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ÅKER och SELEB0 HÄRAD
Här följer nr 2 i vår tema8erie om sörmländska härader.
Denna Rånf behandlas Åker och Selebo. Nästa nummer (1/78)
kommer att behandla Svartlösa och SOthOlmS härader
(Södertörn). Redaktören motser med tacksamhet bidrag
under adress:
c/O Blomberg, Holmfastvägen B
151 36 Sädertälje. Tel. (0755) 64 686.
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SÖRMLANWLÅTEN dlstribuerm till medlemmarna l Södermanlands Spelmandörbund och Sörmländ8ka
Ungdorvwrlngen. Utom8tående kan prenumerera på Spelman8förbundet8 cirkulär (Inkl. SÖRMLANDSLÅTEH för ett år genom att 8åtta in kr IS:-- på po8tgtro l 2 24 74 - O, Adre88 Södermanland8 Spelmamförbund. Skriv "Cfrkulå rprenumeration" på talongen!
Upplsiga: 1.750 ex

Utkommer 2 gånger per år
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ÅKER och S m
Förr och nu
Dan Stenmark och Bd Björkman

Sedan ett par är finm ett nybildad rolkdamlag på Abpö, A8pX (3illo, som har börjat
knyta kontakter med övriga SBrmlSndska meningar.

ny b v

4 lv

l

l 'jl uutugcm,

torentng, når ca 7uv meaiemmar ocr, ooarrver
en aktiv verkmnihet för hemby€d8vård. FV5reningen ordnar även tråffar¶rurldvandrinEar och
remr,
iiQmbym3förening&r finm bl a Uven på Abpö,
To8terö, Stallarholmen och i Mariefmd.

IOGT38 fblkdamlag, MarieHed, vid Mn
rör8ta uppvianing, i Pämta backO, Bommaren 1922. Ledaren, Axel L Maluigren,
mår Bom trodjo man från höger.

sgu i stränem bildade 1923 ett folkdan81ag.
Bland medlemmarna rgnn8 flera godtomplarungdomar från andra folkdamlag, som 8ttMorado
vid rolk8kol|lirargem in& riet. Ledare och in8truktör blev Ragnar Nylin.
Detta ja gjorde Un rör8ta uppvimning i dåvarande arbotarrörenineen8 lokal. De gjorde
även uppvi8ninnr vid SörmliindUa unmom8mötom 8amt runt om i stränema8bymOn. BI a
torde SGlj-arna ha svamt rör en av de mELrkli6a8re uppvimingarna: Dot berättaa att folkdanmrna en dag företog en promenad, varvid
de pamerade ett zigenarläger. De 8t&nnade
där och bjöd entuMå8tioka och hänförda zigonare på en rolkdan8uppvi8ning.
Laget upphörde 1929.
1962 bildade8 ett nytt folkdamlag i Strängnli8, med numera bortgångna M&rgit Hån88on boa
ledare. Laget knöt8 Bä 8m«ningom till hembygdM15reningon, Strångnii8 (3illo. Verkmmheten ebbade efter några år ut, men roorganiooracief3 1972. Av en 6ammeldangkur9,8om makarnn
Kemtin och Rolf Prykmo Rtårtat fU58tcn 19'/1,
bildadé8 då nuvarande StrWngnÉLB Gille8 Folkdamlag.
Laget har 140 uiedlommar i en vuxengrupp och
tre ungdomRag. Sedan 1976 di8ponerar do en
egen lokal i gamla nedla6d& Haga8kolan, där
man till 8tör8tå delen bodriver Un verkmxnhet. Utöver ovannämnda folkdamlag har
StHLngnli8 Gille8 ?olkdanHag verk8amhet i
form av gammeldan8kur8er , motiongdan8 mmt
ett ungdommpehnan8låB.

SGthare inbjudna av damlaget ti Il
mycket trevliC hippa" S stra.·unlä8,
februari 1926.

"en

Dräktskick
Bd Björkman

Inte heller inom Åkern och SQlobo härador
finm nå6ra bovamde folkdräkter.
l boken "Målarem öar" 8kMven 1861 av folkIimfomkaren Richard Dybook, HSrfattaren
till vår national8ån& beUriver denna en
dräkt som bars av ett äldre bondepar i Jädor.
Dräkten uppge8 Hämma från 17OO-taleU mitt
och ha burit8 även på Vamö, Fogd1$ ooh Helgarö. lian ritade även av dot 6amla paret.
Eftor denna iirntraticjn har den nu i bruk
varande 8 k Malarbygd8drukten komponerats,
i mitten på 195O-talet.
Enligt tidningen Folkot, 4 maj 1955, var det
8VNreningarna i Fogd5trakten oQh hemsl¢$jd8konmlent Anno-Marie von StockenUr'ön, bog: i
mmarbete med Nordlinka lM18ÉOt8 kn:ia :0tan :iyUn tagit fram dråktorna som tjvgå 8 att KUnna
biirm "från Kafjärden i ·fii8tor Ull 7jxirwo
i

ö8tCr.

3
I boken "Folkdräkter oah bygdedräkter från
hela Sverige" bogkrive8 MälarbygUdräkterna
enligt följande:
"ManMräkten bmtår av gula knäbyxor ooh enkelknäppt VäBt i blått, rCStt och vitt. Strumporna är blågrå.
Till den kvinnliga Ularbygdwiräkten hör grön
yllokjol, rörklUde av ylle och randiCt livotycke mad Bkört och mörning. Vitt halNcllide,vit huvudduk ooh röda 8trumpor hör till.
·

Huvuddukon 8kå knytao med en hård knut i
nackon 8å att 8Mbben ligger under knuton
och ändarna hållm ihop bakåt. Den blå trbjan
med röda upp8la€ hål18 ihop med häktor."
Hembygd8forgkaren C G lkterberg, 1819-1889,
Bom var klockare och Bkolmågtare i JUder,
harg onligt Magnu8 Collmars "JIidem 8oQkenkrönika"(1951) dcrivtt:"Polket har i Uldre
tider burit en Ntmkild k1lidedr&kt. Den manliga b08tod av blått vadmal till rock mad
kortUuret liv och låWa 8jd$rton, Bom räckte
ned på halva benen, 8tåndkrago, upp8lag vid
händerna 8amt ficklock bak, kantade med röda
band. Knäbyxor av 8amgkgkinn ollor vadmalg
blå- och vitrandiea Hruinpor 8amt 8kor mod
8pännen 4 vrimterna, 8vårt hatt med halvhög
kulle. Kvinnorna buro en Bärdele8 huvudbonad,

Strängnä8 Gillé8 Folkdamlag
31 m,] 1973. Iujgét8 ledare dc
Flrykmo 8,vn8 Bom andra par trå

begt&ende av ett vitt kläde av fint lijln%
Bom på ett behändigt BÉLtt var knuten bak i
nacken. Ett med ly8ande färémr i rött och
emlt bredrandat liv3tycko utan Wrmarg med
många 8lnå8P.ört runt om midjan, och Bom snörcjé8 framtill. [Angre lintygdirmar, kjortelri
rynkad omkring liVetg hade mmma snitt Bom
dalkullornä8, färgen varierande randig med i
8ynjjerhot grön bottonfWg. Cochonillröda
8trumpor, 8kor med myoket höea men små klackar, Den kalla åmtiden Ayttjade8 en Icapott
av blått vadmal mod rundUuren krajµ ut Ull
axlarna och motveck i ryggen, knäpptes framtill med flera stycken Blöjfår."
På Dybec}c8 teckning ur eiilL€t Collrar "mannén8 rock Bvårt, med röd 8tåndkrA€Q och röda
ärmupp8låg, 8trumporm helblå. Han bUr Qn
randig våtjt i €¢ammalroga ooh 8TÖntg som
kntippo8 med en lång rad benknappar. Röda ooh
Wla Btrumpeband och ett blått band om ha180n
gom knytea i en romtt undor hakang fullborda
kl.idsoln, Kvinnam kapott 8aknar kraCe men
har röda ärmupp8lå6, kjolen lir helt grön. :ion
blir dom utom f6rklWde,"
Man hittar a1ltM Urivna och ritade be8P.rivninCar av dräkten, men iWa bevarade piå€€o
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Metallarbetaren Gustaf Eriksson
Henry sjöhc' ..

Metallarbetarm Gustaf Ericss,o,n
En banbrytare för SÖrmländsk Folkliv8forsk-

förbundet3 arkiv. Samlingarna finng tyvärr

ning

inte helt samlade på ett 8töllm

Den här rubrikgn Fanns i SÖrmlandUåten

namnsarkivet i Uppsala,

nr 3/1970. Artikeln är skriven av Gunnar

Mtsakademiens arkiv 8amt en dgl på Nordi8"

Granberg och är ett föi"9ök till levneds"

ka Mljgeet.

(den största)

teckning av Gustaf Ericsson. Or8aken till
att vi tar udr Gustaf Eric8son till behandling Ér den betydelse han haft För uppteckninfsarbetet gpeciellt för Åkers och Sele"
bo härader. Här följer ett kort sammandrag
av Gustaf Ericssons liv.

finns på Dialekt" och orts"
gn del

i

Vitter"

Samlingarna omfattar gnart sagt alla sidor
av den nord-Urmländska bondens liv.
nehåller stora ord3amlingar,
förr88ten att ordet

De in"

(visste Ni

"glams" är hämtat ur

Gustaf Ericssons mmlingar?)

sägner,

'Folkvisor, gåtor och ord8prbk,

Kyrkböckerna för Härad3 socken visar att

En del

sagor,

uppteckning-

ar röraMB kloka gummor och gubbar och de-

"Per Gustaf Eric8son" föddes i det lilla

ras ordinationer,

knekttorpet Ericsberg den 28 september

och årets högtider,

1020. Hans far var kyrkvaktmästaren och

bröllop,

förre soldaten Eric Käck (f.

redogörelser för livets
d.v.s.

för födUse,

död och begravning,

helgerna o.8.v.

1789, d,

1845)

men det finns även upptgckningar om var"

och modern Anna Stina Carlsdotter (f.

1769,

dagsarbetet,

d.

1861), Kyrkböckerna visar även, att han

set,

om åkerbruk och boskap3sköt-

om skogar ängar och vägar,

om husge"

kom till EskiKtuna, men a,tt han därifrån

råd och klädedräkt, om byng liv i

1845 flyttade tillbaka till Härad.

sOcken o.8.v,

I en

husförhömbok sUr antecknat om honom, att
han "warit i GuldSmed8L&ra i btskillige
Stadgr".

1060. Redan då föreningen bildades,

En de] av hans samlingar finns tryckta

kalla-

des Gustaf Ericsson att vara ombud för
Fogdö, Vansö, Unna och Barva socknar och

1(377-1895, men det mesta

av hans arbeten är opublicerat.
Här 9kå Ni
vi

i alla fall

få ett smakprov och

har valt att presentera ett urval ur

hans ordstävssamling.

tfåll

till

godo:

detta uppdrag Förvaltade han till sin död
den 2 Eebruari 1894.

¥"V

0

Under denna sin verksamhet 8om ombud för

~

_

m

fÖreningen lämnar Gustaf Ericsson ifrån
sig uppteckningar täckande alla förekommende verksamhet$omrbden på land8bygden. Gus"

-

taf Ericssons samlingar omfattar ungefär
6 000 8idor Folio, 600 sidor 4:o, 2 500
sidor 8:0 samt åtskilliga anteckningar på
blad av ännu mindre format. En 8tor del dv
detta material finns i kopior i Spelmans"

i

"Bidrag till Södermanlands Äldre Kulturhistoria" årgångarna

Södermanlands Fornminmsfömning bildades

helg och

.. .
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l )0 Kj\r Kille an rr. ·u/j)' |0nn(¢|)n, kUrdc i ·jmj.
1)c' Rh hm (o' rjc'n4 upp '"j, "n(ci)' tlu(0|)gr;m0rn. nar'n
vur(d)c [(0rn\ukt'qrr.

5
1)¢00 omn lmddc nj bra pmn kmyu'n ändå, ·n(o1)' jCummn:
};nj };r mu flat (Hutt) u drikku lijt a cj0'|¶0u ·inu b:o.tå klu('l)r
De har N inw av |00r lmkkur, Md)' llrunXrn, mc Iv ;pmirn.
De knn hllndfl okn bme, fur de Im lmnolt mej, 0u(j)' ktirrhµ, nAr J"' ""I' '"j MI A trillu(ob' ikull.
bo kan Mllr intr balk te evi(µ) ti(d) heller, on(dj' bon(djn,
kurdu omddjer ·in \öi1H |urmå ghypn, hun åkte i'n.

,en.

