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SÖRMLAN%LÅTEN dktribue ra8 till medlemmarna l Södermanland8 SpelmanMörbund och Sörmländska

Ungdommngen. Utomstående kan prenumerera på Spelman8förbundet8 cirkulär (Inkl. SÖRMLANDS-
LÄTEN) för ett år genom att 8åtta in kr IS: -- på postgiro 12 24 74 - O, adrem Södermanland8 Spelmam-

förbund. Skriv "Cfrkulårprenumeration" på Ullongen!

Upplaga: I. 750 ex Utkommer 2 gånger per år
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SVARTLÖSA HÄRAD
Marianne Strandberg

Svartlösa hdrod har fött sitt namn efter tingsstCMet
SvartakSt (SvartalC$CSt) eller SvanlCSten (löt, Im troli-
gen äng) där ting med Övm Tör (norra Södertöm) Nils
under medeltiden. Svanalöt var ängen vid Eriksberg i
Botkyrka dldeles i nörheten där vägen tar av från E4
mot Alby. Första gången platsen omnämns som tingxtal-
le var 1442.

(Ur Salemsboken)

*
Ur ett kåseri i Aftonblodet 1902 med titeln:

"RSnninge villammhälk. Några interiörer från en ty-
pisk egnahemskoloni.

. . .Förliden söndag var jag en ibland de lyckliga som
efter en timmes fUnd i en kvav kupé, genom svarta
tunnlar och bolmande $tenko|$ruk äntligen fingo stiga
av i RZSnninge och lustvandra på dess idyllkka vägar
och stigar mellan sdglittmnde vatten och doftande
skogsbackar. Mitt goda öde förde mig på vägen som
leder till Skolberga, där just vid min ankomst en festlig
tilktällning med folkdanser, auktion, sång, tal, dekla-
mation och kaffe med mera (icke avec - det var en
mycket nykter fest) som allra livligast gick ov stapeln.
Men då man upplyste mig om att festen pögått i tvenne
dagar - lördags- och söndags e .m. - samt att musiken
av Tumba mdsUngssextett, föredmgen ov docenten
Hallenborg om Karl XII och av reservkSjtnant Lillieskdd
om Gustaf Il Adolf, sången och deklamationen redan
voro överstökade pmgmmnummer, så tyckte jag mig ha
kommit något post festum, men fick trösta mig med de
ännu återstående numren "nationaldans i det gröna",
utförd av en bukett unga gossar och flickor, och auk-
tion å skänkta saker", vilket jämte kaffe med dopp än-
nu gav en festlig prugel åt den av en talrik publik be-

sökta tilktdlningen. Och när den sö hurtiga, energiska
fnj Bolin, festens anondnarinna, som sjalv tjamtgjort
som auktionsutmpare, även sprang i spetsen för en liv-
lig över Skolbergas kupérede terräng ormande långdans,
vilken ofta gick isar men ändå rt$rde sig så länge solen
var uppe - dö grepos alla av en smittande munterhet. ..

GIOVANNA BASSI - PREMIÄRDANSÖS OCH
SÖRMLÄNDSK GODSÄGARINNA

Giovanna var dotter till den italienska hovstdhnästa-
ren Stefano Bassi och hans franska hustru Angelique.
Hon föddes troligen 13 juni 1762 i Paris. Hon kom till
Sverige 1783 tilkammans med sin bror och omtalldes
som ballerina vid teatern samma år. Enligt Johan

Henrik Kjdlgren var hon "den ostridigt hAIkomligaste
dansCSs som svenska teatern haft". Malla Silfverstolpe
skriver: '°Hon var skön, ehuiv storkt bmnett. De regel-
bundna, vackm drogen, hennes adla fysionomi, hennes
svartlockiga hår och hennes dldeles utmärkta växt, li-
ka smidig och ledig som stolt och fdlkomlig, gjorde
henne till en av de väck raste kvinnor. Härtill förenade
hon ovanligt behag med mycken nobless i hela sitt va-
sen att vam. "

Hon blev firad men också omskvallmd, icke utan skuld.
Hon inledde en förbindelse med Gustav III :s gunstling
och hovstdhnästare och fcsddc tre barn. Enligt många
rykten var det dottern Jeanette som stod modell till
Tintomam i Almqvists "D rottningens juvekmycke" . E n
tid vistades Giovonna i Italien dit hon flytt efter bar-
nens far, men hon återvände till Sverige 1793 och
engagerades åter vid teatern SOm dansös. Hennes sista
föreställning på scenen var 23 juni 1794, dö man upp-
förde "De två Sovoyarderna".

Samma sommar ingick hon äktenskap med grosshandla-
ren Peter Hinric SchiSn tillhörande den s k skeppsbro-
adeln. Vid det laget var Giovanna ingalunda barskra-
pad och elaka tungor ville göm gällande att SchCSn
gjort ett "gott parti". Andra däremot ansåg att efter-
som '°hon är l:mo arg och het som ett indianskt peppar-
korn, 2:do så fgrträffeligen snål och oeconome, dr att
förmoda att Herr S. på intet vis lärer kunna åtkomma
hennes små murklor". Giovanna var också mycket rik-
tigt uhvstod med äktenskapsförord och gjorde själv si-
na gårdsaffärer.

1797 inköpte hon huvudgården Högtorp (sedermera
HiSgantorp) med hemmanen Lodvik, Lideby, Ormsättra,
Kaggcbol, Hjdmsätra och Bockhdmssattra samt torpen
BrcdOng, Andersboda och Kålvreten för 36 000 riksda-
ler. Under hennes tid Som gÖrdsfm klingade både tyska,

franska och italienska språk innanför husets väggar.

Giovanna avled 16 juni 1834 och ligger troligen be-
gravd i familjegraven vid Salems kyrka.

(Ur Sörmlandsbygden 1965)

Ur Salemsboken
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På banan
NÅGOT Om NÖJESLIVET l NYNÄS PÅ 20-TALET

Sune Höglind

De unga på 20-talet saknade de flesta av nutidens nö-
jen. Radion var nästan Okänd och TV skulle dntsja fle-
ra decennier. Musiken i hemmen bestod i basta fall av
en grammofon, en enastående tingest, eller av att nå-
gon Familjemedlem kunde traktera ett instrument van-
ligen fiol eller dragspel.

Dans ordnades oftast på en loge eller i ett hem. Har i
Nynäshamn dansades det i den s k " Ladan", som lOg
intill Gamla Folkets Hus. Huset var på sommaren en
öppen paviljong och på vintern sattes luckor för och
RSrvardlade det till en inbyggd bana. Dur spelade of-
ta Nynäshamns Blåsorkester, som kallcdes för "Bom-
berdittan". Den bestod av 12 man. Blandad musik Så-
som foxtrot, tango, vals, hambo, schottis, polka och
den nya modedansen charleston spelades. Entré beta-
lades ej, men dambiljetterna kostode 1925 IS öre dan-
sen. Dans ordnades onsdagar, lördagar och sBndagor.

BeWkama placerade sig pO herr- och damsida. Her-
rarna bjöd upp till dans. Enda undantaget var "Damer-
nas dans" en per kväll efter orkesterns påannons.
Långt till degens demokmtiska danser. På fredagar
ordnades någon gång basar med uppträdande av artis-
ter, ofta någon bondkomiker. l anslutning till "Ladan"
fanns på sommaren en utescrvering.

Under vintersäsongem lördagar var Ösmo Paviljo"g
mycket valbesökt och Omtyckt. Entrén var där l kr men
istdllet var det fri dans, För musiken svarade lokala
förmågor frön trakten. Vanligaste instrumenten var
dragspel och fiol ibland förstärkta med banjo eller ett
blhinstrument. Gammeldans dominerade . Ett valkant
namn var drogspelaren Helge Hammarsson även kallad
SpeI-Helge. Musiken Från hans marmor var uppskattad.

På gårdarna i trakten förekom logdanser bl a på sjö-
ängen i ämo. Sommarens hUffpunkt var utedansbanan
vid Nicksta i Nynäshamn. Dit cngagerodes olika or-
kestrar även från andra orter bl a Stockholm, En Ny-
näsorkester kallade sig "Black and White" med satt-
ni% piano, saxofon, banjo, trummor och trumpet.
Pianisten, som var mycket duktig hette Emolf. Musik-
stilen var modern. Dansbanan låg i anslutning till Nya
idrottsplatsen. Där anordnades varje år stora idrotts-
tävlingar "Nynas-spelcn" med deltagare från hela
Stockholmstrakten. Det var riktiga folkfester, som
drog mycket publik.

Nynäshamn hade två biografer, Gamla Folkets Hus och
Viktoriabiografen som visade stumfilmer, I anslutning
till dessa spelade lokala musiker och de R$Mkte an-
passa musiken till filmens handling. Kända namn ar
Trio Ljusberg (piano, klarinett och fiol) och Georg
Fredriksson (Fiol-Fredrik).

Biolokalen i Folkets Hus, som hade plant golv, använ-
des ofta till föreningsfester ov olika slag t ex maskem-
der, revyer och teater.

På sommma anordnades föreningMflykter, ofta med
båt till närbelägna tSar t ex Yxlcs och Sandskar.

Nynäshamns Förelämingsförening engagerade populdm
föreläsare till Folkets Hus, bl a Sten Bergman, som vi-
sade skioptikonbilder och betuttade om sina resor. Det
var ett uppskattat nöje som kostade 25 öre.

Då ungdomen hade ont om pengar var det angeläget
att roa sig till billigt pris. Bjudningdamer, ordnade
av ungdomama själva i någon lämplig lokal, förekom
också med lekar och upptåg.

Julgranspbndringar i hemmen var uppskattode, och då
dansade både gammal och ung, kanske till musik från
en trottgmmmofon. Danslekarna var de samma som i-
dag och även andra lekar såsom blindbock, gömma
nyckeln, ryska posten och olika pantlekar dr i stort
sett oförändrade .
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Spelmän
Arne Blomberg

SVARTLÖSA HÄRAD

Det bevarode folkmwikahska materialet från Slider-
törn hämtas från flera olika källor. I Rickard Dybecks
samlingar finns ett flertal melodier med ursprunget
"StSdertörn". Uppteckningarna Ur i många fall gjorda
av Rosa Wretman och insända till Dybeck. Närmare
uppgifter om ursprunget saknas oftast.

SiSrmkndsdelen av Svenska Låtar innehåller ett antal
melodier från Öster- och Vdsterhaninge. Uppteckna-
re ar Nils Andersson och Olof Andersson och låtarna
ar notemde l910-1933.

Olof Andersson återvände till SCSdertörn 1936 i sam-
band med det storo Wrmländska uppteckningsarbetet.

Thure Enberg, Södertälje, gjorde under 1960-talet
nögm intervjuer i Sorunda och han har även samlat
ett antal foton frön trakten. En timslång intervju med
spelmannen Thure Larsson (1879-1964) bandades 1962
av Thure Enberg och Arne Blomberg och i samband
med en annan, likaledes bandad, intervju med 90-
årige kyrkvaktaren K.E. Brundin, Sorunda, 1965 er-
h8lls många vardefulla spelmansnotker.

l skriften "Allmogens existensmöj ligheter och livsfö-
ring i StSdra Ösmo på 1800-talet" har Ragnar Gustafs-
son skrivit en intressant artikel om "Musiklivet i Ny-
näs skärgård från I850-1920-talet".

Nils-Erik Carlsson och Ola Kraft har, utgående bl a
från ovannämnda kallor skrivit nedanstående uppsats
om folkmusiken och dess funktion i Sotholms hdrod.

Som synes finns det många skrifter om spelman och lå-
tar frön Södertörn. Huvuddelen av materialet handlar
dock om Sotholms hamd och till 3ki||nad mot andra
områden dominerar personuppgifterna över låtuppteck-
ningarna.

Materialet från SvartkSsa härad dr betydligt mindre
an Sotholmsmateridet.

Olof Andersson besökte 1936 R$ljande spelmän:

Mekanikernjohan Arvid Petersson, född
1896 i Åma. Han började spela vid tolv års ålder

och kom då i kontakt med fiolspelmannen A Lindgren
i Österhaninge.

Metallarbetaren G us ta f Lod i n , Örby. LOdin var

född 1885 i Flöda socken och började spela fiol i
tjugoö«Hdern.

Jarnva,g$tiOn$temannen Vi lh e Im H ja lina r Wc i -
ne r, Älvsjö Han var född 1880 i Bjgrdunda och
hade många melodier efter sin far Anders Gustaf Ols-

son .

Thure Enberg omnämner tre handklavempelman från
Salems socken:

Arvid Andersson, Lidebyskola,
Kronje l?) Munsgaard, kyrkvaktare,
Rickord Gustafsson, H¢$gantorp.

Från Grt$dinge socken har Thure Enberg funnit ett
charmigt foto från 1909 med spelmannen och torparen
Nils Fredrik Karlsson, 1825-1913
Karlsson spelode på en fiol med mekaniska sktvvar.
Mannen till höger på bilden ar sonen Karl Oskar
(1861- 1948) som under större delen av sitt liv bodde
i en liten stuga vid Jakobsberg i GrtSdinge.

Jakobsbergaren, som han kallades, var snickare och
var känd långt utanför sin hemsocken på gnmd av sin
originalitet. Han var tusenkonstnär och tjdmtgjorde
i bygden som spelman, fiolbyggare, urmakare, cykel-
reparatör, murare, sotare och han visste allt om vader
och vind och kunde hjälpa när något kreatur blev
sjukt
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FÖRTECKNING ÖVER SPELMÄN l DE OLIKA

SOCKNARNA

Nils-Erik Carlsson och Ola Kraft

SORUNDA:

Carl Arvid Rosenberg, Sundsta, Sorunda, handlare.
Äosenberg tog Kollektioner av organisten och kan-
torn K E Schill i Sorunda, vilken var en duktig flo-
list. Rosenberg 13gnode sig åt Fiolen endast som tids-
fördriv. Han hade tvenne farbröder, Anders Fredrik
Rosenberg och Ehk Rosenberg i Ösmo som spelade
fiol. Carl Arvid Rosenberg föddes i Ösmo 1859 och

dog ca 1930.

Petter Olsson, Vimossa, Sorunda.

GOttfrid Johansson, Väster Hoxla, Sorunda. Han var
Gntbrukare och RSddes i Ösmo 1869. Vid tolv ån ål-
der började han spela fiol. Efter konfirmationen kom
han i kontakt med den några Or äldre Oskar Anders-
son, Nynäshamn. Med denna har Johansson spelat
vid många bröllop och danser. Johansson hade sina
flesta låtar efter Andersson.

