till korwervatoriet i Stockholm, varefter han
efter studierna hamnade som komertmämre på
Mindre Teatern. Vid denna dutade han tvärt och
fick befattning Bom kantor och organist i Höör
18s3.
Till det lilla kantorgbostället hörde ockd en jordbit som han brukade med hjälp av ett par oxar.
Dcsm förstod Bill hmbonde bättre än många i trakten, soiyi undrade om inte en förnämlig anWllning
med hög lön och liten möda i storstalden hade varit
att föredra framför låg lön och ett smutslgt tungt
jordbruk dessutom. "Det är efter detta jag längtat
i många år. Vad betyder beröm, applåder och
guld då det är detta jag ville ha där lärkan svkrar
i skyn över fälten som vajar för vInden l somniarbrken och då hömten kommer och plogfårorna
glänser Bom Bliver i höstnattens månsken. "

krage och ljus hatt.
Så berättade "Nils Ludvig":
jag var mycket stolt, att då stämman Mculle verkställas, hade jag Utsctts till att emottaga och Inkvartera alla spelmännen. Det kom gubbar av alla
soRer. halta, blinda, frkka och "överförfrkkade';
Dom hade spelmannens olika variationer, ömtålig
självkäjnsla, pösande konstnärsfåninga, rödglödgad

Så ofta han kunde för tjäiwten l kyrkan reste han
runt i Skåne med domkyrkoorganMen Hefntze och
gav konserter. Därvid gåvs alltid en avdelning
folkmusik utöver det klass18ka programmet.

iver och giftig, grön avund.
Alla spelmän äro Inte med på fotografiet, t. ex.
tattaren Brolin från Abbekås proteuerade vilt och
högljudt och utdungade förbanneker över domdumt, vilket oroade Enninger till hans död. Han sått

A- ,..

med i domarkommittén.
Ennlnger var född 1844 i Annelöv, men hette då
JÖijs Persson. Fadern, som var häradsspelman,
hade tre söner. För att hålla reda på dem kallade
han dem Enninger, Tvenninger och Trennlnger.
Alla tre fick hjälpa fadern på bröllop, gillen och
dambanor. john Enningers (han tog detta namn
senare) far tyckte att sonen skulle få en grundlig
utbildning och Unde honom därför till den bekante
soldaten och Spelmannen Per Munkberg f Barsebäck (1818-] ss7).
Denne Munkberg var som de flesta spelmän,
kunde inte ett enda nottecken, men då han vid
30 års ålder återkom från Slesvig-Holstein, där
han som soldat medkommenderab f en hjälpkår
på ett par år, dg han med förakt ner på dem gom
var gehörsspelm&n, så något krig hade inte förekommit för hans del.
Då fadern inte amåg att soijen hade mera att lära

En vinter då han körde förbi i mmhäjlet, stannade oxarna automatiskt vid den affär där han brukade göra sina inköp. Eftersom det frodades ett
gammddags fint umgänge, frågade den där befintllge pogtmästaren "om det inte varit bättre att nu
sittå bott] gift l Stockholm". Enninger, Bom alltid
förblev ungkarl, strök lxnt fro@clumpar ur migget och mde: "Hellre åker jag som kung med mina
oxar ån sittér som fånge i storgtaden. "
Visst hade han inget pa]åts, men alla tyckte om
både hans spci och hans sällskap, så det var nog
inte många som var så komtant upptagna Bom han
av fester, helger, födekedagar utom det kyrkliga
som vigdar, barndop och begravningar. Vlsst
tlsslade folk om kjoltyg i skymningen runt hans
stuga. Sådant höll man alltid reda på som spännande skandmämne på orten.
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Ortens konserthus ka]lades "Bocietetshuset'°. Här
gavs korwerter och amatörmter. Här skulle ett
ryskt kapell ge en konsert. För att "mjuka upp"
sig hade medlemmarna tagit in på jämvägUotellet och spelade Bom bust då Ennlnger kom förbi
med slna oxar. Då han hörde tonerna stannade han
och gick in och såtte séj tyst vid dörren, men om
en stund tycktes någon ha så9t något. KapellmUtåren vinkade på honom. Där klev han fram med
leriga stövlar och fingrar och tjock "åkrock", ännu en klar droppe på Ustippen efter kylan utanför.