Ijc'n mm hwhle'n |0j ('n ' l' .'b
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19u
Md)'
00'00 '00Kmjul·er'·l¢m.
Fm rlMer,
oku ktu
vAl,bcm(d
Bd)'n drängen,
ktuij)' e(l)ler hibicn i
w'I'i|::i']::' Im A hit hrkm pu htnmr ja mcj ldk hit jo '&

?\

'"i))j)'"""")

u(d)' bun(d)lh gekk pä k00r(k)µ&ln0
Jk IuÖ·le k, md)' 1lohuµrrn, nur'n oto»kmuå(d)'. ,
Jm ·K¢a 1Ulk hm jlb ax. mdi bon(d)n. Mr'n |4 i "jnn.
Ju pkulk unila mr, oMd)' imldrn, trillMdi (r4n ·hs;yn.
Ju rym' YjNII ju, yCdi ldmmun, 1'o;e i dikc'(i).
1)p· rUr horj lim. ..ml)' Ku|lh(·n. når hnn(d)n 1)¢1'h i ,0 4·
hi'ur(1 l

1)¢ V,1 .mol. hm ooör:l, µjj(j)' han, m0ih qh'll(ol)' M pIl u'hl.i
,0 jmnq ml.

|)¢0 .i dr ·1Imnv. mn dr a tjookkc, for du öka Uncij bli ;rt3t,
·j(0j)" |oizu. hög
|).0

,1 in: 0

bllllrll ur kr;i'qm.
lykkj,

ole'ntr a n:0'|B nlVkkti 1ur(j)', ·:dai)' :ub-

ben. Id ir'n brµrimlr :mmom il m|'|'i(q|)'"hmcn i xrmtc.
1)0 Il mm nhkk,o, de'mt· ,6 100°|1 hkka uw(dj, ·:ö(o1)' k'irrin;.:o: lår .i nllt irh rlu;ä bimm, Å vur(j)1 jod b mw'l)

Fg 'l" -

'y)::":),:

'ug;d·'··'c.
1)¢ a tnm får'n ·jelv. ·n(c1)' gummit, nllr ili hrkhgA henne.
ull hrnnm µuhhc vum du(ci).

Dessutom vill vi gärna ge Er ett exempel

t ,/j f,F

på folkvimor som sjöngs i dessa härader
vid slutet av 1800-talet:
Herr Podem UjötCNL

Fdn Åken h6md.

t" )'-ÉÉ,,-,,, P' : ;t l
Oh pr |'~1er Mn nnpl·de

j

; '$,1 !

kam~· Nn In, Hm hmmmde och

K¥: : :EE'"mm-3m:E:Zl
km· a · ek om

hk;

Hon

M · n · · 00

m

0'. :-=s=e""£ 'i U-!!zm2gégaÉm
Id- mer · · mnr, Hud

d&j han

okul · · le

1&

l.

Herr Peder hon Ri|nRM|0 i kommaren io,
lim kmnmmk och krunode ut hAr;
Jku fr8µdo vin fomrmor,
livad död hm ukullo få.

2.
Och inte blir du döder i din Nowoung0
S, heller blir du Rhken i kri;.
.Au n dunktn
vAl fur ditt
de lir.
böljorm biO.
ickedifjUrkom
3.

=R.:":,j:=e:::' """" '°"
Uch oegko oke' vore M hvitaote JNrfl:
Och vimpeln nf blå oidenduk.

L

Herr Peder hnn oeghde i dag&rDB tvi,
}1dh xjdocle i nMlerm tre,
Hon erglndu Ännu i mAnodcr två,
1)u bUrjudo wkeppet pci|k blå.

5.
Och «rmgn! Dom "ioer och fomtAndiger rar,
Hm taiade ull okeppdolket d:
Kom', 14com 000 kam gulhurningeo,
Au oe, bvem i 0jöo månde gö.

6.

Den fömta pdharoingen pi tafvdbordet mna
För ungw, QOfuronde tunn,
Och lotten ,,on fcpj| pi lkrr Peder,
Att hao okulle kaom i 0joo.
W
Q .

I)cn ondra KulhijrninXen på tuh'dbordei rnnn
Fur unge, ophrnnde tn4n,
Och lotten hnn fqj|| på Herr Peder,
Att bwn okulle Km01m i ·jUn.
8.
Don trodjo r|hurninfen pA lnfvelhordct mm
För uo&u0 ophmnde m8n,
Och lotten hnn full på Herr Peder,
Att hwn okulle kwmo i' ojön.
g.

Om nApon nf Eder okdl,o komnm i lond
Och dcr min footermor Ia De,
84
en.6Ar
mc m'g
jng g·n·k·
tjennr pilvAl.kommgeno M,
OchonSet
IQ.

Om någon af Eder okulk kommu i lund
Och dcr min fummö fö ·n,
Bä DA 'en, att iW hvilnr uti böljornu bIL
Och Ccci henne ;:iha oig.

i h.il-
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ÅKER och SHEB0

Ett större antal låtar svarar dock Olof

Spelmän och låtar

På spelmansförbundets uppdrag samlade OA

Andersson För.

som bekant in drygt
Arne Blomberg

1 000 melodier 1936.

Givetvis reste han även i norra delgn av
landskapet.

Det bevarade folkmusikaliska materialet

Det är ur denna samling Som nedanstående

från norra Sörmland är stort.

uppgifter och låtar är hämtade.

Folklivsfomkarm Gustaf Eriksson vårpion"

ÅKERS HÄRAD

lär på området. Han tecknade ner ett stort
antal visor.

Tyvärr var han inte notkunnig

varför endast texterna finns bevarade.
Gustaf Eriksson kände själv vikten av att
texterna kompletterad88 med musik. Hang
begäran till Södermanlands Fornminnesförening Om hjälp med uppteckningsarbetet

Fo&dö Bocken
Frans Johan Johamson, Mellösabacken, född
1874 på Abpö men inflyttad i barndomen till
Fogdö socken. Fadern, f.d.

8oldaten Johan

Magnus Dahl, och morfadern, Bom hette TunhOlm - båda från Fogdö - spelade fiol. Även
modern var musikalisk och sjöng många gam-

klingade tyvärr ohörd.

la meludigr, vilka hon lärt av sin fader.
Några årtionden genare gjordes dock ett
3tort insamling8arbete av K.P.

Leffler

"Folkmusik Från Norra Södermanland". Samlingen,
lår,

rO.

348 låtar, publicerades i två de"

1899 och 1900, och du kan beställa

den på biblioteket.

Förbundsarkivet har

givetvis några utlåningsexemplar om ditt
bibliotek inte har samlingen.

Skomakaren Sigurd HJalmar Lönnkvist, LÖnnsborg,

har lärt gpela av en äldre broder,

Bernhard LÖnnkvist, vilken in sin ordning
lärt av den Förut omnämnde soldaten Johan

Mer om denna samling och vad den innehåller finner du i artikeln "Dä där kan du
allri

Johansson hade sina flesta låtar från dessa pBr8ongr samt från Pehr Eric88on, Helga"

Magnus Dahl i Bärby, Fogdö socker,. Han har
gpelat mycket på bröllop och dan$gr,

bland

andra med Gotthård Pettgr88on från Verga,

lära uj..."

Fogdö, Arvid Lundqvist m.iFl.
visor,

både text och musik,

'Finns dokumen"

terade i Axgj Ringströms omfattande upp"
teckningar. Tyvärr är de opublicerade och
dXrmed garwka okända. Originalen finns på
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala,
SpelmansförbunCNt har en kopia i sitt ar"
kiv.

Du är givetvig välkommen att studera

Edvard Pettersson, Viggeby, född 1896, börJade som tiobring spela Fiol, därtill på"
verkad av en äldre broder, Erik Petter8gon,
som även spelade. Han har givetvis även
rönt inflytande av traktetw äldrg spUmän,
Arvid Lundqvist i Helgarö och Frans Johansson i Fogdö.

denna.

(Mer om Edvard Pettersson Finner du på an-

Även RingstrÖms uppteckningar behandla8 på

nan plats i tidningen.)

annan plats i SÖrmlandsläten. Se "Vi8or
Från norra Sörmland."

Hel&arö Bocken

Leffler är inte den ende Bom tecknat upp

Arvid Lundqvist,

instrumentalmusik från området.

yrket och född 1877. Fadern, Johan Alfred

Gustaf

Wetter har bidragit med ett antal

låtar

Granlund, var figkare till

Lundqvist, född 1854, spUade Fiol. Nbgra

efter Gunnar SJögren (se Sörmlandsläten,

av Lundqvists melodier härstammar från en

april

spelman i Oja vid namn Rosén.

1969).

7
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7. innab&r dt €Öreg=nde hilct upprepac

Härad socken

Stränpnäs

Erik Alfred Gustafsson,
1870,

l 'Il

Marielund,

fÖdd

började spela fiol i tjupoblgåldern

LinuS Vitalis Karlsson, Sundby,

Fhcjcj 11385

i Hyltinge socken. Han började spela fiol

dd han hörde ett par äldre spelmän i hwn-

vid tio brs ålder. Morfadern, soldaten

trakten:

Johan Edvard Lindgren var fiolspelman.

Janne Eriksson i Härad och G|j8taf

Larsson i Barva.

I Barva fanns ännu en

Dd

Karlsson var ett Ar gamma] flyttade för-

spelman - kanske den mest framstående av

äldrarna till Gryts socken där det färing

dom alla -

gott Om 8pelmän. De mest framstående av

nämligen organistm och Folk-

skolläraren Daniel tjhlander,

vars rykte

dessa voro skomakaren Magnus Rydberg,

lant"

som god Fiol8pelare var vida befäst och

brukaren Eriksson,

omvittnat av ett stort antal av honom upp"

Gryt, vanligen kallad "Färgaren",

lärda gpelmän.

tad från Dunkem församling och död 86dån

Gustafsgon spelade med fiolen stödd mot
ena knäet.

länge, vidare byggnadssnickaren BJÖrklund,
en mycket anlitad spelman, Axel Höglund på
len mot knät när han spelade, samt förrg

Ferdinand Gu8taf88on, Källstugan,

'FÖdd

lärde sig själv spela fiol medan han

ännu gick

inflyt"

(Jverby gård, Hultinge, vilken 8tödde fio-

Unna socken

1886,

Férgare Vahlström i

i skolan.

Han kom snart i för"

bindelse med traktens spelmän vars melo"
dier han lärt sig.

Bland de förnämsta av

dessa nämner Kan Karl Jonsson i Rocklärna
och Gustaf Eriksson i Brostugan,

den sena-

regementsmusikern Holtz i BJörnlunda, vII"
kon senare Karlsson betecknade BOm den
främste av dem alla och den bö3té fiolist
han i sin ungdom hört. Holtz spelade 'både
gammalt och nytt" och var den megt efter"
frågade soelmannen i d888å trakter.
Erik Vilhelm Fågelin, Strängnäm 'FÖdd 1848

re elev av klockaren och skolläramn Ahl-

i SolO, FogdÖ soGker,. Vid elva års ålder

strÖm i [Junker:

började han spela fiol för fadern,

en skicklig fiolspelman.

lant-

Gustaf Erikmon var själv "utlärd klockare"

brukaren Jonas Fbgelin i SolO,

och spelade både orgel och fiol,

vilken i sin tur lärt av sin fader, Lars

Gustafsson.

enligt

Född 11318,

Jonsson i Hällby, Fogdö socken, som var
född 1795.
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Fågelin har I ungdomen spelat till dans.

derna i

Han har en egendomlig fingersättning.

Karlsson i Strängnäs. Sedermera kom Eriks"

det han tar c" oå alten,

i

respektive f- på

sOn i

fiolspelet av en bryggeriförman

förbindelgg med ett par spelmän,

tenoren o.8.v. med Första fingret.

Gustaf Mård från Säby, Aspö, och Erik Pet-

Av Udre spelmän kändo Fågelin endå8t till

tersson i SolO,

en klarinettist

i Unna, vilkens namn han

numera glÖmt bort.
Oskar Haglund,
sö.

Åker socken
Sven Viktor Edvin Andersson i Täbylund,

Strängnäs,

Både fadern,

Fogdö SOCKBM

född 1896 i Van"

Fredrik Haglund l Vansö,

Akem Bocken, född 1888 i Södertälje. Vid
BJlj års blder börjåd8 han spela dragspel,

f0cld 1856 OCh död 1915, dennes tre bröder

men övergick till fiolen a han var fjorton

OCh en syster samt farfadern Andreas Håg"

år.

lund,

Andersson har spelat mycket på bröllop och

spelade Fiol.

Vid markgrine av takten trampar Haglund på

danser i kringliggande 8ocknar,

andra taktdelen i Dotskan och valsen.

sammans med den förut omnämnde GustafEriks'
son,

Skomakaren Algot Erikggon, Strängnäs,
1896 i Fogd6 socken.

Född

Då han var aderton

år gammal Fick han lära sig de fömta grun-

först till"

gemenligen kallad "Brostugan", samt

med valfrid Eriksson frbn Akgrs styckabruk,
8édan tillsammans med en yngre broder.
Karl Andersson,

född 1895.