J Sofstedt, född ca 13 december 1796 i Stenkvista och
dåd den 2 februari 1860 i Kårsnäs på Lisa. Han var en
blind kringvandrande spelman,

Lars Erik NilssOn, född 13 februari 1871 och död den
IS Éebruari i94j . Nilsson levde och verkade i Sorunda
socken. Spelöde skanklötar bra och redigt. Han spe-
lade tilkammans med en Rosenberg (troligen Carl Ar-
vid Rosenberg) kring sekekkiftet. /Nihsons far,

Nils-Erik Larsson, född 29 september 1839 och di5d
7 maj 1902, Han var lantbrukare och Rökpelare i
Frölunda. ,' Lars Erik Niksons farbror,

Lars Larsson, född 1840 (?) död 1899 (?), han var
liksom sin bror spelman och lantbrukare. Han var o-
gift, och dessutom blind frön ungdomen. Lars Larssons
fiol finns hos Karin Johnsson, född Nilsson, född 12
oktober 1901. Han kallades " Lars i Skogolid" .

Oskar Hagerback, Trollsta, Sorunda

Valfrid Hagerback, Trollsta, Sonmda

Det sägs att det skall ha funnits en spelman vid namn
Johan Nilsson. Han lär ho varit anstdlld på Fållnas
Gods på Lists. Där hade han hand om tröskverket och
lär ha gjort en låt som härmade dess ljud.

Förutom tidigare nämnda spelmän finnes pO en lista
erhållen av f d soldaten och kyrkvärden Btvndin född
1873 , död 1970, en mängd spelman som han erinrade
sig ha verkat under sin livstid.

Har följer en uppräkning av dessa, med kommentarer
som vi har kunnat göm:

- Nils Larsson, Ottersta, "Spelmam-Nisse" kallad,
använde sig av en femsträngad hemgjord fiol

- Bernhard Johansson
- Per Olof Andersson i Aska
- Jansson i Grindstugan
- Per Ersson
- Janne ZetterstrCSm
- K E ZetterstrUm

I;lnt/regrr SMertörn (irödingr S.n.Obk
m l,|,l !, , l h, é ,1 i J'| ,l,jj , ' } ' f: I! , ' !1"
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Ur "Svenska Folkmelodier, utgifna af Rickard Dybeck 1853-1856"
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TRE PA RS-POLSKA Upptecknad 1845 på Södertörn av Rosa Vretman. Publicerad i Dybecks
Swenska Wisor, 1847- 1848. "Föredmgen i Stockholm första gången den 9 mars 1847, med
Orchester. - Treparsdansen utfördes af tre par pO eget sött ."
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- Ture Sjöberg, mjölnare vid Fituna kvarn
- Gustav Larsson - var någon av dessa fader till

brtSdema Larsson? se nedan
- L P Larsson
- Dahlgren
- BrtSderna Larsson 4 st. Enligt uppgift födda i torpet

Sjöstugan under Fituna
- Waldemar NValde) död pO Tvetahemmet på 1960-

talet
- Emil i Lyngsta, Sorunda
- Thure död i Stutby, Sonmda 1964
- Wilhelm, levde huvuddelen av sitt liv i Tumba,

Botkyrka socken
- Brbderna Lidman, 2 st
- Otto Nylund
- V Sundin
- N P i södra Enby
- O (?) Fredriksson
- Nils Olsson, Vasterby
- Ludvig Gillberg
- August Andersson
- Johan Larsson, VCjggarCS
- Jan Ersson
- Otto Andersson
- Magnus Boman
- Anders Andersson

Bröllop i Sorunda

Spelmännen red i spetsen för brudföljet och heill strå-
ken och tyglarna i samma hand . Efter maten dansade
brudparet sldngpokko för att "dansa ungdomen ifrån
sig". Man tog upp en °'spelmamkå1", dvs man lat en
skål gå runt bland gastema i vilken de fick lagga en
slant, detta blev spelmCjnnens betalning.

l en skrift namns några spelmän, som ofta spelade pO
bröllop. Dessa var: Per Olof Andersson i Aska, Lars

" "J I.J ' "

i Frdunda, Nils Larsson i Ottersto och en frön Fager-

sta.
Albert Larsson i Stenberga, ett torp i närheten av
Stora Vika, kallad "Stenberga- Lasse" .

ÖSMO: (dit mknas även Nynäshamn)

- Lars Evert, spelman i Yxlö, Ösmo socken
- Hugo Andersson i Ösmofors, dcsd c:a 1971
- Oskar Andersson, Bedar¢5n, Nynäshamn

(se Gottfrid Johansson, Sömndal

PO följande spelmän är ören inom parentes verksam-
hetsör

- Karl Gustaf Andersson, Ekholmen (1860-1890)
kunde spela vid 7 års ålder, var notkunnig. Han
hade en egenhändigt byggd orgel. Var ofta anlitad
pO fester, bröllop och juldamer tilkammons med:

- August Höglind, Säftholmen (1860-1895)
han spelade på gehör

- Klas Olsson, Öster Oxer© (1850-1880)
han var ej Nynasbo, men verkade mest där

- Fredrik Pettersson, Wkvik (I870-1910)
- Karl Nilsson, Norra Käringbock (l860-l915)

han spelade alltid med dubbeltoner, varvid hans
spel blev mycket karaktäristiskt. Hans ähklingdÖt
var "Utövalsen".

- Axel Lundkvist, Slana (1890-1920)
- Ludvig Vedman och Amalia Vedman, Vindsberg

De var syskon och spelade på egenhändigt byggda
fioler. De verkade under 1800-talet

- Ludvig Samuelsson. Han var fosterson till Karl
Gustav Andersson, och fattade stråken med vänster
hand. Ludvig Samuehson dog i Sandstugan vid Fa-
gerviken. Stugan kallas numera " Luddes stuga" och
ags av Sotholms Härads Hembygdsförening .
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- John Stenblom och Ingeborg Nyström, Dyvik,
gifte sig och flyttade till Benbol.

- Henning Andersson, Ekollsvik
- Elsa Karlsson, SCSdm Käringbock
- August Karlsson, Korsudden
- Emil Gwtavsson och Otto Gwtavsson, Bjömo

De var bröder. Emil slutade på grund av Ottos
överlägsenhet, Ragnar Gustavsson (se kallRsneck-
ningen) har Emils fiol.

- Karl Andersson, R¢$s¢lng. Var verksam in på 1920-
talet

- Elso Lind och Ingeborg Stenblom var Ragnar
Cmj$tov$$on$ kusiner. De, liksom mÖngcj andra,
upphörde att spela då den moderna musiken kom.

- Hjalmar Åkerblom, YtterkkSv. När hon spelade,

stampade han takten hån. Han var mycket road
av musik och kunda gå mellan gårdarna och spela
och sjunga på sommarkvMarna. Han var bror till
lotsarna på Landsort.

- Reinhold Larsson, LÖngholm
- J Axel Lundqvist, SCSderstugan, Ösmo
- Ivar Lindvall, Djursms, ÖSmO

- Oskar Borgström, Nynäshamn
- Ragnar Gustanson, Nynäshamn (se källförteck-

ningen)
- Sten ShUm, Lugnet, Ösmo
- Roland Andersson, Bjcsrsta, Ösmo. Spelade drag-

spel

VÄSTERHANINGE:

- Magnus Widman, född omkring 1825
- Ringell (skolkrare och klockare)
- Alin (organist, Ringelk eftertrödore)
- SHerberg (jUmngammal med Widman . Spelade på

brtSllop)
- Johan Erik Bergman, R$dd 1843 på Hämmar och

död 1931. Bergman börjode spela fiol vid nio års

ölder. Hennes nöd Bergenstråhle på Skogsekeby
upptuckte hans musikdiska anlag och köpte honom
en fiol . Magnus Widman som var kusk på Skogs-
ekeby skulk lära Bergman spela. När Widman slu-
tade som traktens meste brdlopsspdare tog Bergman
över. Bergman kunde i sin krafts dagar över 200
melodier. l Bergmans barndom spelode man polska
av båda typer, dvs Mngpolska och hambo. Slang-
polskan är äldst. Dö den spelodes skuIIe alltid de
gamla dansa .

- Erik Olsson
- Anders Pettersson
- Edvard Vretman, Köngsta
- Oskar Lomon, Sittéma
- Lindström (Gottfrid Johansson, Sorunda, lärde en

vals av Lindstrt$m)
- Erik Eriksson, Ribbyholm, VOsterhaninge

ÖSTERHANINGE:

- Fredrik Eriksson (lantbrukare, Kvarnbo)
Ft3dd 1875 pO Vakta. Lärde sig spela fiol ov sin
foder Erik Jansson. Denne levde mellan 1832-
1894. Fredrik lärde sig också ov sin äldre broder
Lars-Erik Eriksson. De flesta låtarna har Fredrik
efter sin svärfar Anders Gustaf Jansson (1Annåker)
född 1837 och död 1920. Anders Gustaf var en
skicklig och mycket anlitad spelman.

- "Spel Ekman" (den äldste kände i trakten, var
från Dalarö) född på 1700-talet. Ekmans son med
samma namn (född omkring 1820) spelade tillsam-
mans med Jansson. (Tveksamt vilken Jonsson)

- Lars-Erik Eriksson, torpare på Årstanäs.

- Anders Bergstrt5m (Grindvreten) di5d ca 1920. Har
gjort en vals kallad "Orrspelet" där orren harmas
i de tre första takterna.

- Lidam spelade tillsammam med Jansson vid rid-

3. BRUDMARSCH

Nel
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Upptecknad 1918 av Nils Andersson efter Johan Erik Bergnan, Hämmar, V&terhaninge.
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EKHOLMARENS VALS Upptecknad 1969 av Paul Tömkvist
Av Karl Gustav Andersson (aktiv 1860-1890) efter R Gustavsson

JM1|T|l[!l[lTl',)| !j|||' ' Lij,jj
A å l Q dl d Ip D O

Ra rli L'4 /F-j" :r, l' 1| j!j jl fj I'|f! il
l' U qVoq T q l l "l

it' ,,, ' ,1 j-f ii jl l" 7I ' ·'1"1'/
' 'l' ' " "NW "JA "

J

l" l V l " l " "" l ' ~ I "l ' "_ _
J

.b ^ ~ l . :r

" l l wL I

,11',',. ;j |"j'|r:l?|l,|: [|iiij||,,|||'å,' '
">, l

¶j l p| l " "l l "w l "l ' " ' " ' ' "l i " "j
w 1_ k l L f , K.i , k l m, , . . +.

W-pi l " 1.| |'Ll LU_T1' l l l J|K4*4M} · i j l
+ O .

T D 't ' 'l " ' 'l V I l ' '

b

di, . .l||lH1Ftd+rl'l|i 'jjjl l.j;',· ,Tl2hr!
l . l + ~

~r/,t'|||l|i i i|f'"!||f|||!|lj l

7"|Vl"'""|lr|"| "" c.l' d ' l ' ' 'l vi '

4|fll, 1'1 1| W llf|| q;|'i"" ljj u 'tijjj
h ,F +6 in =^+ + . , ej , ,, . .

(
T " W W l J l T J ' 10°" V' "

m1'!l!t|[t, ', 11'1 l l l |l[|||u|rm
ok > . . t > EJ + ,

'T ' " b° V' ' " V b' ' l l "' ' " ' ' l "l r l " l
" U

brtSllop. (Tveksamt vilken Jansson)
- Otto Eriksson, SvartbCjcken, spelade tilkammans

med Fredrik Eriksson, Den mest omtalade var:
- Per Johan i Trångsund. Han hade lOrt sig spela av

Näcken. Under tre torsdagsnätter hade han Hkt
upp Näcken. För att fö kontakt med denne måste
han binda en psalmbok under vardera foten. Per
Johan vågade efter detta inte spela mellan klockan
tolv och ett pO natten då allt skulle Hrjo dansa
och Per Johan inte skulle kunna sluta förrän kloc-
kan slog ett. En gång då hon tillsammans med An-
den Gustaf Jansson spelade på en juldans på Vadet,
en gård i Dalart5, glömde han dock bort att titta pO
klockan. Det var vid ett tillfdle då Jansson gick
Ut. När han återkom befann sig de dansande på
gårdsplanen, på väg ner till sjön. Jansson skyndade
sig att skara av strängarna pO Per Johans fiol varvid

förtrollningen bröts. Per Johan använde en fem-
strUngad fiol.

Erik Larsson, Näset, ett torp SOm lydde under
Åma, Han kallades för " Lasse i Tallbacken" och

var bonde och spelman,
Roben NordstrtSm, Lerbo, född i Österhaninge

1868 . Han flyttade 1891 till Lerbo. NordshUm lärde
sig spela av Anders BergstrtSm och en som kallades
" Sångaren" efter gården "Fågelsången" . Robert
Nordstrt$ms bror Vilhelm NordstrUm SOm också var
spelman dog vid 26 års ålder.
1883 var det brullop i Askvik . DÖ red två spelmän,
Lasse i Tallbacken och Andersson frön Sandemar, i
spetsen för brudföljet. På den 5 km långa vägen
till kyrkan spelade spelmännen en brudmarsch sit-
tande på hastar, Spelmännen övade ett halvår i för-
väg för att läm bondhästarna trava i takt med musi-
ken. Det var svårt att rida och spela fiol samtidigt
men det gick . Av samma spelmän spelades en
marsch på vägen från kyrkon till brdlopsgörden.
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Upptecknad 1933 av Olof Andersson efter Fredrik Eriksson, Österhaninge..

MUSKÖ:

- Jan Olof Sjöberg

DALARÖ,

- "Spel-Ekman" (se Österhaninge)
- "Spel-Nisse". var något notkunnig. Han hade be-

gärt att fö fiolen med i graven.

BYGDESPELMÄN:

På Hembygdsföreningens midsommarfest i Nynäshamn
1933 deltog i spehamtdvlingen:

Axel Lundqvist, SElderstugan, Ösmo I:q pris
C A Rosenberg, Sundsta, Sorunda 2:a pris
Erik Eriksson, Ribbyholm, Vdsterhaninge 3:e pris

Oskar Andersson, Beda%, Nynäshamn l:a pris
Gottfrid Johansson, Hoxla, Sorunda i grupp

Fredrik Eriksson, Lönnåker, Österhaninge 2:0 pris
Otto Eriksson, SvartWcken, Österhaninge i grupp

Roland Andersson, Älgviken, Ösmo (13 år) D rågspel

extra pris

Förteckning över de spelman SOm deltog i Sotholms
Härads Hembygdsförenings spdmanstäding den 29
augusH 1937 kl IS 00.