Du RSrmtår, här har vt många versioner, soky1 t. ex.
hans uppteckning från alla kringremnde spelm&n
Bom for omkring på marknader och auktioner med
pokkor, va] sé r, kadriljer, två -, tre - och fyrturer: alla Ungkära gummor och gubbar mint spéimän, kunde ha nothäften och gulnade papper l sln
ägo. Désså köpte han och fick en del också.
Men så har han sina egna Bom sagt och desss rör
séj om saxnmanlagt bortåt mentalet med 90 styc -

Han strök prövande och Bälte sedan igång en Ms-

ken pmjmer Bom äro räddade från den tid då man
ännu utsmyckade dem på det folkliga sättet.

nande uppvisning av vlolinlitteraturens främsta
verk. Detta var något att tala om hemma i Moskva:

Allt detta utgör vår största enskilda privata sani-

ögonen stirrade och nu var det kapellet Bom stod
för applåderna. Håxis kära oxar brukade lägga séj
då han dröjde: så även nu, men så vissté dom ock-

ling. jag kan inte nämna om man räknat in hans
in- och utgångsmarscher, preludier och poMudier
Bom samlade många åhörare i god tid från grann-

så var han brukade manna och det gjorde dom

soc\cnarna till gudstjänsterna, cUlrför att han var

utan att han behövde hålla in dem.

även här framme med notpapper men allt, har jag
erfarit, skall vara inlämnat till univemiteWbiblio-

ja du, Sture, jag kunde berätta mycket än, t. ex.
då han var i Skäralid. Där spelade Per Berntewon

teket i Lund.
"Detta skulle vara ett kärt arbebfält för Gustaf

varenda Bommar vid en dambana Bom hette Kopparhatten. "Bemtama" var ju berömda över hela
Skåne för sitt spel och det kliade förstås i fing-

Wetter i Sörmland. "

rarna på Ennlnger att få vara med i detta lag. Han

ja, eller varför inte vår driftige Nils Lövgren i

frågade om han fick följa med i "sckoncien". Per

Malmö. Han är kunnig, men man ska Ju ha sltt
levebröd först och främst, sedajn blir det inte

Berntsson kände honom inte utan sade: "Nej, det
här är frågan om allvar här. " Han trodde det
skune bli experiment av en inhoppare, men det
blev något han aldrig varit med om och efter en
timma gick Enninger. Bemtsson tittade länge
efter honom. Så säger han: "De va då en redi
gubbe! Å de va den värste ja har hört kunna spcla!" Då han senare fick veta hans namn, som de

mycket tid över till forUning.
Det skulle vara roligt att sc om det inte fanns ur
denna storsamling åtskilligt mera av värde: f9r
mej liknade Enninger en riktig Brahms. Man sä
att han äkkade god mat och det förmod man så

nesta kände, då blev han förlägen. "jössés, å

mycket som han var bortbjuden och ungkarl. Han
blev naturllgtvls bjuden på det bästå och bort-

han sorvi ja neka spela me!"

skämd.

"Med den utbildningen han hade förmår alla att han
var kvalificerad, men jag förstår att ändå var hans
storhet på upptecknlngens område ?"

utanför Gästis och väntade medan han tog en smörgås med porter till. Eller dom låg och bov utanför

Det var annat då hans oxar låg framför kärran

någon stuga där någon sjöng eller spelade fiol elja, mwiker var hans yrke, men han betraktade
uppteckningarna Bom ett kall. Varhekt han drog
fram var alltid notpapper och penna med. Var han
drog fram var han lyhörd för det gamla genuina.
Det kunde vara någon gubbe eller gumma Bom

ler klarinett och Ennlnger lyssnade lyhört efter
avvikeker från det schablonmässiga l de gamla
melodierna och han förmådde dem att tåligt repetera tills älla var nöjda.

sjöng, någon spelman eller en dräng sonj spelade.