VISA etter Algot Ecduson, Sidngn&·. Efkr färmdem
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haver din Fader Förlorat,
Fadderallanlej uti hoppsan sej,
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Andersson hade låten efter Anders Jansson i Valla, Yttemelö.
Pol8kan kallada8 "Kavelbrolåten". En spelman gkulle till dans
för att spela. På vägen blev han upphunnen av en skjuts och
bjöds att åka. Till tack gjorde han en polska som han gpelade
upp. Då han höll på med andra reprisen passerade man en bro.
Av skakningarna kom fortsättninggn att lbta så:
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SELEBO HÄRAD

Andersson har tn88t spelat tillsammans med
Hilmer Edlund och Axel Eriksson

Aspö socken

Selö.

i YttRr-

Enligt Andersson spelade Jansson

Karl Gustaf Andersson i Husby, Aspö socken, mest i korstonarter; c" och g"dur, varemot
född 1883 i Turinjm Då han var femton dr

BJörkström gärna rörde sig

i b-

tonarterna.

började han spela fiol För Anders Jansson
i Valla, Ytter-Selö. Denne hade i sin ord-

Taxinke socken

ning lärt av Kar] Olsson från Tuna, Ytter"

Snickaron Johan Albert Ahlgren

i

TaxiMc,

Selö, vilken Jämte klockaren och organis"

Född 16/6 1870 på Härnö,

ten Björkström i tjver-Selö samt klockaren

Han var aderton år då han började sppla

Kärnbo socken,

Lundin i Ytter-Selö anlitades i "halva

Fiol

SÖrmland och Uppland" på bröllop och dan-

Btröm i Kärnbo,

ser.

Ahlgren och den ende 8pelmannen i

För en spelman vid namn August Eng"
vilken var jämnbrig med

10lsKA "{4er Karl Whei,m Lindblom Taxinge
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Karl Vilhelm Lindblom i Sågbacken,

de mest tillsammam med skräddare Lindgren

Taxinge,

född 1877, var lik3om Ahlgren frbn Kärntjo

i Taxinge; en skicklig 3pBjman, vars fa-

socken. Några av de melodier Lindblom spe-

der varit klockare i Taxinge.

lar härstamma från en Uomakare Lindqvist
Nils Erik VLckman, Södgrtälj8,

från Åker.

med Frans Pettersson född

Från8 Petterggon,

Södertälje,

likhet

Taxing8 -

1880-

och hansmelodiar härstamma Från samma käl"

hämtammar

la. Vickmam

från Taxinge, där han föddeg 1854. Har'i3
fader, Andér8 Petter Pettersson,

i

är i

Fader,

Johan Petter Vickmgn,

som var spelman och född 1840,

född 1824,

hade nämli-

spelade fiol och hade lärt av Gustafsson i

gen haft 8årTvnå lärare i Fiolspelat " Gus"

Kårtorp,

tafggon i Kårtorp " BOm Frans Petterssom

GbslnCe. Petter Pettemson 3pela"

Fader.
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Dä där kan du allrf lära
sa Granlunds Petter

Helgarö,

Fogdö och VanU.

når på halvön Fogdön,

Det är tre soCk-

i

som norr om Sträng"

början på 1900-talet.

näs nästan bildar en bro t5ver Mälaren mot

ärna Från FogdÖn.

Uppland.

menar Jag hela halvön,

Det är Om det området, om dess

spelmän och om dess

låtar,

som den här ar"

tiden så

talet.

så hamnar vi

rade sig för musiken i

långt som vi

i

tören K.P.

slutet pb 1700"

tion,

Där

om honom var han kring gekelskiftet 17001800 en mycket välkänd spelman,

som vandra"

de omkring över stora områden

norra Söm"

Som nästan alla

skickliga spelmän hade han elever i de
En av des8aele"
Denne

1800"takt.

också klockare i Fogdö.

m

Mälorem
rr"b

,

Wmn
a~l·"w

""'""

123 gt

lbtar som han kallar för "sqxton"

delspolskor",

126 st

"åttondelspolskor och

98 st val3er,

10 st angläser,

8 st mår-

10 st kadriljer och

Tillsanmam 348 st

ser,

låtar.

, ,

30

76 st val"

1Cl st angläser och 10 st kadriljer.
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musik

från Härads socken i väster till Mariefred
,
l öster. Lefflers uppteckningar innehåller

st åttondels och hambopolketter,

Son från Granlund i Helgarö. Pehr Ericsgon

u

låtar från Strängnästrakten,

fördelade på 99 8t sextondelspolskor,

var Pehr Eric3"

var född någon gång på 1820-talet och dog

Han fick dd frbn Söder-

Av dessa är 225 st efter Pehr Ericsson,

av Kjellberg8 elever, och hans arvtagare
som traktens storspelman,

att teckna upp

9 st polketter.

En

jntresgerade sig

och under våren 1898 samlade han

scMr,

Han var

Han dog 1860.

för norra Sörmland.

till en sydväst-

manlands fornminnesfÖrening ett anslag för

hambopolketter",

blev sedan en Flitigt anlitad spelman under första hälften av

han har också skrivit om nyckelharpo"

sökande efter umprunget

Jonas Herlin. Enligt de uppgifter somfinns

ver hette Ro»rt Ludvig KJellberg.

Han var kan3ke frbmst

uppländsk dialekt SOm han

Jan av 1800"talet en spelman gQm hgtte

trakter där han drog fram.

Leffler.

och

var redak-

spelet på Skansen, men det var under sitt

bodde under slutet av 1700-talet och bör"

i

norra Sörmland,

intregserad av uppländsk Folkmusiktradi"

med bara ett smalt sund över till Tosterö,
ligger en gård 8om heter Kunggberg.

intresse-

a speciellt musiken på Fogdön,

Pb nordöstra sidan av HelgarOm och

land och södra Uppland.

inte Bocknen Fogdö

Den folkmusikforskare SOm först

hittills har kunnat spåra en FolkmtMktro"
dition där,

(När Jag skriver Fogdön

enbart.)

tikeln kommer att handla.
Om vi går tillbaka i

Det är också Bfter

honom som vi har de fömta lbtuppteckning"

m+,;
strömna

12
Leffler har också redogjort för hur man

skilja dock ej melodiformerna till namnet "

brukade spela d8 olika typerna av låtar,

ehuru de äro medvetna om Uillnaden i mår"

och Följande "brukganvisning" är hämtad ur

keringen " utan kalla såväl hampurskanssom

Förordet till fömta delen av noUamlingen,

hambopolkettens melodigr utan åtskillnad

Som kom i

För po1Ua".

två delar under titeln Bidrag

till Södermanlands äldre kulturhistoria,
del X och XI,

Om klassificeringen av polskorna skriver

utgivna av Södermanlands

Leffler följande:

fqrnminnesfÖrgning.

polskor,

"Man träffar ej Ullan

Som äro af så outpräglad karaktär,

Om sextondelspolskan säger han så här:

att man ej med bestämdhet kan hänföra dem

"Hennes melodi

till den ena eller andra arten,

är bildat af öfvervägande

sextondelsfigurer.
äro

Alla tre taktdelarna

nog kan märka i denna gamling.

likformigt markerade ända ut i sista

takten af repriserna,

hvilken oFtagt Uu"

man får af polskan i hennes helhet,
ma,

under dBt åttondelspolskans repris slutar

henne",

Men de

bestäm"

till hvilken grupp man vill hänföra

Titta på muslkex.

många tonerna på hvarje taktdel göra hvar
och en

I sådana

fall får man låta det allmänna intryck, som

tar med en fjärdedel på sista taktdelen.

på sigta taktens andra fjärdedel.

såsom man

1 och 2,

båda hämtade

från gextondelspol$korna.

likSOm Fullviktigare än de lätt mar-

kerade taktdelarna i hambopolketten och

I Lefflem uppteckningar finns sällan nbg"

gammalvalsen,

ra bindningar utsatta,

hvartill

del8polskan spelas

kommer att sexton"

långsammare.

eger synkopering rum,

I stället

han en "bruksanvisning"

Stundom

liksom i Webem m.fl.

står det:

lämnar

i Förordet.

Där

"Och slutligen är att märka, att

fiolspelmännen ha ett tämligen genomgående

polonäser".

föredragning8utt i afseende på sina bindOm åttondUspolskan skriver Leffler följan"
de:

"Hennes melodi är bildad af öfvervägan-

de åttondelar,

två;

som Just utmärker sig för det

hvarje takt.

i en skalgbng af åttondelar spb]a8 i-

bland alla tonerna obundna och t.o.m. nå"

Festa steget med knäböjning på För8tå fjär"
i

följand8

Af Fortlöpande åttondelar bindas två och

för en bestämd stegföring sbdan som i ham-

dedelen

hvilket kan uttryckas i

hufvudregler:

gQm ofta äro punkterade.

ftärigermm uppstår en kroftig rytm lämpad

bopolskan,

ningar,

got staccato,
Af Fortlöpande sextondelar spelm ofta

Hambopolskan kallas

i norra Södermanland För hambumka eller

hvartannat par bundet,

hampurska och är gammal på trakten, men

Vid en Figur af en åttondel och två sexton"

dansas nu ej mycket.

delar tages åttondelen 8tåccato och sexton"

booolkett.

delarna bindam

Härvid utjämnar dock 8pelmanngn

markeringen,

som i damen ej motsvärm af

något fast steg;

FOtslag och triolgr binda8.

tvärtom damas dgnrla dam

bést efter melodier,
mazurka.

I stället dansas ham"

hvartannat obundet.

Spelmännen i
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så att samma 8pel"

man utför samma ställe olika den ena &ån&en
och den andra".
Om sitt möte med Pehr Ericsson
berättar Leffler följande:
gången besökte Ericsson,
ne

i skogen

i

Granlund

"När jag första

som bodde midt in"

långt uppe i HUgarö,

Fann Jag

honom gräfvande utanför sin stuga, pb min
hälsning:

"Goddag,

är det Ericsson i Gran-

lund?" fick Jag fömt encjå8t gn Fundersam

son skulle vilja spela någon gammal bit för
mig?
- Inté; Ja" spelår aldri° nu, ja"ä°btti år
b har glÖmt allting 8 lntg bryr Ja"mej om"
et 'För rösten.

Inte!

Det lät u bestämdt afvisande, att jag redan anUg ändamålet med min långa vandring
förfeladt: men för att åtminstone ej gifva
tappt,

så länge ej allt hopp var ute,

slog

Jag mig ned pb en sten bredvid gubben och

blick till Bvor, mgn vid förnyad fråga upp"

vi började språka. Han fick veta hvem Jag

lyste han:

var, hvilka spelmän och andra personer på

- Ja,

dC sk6 väl vård de!

traktgn som Jag kände o.s.v.

hvarjämte vi

pratade om Hit möjligt annat, om bngbåts"
Jo,

Jag har hört att Ericsson skall vara

resor,

Strengnäs domkyrka, vårsådden, Häff-

en stor spelman och Jag går ikring och gam-

ners pBalmbok,

lår gammal musik och tänkte fråga, omErics"

m.m. Efter omkring en halftimme ansåg Jag

spansk-amerikanska kriget

14
tiden vara inne för ny attack och framtog

inte lust till.

ur min portfölj afskrifter efter flera

- Nå,

spelmän.

dem?
" Nej, dgt trodde han inte heller han ville

Han besåg dem noga,

kände igen en

och annan melodi och anmärkte slutligen:
- Ja.

gå in på.

de"syns att herrn allt e hemmä i

I mitt bekymmer vände Jag mig nu till För-

noten - de"går väl an 8 stigä in.
Nu vig3te Jag att

i3en var bruten,

Erics"

son

lade gmast fram för mig Fleranotböck"

er,

som han själf skrifvit,

han ockU fram fiolen,

och snart tog

och hans gumma bjöd

gb,

samlingens präst. Han lyckades få låna not"
böckerna, och Jag använde en hel veckas i"
härdigt arbete att ur dem umkilja och afskrifva hvad som var användbart. Sedan be"
sökte Jag Ericg8on ånyo och afskref efter

på kaffe. Och så satt jag och skref hos
honom så 18nge Jag orkade.

kunde någon bekant möjligen Få låna

När Jag skulle

ville Jag börja underhandla om att få

hans föredrag åtskilligt, som ej fanns i
böckerna".

köpa han8 notböcker, men därtill nekado

Detta om Leffler och "Granlunds Pettgr".

han tvärt,

En av de spelmän gom "tog över" eftgrPehr

delade,
malt,

hvarvid han dock tröstande med"

att Om Jag ville köpa något gam"

så hade han en gammal bibel att säl"

Ja·

Erics8on var Fram johat7s8ol1 född 1874 på
Aspö, vars mUodier till en del blev upp"
tecknade av Olle Andersson 1936. Johansson

" Nå,

bodde då vid ett ställe som hette Mellösa-

villg han låna mig noterna då, om

Jag ställde hur stor pant han önskack,

för

backen. Han hade sin repertoar i huvudsak
Bftgr Pehr Ericsson och sin fader, som Mt"

deras riktiga återlämnande?

te Johan Magnus Dahl, soldat och boendevid
" Nej,

X

det var så konstigt,

så det håd8 han

Bärby i Fog,dÖ sn.
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Fler Spelmän att nämna från samma område,

I

ET
'

I

l

l

väla i Helgarö. Han bodde fram till 1963

och som också besökté9 av Olle Andersson

vid Viggeby i Fogdö gn. Hgn har fått sina

1936 år t.ex. Sigurd LÖnnkvist,

melodier till stor del Från de här omtala"

i Fogd¢5.
der,

Lönnsberg

Han hade lbrt sig spela av en bro"

som i sin tur lärt av den förut nämnde

de spelmännen,

Johan Magiw8 Dahl, Arvid

Lundqvist och Fram Johansson.

soldaten Johan Magnus Dahl.
Bl.a.