Fiolspelare ($o|o$pe|are)

l. Ivar Lindvall, Djumnas, Ösmo l:a pris
2, J A Lundqvist, SC$derstugan, Ösmo 2:0 pris
3. Arvid Rosenberg, Sorunda K yrkby,

Sonmda 3:e pris
4. Oskar BorgstrtSm, Nynäshamn Extm

5. Otto Eriksson, Svartbäcken, Öster-
haninge

6. Fredrik Eriksson, Kvarnbro, Öster-
haninge

Duettspelare

l. Oskar Hagerbcick, Trollsta, Sorunda I:a pris
Valfrid Hdgerbtkk

2. Otto Eriksson 2:a pris
Fredrik Eriksson

3. Oskar Andersson, Bedarö, Nynäshamn 3:e pris
Gottfrid Johansson, Väster Hoxla,
Hemfosa

D'aQ!ELc|

l. Sten Strt$m, Lugnet, Ösmo l:a pris
2. Roland Andersson, Bjc$rsta, Ösmo 2:a pris

Källförteckning

l. "Allm ens exktemmöjligheter och livsföring i
Södra Ösmo på 1800-talet" av Ragnar Gustafsson

2. "Svenska låtar, St$rmlandsdelen" av Nils Andersson

3. "420 svenska dampolskor m m från Uppland,
ÖstergClthland, Dalame, Xdermanland och Jemt-
land" av Anders Gustaf Rosenberg

4. Uppteckningar av Carl Arvid Rosenberg

5. Uppteckningar av Gustaf Wctter

6. "Bygden 1925"

7. Egna efterforskningar av utredarna sjalva
Uppgiftsgivare Gt$sta Nilsson (Sotholms Harods
Hembygdsförening)
Uppgiftsgivare Södermanlands Spelmansförbund

Handledare och uppgiftsgivare: Sven Förnäme

Utredare: Ola Kraft och Nils-Erik Carlsson
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DANSEN PÅ SÖDERTÖRN
Henry Sjöberg

Det här temanumret omfattar bl q Södertörn. Si5dertöm
ar den stom halvö som avgrUnsas av Stockholm i norr,
Nynäshamn i söder, Dalart$ i öster och Södertälje i
väster. När det galler dansandet i denna del av land-
skåpa sö har det natudigtvis varit lika livligt som an-
norstödes men starkt påverkats av storstodem salkkaps-
liv. Nurheten till Stockholm hor Uven medfört att
forskare visat ringa eller inget intresse för St$dert¢$m.
Undantag utgör den sitSdra delen inkluderande bl a So-
runda men det ar också den del som ligger längst frÖn
Stockholm och dessutom skUjes från Stockholm genom

en mlktensås,

När jag letat i gamla skrifter om dans frön den här
delen har jag funnit mycket material från sjdva Stock-
holm, men praktiskt taget ingenting frÖn omgivningar-
na. Det enda jag hittat är systrarna Rosa Wretman och
Ida Anreps uppteckning av Trepamdansen. De nämner,
utan närmare geografisk bestämning, SlSdertCSrn som
uppteckningsört. Dansen presenteras första gången
1874 i Rickard Dybecks skrift Runa.

Har följer beskrivningen:

Denna åns utföres av sex Aickor och tre pojkx. Dc uppscälh sig i tre rader mot varandra.
l varje rad är en gosse stående mellan cvå Aickor. Under dansens fOrm vändning röra sig
raderna eller crcparcn fram och cillbaka. Under den andra dansar mcllcrsca mdcns gosse mot
dc bsch Aickor, som dc andra radernas gossar Iii på sin högra $idj, och under den tredje vänd-
ningen svänger han om med dessa båda, 4 även dc övriga två tre paren var för sig röra sig
i ringåns.

Härefter fortsättc$, under mdodicns återtagande, sålunda, att under andra vändningen den
mcllcrm radens gosse dansar mot dc Aickor, som äro till vänster om gossarna i de yttre ra-
derna och svänger om även med dessa. Han dansar därpå med flickorna i sin egen rad och
sist med dc båda gossarna, allt under sim vändningens upprepande.
När mellcrso nejens gosse dansat md alla, träder en av dc andra gömma i mitten. Mdo-
dien uppspclas ånyo, raderna röra sig som förr och gossen i den mcllcrsta dansar, på samma
sätt som den förut nämnde, med alla. Den tredje raden, alla raderna samt mittradcns gosse
likalcdcs.
Då aiij tre gossarm s3lunda visat sig på styva linan och sim gången svängt om med vjr-
anctrj, springa $jIntllgj Aickor runt omkring dem och khpµ händerm och därmed slutar
dansen.

Runj j 874.

'l'reparsdansen (Ryska polskan)
Ej långsame
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Av beskrivningen framgår att det troligen Ur fOga om (månggifte) och hOr följer en beskrivning ur baron
en folklig variant av en populär kontradans frön slutet Fredrik Åkerhielms dansbok frön 1785:
av 1700-talet. Dansen kallodes vanligen Polygamie

I)/_")
NQ 165 Polygamic

('a l . Da 2 Ca 3
Ca 4 Da 5 Ca 6
Ca 7 Da 8 Ca 9

Promenade fram och tillbaka. N 5
gjör balance,P.d.R. och omdansning med
N 2, på samma sätt med N 8, varefter de
tre gjör et åtta tvänne gånfer, under
detsamma gjör nr 1,4,7, et tta twänne
gånger,nr 3,6,9, även så.Ater ¢romenade
fram och tillbaka, då N5 gjör alance
P.d.R. och omdansning först med N4 sedan
med N6 då de tre gjöra åt åtta twänne
gånger, under detsamma gjör 1,2,3, et åtta
----7,8,9, det samma. Åter promenade fram

och tillbaka,så gjör N5 balance P.d.R.,
först med N3 sedan med N7, då de tre
gjöra et åtta twänne gånger, även 1,2,4,
samt 6,8,9, detsamma. Åter promenade fram
och tillbaka, sedan N5 balance P.d.R.
och omdansning, först med NI sd med N9,

då de tre gjöra et åtta twänne gånger,
---- så N 4,7,8, samt 2,3,6, det samma.
Då N5 och 2 hastigt byter plats. Sedan
n2 gjort samma variationer som n5 gjort,
byter N2 och 8 plats hvilka gjörer det-
samma. ---cavaljererne 3 och damerne 6
---det å lika sätt. --------------att då ftta gjöres går alltid den med-

lersta till wänster om den som står till
höger; til exempel: 2,1,4 gjör åtta går
l. till wänster om 4.

& ' =:Lu~~md~= mAljllu l
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Den stora skillnaden mellan de hur två uppteckningar- Danserna Or noggrant beskrivna och kan tydas av en-
na dr dels att Polygamie dansas av tre kvinnor och sex var som har någon kunskap om kontrodansens uppbygg"
män men Treparsdansen av tre mOn och sex kvinnor. nåd och innehåll. För närvarande pågår en undersiCSk-
Vidare har den slinger som ingår i Polygamie bytts Ut ning pO Dansmuseet där vi försöker fö fram, dels hur
mot omdansning i ring. dansema ar uppbyggda, d v s om det finns nögon ge-

Det har leder oss o$¢¢$kt in på vad som dansodes i Stock~ mensam nämnare för danser av den har typen, dels om
holm, Från slutet av 1700-talet och början av 1800~ dessa danser pO något satt påverkat den folkliga dan-
talet Finns bevarat dansbCScker med beskrivningar över sen i vårt land. Redan nu kan vi saga att vissa danser
kontradanser som dansades på fester i Stockholm, som livligt förekommer i dansböckerna känner vi även

idag. Dels den fCinjt nämnda Treparsdansen (Polygamie),
Den som kanske bast beskrivit vad som där föregick dels danser som Branicula (egentligen lilla Bräden men
var Johan Jacob Anckarström. Den Anckarström det av oss känd under namnet Väva Vadmal), och Gustafs
galler dr fadern till den beryktade kungamOndoren. Skål, Den sistnUmnda dansen har ofta tillagget CoIlin.

. . Att en dans uppträder med två namn ar inte så vanligtl en liten antecknmgsbok, som numera förvaras på
. . , men det kan val vora så att man helt enkelt har byttKunghga Bibhoteket i Stockholm, har han noggrant

. namn pO dansen och att det gamla namnet fött hängaantecknat, dels namne? på de 215 vanhgaste dan$ernat kvar.
dels noggrann beskrivning på femton av dessa. Om
dessa femton skriver han: "Tourer afv de Contre Dan- Branicula ser Ut så har i Åkerhielms dansbok:
cer som 1760 om wintren på Stadshuset Brukades. "

e' ) '/j/aCZÅ,a,,,7da, A Cl.., .
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NQ 140 Branikula, Långdans och högra a:mt.·n, sedan .\1lcmandc med egen

Moitié och högra armen. Således fortfares
Alla paren gjöra promenade up, så undan, av Pr.pa. igenom alla paren, därpå rome-
åter up, första paret gjör Ronde först nåde up mej armarna öfver huvudet pj Damer-
til höger, så til wänster, därpå Allémånde ne, Damen utanföre, Pr.pa. gjöra Allémånde
med högra armarna. Första Caw. gjör Alle- med högra armarna, åter promenade undan,
månde med andra Damen och wänstra armen, Damen utanföre,Pr.pa. gjöra Ronde til
första Damen gjör Allémånde med andra Caw. wänster. Slut

eAGAL'PÉandu/b. 6S,:,,)~~
j'!',' !:!||!i'|,|,!h-|++µ4 '!' ,LL,!'f11'1 |'!=4-

m "
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Vissa av turerna känns säkert igen av vana folkdansa-
re. Den dans som vi idag känner som Väva Vadmal har
genomgått många förändringar. Troligen var det så att
det från början fanns en danslek med namnet Geto-
bockadansen som innehöll vissa av Vävans turer. När
kontradansen kom så började man kanske att dansa Ge-
tabockodansen till den hOr melodien samt komplette-
rade dansen, d v s tog upp vissa nya turer. (Se Börje
Wallin: Gamlo Dansar i Skåne) . Under det romantiska

1800-talet bytte man namn pO dansen . Anledningen
var troligen att man satte text till melodien. Det bör
i det har sammanhanget observeras att ingen folklig
uppteckning talar om att man i dansen harmar väv-
stolens arbete utan detta ar en efterhandskomtruktion.

För att Ni ska ha möjlighet att jamföm så kommer
här en uppteckning av Väva Vadmal som troligen här-
stammar från VOstmanland:
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Väva vadmal

!my 'if" 't

Väl m va vall - man,

m f|r|t,-}l|/ 1_1
vi vall - man, d sIl vi ull - sim " min.

nmn f iF't r r Il Ml
slå cill - sam " man, IS - ta skä - lec gf gL

Ocnnj dimlek, som udördcs på vjnligt tutt l fyra av&lninpr, meddelas efter en uppccck-
ning år 1883 från Väscrmnbnd.
l ccckningum bcccckn» gossarna med a, b, c etc. och flickorna med a', b', c' etc.

I: Dclagama uppställa sig på cvå led mitt emot varandra enligt följande teckning'

fig.i: a b c d ef
d' b' C' cP C' l'

Under avsjungandc jv sången börjas dansen av a och a' i dcc a mgcr sin dam a' i handen,
förcr henne till sluccc av leden vid foch l' same ett stycke på åecrvägcn, varefter han fattar
med sin högra arm b' i hennes högra arm och svänger omkring med henne. Under tiden
har a' likaldcs svängt omkring medf Därpå möm a och a' och svänga omkring med v+
andra, så svänger a om md c' och a' med e osv.
Då a svängt om med alla Aickoma och a' med alla gossar, %j dc ihop med var sin hand.
Leden huka sig ned och klappj takten md händerna, under det att a springer uanför och
a' innanför ledet a—/och ledet f—a'.
Sedan ställer sig a vid foch a' vid l'. Nu böjja b och b' dansa som det första parce gjort. Så
forcgår det till dess alla paren dansac på detta sätt.

Il. De båda leden närma sig vjrjndra, a factjr a', b fjmr b' oSv. i båå händerna, så att ställ-
ninFn fh dem utsccndc:

%2: a b c d ej
a' b' C' d' C' l'

Nu draga sig paren aa', cc', cc' h en sida, de övriga h momcc håll, så act scällningcn blir

denna:
fig.3:a c e

d Cl e

b d l
b' d' l'

En person, som förcställcr skowpolc, springer på det öppna rummet mellan paren å ena
slån och å den andra och sedan gå paren åccr tillhopa men sL jet dem pla5 blir denna:

fig.4:b a d c/c
b' a' d' C' l' e'

så skiljj dc sig ormdelbart åccr och få då följande ställning:

hg. S: b d f
b' d' l'

a C e

al e e:

varefter skoctspokn kilar sig emellan och leden åccrcap sin ställning enligt fig. 3.

III. De båch leden intagj följmdc ställning med parce a a! vänt emot dc övriga:
fig. 6: p . . .p'

b...b'
C , , ,e

d...d'
e , . ,e

l...f
De taga ihop händerna sL att a ldlkr a' med sin vänstra hand i hennes högm, dc övriga tvärt
om. Nu lyfta a och a' upp armarna, b och b' krypa under den båge. som bildas jv det fOrm
parce. Så höj3 c och c' upp armarna och a och d krypa under. Så fort etc pjr kommit till dm
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phg a och a' från böjjan innehade, göra dc helt om. Härmed fortsäctc$ efter behag.

lV. Nu är väven färdig och skall bindu hop. Alla taga hop i en lång rad, n tager a' l handen,
a' åter b osv. Så svänger a omkring några v3tv på golvet, varpå han stannar och låter alla
svänga omkring sig och så småningom äro alla linchdc omkring honom. Därpå k'yp" "
under dc knngscåcndcs arrnjr och dc övrip följa utan att släpp med händerm sjmmj väg
som a gått. Så är leken slut.

ULM,A,nrgo:46.

Den tredje av danserna, Gustafs Skål, ar kanske den
mest spridda av samtliga dessa danser. Antalet upp-
teckningar i arkiven ar stort och troligen beror dan-
sens popularitet till stor del pO den populära melo-
dien.

Till en känd melodi skmv C .M. Bellman en text som
en hyllning till Gustaf III. Texten löd:

Kung Gustafs skål,
den basta skål av alla skålar,

Kung Gustafs skål,
den basta skölen dr....................................................

Melodi och text blev så populäm sö att mon till och med kan
kalla det för en inofficiell kmgssång. l många
spelmansböcker frön början av 1800-talet finns melodien
omnämnd med beteckningen "Kung$$ången".

Den Rsma beskrivningen av dansen såg Ut sö här:

,
(' ) 'Z? (j('Alk(gk:z.,?.. Ej:,m,. ,,

' .U! ^'i' 'N ?;·$:j9r'u4:' "u|¶ 'hc1%"·µ"'"^l'~'Z·i'·c(c V" .·M j.U/R
,,uu,, i;,|r1'Lyv¢u(¢¢,.0 :o4Gc /·c· czA,by^g4,.,,, r; ; ,y;' S·;· J

' ,/;'&('"""/ ';'4 å' 'l y{i4r«' glr'µ((: U t:; ·(¢·M¢ 4;;°t'i0!?, j"'":"' C(C}a 0 d'c

/É'h/d ,.Q;¢, it'; A: .DN J, yl ·G;,,,,,.v/ ·,0, NCf ;fdtl¢'C0 pcy .. ,te ,'." d,,,.!g )
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::'::.",".el'7t;'; é&,j,C &,'u'bi,,.'·,{(/¢il:w,·6N:t7.,,) ,40 n,7,,,,,, ..:)c; c,:.
0

;(·00 ' '"U ¢0· 4·'¢'""·' 'W;/":'"a'· d 6,ke,ttn , ' °

NQ 159 Gustafs Skål, eller Collin. Sedan balance och P.de R. med egen Moitié

St. R. Pt.pa. gjöra genombrytning till och Allémånde med Damen till wänster, så
sina ställen genom Sec .på. Sec.pa gjöra balance och P.de R. med samma Dame, utan
detsamma. Sedan hel Chaine på hörnen, att släppa armarna, och Allémånde med egen
först till höger, sedan till wänster, Moitié, Chainc twärsöfver till sina ställen
sedan Pousette och genombrytning genom och Al1emandt· i hörnen. Scc .pä. g jorå det-
Sec.pa. till Contra-plats.Sec .Då. detsamma. samma. Slut

SJQt ¢t)qs·ytan/ÅAg%-
k;T|+~+'%1Tm~~ l 11| bl
ké"(|l|~~g~F+'
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I en beskrivning frön Dialekt- och Folkminnesarkivet
i Uppsala (ULMA nr 2634:1) ser den Ut på fsljande
satt:

Gustafs skål

4,'11 l' d' l l l il' 0 |p ¢j h p|
Ja Gu - mfs skSl, den bli · m är av

É'E_3 3' jljj|/ f Il' f|p t' P t||

1'# '^%%¥+fn=n i"' 'Hr
" Jj, den' sh vi hj för den Ch d

&e |r P hlf h ¢j|f r Il' Éj
LI ,

brj, den $k3 vi än - h dl Iju - un da'.