Han var välsedd gUt både 110s borgare, adel,

Han skrev och spelade upp remltatet tills alla
parter blev nöjda. Men det skdle vara något visst

präster och bönder och jag minns ännu hans
gudomliga fiolton, Bom fängdade och rörde alla.

sorrj skulle pama in l något gammalt han ej förut

Men spelmännen var allt lite reserverade. En
som spelar efter noter var ju en "musiker" på
den tiden trots att Enninger startat Bom spclman,

hört i melodierna.
Så levde han ju ocKU i en tid då mmtida spelmän
och allmoge ännu hade traditionen kvar 20 år före
Nlls och Olof Andersson började skumma de allra

men man accepterade h&ns "Gropmazurka" Bom
han upptecknade under ett kulMjälpt hölass utanför en drängmga sedan hans kära oxar skenat.

s18tå resterna ur det gamla.
Vi skulle ha behövt en Ennlnger i varje härad ännu

Mycket mera berättade min vän N|ls Ludvig, Bom
dog för ett par år sedan, men någon gång mXte

tidigare för samlingens skull, men det har visåt

hMorien sluta om den "Romantiske klockaren från

tendenger att ej Bpelas av nutidens spelmän. De
förstår ej allmogens kynne för 200 år sedan så det

Höör".

ligger bara på museihylloma.
"Hur mycket har han mmlat eller nertecknat ?"

@
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Det Mod en jungfru på bögao berg
Ocb Mda' i djup·n dd,
Bd 6ck boo bd ett göogaode Uepp,
Bod kilt med grefmr var.
2.
Deb yugm och miom grefveo,
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Bä uoger oöm han var.
3.

Si dragur han ur oin 6cka
En ring af guld Bå röd:
Ta
tug fatemö!
mot, min lilla väo,
Océ rnot,
blif min
4.

livad 6kal] min moder oaga,
»å hoo deu rink får Be?
S4, att du hafver hittat den
Uti cd Kröoao äng.
5.
Att för min moder ljuga
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ej,t ttttre
r vioot
un;
N
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oanningen,
Det är vårt kärlekobaud.
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7.
När ungeNven var bönrester,
Fick hon en annan van,
Som hon tillförene älskat,
Hon ubkade honom än.
s.
När tre år voro förlidna,
Kom ungemven hem igen,
Sa frukade han sio Rider,
Hur mår allrukjrestan inin?
9.
Du varit oil länge |)(n'trcst(·r,
l dag stut' din kåretui brud;
Och hveui okd) blifm v&onen din,
Dot vet djeoa Gud.
10.

12.
Hvarför är du Då bleker
Och icke något röd?
De hafva ej calat Banniogeo,
De oagt, att du vbr död.
13.
Och ungerwen Rångsr i kmnruaren,
Slår dörren igeu om Hg;
Sä mter han oig pj förqylknde otol
Och dcrifver ett 1Angao jref.
14.

När brefvet det var okrifvet,
Och timmAn var förbi,
Si drager han ätt förgylkode ovörd
Och miner uti sitt lif.
15.

Och uogeraven ånµr i kammaren,
lian
kammar ocF krtmr Bitc bår,

När blodet börjar rinna
Sch FåDg&r han oig till bröllopog4rd, I otrida otrömmar ned,
Da Uppnar han oin kammardörr,
Allt uer oöm bröllopet otår.
Ber okcjna jungfruo sc.

Il.
Sä taker han bruden i hvitan hand
Och chmar Då golfvet omkring;

Sö sakta, Bom han danoude,
Så blekoado hoo om kiod.

16.
Och hör oi, flickor unga,
Hur farligt det nu ar
Att tula med fahker tunXa
Och hdva cd annan kör.