Vid Olle Anderggons bé8öi< uppe i Helgarö

spelar Edvard majst&ng$mar8chen, och

om denna berättar han att den brukade all"

bodde vid Granlund en annan spelman Arvid

tid spelas Ur majstbngen skulle resas pb

Lundqvist. Han var fiskare, och hade som

Asby As.

ung grabb lärt Big spela av sin Fader.
Den spelman som 'För oss knyter ihop alla
melodiuppteckningar från Helgarön med en
klinjande bild av musiken där är Edvard
Pettersson. Edvard, numera boende i Skebo"
kvarn mitt i Sörmland, är född 1896 vid

Dd samlades hela traktens Folk

nUanför åsen, Ur mon 98dån lövade (maja"
de)

stången. Efter detta bars majstången

av de unga upp på åsen, där den restes. Nbr
majgtbngen bars upp gick spelmännen med
och spelade just den hör marschen.
Edvard borättar också om hur man vanligt"

1 6
£ Polcka efl"" S"qu"d Lännk4;61, Som hade dem
e fler Soj<ja len Da h )

upl. oa.
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vis bar gig åt om man var fler spelmän som

att det skulle bli rytmisk och bra dansmu"

3pelade tillsammans till t.ex. danm Var

gjk.

mgn två BOm spelade sd spelade en melodi"
stänman medan den andre alltid sekunderade.

Alla de här publicerade låtarna med undan"

Var man tre u spelacN Fortfarande en meter

tag ft5r sextondelspolskorna spelas också

digtämman medan en sekunderade på de "höga H

av Edvard,

strängarna Och en oå de "låga".
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som lärt sig dem i sin ungdom.

Detta För

'

'

4;ab=)?aum=uu ¶t
'k' =: :g?
'i'=utr

:±=",'

|k'-;y 1ee@" ==ä=HEad
d""' lt li',Cij"i
iL_Lj l "" lLr!rli"Ftd=u=
i l '4 ' l l "mta
d'"_ ii l l' l -j"|i l' "m
'J

'

m

m

P

T Pokka €µr- Arvä Wndyiä',

vEpt 0. R.

'N HUM|wUE/'%#m=e|
4'wUM|HUM|%"ua|oEth2 u4'FM|uua|u"qulå%r|mF"
'4b'uå8laau|cm

18

ÅKR och sm
Visor
Knapp Bertil

Att fomka i folkmusik är roligt.
Forska är väl o.k.".

tänker du,

diga att göra dagsverken åt herrgården. Var

"Att

"men Finns

det något outfomkat kvar, allt är väl ned-

gård Bculle hålla dräng och hjon åt TynnelSÖ. På Tynäs gtrax
de en 8tor äng.

tecknat eller glömt"?

intill Strängnäs hade

Oår låg folket

i

lador och

logar medan de höll på med höbärgningen.

I mars"apri1 1929 gick Axel Ringström runt
i gårdar och på ålderdomshem i Strängnäs
och Vansö socken och tecknade ner vi8or

En kväll gav sig tolv stycken unga karlar
från Tynäs i en liten båt in till Strängnäs för att Festa. På återvägen var de så

och skillingtryck,

illa däran att båten kantrade.

Allt Finns nu samlat i en tjock pärm.

En soldat,

Många av uppgiftslämnarna har varit kvin"
nor som i sin tur fått visorna av 8ir|a mOd"
rar t.ex. Josefina Andersson g.m.
dersson, Aspö socken,

Karl An"

har lämnat åtta vi-

sor som hon kallar "Mors vigor". Mor var
SoFia Sjägrwn f. Hagberg,

De omkom

alla utom två.
Andem Börd,

Bom mor kände har

talat om för henne att han diktade den här
visan om den händelsen.
sjöng den grbt han.
och sa:

För var gång han

Men u sken han opp

"Jag fick Femti

rikMaler För den

visan jag·"

Toresunds socken.
Snart blev visan allbekant och då ville

Ett exempel Från "Mors visor" är "En sorg"
lig visa Och dess gorgliga historia".

de ha den pb tryck i Västerås,

och Uicka-

de ut en karl att hämta den hos Anders

"Det var år 1835. På den tiden voro bönder"

Börd.

na,

nåde han med.

Som hörde under TynnelU herrgård skyl"

Karlen gick ner sig på isen ochdrunk·

Visa av Anders Börd
Josefina Andersgon efter sin mor
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spdmle

Ett t(jgen åtta hundra och trettiofem

den tjugofjärde uti juli månad då vågens

unga män, sOm 'Foro Från sitt hem mgn döden

hårda knall och dess brusande svall

sin båge för dem spände.

tio unga män

ifrån jorden.

tog

19
3.

En bonde 'Frbn Viggby han miste 8017 och

dräng.

Betänk,

vilken sorg det månde vara.

Han ingen nu har att

lita sig till,

han

5.

Uti

land.

en liten farkost de gåvo sig 'Från

Tolv drängar i Ullskap de voro. Kan-

hända de glömde Gud Fader och Ham Son, ja

kommen är till åldriga dagar'.

ocksb Gud den Helige Ande.

4.

6,

En resa från Tynäs till Strängnäs d8

antog.

Till staden sb kommo de ock lyck"

ligt, men när da skulle hem,
dem,

Ja,

Om någon är som veta vill, vem som vi"

san diktat har u kan ni det så vetteligt

så möter väl

Få veta, att Jag är 8oldat, mitt namn är

döden och en faslig räddhåga.

Anders Börd från Södermanlands regemente.

>~<>~<>~<> 0 -J· 0

I pärmen träffar man Flera gånger på en

Exemplen här nedan är från Albertina An-

gammal bekant sång "O,

dersson, A8pö socken, och Gustav welander,

tysta ensamhet".

Vi är vana att höra den melodin 3om jazz"

Vansö socken.

piani8ten Jan Johansson presenterade.

Sångm finns hos nästan alla uppgiftslämna"

Albertina Anderssons variation har notskåPten uppåt och Gustav Welanders har notskaf-

re i pärmen men ingen är den andra helt

tgn nedåt.
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1.

O tysta ensamhet

3,

uppå en branter klippa

Bland sorg,

då kom gn falUer räv

som inget vet

Skall mina där förrinna

trycker)

(ulv)

när lammet ville dricka

En börda tung dom sten
mig möter (By.

2.

Det 3tod ett litet lamm

var skall Jag nöjen finna?

och se,
var Jag går

det trogna lamm

av ulven blev bedra"t

Bland tugen 'Finns knappt en

Alltså är gossars lag

som kärlek rätt Förstår.

att narra flickor snart.

Emellan dig och mig
där tändes upp en

lbga

där tändes upp en eld

4.

Har jag dig aldrij 8étt,
visst har jag lycklig varit,
men dina ögon blå

som varit en daglig plåga

de hava mig bedragit.

Hur 8kall jag dämpa den

Och från min födslostund

vet Jag alls ingen råd

allt intill denna tid

Jag suckar till min grav

har jag ej annat tänkt

om jag dig bj kan få,

än att du skull"

bli min vän.

20
Några av de äldsta visorna i pärmen är nog

f.

5tjarngo3sevisorna,

till Tosterön då Johan Albert var 2 a 3 år.

som 9tjarngosgarno gick

1850 i Vansö socken. Fadern flyttade

Han var mad om stjärnsång på Tostgrön från

Från gård till gård och sjöng.

13-14 år. Han lärde sig sålunda d8 här med-

F.d.

tornväktare Johan Albert Pettemson

A

L'l t bj, ö;
·

delade stjärnsångerna på 1860-talet.
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Så här berättar August Vilhelm Jansson f.

masker som vi köpte i Stockholm så de hade

1851

inte kunnat känna igen oss på villkor.

i Toresund.

"Annandagsmorgon var man ute med gtj&rnan.

Men ingen var Herodes eller Judas,

Vi brukade vara en Fyra stycken. Sedan när

ingen vi88 män heller,

Jag kom till Svartsjölandet var det sA all"

om vi

inte hade en som gick med en sorts

pung ändå.

månt att sjunga gtjärnsånger, men vi hade
gtjärna hemma ocKU,

Till sist en av stjärngossarnas tackvisa

En förde stjärnan, de andra bara sjöng och

Uppgiftslämnare Gustaf Welander

Följde med. Och u var vi utklädda. Vi hade
n
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1.

Nu så 8jcjta vi
nu så ända vi
nu s8 vända vi

vbr visa
vår Ung
tillbaka

3.

Ännu en gång vi säga här
till alla som härinne är
adjö

farväl!

med både pajå8 och pung

(Så här är Arvid ldelanders variant)

2.

och

fast Jag minns inte

22
Domboken på de förnämsta 8åker och ärende,
som för rätta komna är i Åkers härad anno
O.8.V.

ANDERS LARSSON,

EN NOTE BOK

1596.

Haver min nådige herre själv behållt härads
räntan p8 detta året.

Arne Blomberg

Uppå detta Föreskrivna år hölls lega ting

Så när då den andra delen av Sexdregasam"

i Ellmunds tingstuga den 11 Januari

i när"

lingen kommit i tryck. Den första delen,

varo min nådige Mrre och

Joharwc8 Bryngelssom notbok Från 1774,

Börie Nilssonn.

komoletteras nu med 132 poplåtar från ti"

Sammatid kom för rätta Pär Nilsson

den omkring 1800.

engetorp och bekände 8ig hava 8tulit ett

Det är givetvis även denna gång den driftige Ulf Kinding i Göteborgs Spelmansför-

sto ifrån Tomos i Göcksten,
från Måg i Skälby,
Malmby,

bund som står bakom utgåvan.

Förstes fogde

i Små-

item en häst

en kviga ifrån JÖns

i

en bock ifrån Olof i Norby och blev

därföre dömd till gren och galga För gär-

Häftet innehåller fÖrutom närmare hundra"

ningarna sina.

talet polonäser 26 menuetter, 2 kontradanser samt en marsch och en aria.

..

.
.

Polon888rna är huv|jdsakliggn av åttondels"
typ'och är ett utmérkt studiomaterial för

.G'

jämförande melodistudier. Av kontradanser"
na är den ena av 6/8-typ och den andra av

0
b

2/4-tyO.

"Marschen" går i 3/4-takt. ur-

J

'
,

sprung och användning är okänt.

.

q
.