End.isc 8 personer dcbga, 4 p'r, gosse och Neka.

3
Uppmllningcn blir iparvis i 3. Alltså paren nr i, 2, 3, 4.

4
i'jrcn nr l och 2 gå nu varandra till mötes, under det dc sjunga: ·J3, Gumfs skåb, och under
det de baklänga inaga sin förra plats sjunges foruätmingcn: den bästa skål av alla skålar».
Nu gå paren nr 3 och 4 ¶mrjncjr3 till mötes och sjunga: ·J3 Gustafs skåb och under det dc,
som dc förra, baklänga intaga sin förra plats, sjunga dc: den bästa skålen är'. (Pojkarna
stå till höger om Aickoma.)

Ja, Gustafs skål, den bäm är iv alla skålar.
Gumfs skål, den bästa skålen är.
Ja. den ska vi hj, för dm går så bm.
Ja. den $kj vi änsj till ijusjn dd.

Alla pjrcn, dvs. vjrje pjr för sig, hålh vmndm l händerna. Pmcn nr i och 2 höja nu upp
sina båda ummanhållna händer höge upp, det blir alltså bågarm i och 2. Nu delar sig parce
nr 3. Flickan går ull vänster genom bågen nr 'p pojken går åt höger genom bågen nr i.
Samcidigc delar sig paret nr 4, Aickan går åt våinsrr genom bågen nr i, pojken dc höger
genom bågen nr 2. Medan dc sålunda gå genom bSgama, för att åter mOms vid sin gamh
plats och ta sig en svängom där innan dc åtemp sin plag, sjungcs'

:,: gä, den ska vi ha, för den går så bra,
den ska vi dum till ljusan da'. :,:

(Alle vd som sjunges, sjungcs av alla.) Dem $cna$tc sjunges två gånger. Nu gå pmen j och 4
varandra till möm och det sjunges ikn' ·J3, Gustafs skåb, dc gå tillbaka under sångens fort-
uttning:dm bästa är av alla sldhn, nu gå paren ioch 3 wrandra all mötes och det sjunges:
·Ja, Gustafs skåh, och de gå cillbka under det att sången fortsäucr med: den bästa skålen än.

Paren nr 3 och 4 bilda nu båge md sina händer och armar. Paren i och 3 dela sig och gå på
mima sätt som de andra förut genom bågarna, mötas, ca varandra i famn, svänga runc vid
orden:

gä. dm ska vi ha, för den går så bra,
den ska vi dansa till ljusan da'.
gä, den ska vi ha, för den går så bra,
den ska vi ånsj till ijusjn ch'.·

Dcc hände allud jig någon jv dc andra, som icke äro deltagare i leken, uan bara sUu som
åskådan, pjssj' p'Ljust som ett par k'ypc' genom bågen, au stjäla sig en make (maka). Lyckas
han så är det ju lovhgt, och den sorn blev utan får stilla sig bland dc icke deltagande, tills ett
cillfällc erbjuder sig för honom eller henne jet scjäla sig en make.

ULMAnr36j4:1

FOr samtliga dessa danser galler att de ingår i Ung-
domsringens instruktiombok "Svenska Folkdanser
del I",

Om Ni jamfbr så finner Ni dels TrepaMansen (Ryska
Polskan), dels Trekarlspohka. Den senare troligen
en scenversion av Tmpamdansen. Vidare Väva Vad-

mal, även den tillmttalagd för scen, samt dutligen
Gustafs Skål med en relativt nykomponerod sluttvr.

Det ar onekligen intressant att tanka sig att dessa
danser var vanliga vid damti||$ta||nin9ar i Stockholm
i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, En
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Om vi stannar kvar i Stockholm så finner man snart att
danslivet var omfattande, inte enbart under 1700-talet. l
dansböcker från 1800-talet finns många danser beskrivna
med tillägget: "de vanligaste turerna uti . . . ." eller "de
vanligaste danserna i Or ...........................................".

Det kanske kan vara intressant att se vilken typ av danser
som var populdro efter kontrodansperioden. 1844 utkommer i
Stockholm:'Polkan, sOdan den dansas i salongerna, av en
erfaren polkOr. " 1846 utkommer : "Mazurka-almanack". I
böda fallen framgår tydligt
av namnen vad böckerna behandlar. 1850 kommer så:
"Anvisning ött grundligt lära alla nu brukhga säll-
skåpdanser", genomsedd och andamöhenlig befunnen af
F.A Gjcsrcke, damlärare i Stockholm. Denna bok innehåller
beskrivning och historik till följande danser: Anglas,
Promenod-polonds, Vals, Mazurka, Galopp, Polka,
PoIketta, Fmnsds, Nya fronsös-toU-rer af Selinder, samt
COtillon. SOm exempel pO be
skrivningstekniken på den tiden har jag valt Anglås som
följer hör i original:

av dc platser som ar omtalade som darisplcnscr från den här
tiden dr södra stadshuset, det hus som numem inrymmer
Stockholms Mdsmuseum och ligger vid Södermalmstorg .

Om detta skriver Holger Nyblom i en artikel: "Dans och
Dansmusik i Stockholm på 1760-talet". (ur S:t Eriks årsbok
1916): ". . ..................................Har i det gamla Tessinska
palatset å sCSder gick det säkert glatt till o dessa offentliga
baler där allt vad Stockholm hade av ungdom från såväl
aristokmti som borgerskap samlades
för att visa sig i Terpsichores svåm konst. Något motsvamnde
att hög och låg förenade sig i dar,sens gemensamma ©en
fanns säkert ej utomlands. Där var skillnaden stånden emellan
alltför sträng, och å de oFfentliga balerna uppträdde då
liksom ofta ännu sarskilt därtill engagerade som utförde vissa
konstdanser. Men i Stockholm deltogo alla de närvarande,
som voro kunniga i danskonsten, gamla och unga om varandra.
Danserna hade instuderats efter ledning av någon av
de många dansmästare av medlemmarna i den franska
skådespdartruppen, som för tillfUet besökte vår huvudstad.
Dessa ha säkert sjdva komponemt en stor
del av de olika kontradanserna ofta med sdrskild odress, och
när de danslystna begåvo sig till den offentliga balen, voro
de alla hemmastadda i de komtmässigt sammansatta turema.
Bland de franska danslämma am namn södana som Gallodier,
Frossard, Desroches, fru Soligny, några bland de mest
bekanta".

Frön Stockholm spreds dessa danser Ut över landet. De flesta
uppteckningar som idag ar tillganghga dr från Sveriges östra
delar. Detta galler även kontradansernas förekomst i
spelmansböckerna .

Hör oedooföm oof6ro vi dj¢t0 brubHgo ooQh-

lorer:

I.

l m kivNjereo och 1 0¶0 domen (0110 bvoroodrn

b6oder ocb ·6odo 0lj emot dol oodro porel. 2:dro
bvdjereo hllor hkoledu 2:dro domooo bood och v6a-
der m emot förot0 poret. ljegge poreo ¢0ro derefler

et. cbone Gröne tål höker och ett chom Gröne till

vcoder för bvoroodro.

DerpÖ Roodo co quofm olof beu0 po'en.

SI cbono oed omdloo bem koloooerm, hvor-

v d |:010 paret doomr förut, och doreher cbme till-

bob, u : dm porel doooor föra ocb iolor f:oto po-

NIo plolo

2.

: dro kovdjorecj hllor med bögro beocleo gm

domn bCqro hood, A Dit do vöndo 0n0bfleno Dt molMt

Ull. dnmd lyRO do upp bönderoo, oD Dit do bildo ee

bke l 010 kovdjereo domor du ooder deom b6go
nOb bokom 2.drg komljeroa ti|| 010 pIeh, |Å g0mmo

Hoc c!03ogr l m domoo bokom r2.dr0 domeo, och der-

·nor Kenc'm b6geo |j|| bio ploh. Nu hller |.0|0 pa-

nt |jk0|ede¶ b·uoodrn bhder |j|| co b4¢0. 2:dro

bomljereo doonr bokom l glo K0v3)jcwco och µoom

bDKrg jj|| na pIon, bvoremol 2.dro demen dotmr foul

genom bbCeo och ged00 bokom l m domeo hit »iq pMj.

t)ereflcr cboué from och Mboko ohom vid före-

C6eodo tur.

3.

f m och 2.dro poreo mouhoel med 1jöKre boodeo.
1.R0 och 2:dro domm Rondo od deux. |'010 och

2 dro k0v0|jereo Hkdodeö Roodo co deux.

Dcrofler cbané Déd och upp hllböka.
L

1J'KK poreo d0090 emot bvoroodm och b0|00gero

dAU0 Iokler, doreller domeron cb0100 Hoode co

quolre. Ctj0nc {rom och hllbUo

Samtidigt med Mazurka-almanackan, allhö 1846 kom
en liten bok Ut på Gustaf Rylanders förlag på Norrbro.
Den hette: "Slowanka, uppfunnen af Johan Raab,
danslämre i Prag. " Inledningen lyder: "Slowanka dan-
sas likasom en vanlig Quodrille i CoIonner af vis-b-
viS stående par; likväl efter ett annat tempo, ndmli-
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densamma . - Den sunda smaken har derfCSre bortträngt
"konstdansen" med dess onaturliga behag, och vi ha
allt skal att nämna "Rund-dansens seger" för den sed-
liga kanslans seger CSfver den maskerade sinnligheten

¢0

· P P

1849 utkommer "Vägledning vid inöfning af gamla och nya
fmncaiser samt Slowanka". 1888 utkommer: "Dansskolan,
handledning i nutida sälhkapsdamer jemte 100
kotiljongtwer" af Axelina Apelbom, dans-ICJmrinna. Boken
innehåller beskrivning över följande

danser: Polonäs, Kadrilj eller fransk kontradans, Van
lig fmmas, Nya fransOsen, Lonciedcadrilj, Quadrille
imperale, Amerikanska kodriljen, Mazurka,
Mazurkakodrilj, Vals med tre steg, Vals med två steg, Polka,
Schottisch, Polka-Mazurka samt 100 kotiljongtwer. " När
det galler kotiljongtwema 6verensstämmer en
hel del avdem med dc som ingår i Celkrius bok.

Sammanfattningsvis kan sågas om detta att om man kan
beräkna att dansböckerna speglar danslivet så visar det sig
att under större delen av 180O-talet samma danser ar
populäm i sälkkapslivet. Man bör dock ta med i beräkningen
att en viss del av repertoaren i dessa bCScker ar medtagna med
tanke på damlärarens försök att lansem en ny dans. Så kan
vara fallet med t ex slowanka samt vissa av fmnsåserna.

Om Du som läser dem ar intresserad av att få veta mer am
danserna under WuO-talet i Stockholms så tag
gärna kontakt med mig. ............................................

gen efter det Böhmiska Polka afväxlande med det
Polska Mazurka. "

Någon större spridning fick tydligen inte dansen för
jag kan inte finna något omnämnande senare.

1847 utkommer på samma förlag en bok med namnet:
Etthundra moderna Parisiska Cotillon-Turer, tillegna-
de Danskonstens Vänner.
af
Cellarius, Dansltjrare i Paris.

Det kan vara av intresse att citera några roder ur för-
fattarens förord:

"Det har ständigt väckt min förvåning, då jog hört
den nya tiden beskylks för att, genom sitt åsidosdttan·
de af Menuetten, EcosWsen, Quadrillen m fl den gam-
la tidens konstrika danser, hofva från våm salonger
bannlyst allt behag i rCSrelse, uttryck och manér. -
Denna beskyllning ar lika ogrundad som orättvis.
Jemförd med Valsen dr Menuetten att förlikna vid en
gammal sminkad dam bredvid sidan af en blomstrande
yngling.

l ungdomlig gladtighet fromilar det vakande paret,
tygladt ifrån att öfverlåta sig åt danslustcm vilda yr-
sel af den eftertanka som erfordras för ett väl utföndt
Valssteg, och tvingadt genom den för hvarje vändning
erforderliga snabbheten att uttrycka den ungdomliga
glddtighetens lätta och lekande behag.

Se vi däremot på Menuetten - hvilken motbjudande,
kall och Iiflc5s anspelning på opassande känslor OCh
afsigter, till hälften dolda under den tvetydiga slöjan
af så kallad värdig och behaglig rörelse framvisar icke
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Mustmtionerna på denna sida ar håmtode
ur "Anvisning att grundligt läm alla nu
brukliga sdlskapdamar".
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Jag minns ...

Marianne Strandberg

Jag har intresserat mig för "hur man roade sig med
dans och musik" vid seklets början. Fördemkull har
jag intervjuat nögm personer i Salem, födda strax före
sekelskiftet.

Astrid Westerdahl, fbdd år 1894, började i småskolan i
Tumba bruk år 1900. Hon bemtar att hon tog sina förs-
ta danssteg i skolans kappmm, där de äldre flickorna
lade de yngre att dansa polka trots att man egentligen
skulle vara ute på rasterna.

Flickorna lekte oftast för sig och pojkarna fCSr sig.
"Flicklekar" var t ex att hoppa hage, hoppa rep och
leka ringlekar, som man sjc$ng till. Hon minns saxkilt
Bro, bro breja och Jungfrun går i ringen. Pojkarna lek-
te vildare lekar av typen Rymmare och fasttagare eller
klättrade i träd,

Att gå Ut och dansa var otänkbart om man tillhörde en
religiös familj, vilket också Gustav, Ernås man gjorde.
Men han kommer ihåg, att hans jåmnöriga brukode
somks på kSndagskvdlarna på bron över järnvågen för
att dansa. Det var en kndsvOgsbro av trU som ledde
över jOrnvögen pO ett brant stalle. Dör dansode man
till tonerna ov ett handklaver. Men man måste utrym"
ma dansgolvet när tåget passerade under för den sotiga
rökens skull. Det här var långt före pendeltågens tid,
så det gällde bom "kvdlståget"!

S'

¥
Ernå Leonardsson gick i skola i RSnninge och minns
också ringlekarna och Två slår den tredje från rastema.
HOn kommer ihåg frukostrasterna i kapprummet, dör
hon bytte bon sina goda, mjuka smörgåsar med fint på-
lägg mot knäckebrtSd med några skivor stekt fläsk på av
skolkamrater ur en stor syskonskam. "Jag tyckte att
dems smörgåsar var mycket godare, men mamma hade
nog inte tyckt om att jag gjorde så; Bland skolkamra-
terna fanns ett pä' pojkar, söner till bergssprUngaren.
"De tog nästan livet av lämrinnanl " När de passemde
klawummets gkSdheta järnkamin, passade de på att
slänga på bergskrut (ur pappans fCSrnöd), och inte blev
den stackars lärarinnans nerver bättre när de på rasten
sköt med pistol pO lärarbostadem fönster! Det var den
gamla goda tiden i skolan detl

Ernås fCSrUldrar var religiClsa och det betydde flitiga
kyrkobesök för dottern. Söndagarna inneNll först be-
scsk i sC$ndagsskokn och sedan hCSgmässan . Det kunde
bli rutt långtråkigt och det gällde att fCSrWka göm det
roligare. Ett satt var att satta sig bredvid mor Engman
(ett "original" i bygden) i kyrkbänken. För när en
psalm skulle sjungas, då läste hon först versen hCSgt,
sen sjöng hon den och ändå var hon färdig före alla
andra!

Astrid minns gamla dans&nan i RtSnninge på "Templar-
tomten", Lilldalsvdgen 17. När man gjort sina sysslor
hemma på lCSndagskvdlen, fick man gå dit och dansa.
Men man måste lova att vara tillbaka kl Il. Andra
kanske höll på till kl 12, men såna kamrater fick man
inte umgås med. "Vi dansade polka, vals, schottis,
hambo m m. Det var oftast Efmim "Iffe" Andersson,
som spelade på sitt handklaver. Aldrig sög jag att han
fick något betalt, men kanske att pojkarna samlade en
slant. "

Det var ett populärt ställe att vara på, och många
kvålkflanerande sommargäster i %nninge stannade till
vid dansbanan och tittade pO hur ungdomen roade sig.
Tomten och dansbanan ägdes av Godtemplarlogen, som
också armngemde festligheterna, men publiken var

blandad.

"En del var väl lite gloda i hatten och nögon hade
kanske fött för mycket också, men det märkte inte vi
som dansade hela tiden, och det var aldrig bråk där."

Toro Andersson kommer ihåg när Spel-jocke spelade
dragspel på dansbanan ibland tilkammans med en fiol-
spelman också. Tora tyckte mycket om att dansa och
särskilt kommer hOn ihåg hur bra Magnus Johansson
dansade och hur hans löskrage formligen dröp av svett.

Gottfrid VJalqvist hor sjtllv spelat handklaver pO dans-
banan i fråga. Hon köpte sig ett spel av en "sCSdro la-
tinare" och lärde sig låtar av lffe. Han kommer ihåg
att man senare betalade IQ öre för varje gång man var
uppe och dansade. Mest var det vals och schottis m m,
men en sommar kom en av sommargästerna med ett gäng
frön Kungl. Hufvudstaden och man började dansa
foxtrot och liknande danser.

Dansbanan i RtSnninge, som var så populär räckte fuller
väl till för nöjesbehovet hos traktens ungdomar. Man
resta aldrig iväg på dans utan nöjde sig med Templar-
danserna, som börjode vid Vdborgsmäss och pågick
lördagar och söndagar hela sommaren långt in på hös-
ten. Ibland hyrdes festplatsen av föreningar som anord-
nade basarer och liknande.

Ernå, som sjöng och spelade orgel i Rönninge kör- och
orkesterförening, kommer ihåg hur föreningen anordna-
de en basar där för att samla ihop pengar till piano och
basfiol, vilket också lyckades. Man tillverkade själv
vinsterna eller tiggde ihop och ordnade lotterier och
fcsrsdjning. Natten före basaren dö allt fanns på plats,
gick medlemmarna brandvakt för att inget skulle för-
svinna i förväg.
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Kär- och orkesterföreningens med bejublode framtrU-
dande var annars på valborgsmUuoaftonen då man sjöng
Vintern m. . vid bålet pO Pantlönarbackens topp.

Även idrottsföreningen hyrde festplatsen, för framför
dansbanan fanns en stor plan lämplig för allehanda
idrotter. Och kväIIens dan$ti||$ta||ning inbringode väl-
behövliga slantar till föreningens kassa .

' ¥I Emy Carlsson, R$dd i Flöda men bosatt i Hörningsholm
och Salem kan berUtta om midsommarfirande .

PO HBrningsholms slott, sOm då innehades av greve
Bonde, anordnades dans varje midsommarafton på dans-
banan, som låg i en backe, rutt långt från slottet, för
att inte slottsfdket skulle bli stöda. Dit sökte sig folk
frÖn trakten nintomkring Uven båtledes från andra sidan
vattnet. Alla åldrar och kategorier fanns där. Man

dansade polka, schottis, vals och hambo. Emy minns
en melodi sundält: "FriSken Chic". Frampå kvällen
bjcsds folk pO tmktering av grevparet, och då hände
det sig också att grevinnan tog sig en svängom på ba-
nan till musikkapdlet, som bestod av dragspel och fiol.

Emy och hennes man kunde dock sällan delta i dessa
festligheter, eftersom de var i tjänst på slottet, han
som chaufför och hon som $ervering$hia|p, och arbets-
dagen brukade sluta kl 3-4 på morgonen!

Når Emy och hennes man pO 30-talet övertog torpet
Vreten i Salem, blev snart deras midsommarfirande en
tradition i bygden. Hasten och de fyra koma släpptes
Ut i hagen och så sopades "magasinet", där man förva-
röde säd, med vatten och fejodes till dans. Folk kOm
från gårdarna runtomkring men även långväga gäster
från Stockholm hörde till vanligheten. Musikinstmment
hade festdeltagare med sig, värden brukade spela trum-
ma, och så trOddes dansen. Frampå småtimmarna bjsd
värdfolket på sill och potatis. Långväga gäster och
andm "behövande" övernattade sen i halmen på logen.
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- Fröken skulle bobba sitt hår.
-- Jesses, de har jag gjort - å tvättat med fottischen me",men en blir inte å me dom ändå!

(Ur Strix 1925)
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Sägner och minnen n.

från Södertörns
bygden

Viktor Pettersson
A ·. .. -1(

Skogvaktare Halling.

lld\inx viir akogvnktnre vid Häringe Niteri i Väs·
terhaninge och bodde i en stuga vid Häringe grindar.
De äldre, som minns Halling, har vidunderligti histo-
rier att berättn om den märkvärdiga mannen, Akyt-
ten xnm när som helst och var xom heht kunde trol-
la fram ett villebråd och aldrig sköt bom. llur hm
fått dennx förmåga, 8kml längre fram i berättelsen
lämnas närmare förklaring på. Folk trodde på ho-
nom, få tvivhide. Till och med den nära åttioårige
man, 8om så sent M)m )932 berättat en dd märkliga
episoder ur den mannens liv, gjorde detta med en så-
dan trovärdighet, att det varit lönlöst försökt tagA
honom ur ham villfarelse.

Halhng blev en RåtlK sjuk och sänxHxxande i flera
veckor. En dag kommer kokerskan vid lläringe in
och frågar HalhnX. om han kan xkaffu dem litet
fkrxkt från 3koXen, ty de ha ej haft varken lime eller
fågel på länge. Halhng bad nu hustrun uppnå fönst-
ret och ge honom lmssan, vmpå han xenast genom
det öppna fönstret tckjuter en tjäder. For en sådm
skytt mm Hallinx. var ingenting omöjligt, ej em
den gången, när två duvor utt M var sin grindstol-
pe och bäm blevo skjutna i tur och ordning.
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De historier, som ännu levat kvar i folkminnet
till senare tid. är säkert ett för8vinnande fåtal emot
nlla, som redan äro glömda. Vi börja här med en liten
axplockning av vad bott) är känt om den mannen._

Halling lovade 8ina vänner att nästkommande sön-
dag 8kjuul en hare frnmför en bröllopmåt. På den
begtämdA dagen hAde Hdling för en stund lagt gjg
att sova. men dessförinnnn 88Kt å,t hustrun sitt väcka
honom. när bössan började skramla på väggen. Hal-
ling kunde väl hti aovit ungefär en timme, då hust-
run tyckte 8ig märka, att böman började vi8a tec-
ken M att något var i görningen. Hon tQR med det·
mmmA och väckte mannen, 8om genast rusar upp,
får tag i bö88an och ut på trappan lagom nog att
lägga An på jösse, som kommer i full fart på vägen,
skiämd av brollcpsstAten, som ämnar SiX till kyrkan.
Med ett välriktat 8kott förpassar Hallinx haren till
de sälla jnktmarkema.
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En folkNlgen vet också. att det funnits en man vid

Härinxe långt före Halling, aom ej var amre. Da
en té$t hölls vid gården, hade denne friskytt dagit
vad med äXaren till Häringe. att han på ett vkst
klockslag skulle $k luta en hjort på borxården. Hjor·
tar fanns ej annat an i en sy'dlixare del av Sverige.
nä ingen mer an xkytten själv trodde på att hjorten
xkulle komma. När det fattade8 fem minuter i den
utmttn tiden, mde xodsherren: "Nu, min käm vän,
kommer du allt Att förlora". Skytten svarade: "Var
el orolix, herr greve. hjorten gör sig ingen bråäka,
han hinner nog hit".

Mycket riktiXt, före den utmtta tiden uppenbara-
de six en h lort på borggården. som genast blev skju-
ten. Det troligmte är väl m även denna historM
8yftar på Halling, fmt folktron vekt förlägga tiden
längre tillbaka.
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En annan gång hade baronen på Häringe ömkat
sig ett rådjur och vidtahide därför Halling att skju-
ta ett sådant, men det skulle vAra baronen tillhanda
M tjugo minuter. Rådjur fanns ej vid den tiden i
Södermanlnnd. Halhng lovade i alla fall att inom
den utsatta tiden ordna siiken till baronem belåten·
het. När femton minuter gått, kommer ett rådjur
inrusande M Hrggården. På femton minuter hade
det sprungit från Kinnekulle så hårt. att istret 8mkl-
tit. Himorien skulle tyckas viira omöjlig att tro på,
men aå vm' det c) förr. då trodde man blint, och det
gör måwa An i chg. trots den atixande Ijpp|yg·
ningen.
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Halling tyckte hekt om att få @1skap, då han VAl'

j skogen för Att skjuta. En dag fick han till följe-
slagare en västerhaningebo 8om hette Sjöberg. När
de strövnt omkring en stund, tyckte Halling, att det
mi' på tiden att börjn gkjutn. Komna i närheten av
ett träd, 8om Hdling valde ut, gjorda det halt mr-
på Hdling tok och sAtté ned små trädpinnar i mår-
ken runt trädet. Pinnarna sattes med en viw ord-
ning, där vnrje trädpinne hade sin awkilda betydel-
se. som endnst HallinX begrep. Sjöberg tillmdu nu
av llalling sItt hålla sig beredd. Orden voro knappt
uttalade, förrän trädet var fullt med fåglar. Halling
börjMe skjuta men ej Sjöberg, som blev d gripen
iii Hnllingx trollkonst, att han xick hem med detmm·

ma.
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En tank8pridd jägare.
Teckn1nµr M Bruno ljljdors ur Hrix N:o l, 1897.

Halling efterlämnade flera barn, alla nu troligen
döda. På en auktion efter en av 8önema var också
, gom xått i arv från far till son. Bö88an var
naturligtvis en eftertraktad raritet, då hon tillhört
en ddan trollkarl mm Halling, och intet villebråd.
gom kom i vägen för den bösmynninnn. kom un-
dan med livet. Vari hemligheten med bö88an8 träff·
dkerhet låg, fick man reda på föwt efter auktionen.
l kolven på xldre btNsor fanns förr en liten fördjuj"
ning for knnllhattama. Det lilla gömmället täcktes
av ett lock eller en skjutlucka. Den nya ägaren till
bö8$an fann i det lilla förvaringsrummet åtsikilliga
knMlhattar, men där låg också en hårsudd, som utan
vidare kagtade8 bort. Detta skulle han aldriX ha
gjort, ty efter den 8tunden hade bösmn förlorat sin
träffUkerhet.

Vad kunde nu en ddiin där liten hårsudd ha för
betydelse? Ju, därom ha de gttmla åtskilligt Att be-
röm, blnnd annat om hur xkytten för att få tur med
jakten måst lämna sin sjAl l pant hos den onde.
Skytten fick dock lov att 8kafhl sig något från kyr-
kan eller från kyrkogArden, och det antogs, Att den
lilla hånudden var en ddan $töld från ett lik eller
en döchkMle. där håret suttit Kvar
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Julklapparna.

Handlarevisan nedan är enligt uppgift diktad ca 1880 av
en mjölnare Eriksson, boende vid DjursMs, Ösmo.

Viktor Pettersson beskriver visans bakgrund:

l Ösmo fanns i b¢5rjan av 1880-talet sex handelsbodar.

Det var sed att handlarna till julen gav julkkppar till
sina kunder. Ett år beslöt samtliga handlare utom han-
delsmannnen Larson vid Dala att jdklappama skulle slo-
pas, vilket givetvis inte blev populärt.

Det sjöd i sinnena på litet var, och har skulle sättas hårt
mot hårt. Man beslöt helt enkelt att satta igång med en
strejk och köpa sina varor vid Dala, på Torön och i
Stockholm.

Eftersom handlarna varit nog småaktiga att draga in de
små gåvor deras kunder erhållit till julen, så skulle de
också fö veta av det. När jdaftonen kom, stod två sto-
ra igenspikade lådor utanför speceriaffären på Ösmo
kyrkbacke. De stodo till långt in på dagen, och när
ingen ägare lat höra av sig, fick man lov att öppna dem
och se efter vad de innehöll.Där hittades lump, ben,
skrot, svinborst och andra onämnbara saker. De bägge
lådorm var den stom jdklappen, som missbelåtna kun-
der förärat sina allt annat än populära handlare.

Visan som diktats med anledning av de uteblivna Ha-
klapparna upptecknades ca 1930 efter en ösmobo. Ty-
värr saknas två mder i en vers somt angivelse av melodi.
Ett tänkbart mejodiR5rslag bifogas visan!

Melodiförslag:
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Handlarevioan.

En visa jag nu för eder vill sjunµ
Och den är diktad för både gamla och unga
för alla dem inom ösmo socken, som känna,
hur våra handlare gå och brösta och spänna.

Sex handlare inom denna 80cken tillstäMe
i fjol en lag, som vAra julklappar gällde.
De satte plikt, som var hundra kronor, till vite,
den skulle plikta, som gav bort aldrig aå lite.

l Tälje Gripen de annomera om saken
och folket läste och sa: har ni hört på maken
om kunden nu på allt detta blir mager
de skola även få spara M sina lager.