Häftet är nästan gratis. Sätter du in 6:på postgiro 52 36 90 - 6, Ulf Kinding,

'

så

1\

L

.

kommer häftet med posten:

0

b'jbbiybb,b
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Lag & rätt

Sammatid kom för rätta här Erik i (Jvmsela

Sörmländska Härads domböcker från 1500-

köpt av honom g ug8tockar och givit honom

talet

och tilltalade Erik i Hageby,

att han hade

5 spann råg och 12 öre penningar att han
skulle låta såga dem. Där tillsvarade Erik,

I Sörmlandsläten nr 2/1976 presenterade vi
ett urval från (Ister" och Vagterrekarne.
Många ]68are har hört av Ug och påpekat

att han körde tillbemblde stockor Fram och
icke lät skära dem som han lovade, Och när
hammammedjan byggdes,

togo8 stockarna bort

att den svåra svenskan gjorde lämingen o"

till byggningen emot hari3 vilja. Men efter

möjlig. Av den anledningen presgnterar vi

Erik hade tagit »tätning för s&ggrlönen

den här gången en överUttning av de två

och icke lät skära bräden och så Uga Erik

'Första styckena, samtidigt gom vi hoppas

till gom han lovat, skulle han ennu köra

att det skall göra läsaren vänligare stämd

honom u många stockar eller giva honomsin

mot artikeln.

råg iggn.
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(I596)
(mcrmjnhnd¶ Ijnd$kap$hjndhn6 1$96' l)

Doinbokcnn" ' på chc fö|']ncmstc saker och ärcndhe, som för rcnhc komnc
ihre l Åkers härcd anno crccrm 1596.
Hafucr min n,idip' herre siclff bchollcd härcdz rcnthan på teue årcdh.
Ncmdcnn:
Anders i Eldma
Pär l Knwdzberg
Jöns i Löfninge
Mikell l Rokkndha
Nils i Form
Bcnckjt] l Ekesa

Jöns l Berga
Oloki Helgarc
Folke l Wöknäs
Mikdl l Ellesund
Clcmetth i Roueby
Nils i lersca

("/'l
Wpå ccuhc fhrscrefne åhr hwluz lagating i Elksundz cingstwgw thcn Il
januari l närwjrc min nådige hem och förstes fogde Böric Nibonn.
(I) Sammanid kom för rcuhc Pär Nilsson i Småcngetörp och bckcndhc sig
hakua stwlidh ert scoodh ifrån Tomos i Göcksccnn, jcem en hcsch ifrån Mag' j
Skiälby, en quigj ifrån Jöns j Mdmby, en bock ifrån Olofi Norby och bleK
thcrföre dömd tji grcnn och gjkj för gcrnmg sina.
(2) Sammanid kom för rccthc här Erich i OFreda dc tilcaladc Ench l Hagcby,
jtt han hade köpte aK honom 9 sågcstockar och gifuid honom S spen rog och
It öre pcnmgc ·u han skulle läm såga chcm. Thcrtilsuara& Ench, att han kördhc
förbcmelcc stockar fränt' och icke lärt skära chcm som han 1oFua&. Och när
hamarsmidian bygdes, togcs scockanar bom l tiill bygningcn cmodh hans wilia.
Men cfftcr Erich hadhc tagiid bcttalning för såµrc lönen och icke läte skära
bräden och d sala här Erich til som han hade 1oKuad,skullc han cnnw köra honom
tå många scokar eller och gikua honom sin rog ig'nn-

'

24

Nihi Ln,h
Sifrcd l Skär
Pär i Lytcslundha
Pär iWandcm
Hindrich i Huscby
Nils i Norby

Pär iWigby
Mäns i Huiuingc
Mäns i Loodsta
Anders i Ramssöö
Erich i Kräiucsta
Jöns i Kåkucsta

(I) Smnmatiid kärdc Bcncktt i Hwseby 'dc talade' til SiKrcdh ibidem, att han
körde igenom etc led och icke stcnge igen efter sig, och thcr igenom kommo
swin in och giordhc Bcnckt skach på hwcrtc. Tk dömdhc ncmdcn, jtc Sifrcd
skulle gifua Bcncktt hwettc igcnn l span.
(2) Jtc'm kom för rcuh Pär Ench son i Fröbcrgj samptc o|'h]' hans brödhcr
och uhjhc ni Pär Pähr son i Enögh. att han för någrc år scån hade tagiid en
båtth mjh lt.insöö hndctt och rouh ötfijcr siönn medh. och när chcrcs måg Olof
Pär son i Hwnby sampu tcrcs '\y>tcr', som b5|tt]cn' hadhc [t]agiid' til lena,
kommo ni 4I;\nn och båctcn wjr borna, |oc]h' chå blåste en stor storm, thå toge
ehc sig en chck ö|k]ia' och mile fara öAiicr inedh, |ochj blifuc thc bådcn bortta.
Thcrförc willc thc skylh Pär Parson för ccrcs dödh. Thcr [ojm' wii ransakadc.
Och cfttcr förbcmdtc' Pär Pärson wjr till bynn l och bcfrågadhc sig. om någcn
wiscc hwcm båuhcn hadhc föruh tiitt. cKttcr han wisce, att båucn hördhc Lasse
Olsson i Hörn till och wjr iiij wpdr.igin, så att ämnar som worc lcstc widh båtthcn hcngdc i waccncdh, tcncktc han, jtt han skulle wjra olokuandes utth fördcr,
och tog så båtthcn och fördcn cd thcn som båtccn cil hörde, och thc worc mddc
på bygda landctc och gokuc sig wttii farlighcct wtcan nödh, bkfförbcmdCc Pär
Pär|son|' frii sagd för chcrcs dödz wjiij både för födde och ofödde, att honom
ingen ckdl här cRcr chcrmn quch eller tiitaij widh sina pcningc.
(I) Sammatiid kom för rccchc Mjccz smcdz hwsrrw md skcpgåkn bcncmdh
Karin och bckcndc sig hakua glöm hor medli Benckct Hindrich son iWcdhömn.
Och efficr förbemeltc Bencku hade rympct och Mata gaf henne ifrån sig, bkf
hon fördh cil Tynndssö chcr att sråå siuh seraf.
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En känd visa
Henry SJöberg

När man Bom Jag tillbrinZar' mycket tid

För Er i Södermanland kan det kånSke vara

bland olika gruppgr med spelmän och dansa"

av intres3e att få veta att visan Finns te"

re runt om i vårt vackra land så är det

lagd i Södermanland.

ofrånkomligt att man finner gemm9amma

naturligtvis, men ångrade mig i

drag gom kan vara av

intresse,

Idag sjungs

"Gyris-Anders gånglåt" över hela vårt

land.

Många människor kan texten utantill och
den tyck9 ha blivit något av en modern all"

(Jag höll tjå att säga
sista

stund.)
Här följer cNn i alla fall Bom Altmrtina
Andersson,

Strängnäs, minns den Från ASDÖ

omkring 1870:

sång för grupoer intresserade av äldretids
kultur.
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Om VÄXTVÄRK och dess följder...
Henry SJöberg

Problematiken ligger till en del ho8 upp"
Det är naturligtvig mycket som kan gå snett

tecknarna Bom inte klart sagt

i

från re3pektive ort finng mer än ett sätt

en växande folkrörelse.

Man kan karwke

klasUficera det Bom växtvärk.
relsen

Folkdansrö-

idag 8r ett bra exempel på detta

problem.

Jag får ibland en känsla av att

växtprocessen är u arbetswn att man

inte

hinner Ulla ordning pa alla grenar i

d8t

att dansa polska.

själva traderingen,

överförandet av varianten till hu"

gade spekulanter.

I 3jälva överföranMt

ligger en stiliserings" och likriktningsFaktor som är svår att komma åt.

stora trädet.

inte att vi
Orsak och verkan är alltid svårt att dis"
kutera.

Men det största 'Felet

ligger naturligtvis i
d.v.s.

ifrån attdet

Om Jag nu säger att

i den växande

folkdansrörelgeng spår har följt ett vaknande intresse för den svenska allmogekul"
turen så är det underförstått att dgt

lika

gärna kan vara tvärtom.
Men det jag vill

kan göra någonting åt det för

närvarande utan enbart acceptera och vara
medvetna att degga Faktorer spelar in.

En

sak kan vi emellertid göra omedelbart.

Vi

kan döpa om damerna.
la en dans t.ex.

Istället för att kal-

Bodapolska så kan vi be-

nämna den på det rätta sättet.

ta upp till diskussion

här är inte företeelgerna8

inbördes rang-

ordning utan marare några specifika före"

Jag tror

Helst då

t,ex.

polska efter Anders Andersson från

Boda.

Db uppstbr inte någon tvekan om vad

det är frågan Om.

teelser sOm Jag funMrat över.
Det FÖrsta är detta:
på en ny

Uller vi pb att 8ka-

t

"grön bok" av våra danser upp"

tecknade under de geneste decennierna?
e

Mycket talar för detta.
uppteckningsarbete är,

De som gjort detta
hoppas Jag,

. 0

väl med·

vetna om att det de återgivit är t.ex. ett
sätt att dansa från en ort.

Ett exempel!

1925 u filmades sättet att dansa i
sand,

det som kallas

Lek-

"leksandslbten".

Om

man strikt Från Filmen Uulle göra beskriv"
ningar u skullo det bli
skrivninggr som det
Filmen d.v.s.

lika många be-

Förekommer dansare i

B-lO st.

Det här för mig egentligen raskt över till
Ett annat exempel.
polska Från Boda.

Det har tecknats upp
PolskevarXnten stårock-

u under den benämningen.

Mgri ute i

får dansen beteckningen Boda-polska.
hoppas Ni

Fömtbr gkillnaden.

landet
Jag

Från att ha

varit en variant av polska efter en

(eller

nästa punkt att behandla.

De Bom lärt sig

en dans direkt efter en traditionsbärere
dansar dansgn i 8ekundar tradition. Varför
sekundär frågar Du då.

Jo,

kunna 8teruppleva dansen

för att man ska

l direkt tradition

fordras att man lär sig den i d8ss rätta

flera) meddelare Från Boda har varianten

miljÖ, alltså där dansen använts.

helt plötsligt blivit det enda sättet att

kan ske i några specifika 'Fall

dansa polska Från Boda.

Det kan väl

int8

vara meningen med hela upptgckningsarbetet.

Det här

i vårt land

idag. Ett exgmpel är kadriljdansarna från
Fälleberga i Skåne.

Gruppen förändras u

27
sakteliga genom att de äldsta inte orkar

tolkning av grundmaterialet där vi tarhknsyn till

dansa med och nbgra nya kommer in i stäl-

den förändring Bom skett sedan dansen användes i

let.

tradition. Det kan vara förändringar i mtMken,

Men dansen utföre8 huvudsakligen i

samma miljÖ d.v.s. den hembygdsgård där

alltså kan vi inte Fb exakt dm mugik som man en gång

dansarna under många årtionden träffat8

använde. Det kan bestå i att vi som använder danser"

och dansat.

na i dag inte tillhör samma yrkeskategori med allt

Gruppen har försökt att gå ut

till andra grupper och förmedla sin

dans

men det har inte utfallit 8peciellt bra.

som därtill hör med mindremuskel-massa, eller
mjukare och lydigare kroppar

Dansarna känner sig oUkra i den främmande

genom den 8tendiga träningen. Allt detta och mer

miljön och demutom kommer ett nytt ale"

därtill bör vi ta hänsyn till när vi tolkar

ment in. Människor frågar helt plötUigt

danserna. Det viktigaste är alltså att vi damar

vad de gör.

samt att det fungerartill den musik vi får samt i den

Oftast vet de inte det efter"

Som de dansar efter hur de känner gig. Det
betyder med andra ord att dansen är något

miljÖ Ur vi använder danserna. Om vi alltså
tillåter os8 en större Frihet när vi tar upp vbra
danser så kanske vi kan Få det vi alla hop" pas på " ett

olika varje gång.

nytt underbart "gammaldaman" de" i vårt land

Ramarna finns naturligtvis men sättet att

...................................................

agera ändras. Men när de skall direkt lära
ut damen u blir dansarna osäkra kamke
framförollt för den påtvingade exakthetens
skull. Men åter till det som skulle behand-

©

lam
Om vi nu är medvetna om att det vi återger
dansm&sigt inte är en direkt tradition u

, f

inser vi säkert också att den tolkning vi
gör kan diskuteras.
skall

Det betyder att vi

lära oss att skilja på dokumentation

och tradering.

Med vanligt språk betyder

detta att det vi

tecknar upp skall vi

(na"

turligtvis) behålla i sin umprungliga
dräkt, man det vi

lär ut skall vara en

Rättelse...
I Sörmlandsläten nr 2/1976 fanns en artikel "Rekarnm ur
skrifterna".1 artikeln ingick en dansbeskrivning (sid.12)
till vilken vi beklagligt nog glömde att lämna melodien.
non följer hXr:
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%knspalte11
LI 11emor Wennerström

Den här gången har det gått ett helt år sen jag
sist skrev om nyutkomna skivor, förra numret
av Sörmlands18ten ägnades ju helt åt Gustaf
Idetters minne. Alltså finns det ganska många
skivor den här gången, en del kanske inte helt
färska, men en skiva blir väl förresten aldrig
gannal.
En mängd ovett har jag hunnit u sen förra
gången jag skrev också, både från spelmän som
tycker de blivit orättvist bedöMa och från
folk som lyssnat på skivorna och tyckt annorlunda än vad jag gjort. Aterigen vill jag a påpeka att det jag här skriver är bedömningar jag
gör utifrån mina kunskaper, utifrån min referensram, Alla människor står på olika kunskapsnivåer och bedömer utifrån det, vilket gör att
de flesta tycker olika om saker och ting. Men
jag är övertygad om att flera som läser den
här spalten säkert redan komit underfund med
hur stora mina kunskaper är och har komit
fram till att "allt som Lillemor tycker illa
om gillar jag" eller tvärt om. Och a har man
Ju alltid något att rätta sig efter.
jag fösöker alltid att bedöma en skiva både
som dansare och spelman. Som dansare måste
musiken vara rytmisk, vara dansbär. Det är ett
krav som inte går att diskutera. Men sen finns
det bra och dålig dansbär musik också. Ibland
kan musik vara helt felfri rytmiskt, men ändå
inte ge den hjälp som dansarna behöver.
Som spelman tycker jag det Xr svårare att ge
en bed&ning. jag har själv ställt upp mina
bedRningsgrunder och det är följande. Blir
jag spelsugen och går och hämtar min fiol då
tycker jag att plattan fyller en väsentlig
funktion. jag tycker nämligen att det är detta vi borde kunna använda folkmusiken till,
att u folk att spela. Spelmansmusik som låter
som konsertmusik förstår jag inte riktigt meningen med, trots att den musiken kanske
många gånger är mer tekniskt fulländad än en
medryckande folklåt.
ja, nu har jag försökt tala om lite hur jag
bedömer Skivor, men jag är alltid pigg på
att diskutera. Så har du några synpunkter i
ämnet, sä hör av dig på ett eller annat vis.
Så över till skivhögen.