Och ryktet gick ifrån mun till mun som ett väder
och folket köpte från Man 8jtt krams, även läder,
och kaffet tog de från staden hem, 8tora balar
och allt detta går de till våra handelsmän och omtalar.

Och Ukert är, att de blevo 8nopna och alagna
molopna och av 8vårmod intagna.
De sAgo nu, att de hade gjort gjg en gubbe
men sökte trösten i att ta gjg en nubbe.

Men hjälpte gjorde platt ingenting derm dinger
för allt blev bortvänt av käringfolket, mm springer.
vi går till Torön, sa damerna att där köpa
Nog är det långt men vi hinna nog, om vi löpa.

Till Lyktan gå de att köpa strutar och prata
och uga gjg skola ösmohandlama rata,
och SelmA Nyman på darn tusen inhösta
jag vet ej riktigt, men det är 8å9t ifrån Björsta.

Den 8junde handkm i ösmo 8ocken vid Dala
han Kr ej brösthög, hm räknar sig bland de smala,
han 8krev ej under på denna kinkiga lim
ty faitig är han, och ej nån kund vill han mista.

Ja, Dalahandlam, ja han fick väga och mäta
och uti helgen ej efter kunderna leta
och julklapp gav han till alla kunder, han hade
och håll till godo, det ar d lite. han mde,

Jag Mutar visan for sent M kvällen, det blivit
och närA nog har jag halva arket fullUrivit

Om ni vill veta, vem visan diktat och skrivit
sA är det två, 8om har mora julklapµr givit.
Vi förr har trott, att ösmoborm var kloka
men nu vi funnit, att bättre är Tälje tokar.

Då nåkjta julhelg kom hade våra handlare kommit
på andra tankar. Julklappama logos då åter fram
fmt i mindre skala. Så kommo dyrare och svårare
tider för handlaren, då löner och drift3ko8tnader
8tego, och därmed tOnvann de traditionelln ju1kla>
pama, 8om mera var en kvarleva från den gamla
goda tiden.
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DRÄKTEN PÅ
Irene Sjöberg

SÖDERTÖRN

Inga Arm Berg och Gunnel Hazelius Berg skriver i sin
bok "Folkdrdkter°' i kapitlet om Södermanland:

"I högre grad an något annat svenskt landskap har
Sörmland pmglats av herrgårdsbebyggeke och av den
miljö som formas i anslutning till stora gods och går-
dar. H¢$greståndmOssiga eller åtminstone borgerliga
levnadsformer har dominerat kdturvtvecklingen. Na-
turligtvis har också inflytandet från Stockholm haft
stor räckvidd och spritt nyheter långt Ut i bygderna.
l mycket stora delar av Sörmland saknas helt folkliga
och provinsiella särdrag och sarpraglade drOkter tycks
inte ha utvecklats annat än undantagsvis.

Trots detta finns här två av Sveriges intressantaste
draktomröden, Vingåker längst i väster och Sorunda på
Si5dertörn. Att just dessa socknar kom att utbilda och
konservera Iokdpräglade dräkter kan kanske delvis
förklaras av att Nr låg de enda riktigt stora bondbyar-
na i landskapet.

I Sorunda har dmktskicket inte lika ålderdomlig karak-
tär som i Vingåker. HUr har tydligen en uppblomstring
av bondekulturen vid 1700-tdets slut starkt bidragit
till att prägla och sedermera konservera en lokal dräkt-
tradition, Det är vart att notera att Sorunda på alla si-
dor Or omgivet av socknar, där varje spår av folkligt
dräktskick gått fCSrlomt. Från Sorunda finns 100-tds
plagg bevarade, de flesta präglade av modedräkten vid
l70C-talets slut och 1800-takts början. Ett plagg som

mer an något annat uppfattas som typiskt fSr Sotvnda-
drdkten ar elrmC$ssan. Det är en mjuk, vadderad mössa
med stickningar som sluter till om huvudet och har ett
karakteristiskt högt nackpani. Den knyts under hakan.

Runt mössan går ett prydande sidenband som är lagt i
öglor uppe på huvudet. l Somnda användes C$rmC$ssan
parallellt med den modernare bindmCSssan .

Genom betydande skogsbygder på tre sidor och Himmer-
fjärden på den fjärde var Sorunda i många hun$eenden
en isolerad bygd . Under återkommande handelsfärder
till Stockholm, där man framför allt sålde virke och
döjdprodukter, kom sockendräkten uppenbarligen att
fungera som ett igenkänningstecken, kanske SOm ett
garantibevis på att bäraren sålde goda Sorundovaror.
Även dessa faktorer kan ha medverkat till att den sUr-

präglade dräkten hållits levande.

De övriga dräkter som bärs i SCSmland idag har skapats
under de senaste decennierna, i vissa fall med md i
äldre avbildningar och sporadiskt bevarade drUktplagg.

I synnerhet åren omkring 1950 tog sig ett ökat hembygds-

intresse uttryck i tillkomsten av en md nya bygde-
drUkter,"

i
Salem, komponemd 1952
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Öster- och Västerhaninge, komponerade, troligen
på 1930-talet

Botkyrka, komponerad 1945
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Lars och Hjördis Norman iklädda dräkt från Sorunda
Hjcsrdis Hr en sommardräkt.

Sorundadräkten
Liliann Jacobsson

Den folkliga dräkten i Soivnda torde med undantag
av V. Vingåker och Österåkers socknar, vam den
bast bevarade i SBrmland . l de gamla gårdarnas lödor
och klädkistor finns fortfarande ett rikhaltigt urval av
dräkter och dräktdelar varav många plagg dr av in-
tressant och ålderdomlig typ. Speciellt då den gamla
cSrmssan och den s k "tvdmmatröjan". De gamla
plaggen och uppgifterna kring dem ger vid handen att
man givetvis burit olika dräkter vid olika tider på å-
ret, till vardag och fest, vinter som sommar. Det folk-
liga drakrskicket har också förändrat sig genom tider-
na. En bonde frön Sorunda såg inte likadan Ut 1750
som 1650 eller 1850. Men då ar vi framme vid modets
inflytande på våra folkdräkter. Givetvis har också
de av sockenstämman tillsatta skräddarna haft en viss
betydelse för införande av nyheter i drUkten. Var de
snabba att anamma Snitt och modeller eller konserva-
tiva i sin yrkesutövning kunde detta naturligtvis i viss
mån påverka sockens dmktskick .

De linneplagg som förekommit i Somnda ar i mans-
dräktens skjortor, i kvinnodräktens olika slag av dm-
särkar, rynkärmasärkar, manschettsärkar och sknärma-
särkar, och de material som använts år vanligen hem-

Foto: Gösto Nilsson, Nynäshamn

vävda linne, halvlinne eller bomdklärfter. Någon
gång kan en fin särk vara av "köptas bomull" eller
grov vardagrskjorta vävas i kraftig kypen. Linneplag-
gen syddes som brukligt var uteslutande i hemmen och
stor omsorg har lagts ner på sömnaden och utsmyckning.

Kvinnornas sarkar är i snitt och utförande av yngre da-
tum än mansskjortan . Manschethdrkama saknar sprund
i halsen, har istället en fyrkantig rundad urringning
kantad med en uppstående remsa. Ärmarna vida vid
axeln smöveckade och linningen vid handleden tätt
översydd med rcltlinjig plattWm i vitt, samrmnhållen
med länkknapp i silver eller silver och bergkristall.
Den s k rynkärmasä&ens ärmnederdel är omsorgsfulh
utsydd böde med $topphå|$$C$m och plattsöm och hop-
hållen vid handleden med länkknapp, så att ärmen
bildar en rynkad kant som faller Ut över handen som
ett rysch. Senare an de övriga linneplaggen ar den
enkla sIdtdmmärken, i modellen lika som föregående

med släta, smala ärmar, ibland avslutade nertill med
en enkel bård i vitbroderi, f¢$nnodligon ett rent under-
plagg avsedd att bäras under högtidsdräktens kjol och
tröja eller kjol och tvårdrmatröja. Materialet till bå-
de kjolar och livstycken har varit hemvävt halvylle.
Kjolarna har varit mycket vida 2,75 - 3,25 m. Tårt-
veckade mot midjelinningen och uppskodda nertill med
vävd skoning eller köpta band. För att ytterligare föra
Ut vidden finns ett veck lagt åt rätan ca 10-15 cm upp
på kjolen, inte pO alla men på dom flesta.



Livstycket med Framtill utskurna flikar, som vanligtvis
burits liggande utanpå förklädet, ensnoddssnC$ming och
små skjSrtNngor baktill . Sorunddivstyckets rundning
skulle varo avvikande från kjolarnas randning och vä-
vas i återkommande rapporter, till skillnad Från mans-
dräktens vända randningsrapporter. Mansvdsten var
"helrandig" och kvinnolivstycket "halvmndigt" .

Bland bevarade plagg märks "tvCMrrnatrt5jor" av bom-
ullstyg i samma färger som kjolarna. Baktill har trt$jan
ett par kilveck som utmä&os med ett par små överkläd-
da knappar, de enda knappar som förekommit i Sorun-
da kvinnodräkt. Den fästes ihop med knappnålar. So-
rundas stora hSgtidsdrdkt skulle helst vam av blommigt
siden eller annat köpetyg mera sällan enfärgat. An-
vändes av dc gifta kvinnornas dräkt vid högtidliga
tillfCAlen, naturligtvis de förmCignaste, och utgjordes
av kjol och koftliv.

Man har använt hemvävda förkläden "med höjda rOn-
der" och en liten krusig rand, även kattunsföddäden.
De tunna , vita förklädena för högtidsbruk skulle vara
i så skir väv att det underliggande materialet skimra-
de igenom. Senare torde dessa dock ha ersatts av si-
denförkläden. Nästan alla de i folkligt dräktskick fs-
rekommande sjalar och halskkXjen finns bevarade i
Sorunda, böde de enkla formerna av hemvävda rutiga
kläden, kattuns- och mudimhakkladen, vita tunna
halskkXjen i bOmull, både broderade och obrodemde,
sjalar i halvylle och bomulkdamast . Stora praktfulla
hckidensjdar i varierande färger, och så alla de sto-
ra sjalarna för ytterbmk, både persiska sjakr s k "ak-
ta sjalar" och hemvävda, storrutiga y||e$ia|ar. En
"kyrkkoppa" giv 1830-1840 talstyp tycks också förekom-
mit och finns i ett par exemplar i socknen. Vintertid
användes höftlånga pälsar i vit fånjii med pälsen inåt
kallade skinntrtSjor. Det mest karaktäristiska plagget
för den kvinnliga sorundadräkten dr utan tvekan den
säregna 8rmC$ssan De bevarade (3m¢$ssoma förekommer
både i siden och allehanda mönstrade bomulktyger.
Bindmössan i Sorunda kallas ky&mssa och ar en stor
mndkullig mössa av siden med kedjesCSmsbroderier.

Troligen dr mössorna köpta i Stockholm, men de till
kyrkmössan hörande styckena har troligen tillverkats
i socknen. De dr mycket breda och sydda av grov
spets, pO spetsens kant över pannan dr ett hjärta ut-
taget lika som på t$rm8ssan. Detta hjärta fick ej klip-
pas och sys, det skulle formas med fingrarna och pres-
sas till.

Den manliga sockendrUkten i Sorunda har betrUffande
plaggen inte alls samma variatiomrikedom som den
kvinnliga. Randigt halvylle har använts till västen.
Mansvästens randningar dr botydligt mer varierande
an livstyckets, även Om rCltt och grtSnt varit huvudfärg
så finns har en stor variation böde beträffande övriga
inslagsfarger och mndningsmpporternas bredd och tät-
het. Västen dr dubbelknuppt och kan ske från båda
sidor. Knapparna till västarna förekommer i många o-
lika typer, frön enkla guhnetall till mycket eleganta
gksspegelknappar. Mansskjortorna dr i typ och ut-
smyckning starkt påminnande om de ölderdomliga
skånska dmktskjomorna . Skjortan har vida, vid axeln
veckade åmar och infälh ha|$$pid|| vid halsen, för
att ge den eftertraktade rika veckbildningen. Kragen

är ett rektar®j|an tygstycke, knäppt med stolpknapp
av silver och bärs uppstående. Utanpå kragen knyts
ett sidenhalskkde. Det vitbroderi som pryder utsidan
av den uppstående krogen, axlarna och Urmlinningar-
na är vanligtvis utförda i rätlinjig plattWm. På en del
skjortor förekommer även stopphålsöm som utsmyckning
på kragen och hakspivnd.

l Sorunda har brukats 17(X)-talets snäva knäbyxa, här
i skinn av olika slag älghud, renhud, bockskinn och
liknande . Byxorna har bred lucka som knapps med gul-
metallknappar, vid knäsprundet spännen av silver el-
ler enklare metall. På luckan, vid sidsömmarna och
vid knäsprunden finns rika och ytterst välarbetode or-
nament.laskningar. En mörk yllebyxa tycks också ha
använts i Soivnda och finns bevarade i ett par exem-
plar. Förskinn har varit ett nödvändigt och ofta an-
vänt arbetsplagg också i Sorunda, ett flertal sådana
Finns bevarade i socknen. De bevamde jackorna ar
alla av m&blå vadmal och går i längd något nedan-
för midjan, och de påminner i snitt mycket om västen.
Alla de bevamde rockarna ar livrockar, avskurna i
midjan till bakvöden, dubbelknäppta med krage och
slag. Materialet har mest varit vadmal eller kläde
med foder av olika slag, både oblekt och färgat lin-
nelärft.

Den höga hatt som i Soivnda kallats kyrkhatt eller
storhatt har använts till högtidsbruk och har ingen spe-
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ciell folklig prägel. Kasketten dr omtyckt och mycket
använd huvudbonad i socknen. Den förekommer vanli-
gen i bnint eller svart skinn. Den röda stickade topp"
luvan med sin stom tofs har i vår tid blivit nästan lika
kamktaristisk för den manliga sorundadrakten som Or-
mössan för den kvinnliga.

Mycket har skrivits om sorundadmkterna bl a:

Berg, Géssta
Bondbrullop i Sonmda, Bygden 1925

Cederblom, Gerda
Svenska Allmogedrukter (Stockholm 1921)

DahlstrClm, C .A.
Teckningar ur Svenska Folklifvet (Stockholm 1857)
DahlstrC$m, C .A.
Svenska Folkets seder, bruk och kladedrdgter
(Stockholm 1863)

Dybeck, Richard
Solaskar, Runa, Tredje häftet 1843

Hultman, Margit
Sorundadrdkten - historiska glimtar, SCSrmkndslåten
Nr 2-3 1972

Hultman, Margit
Folkligt draktskick i Sorunda (stencil, Stockholm 1973)
bilaga till gåva frön Stockholms distrikt till Nordiska
Muséet

Nondin-Grip, Imber
Något om Sorunda sockens kvinnodräkter, Taljebygden
1943
Nordin-Grip, lmber
Silversmycken i Sorvnda, Taljebygden 1946

Nylén, Anna-Moja
FolkdrUkter (Stockholm 1949)

Nylén, Anna-Moja
Folkdmkter (Lund 1971)

Upmark, G
Några minnen frön en färd i Sorunda, Läsning för
folket, Följd 2 Årgång 35 1869

Linde, Brita
Nils Andersson, Minnesteckning och katalog 1952

(Motala 1952)

Somnda Hembygdsförening
Dräkt från Sorunda (St$dertalje 1967)

Historiskt-Geogmfkkt och Statistiskt Lexikon CSfver
Sverige Sjette Bandet (StOCkhOlm 1865)

FolklNsbilder frön Södertörn Sörmlandsbygden 1944

"- 1940

Norlind, Tobias
Svenska dlmogens lif (Stockholm 1912)

Denna sammanstCMning dr gjord av Tord Johnmn,
Nyköping i mars 1974 till Sörmländska Ungdomsringen.

Ösmodräkten
Lilian Jacobson
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Någon särskild sockendrukt har veterligen inte före-
kommit har. En del uppgifter om hur vi klädde oss på
1700- och 1800-talet har dock noterats. Ur Ösmoboken
kan iä$å$: "Männen var i vandogskg kladda i skinn-
eller yllebyxor, grå eller blåfargod väst och kapprock
och yllermsa eller Iöderkaskett, om vintern i oklodd
päls och skinnmössa. Under vUsten bom ett livstycke
och någon gång nattkappa. Skjorta användes bara vid
högtidliga tillfCMen. Till fotbeklädnad brvkades till
in på 1830-talet i enstaka fall nuvertofflor eller -skor,
med vanligen träskor eller träbottnade skor eller stöv-
lar. Strumpor användes ej i vandagslog.

Vid högtidliga tillfCMen bars ylleknäbyxor med silver-
spannen, blå väst och syrtu ? (äldre benämning på IN-
sydd långrock) eller kappmck och t o m frack, lång-
strumpor och skor med silverspUnnen, nögon gång även
hattspänne med band. Ett 1/2 m långt spanskt R3r med
silverknapp hörde till, Både silvcrspUnnen och kapp
kom ur bruket mot slutet av 1800-talet. Det hörde till
god ton att alla man skulle bam skospännen till hög-
tidsdrukten och kunde drUngarna inte skaffa sig sådana
av silver så var de av mWsing eller koppar.

l" \ '
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Lilly Lindahl visar här Ösmodrtlkten.

Foto: HG-Bild, Nynäshamr
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Kvinnorna använde till vardags randiga bomulk- och
kattunskknningar i förmögnare hem förkläde. Vinter-
tid ylkklänningar oftast med grt$nt eller blått inslag
och grt5nbottnig tröja . HelgdagdrUkten var nästan all-
tid en kamlottsklänning av tämligen tjockt glättat ylle-
tyg. Håret uppsattes med ett strykband, ett ca 5 cm
brett klöde i ändarna försett med band som knöts om
håret. Kammar och andm hÖrsmycken förekom ej före
1870.

Som huvudbonad användes först sydda mössor sedan
bomulk- och kattunshahdukar. På 1830-talet kom de
s k bindmössoma på modet med därtill hCSmnde stycken.
De bars till helg&gsdräkten och förekom fmm till slu-
tet av 1800-talet. En bondhustru kunde ha upp till ett
dussin bindrr©ssor med ungefär hälften så många stycken.

Vid samma tid började sidenhakdukama användas, of-
tast svarta men även gröna, lila och gr¢kjdfdrgode.
Dessa undanträngde slutligen bindmössoma för att i sin
ordning omkring 1890 ersättas av hattar hos de yngre.
De äldre använde sina schalar in på 1900-talet. En
kortare tid på 1840-talet användes även "ÖrmCSssa".
Till he|gdag$drukten hörde att kvinnorna bar 'brge-
hang" d v s örringar av guld och skor med silverspan-
nen, samt dö det var riktigt fint en luktvattenflaska i

fodrul (1815). Kappa användes inte förrän rå 1830-ta-
Iet dö de förmögnaste bar kappa med hakar i silver.

Den sockendmkt som nu finns, komponemdes i sock-
nen av hemdöjdskunniga damer bl a fröken Jägerfors,
på 1930-talets början.

Bindrr©ssan i oblekt siden med blå typiska blommönster
är funnen som bmdmössa i Junta. Förklädet som har
vit botten med rtSd och blå randning ar av linne. Ori-
ginalet är funnet i KCJngsta, detta och mCSssan i origi-
nal Finns nu på museum tillsammans med en del andra
tillbehör. Skjortan av vitt linne ar V-ringad. Västen
är blå i mild ton. Kjolen som dr veckad är mndad i
blåsvart , btvnt, blått, rt5tt och något vitt och bäres
16 cm från golvet. Kjolens rMnster dr funnet på en
fall från Björsta (även den på museum) . Till detta W-
res rtSda strumpor och skor med spännen. Schalen kan
ha annan färg än grUddvit, då de som har gamla scha-
lar ov annan färg kan använda dessa till dräkten. Den
oblekta sidenschalen ar dock vald till druktem

Någon herrdräkt dr ej komponerad.

Allt om Ösmodrtjkten har jag fått av Inga Wmtman-
Karlsson.

Dräkter på Södertörn. . . Den unga hembygdsrörelsen hade inte alltid våra dagars historiska
syn på dräkterna. Bilden dr från en sommarfest vid RSnninge skola 1918.
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E2!9nesseboken~':,="LB: ,9:t"^'
qfngraq"µ mt'. o'qm. c"hma:t

Den, som rutt vII lam Spela /:/'/'1' l d K "
,

,e ?
Må,te el i tackten f.la. Ut " 7 ärm, an. u' 'gu 'w y ona'C

Fingrar fot samt Ulgon öhrat
Utom dem kan ingem glömt.

Med Stråken for nätt.
Med fiWren tryck tätt.
Så iUres Spela rutt.

jnCMrakeqL {Tna'u)

=g=r'7g""

står det skrivet på pärmen till PoIonesse-Boken, Den
har tillhitSrt Maria Andersson, Vista skola i Huddinge,
som fått den av sin far A.P. Andersson, Aspa skola i
Vingåker, vilken i sin tur förmodligen kommit över
den på nÖgon auktion, enligt Gustav Wetters avskrift
16 april 1933.

Nr. 15 Rosenberg 1-28
Nr. 28 Trod. 1-33
Rosenberg 1-86, Sv. låtar Hölsingland 11-432 m fl
Nr. 33 och 35 som Or väldigt lika återfinns i tredje
Sexdregasamhngen som nr. 46
Nr. 47 och 60 har publicerots i '°56 Sörmlanchlåtar"
med kommentar av Gustav Wetter
I samlingens senare del tycks melodierno vara något
nyare. De verkar "proffsigare", ofta satta i två stam-

Den ar undertecknad Carl Rtmelius, Rånhammar den mor
26 martii 1774. Men tillhör nu mig, Olof MOd Dyree" Att

Boken innehåller 65 melodier. Några av dem tillägna-
de olika personer som La Horn, Demil Coper, Madame
Wnnds, La Reine.

Nr. 4 Polonesse öfver alg,
nr Il Polonesse S?" Fröjd.

att

, nögra har tre repriser etc.

jag inte funnit några paralleller beror kanske på
jag haft otilhUckligt med jamfvrekematerid.

Zellbell Ferdinand, musiker och tonsättare, döpt 3
september 1719 i Stock holm . Död 21 april 1780, fick
1750 fullmakt som hovkapelhnastare med uppdrog att
tjanstgc$ra som konsertmästare (klaver) . Zellbelk far

, kom frön Tyskland,Hur dansas Polonme över alg? Flem melodier finns l
andra samlingar. Nr. 12 comp. Zellbell, återfinns i Det har inte varit min avsikt att presentera ett "veten-
bl a Rosenberg 1-23,Troditioner av SVENSKA FOLK- skapligt" arbete, Mjhgen kan mitt embryo inspirera
DANSAR 4-28, Kanske mest känd som första och tred- andra spelman att sltSka de kallor varifrån "deras" Iå-
je repris i Pelle Schenells, "Livänden polska". tar Nrstommar.
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Vem är som ej vår
broder minns?
Sture Nilsson, Tre Rosor

Minnet det ar det man glömmer med. Förresten ar
minnet en brokig bok, där en hel del sidor i ett ka-
pitel bara försvinner och sedan kan de utan anledning
inträda några sidor längre fram. Många gånger frågar
man sej: "är det något att lagga på minnet, det är ju
dokumenterat i press och litteratur? "

En av de första Sörmkndsspehnännen jag minns hette
Sigfrid Hellberg, det var på 1930-talet. Han hade en
finfin villa i Mälarhöjden, en trevlig familj . Barnen
hade blå daggdroppar till ögon och de flesta känner
hans son som spelman i många år på Skansen, Sivert
Helberg. Sigfrid komponerade en marsch till sin
gamle spelkamrat Ragnar Schelén som jag tycker dr
värd att har intill uppvisa till de vänner i Sörmland
som ännu minns honom. Detta ar kanske inte så roligt
att läsa för ungdomen, som inte känner "de gamla
tomtarna" . Jag Fömtår att dom "osäkrar revolvern"
när gubben börjar ym, men ni ska veta att stämning-
en var en annan förr an numera. Det finns många
minnen och historier som man inte av takt för de ef-
terlevande vågar nämna och på den tiden fanns
många "vinälskare".

Ragnar Schelén spelade på sista tiden tilkammans
med Edvin Bäckström. Denne dog i juni 1977.

Vi voro hemma hos ett par dalkarlar och spelade i en
förortsvilla dom ägde och då klockan var ett på nat-
ten hamnade jag och Edvin på Hornsgatan, där vi
spelode. Klockan tre stod jag i porten med en taxi,
då jag hörde ett brak i trappan, Ut kommer Edvin med
fiollådan i ena handen och trappracket i den andra;
"Vad tusan har du där?" frågade jag. Han vägde ö-
ver 120 kg på den tiden och antagligen blev det för
mycket för racket, han tittade på det rutt frånvaran-
de, så slängde han det på gatan; "Det vete f-n, nu
åker vi".

Detta med minnen för tanken till många spelmansvän-
ner som lärt sitt spel och melodier efter den gamla
stammen. De dr bona, de glöms. Ved värre, de har
en nothög som går till pappersinsamlingen eller i sop-
tunnan, dom har i lådorna gamla fotominnen, "dom
där gubbarna ar det ju ingen som känner, bon med
skrupet", kan det låta. Fiolen kanske inbringar några
tior en dag med brustna strängar och rasat stall. Det
kan kanske förefalla snålt, men ändå bättre, att som
i mitt fall avsalja gamla noter för bortåt tretusen kro-
nor där Sv. Låtar 24 delar gav 1.350 kronor på anti-
kvariat. Ändå har jag massor av lösa blad, tidningar
och folkdrukt Stora Herrestad, Skåne kvar, fyra ur-
klippsböcker har gått till spelvännen uung$trc$m i
Hähingland sedan den tid då spelmännen knappast var
vända att nämnas i spalterna. Numera ar intresset an-
norlunda, "Meg" Sahlin f.d. redaktör för Ungdoms-
ringens tidning "Hembygden", gav mej ett exemplar
av "Tonfallet", utgivare Rikskonserter, där skrives
ABBA:s "tongivare" Stikkan A. som ivrig forskare på
Visarkivet.

Det dr ju bra att intresset är ston men som jag en
gång skrev "det moderna har visat sej bli en dagslän-
da", snart be&vs inga präster som pO 1850-talet
skrämde bort spelmannen. Vi får som då även drag-
spelet som tar intresset bl a de stora spehnamstäm-
morna visar många instnjment som krånglar till det
som en gång spelades av en duo eller ett lag. Ett jip"
po visades i TV där man gick fram mot kyrkan med
dragspel och gitarrer, det dyker då och då ocksö upp
"kompositörer" av polskor vilka ibland visar sej vara
ett hopkok av brottstycken från vår musikskatt. En
gång frögode jag Dallmer och Laurell angående dessa
lötar, svaret blev samstämmigt: "Det mcker mer an
väl det som finns att ösa ur." Men det finns också
former som förefaller hemlighetsfUIla, Sabb John och
Pål Olle voro hemma hos mej och spelade, dom un-
dersökte ICSgenheten noga att ingen bandspelare fanns
därefter spelöde man låtar efter Tims Hans och Lisme
Per som aldrig spdades offentligt. Dessa hade dom
för bara närmaste vänner enligt samstämmig utsogo
men det var polskor som hölls hemliga, samma har jag

råkat Ut för av Vernbergama, men "detta ar inte av
denna världen" och som jag dr glad att jag fått höra.
Ska dessa låtar någonsin avMjas? Finns andra som

hCSrt detta?

Edvin BäckstrtSm var en benödod spelman som inte
kunde "noten" men ändå kunde han de mest avance-
rade låtar, komp, låtkomponering i alla tonarter och
behärskade tre instrument, allt på gehör, Ännu finns

bland oss i SBrmland och på Stockholms Spelmam-
gille levande lexikon som har myckenhet av minnen
och melodier att frambära men som vi aldrig för del

av. Alla glömmer snabbt till och med de högsta stats-
män försvinner ur spalterna.

Många har levt kvar av spelmännen som nått en topp
genom sitt genuina spel och skicklighet men den enk-
le märktes knappt, härmed vill jag påvisa till en arti-
kel från "Hembygden" bra skriven av sign, "Rune":
Han hade be%kt Dala-Floda, folkdanslaget där hade
inbjudit folket i trakten och turister till en enkel som-
marfest med dans, sång och spel. Denna sommarfest
blev av det trevligaste slaget han råkat på i sommar
genom sin enkelhet och naturlighet i framförandet.
Hon betonar att vi inte ska glömma lekfullhet och im-
provisering eller glömma bon oss ibland och slutar:
"För Gud bevare oss för en organisation av experter
och ekvilibrister. " Experterna kan man ofta småle åt
då man talar tvdndkert om seder och bruk, dom skulle
bara betona hur olika seder och bruk dr i vårt långa
land och ekvilibrister kan ibland vara intressanta i
musiken, jag tänker på ett par spelmän frön Ungdoms-
ringen i Stockholm som framförde J .E. Östs Mesele-
göken bl a. Annars behöver man inte skriva Homogén
till likformig eller samma, eller Autodidakt till sjdlv-
lärd om mon vill vara enkel.

Någon har sagt: "Det dr dldeles för mycket jag minns
då jag har så mycket att glömma, "

Var det någon vid idédebatten som tänkte på att med-
lemmarna vill rökas för att prata, dansa och spela en
gång i månaden som i Stockholms Spelmamgille ? ?
Där alla medlemmarna i Sömnland kan träffas på en

gång.
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K LACK JÄRNS LÅTEN komponerad av Sigfrid Hellberg.

Tillägnad Ragnar Schelén på 70-årsdagen.
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'i&ivspatal
LILLEMOR WENNERSTRÖM

Den hOr gången har jag inte många skivor att
komma med, men det beror inte på att det under
senaste holvöret kommit ut färre plattor en vanligt,
utan förr pO att jag solittrat mig pO för mycket
annat och inte varit uppmärksam på vad SOm ut-
givits.