P1LVEDSFL(JJT OCH HEDNASKRI

(Odeon 062-35189)

Visst är det väl ett vackert namn på skivan?
Lika vackert som skivans innehåll, vackra toner,
men så förbålt innehållslösa och tråkiga.
Björn Ståbi och Kalle Almlöf har tagit örebro
Kännarorkester till hjälp för att föra Ut folkmusik den här gången. "För att u hjxlp att fylla i övertonerna i svensk folkmusik" som det
står På baksidestexten. Men spelmännen och orkestern hjälper aldrig varandra, de spelar var
för sig.

jag antar att den här plattan är gjord för
människor som inte redan tycker om folkmusik,
som behöver höra den "knepiga, råa folkmusiken"
inlindad i arrangemang av typ Gunnar Lundén-hlelden på Hollywoodhumör (en1 baksidestexten).
Dock tvivlar jag starkt att en skiva av den här
typen kan fä folk intresserade av vår musik.
Och jag förstår inte hur Björn Ståbi och Kalle Almlöf kan låna sig till något dylikt.
EN ROLIGER DANS (Bordun BORLP-76-01)
Bengt Löfberg och Pelle Björnlert spelar gamla dansUtar från (Iland, Småland och (Istergötland. Och efter att ha lyssnat p6 den förra skivan är det en lisa för både öron och
fötter att spela den här. jag har blivit så
spel- och danssugen varje gång jag lyssnat på
skivan att jag ännu aldrig kunnat höra den till
slut i ett svep. jag bara måste hämta fiolen
och spela en stund. Eller röra benen i dans.
Du som varken dansar eller spelar blir inte
lottlös heller. Skivkonvolutet innehåller
texter till de sånger som sjungs på skivan,
så ta och sjung med. 8 jämna polskor, 4 långdanser, 1 engelska och l schottis får du
njuta av.
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FOLKVIND

...

(Oktober OSLP 514)

Folkvind består av ungdomarna Peter Erson,
nyckelharpa, Torbjörn Nä'sbom, fiol och Eva
Tjörnebo, sång, Peter och Torbjörn har sina
låtar efter Viksta Lasse och Erik Sahlström
och de framför här en blandning av låtar från
Uppland och Hälsingland. Eva sjunger sånger
från olika delar av landet, Några spår går
att använda
till dans,
några årochattsamtliga
sjunga
med
i (text finns
på oms1aget{
låtar kan man lyssna på med nöje. En del
låtar är gamla, några är från tjugotalet och
några av sångerna har fått helt nyskrivna
verser.
Slutomdömet blir: En söt och trevlig liten
skiva, välspelad och välsjungen, men med
kanske lite för njycket respekt visad för
musiken. Men den respekten släpper säkert
till nästa skiva om några år, om gänget
bara fortsätter spela tillsamans.
MITT UTI JXMTLAND

(OLAB SLP-027)

Lekstulaget, som spelar på skivan, är
ingen konstant grupp, utan en ganska lös
samling spelmän som träffas a och då. Står
det på skivmappens baksida.Folk konmer och
går. Tydligen har gruppen lyckats hålla sig
konstant så länge att den här skivan kunnat
bli till i alla fall. De som spelar är Ville,
Göran, Richard och Olle. Vi11es skäggiga nuna
känner jag igen på omslaget och vet att han
heter Roempke i efternamn, men det hade varit
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roligt att få reda på de andras namn också.
Den här skivan är ganska lik Folkvind i sin
uppläggning, en blandning avspe1 och sång, av
amla låtar,
nyskrivna
låtarlikheterna
och lite to!0-tals
musik.av Men
där slutar
talt. Till skillnad mot Folkvind, så vet den
här gruppen vad de vill - och vad de törs göra med sin musik. De spelar kraftfullt,
rytmiskt och otroligt lekfullt,
Instrumenten de använder sig av är fiol,
cittra, klarinett, munspel, gitarr och spilbpipa. En mycket dans- och hörbar skiva som
jag rekomenderar.

spelma11sarvet från medelpad Vol l

(F%sayZd

Det här är också en skiva jag kj'nner som angelägen att den finns. Atminstone den ena sidan.
Man har samlat inspelningar av 5 olika spelmän,
alla är nu döda utom en. Inspelningarna är från
SO-talet och ger ett fint smakprov på musik
från Medelpad. Spelmännen är Anton Högerberg,
Anders Petter Sundin, Albin Lodin, Jonas Alfred
Lidzell samt Joel Böhlén.
På skivans andra sida finns nyinspelat material,
Sven Englund och Kent Berggren spelar låtar
efter olika medelpadsspelmän i arrangemang av
Englund.

JOEL JANSSON, Silverbasharpa (Mu'='t
Joel Jansson var 83 år när skivan spelades
in 1975 och det är otroligt hur han kan vara
så rytmiskt sXker och stadig på handen. Det
här lir egentligen en unik platta. Den inte
bara bevara en gatmål spelmans spelsatt och
hans låtar, den ger också en mängd fin dansmusik (ordentligt långa låtar) och dessutom
en stor njutning för örat. 5 polskor, 3 valser, 2 polketter, 3 marscher samt joels egna
små berättelser mellan spåren får man. Ett
litet texthäfte medföljer dessutom, med
infomation om Joel Jansson och hans harpa,
RULLSTRAK OCH TUNGBAS (Oktober ASLP 517)
Viksta-Lasse och hans bror Sven Larsson spelar
Upplandslåtar. Man ska naturligtvis inte jämföra den här skivan med den förra, men det är
svårt att låta bli, Här är sanna typ av låtar,
nästan sanna ålder på spelmännen (Viksta-Lasse
ar 5 år och Sven 13 är yngre än joel Jansson),
men ändå har de så olika spelsb'tt. Medan Joel
så konsekvent spelar låtar i tempo som går att
dansa till, så ligger viksta-Lasse och hans
bror mer dt att spela såwåra liStar som möjligt
så fort det ger.
Den enda kontakt jag personligen haft med Viksta-Lasse har varit på de årligen återkomnande
stålmorna i Universitetets aula i Uppsala. Där
sätter man Viksta-Lasse på scenen och senare
på nattenpå en stol i ett rum med en massa lyssnande människor som beundrande sitter vid hans
fötter. Aldrig finns det några dansare med. Och
min uppfattning är att man inte ska skilja en
spelman från dansarna. Folkmusiken som estradmusik eller musik för sin egen skull, förstår
jag inte. Tyvärr verkar man ha gjort så med
den gamle dansspelmannen Viksta-Lasse.
Men både Viksta-Lasse och brodern Sven är
några av de få traditionsbärare vi har kvar, så
därför tycker jag ändå att det är så viktigt
att det finns en möjlighet att kunna köpa en
sån här skiva.
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XLDRE DANSLATAR FRÅN VASTERBOTTEN (Kung Karls

Sp ra j S Gunnar Karlsson, fiol, Siw Burman, fiol och
cittra samt Petter Perstrand, dragspel, har
konnit sanvnan och spelar av hjärtans lust.
Danslåtar som verkligen är dansbara, Polskor,
valser, schottisar, polketter, en kadrilj och
en gånglåt. Allt finns dessutom samlat i ett
medföljande häfte i noter och sångtext.
(Jvre delarna av Norrland har länge varit en
vit fläck på kartan för oss folkmusikvänner,
men nu plötsligt finns både Norrbotten (genom
Norrlåtars skivor) och Västerbotten med i
den folkmusikaliska bilden, Vilket är mycket
roligt.
Gunnar och Siw har åkt runt de senaste öret
och 1ä"rt av spelmän och tecknat upp både
musik och dans, och det är vi, som nu får ta
del av vad de funnit, njycket tacksanna för.
FOLK SOM VI

(Manifest MAN 002)

Så har Norrlåtar komit med sin andra skiva,
lika lekfullt och hämningslöst spelad som den
förra. Låtar från Norrbotten, nära den finländska gränsen både geografiskt och musikaliskt. Flera av låtarna sjungs också på finska,
Den här skivan visar en yngre musiktradition
än vad Gunnar, Siw och Petter gör på sin Västerbotten-skiva. Här har vi genomgående sekelskiftesrepertoaren representerad, och dansmelodierna har blivit uppblandade med en strejkvisa
och en emigrantvisa. A11tsamans finns med
sångtext och notbild i medföljande häfte.
En skiva som gör en på mycket gott humör.
... A AN AR DET GLADJE A AN AR DET GRAT...

1'eu minne76FTWéW ,j-_ _
En skiva dXr Styrbjörn Bergelt, Marie Selander
och Susanne Broms spelar Ungdanser, sånglekar,
skämtvisor m, på stråkharpa, medeltida nyckelharpa, spilåpipa, bleckpipa, enkelharpa. Naturligtvis finns den massor av sång av Marie också. Melodierna är från hela landet, även med
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FOLKLAR (YTF)
Ytterligare en skiva med fula visor. Här är
det Bengt Sändh och Finn Zetterholm som sjunger. Texten till många av låtarna på båda
de här skivorna finns i en bok med namnet
"Fula Visboken", som komit hos Tidens Förlag.
LATAR OCH VISOR FRAN NARPES (OKAY OKELP 1007)
Rågvals Spelmanslag och Birgit Klåvus spelar
och sjunger låtar från de svensk-finska bygderna i Usterbotten.
HALSBRYTARNA (OKAY OKELP 1005)
Halsbrytarna är ett gäng på 13 personer som
spelar låtar från alla delar av Svensk-Finland.
Polkor, schottisar och valser finns på skivan,

lin 'r,]n 1'.tl,tnd och finska Karelen som har
mycket mer bevarat av sin stråkharptradltion
än Sverige.
Långdans har den senaste tiden blivit den nya
"modedansen" i många folkdanskretsar, och tillhör du dem, så är den hår skivan ett mAste.
O du bara vill lyssna till skön musik och sång
eller kanske spela eller sjunga med, så har du
absolut lika stor behållning av skivan. Texter och historik om
instrumenten finns i
ett litet häfte.

JARVSULATAR

(Kassett, Ungdomsringens Förlag)

Rolf Westerlund, Anders Henriksson och Eivor
Kjellberg spelar Hä1singelåtar på ett mycket
mjukt och skönt så'tt. jag antar att kassetten
är gjord för att användas till dans, och den
funktionen uppfyller den helt. Låtarna är alla spelade i ett lugnt, dansbart tempo, och det
gör musiken inte desto mindre njutbar att enbart lyssna till.
Det tråkiga med kassettformen är bara att det
inte finns några uppgifter om varken låtar eller spelmän. Men huvudsaken är kanske att det
är bra musik. Hela Il polskor finns på kassetten, dessutom en snurrebocksmelodi, KristinKristin samt två brudmarscher.

NORSKT LIVTAG (Sonet SLP 2061)
Det här är gatmål dansmusik med Sven Nyhus
kvartett. Nuförtiden komer det ganska många
gamaldansskivor och det kan ibland vara Svårt
att välja, men väljer du den här skivan så är
du säker på att få musik som går att dansa
till. Sven Nyhus förmåga att låta de andra intsrumenten lyfta fram fiolen i förgrunden, gör
att skivan är lika njutbar för öronen som för
fötterna. Spelet blir mer likt den folkmusik
vi är vana att höra, än en qqamaldansorkester.
6 valser, 4 reinlender,5 po s och 3 galopper
innehåller skivn",

Du som bor på en plats där det inte finns någon välsorterad skivaffär, och kanske inte kan
få tag på plattorna jag skrivit om, kan skriva
eller ringa till någon av följande ställen i
Stockholm.
Folklore Centrum
Roslagsgatan 22
113 55 Stockholm
tel: 08/15 83 32
Ungdomsringens Förlag
Box 4144
102 62 Stockholm
tel: 08/42 06 87
Lester Records
Rörstrandsgatan Il
113 40 Stockholm
tel: 08/30 11 55
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Folkdans och folkmusik
Eva Liljedahl
Vad är egentligen folkdans och folkmusik?

ten klädde ut sig i kvinnodräkter.

tjBt går knappast att ge ett entydigt 8vår

rallell till detta kan nämnas att vissa

på frågan, men väl en förklaring på hur

gymnastikgrupper bestående av enbart kvin-

begrgppat används idag.

nor Fortfarande gör uppvisningar med 'Folk-

När man i allmänhet talar om folkdans tänker de flesta på folkdansuppvisningar med
dansare i

färggranna folkdräkter.

Dan88rna

består oFta av många och invecklade turer,
allting verkar svårt. Om man vid många av
dessa uppvisningar kritiskt granskar både
dansrepertoaren och dansstilen märker man
att detta inte kan vara förknippot med begrepp8t folk.

Som pa-

dans, där hälften är utklädda till män,
Philocoro8 fortsatte 8ina framträdanden på
olika platser i Sverige och detta resulterade i att fler och fler Folkdanslag 9tår"
tades runt om i Sverige och Philocoros"
dansrepertoar blev normgivande.

Denna re"

pertoar utökades med nya konstruerade danser,

dels av Philocoros själva och dels av

enskilda pemoner och folkdanslag. Några
exempel på sådana nyskapade danser är

Hur kommer dgt sig då att det kalla8 Folk-

Fjällnäspolska,

dans?

de.n fömta gången uppfördes på Fjällnäs

som Fick sitt namn av att

sanatorium i Härjedalen,

På 1800-talet
linder,

vidare Västgöta-

levde och verkade Anders Se-

polska,

Ustgötapolska,

balettmästare på Kungliga OpBran i

polska,

Långdans från Närke m.fl.

Stockholm.

Jämtpolska, Ekeby-

Till Karl XIV Johans 25-åriga

regeringsjubileum 1843 gjordes ett natio"
naldivertissemnt i nationalromantisk anda,
som den tiden krävde, och i det ingick några s.k.

folkdanser,

som Anders SelinUr

Uapat. En av dés3å danser var "dans för
en morakarl och en kulla"

(kallas numgra

daldans) och den var alltU direkt skapad
för scen och för att darwas av balettdam
sare.

Likaså gjorde SUinder de danser,

som ingick i Värmlänningarna 1846,
åkersdans, Skrälåt,

Ving"

FrykMalspolska och

Jössehärad8polska. Till viss del hade Selimer danser,
land3bygden,

Bom dansades av folket på

som förebild när han skapade

dessa danser, men mycket var eget påfund.
En av Operabalettens dansare,

Charles Baro"

wiak blev efter sin pension tobakshandlare
i Uppsala.

Dbr blev han tillfrågad av stu-

denternas nybildade dansförening (1880),

1920 bildades en riksorganigation för des-

Philocoros, att lära ut Anders Selinders

sa folkdanslag,

"folkdansar". sa skedde och i maj

1881

Folkdamringen,

som så små-

ningom bytte namn till Svenska ljngdomsrinZ"

gjorde den sitt första framträdande ikläd"

en för Bygdekultur,

da folkdräkter. Medlemmarna var endast man-

riksorganisation med nbgot över 37 000 med-

liga studenter, vilket

lemmar.

ledde till att hälf-

vilken numera är en

Organi8ationen är registrerad som
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en ungdomsorganisation och inte som kultur"
organi8ation,
folkdans,

pb derag program står bl.a.

folkmusik och Folkdräkter.

De

vill värna Om och ta vara på vad de kallar
ett kulturarv.

Detta kulturarv är alltså

ett skapat arv 'Från omkring 8ekelgkiftet,
då målsättningen med dansen var fysisk
fostran i Lings anda.

Nykterhetsoriani8a-

tionerna har ockU "folkdans" på sitt pro"
gram, men Frågan är om Folkdansen i denna
krets är ett mål eller ett medel att nb
dess mbl

" nykterhet.

Naturligtvis har man haft musik till dessa
damer, musik 8pBciellt gjord FtSr danserna,
så att den passar till de olika turerna.
Men, musiken har varit av sekundér betydel"
se.

Danserna

lärs in mekaniUt och när in"

lärningen av turerna och stegen är klar
läggs musiken på som en utsmyckning.

Man

kanske främst hos den yngre generationen.

kan lika gärna dansa helt utan m|jsik: Spel"

Man protesterade mot de sceniUt skapade

mannen blev en Flgur bakom ett notgtall

danserna,

brilt
tur.

fe"

letande efter "rätt repris" till rätt
Denna Utuation är ytterst tråkig för

gn spelman och resultatet blev ockU att

tyckte d8t var fel varudeklara"

tion att kalla dgm Folkdanser,

när deegent-

ligen aldrig hade dansats av folket och
dessutom helt 8aknadg folklig karaktär.

Mjcimännen gick sin egen väg med sina
"spolmanslåtar" bort från dansen till att
bli estradmusiker.

Låtarna,

stor del var danslbtar,

sOm tillmyck6t

förlorade sin funk"

tion Bom Udana och blev s.k.
tar",

Som man bara

"8pBlman8u"

lyssnade på.

Spelmans"

lag och spelmansförbund bildades,

det för-

sta förbundet bildades 1925 i Södermanland.
1947 samlades förbunden i
tion,

SSR,

en riksorganisa"

Sverigeg Spelmäns Riksförbund.

För närvarande är alla

landskapsförbund

utom Södermanlands medlemmar i SSR.

Detta nya tänkande har lett till 8tt flera
grupper,
lag,

fria från folkdanslag och 8pelmans"

har bildats och fortfarande bildas

stor utsträckning.
flesta att

i

MblUttningen är för'd8

levandegöra musikm och dansen,

att försöka hitta den karaktär damen och
musiken hade när den fortfarande
tradition och att

levde i

få den att fungera

gens samhälle som umgängesform.
detta resultat kräv8 kunUap och
dans" och musikhistoria,

i da"

För att nå
inblick i

inte bara Folkets

utan även herrskapets danser och muUk,

Den stora grundskillnaden mellan folkdans-

te bara svmskt utan även 8Uropeiskt,

rörelsen och spelmansrörelsen är att folk-

dc8sutom bättre kunskap

dgngrör8lgen bygger sin verksamhet pb en

än vad skolorna kan g8.

i

in-

och

folkets historia

kring sekelskiftet skapad Företeelse och
3pelmangrörelsen bygger på en tradition,
dock med Förlorad Funktion.

Därför uppstbr

det ofta problem när man idag återigen vill
förena dansen och musiken,

vilket är en av

målsättningarna i den nye Folkmusik- och
folkdangrörel3en.

På de senaste fgm åren har intrgsset för
insamling och dokumentation ökat avsevärt
samtidigt gom intre388t
lat material också ökat.
och

imtitutiomr,

för tidigare

som sysslar med folkmu"

sik och Folkdans blir allt gtörrc.
Visarkiv,

insam-

Kraven på arkiv

Svenskt

en centralinstitution 'För imam"

På FlO-talet började ett nytt tänkande inom

lände och bevarande av svensk folkmusikhår

Folkdans/folkmusik att försiktigt spridas,

inte tillräckliga resurser att tillgodo8e
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alla dessa krav.

Därför är det till 8tor

av intervjuer och inspelningar av männi"

hjälp för dem med ett samarbete mellan dem

skor på blderdomsMm.

och mer ellar mindre ideelt arbetande per"

en start till att själva arbcita med inspel"

söner ute l

ning och dokumentation pb hemmaolan.

landet.

Förhoppninksvis Förstbr

Detta blev för många

myndigheter och landgting och kansk8 t.o.m.
staten ött anslag och stipendier till en"
skilda forskare är nödvändigt och att resursfördelningen av médBj till dans och
musik måste ändras,

så ett även 'Folkets

Den grundläggande skillnaden mellan de
"traditionella" Folkdanslagen och de fria
grupperna är kanske inte så mycket repertoaren sOm sättet att arbtta med den.

vad

gäller dansen har Jag tidigare i artb.eln

kultur kan överleva.

redogjort För Folkdansarens arbetssätt,
I augusti

1976 samlades ca BD persomr

det mekaniUa dansandet.

Det andra alterna"

till ett folkdans" och folkmusiMeminarium

tivet är att utgb frbn musii<en och rytmen

pb IngesunM folkhögskola i Värmland. Del-

och låta detta tillsammans med dansen bli

tagarna hörde till största delen till de

en helhet,

fria grupperna och syftet var att dessa

ma skillnad finns då inom musiken och dess

helt avhängigt av varandra. Sam-

människor skulle få möjlighet att diskute-

utövare.

ra de problem som rör sig kring musik och

siska ideal råder med bl.a.

dans, ött utbyta erfarenheter och att um"

lade arrangemang och notbundenhet,

Laggpu, och då Urskilt Om kläm
starkt utveckdödar

gås kring dansen och musiken. Ett år sena"

helt improvisation och dialektalt och indi"

re Följdes detta seminarium upp av två nya,

viduellt spelsätt och kan inte i<lassas som

ett i Burträgk, Västerbotten och ett i

dammuUk.

Bräkm-Hoby,

med takt- och rytmförändringar och med av"

Blekinge. Några av de ämnen

som diskuterades var:

Folkmusikens och

Folkdangen8 funktion i dagens samhälle.

Likasb blir ett utslätat 8pcj

saknad av karaktär helt oduglig till dans.
Med detta menar Jag att man kan använda sig

Folkdans Folkmusik - del av utbildning i

av en dam" och spelrepertoar mcd Från bör"

vårt Sverige. Hur förhållw" vi oss till

Jan folklig karaktär och arbeta mgd den ijå

traditionen,

ett mekaniskt sätt.

I Bräkne-Hoby Fick deltagar"

na praktiUt tillämpa dokumentation i form

Då kan detta inte räk-

nas till ett alternativt arbetssätt och
falla inom ramen för de fria gruppernas
vBrk8amhet.
MM den gröna vågen har också följt en Folk
musik- coh folkdamvbg och mycket har hänt
med kanske Främst muUken. Nya instrument
och sättningar har tagits i bruk och folklåtarna har moderniserats och anpasgats
helt eller dUvis till jazz,

folkrock,

pop,

och andra stilriktningar. positivt är att
folkmusiken lever vidare, men om det bara
blir i Form av inspirationskälla till mO"
derna stilar är detta en stor brist. Jag
tror att Folkmusiken och folkdansen kan
smälta in i vår tid och leva vidare till
kommande generationer utan att den för den
skull ändrag om och anpassas till Uektroniska instrument och moderna arrangemang
eller att den blir kommersiell.
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Spelmansförbundets fonder
Södermanlands Spelmansförjund förvaltar i"

samråd med SöcNrmanlands Spelmensförbundg

dag medlen för två fonder samt en speciell

styrelse äger beslutanderätt.

imamling·

Fondens kapital br idag kronor 3 527:-.

Den äldsta är Sörmländska FolkmuMkfonden

Slutligen beslöts på årsmötet 1977 att

BOm bildades pb Spelmansförbundets årsmöte

starta en insamling med namnet "Gustaf

den 16 mars 1968.

Wetters Minnessten". Som framgår av namnet

Av stadgarna framgår att fondens medel
skall användas för att stödja den 8vcmka,
och speciellt den sörmländska folkmusiken.
Hitintills har genom fondens försorg Framstéllts en faksimilupplaga av Rosenbergs
folkmusikuppteckningar·

vill mMlemmarna i förbundet hedra minnet
av Gustaf WBtter genom att resa en minnem
sten.
Re8ultatet av insamlingen är att fram till
och med den 30 september har insamlats kronor 4

193:-.

Fonden har idag ett kapital av 9 017 kronor och 17 öre.
Södermanlands SpelmansfÖrbund vill genom

Gustaf Wetters Minnesfond instiftades pb
FÖrbundets årsmöte den 19 mars 1977.

gjn gtyre]ge 'Framföra sitt varma tack till
alla vänliga givare.

Oij BOm ännu intR hun"

Xndambl8paragrafen lyder:

nit med att sända en slant

Gu8tåf Wetters Minnesfond har till uppgift

nummer är 71

att,

i Gustaf Wettem anda,

Främja den

55 33 - 6

- vårt postgiro-

gällande för alla

insamlingarna. Du är hjärtligt välkommen
med ett bidrag men glöm inte ett ange vil-

Urmländska folkmusiken.

ken insamling Du vill stödja.