Men lite Or ju bättre än ingenting, så jag hoppas
ni håller tillgodo med det hör lillo denna gång,
och sö lovar jag att försöka bättra mig till nästa
Sörmlandsläten.

VAGGVISOR 8 RAMSOR
Caprlce CAP 132

Svenskt Visarkiv har, tilkammans med Rikskonser-
ter, gett Ut den här samlingen av vaggvisor och
mmsor. Urvalet a' gjort frÖn Visarkivets inspel-
ningor under åren 1968 - 77 av troditionsbärare,
och det har blivit en mycket inspirerande och
charmerande skiva. Men minst lika in Pressant som
$ia|va innehållet på plattan dr det medfCll jande
texthäftet som inte bara innehåller ett upprabb-
lände av de olika texterna utan också berättar li-
te om personerna som medverkar och g¢$r också en
del jcknförelser mellan de olika melodierna och
texterna.
Sammanlagt finns det 76 visor och ramsor pO ski-
van; från Blekinge, Bohusldn, Småland, Väster-
götland, Närke, Värmland, Dalarna, Hdlsingland
och Jämtland .
En skiva SOm jag varmt rekommenderar.

UNGA SPELMÄN FRÅN VÄRMLAND
Caprice CAP i1ZZ

Fy farao vad Värmland kan vara lyckligtl En sån
enormt fin återväxt av unga spelmän det finns dör.
PO den här skivan Or det Gert och Ann-Marie Ols-
son (som spelar tre sköna hambopolskor), Alf Olsson
(rånländer, mazurka, polska och vals), Mats Edén
och Leif Olsson (ett underbart somspel i pokmelodier),
Claes-GCSmn Hallgren och Gömn Håkansson (schottis,
polska och vals i lite modernare stil), Lennart Gy-
brant (3 polskor, 1 marsch), Bd kaksson och Bengt
Lindroth (Schottis och polska), Mäns Grevillius (en-
sam med 2 polsmelodier samt tilhammans med Bd och
Bengt i en vals och en polska).
Trots att de flesta av de här killarna tydligen har
haft den årliga låtkursen i Ransdter till kunskaps- och
inspimtiomkalla, så Ur dems spektil och repertoar
ändå väldigt olika, Vilket definitivt inte är någon
nackdel.
Samtliga lötar dr underbart dons- och lyssningsbara.

LÅTAR LÄNGS VÄS TLRDALÄLVEN (COOP LP 72-03)

Spehnansmusik från Vdsrerdalarna lyder underrubriken
på den hör skivan, men det borde nog ha stått spel-
mambgsmusik istdlet. Hår Ur det alltså spelmamlaget
från Tramtrand LirmMalungÄppe |bojtlrnQNå$F|odaGag-
nef som framför sin musik. Och eftemom jag absolut
inte kan höra att det lir olika gäng som spelar så
finns det väl ingen anledning att sära pO ortsnamnen.

Egentligen ar det
har Dalarna hittat
dialekt som gäller
blir det ju mycket
spela dalalåtar.

en rätt fantastisk platta. Äntligen

en gemensam dialekt. En grund-
för hela Västerdalorna. Hädanefter
enklare för dem som vill försöka

Dock vill jag framhOlk att innehållet på skivan dr
bra spdrmndagsmusik . Gängen ar somspeha och tek-
niskt kunnigo.

l JON Erik HALL lForsdjud FOILp7)
Låtar av Jon Erik Haii $peiade av Sven Englund

och John Eriksson.

Sven Englund fortsätter har med inspelningar av
estmdernos folkmusik, den här gången tilkammans
med John Eriksson. (se recension Sörmlandsläten
2/77 "Spelmansarvet från Medelpad") .
Det (jr dltså den spelmansmwik det gäller som var
populär under första halvan av det här seklet. Den

emusik som mer och mer fjärmade sig från dansarna
och istdllet spelades som rena konserter där folk
satt andäktigt på stolar och lyssnade.
Skivan hade varit betydligt värdefulhre om det
istallet hade varit inspelningar med Hall själv,
men så Ur nu alltså icke fallet.

Inte en enda låt på åén hOr skivan går att dansa
till. Det ryckte inte ens i taktstamparfoten på mig
när jag lyssnade på den.
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GAMMALT OCH ÄLDRE (CSN - 001)
Toner frön Linderöd

LinderCSds folkdamlag, ungdomskör, barnkör och
spelmän har gjort den här skivan tilkammans - för
att få visa sin sång - och $pe|g|adie, och för att
danslaget ska ha någon musik att dansa till när
spelmännen inte kan sMlo upp pO en träningskvälL
De hor alltsö klan deklarerat sin målsClttning med
skivan, och de uppfyller den också.
Innehållet dr musik till Långdans frön Närke, Finger-
polkett, Fryksdalsdam (med barnkören), Sternpolka,
Tantoli, Tosingadonsen och Fyrtur från Luggude (fast
jag fick inte riktigt musiken att stämma med alla
turerna som står i Gröna Boken). Des sutom finns det
en hambo och en vals samt några andra låtar på
skivan. A||t$al,|man$ fullt dambad. lnstrwnenteringen
är piano, fiol, gitarr, tvärflöjt och bas.

GATUMUSIK (Caprice CAP 11 24)
frön S tockkoim sommaren 1976

För en gång skull kommer en platta med folkmusik
från Stockholm. Man har gått Ut på gator och
torg med en mikrofon och fångat en spelande och
hand klappande stad, där bakgrundens trafikbuller
är en väl så viktig del av helhetsbilden. Men
mina känslor inför skivan är kluvna, Samtidigt som
jag tycker idén med att gå Ut och spela in den
folkmusik som lever idag är fantastisk, så känns
det så konstigt att fö den här musiken servemd
på det hOr viset. Den musik som vi i vanligo
fall kallar folkmusik, har jag blivit så van vid
att få presenterad på skiva, fint förpackad både
bokstavligt och bildligt talat, så där reagemr
jag inte längre. Men den här musiken som jag
i princip hör dagligen på väg till eller frön
jobbet, den blir så konstig när jag får den i

mitt finrum, frön stereon. Förmodligen ligger den
hOr musiken för nära mitt vardagsliv för att jag
ska kunna uppskotto den. Men jag antar, att om
nögm år, när kanske musikanterna år borta frÖn
Stockholms gator eller av en annan typ, då kom-
mer jag att vara tacksam för att någon kom på
idén att spela in den har musiken.

HALSBRYTARNA (Okaj OKELP )005)

HOr är ett fl nland-svenskt gammeldansgäng som
blivit ledsna på mig. l fOrm SC$rmlandslåten skrev
jag att jag inte hunnit lyssna på deras platta,
och det gjorde förstås gruppen ganska purken.
Och nu när jag haft bättre med tid och hunnit
satta mig ner och njuta av skivan, så förstår
jag varför. Är man ett bra gäng, så vill man
naturlig tvis att nögon framhåller det också.
Och här är det nu sagt. Du för en skiva med
bra gammaldans om du inhandlar den hOr skivanl

Vid det här laget har ju Halsbrytarna varit över
i Sverige vid ett flertal tillfdlen och gjort sig
omtyckta på olika platser i landet, och det är
tydligt att vi hädanefter också Hr snegla öster-
Ut när vi söker bra gammaldam och inte bara
till Norge, där jag tidigare sagt att vi hittar
den basta gammddansmusiken,

Om någon vill nå Halsbrytarna (för bokning kanske)
sö gör man det under adress: Åke Grandell, Tall-
backavägen 27, 02700 Grankulla, Finland. Hos
honom kan man också bestalla det nothäfte som hör
till den här skivan (eller motbok som gänget själv
kallar det). IQ:- kostar det.

För C$rvigt så upprepa' jag ånyo de adresser du
kan vånda dig till och få tag på folkmwikskivor
om det inte finns just de! du vill ha på platsen
där du bor.

Folk Iore Centrum
Götgatan 44 (ny adress)
116 21 Stockholm
Tel. 08/43 46 27

Ungdomsringens Förlag
Box 4144
102 62 Stockholm
Tel. 08/42 06 87

Lesters Records
R$rstrandsgatan l l
113 40 Stockholm
Tel. 08/30 Il 55
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Att nyckelharpan upplever en renässans vet alla; både byggår- och spelkurser dr populära, inte minst
i Sörmland . Nyckelharpan ar i vid bemärkelse ett folkligt instrument, det har inte fastnat i någon be-
stämd form utan varieras och utvecklas ständigt. Red har till detta nummer av Sörmlandslöten fått två
bidmg om nykonstruktioner som härmed presenteras för alla harpintresserade läsare:

NYKONSTRUERAD NYCKELHARPA l NYNÄSHAMN ...OCH l NYKÖPING.

PO våren 1960 inflyttade till Södertörn norrlänningen
Tord Johansson. Han kom från en liten by - Tågsjötorp
i Ångermanland - och var utrustad med ett fantastiskt

intresse för gammal musik. Det har intresset var för ho-
nom som en religion. Han spelade en- och tvåmdigt
d'agspel. Då han dessutom hade en vdutrustad hobby-
verkstad blev det också reparationer av olika instrument.
Han var också samlore av inte bom gamla dragspel utan
även andra unika antika instrument. Wrde sig allt mer
av notkunnandet och har redan nu teckant ner en del
låtar åt sina gamla och nyvunna spelkompisar.

Genom en tillfCAIighet kom Tord att intressem sig för
nyckelharpa. Han hade bara blivit ombedd att försöka
skaffa en härpå åt en kamrat. När det visade sig svårt
onsåg han helt enkelt att då fick han väl själv tillverka

en.

Men den gode Tord ville gSra harpan lättare att spela på
för en fiolist. Efter många skisser och åter Kisser lycka-
des han konstruera en harpa vars konstruktion just gick
Ut på att den skulle stämmas som en altfiol. Tord förkla-
rar sjdv:

Den nu vanliga nyckelharpan har nycklar på tre strängar,
stämda A, C och G, jämte bordumtrdng utan nycklar,
stämd i C. På en nyckelharpa ligger den ljumte strän-
gens nyckelrad överst och de djupaste dltså nedåt.
Harpans stämning liknar inget annat stråkinstrument. JUst
därför konstruerade jag om harpan så att den fick altfio-
lens stämning (A-D-G-C) och även altfiolens fingersätt-
ning, vilket betyder att A-strängens nyckelrad ligger
längst ned och D-G-C uppåt, somt att även C-strängen
hor nyck lår.

Det kan man inte göra annat om man lägger strängarna i
mitten av klaviaturen (leken) med två nyckelrader ovan-
för strängarna (nedåtriktade löv) och två rader under
strängarna (uppåtriktade löv) .

Med den här konstruktionen anser Tord att violinisterna
lättare kan gå över till nyckelharpa därför att den på-
minner om deras eget instrument. Harpan får dessutom
större tonomfång. Tord menar att hans konstruktion under-
lättar nyckelharpsspelet.

Till Uppland och uppkmningarna skall vi rikta ett tack
för att de har lOrt oss att tycka om nyckelharpan. Det
nya intresset för nyckelharpan kan ta sig uttryck på mån-
ga satt. Sörmlänningarna är nog inte sämre än andm när
det gäller att hitta på satt att §t$m det lättare för sig.

På en nyckelharpsbyggarkm i Nyköping med fyrtiotalet
deltagare finns en särskih klurig man nämligen Åke Sten·

back. Han dr både musikintresserad och beräknande men
hade som vi andm svårigheter med konstruktionen, sär-
skilt vid bassektionen.

Problemen uppenbarades v id en byggarkurs 1976-77 då
flera deltagares harpor lat illa på G-strängen i alla
nycklade lägen. Det visade sig bero på att nyckel och
löv för denna sträng var klent dimensionerade varför de
fjädrade mot strängen. Detta orsakade dels att tonen
blev lägre därför att fjädringen förlängde strängen och
dels att tonen dämpades.

Efterhand växte en annan konstruktion fram med höga,
tunna nycklar, som hade större motstånd mot böjning än
den äldre konstruktionen, samt fasta 16v. ii3ven monte-
rades två och två på samma nyckel så att en nyckel i
ett läge trycker på a- och g-strängen och den andra
nyckeln trycker pO c och storbasen c. Härigenom blev
alltså även storbasen med, varför man kan "doppa" i
alla tonarter.

Arrangemanget med fasta löv inneHr att man vid till-
verkningen av nyckellödan är extra noggrann vid upp-
tagning av spåren för nycklarna.

Som framgår av ritningen ligger alla nycklarna i en rad
och för den första oktaven ligger nycklarna parvis i sam-
ma styrspår. För att nycklarna ändå skall gå oberoende
av varandra dr en styv plastfolie insatt emellan dem.

Nyckelharpan har i detta utfömnde fått två tangentrader
och det känns litet bakvänt när man vid spelning går
från c- till g-strängen. lngent ing h indrar emellertid att
man gör fyra tangentrader om man känner för detta.

Tilkvldare dr nykonstruktionen monterad på en gammal
nyckelharpa, fullt spelbar och flera spelmän som bedömt
instrumentet har uttalat sig berömmande .

Tord har nu egenhändigt tillverkat 14 harpor. Detta borde
vara bevis nog För att hans nyskapelse har vunnit tilltro L-z.
och uppskattning.

Ur Byggnadsarbetaren 30/1977.
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Sorundauisam.
l Sorunda å jag bå buren och kläckt,
i Sorunda där har jag hela min släkt,
bå fader och bröder,
bå /ader och bröder,
men mor ho å längesen döder.

Så hade jag också en /ästemö,
den stygga ho lade sej ned le alt dö.
Men, ack, hennes kinder
men, ack, hennes kinder
di ua som ell gröl/al. å alls inte minder.

Med henne jag hade en doller ändå
och lycka ua den all de inte ble två!
Hon tjänar hos kraken,
hon tjänar hos kraken,
är så schanglil, all man allri såg maken.

Och jag uar den /örsle på alla kalas
Ja kunde så spela på kuinl som på bas
så liuMiga löner,
så ljuvliga toner,
så de kunde dansa bå höns å kalkoner.

A krögarenm, ho hade sjöli' e /io1
den spelle jag på uppå dansa i /jo1;
men milt under ualsen,
men milt under ualsen.
så bröl ja ulå den förbannade halsen.

A krögaremor ho slog sin näoe i disk: ,
å uill du inte lågan, så ska du lä pisk!
A ja måtte lågan,
å ja måtte lågan,
å oa de inte /örskäcklig1, all ja måtte lågan.

Jag högg meg e bil ål) de hårdaste trä;
den yza jag å, å den hyi'la ja te.
Den satans bilen,
den satans bilen,
än ua han för stor, å än ua han /ör liten.

Ja, had ja ej kommit till Sorunda kuarn,
så hade jag uarit en präkliger karl;
men jag, min stackars Pelle,
men jag, min stackars Pelle,
jag rcikade på ett förbannade slälle.

· i SorundaValsen.
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