Förslag till användning av Fondens avkast"
ning kan ställas till Fondstyrelsen, som i

Charles Svärdholm
Vera Lideval!
Olov Olgson
Bror Andergson
Abel Anaertsson
Lennart Holmgren
Allan LJungdahl
Emil Norberg
Erik Myrén
011· Westerberg
Ivar BostrÖm
Signe Persson
Sven Härdelin
Josef Krvgandor
Isaac Wallin
Erik Smith
Nils Eriksson
Millis Wetter
Arne Andomson
Christina Frohm och
Anders Eklundh
Rum Andemson
Jan o Kristina Bochenski
EgOn Nebej
Arvid Karlmon
Gösta Johan53on
DJul¢5 Låtlag
Henry Arnstad
Södertälje Spelmanslag

Johanneshov
NVn&ghamn
Katrineholm
Malm'dSping
Katrineholm
Farsta
Södertälje
Kovland
Stockholm
Katrineholm
Valla
Stockholm
Bergsjö
Motala
VäxjÖ
RÖnninge
Strängnäs
Katrineholm
Sollentuna
Solna
Södertälje
NykÖping
Flen
Tro88
Skölding8
Katrineholm
Stockholm
Södertälje

Margit Hultman
Gunnar Brandén
Ragnar Larsson
Katarina stbm
Artur Andersson
Rekarne Folkdansgille
Arthur Andersson
I. SBwik
Iréne o Henry SJöberg
hj. Gei8t
Astrid Gugtafggon
Arne o Carin Blomberg
Katrineholms Spelmanslag
Olof Kärnell
Ragnar Forsgren
BJörn Wetter
Sune Ahberg
Ynfve Andersson
Leif G. Johamson
I. Andersson
Bengt Stenqvist
Fritiof Nyberg
Kungsörs SpelmanUag
Bertil o Evalisa Rydberg
Tore Sänder
Sörmländska FolkmusikFonden
Södermanlands Spelmansförbund

Stockholm
Katrineholm
Nävekvarn
Stallarholmen
EnUede
Eskilstuna
Katrineholm
Katrineholm
Rönninge
Enskede
Katrineholm
Södertälje
Katrineholm
Södertälje
Örebro
Linköping
Fagersta
Södertälje
NykÖping
Katrineholm
Norrköping
Södertälje
Kungsör
Örebro
Solna
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ETT SÖRMLÄNDSKT BONDBRÖLLOP
En bildsuit från Bergshammar
,.. V |E'rlkjf

wefiner5 trom

I spetsen för bröllopsföljet rider brudgumnen. Han bär sina bästa
kläder, har firserat hår, biomor
i skjortan, sabel och sporrar.
Strax bakom honom, på hans högra
sida, rider prästen, och därefter
kommer sen de övriga karlarna ridande parvis efter varandra.
Kvällen innan bUUoµdagen hade de Ungväga gätuna samlats
i b'töuonsg&den tUbamanö
med 6ö'tntnguuckoR 6un gkannå/t och nätboende gästa. Förmodligen hade spelmännen också samtaäU 6agen innan, t/tot6
att detta 6önbjudiäU av sockenötänmut nedan 1767. lVäR spelmän kom tiLbanmaiu blev det
ju aUUd öpeié. dam och Dupande,
nå Dt 6om de
uue SÖRfind/ta.
Men stipande
UkeMigen hade våRkén 6pUmän eLten
v&d brytt sig om 6öUudet
utan 6peemännen hade 6unult$
d& och öeLt uu au Stämningen våRÄt hög kvällen innan.

Följande bilder har jag funnit i Fataburen 1947. De Xr några scener ur en bildsvit
som visar hur ett bondbröllop kunde gå till i Fogdö socken i början av 1800-talet.
Originalbilderna är laverade med tusch på handgjort papper och samanklistrade till
en fortlöpande svit, som i sin helhet mäter 30 x 935 cm. Pä ett linneomslag runt
den hoprullade bildsviten, finns följande blyertsanteckning: "Bondbröllop i
Hannenjyra ritadt av Baron C Ph Säck omkring 1830",
Artalet 1830 förbryllar en aning. Kläderna som personerna bär, stämer inte med
detta datum. Dräktskicket speglar istället omväxlande 1700-talets slut och 1800-ta)ets
början.
i Fogdö
socken
hade här
bevisligen
peruk
detta
sIa 1830.
Den
prästPrästen
som sista
gången
bar den
typen av inte
peruken var
Jan avLars
Hackse{1
som
prästvigdes 1779 och avled 1825. Alltså bör detta sätta en gräns framåt i tiden, och
en annan detalj ger gränsen bakåt. Herrgårdskuskens hatt (tschak&l började användas
som uniformsmössa först 1814 och kan inte ha funnits på en kusk t digare än det
årtalet. Bröllopet bör alltså ligga i tiden någonstans mellan 1814 och 1825.
För att inte trötta er med mer text nu, låter jag bilderna tala för sig själva,
med hjälp av några rader förklarande bildtext inunder.
Källor:
Sten Lundwall: Ett 8örtnlänUkt bondbröllop, Fataburen 1947
J P Martinelle: En utnött folk8kollurare8 anteckningar och minnen, utg. 1900
Lars Hallman: Blacksca och Wa88bro Soknar, Ahr 1748
Per Wie8elgren: Neil Suecani, Etc bröllopsbesvär från 1700-calet
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Mellan de ridande karlarna och övriga gäster kommer spelmännen. Oftast med en eller två fioler
samt klarinett. De följer brudtåget fram till
kyrkporten, men stannar utanför kyrkan under vigselakten.
" De två etta tnte vUutuoöana i 'tåget Uannade
i ky'tkdö'vten, åiutpande, 6uande och bUöande
M Una imäUuunent, od att det unp&tod en gNUtig dUöonavu, bom uduq 6ick &tn uppUöUng.
Duöa mcuikanta Dom öynua'uugen Ukat ut 6ö't
mtuikUUe, behagade dock UuätUgen 'tgö'tna
vid UutoneUngen uu budpsatmen.
Vigseln hade 6öuiggdtt, och Uutveuen vak
öpetad, men i 6ånmia ögonbtick bom Usla tonen
6öAjµj1gade, böAjade cLte,t den 6öL6buiauga
muALken i dOmen. Jag uu nUnnaö, au detta
jujldRade mig 6'ldn att 6pcÅa något u'tgdng66tycke."
(J P MamtineUe)

Direkt efter spelmännen konner så bruden med sitt
följe. på denna bild åker hon i en kalesch som
förmodligen är lånad från herrgården. Även kusken
komner säkerligen därifrån. l kaleschen, tillsammans med bruden, sitter brudsätan som klätt henne, samt en äldre kvinna som förmodligen är brudens mor. Bruden är grant klädd i svart klänning
med djup urringning och högt liv. Håret är högt
uppkammat över en valk och brudkronan har garnerats med pappersblomnor. Stora örhängen och ett
dubbelradigt halsband kompletterar utstyrseln.

Förspänd med parhästar följer sen en skrinda
med fyra brudpigor. Även de är utstyrda med
pappersblomor i håret.
De gästen bom inte konmUt dagen innan, hade
6åmfa'U 'tidif pd b'löuop6dagen och au en
gemevuam 6'tuvco6åt i b'töUoµg&den, 6Öa att
sedan Lc'LUamnam kunna ge Ug iväg 'uu kyUan.

Under vigselakten hålles en pä11 (stor, vacker
schal) över brudparet av fyra p811h&11are, två
hovriddare och två brudpigor, vanligtvis nära
släktingar till brudparet.
Linda akten ätt
bUckait Uliätade mot bmdEa'tet. Man Ukex e6'te^ tecken 60¶1 Uta visa hux
äktenskapet komna att bli. Om bmdpcutet ät ex
inte 6tÅjt i j&butdd med vammbta, u konmen
den som 61ÅR en aning 6Aam6ö'l, att dominaa i
äbtevukapet. OM Huden svajtaR ja med hög'te
KÖöt än b'tudgumnen, sd kommen vIObl att bli
Uak mot Un man.
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Vä] tillbaka till bröllopsgården börjar en besvärlig procedur med att placera folk vid det hästskoformade bordet. Alla ska sitta efter rang och
värdighet, men det anses inte fint att vara medveten om sin rang, så nu gäller det för värden
att med lock och smicker försöka få rätt gäst
att sätta sig pä rätt plats. När alla väl intagit sina platser, bäres maten in till musik. En
lat ska det vara för varje rätt, och rätterna cif"
många. Så här kunde en Mltid se ut:
"1 Luthi$t: med mjözbä
2 Peppauotskétt
3 Sliuika med btuna bö'vio't
4 Supamaåt a6 hv.iitkU etta kÖttsoppa. Stojt,t
geniemanvna fjät kzamstäUdes, hvamA ökedgd'tge}l bOkjades aj de n&maöt gätén d bddu
3.idoz Om bo'tdet sittande.
5 Stek med etta utan sa och Lägon
6 EU sLags ut- och ugmoöt, gamka Uu$ma/.,ul(k
7 Katja med eUa utan guddvupum ,,
8 Tdtta, vanligen a6 tvenne sLag: ömoz- och
mndeLtdtta

Att det skuLée supas en gdng pd hvmje tätt,
ätlven pd supanma.ten, valt aU.itid gidvet.'°
(J P McuttineUe)
Kvinnorna satt på sin sida av bordet och karlarna på sin. Och medan det var ganska lugnt vid
kvinnornas sida, kunde det gå desto livligare
till vid männens bordsända. Man drack ansenliga
mängder alkohol i form av brännvin och hembryggt
öl, ibland också toddar av arrak och k3nfäk. När
rusdryckerna fick övertag över försUndet, blev
det gärna slagsmål.
"Od hu6vudmuet ajjdLs och spUjten 6Eödade som
mest, hade vätd«na sig Uagdt att noga akuta
µd den sand, då de, m gytceU nieöt begi6na
yoko mogna att öWvUédät häbugenaö."
(J P KWutineUe)
Man (Lek aULsd hett enkelt göka iozdning
öpec,teUa UäLéen. oµtut i 6&- eUen svinhus, dä man kunde tagga ozege'tLiga göten.

Efter Mltiden röjdes alla bord undan, utom
ett som sparades för spelmännen och de gubbar
som inte ville dansa. Detta bord kallades helt
enkelt gubbordet.
"&änntcU och öl nu ej 6& gUnimaö boot, ty
det fjÖACAL SmäUen

=,Z 'Etta quanj med öupen och mat
Tända de .vöfande pipoRna an, och pRata och
mu·ta· " (NeLi Suecani)

Sä är dansen igång. Prästen dansar första
dansen med bruden, en s1&ngpolska.
"SUingpUska damen nu max ökaU v& PUiö:t
med &udeiie 6ör ja
Sedan hon måste med B'tudgum och Uägt, kUng
Bmdstugan smö'tja. " (lveLt Suecani)
Buden damm aLLtsd vidme med b'tudgum och
med aUa manUga gästa av 'tåRQ, medan bmdgunmien göt Ukadavut med den kimnnUga sidan.
Däe$'ta bökja't den allmänna damen.
"Det nån gå an, att uwta inne sd tånge deua
dantza't
aSdom
makeU
en 6öröpsig;
men 6édan6Öadd
mdngagdpa't
µut éonuna
på 9otSm,
öäättja de snaRat dammet i taket. Den danätzm
bät, Som näst öpUnga och hdALda&t ö'tampåA."
( LåL6 HaUman)
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Även festen efter brö11opsmiSltiden och bruddansen har sitt rituella mönster att följa. Man
ska dansa kronan av bruden och brudgummen ska
upptas i de giftas männens lag.Bilden visar
bruden som hissas. Hon har fortfarande brudklänningen på sig så förmodligen är detta inte någon inledning till att dansa kronan av bruden,
VanUgtviö tog budUtan bnuden med tji i ett
Rum och hjälpte henne av med den 6ina bwdUänning,en och satte på henne den gigta kvinnans Haden utäuet. Sen dökdes hon ut i 6åten igen - 11oLt6aAande med bmdbtonan µ1
sig - 6öRu95 med en ögonbindUi föh att sen
i en Ungdam övenMicba Kalorm 'Umt någon
ogi6t 6Ucka.

^

Medan bruden är ute och byter kläder dansar
pojkarna omkring brudgumnen.
"Uvdut denna dansen taga en aS de ötl/(lwe$'tu
&u,sanna &udgumen M nacken och dantuut
med honom inne i Ungen och aUa de andAe UOmkUng. Han Utåt dd Uttja den och dUcka och
&Uppa intet nen gömän han U§m't dem någ'm
tiannoA öl etta bnannvin. Häjt på 'uua de 9L6'ta
kamUutna ältad, åt taga honom uun d'tängamta,
dd da 066'ut put2 'm'km ett 6mligt
'tyckande, hd aät e Uckm och päUam ja
a/tmak och ben stå i 6aka."
(Lam Hattman)

Sen fortgår dansen så länge man orkar. Oftast
blir det i flera dagar, vilket är både tröttande
och kostsamt för värdµret.
åal 1793 hade öockemtähnan bestämt att b'tötEop endau 6ick 6Um undeit en dag, "dock att
SUcKA och Wännut Dämt UnguUga anhöUge ej
6ökmevute6 uu andna dagen qmUU6m, hummed aU tmc'teUnq ökuUe upphö)ta, Uadgandu
åUUika 6Ök ett 6LetµduTt ö6wcLtuidande
/@a6 2 RUM böta au Sög nem 6attigd'.
1812 upµtepadu detta 6Ökbud M en ny öocken:tänna, men e6åtemeevdu Ukia dUig't dd oöm
9'L&tå gdngen 6öKbudet kom. Föjt vilket 6örot_d a 6d ,5twtkät att det kan hindut 6ut, 6PU,
dam och äkta gEädje.
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Carl och lsidor Lindblom Taxinqe. Foto ca 1920.

